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 كلمة الرئيس مقدمة:  ال
 
 

عامكّ ش ً م    2019 ل  اإلداري   فعلياً   نطلقا اإلصالح  الفساد    لعملية  مكافحة  بعملية  انطالق  والسير  وبعد 
ب  17  احتجاجات المطالبة  الفساد،تشرين  أن    مكافحة  أكثر من ذي قبل  جليّاً  أساسية لإلصالح  بات  الرقابة ركيزةً 

المؤسسات.   المركزي ووبناء  التفتيش  الرقابية، وعلى رأسها  تفعيل األجهزة  اليتطلّب ذلك  رقابي ذو  ال جهاز  ، هذا 
 . موازناتهالذي يعاني منذ عدة سنوات من نقص في كادره البشري وضعف في إرث شهابي عريق، 

 
 .المركزي  التفتيش  عمل  تفعيل ورشة انطلقت الصلبة، باإلرادة  المذلّلة الضئيلة اإلمكانات من  رغموبال 

بالمفتشية العامة    ددج   معاونين مفتّشين عشر وإلحاق األولى  الفئة مراكز في لملء الشواغر  تعيينات بإجراءبدأت  
بجاإل والقيام  العامة  اإلدارات علىفجائية    تفتيشية والتدارية،  على   إنعكس الذي  األمر،  والمؤسسات  ايجاباً 

وإن   بأن نموظفي ال  ذاكرة الى أعادو   المواطنين المجهر  تحت  على   الساهرة العين هو  المركزي التفتيشعملهم 
وصحة   كرّ دائهم أقانونية  ما  وفق  رقم    2المادة  حكام  أسته  ،  االشتراعي  المرسوم    1959/ 12/6تاريخ    115من 

 . )إنشاء التفتيش المركزي(
 

ً تفعيل  على  ن،  مفتشيالضعت في وجه  و  التفتيش المركزي، رغم العراقيل التي  ثابر   رص  وح    ،عمله والسير به قدما
وشكاوى   كبةمواعلى   المطلوبةإنجازها  وين  المواطن  مراجعات  تجلّ   ، بالسرعة  بوقد  ذلك  إلى    توجيهى  تعاميم 

 : بهذا الخصوص، نورد منها اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات

المركزي والذي يتضمّ   2019/ 21/2تاريخ    2019/ 2التعميم رقم   - التفتيش  الطلب  الصادر عن رئاسة  ن 
كل    عن  اً نسخ  ،ريةإيداع التفتيش المركزي بصورة دواإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات  لى  إ

تنظيمها، وو برامج األشغال  من   العمل وأوامر المباشرة فور  ستالم  االتحديد تاريخ  محاضر تسليم مواقع 
  مدى كن المفتشيات العامة المختصة من مواكبة هذه األشغال ومراقبةمّ ما ي  ،المؤقت والنهائي لهذه األشغال

 . بأحكام دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها  لتقيّدا

رقم   - والبلديات  لى  إيضاً  أ المّوجه    2019/ 22/2تاريخ    3/2019التعميم  العامة  والمؤسسات  اإلدارات 
المتوإل والرسوم  بالمواطنين  مباشرة  عالقة  لها  التي  المعامالت  أنواع  تبيّن  جداول    عنها جبة  عداد 
اإلدارة المعنية  ر  تبرّ على أن  ،  منها ل القصوى والدنيا إلنجاز كل  المه و   المستندات المطلوبة لكل معاملةو

دة  المحدّ   مع ذكر النواقص الواجب تأمينها من قبل صاحب العالقة والمدة  الحاصل،  خطياً أسباب التأخير
  . المسار اإلداري والقانوني لكل معاملة وستكمال والتسليم،  لال

 
باشر المركزيكما  التفتيش  رئاسة  وفي  ت   إدارة تنفّذه الذي  والقطاعي المؤسسي األداء قياس مشروع  إطار، 
 عامين ينر يمد مع اجتماعات عقدب اإلدارية،   التنمية لشؤون الدولة وزير مكتب مع بالتعاون المركزي  التفتيش

 وتحديد المعنية لإلدارة وتنظيمية قطاعية ،رئيسية داءأ مجاالت ختيارال العامة اإلدارات من عدد في قينمنسّ و
ً   لقياسها تمهيداً  مؤشر  لكل  أهداف وضعتّم   . كمافرعيةالو ةرئيسي األداء ال   مؤشرات   السنوية  التقارير وإصدار الحقا

الرقابة؛   في إجراء  المفتشين  جرى وبشأنها العتمادها   الرقابة في الحديثة اآللية على اإلدارات وموظفي تدريب 
  .العامة لى تحسين أداء اإلدارةإخيراً أوالً وأ التي تهدف  والتقييم

 
ل كان  األوروبي،وقد  الممّول من االتحاد  الفساد"  ومكافحة  الشفافية  في    مشروع "تعزيز  مهماً  التفتيش  عمل  حيّزاً 
  استراتيجية   مشروع  وضع   على،  " Expertise France بالتعاون مع الوكالة الفرنسية "    ،عملالذي    المركزي 
كما    .التي يقتضي تحقيقها خالل هذه الفترة  تحديد الرؤية والمهام واألهداف العامة والفرعيةالى  هدف  ت له  خمسية  

في  طل  أ   األول  أوائل  ق  "الحوكمة    2019تشرين  )    مشروع  لبنان"  في  والمحاسبة   ,Governanceوالرقابة 
Oversight and Accountability in Lebanon - GOAL  ،)  تعاون مع بال على ثالث سنوات    يمتدّ الذي  

بيروتدعم  ب و  Siren Associatesشركة   في  البريطانية  السفارة  ودف  به  ، من  أنظمةبناء  مؤسسات   تطوير 
 تحسين التفاعل بين الدولة والمجتمع. و  في ما بينها  وتعزيز التنسيق الدولة
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الكتروني إطالق  جرىكما   ل  المركزي  للتفتيش جديد موقع  في    لمواطنينيسمح  تجربتهم  وتقييم  الشكاوى  بتقديم 

 مسحجراء  إتم  كذلك،   .المخالفات عن الكشفعمال الرقابة وأ في  هؤالء شركاء فاعلين من جعل  اإلدارة العامة، ما ي
للعاملين الشرعي  العام القطاع في شامل  غير  ت،  كانوا تسمية أية تحت،  والتوظيف  أودع  ووضع  بشأنهم  قرير 
 . ولجنة المال والموازنة في المجلس النيابي  الجهات المعنية

 
  ، لى المضي قدماً في عملية اإلصالح اإلداري إسنسعى دوماً    ،التفتيش المركزي  ومن موقعنا في رئاسة وبالتالي،  

  ، تمهيداً لبناء إدارة قوية وفاعلة  ،مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية  علىتي الينا من مقدرات وإمكانات  وأبما    عملوسن
    .مةل القاد ا جيأللوواعد مستقبل زاهر    رة على تلبية حاجات المواطن وتأمينقاد 
 
 

      رئيس التفتيش المركزي
 عطية  اوغست قاضي جورجال
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 التفتيش المركزي مهام وصالحيات  ول: الفصل األ
 

 التفتيش المركزي  المركزية والمفتشيات العامة في  دارةاإل : ىاألول  قرةالف

 اإلدارة المركزية والً: أ

 الديوان مصلحة .١
 

 مصلحة الديوان:  مهام وصالحيات  يأوالً: ف

 
 مشاريع وإعداد وتنظيم بدرس واألنظمة، القوانين بها أناطتها التي والمهام الصالحيات ضمن الديوان مصلحة تقوم

 بشؤون المتعلقة والمعامالت التفتيش موازنة وتنفيذ إعداد  إلى باإلضافة والقرارات، والتعاميم والكتب اإلحاالت
 أعمال  ومراقبة  الالزمة  التجهيزات وتأمين  الصيانة جراءاتإ  المعلوماتية، أعمال على  واإلشراف التفتيش موظفي 
 .العالقة أصحاب وشكاوى  مراجعات يتلقالرسمي، و الدوام وضبط النظافة

 
 : ٢٠١٩خالل عام  مصلحة الديوان ثانياً: في أعمال 

 
   .2019عن العام معاملة   /2946/ ة في قلم مصلحة الديوان المعامالت الواردة والمسجلّ بلغ عدد 

العام  نظّ كما   بهذا الخصوص.  1936/   2019مت مصلحة الديوان خالل  التاليي  يظهر الجدولي  و/ معاملة  نوع    ،نن 
 : 2019عام  المعامالت وعددها خالل  

 

 العدد  نوع المعاملة 

 554 الشكاوى

 53 التقارير السنوية 

 2339 معامالت مختلفة 

 2946 المجموع 

 

 العدد  نوع المعاملة 

 5 ــ مراسيم 1

 1080 كتب ــ 2

 309 قرارات عامة ــ 3

 426 قرارات خاصة ــ 4

 7 تعاميم ــ 5

 

 44 المفتشية العاّمة اإلدارية ــ  أ
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 17 المفتشية العاّمة الهندسية  ــب 

 1 العاّمة التربوية المفتشية ــ  ج

الصحية   ــ    د العاّمة  المفتشية 
 واإلجتماعية والزراعية 

9 

 38 المفتشية العاّمة المالية ــ هـ 

 1936 المجموع 

 
الديوانوتقوم   المسجّ فيما خص    جراء جردةإب ،  كل ثالثة أشهر  ،مصلحة  الصادر والوارد  المعامالت  لة في سجل 

 . 2019في العام  كتاباً  /62/  هابلغ عدد وقد  ،بشأنها متابعةالكتب   فتعدّ   ،د بعدسدّ بشأنها ولم ت   جوابأي  التي لم يرد
 

الديوان  ل دائرة الموظفين وا  تتولّ كما     ، 2019  عام ل  التفتيش المركزي   عداد موازنةإ لوازم والمحاسبة في مصلحة 
 . الماليةتوجيهات وزارة وفقاً للقانون المحاسبة العمومية و استناداً  

   :2019االعتمادات الملحوظة والمصروفة خالل عام  التالي ويظهر الجدول
 

    االعتمادات المصروفة االعتمادات الملحوظة   نوع النفقة 

 4،457،000 22،078،000 قرطاسية للمكاتب 

 6،904،000 23،842،000 كتب ومراجع وصحف

  1،000،000 لوازم إدارية اخرى

 17،731،000 18،148،000 للمولدات محروقات 

 117،000 650،000 محروقات للتدفئة 

 2،406،000 6،999،000 لوازم إدارية اخرى

 6،665،000 11،122،000 محروقات سائلة 

 27،912،000 60،000،000 كهرباء 

 90،872،000 94،000،000 اتصاالت سلكية 

 - 4،000،000 نفقات مياه وكهرباء أخرى

 1،112،594،000 1،119،000،000 إيجارات مكاتب 

 20،252،000 31،030،000 صيانة عادية وتصليح طفيف 

 5،714،000 7،363،000 بريد 

 1،044،000 9،500،000 إعالنات 
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    االعتمادات المصروفة االعتمادات الملحوظة   نوع النفقة 

 1،871،000 15،322،000 مطبوعات 

 2،528،000 5،500،000 أعياد وتمثيل 

 - 2،400،000 عالقات عاّمة اخرى

 5،934،000 7،319،000 تأمين  

 - 3،563،000 إستئجار سيارات  

 28،778،000 46،193،000 أثاث ومفروشات

 493،000 28،293،000 تجهيزات فنية متخصصة

 6،901،000 144،775،000 تجهيزات للمعلوماتية 

 - - تجهيزات للنقل 

 - 8،587،000 تجهيزات تدفئة وتبريد 

 3،963،000 15،365،000 صيانة التجهيزات الفنية 

 2،157،000 7،600،000 صيانة تجهيزات للمعلوماتية 

 229،000 3،800،000 صيانة وسائل النقل 

 - 175،000،000 نفقات خدمة وتنظيفات

 4،350،000 119،050،000 بدالت أتعاب

 5،955،611،000 6،397،000،000 رواتب الموظفين الدائمين 

 756،152،000 760،000،000 رواتب المتعاقدين 

 193،076،000 201،000،000 أجور األجراء 

 1،159،625،000 1،201،533،000 أعمال إضافية 

 292،896،000 350،000،000 تعويض نقل 

 444،996،000 445،000،000 مكافآت 

 69،147،000 95،000،000 تعويضات عائلية للموظفين 

 20،394،000 32،000،000 تعويضات عائلية )ضمان اجتماعي(

 444،902،000 814،500،000 نقل وانتقال بالداخل 
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    االعتمادات المصروفة االعتمادات الملحوظة   نوع النفقة 

 - 1،710،000 وفود ومؤتمرات بالداخل 

 6،711،000 23،800،000 رسوم وضرائب مختلفة 

 2،882،000 7،500،000 نفقات شتى متنوعة 

بالنفقات  عتمادات المرصدة خاصةً فيما يتعلق ال إ  ةضأل 2019يظهر من جدول اإلعتمادات الملحوظة لعام   •
 اإلدارية والصيانة والتجهيزات الفنية المتخصصة والمعلوماتية.

 : تقييم ومتابعة الشكاوى االكترونية الواردة إلى التفتيش المركزي  يفثالثاً: 

 
محّدث الكتروني  تم    تمهيًدا إلطالق موقع  المركزي،  التي    مسح وتقييمللتفتيش  تقديمها  الشكاوى    إلى الكترونيًا  تم 

  ة تحليليدراسة  . وفي ما يلي  ، عبر الموقع االلكتروني القديم والتطبيق الخليوي 2019خالل العام  رقابي  الجهاز ال 
 . الذي تندرج تحته والقطاع مدى صلتها بمهام التفتيش المركزي ونوعها حسب عبر االنترنت  الواردة لشكاوى ل

 : االكترونية منصات الشكاوى ومستخدم
الثاني   كانون  بين  الممتدة  الفترة  األول    2019خالل  مجموعه  2019وكانون  ما  المركزي  التفتيش  إلى  ورد   ،

 فقط على الموقع االكتروني.  %24منها ق ّدمت عبر التطبيق الخليوي، مقابل   %76 ،الكترونية شكوى  /426/
المواطنون   قّدم  عام،  ام  %80بشكل  قّدم  حين  في  االلكترونية،  الشكاوى  و وفموظّ لن  اإلدارات  وعامل الن  في  ن 

وبالتالي يلجأ المواطنون إلى التفتيش المركزي أكثر من الموظفين، على الرغم   ، منها فقط % 15 ات العامة سوالمؤس
من الشكاوى مقّدمة من    % 5إضافةً إلى ذلك،    ،في اإلدارات العامة   الموظفين حماية  يسعى إلى  جهاز رقابي    من أنه

 شكواه.  هويته وتداعيات كشفدّل على خوف الشاكي من قبل مجهولين، ما قد ي
 : عدم االطالع على مهام التفتيش المركزي

  % 37منها تدخل ضمن مهام التفتيش المركزي، في حين أّن    %63بعد مراجعة الشكاوى الواردة الكترونيًا، تبيّن أن  
من صالحياته ليست  ومهامه    ،منها  المركزي  التفتيش  باختصاصات  الجمهور  معرفة  عدم  على  النسبة  هذه  تدّل 

 وصالحياته. 
 : الشكاوى الداخلة ضمن صالحيات التفتيش المركزي

 ، توزيع الشكاوى بحسب الحقول -
للشكاوى   بالنسبة  )%   ةاإللكترونيأما  نصفها  فحوالي  المركزي،  التفتيش  تدخل ضمن صالحيات  منها(    46التي 

تندرج في إطار الحقل اإلداري، أي ضمن صالحيات المفتشية العامة اإلدارية، وقد يؤّدي ذلك إلى ضغوط متزايدة  
القطاع المالي  كما توّزعت الشكاوى األخرى على كّل من   ، على هذه األخيرة، نظًرا لمحدودية الموارد البشرية فيها

الهندسي )% 22) القطاع  التربوي )13%(،  الشكاوى    %1(. ولكن  %12( والقطاع  التي تدخل    ةاإللكترونيفقط من 
بالحقل الصحي بالحقل الزراعي، في حين ال يوجد أي شكوى تتعلّق    ، ضمن صالحيات التفتيش المركزي تتعلّق 

 من تلك الشكاوى في أّي حقل.  %7ولم يتّم تصنيف 
   ،الشكاوى بحسب الفئاتتوزيع  -

طبيعتها بحسب  الشكاوى  التالي  البياني  الرسم  سابقة    ،يصنّف  شكاوى  متابعة  حول  األكبر  بقسمها  تتمحور  فهي 
(، ضعف جودة  نهام  19سوء استخدام األموال العامة )%   (،الشكاوى الخاصة بمهام التفتيش المركزي من    22%)

 منها(، وغيرها.   %6(، عدم التقيّد بالدوام ) منها 6واألنظمة )% منها(، مخالفة القوانين    17الخدمة العامة )% 
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 حسب النتيجة بتوزيع الشكاوى  -
التطبيق   الممكن، من خالل  المركزي، ولكنه من  التفتيش  تعقّبها داخل  الفعلية دون  الشكوى  نتيجة  ال يمكن تحديد 

تحديد ما إن كانت قد دخلت  ، أي  ةاإللكترونيحيث يتم تجميع الشكاوى االلكترونية، تحديد النتيجة األولية للشكوى  
أم ال  التفتيش  االعتيادي في  الشكاوى  أن    ،مسار  تبيّن  ذلك،  إلى  أ    الشكاوى االلكترونية  من   % 70بناًء على  حيلت 

في حين أنه    ،معالجتهاتتطلّب معلومات إضافية من صاحب الشكوى ليتم  منها      %17و المفتشيات العامة المختصة،  
 ة. غير محّددمنها نتيجتها   %5منها، و   لعدم جديتها %9 تم تجاهل

 

 المركزي  التفتيش هيئة سر   أمانة .٢
 

 الهيئة:   أمانة سر   أوالً: في مهام وصالحيات 

 
 تتولى أمانة سر الهيئة، المهام التالية: 

في   - العامـة  المفتشيات  من  كل  إلى  كتب  توجيه  لجهة  السنوي  التفتيش  برنامج  إعداد  في  إدارة  المشاركة 
والتي   الجهات  هذه  من  الواردة  الكتب  وتسلّم  العامة،  والمؤسسات  اإلدارات  وسائر  المركزي  التفتيش 
تتضّمن بيانات بالمواضيع التي ترى ضرورة إدراجها ضمن البرنامج السنوي، والعمل على التنسيق ما  

 قرار المناسب بشأنها. بين هذه المواضيع وتوحيدها في بيانات إجمالية ت عرض على الهيئة التخاذ ال

تسلّم ملفات التفتيش والتحقيق الواردة من المفتشيات العامة المختصة، وإحالة تلك التي تتناول قضايا مالية   -
 إلى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها، وإعادتها مذيّلة بمطالعاته واقتراحاته. 

لخص بشأنها وايداعها رئاسة التفتيش المركزي  دراسة الملفات من ناحيتي الشكل والمضمون، ووضع م -
 لتقرير المناسب، تمهيداً لعرضها على الهيئة. 

جلسة،   - كل  انعقاد  قبل  الهيئة  جلسات  أعمال  جدول  المدرجة على  والملفات  للقضايا  موجز  تقديم عرض 
 وتدوين مقررات الهيئة المتخذة بشأن كل قضية. 

التفتيش   - هيئة  قرارات  مشاريع  تسلسلصياغة  برقم  خاص  في سجل  القرارات  وتدوين  وفقاً    يالمركزي، 
 لتاريخ صدورها، وحفظ األصل منها في ملف القضية، وإبالغها إلى الجهات المعنية. 

 ها. صياغة محاضر جلسات الهيئة، تمهيداً لتوقيعها من قبل رئيس الهيئة وعضوي   -

 المؤاخذين مسلكياً.   تسديد العقوبات المسلكية التي فرضتها الهيئة بحق الموظفين -

إبالغ   - إلى  اآليلة  الفرز  بأعمال  والقيام  الصادر،  سجل  على  وتسجيلها  الهيئة  قرارات  تبليغ  كتب  إعداد 
 الجهات المعنية نسخاً عن هذه القرارات.

22%

19%
17%

12%

8%
6%

4% 4% 3% 3% 3%

متابعة شكوى
سابقة

سوء استخدام
األموال العامة

ضعف جودة 
الخدمة العامة 
المقّدمة 
للمواطن

غيرها مخالفة 
القوانين 
واألنظمة

عدم التقيّد
بالدوام

اختالس 
أموال

عدم احترام 
حقوق 

الموظف من 
قبل اإلدارة

تزوير استفسار سوء معاملة 
المواطن من 
/  قبل اإلدارة 
الموظف

فئات الشكاوى الخاصة بصالحيات التفتيش المركزي
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أجوبة اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتعلقة باإلجراءات المتخذة من قبلها لتنفيذ التوصيات    ضمّ  -
 نتها قرارات هيئة التفتيش المركزي، إلى ملفات القضايا المتعلقة بها. بات التي تضمّ والعقو

للبتّ  - تمهيداً  العالقة،  المقّدمة من أصحاب  الهيئة  بقرارات  النظر  إعادة  بها من قبل    إعداد ملفات طلبات 
 هيئة التفتيش المركزي. 

 ق الموظفين المخالفين.  تنفيذ برنامج البطاقة المسلكية، وتضمينه العقوبات المتخذة بح -

عرض قرارات الهيئة وفقاً لبرنامج الكتروني خاص بالتفتيش المركزي، ما يسهل االطالع عليها في كل   -
 وقت. 

 
 الهيئة:  أمانة سر   ثانياً: في أعمال 

 
في التفتيش    ةمالعاإليها من مختلف المفتشيات    ورد  اً / ملف 129/دراسة    2019أمانة سر الهيئة خالل العام  ت  لّ تو

ت تحضير  كما تولّ   ،منها إلبداء المطالعة بشأنها ما يحتاج    ودعت المدعي العام لدى ديوان المحاسبةوأ المركزي،  
 . بشأنها القرارات المناسبةالتي اتخذت ها على هيئة التفتيش المركزي جرى عرضالتي ملفات ال
 

 المركزي التفتيش أعمال إدارة .3
 

 مبيّنة وفق الرسم البياني التالي :  2018و   2017مقارنةً مع العامين   2019إن أعداد الشكاوى الواردة في العام  
 

 2019الى العام    2017بيان بالشكاوى من العام                  
 المجموع العام  ٢٠١٩ الشكاوى لعام  ٢٠١8 الشكاوى لعام  ٢٠١7 الشكاوى لعام 

١78 373 539 1090 

 
 

 
 

 
 

 مبيّنة وفق الرسم البياني التالي :  2018و   2017مقارنةً مع العامين  2019إن أعداد التكاليف الصادرة في العام 
 
 
 
 
 
 

178

373

539

2017الشكاوى لعام 

2018الشكاوى لعام  

2019الشكاوى لعام  
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 2019الى العام    2017بيان بالتكاليف من العام              
 المجموع العام  ٢٠١٩تكاليف  ٢٠١8تكاليف  ٢٠١7تكاليف  المفتشية 

 98 44 30 24 اداري 

 24 17 0 7 هندسي 

 6 1 2 3 تربوي

 23 9 11 3 صحي 

 76 38 25 13 مالي 

 227 109 68 50 المجموع 

           
 
 
 
 

            
 
 

 
 

  مبيّنة وفق الرسم البياني التالي   2018و    2017مقارنةً مع العامين    2019إن أعداد التقارير المنجزة عن العام  
 : )راجع الملحق(

 
 

 2019الى العام  2017بيان بالتقارير  المنجزة من العام                     
 المجموع العام  ٢٠١٩التقارير المنجزة لعام   ٢٠١8التقارير المنجزة لعام   ٢٠١7التقارير المنجزة لعام  

46 88 131 265 

 
 
 

50

68

109

2017تكاليف 

2018تكاليف 

2019تكاليف 
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أن أعداد المركزي في العام    كما  التفتيش    2018و    2017مقارنةً مع العامين    2019الكتب الصادرة عن إدارة 
   :)راجع الملحق(  مبيّنة وفق الرسم البياني التالي

 
 
 

 بيان بعدد الكتب الصادرة عن التفتيش المركزي                        
 2019و   2018،  2017ألعوام                              

 ٢٠١٩ لسنة ٢٠١8 لسنة ٢٠١7 لسنة

55٢ 964 1069 

 
 
 

  
 
 
 
 

 المرسلة إلى وزارة الداخلية والبلديات  الصادرة عن التفتيش المركزي  اإلحاالتببيان  
 2019بموضوع مخالفات في البلديات خالل العام 

 

46

88

131

2017التقارير المنجزة  لعام 

2018التقارير المنجزة  لعام  

2019التقارير المنجزة  لعام  

552

964

1069

2017لسنة 

2018لسنة  

2019لسنة 
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 المفتشية العامة اإلداريةثانياً: 
 

 : اإلدارية   ةالعامالمفتشية  أوالً: في مهام وصالحيات 

 
المادة   المرسوم االشتراعي رق  13نّصت  المفتشية  إنشاء  )  1959/ 115م  من  المركزي( على صالحيات  التفتيش 

العا والمؤسسات  اإلدارات  جميع  تشمل  والتي  اإلدارية  وإتحاداتهامالعامة  والبلديات  المادة  .  ة  حّددت  من    10كما 
)تنظيم التفتيش المركزي( مهّمة المفتشية العامة اإلدارية في الحقل اإلداري المحض    1959/ 2460المرسوم رقم  

 من خالل مراقبة سير العمل في كل وحدة إدارية من الوحدات الخاضعة لرقابة التفتيش المركزي. 
 

 : اإلدارية ةالعامالمفتشية  ثانياً: في أعمال 

 
 ،2/2019/ 6تاريخ    6/2019رقم   المركزي  التفتيش رئيس  يمتعم  بموجب إليها الموكل السنوي  للبرنامج إنفاذاً 
ً  اإلدارية العامة المفتشية أجرت  كمؤسسات العامة المؤسسات إلى إضافة عامة، وإدارة  وزارة 21 في شامالً  تفتيشا
 واألقضية المحافظات كامل الرقابة عمالأ وتناولت الحكومية،  المستشفيات إدارة ىلتتو التي والمؤسسات المياه،

 .فيها المتواجدة  اإلقليمية والوحدات
العام   العامة اإلإورد    ،2019في  المفتشية  / بالتحقيق  تكاليف خاصة  /4/ ،  شكوى   /23/ دارية  لى    ، استدعاءً   /48، 

و  /294/ رأي  بيان  فيها  /259/طلب  للتدقيق  إدارة  مجلس  لجلسات  و  /25/جاز  إنجرى    .محضراً    / 42/شكوى 
 . تكليفاً بالتحقيق /16/بيان رأي و /225/ استدعاًء و

 
 : 2019 خالل عام  اإلدارية   ةالعامجدوالً تفصيلياً بأعمال المفتشية   ،يلوفي ما ي

 

 المنجز  الوارد  نوع المعاملة 

 25 23  شكاوى

   تقارير البرنامج السنوي

 16 4 تكاليف خاصة 

65

2 3 5 7

16

32

المجموع محافظة الجنوب محافظة البقاع محافظة النبطية ملمحافظة بعلبك الهر ليمحافظة لبنان الشما محافظة جبل لبنان
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 225 294 بيان رأي

 42 48 إستدعاء إلى اإلدارات 

   تنفيذ قرارات الهيئة متابعة 

  259 تدقيق محاضر 

   دراسات 

 
اإل العامة  المفتشية  استكملت  العام  قد  في  األ   2019دارية  التجريبية  المرحلة  األ تفعيل  تقييم  نظام  من  داء  ولى 
والتنظيمي والقطاعي  وشركة    ،عملتكما    .المؤسسي  اإلدارية  التنمية  لشؤون  الدولة  وزير  مكتب  مع  بالتعاون 

مشروع الدعم التقني للحكومة اللبنانية، على إعداد دليل عن عمل  طار  إ ضمن    Crown agent  "جنتيكراون إ"
تم التحضير للمشروع مع خبراء أجانب وجرى عقد حلقات تدريبية على  قد    . التفتيش المركزي وفق منهجية حديثة

 ة التفتيش الحديثة وأ طر عمل وحدات التدقيق الداخلي. أنظم 
شملت والمؤسسات اإلدارات من  لعدد  واإلدارية التنظيمية األوضاع دراسة المفتشين بعض ىلّ تو كما  العامة، 

لألحوال والمركبات، واآلليات السير إدارة هيئة الحكومية(، )المستشفيات الصحي القطاع العامة   المديرية 
للشؤون العامة  المديرية   جوالت إلجراء وخطط دراسات وضع وجرى  المياه، ؤسساتوم العقارية، الشخصية، 

ً أي أجروا  كما  .2019 لعام السنوي  البرنامج  إطار ضمن وتدقيق تفتيش  مطار رفيق الحريري   في تفتيش  جوالت ضا
 السير  إدارة هيئة وفي مراكز والحقائب،  الركاب تسجيل نظام  على طرأ الذي  العطل  مسألة  في الدولي للتحقيق

الدكوانة في واآلليات والمركبات بمسح واألوزاعي، منطقتي   مع بالتعاون الحكومية للمستشفيات شامل وقاموا 
 األصول تقتضيه  ما وفق  المركزي، التفتيش رئاسة ودعوهاأو  النهائية التقارير وأعدوا العامة الصحة وزارة

 القانونية. 
 
 

 الهندسية ةالعام شيةتالمفثالثاً: 
 

 الهندسية:   ةالعامالمفتشية  أوالً: في مهام وصالحيات 

 ث

رقم   المرسوم  الم   1959/ 11/ 9تاريخ    2460حدد  في  المركزي(  التفتيش    منه،  13و   12،  11واد  )تنظيم 
في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء    هامهام بحيث تؤدي  صالحيات المفتشية العامة الهندسية،  إختصاصات و

واإلتصاالت،   من  وتجري  والميكانيك  األولى  المادة  أحكام  وفق  فيها  والعاملين  اإلدارات  على  والتفتيش  الرقابة 
 )إنشاء التفتيش المركزي(.  6/1959/ 12تاريخ   115المرسوم االشتراعي رقم 

 
ةالمفتشية  ثانياً: في أعمال   الهندسية  العام 

 
كما    . ،/121/   نجز منهاأها،  بيان الرأي في شكوى ل  /134/   المفتشية العامة الهندسيةلى  إ  ا حيل   ، 2019العام    لخال

 ملفاً عن أعوام سابقة.   /20/ ضافةً الى إملفاً،  /16/ استدعاًء، أنجز منها   /45/  أحيل من رئاسة التفتيش المركزي 
تكليفاً خاصاً بالتحقيق   / 17/  صلأملفات من  / 5/ فقد أنجزت المفتشية العامة الهندسية ،لتكاليف الخاصة لما بالنسبة أ

 وتكليف واحد عن أعوام سابقة. 
جرى   من    /11/  نجازإكما  السنوي  البرنامج  نطاق  ضمن  اليها،    /23/صل  أملفاً  أ حيلت  جانبإشكوى    /5/  لى 

 عوام سابقة. ملفات تعود أل
 .  الجدول التالي لها فينفصّ  ملفاً  /190/  2019مة الهندسية قد أنجزت خالل العام وبالتالي، تكون المفتشية العا
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 المنجز  الوارد  المدّور  نوع المعاملة 

 132 134 11 )بيان رأي(    شكاوى

 16 23 5 تقارير البرنامج السنوي

 6 17 1 تكاليف خاصة 

 36 45 20 إستدعاء إلى اإلدارات 

 4 0 4 الهيئة متابعة تنفيذ قرارات 

 0 0 0 تدقيق محاضر 

 0 0 0 دراسات 

 
 

 المالية ةالعام تشيةفالمرابعاً: 
 

 : المالية   ةالعامالمفتشية  أوالً: في مهام وصالحيات 

 
 ق وتراقب بوجه خاص: تؤدي المفتشية العامة المالية مهمتها في الحقل المالي، فتدقّ 

ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها، ودفع  كيفية تنفيذ القوانين واألنظمة المالية،   -
 النفقات وإدارة األموال العمومية. 

 كيفية حفظ األموال العمومية وضبط حساباتها.   -

 لون في تنفيذ الموازنة وإدارة األموال العمومية، بأعمالهم. كيفية قيام جميع الموظفين الذين يتدخّ  -
ال  العامة  المفتشية  صالحيات  العامتشمل  واألمن  الداخلي  األمن  وقوى  والجيش  القضاء  إلى    ، مالية،  باإلضافة 

المركزي  التفتيش  لسلطة  أصالً  الخاضعة  والمؤسسات  إلى  وتبلّ   ،اإلدارات  بها  المتعلقة  المالي  التفتيش  نتائج  غ 
 مراجعها التخاذ التدابير المقتضاة وفقاً ألنظمتها الخاصة.  

العامة  تتثبّو المفتشية  المؤسسات الصحية  المالية  ت  البلديات مع  أو  الدولة  تعقدها  التي  االتفاقات  من حسن تطبيق 
 نتائج مالية.  وتشترك في كل تفتيش يمكن أن يكون له ،واالجتماعية الخاصة

 
 

 : المالية ةالعامالمفتشية  ثانياً: في أعمال 

 
التفتيش  نفّ   ،2019العام    خالل برنامج  المالية  العامة  المفتشية  بتعميمذت  المركزي    الممد  التفتيش  رقم  رئيس 
العامة والبلديات واتحادات    2019/ 6/2تاريخ    6/2019 تفتيش جميع اإلدارات والمؤسسات  البلديات  الذي تناول 

 بحسب االختصاص.  ،الخاضعة لرقابة التفتيش المالي
التربوية  ال خاصة  المدارس  التفتيش  جرى  كما   العامة  المفتشية  مع  المشترك  الخاص  التكليف  إطار  في  مجانية 
بعض  و  ،2019/ 2018و   2017/2018  ين الدراسي  ينللعام على  والعقوبات  التوصيات  من  العديد  اقتراح  جرى 

 بيانات هذه المدارس.  في تدقيقوا الولّ ت الموظفين الذين 
تضمّ جرى    ،والتحقيقالتفتيش    عمالأ   بنتيجةو تقارير  العامةتنظيم  والمؤسسات  اإلدارات  لواقع  عرضاً    ، نت 

لى اقتراح  إقات التي تعترض عملها والمخالفات المرتكبة من قبل بعــض العاملين فيها، وخلصت  والمشاكل والمعوّ 
بحق المنـاسبة  لتنظيمية  التوصيات  الوضع  لى  إاضافةً  المخالفين،    العقوبات  هذه  اآليلة  في  العمل  سير  تحسين 
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هذه التقارير هيئة التفتيش المركزي التخاذ القرارات المناسبة  من  بعض  ال ودع  أوقد    ؛اإلدارات ورفع مستوى أدائها
 . نجازاإل  بشأنها، والبعض اآلخر ال يزال قيد

تحقيقات  جرت  أكما   المالية  العامة  عامةمشتركة  المفتشية  مفتشيات  و  خرىأ  مع  تحقيق،  لجان   تلي حأأو ضمن 
  بها. ، للبتّ لى هيئة التفتيش المركزي إ  التقارير المنظمة بشأنها

   :2019 عمال التفتيش المالي خالل عامأعن اً تفصيلي الً جدو ،وفي ما يلي
 
 
 

 المنجز  الوارد  المدّور  نوع المعاملة 

 136 216 80  شكاوى

 48 48 0 تقارير البرنامج السنوي

 0 18 18 تكاليف خاصة 

   0 بيان رأي

   0 إستدعاء إلى اإلدارات 

    متابعة تنفيذ قرارات الهيئة 

 330 410 80 تدقيق محاضر 

 11 28 17 دراسات 

 
التقارير  نورد   في  الواردة  االقتراحات  بعض  المثال  سبيل  تضمّ على  والتي  الماليين  للمفتشين  إحالة  النهائية  نت 

   .2019م عا  فيو إيداع ملف جانب النيابة العامة التمييزية  أمام ديوان المحاسبة  أ موظفين 

 :  2019مام ديوان المحاسبة في العام  أاإلحالة   -
o بموضوع مخالفات موظفين سابقين في وزارة االتصاالت    ةألمين صندوق وموظفين اثنين وثالث

 . رتكبة من قبل أمين صندوقم
o لرئيس بلدية سابق وجاٍب، بنتيجة التحقيق في ملف مخالفات مالية . 
o  .لرئيس بلدية في ملف اختالس أموال البلدية 
o المحاسبة في  -لطبيب بكتاب رئيس قسم  المتعلق  الملف  التحقيق في  بنتيجة  مدير مستشفى سابق 

 المرضى.مستشفى حكومي حول استيفاء نسب إضافية على فواتير 
o  أعضاء مجلس إدارة ومدير مستشفى سابق ومتعاقد وموظفين بنتيجة التحقيق في  ة  لرئيس وثالث

 حكومي.  ة كهربائية وطاوالت لصالح مستشفىموضوع صفقة شراء أسرّ 
o   ملف التحقيق المتعلق بإعفاء مشتركين من البدل الخاص بتحويل االشتراك من اسم الى آخر، في

 بنان. مياه ل من مؤسسات مؤسسة 
o   ًخالفا الحاصلة  واالستخدام  والمستشارين  الرواتب  لناحية  اوجيرو  هيئة  بأوضاع  التحقيق  ملف 

 لألصول القانونية. 
o حكومي.  ملف التحقيق بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة الى رئيس مجلس إدارة مستشفى 

تضمّ  عشر  كما  ثالثة  عددها  والبالغ  النهائية  التقارير  بعض  ً اقتراح  ،تقريراً نت  موظفين    ا ملفات إبو  أبإحالة  يداع 
تزوير   شكوى  في  للتحقيق  العائد  الملف  الحصر   المثال ال  سبيل  منها على  نذكر  التمييزية،  العامة  النيابة  جانب 

 لى ورثته خالفاً الحكام القانون.  إوكالة صادرة عن كاتب العدل، تم بموجبها نقل ملكية عقارات من متوٍف 
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مام الهيئة العليا للتأديب بعد  أ خرى بإحالة أمناء صناديق في وزارة االتصاالت  ألى وجود اقتراحات  إرة  مع اإلشا 
 . رفواتياليق في المخالفات المرتكبة من قبلهم في عملية قبض التحق

 
 

 التربوية مةالعا المفتشيةخامساً: 
 

 : التربوية   العامةالمفتشية  أوالً: في مهام وصالحيات 

 
 قبل ما الرسمي التعليم مؤسسات جميع على واإلرشاد، الرقابة أعمال في مهامهم التربويون المفتشون يمارس

 الهيئة أفراد وكفاءة فيها، العمل سير خاص بوجه فيراقبون .وفروعه وأنواعه ومراحله درجاته بمختلف الجامعي،
  التربويين، المرشدين ومراقبة الرسمية، االمتحانات أنظمة تطبيق ومدى  بواجباتهم، قيامهم وكيفية التعليمية

ً  يعملون كما  :هي اللجان من أنواع ثالثة على تتوزع متخصصة عمل فرق  نطاق في أيضا

 .والمعلوماتية واإلحصاء المطبوعات لجنة التربوي، التقييم لجنة القانونية، الدراسات جنة: لالمهام لجان -

 ...الفرنسية اللغة لجنة العربية، اللغة  لجنة: التعلّمية المواد لجان -

 .المناطقي التنسيق لجان -

  ة.التربوي العامة بالمفتشيةالسنوي الخاص  برنامجال مواضيع  في والتفتيش  التحقيق التربويون المفتشون ىيتولّ  كما

 
 : التربوية العامةالمفتشية  ثانياً: في أعمال 

 
 : 2019 خالل عام  المفتشية العامة التربويةأعمال   عن  الً مفصّ   ما يلي جدوالً  في
 
 

 المنجز  الوارد  المدّور  نوع المعاملة 

 75 112 49  شكاوى

 53 76 43 تقارير البرنامج السنوي

 1 1 1 تكاليف خاصة 

 3 3  بيان رأي

    إستدعاء إلى اإلدارات 

    متابعة تنفيذ قرارات الهيئة 

    تدقيق محاضر 

    دراسات 

 
العمل فيها  2019  قام المفتشون التربويون خالل عامكما   تناول    .بتفتيش مؤسسات التعليم الرسمي ومراقبة سير 

التحقيق مختلف الجوانب اإلدارية والفنية والمالية، منها مدى تقيّد موظفي التعليم بالدوام الرسمي، وحركة مناقالتهم  
والمتعاقد التعاقد  العمل عليهم، وأوضاع  للشروط  وكيفية توزيع  المدرسية، ومدى استجابتها  األبنية  ين، وصالحية 

الدروس   تنفيذ  مالءمة  ومدى  لألصول،  المدرسي  اإلنفاق  سليم، ومطابقة  تربوي  ألداء  المطلوبة  والصحية  الفنية 
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والمختبرات،  المكتبات  واستثمار  وطرائقها،  ومضامينها  وتقنياتها  الرسمي  التعليم  مناهج  في  المرسومة    لألهداف 
 الخ. 

التفتيشية  زياراتهم  خالل  التربويون  المفتشون  نّظمها  التي  التقارير  أشارت  أحوال  ب الميداني  التدقيق  وبفعل    وقد 
المدارس الرسمية وظروف العمل فيها، إلى الجهود المبذولة من قبل التفتيش التربوي في مواكبة سير العمل في 

   عملها.  ، ومعالجة أي مشكلة تعترضوفي المعاهد والمدارس الفنية المؤسسات التعليمية الرسمية
  

 والزراعية واالجتماعية الصحية العامة المفتشيةسادساً: 
 أوالً 

ةالمفتشية  أوالً: في مهام وصالحيات   الصحية واالجتماعية والزراعية   العام 

 

، على أن تؤدي  (تنظيم التفتيش المركزي )1959/ 9/11الصادر بتاريخ    2460من المرسوم رقم    16ت المادة  صّ ن
الصحية   العامة  الصحي    واالجتماعيةالمفتشية  الحقل  في  مهّمتها  الصحية    واالجتماعيوالزراعية  الدوائر  وتفتّش 

 .الحكومية والبلدية، ودوائر العمل والشؤون اإلجتماعية، ومصلحة اإلنعاش اإلجتماعي والمؤسسات اإلجتماعية

  ، لطب البيطري مهمته في شؤون الهندسة الزراعية والطب البيطري والمدارس الزراعية ويؤدي فرع الزراعة وا
 .وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية 

 :جتماعية والزراعية بوجه خاصكما تراقب المفتشية العامة الصحية واال

 .ير العملس -

 . ماءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهكف -

 .ن واألنظمةمدى تطبيق القواني -
 

ةالمفتشية  ثانياً: في أعمال   الصحية واالجتماعية والزراعية: العام 

 
   :2019عام عن  الصحية واإلجتماعية والزراعية   العامةبأعمال المفتشية  ل  ما يلي جدو يف

 

 المنجز  الوارد  المدّور  نوع المعاملة 

 5 2 3  شكاوى

 2 3 2 تقارير البرنامج السنوي

 3 6 7 تكاليف خاصة 

 23 3 5 بيان رأي

    إستدعاء إلى اإلدارات 

    متابعة تنفيذ قرارات الهيئة 

 156   تدقيق محاضر 

    دراسات 
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محاضر جلسات مجالس إدارة المستشفيات  جرت المفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية التدقيق في  أكما  
 وفق الجدول التالي:  ،الحكومية

 
 

 اسم المستشفى  العنوان  المحاضر عدد 

 م الياس الهرواي الحكومي زحلة  2

 م النبطية الحكومي   النبطية  1

 م تنورين الحكومي   تنورين  9

 م بيروت الجامعي  بئر حسن  4

 م عبدهللا الراسي الحكومي  حلبا  4

 م ظهر الباشق الحكومي   رومية  4

 م سير الضنية الحكومي   عاصون  13

 م راشيا الوادي   راشيا  صفر 

 م بعبدا الحكومي   بعبدا  صفر 

 م بيروت الحكومي الكرنتينا  الكرنتينا  2

 م مرجعيون الحكومي  جديدة مرجعيون  1

 م صيدا الحكومي   صيدا  6

 م اهدن الحكومي   اهدن  صفر 

 م طرابلس الحكومي   طرابلس  13

 م سبلين الحكومي   سبلين  3

 م بنت جبيل الحكومي   بنت جبيل  2

 م ميس الجبل الحكومي   ميس الجبل  صفر 

  م بشري الحكومي بشري صفر 

 م أورانج الحكومي   طرابلس  5

 م جزين الحكومي   جزين  1

 م خربة قنافار الحكومي   البقاع الغربي  صفر 

 م الهرمل الحكومي   الهرمل  3
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 اسم المستشفى  العنوان  المحاضر عدد 

 م بعلبك الحكومي   بعلبك  11

 م الشحار الغربي   قبر شمون  صفر 

 م البوار فتوح كسروان الحكومي   البوار  15

 م تبنين الحكومي   تبنين  صفر 

 م صور الحكومي   صور  صفر 

 م قرطبا الحكومي   قرطبا  2

 م حاصبيا الحكومي   حاصبيا  صفر 

  المجموع  101

 
عامةوالزراعي   ةواإلجتماعي  ةالصحي  ةالعام   يةالمفتشجرت  أكما   خالل  مفاجئة ضمن  ميدانية  زيارات    ،2019  ، 

عدة في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والمصالح  تّم من خاللها ضبط مخالفات    ،خطة تفتيش شاملة
 نذكر منها:  ،العامة

 الحجر الزراعي والحجر البيطري في مطار بيروت الدولي.  -

 . الزراعي والحجر البيطري في مرفأ بيروتالحجر مراكز  -

 المركز الصحي اإلقليمي في عكار.  -

 . مستشفى ضهر الباشق الجامعي -

 . مستشفى بعلبك الجامعي -

 مستشفى عبدهللا الراسي الحكومي في حلبا.  -

 مستشفى مرجعيون الحكومي.  -

 مستشفى جزين الحكومي.  -

 مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة.  -

 رئيس رفيق الحريري الجامعي. مستشفى ال -

 مستودعات األدوية في الكرنتينا.  -

 مستوصف الخيام الحكومي.  -

 المستوصف وطبابة القضاء في جزين.  -

 مصلحة الصحة في جبل لبنان.  -

 الهرمل.  –مصلحة الزراعة في بعلبك  -

 . مصلحة الزراعة في حلبا -

 هراءات القمح في المرفأ. إ -

 مطمر العباسية.  -
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   :نذكرليها المفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية  إقت رّ تطأبرز المواضيع التي ومن 

 . تلوث مياه نهر الليطاني -

  .بلدة العباسيةفي  النفايات الطبية الكشف على مطمر  -

 ستالم أدوية زراعية. إرفض لجنة االستالم في وزارة الزراعة  -

 التالعب في ملصق أدوية زراعية.  -

 قضاء جبيل.  –فحم بين بلدتي جدايل وحصرايل    إلىقطع أشجار وتحويلها  -

 مخالفات حاصلة في مسلخ اللحوم التابع لبلدية طرابلس.  -

 مناقصة تلزيم آالت حلب تعمل على الكهرباء.  -

 رميش العقارية.  بلدة  يات على مشاعات في  تعدّ  -

 لألصول.  راج الرمول وبيعها خالفاً طرقات واقتالع مئات األشجار على عقار واستخ  قيام بلدية بشقّ  -

 . دون ترخيص ،نشاء مزرعة لتربية األبقار ومعمل لأللبان واألجبانإ -

ن لوصف الوضع الصحي  ن متناقضي  صدارها تقريري  إاللجنة الطبية في بلدية لجهة    إلى مخالفات منسوبة   -
 . ألحدهم

  .كمياه شرب ،آلية الترخيص لمعامل تعبئة المياه وبيعها للعموم -

 الفات منسوبة لطبيب قضاء. مخ -

  يجاد الحلول لها.إراضي اللبنانية، و موضوع مكبات النفايات المنتشرة على جميع األ -
 

 المركزية اإلدارة في  العام المفتشسابعاً: 
 

 :المركزية  اإلدارةفي   ينالعام ينالمفتش أوالً: في مهام وصالحيات 

 

اإللّ يتو العام في  المفتش  الملفات اإلدارة  ى  الواردة  المركزية، دراسة  الرأي بشأنهاإ ليه وإدارية  يترأّ   ،بداء  س  كما 
جنة والمدة  لللى ا إالمهمة الموكلة  حدد فيهلجان التفتيش التي يتم تشكيلها بقرار يصدر عن رئيس التفتيش المركزي ي  

فيها  أ التي يجب   للتمديد ثالثة  أن ال تتجاوز ثالثة  أعلى    ، عمالهاأن تنهي  قابلة  خرى بقرار من هيئة  أشهر  أشهر 
المركزي   رقم    3بند    15المادة  بحسب  التفتيش  االشتراعي  المرسوم  نشاء  إ)  1959/  6/   12تاريخ    115من 
 التفتيش المركزي( 

المادة  أوبحسب   رقم    13حكام  القانون  ي  10/1965/ 2تاريخ    54من  للتأديب(  العليا  مفوض  )الهيئة  بوظيفة  قوم 
المركزي   التفتيش  مالك  من  عام  مفتش  للتأديب،  العليا  الهيئة  لدى  وصالحياته  إق  سنتطرّ والحكومة  مهامه  لى 

 نجازاته الحقاً. إو

 
 : وناألعمال التي أنجزها المفتشون العام في  ثانياً: 

 
 :  المشك لة بموجب  تحقيقاللجان  في .أ

رقم   - المركزي  التفتيش  رئيس  خاصة    9/2019/ 25تاريخ    2019/م/181قرار  تحقيق  لجنة  بتشكيل 
اإل في  عام  مفتش  وتضمّ يرأسها  المركزية  ومفتش    دارة  ماليين  مفتشين  في  إثالثة  للتحقيق  واحد،  داري 

واإل الشكاوى  الواردة  بعض  وقد  إخبارات  المركزي،  التفتيش  بتاريخ  أ لى  مهمتها  اللجنة  نجزت 
30/12/2019 . 
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ال - التفتيش  رئيس  رقم  قرار  في    2019/م/ 292مركزي  عام  مفتش  برئاسة  خاصة  تحقيق  لجنة  بتشكيل 
ومفتش  اإل صحي  مفتش  وعضوية  المركزية  تراخيص  إدارة  استصدار  موضوع  في  للتحقيق  داري، 
 نظمة. ـمحافر رمل صناعي في منطقة العيشية العقارية خالفاً للقوانين واأل الستثمارعطاء موافقات إو

ف بموجبه مفتش عام في  الذي كلّ  2019/ 22/8تاريخ  2019/و1998التفتيش المركزي رقم  قرار رئاسة  -
 جبل لبنان.   في محاقظة لى رئيسة دائرة نفوسإدارة المركزية التحقيق في المخالفات المنسوبة  اإل
 

 (:SOPMIPداء القطاعي والمؤسسي )برنامج تفتيش وقياس األ  المشاركة في .ب 

  مشروع تفتيش وقياس األداء القطاعي والمؤسسي،جديدة رغبتها باالنضمام إلى  ات  وزار، أبدت  2019في العام  
   .شغال العاّمة والنقل )مديرية الطرق(وزارة األوالزراعة، وزارة البيئة، وزارة  العمل،  وهي وزارة 

 في اإلدارة المركزية:  ون العام ونالمفتش اقترح وقد 

المشاركة   - اإلدارات  إلى  تسهيالً  بالطلب  الدورية  التقارير  إعدادها  عند  األداء  مؤشرات  جراء  إلاستخدام 
 لرقابة. ا

المؤشرات وتحليل البيانات  لمكننة البرنامج   - العمل على  مكامن القوة والضعف في اإلدارة  لتحديد  متابعة 
   .سرعأ، ووضع التقارير بشكل العامة

ال - التقارير  نتائج  لبناء خطة إصالح وتنمية لإلدارة  إيداع  الحكومة كقاعدة  البرنامج بتصرف  صادرة عن 
 العامة.  

 
 المشاركة في االجتماعات:  .ج

 المشاركة في اجتماعات لجنة دعم تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات:  -
رقم   المعلومات  إلى  الوصول  في  الحق  قانون  صدور  المعنية  أتبيّن  ،  2/2017/ 10تاريخ    28بعد  اإلدارات  ن 

، النشر الحكمي  المطلوبةتعيين موظف معلومات، تسليم المستندات اإلدارية  لجهة  بتطبيقه )تلتزم كلياً  بالقانون لم  
التنفيذ،   المذكور موضع  القانون  لوضع  عمل  اعتماد خطة  إلى  الحاجة  برزت  الواقع،   هذا  إزاء  للمعلومات...(. 

التمكتب وزير    فشكلّ  لشؤون  رقم  الدولة  القرار  بموجب  اإلدارية  في   2019/ 29/5تاريخ    289نمية    لجنة ورد 
مم  مهامها وضع مسودة خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بالتعاون مع برنامج األ

اإل طرفهما.  المتحدة  من  المعّين  الوطني  والخبير  االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة  اللجنة  ت  وضمّ نمائي  هذه 
 الدولة لشؤون التنمية اإلدارية والتفتيش المركزي.  مكتب وزير ممثلين عن مجلس شورى الدولة، وزارة العدل،  

اجتماعاتوقد   اللجنة  في  فيها  خلصت    ،عدة  عقدت  الحق  قانون  تطبيق  لدعم  التنفيذية  الخطة  مسودة  وضع  إلى 
 الوصول إلى المعلومات.  

   :ور حول الشراء العامالمشاركة في اجتماعات تتمح -
تمحورت حول  عقدت في معهد باسل فليحان المالي و   في اإلدارة المركزية في اجتماعات  ونالعام  ونشارك المفتش
 الشراء العام. 

 
 

 للتأديب  العليا الهيئة لدى الحكومة مفوضيةثامناً: 
 

 :مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب  أوالً: في مهام وصالحيات 

 

الحكومةيتولّ  مفوض  أحكامى  وفق  رقم    ،  العليا    1967/ 8/5تاريخ    7236المرسوم  الهيئة  )نظام  وتعديالته 
دارة المختصة،  ليه من اإل إ ى الهيئة العليا للتأديب والمودعحال علملف القضية العائدة للموظف الم   ، دراسةللتأديب(

ن تتضمن هذه  أمه الملف، على  لى رئيس الهيئة العليا للتأديب خالل شهر من تسلّ إ  رسلها مع الملفم مطالعة ي  ينظّ و
 مناسبة.  ليها مع االقتراحات التي يراهاإثبات والنصوص المسندة المطالعة وصف المخالفة وعناصر اإل

وله  و المحاكمة،  جلسات  يدلي  أيحضر  المحاأ ن  ومطالثناء  بمالحظاته  النهائية  و،  يبهكمة  مطالعته  بالقضية  يبدي 
 .و كتابةً أ ةً شفاه
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مام  أ  ،مالحقة رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذيةعند  م، وضافة لما تقدّ إ
ي   بالبلديات،  الخاصة  التأديبية  الهيئة  الهيئة  لدى  الحكومة  مفوض  للتأديبشارك  المحاكمة   العليا  هذه  بصفة    في 

دون   الحكومة،  وأمفوض  المذاكرة  في  يشترك  الحكم  إن  المرسوم    106و   103تين  المادبحسب  صدار  من 
 .)قانون البلديات( 1977حزيران  30تاريخ   118االشتراعي رقم  

 
 : مفوضية الحكومة  ثانياً: في أعمال 

 
 :للتأديب مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا في أعمال  .أ

مطالعات  ليها بهدف وضع الإدرس ملفات القضايا المحالة    إلى  عمدت مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب
 . 2019في العام  قضية/ 26/مام الهيئة المذكورة، وقد عالجت أ المطلوبة والمشاركة في المحاكمات 

المحاكمات الوجاهية المرتبطة بهذه القضايا،    حضرتو   ،كمال ملفاتها ووضع المطالعات بشأنهااستعلى  ت  لعم  كما
 . دناهأن في الجدول على النحو المبيّ
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 القضايا المنجزة من قبل مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب 

 سبب اإلحالة  نتيجة مطالعة المفوضية 
 مامها أ اإلدارة المعنية وصفة الم حال 

 اإلدارة  الصفة 

 رئيس البلدية  / بلدية فيطرون جابي تالعب في االيصاالت وبيانات الحاسوب  عزل 

لمدة  توقيف عن العمل دون تعويض  
 اشهر  3

 رئيس الجامعة اللبنانية  / الجامعة اللبنانية متعاقد  سئلة امتحاناتأتسريب 

 حمال  صدور حكم جزائي بجرم الربا  صرف من الخدمة 
دارة مستشفى الرئيس الياس  المؤسسة العامة إل 
  –رئيس مجلس اإلدارة /  الهراوي الحكومي

 المدير العام 

 عزل 
وتزوير    هبجرائم اختالس أموال عامة لديمالحق أمام القضاء 

 واستعمال مزور 
 رئيس البلدية /  حارة البطم -سبنيه-بلدية الحدت امين صندوق 

 محافظ مدينة بيروت / بلدية بيروت ول أ حارس  كثرة المخالفات واعتياد سلوك سيء  نزال درجة ضمن الرتبة نفسها إ

 محافظ مدينة بيروت / بلدية بيروت ول أ حارس  المخالفات واعتياد سلوك سيء كثرة   نزال درجة ضمن الرتبة نفسها إ

  3توقيف عن العمل دون راتب لمدة  
 اشهر 

 وزارة العدل/ وزير العدل  مساعد قانوني  سباب مالحقة جزائية دون تحديد األ

 ن ن ضامنتي  اإلستفادة من جهتي   صرف من الخدمة 
محاسبة   قسم  رئيس 

 والصناديق المرضى 
الجامعي  الحريري  رئيس مجلس  /    مستشفى رفيق 

 المدير العام  –اإلدارة 

 عزل 
والبرنامج   بالمستندات  وتالعب  عامة  أموال  اختالس 

 المعلوماتي الخاص بالمحاسبة 
 محاسب

رئيس مجلس اإلدارة    /  مؤسسة مياه لبنان الشمالي
 المدير العام  –

 دائرة المنية 

 رئيس البلدية  / بلدية القرقف شرطي  مخالفات مسلكية عدة  صرف من الخدمة 

كتابة   مهنة  مزاولة  من  نهائي  منع 
 العدل 

استيفاء  وموجبات  المهني  القسم  ومخالفة  عدة  مخالفات 
 الرسوم واالتعاب 

 وزير العدل   / وزارة العدل كاتب عدل 

لمدة   راتب  بدون  العمل  عن  توقيف 
 شهر 

تنفيذ قرارات صادرة عن رئيس  ارتكاب مخالفات عدة وعدم  
 البلدية 

 رئيس البلدية  / بلدية عندقت شرطي 

 عدم ثبوت المخالفة المسلكية 
 نزال عقوبة إ عدم 

 وزير العدل   / وزارة العدل كاتب عدل  كثرة الشكاوى المقدمة بحقه 

 وزير العدل   / وزارة العدل كاتب عدل  واالتعاب مخالفة أصول مسك السجل اليومي واحكام الرسوم   االكتفاء بعقوبة صدرت عن الوزير 
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 سبب اإلحالة  نتيجة مطالعة المفوضية 
 مامها أ اإلدارة المعنية وصفة الم حال 

 اإلدارة  الصفة 

واهلية  االكتفاء بعقوبة صدرت عن الوزير  هوية  من  التثبت  واحكام  المهني  القسم  مخالفة 
بنسخة  واالحتفاظ  ضرورية  مستندات  توفر  ومن  المتعاقدين 

 عنها 
 وزير العدل   / وزارة العدل كاتب عدل 

لمدة   راتب  بدون  العمل  عن  توقيف 
 اشهر  6

مقدمة من مواطن بحق هذا الكاتب لتقاضيه مال دون    شكوى
 تخليص معاملة له 

 رئيس البلدية  / بلدية انطلياس والنقاش كاتب 

 عدم ثبوت المخالفة المسلكية 
 نزال عقوبة إ عدم 

ومخالفة  رشوة  لقاء  للمواطنين  مشروعة  غير  خدمات  تقديم 
وتحويرها  رسمية  محاضر  وتزوير  القضائية  للقرارات 

دفع ساءة  إو من  التهرب  للغير  يتيح  بما  السلطة  استعمال 
 الضرائب والرسوم 

  –كاتب    –مباشر  
 حاجب –مباشر 

 وزارة العدل 
 )مالك المساعدين القضائيين( 

 عدم ثبوت المخالفة المسلكية 
 نزال عقوبة إ عدم 

المالية أ مساعدة زوجها   المخالفات  السابق في  الصندوق  مين 
 ب مستندات بلدية خذ ملفات خاصة بالبلدية، وتسريأو

 رئيس البلدية   / بلدية كفردبيان مين صندوق أ

 وزير العدل   / وزارة العدل كاتب عدل  هلية المتعاقدين أمخالفة أحكام التثبت من هوية و االكتفاء بعقوبة صدرت عن الوزير 

االستمرار   شروط  من  شرط  فقدان 
 في العمل 

 نهاء الخدمة إ
 رئيس البلدية  / بلدية انطلياس والنقاش شرطي  دانة بجرم تعاطي المخدراتإ

العمل دون   لمدة  أتوقيف عن    3جر 
 شهر أ

عن   تخرج  ومقاالت  وتصريحات  خطب  اللياقة أنشر  صول 
داري وتثير النعرات الطائفية والسياسية والبوح  والتخاطب اإل

 بمعلومات رسمية 
 جير )رسام( أ

  –رئيس مجلس اإلدارة    /  المؤسسة العاّمة لالسكان
 العام المدير 

توقيف عن العمل دون تعويض لمدة  
 شهر 

 استمرار االنتساب إلى نقابة المحامين في بيروت 
رئيس   )مهام  متعاقد 

 قسم( 
 محافظ مدينة بيروت / بلدية بيروت

 عدم ثبوت المخالفة المسلكية 
 نزال عقوبة إ عدم 

 عدم مراعاة أصول التخاطب االداري
استيفاء   قسم  رئيس 

 الرسوم 
 محافظ مدينة بيروت / بيروتبلدية  

فسخ التعاقد معه الختياره االستمرار  
 في ممارسة مهنة المحاماة 

ومزاولة  بيروت  في  المحامين  نقابة  إلى  االنتساب  استمرار 
 مهنة المحاماة 

 محافظ مدينة بيروت / بلدية بيروت متعاقد 
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 الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات:في أعمال مفوضية الحكومة لدى  .ب 

فيت  تولّ  الحكومة  اإل   مفوضية  المحالة    طارهذا  القضايا  ملفات  المطالعات إدرس  وضع  بهدف  ليها 
وفقاً لما    التأديبية الخاصة بالبلديات،  مام الهيئةأوالمشاركة في المحاكمات ذات الصلة    بشأنها  المطلوبة

 . دناهأنه الجدول يبيّ
 

 مام الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات أ مفوضية الحكومة في القضايا المعروضةمشاركة 

 الصفة  سبب اإلحالة نتيجة مطالعة المفوضية 

التحقيق   مع  التجاوب  عدم  عن  مسلكية  مسؤولية 
 دلة  والتريث في اقتراح العقوبة بانتظار اكتمال األ

دارية ومالية  إتجاوزات ومخالفات  
 داريإ وعدم التجاوب مع تحقيق 

 رئيس بلدية 

إفادة  إ يوماً  15توقيف عن العمل لمدة  مخالفة  إنعطاء  بناء  جاز 
 للواقع 

 رئيس بلدية 

 مساءلة مسلكية 
لمدة   العمل  عن  علىأش  6توقيف  تشدد  أ  هر  ن 

 قالة في حال ثبوت باقي المخالفاتالعقوبة إلى اإل
 رئيس بلدية  ومالية مخالفات إدارية 

الرقابة   توجيه تنبيه   سلطات  مع  التجاوب  عدم 
 اإلدارية 

 رئيس بلدية 

المفروضة   توجيه تنبيه   بالواجبات  القيام  عدم 
 قانوناً 

 رئيس بلدية 
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 : إدارة المناقصات  الفقرة الثانية
 

 : إدارة المناقصات  أوالً: في مهام وصالحيات 

 

المرسوم رقم  أ نشئت   المناقصات بموجب  المركزي)  1959/ 11/ 9تاريخ    59/  2460إدارة  التفتيش  (  تنظيم 
المؤسسات ن تعتمد البلديات و أ  )نظام المناقصات( على  2866/59رقم  من المرسوم    الثانية ت المادة  وقد نصّ 
، وذلك  اإلدارات العامة في موضوع الصفقات العموميةقة على  ذات األسس المطبّوالمصالح المستقلة  العامة  

و يتعارض  ما ال  كل  الخاصة؛ غير  أ في  الموحّ نظمتها  األسس  نظام  العمومية، على أن  الصفقات  دة إلجراء 
 .عمل به في الواقعي  منذ ذلك الوقت نصاً دون أن أهميته، بقي  

وجب على   17ادة  الم  حكام  أ  يتجلّى الدور الرقابي إلدارة المناقصات، من خاللو من نظام المناقصات، التي تـ 
 في:   التدقيق ،اإلدارة

 .إدراج المناقصة في البرنامج السنوي العام أو وجود ترخيص بإجرائها -

 .حتواء الملف على المستندات المطلوبةا -

 . للصفقة االعتمادر وجود ما يثبت توفّ  -

 .ه على القوانين واألنظمةأحكام وانطباق تصديق دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح،  -

كفّ   خلوّ  - ترجيح  أو  المنافسة،  تقييد  شأنه  من  ما  كل  من  والمستندات  الخاصة  الشروط  أحد  دفتر  ة 
 .المنافسين

أو اللوازم، بغية التهرّ  - ب من تطبيق األحكام القانونية، ودون أي مبرر فني أو  عدم تجزئة األشغال 
 .مالي

 .صحة تقدير الكميات واألسعار -
أن مرحلة تحديد    صحة تقدير الكميات واألسعار، عملية مهمة جًدا لضبط احتياجات اإلدارة، علماً   ن مراقبةإ

تجنّ  التقدير  ووضوح  ودقة  ألن صحة  العام،  الشراء  دورة  في  مرحلة  أهم  هي  أو  الحاجات  غموض  أي  ب 
إلدارة المناقصات اإلمكانات  تتوفر  ن  أ دون    هذه العملية ال تتحقق  .إشكاليات في عمل لجان التلزيم واإلستالم

نها من تكليف خبراء وجمع المعلومات عن الصفقات التي جرت أو ستجري، وتحليل  الفنية والمالية التي تمكّ 
ب طلب إيضاحات كما أن صحة تقدير الكميات واألسعار تجنّ   ،ومقارنة أسعارها واالطالع على أسعار السوق 

 .تسبب في هدر المال العامن تأائية ملحقة من شأنها رض اتفاقياتمن العارضين وتحول دون تمرير 

ق من الناحية  ب من تطبيق األحكام القانونية ال يتحقّ و اللوازم بغية التهرّ أإن الرقابة على عدم تجزئة األشغال  
ً إعلم الجهات المتعاقدة  العملية ما لم ت   دة  كانت الطريقة المعتم   دارة المناقصات بالصفقات التي تجرى لديها أيا

حولها ها  دوتزوّ  الكاملة  األبالمعلومات  يحتّ ،  الذي  المناقصات  م  مر  إدارة  بصالحيات  المشمولة  الجهات  على 
 .  إيداع اإلدارة كافة المعلومات حول الصفقات التي تجريها 

الحفاظ على المال العام واستخدامه بالشكل األمثل، يكون  بغية    إن معالجة مشاكل الصفقات العمومية وضبطها
 ذ. المركزية واسعة على مستوى التنفي  اعتمادلرقابة مركزية قوية وفاعلة ال تتعارض مع  ضاعهابإخ
 

 : إدارة المناقصات  ثانياً: في أعمال 

 
 : مدى توفر عنصر المنافسة في ظل بعض األوضاع المشابهة .أ

شركة محدودة   م منمقدّ  عرضكوجود  لجان المناقصات عروضاً تعكس أوضاعاً قانونية متشابكة،    إلىقد ترد 
رئيس مجلس إدارة شركة    والذي يكون في الوقت عينه  المسؤولية ش.م.م. موقّع من مديرها المفّوض بالتوقيع

ي مدير  أن تولّ عنه ب  مر الذي اعتبره ديوان المحاسبة في رأي صادر؛ األمساهمة أخرى مشتركة في المناقصة
يؤدي   أن  شأنه  من  الثانية،  إدارة  مجلس  رئاسة  الشركات  وتفاصيل    إلىإحدى  بمضمون  شركة  كل  معرفة 

 رفض العرض. يحول دون تأمين منافسة جدية بينهما وبالتالي يقتضي ما من الشركة األخرى،  م  العرض المقدّ 
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 : للعروض في بعض الصفقات العالمية الحد األدنى .ب 

إن دفاتر الشروط الخاصة ببعض المناقصات العالمية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء، تتضمن أحكاماً  
تتعلّ   إجرائية  العمومية،  المحاسبة  قانون  في  عليها  منصوص  عروضهم  غير  بتعديل  للمشاركين  بالسماح  ق 

باإلضافة   متتالية،  جوالت  من  واحدة  دورة  خالل  كامل    إلىالمالية  واحد  عارض  إعطاء  عدم  على  النص 
 . عنصر المنافسةعلى المسألة  ومدى تأثير هذه عارض،    إلىكل قسم منها وتلزيم  الصفقة،  

رأي  صدور  عدم  ظل  المحاسبة  وفي  ديوان  اعتب   عن  تاريخه،  التلزيم  حتى  لجنة  موضوع  إنه  أرت  كان  ذا 
 . نن اثني  ن عنصر المنافسة غير موجود بتوفر عرضي  إ ، فنشركتي   إلىول التلزيم سيؤ 

 
 : ٢٠١٩ دارة المناقصات لعامإالصفقات المجراة في 

 الصفقات الملّزمة مؤقًتا بالليرة اللبنانيّة )ل.ل.(   -1جدول 

 نسبة القيمة %  القيمة اإلجمالية )ل.ل.(  عدد الصفقات  الوزارة المعنية 

 0.00 - 0 وزارة الطاقة والمياه 

 56.99 38،684،345،446 9 وزارة األشغال العامة والنقل 

 24.14 16،385،391،480 8 وزارة المالية 

 0.62 422،044،061 3 الزراعة وزارة 

 0.65 443،635،920 4 وزارة العدل 

 0.00 - 0 وزارة الشباب والرياضة 

 5.99 4،064،569،200 3 وزارة الداخلية والبلديات 

 0.00 - 0 وزارة الثقافة 

 0.00 - 0 وزارة اإلعالم 

 0.19 129،204،000 1 وزارة الصحة العامة 

 0.48 325،000،000 1 رئاسة الجمهورية 

 3.21 2،176،224،393 3 وزارة التربية والتعليم العالي 

 7.73 5،244،750،000 1 وزارة االقتصاد والتجارة 

 % 100 67،875،164،500 33 المجموع )ل.ل.( 

 غير.  الفقط ربعة وستون ألفًا وخمس مائة ليرة لبنانية أفقط سبعة وستون مليار وثماني مئة وخمسة وسبعون مليونًا ومئة و

 
 : لم تتضمن الجداول المذكورة احتساب الصفقات الملزمة التالي ذكرهامالحظة:  

 . العامةلزوم وزارة الصحة  ،شراء أدوية ومستحضرات بحكم األدوية  -

لزوم وزارة    ، الموجتلزيم بيع الرمول البحرية التي ستنتج عن مشروع معالجة األضرار في كاسر   -
   .للطيران المدني العامةالمديرية   – والنقل العامةاألشغال 

لزوم وزارة األشغال    ،أشغال إزالة وشفط الترسبات والرمول من الحوض المائي في مرفأ األوزاعي -
   .ي بحر للنقل البري وال العامةيرية المد –والنقل  العامة

لتغليف   - آالت  واستثمار  تقديم  الحرير تلزيم  رفيق  مطار  في  الذهاب  قاعة  في  المسافرين    يحقائب 
 . للطيران المدني العامة المديرية والنقل ـــ   العامةشغال  لزوم وزارة األ،  الدولي

الدولي - الحريري  رفيق  مطار  في  إعالنية  لوحات  واستثمار  وتركيب  األشغال    ،تقديم  وزارة  لزوم 
 لمدني. للطيران ا العامة المديرية   والنقل ـــ العامة
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جمالي المزايدات  إو  ،ما يلي، نستعرض ثالثة جداول لصفقات ملزمة مؤقتاً بالدوالر األميركي وباليورو   وفي

ت  لى رسم بياني لقيمة الصفقات بالليرة اللبنانية والتي تمّ إة في إدارة المناقصات بالليرة اللبنانية؛ إضافة المجرا
 : 2019و  2018داخل إدارة المناقصات وخارجها خالل عامي  

 
 الصفقات الملزمة مؤقتًا بالدوالر )$(    -1جدول 
 نسبة القيمة %  ( $القيمة اإلجمالية ) العدد  الوزارة المعنية  العام 

٢
٠
١
8

 

 64.09 6،629،551 1 وزارة الطاقة والمياه 

 29.10 3،010،699 1 وزارة االتصاالت 

الدفاع    -وزارة الداخلية والبلديات
 المدني 

1 703،074 6.79 

 % 100 10،343،324 3 المجموع 

 فقط عشرة ماليين وثالثماية وثالثة وأربعون ألفًا وثالثماية وأربعة وعشرون دوالًرا أمريكيًا ال غير. 

٢
٠
١
٩

 

الدفاع    -وزارة الداخلية والبلديات
 المدني 

1 2,298,921 100 % 

 
 الصفقات الملزمة مؤقًتا باليورو )€( ـــ   2جدول 

 نسبة القيمة %  ( €القيمة اإلجمالية ) العدد  الوزارة المعنية  لعام ا

٢
٠
١
8

 

والبلديات   الداخلية   –وزارة 
 الدفاع المدني 

1 9,729,150 100 % 

 % 100 9,729,150 1 المجموع 

٢
٠
١
٩

 

 0 0 0 

 
 إجمالي المزايدات المجراة في إدارة المناقصات بالليرة اللبنانية   - 3جدول 

 القيمة بالليرة اللبنانية  العام 

٢٠١8 6.610.000.000 

٢٠١٩ 4,333,748,332 

 
المناقصات وخارجها خالل عامي  4جدول   دارة  داخل  المجراة  الصفقات  لقيمة  اللبنانية  بالليرة  بياني  : رسم 
 . 2019و   2018
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 : هيئة التفتيش المركزي الفقرة الثالثة
 

 : هيئة التفتيش المركزي أوالً: في مهام وصالحيات 

 

 المالي العام  المفتش من كل  )رئيساً( وعضوية   المركزي  التفتيش رئيس  من المركزي التفتيش  هيئة  تتألف
المادة العام والمفتش في  جاء  ما  بحسب   تاريخ 115 رقم االشتراعي المرسوم من  4 فقرة  3 التربوي، 

 المركزي(.  التفتيش )إنشاء وتعديالته 12/6/1959

 هيئة التفتيش المركزي، على الشكل التالي:  ختصاصاتاع تتوزّ 

 : المركزي  بالتفتيش الخاصة القضايا. 1

 .المركزي  التفتيش مالك بتعديل الوزراء مجلس لىإ  االقتراحات تقديم -

 .المركزي  للتفتيش التابعة الوظائف اختصاصات تحديد -

 .المركزي  التفتيش موازنة مشروع تحضير -

ً   ، الهيئة رئيس  من بقرار تعيينهم يمكن  الذين المركزي  التفتيش موظفي تعيين على الموافقة  -  وفقا
 . 8المادة  من ولىاأل الفقرة ألحكام

 التأديبي. المجلس لىإ المعاونين والمفتشين والمفتشين العامين المفتشين إحالة -

 .الموازنة  في المرصدة االعتمادات حدود ضمن أجانب، أو لبنانيين خبراء مع التعاقد على الموافقة -

 .المركزي  التفتيش أجهزة بمختلف عالقة لها التي الهامة القضايا جميع معالجة -

 : العامة والمؤسسات باإلدارات  المتعلقة القضايا. 2

 العامة والمؤسسات اإلدارات تنظيم إعادة شأن في الوزراء مجلس إلى واإلقتراحات اآلراء تقديم -
 .فيها العمل أساليب وتحسين والبلديات

 : األخرى  القضايا. 3

 .والبلديات العامة والمؤسسات اإلدارات جميع في السنوية التفتيش برامج  في البتّ  -

 .التفتيش يدينهم الذين الموظفين على فرضها الواجب العقوبات في البتّ  -

 ة. النافذ واألنظمة القوانين بالهيئة تنيطها التي األمور سائر -

 

 : هيئة التفتيش المركزي  ثانياً: في أعمال 

 
باتخاذ قرارات عدة تضمنت فرض عقوبات تأديبية    2019/ 2018قامت هيئة التفتيش المركزي خالل عامي  

اإلدارات  الى  توصيات  وتوجيه  تسمياتهم،  اختالف  على  العامة،  الوظائف  يشغلون  الذين  المخالفين  بحق 
يلي جدوالً يظهر عمل هيئة التفتيش  والمؤسسات العامة   فيها؛ وفيما  المعنية لتصويب وتنظيم العمل اإلداري 

 المركزي: 
 

 
 النتيجة  الموضوع  الرقم 

المؤسسة   ➢  .١ في  الحاصلة  المخالفات 
عبدهللا الدكتور    مستشفى  إلدارةالعامة  

ج كـل من المستخدمين في المؤسسة العامة  -١ تأخير تدر 
إلدارة مستشفى الدكتـور عبــد هللا الراســي الحكــومي  
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ــة  الراسي الحكومي  ــة والماليـ ــدائرة اإلداريـ ــيس الـ ــم ورئـ ــيس قسـ رئـ
المحاســـبة   رئـــيس القســـم المـــالي  ورئـــيس قســـم 
المشتريات والمســتودعات   لمــدة إثنــي عشــر شــهراً 

 تأديبياً. 
فــة أمــين مســتودع فــي تــأخير تــدرج المســتخدم بوظي -٢

ــد هللا  ــدكتور عب ــة إلدارة مستشــفى ال المؤسســة العام
 الراسي الحكومي  لمدة ثالثة اشهر تأديبيا".

إحالة كــل مــن عضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامــة  -3
إلدارة مستشفى الدكتور عبــد هللا الراســي الحكــومي   
ورئيس مجلس اإلدارة في حينــ   أمــام النيابــة العامــة 
ــان أم  ــاعالً ك ــق ف ــة  وكــل مــن يظهــرق التحقي التمييزي

 شريكاً من اعضاء آخرين.  
توصية وزارة الصحة العامة  المديرية العامة للصحة  -4

 بالعمل على:
تعيين مجلس إدارة جديــد للمؤسســة العامــة إلدارة  .أ

مستشــفى الــدكتور عبــد هللا الراســي الحكــومي  
ــاقي  ــدير وبـ ــة مـ ــاغر لوظيفـ ــز الشـ ــلء المركـ ومـ
الوظائف الشاغرة الملحوظة فــي مالكهــا وفــق مــا 

 تقتضي  األصول القانونية.
 ١٢٢55/٩8مــن المرســوم رقــم  34تعديل المادة   .ب

والمتعاقــدين فــي المؤسســات  )نظــام المســتخدمين
العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامــة( بمــا 
يتناسب والعقوبــات المنصــوي عليهــا فــي المــادة 

ــم  55 ــوم االشــتراعي رق ــن المرس ــاري   ١١٢م ت
 وتعديالت  )نظام الموظفين(.  6/5٩/١٢

الطلب إلى المؤسسة العامــة إلدارة مستشــفى الــدكتور  -5
 :  عبد هللا الراسي الحكومي

  47١/٢٠١١و  47٠/٢٠١١سحب القرارين رقــم   .أ
الصادرين عن المهندس والمتعلقين بفرض عقوبة 

لعــدم  بحــق رئــيس دائــرة التمــريض فــي حينــ 
 قانونيتهما. 

استرداد المبالغ المالية التــي تقاضــاها  دون وجــ   .ب
ــ     حــق  كــل مــن رئــيس مجلــس اإلدارة فــي حين
وعضو مجلس اإلدارة المكلــف بتســيير العمــل فــي 
مستشــفى د. عبــدهللا الراســي الحكــومي  وغيــرهم 
من أعضاء مجلس اإلدارة  لألسباب المذكورة فــي 

 متن القرار. 
تحصــيل الــديون المســتحقة للمؤسســة علــى ال يــر  .ج

ــة عليهــا لصــال  المــوردين  وجدولــة تلــم المتوجب
 والمتعهدين  وفق خطة مدروسة.  

تحديد دوام العمــل فــي وحــدات وأقســام المؤسســة  .د
ومعالجة طلبات التراخيي بالتدريس للمستخدمين 
ــا  وفـــق مـــا تقتضـــي  األصـــول القانونيـــة  فيهـ

 والمصلحة العامة للمؤسسة.  
ــي  -6 ــق ف ــة التحقي ــة اإلداري ــى المفتشــية العام ــب ال الطل
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ــوظيفي  ــت الوضــ  ال ــي تناول ــة الت ــات اإلداري المخالف
   وذلم وفقا" للصالحية....للسيد 

إلى   ➢  .٢ المنسوبة  المخالفات  في  التحقيق 
زكي   عدنان  لمدرسة  السابق  المدير 

 درويش الرسمية للبنين. 

حسم راتب كل من موظفي التعليم فــي مدرســة عــدنان  -1
 ...   ...   ... زكي درويــش الرســمية للبنــين الســادة:  

 عن ثالثة أيام تأديبياً.  ...

درويش  -2 زكي  عدنان  لمدرسة  السابق  المدير  إحالة 
الرسمية للبنين  وأعضاء اللجنة المالية في المدرسة 

 أمام ديوان المحاسبة.

النيا -3 جانب  الملف  نظراً إيداع  التمييزية   العامة  بة 
تق    والتي  السابق   المدير  ارتكبها  التي  للمخالفات 

 تحت طائلة أحكام قانون العقوبات اللبناني.

المخالفات الحاصلة  في إنفاق مدرســة  ➢  .3
 جبيل الثانية.   

 

إحالة مدير مدرسة جبيل الرسمية الثانيــة المتوســطة   -١
   امام ديوان المحاسبة. ...السيد 

ســين الســادة:  -٢ فرض عقوبة التأنيب بحق كل من المدر 
 لألسباب الواردة في متن القرار.  ...  ...  ...

 إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.  -3
ــيم العـــالي  ال -4 مديريـــة توصـــية وزارة التربيـــة والتعلـ

 العامة للتربية  بما يلي: 
س الل ة العربية  الســيد  .أ عدم تجديد التعاقد م  مدر 

... . 
التدريس   .ب من  التعليم  موظفي  من  أي  اعفاء  عدم 

تعاقد  أي  على  الموافقة  وعدم  مبررة  غير  ألسباب 
في  المحدد  القانوني  النصاب  استكمال  بعد  اال 

) تعديل   3/٢٠١8/ ٢7تاري     ٢6٠١المرسوم رقم  
رقم   المرسوم  احكام  تاري    5343بعض 

للمتعاقدين ٢٠١٠/ ١١/5 األولوية  إعطاء  م    )
أ الذين  مهامهم  القدامى  في  وكفاءة  جدارة  ثبتوا 

التعليمية وذلم تحت طائلة اعتبار مدير المدرسة او  
الحاجة   دراسة  عن  المسؤول  والموظف  الثانوية  
ومديرية   التربوية  المنطقة  ورئيس  التعاقد   الى 
التعليم الثانوي  مسؤولين في أموالهم الخاصة عن  
أي هدر في االنصبة القانونية او فائض في االعمال 
تأمين   يمكن  تعاقدا"  عن   ينتج  والالصفية  اإلدارية 

 من موظفي المالم. 

بالتحقيق في المخالفــات الحاصــلة مــن  ➢  .4
 قبل العاملين في بلدية طرابلس.

 

حسم راتب المحرر في قلم المصلحة المالية في بلديــة  -١
 عن يومين اثنين تأديبياً.  ...طرابلس  السيدة 

إحالة كل من رئيس بلدية طرابلس فــي حينــ  الــدكتور  -٢
  ورئيس دائرة الشؤون اإلدارية والعالقــات العامــة ...

 –  واألجيــر فــي مصــلحة الهندســة ...ســابقاً الســيدة 
ــام ...والمحــرر الســيدة   ...قســم المــرآب الســيد    أم

 ديوان المحاسبة.
 إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. -3
المديريــة العامــة   –توصية وزارة الداخلية والبلــديات   -4
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لــادارات والمجــالس المحليــة  بالعمــل علــى اســترداد 
كامل المبــالغ التــي أظهــرت التحقيقــات تســديدها دون 

ـــ / /ل.ل 4,5٠٠,٠٠٠وجــ  حــق  إلــى جانــب مبلــغ أل
)أربعــة ماليــين وخمســماية الــف ليــرة لبنانيــة( كبــدل 
ــة  ــرئيس بلدي ــوي الخــاي ب تخــابر عــن الهــاتف الخل

 شار إليها في متن هذا القرار. طرابلس  لألسباب الم
 حفظ القضية لسائر النقاط. -5

المخالفات المنسوبة الــى مســتخدم فــي  ➢  .5
مصلحة سكم الحديد والنقــل المشــترم 
لجهة غياب  المتكرر دون مبرر قانوني 
بالرغم من العقوبات التأديبية المتخــذة 

 بحق 

إحالة ملف المستخدم في مصلحة سكم الحديد والنقــل  −
أمام الهيئــة العليــا للتأديــب  نظــراً   ...المشترم السيد  

لكون المستخدم المذكور محال أمامها من قبــل رئــيس 
ــس اإلدارة  ــد  –مجل ــكم الحدي ــام مصــلحة س ــدير ع م

  ٢٠١6/ق/3١١والنقل المشترم بموجب القــرار رقــم  
 .3١/١٢/٢٠١6تاري  

ــق ➢  .6 ــة بحــق  التحقي ــي الشــكوى المقدم ف
ــ   ــي عاليـ ــدني فـ ــيم المـ ــرة التنظـ دائـ
لتقاعسها عن القيــام بواجباتهــا لجهــة 
ضبط مخالفــة البنــاء علــى العقــار رقــم 

 . /منطقة عرمون العقارية3٢١7

ــ ال  -١ ــي وزارة األش ــوظفين ف ــن الم ــل  م ــب ك حســم رات
العامــة والنقــل  المديريــة العامــة للتنظــيم المـــدني  

ب الســيد    ... المهندس السيد   عــن ثالثــة   ... والمـــدر 
 أيام تأديبياً. 

توصية وزارة األش ال العامة والنقل  المديرية العامــة  -٢
للتنظيم المدني  بالطلب إلى دائرة التنظيم المــدني فــي 
عاليــ  التحقــق مــن مــدى انطبــاق كافــة أقســام البنــاء 

/منطقــة عرمـــون 3٢١7المنفــذة علــى العقــار رقــم 
بــل الموافقــة علــى إصــدار العقارية  على التــرخيي ق

ــون  وإبــال   ــة عرم ــن قبــل بلدي ــكان م ــة اإلس رخص
 التفتيش المركزي بالنتيجة.

التحقيــق فــي المخالفــات الحاصــلة فــي  ➢  .7
مستشـــفى رفيـــق الحريـــري الجـــامعي 

(RHUH لجهـــــة تهريـــــب أدويـــــة )
السرطان واستخدام راســورات منتهيــة 

 .الصالحية 

ج الممرضة فــي مستشــفى رفيــق الحريــري  -١ تأخير تدر 
   لمدة اثني عشر شهراً تأديبياً....الجامعي السيدة 

  ...  والممرضــة الســيدة ...إحالــة كــل  مــن  الــدكتور  -٢
ــوان ...ومشــرفة التمــريض ســابقاً  الســيدة    أمــام دي

 ة.المحاسب
ــة  -3 ــة العامـ ــة  المديريـ ــحة العامـ ــية وزارة الصـ توصـ

 للصحة  بالعمل على: 
أمام المجلس التأديبي لدى نقابة   ...إحالة الدكتور   .أ

 األطباء في بيروت.  
 34اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل أحكــام المــادة   .ب

ــم  ــوم رقـ ــاري   75١6مـــن المرسـ  ٢/3/٢٠٠٢تـ
ــي  ــدين ف ــتخدمين والمتعاق ــام المس ــة )نظ المؤسس

العامـــة التــــي تتـــولى إدارة مستشــــفى بيــــروت 
ــات  ــق والعقوبـ ــا يتوافـ ــامعي(  بمـ ــومي الجـ الحكـ

مــن المرســوم   55التأديبية الملحوظــة فــي المــادة  
ــم  ــاري   ١١٢االشــــــتراعي رقــــ   ١٢/6/5٩تــــ

 وتعديالت  )نظام الموظفين(.

ــة  ➢  .8 ــة العام ــي المديري ــوال ف اخــتالس أم
 قســم الحركــة التــاب    -للطيران المدني  

رئاســة   فــيلدائرة التسهيالت والحركة  

إلــى وجــوب  ...تنبيــ  رئــيس قســم الــواردات الســيدة  -1
 اعتماد التخاطب الخطي في العمل اإلداري.

إحالة كل من المــدير العــام للطيــران المــدني بــالتكليف  -2
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 المطار
 

ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي في حين   الســيد 
  ورئـــيس قســـم الحركـــة فـــي دائـــرة التســـهيالت ...

  أمــام ديــوان ...والحركة فــي رئاســة المطــار  الســيد 
ــادتين  ــام المـ ــنداً ألحكـ ــبة سـ ــن  65و 6٠المحاسـ مـ

ــم  ــتراعي رقـ ــوم االشـ ــ  وت 8٢/١٩83المرسـ عديالتـ
 )تنظيم ديوان المحاسبة(.

المديريــة  –توصــية وزارة األشــ ال العامــة والنقــل  -3
 العامة للطيران المدني  بما يلي: 

اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحصــيل قيمــة األمــوال  .أ
/ل.ل )مايــة ١3٩,٠٢١,٠٠٠المختلســة والبال ــة /

وتسعة وثالثون مليوناً وواحد وعشرون ألف ليرة 
 لبنانية(.

خاطــب والمراســالت اإلداريــة التــي تتســم حصر الت .ب
بطاب  غير مبدئي  ما بــين الــدوائر علــى اختالفهــا 
ضمن اإلدارة ذاتها وعدم حصرها بأقسام الــدوائر  

 تسهيالً للرقابة التسلسلية.  

ــة  -4 ــؤون  –توصــية وزارة المالي ــة للش ــة العام المديري
العقارية بوض  إشارة قيد احترازية علــى القســم رقــم 

ــوم  ١٠ ــم  Aبل ــار رق /منطقــة الناعمــة 448مــن العق
العقارية في حال كان القســم المــذكور مــا زال مســجالً 
على اسم المرحوم السيد عقيل زغيب أو أحــد ورثتــ   
ــ   ــد الثال ــي البن ــ  ف ضــمانة لحــق اإلدارة المشــار إلي

 أعالق.

 حفظ القضية لجهة سائر النقاط. -5

مخالفــة بحــق كــل مــن مــديرة مدرســة  ➢  .٩
ــ   ــات رأس النب ــة للبن ــة الثاني االبتدائي

سة المكلفة مهمات تربويــة فــي  والمدر 
 . مديرية اإلرشاد والتوجي 

حسم راتب المعلمة المكلفة مهمات تربوية في مديرية  -١
اإلرشاد والتوجي  في وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي  

 عن ستة أيام تأديبياً. ...السيدة 
ــيم العـــالي  ا -٢ لمديريـــة توصـــية وزارة التربيـــة والتعلـ

من مهامهــا  ...العامة للتربية  بإعفاء المعلمة السيدة 
التربوية في مديرية اإلرشاد والتوجيــ  وإعادتهــا إلــى 

 التعليم في مدرسة بحاجة إلى خدماتها.

التأخير الحاصل في إنجاز التكليف رقم  ➢  .١٠
الصـــادر عـــن امانـــة  ١68٢/٢٠١٠

ــد  ــة والعائ ــي جوني ــاري ف ــجل العق الس
ــدود  ــار حـ ــم إلظهـ ــار رقـ /  6٢5العقـ

 منطقة يحشوش العقارية.

حســم راتــب رئــيس دائــرة المســاحة فــي كســروان  -١
عــن عشــرة أيــام  ...بــالتكليف  فــي حينــ   المهنــدس 

 تأديبياً. 
حسم راتب المساح في دائرة المســاحة فــي كســروان   -٢

 عن عشرة أيام تأديبياً. ...السيد 
المديريــة العامــة للشــؤون  -توصــية وزارة الماليــة  -3

ــاذ ال ــاحة اتخـ ــلحة المسـ ــى مصـ ــب الـ ــة  بالطلـ عقاريـ
اإلجراءات التــي تكفــل حقــوق أصــحاب العالقــة لجهــة 
اثبات تــاري  المراجعــة بــالملف الخــاي بهــم  وإفــادة 

 التفتيش المركزي بهذق اإلجراءات.

الناظر في  الشكوى المقدمة بحق  ➢  .١١
السيد  ثانوية بيروت الحرج المختلطة  

حسم راتــب مــديرة ثانويــة بيــروت الحــرج المختلطــة   -١
 عن يوم واحد تأديبياً.... السيدة 
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ــرج  -٢ ... ــروت الحـ ــة بيـ ــي ثانويـ ــاظر فـ ــب النـ ــم راتـ حسـ
 عن ثالثة أيام تأديبياً.  ...المختلطة  السيد 

 حفظ القضية لجهة باقي النقاط. -3

رقم  مخالفات   ➢  .١٢ العقار  على  البناء 
مرجعيون  ١7٩3 جديدة  /منطقة 

 العقارية.

في  -١ المدني  التنظيم  دائرة  رئيس  ج  تدر  تأخير 
المهندس   شهراً   ...مرجعيون   عشر  ثمانية  لمدة 

 تأديبياً. 
في  -٢ المدني  التنظيم  دائرة  في  المتعاقد  توقيف 

عن العمل بدون راتب لمدة شهر  ... مرجعيون  السيد 
 تأديبيا". 

في   تأخير -3 المدني  التنظيم  دائرة  في  الرس ام  ج  تدر 
 لمدة ستة أشهر تأديبياً.  ...مرجعيون  السيد 

في  -4 بالتكليف  المساحة  دائرة  رئيس  ج  تدر  تأخير 
 لمدة ستة أشهر تأديبياً.  ...مرجعيون  المس اح 

في   -5 المساحة  دائرة  في  العامل  أتعاب  بدل  حسم 
 بياً.  عن خمسة عشر يوماً تأدي ...مرجعيون  السيد 

في   -6 المساحة  دائرة  في  المس اح  ج  تدر  تأخير 
 لمدة ستة أشهر تأديبياً.                                                                                       ...مرجعيون  السيد 

للشؤون  -7 العامة  المديرية  المالية   وزارة  توصية 
المساحة   دوائر  على  التعميم  بعدم  العقارية   االلتزام 

تنزيل تخطيطات ال تراعي النصوي القانونية النافذة   
 وافادة التفتيش المركزي بالنتيجة.

توصية وزارة األش ال العامة والنقل  المديرية العامة  -8
 للتنظيم المدني  بما يلي:

إليداع  .أ الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  على  العمل 
مراسيم  دوائرها في األقضية والمحافظات  خرائط  

وفقاً  المبل ة  وغير  لديها   الموجودة  التخطيطات 
 لألصول. 

بالمخالفات   .ب بيروت  في  المهندسين  نقابة  ابال  
ميشال  سالم  السيد  المهندس  قبل  من  المرتكبة 

 سالمة  التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 

قانونية التــرخيي بالبنــاء التحقيق في  ➢  .١3
النبطية   منطقة/356٢على العقار رقم  

 تحتا العقاريةال

ج كــل مــن المــوظفين فــي وزارة األشــ ال  -1 ــدر  ــأخير ت ت
المديرية العامة للتنظيم المدني  رئيس    العامة والنقل

دائرة التنظيم المــدني فــي محافظــة النبطيــة المهنــدس 
 ...ومهندس المنطقة في الدائرة المذكورة الســيد   ... 

 لمدة خمسة عشر شهراً تأديبياً.

ــة العامــة  -2 ــديات  المديري ــة والبل توصــية وزارة الداخلي
لــادارات والمجــالس المحليــة  بالطلــب إلــى بلديــة 

 /356٢النبطية وقف اعمال البنــاء علــى العقــار رقــم  
  منطقة النبطية التحتا  إلى حين تســوية وضــ  البنــاء

ــى أو  ــاء مخــالف عل ــد إشــارة بن ــة قي الصــحيفة العيني
 في حال إنجازق.  العائدة للعقار المذكور

اتخاذ التدبير ب  نقابة المهندسين في بيروت الىالطلب  -3
لتوقيعــ   ...المهندس المعمار    المسلكي المناسب بحق
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علــى خــرائط التــرخيي بالبنــاء علــى العقــار رقــم 
ــوفر 356٢ ــدم تـ ــم عـ ــا  رغـ ــة التحتـ ــة النبطيـ /منطقـ

 لوبة للبناء.الشروط القانونية المط

في   ➢  .١4 مد رسة  إلى  منسوبة  مخالفات 
شمعون   سلمان  يوسف  مدرسة 
 الرسمية للروضات في قضاء النبطية.

سلمان   − يوسف  مدرسة  في  سة  المدر  راتب  حسم 
اآلنسة   النبطية   قضاء  للروضات   الرسمية  شمعون 

 عن أربعة أيام تأديبياً.  ...

استثمار   ➢  .١5 في مصلحة  المحتسب  امتناع 
مبالغ مستحقة  مرفأ صيدا عن صرف 

 ألحد المتعهدين

حسم أجر مراقب عقــد النفقــات فــي مصــلحة اســتثمار  -١
ــأ صــيدا  الســيدة  ــاً   عــ ...مرف ــين تأديبي ــومين اثن ن ي

 وإحالتها أمام ديوان المحاسبة. 
توصية مصلحة اســتثمار مرفــأ صــيدا بإل ــاء العقوبــة  -٢

ــاري   56التــي تضــمنها القــرار رقــم    ٢8/6/٢٠١7ت
  بحــق ...الصادر عن مدير المصــلحة الســابق الســيد  

  لألسباب المشــار اليهــا فــي مــتن ...المحتسب السيد  
 القرار.

 القضية لجهة باقي النقاط.حفظ  -3

 بتفتيش مؤسسة مياق لبنان الجنوبي.    ➢  .١6
 

ــون  -١ ــاق مرجعي ــرة مي ــل مــن  رئــيس دائ حســم راتــب ك
ورئيس دائرة مياق صور المهنــدس   ...حاصبيا السيد  

 عن ثالثة أيام تأديبياً.  ...

 توصية مؤسسة مياق لبنان الجنوبي  بالعمل على:  -٢
المتابعــة الدائمــة لعمليــات توزيــ  الميــاق ومعالجــة  .أ

كامل الث رات التي تعترضها  وتأمين المســتلزمات 
الضرورية لمواكبة خطط التوزي  وضمان تنفيــذها 

 بفعالية.
 
اجراء ما يلزم لرف  نسب ومستويات التحصيل من   .ب

والحالي السابقة  اعداد  التحققات  وزيادة  ة  
وتفعيل   التوزي   وحدات  مختلف  في  المشتركين 

 أنظمة الجباية او تعديلها اذا اقتضى االمر.  
وض  حد لتراكم المتأخرات من التحققــات الســابقة  .ج

ــد  ــيطها وتحديـ ــيلها وتقسـ ــة لتحصـ ــداد خطـ وإعـ
 اإلجراءات الزجرية للحد  من حصولها. 

ت إعادة تنظــيم جــداول التحصــيل واتخــاذ اإلجــراءا .د
 الالزمة لتفعيل دور أجهزة القط . 

إعــداد دراســة عــن عــدد الوحــدات الســكنية وغيــر  .ه
السكنية في المــدن والقــرى  مــن خــالل االســتعانة 
بجداول التكليف بالرسوم البلدية المعتمدة من قبــل 
الجبــاة فــي البلــديات  والمعلومــات المتــوفرة لــدى 

 اإلدارات المختصة.  
سلية مــن خــالل مواكبــة تفعيل الرقابة الذاتية التسل .و

رؤساء الدوائر لعمل الجباة واألجهزة الفنية لديهم 
ــن  ــادة عـ ــوجيههم  واإلفـ ــيهم وتـ ــراف علـ واالشـ
المقصرين منهم التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم  
ح  ــتركين غيــر المصــر  ــافة" الــى ضــبط المش إض
عــنهم  واســتدرام المقطوعــات عــن اســتهالكاتهم 
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 السابقة بالطرق القانونية. 

 فظ القضية لجهة باقي النقاط ح -3

بشأن المخالفات المنسوبة إلى األســتاذ  ➢  .١7
 عالي . –في ثانوية مارون عبود  ...

 

ج مــديرة ثانويــة مــارون عبــود  − عاليــ    –تــأخير تــدر 
 لمدة شهر واحد تأديبياً. ...السيدة 

ــانوي  الســيد  − ــيم الث ــب اســتاذ التعل عــن  ...حســم رات
 خمسة عشر يوماً تأديبياً. 

ــيم العـــالي  المديريـــة  − توصـــية وزارة التربيـــة والتعلـ
 العامة للتربية  بما يلي:

الزام المدارس والثانويات الرسمية باعتماد ساعة  .أ
 ضبط الدوام االلكترونية.

العمل على اتخــاذ اإلجــراءات اآليلــة إلــى اســترداد  .ب
الراتب الذي تقاضاق أستاذ التعليم الثانوي  الســيد 

 ١٩/١٠/٢٠١7  عن الفترة الممتدة من تاري   ...
ضــمناً  لت يبــ  عــن عملــ    ٢3/١٠/٢٠١7ول اية  

دون عذر مشروع  وعدم احتساب األيام المذكورة 
 من ضمن خدمات  الفعلية. 

بالشكوى التــي تقــدم بهــا بعــض أفــراد  ➢  .١8
ــل  ــة التـ ــي روضـ ــة فـ ــة التعليميـ الهيئـ

 الزاهرية في طرابلس.

الرسمية   − الزاهرية  التل  روضة  مديرة  راتب  حسم 
 .   عن سبعة أيام تأديبياً ...المختلطة  السيدة 

ــرر  ➢  .١٩ ــر المب ــب غي ــأن الت ي ــق بش التحقي
 ألستاذتين في التعليم الثانوي.

حسم راتب كل من استاذة التعليم الثــانوي فــي ثانويــة  −
واســتاذة   ...البترون الرسمية ـــــ فرع دوما  الســيدة  

 ...التعليم الثانوي في ثانويــة جبيــل الرســمية الســيدة 
 عن خمسة ايام تأديبياً.

تفتـــيش أمانـــة الســـجل العقـــاري فـــي  ➢  .٢٠
 .الجنوب ودائرة المساحة

ضــاح أمــين الســجل استئخار البت بالقضية لحين استي −
  فــي بعــض ...العقاري في الجنوب بالتكليف  السيدة  

النقاط الواردة في دفاعها الخطي في ما خــي  المذخــذ 
 المنسوبة إليها.

  مشروع موازنة التفتيش المركزي ➢  .٢١
 ٢٠١٩لعام 

لموافقة على مشروع موازنة التفتيش المركزي لعــام ا −
ــ    ٢٠١٩ ــة اعتمادات  /٠٠٠ ٠٠٠ 556 ١3/والبال 

ــط  ــتة ) ل.ل فق ــماية وس ــاراً وخمس ــرة ملي ــة عش ثالث
 .(وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط ال غير

مخالفات في دراسة وتنفيذ مبنــى رفــ   ➢  .٢٢
 الثلوج في بلدة تنورين/البترون.

 الملفمتابعة دراسة  −

رقم   ➢  .٢3 العقار  إفراز  معاملة  قانونية 
لدى ١34٠ العقارية   مزبود  منطقة   /

 دائرة التنظيم المدني في الشوف

إعادة الملف جانب المفتشية العامة الهندسية للتوســ   -١
 في التحقيق  لجهة: 

تحديــد مســؤولية دائــرة المســاحة فــي جبــل لبنــان  .أ
الجنوبي الصادر عنها خريطة الكيل الفني بــالملف 

 .  ١5٢5/٩٩رقم  
تضمين ملف التحقيق صورة عن عقد المدرب فــي  .ب

دائرة التنظــيم المــدني فــي قضــاء الشــوف  الســيد 
زياد ســليم  للــتمكن مــن تقريــر العقوبــة المناســبة 

 بحق .
مهلة أقصاها شهرين من  انجاز ملف التحقيق في  .ج
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 تاري  اإلعادة. 

مالبسات الكشــف المجــرى علــى مولــد  ➢  .٢4
كهربائي في بلدة ديم المحدي والتباين 
الحاصل في تقارير كل من المســؤولين 
في وزارة البيئة وقســم الصــحة العامــة 

 في قضاء المتن.

توصية وزارة البيئة  المديرية العامــة للبيئــة  بوضــ   −
توجــب مراعــاة الشــروط  نصــوي قانونيــة وتنظيميــة

البيئية والصحية في ما خَي مراقبة تش يل واستثمار 
 المولدات الكهربائية  وذلم وفقاً للصالحية.

 

بنتيجة التحقيق في ت  يب متعاقدين فــي  ➢  .٢5
وزارة المهجرين عن العمل  دون عذر 

 مشروع.  
 

إعادة ملف التحقيق جانــب المفتشــية العامــة اإلداريــة  −
مــن  ٢فقــرة  6إلعــدادق  بمــا يتوافــق وأحكــام المــادة 

 ١٢/6/5٩تـــاري   ١١5المرســـوم االشـــتراعي رقـــم 
 )إنشاء التفتيش المركزي(.

المخالفــات المنســوبة الــى التحقيق في   ➢  .٢6
موظـــــــف فـــــــي وزارة الخارجيـــــــة 
والم تــربين لجهـــة قيامـــ  بالتصـــديق 
ــالغ  ــي مب ــزورة وتقاض ــة م ــى وكال عل

 مالية لقاء اتمام معامالت أخرى.

ايداع ملــف القضــية جانــب المفتشــية العامــة اإلداريــة  −
في محضر   ...لالستكمال  سيما لجهة ما أوردق السيد  

عن استعدادق لتزويــد  ١7/3/٢٠١7استجواب  بتاري   
المفتشــين بالمعلومــات التــي مــن شــأنها التــأثير علــى 

 مجريات التحقيق.

التحقيق في المخالفــات المنســوبة إلــى  ➢  .٢7
 .مس اح في دائرة المساحة في الجنوب

تحديد الموظفين المسؤولين عن حفظ الملفات األربعة  -١
العائدة لعقارات في منطقة مجدل زون العقارية  داخل 
خزانــة فــي ممــر دائــرة المســاحة فــي الجنــوب لوقــت 

 طويل  دون إعطائها المجرى القانوني.
تحديد المسؤول عــن تنظــيم العمــل اإلداري فــي دائــرة  -٢

المساحة في الجنوب  لجهة ضبط سير المعامالت فــي 
اح  ــ  ــى المس ــا إل ــاري  إحالته ــن ت ــا  م ــف مراحله مختل

ئرة  المختي إلى حين إنجازها وإعادتها إلى قلــم الــدا
وتبيان النصوي القانونية التنظيمية التي ترعى عمل 

 هذق الدائرة.

ــق  ➢  .٢8 ــة التحقيـ ــل لجنـ ــد عمـ ــأن تمديـ بشـ
الخاصة المشــكلة بموجــب القــرار رقــم 

ــاري   ٢٠١8/م/٢٢7   ١3/8/٢٠١8ت
ــي وزارة االشــ ال  ــات ف ــة بملف والمكلف

 العامة والنقل. 

للجنة   − المعطاة  المهلة  تمديد  على  الموافقة  عدم 
رقم   القرار  بموجب  المشكلة  الخاصة  التحقيق 

 .  8/٢٠١8/ ١3تاري   ٢٠١8/م/٢٢7
 

ــوظفي  ➢  .٢٩ ــوائ  بأســماء م ــداد ل بشــأن إع
اإلدارات العامة الذين يمكــن اعتمــادهم 
ــات  ــان المناقص ــوية لج ــة وعض لرئاس

 .٢٠١٩خالل العام 

الموافقة على األسماء الــواردة فــي الجــداول المرفقــة  −
ــام إدارة المناقصــات رقــم  ــاب مــدير ع  58٠/١٠بكت

  باستثناء الموظفين الذين تمــت 3/١٢/٢٠١8تاري   
 لى أوضاعهم الوظيفية في متن هذا القرار.اإلشارة إ

اقرار البرنامج السنوي لعمل التفتــيش  ➢  .3٠
لمخطــط اســتراتيجي  ٢٠١٩المركــزي 

ــي  ــداني ف ــابي المي ــل الرق ــل العم لتفعي
ــة والمؤسســات  ــف االدارات العام مختل
ــب  ــي بحســ ــكل علمــ ــديات بشــ والبلــ
اختصاصات مختلف المفتشيات العامــة 

الهندســية  التربويــة االداريــة الماليــة  
 والصحية االجتماعية.

 المفتشية العامة االدارية: -
مراقبـــة دوام المـــوظفين والمســـتخدمين مـــن إداريــــين 
ــارج  ــام خـ ــذين يتولـــون مهـ ــيما اولئـــم الـ وفنيـــين  ال سـ
مراكـــز عملهـــم  والتثبـــت مـــن وضـــعهم تقـــارير دوريـــة 
عـــــن المهـــــام المكلفـــــين بهـــــا  ومراقبـــــة األوضـــــاع 
القانونيـــــــة للعـــــــاملين والمتعاقـــــــدين فـــــــي اإلدارات 
والمؤسســــــات العامــــــة ومــــــدى قيــــــامهم بمهــــــامهم 

ــن األس ــت مــ ــية  التثبــ ــق اســ ــدات تطبيــ ــاء الوحــ رؤســ
المرســـــوم للرقابـــة التسلســـلية المنصـــوي عليهـــا فـــي 

وتعديالتــــــ  )تنظـــــــيم  ١١١/5٩رقــــــم  االشــــــتراعي
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ــزام اإلدارات  ــة إلتـ ــي كيفيـ ــدقيق فـ ــة(  التـ اإلدارات العامـ
ــا  بالمهــــل والمؤسســــات العامــــة والبلــــديات واتحاداتهــ

ــامالت ــاز المعـ ــددة إلنجـ ــ    المحـ ــث هم تراكمومنـ ــا  وحـ هـ
لمعــــامالت المتعلقــــة بــــالجمهور علــــى وضــــ  دليــــل با
 وإجراءات السير بها.

 المفتشية العامة الهندسية: -
ــوية مراقبــ  ــاء وتس ــاء رخــي البن ــ ال واعط ــذ األش ة تنفي

  مراقبــة كيفيــة خــارج النطــاق البلــديالمخالفــات ضــمن و
درس طلبـــات مـــن  الـــرخي الســـتثمار األمـــالم العامـــة 

ــة  ــة وكيفيـ ــال البحريـ ــل واالتصـ ــل الوصـ ــتعمال كوابـ اسـ
 حـــؤول دونللوموزعـــات الخطـــوط العامـــة والثانويـــة 

حركــة التخــابر مراقبــة     بصــورة غيــر قانونيــة  خدامهااست
فــي جميــ  المراكــز ومــدى انطباقهــا علــى األنظمــة   الدولي

والقــوانين المرعيـــة االجـــراء لمنــ  تهريـــب المخـــابرات 
الدولية  التثبت من حســن تنفيــذ العقــود مــ  شــركات نقــل 

( وشركات توزيــ  خــدمات االنترنــت DSP’Sالمعلومات )
(ISP’S ــاوز الشـــركات لحـــدود التـــراخيي ( وعـــدم تجـ

ــاة لهــ  ــاف الضــوئية المعط ــذ شــبكات األلي ا  مراقبــة تنفي
FTTH- FTTC) )Optical Fiber ــ ال   وأشــ

الخطوط التأجيرية وكوابل الوصل واالتصال وكيفية التنفيذ 
من قبل هيئة أوجيرو؛ التحقق من تنفيذ األش ال وعمليــات 
حفر اآلبار االرتوازية في المديرية العامة للمــوارد المائيــة 

ــدات ــة والوح ــة  والكهربائي ــن قانوني ــت م ــة  والتثب اإلقليمي
ــاء  ــرميم والبنـ ــيانة والتـ ــال الصـ ــة ألعمـ الموافقـــات الفنيـ
الصادرة عن وزارة البيئة في منــاطق المحميــات الطبيعيــة 

 والمقال  والكسارات.

 المفتشية العامة التربوية: -
متابعة موضوع مناقالت أفراد الهيئة التعليمية التي تصدر 

العالي ومدى توافقها م  حاجة   عن وزارة التربية والتعليم
المدارس المعنية  متابعة التعاقد م  افراد الهيئة التعليمية 
ــة  ــام تربوي ــين بمه ســين المكلف وأوضــاع األســاتذة والمدر 
سي التربيــة البدنيــة وكيفيــة تــوزيعهم فــي المــدارس  ومدر 
والثانويات الرسمية  دراســة نتــائج اإلمتحانــات الرســمية  

جية اإلنتساب الى المدارس الخاصــة متابعة موضوع ازدوا
والرسمية وعملية االتجار باالفــادات المدرســية الرســمية  
ــة  ــة وقانوني ــواد االجرائي ــدريس الم ــة ت ــي كيفي ــدقيق ف الت
ــة  ــدورات التدريبي ــة ال ــية  متابع ــادات المدرس ــاء االف إعط
والمشاري  التربوية التي يقوم بها كل من المركز التربوي 

ارة التربية والتعلــيم العــالي  دراســة للبحو  واالنماء ووز
أوضاع المشــاري  المشــتركة وأوجــ  االنفــاق فــي كــل مــن 
المــدارس والثانويــات الرســمية ومــدارس ومعاهــد التعلــيم 
المهني والتقني  ووض  دراسة عن حال األبنية المدرسية 

 وكلفة المستأجر منها.  

 المفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية: -
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 النتيجة  الموضوع  الرقم 

المركزية    تفتيش الوحدات  وجمي   العامة  الصحة  وزارة 
إلدارة   العامة  والمؤسسات  لها   التابعة  واإلقليمية 
والمستوصفات  والمستشفيات  الحكومية   المستشفيات 
الخاضعة   أو  العامة  الصحة  لوزارة  التابعة  الحكومية 
لوزارة   التابعة  المستوصفات  الى  إضافةً  لوصايتها  

األدوية المركزي وتعاونية    الشؤون االجتماعية ومستودع
المعقودة  االتفاقيات  تنفيذ  كيفية  ومراقبة  الدولة   موظفي 
تفتيش   الخاصة   والمستشفيات  العامة  الصحة  بين وزارة 
وزارة   ووحدات  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارتي 
العلمية   األبحا   ومصلحة  واإلقليمية   المركزية  الزراعة 

بة األنشطة التي تقوم  الزراعية والمشروع األخضر  مراق
في   المختصة  واالدارات  والبيئة  الزراعة  وزارتي  بها 
في   والبيطري  الزراعي  الحجر  ومراكز  الزراعي   الحقل 

 المطار والموانئ وعلى المعابر الحدودية.

 المفتشية العامة المالية: -
ــاق  ــود االتف ــام وعق ــاق بشــكل ع ــود االنف ــي عق ــدقيق ف الت

لناحيــة قانونيتهــا وتوافقهــا مــ  بالتراضــي بشــكل خــاي  
األنظمة المرعية االجراء؛ درس ملفــات اإليــرادات وعقــود 
البي  المنفذة لــدى امانــات الســجل العقــاري والتحقــق مــن 
صحة األسعار والتخمينــات الــواردة فيهــا  اجــراء زيــارات 
ميدانية فجائية الى االدارات والمؤسسات العامة والبلديات 

قابة التفتيش المــالي والتــدقيق فــي واتحاداتها الخاضعة لر
مســتنداتها الماليــة وفــي االعمــال المنفــذة لــديها  حضــور 
عمليــات اســتالم بعــض االشــ ال والتثبــت مــن خلوهــا مــن 

 الشوائب والمخالفات.

 
 
 
 



 

 

 

 

 المركزي الفصل الثاني: الصعوبات في تأدية المهام واالقتراحات لتعزيز التفتيش 
 

 إدارة التفتيش المركزي : ىلوالفقرة األ

 الصعوبات والمقترحات: أوالً 
 

 أـ في ما خي  التفتيش المركزي بصورة عامة: 
توفير يقتضي  المركزي،  التفتيش  بإدارة  المناطة  المهام  اإل  لتأدية  لهذه  وداخلية  خارجية  بالموارد    ،دارةعوامل  يتعلق  ما  منها 

علق بالنصوص القانونية التي يقتضي تعديلها وتحديثها لمواكبة عملية مكافحة الفساد؛ من هنا كان ال بّد  البشرية والمالية ومنها يت 
 من: 

 
 • إقرار قانون جديد للتفتيش المركزي: 

وصدرت النصوص القانونية التي ترعى تنظيمه وعمله وقد مضى على إقرارها أكثر من    1959نشىء التفتيش المركزي عام أ
ستحداث إدارات ومؤسسات عامة وازدياد أعداد الموظفين العامين  ا ستين عاماً، وال زالت على حالها حتى يومنا هذا بالرغم من 

 عمل التفتيش المركزي.    يشلّ ل ها يتناقض مع حكام وصدور أكثر من نص قانوني
من   كثير  في  تشّكل  والتي  الفاعلة  غير  القانونية  النصوص  البداية إصالح  في  توجب  الفساد  محاربة  أن  أحد  على  يخفى  وال 

 .األحيان حواجز تعيق التقّدم إلى األمام
البلديات( التي  )قانو  118/77من المرسوم االشتراعي رقم    137حكام المادة  أبرز مثال على ذلك،  أولعل   عمال  أ خرجت  أن 

التفتيش المركزي  الجهاز ورقابته على    ، السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات عن رقابة  وبالتالي اقتصرت صالحية هذا 
غلبية المخالفات المالية ترتكب من المجلس البلدي ورئيسه، أضف إلى ذلك عدم خضوع  أ  أن بالرغم من  ،الموظفين في البلديات

و ألشركات والجمعيات التي تساهم فيها الدولة من الناحية المالية لرقابة التفتيش المركزي، ما يبقي هذه الجهات دون حسيب  ا
 رقيب. 

من هنا، ال بد من إقرار قانون عصري للتفتيش المركزي يوّسع من صالحياته ويكون على مستوى الدور المنوط به، كجهاز  
  رقابي فاعل.

هو اليوم  واألفعال   المطلوب  بالممارسات  إال  يكون  ال  واإلصالح  اإلداري،  أاإلصالح  التفتيش  ،  قدرات  تفعيل  خالل  من  ي 
 والضمانات الكفيلة لتمكينه من القيام بمهامه.   المركزي ومنحه سلطات موسعة وأدوات فعّالة،

لية لتفعيل عمل هيئته وإعادة النظر  وإننا نطمح من خالل مشروع القانون الجديد، إلى إعادة تنظيم التفتيش المركزي ووضع آ
 ً  .بالمالك، وهو ما سنفّصله الحقا

 
 • دعم التفتيش المركزي في خطت  اإلصالحية: 

والبلديات العامة  والمؤسسات  العامة  اإلدارات  أعمال  قانونية  مراقبة  به  المناط  الرسمي  الجهاز  هو  المركزي  التفتيش    ، إن 
  د.وبالتالي هو العصب في مكافحة الفسا

لذلك من الضروري احترام  استقالليته في ممارسة أعماله واحترام تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي، وعدم  
 جهزته.أاتخاذ أي إجراء )مذكرات، أو قرارات صادرة عن السلطة التنفيذية( من شأنه عرقلة أعمال التفتيش أو المّس بهيبة 

 
 المركزي وملء الش ور: • توسي  مالم التفتيش 

إن مالك التفتيش المركزي، وفق عدد الموظفين الٌمحدد فيه، ال يكفي لتغطية المهام الملقاة على عاتقه؛ ما يقتضي تعديله لتفعيل  
 .العمل الرقابي

 و بلوغ السن القانونية. أ و النقلأفأعداد المفتشين غير كافية والشغور في تزايد مستمر، بفعل الوفاة 
كان الوبالتا لذلك  المنشودة،  لتحقيق األهداف  البشرية عنصر أساسي  الموارد  فإن توفر  الشغور    لي،  العمل على ملء  بّد من 

بما يتالءم مع تنامي حجم القطاع العام؛ واإلصرار على استثناء األجهزة الرقابية    ، والسعي إلى تعديل مالك التفتيش المركزي 
 .اع العام، الذي يؤثر سلباً على أداء التفتيش المركزي وسعيه إلى مكافحة الفسادمن الحظر المفروض على التوظيف في القط

فتعزيز الكادر البشري لن يكون عبئاً على الخزينة العامة، بل سيؤمن لها وفراً من خالل الرقابة التي يقوم بها والمحافظة من  
 .خاللها على المال العام

لى تثبيت  إ / متعاقداً، وعليه، نقترح إتخاذ االجراءات اآليلة  29فتيش المركزي يبلغ /ن عدد المتعاقدين في الت ألى  إشارة  مع اإل
دارة العامة؛ وأثبتوا جدارةً وكفاءةً  داريين من متعاقدين وأجراء الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في خدمة اإل الموظفين اإل 

 هذا الموظف انتماًء حقيقياً إلدارته ودعماً مادياً ومعنوياً له. مر الذي من شأنه أن يخلق لدى ألفي أداء المهام الموكولة إليهم؛ ا
 

 • تحسين أوضاع المفتشين: 



 

 

 

 

 ن المحافظة على مهارات وخبرات المفتشين، تستتبع اتخاذ االجراءات التالية: إ
 أ. إجراء دورة خاصة لترفي  المفتشين المعاونين: 

الف )من  مفتشين  إلى  المعاونين  المفتشين  ترفيع  آلية  لترفيع  إن  المعتمدة  الترفيع  آلية  عن  تختلف  الثانية(  الفئة  إلى  الثالثة  ئة 
التفتيش   مؤلفة من رئيس هيئة  المركزي  التفتيش  لجنة خاصة في  لمباراة مسلكية من قبل  فهم يخضعون  الموظفين اآلخرين، 

 .المركزي، وعضوية المفتش العام المختص ورئيس إدارة األبحاث والتوجيه 
،  2000/ 29/5تاريخ    222من القانون رقم    7ارة األبحاث والتوجيه إلى مجلس الخدمة المدنية بموجب المادة  لكن وبعد نقل إد

حقّ  من  المعاونون  المفتشون  الخاصة ح رم  القانونية  النصوص  تعديل  لعدم  المسلكية،  المباراة  في  والمشاركة  الترفيع  في  هم 
)الفقرة   المركزي  المادة    11بالتفتيش  المرسو   5من  لرفع  115/59م االشتراعي رقم  من  المناسبة  الحلول  إيجاد  (، ما يوجب 

 الظلم الذي لحق بهم طوال هذه األعوام والمحافظة على انتاجيتهم ومعنوياتهم. 
 ب. تأمين مكاتب للمفتشين في اإلدارة الخاضعة لرقابتهم: 

تفتيش المركزي( على حق المفتشين في  )إنشاء ال   1959/  6/   12تاريخ    115من المرسوم اإلشتراعي رقم    14نّصت المادة  
 .اإلقامة باإلدارات الخاضعة لرقابتهم لتمكينهم من مزاولة مهامهم في أجواء مناسبة واإلطالع على المستندات المطلوبة

إقامة   وتأمين  األقضية  ومراكز  المحافظات  كافة  في  المركزي  التفتيش  إلدارة  خاصة  مكاتب  تأمين  ضرورة  تكمن  هنا  من 
 المفتشين في اإلدارة نفسها التي تشملها صالحياتهم، ما يوفر لهم ظروف مالئمة للتمكن من إنجاز المهام المطلوبة. 

 ج. تأمين وسائل النقل الالزمة إلجراء أعمال التحقيق:
ا، وقد يكون  يقوم المفتشون بجوالت على اإلدارات الخاضعة لرقابة التفتيش المركزي للكشف عن المخالفات والتحقيق بشأنه 

دهم عناء اإلنتقال إليها بسياراتهم الخاصة وتحميلهم تكاليف إضافية، ناهيك عن األضرار  ما يكبّ  ،ذلك في مناطق بعيدة ووعرة
  ، أو التعويض عليهم بصورة عادلة من خالل تخصيصهم لبدالت مادية شهرية.ن تلحق بسياراتهمأالتي من الممكن  

 داء واجبهم الوظيفي. بوسائل النقل الالزمة أل  لذلك نرى ضرورة تزويد المفتشين
 د. إجراء دورات تدريبية للمفتشين والمفتشين المعاونين :  

دائهم، خاصة في  أإن تطوير المهارات، يشكل حجر الزاوية لتحسين اإلنتاجية، وتدريب المفتشين بشكل مستمر من شأنه تحسين 
 .مجال المعلوماتية وطرق التدقيق الداخلي الحديث

لذلك نرى ضرورة توفير االعتماد الالزم لتدريب وتطوير أداء المفتشين، ما ينعكس إيجاباً على الدور الذي يضطلع به التفتيش  
 المركزي. 

 
 • المكننة:

تعتبر مكننة برنامج تفتيش وقياس األداء القطاعي والمؤسسي، ضرورة ال بّد منها خاصة وأن إدارات جديدة ستنضم تباعاً إلى  
ل متابعة العمل على المؤشرات وجمع وتحليل البيانات إلبراز مكامن  ن تسهّ أ  مج في السنوات الالحقة، فالمكننة من شأنهاالبرنا

لبناء خطة إصالح   الحكومة كقاعدة  التقارير ووضعها بتصرف  في إصدار  العمل  وتسريع  العامة  في اإلدارة  والضعف  القوة 
 .وتنمية لإلدارة العامة

نظمة الالزمة لتفعيل العمل وجودته وصوالً إلى  لعمل على تأمين أجهزة المعلوماتية ومستلزماتها والبرامج واأللذلك، ال بّد من ا 
 الربط المعلوماتي. 

 
 • موازنة التفتيش المركزي:

اإل وأن  سيما  فيه؛  الم حددة  المرتقبة  والنفقات  للحاجات  وفقاً  المركزي  التفتيش  موازنة  مشروع  تشإقرار  المذكورة  غل  دارة 
تتسبّ والتي  عليه  تطرأ  التي  األعطال  لمعالجة  ودورية  دائمة  لصيانة  بحاجة  قديم  مبنى  بإتالف  باإليجار  األحيان  بعض  في  ب 

 داري. الملفات والتجهيزات المستخدمة في العمل اإل
 

 ( GOALمشروع الحوكمة والرقابة والمحاسبة في لبنان )  :ثانيًاً 
 
األول  أ   تشرين  أوائل  في  "  2019طلق  )مشروع  لبنان"  في  والمحاسبة  والرقابة   Governance  ,Oversightالحوكمة 

and Accountability in Lebanon  -  GOAL،شركة    بالتعاون مع  (، وهو مشروع يمتّد على ثالث سنواتSiren 
Associates  بيروت.    دعمب في  البريطانية  السفارة  العام،  تعمل في مجال  Siren Associatesمن  القطاع  مع    إصالح 

حاجات  إلى  استجابتهما  وتعزيز  المدني  والمجتمع  العام  القطاع  تمكين  إلى  وتسعى  والعدالة،  والحوكمة  األمن  في  تخّصص 
 مجتمعاتهم.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 لمحة عامة عن المشروع 
والرقابة والمحاسبة ركيزةً أساسية لإلصالح ، كما أّكد عليه رئيس التفتيش المركزي مراراً. يتطلّب ذلك تفعيل  تشّكل الحوكمة  

المركزي التفتيش  رأسها  الرقابية، وعلى  المركزي   ،األجهزة  التفتيش  حول  المشروع  هذا  يتمحور  مركزاً  الذي   وعليه،  يتبّوأ 
 إلى تحقيق ثالثة أهداف: الحوكمة والرقابة والمحاسبة في لبنان" مشروع " يسعى من هنا،  ،عداد األجهزة الرقابية  فيمحورياً 

المهارات الالزمة    واإلجراءات،من خالل تحسين طرق سير العمل  :  بناء قدرات وتطوير أنظمة المؤسسة - وتطوير 
 . لتعزيز أداء وفعالية الكادر البشري 

بين   - التعاون والتنسيق  بين  :  ومؤسساتها  الدولةإدارات  تعزيز  المؤسساتي  للتعاون  آليات  وتطوير  من خالل إرساء 
 التفتيش المركزي والجهات الحكومية المعنية، ومنها األجهزة الرقابية األخرى. 

والمجتم : - الدولة  بين  التفاعل  أمام    تحسين  وإتاحتها  المركزي،  التفتيش  مع  البنّاء  للتفاعل  فرص  خلق  خالل  من 
 م والمواطنين بشكل عام. المجتمع المدني واإلعال

 
الدولية   المعايير  مع  أعلى  باتّساٍق  الرقابية  مهامه  يؤّدي  بحيث  المركزي،  التفتيش  جهاز  بتفعيل  المذكورة  األهداف  تسمح 

، وبإشراٍك أوسع للرأي العام. يصّب ذلك األجهزة الرقابية األخرى والممارسات الفضلى، وبتنسيٍق أكبر مع الجهات المعنية و 
نهاي الرقابية بشكل خاص.  في  واألجهزة  عام،  بشكل  اللبنانيين والدولة  المواطنين  بين  العقد االجتماعي  في تحسين  المطاف  ة 

العقد االجتماعي يرتكز من جهة على حوكمة سياسية واقتصادية تتسّم بمستوى أعلى من المحاسبة والشفافية واالستجابة، ومن  ف
 مؤسسات الوطنية.  ل او لإلدارات  جهة أخرى على دعم المواطنين

  
 تنفيذ المشروع في المرحلة األولى 

، باشر التفتيش  2020وكانون الثاني من العام    2019خالل المرحلة األولى من المشروع الممتدة بين تشرين األول من العام  
من  ،  المركزي  فSiren Associatesبدعم  أعاله.  المذكورة  الثالثة  األهداف  على  بالعمل  بالتنسيقعمل،  مع    ،  أيًضا 

Expertise France،    المركزي، من خالل عقد ورش عمل وفق مقاربة تشاركية على إعداد استراتيجية خمسية للتفتيش 
 جمعت مفتشين وموظفين إداريين من المؤسسة، بهدف تحديد الرؤية والمهام واألهداف العامة والفرعية.  

األول،   الهدف  لناحية  على صعيد  العمل  سير  آلية  المركزي على مسح  التفتيش  المواطنين،    الشكاوى عمل  من  إليه  ترد  التي 
مرعية اإلجراء للنصوص  المعنين ومراجعة  الوحدات والمفتشين  التفتيش    ،وذلك من خالل اجتماعات مع  اعتمد  وبناًء عليه، 

بشكل رقمي. بدعم من فريق    تهاوإحال  تسجيلهاعبر    سير المعامالتتهدف إلى مكننة    Fenixالمركزي منصة الكترونية اسمها  
Siren Associates  الديوان المنصة في مصلحة  أ طلقت  الموظفين عليها،  تدريب  المنصة وأّمن  ،  2019عام    الذي طّور 

 على أن يلي ذلك أقالم المفتشيات العامة.  
والمهام،  كذلك، أعّدت المفتشية العامة اإلدارية استمارة للقيام بالتفتيش الشامل في اإلدارات والمؤسسات العامة، لناحية الهيكلية  

على  االستمارة  تعتمد  الداخلية.  والرقابة  األرشفة  والمالية،  البشرية  الموارد  االكترونية،  واألجهزة  الفنية  والتجهيزات  البناء 
منهجية تدقيق عصرية مبنية على البيانات، تنسجم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، ويتم تعبئتها الكترونياً. ساهم ذلك  

، التي ( performance auditاألداء )  رقابة  نهجية التدقيق في التفتيش المركزي ومكننة الرقابة، وتوجيهها نحوطوير مفي ت
( االمتثال  رقابة  مجرد  العمل على    (.compliance auditتتجاوز  تم  مهمتهاكما  فريق  تنسيق  الو   تحليلال  تفعيل مجموعة 

(Analysis, Planning and Coordination )   التفتيش التي    في  البيانات  وتحليل  التخطيط  مهمة  تتولّى  المركزي 
 . تجمعها من مختلف المفتشيات العامة ووحدة المعلوماتية، وتعّد تقارير متنوعة ذات صلة

 
اإلطار   وتقييم  مسح  تم  الثاني،  الهدف  صعيد  التفتيش  على  ضمنها  ومن  الرقابة  أجهزة  لكافة  الراعي  والتنظيمي  القانوني 

   ، وإرشاد عملية تفعيل الرقابة في لبنان.هاأجل تحديد مهام كل جهاز، والعالقات بين المركزي، من 
 

أما على صعيد الهدف الثالث، فقام التفتيش المركزي بتقييم أولي لقدرات التواصل لديه، وعمل على إعداد استراتيجية تواصل  
تح وإلى  ونشاطاته،  المركزي  التفتيش  مهام  على  الضوء  تسليط  إلى  مكافحة  تسعى  في  وإشراكهم  إليه  المواطنين  نظرة  سين 

موقع التفتيش المركزي االلكتروني الرسمي، وتطوير حضوره الرقمي على مواقع    تحديثالفساد في اإلدارة العامة. كذلك، تم  
التفتيش  حسابات  إدارة  على  المركزي  التفتيش  من  مصغّر  فريق  تدريب  تم  كما  وفيسبوك(.  )تويتر  االجتماعي    التواصل 

   المركزي الرقمية ورصد وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية. 
 

 خطة تنفيذ المشروع للسنوات القادمة 
 ط استكمال المشروع على الشكل التالي:  (، من المخطّ 2022-2020خالل السنوات القادمة ) 

المفتشية العامة اإلدارية  توسيع منهجية التدقيق الجديدة ال  على صعيد القدرات المؤسسية واألنظمة: - تي عملت عليها 
 تطوير مدّونة قواعد سلوك للتفتيش المركزي. ، إضافةً إلى  إلى سائر المفتشيات، وترسيخها 



 

 

 

 

إطالق التعاون مع الجهات الفاعلة المعنية من أجل    :  هامؤسساتإدارات الدولة وعلى صعيد التعاون والتنسيق بين   -
 .GOALإنشاء لجنة توجيهية مشتركة لمشروع ، إضافةً إلى مسح وتحديد و/أو إرساء سبل للتنسيق بشكل أفضل

 تطوير خطة تواصل للتفتيش المركزي، وبناء القدرات في مجال التواصل.  :جتم على صعيد التفاعل بين الدولة والم -
 

 ( ACT Lebanon) روع مكافحة الفساد والشفافية في لبنانمش: لثًاثا
 
 Anti-Corruption and Transparency"مكافحة الفساد والشفافية في لبنان" )   مشروع  2019  ذارآأوائل    فيطلق  أ  

Project in Lebanon – ACT Lebanon  وهو بتنفيذه  (،  وتقوم  سنوات،  ثالث  على  يمتّد   مؤسسة مشروع 
Expertise France  .األوروبي اإلتحاد  من  الفرنسية    Expertise France  بتمويل  الحكومية  الوكالة  للتعاون  هي 

، وتسعى قتصاد والمالية واإلصالحالخارجية ووزارة االأوروبا والشؤون  ، تعمل تحت إشراف مزدوج من قبل وزارة  الدولي
 ى تطوير وتنفيذ مشاريع إنمائية في الدول الشريكة. إل
 

 لمحة عامة عن المشروع 
" إلى تعزيز المساءلة وتحسين الشفافية من خالل بناء قدرات هيئات الرقابة ودعم تنفيذ  ACT Lebanonيهدف مشروع "

إلى    يسعى المشروع.  2017  من عام  اللبناني في كانون الثاني  مجلس النوابق عليه  قانون الوصول إلى المعلومات الذي صدّ 
 تحقيق ثالثة أهداف:  

   .دعم الجهود الوطنية بشأن الشفافية ومكافحة الفساد، من خالل تمكين السلطات العامة المكل فة بمكافحة الفساد -

 فساد ومكافحته. على ردع ال )أي ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي( تعزيز قدرات الهيئات الرقابية -

 حول الفساد والوصول إلى المعلومات.  زيادة الوعي العام -
 

 تنفيذ المشروع خالل السنة االولى  
لتعزيز رقابته وتفعيل     ، فهو سيحصل على المساعدة التقنية ACT ان التفتيش المركزي هو من الجهات المستفيدة من مشروع

 دوره في مكافحة الفساد.  
تدعم   التي  والنشاطات  األعمال  تنفيذ  في  المركزي  التفتيش  ليساند  جوشام  بيار  جان  الفرنسي  الخبير  تعيين  تم   ، الغاية  ولهذه 
اختصاصاتها   بمختلف  العامة  المفتشيات  لمعظم  العامين  المفتشين  باستشارة  الخبير  قام   . والتوجيهي  الرقابي  دوره  وتفعّل 

وتحدي الحالي  الوضع  وتقييم  الحاجات لتشخيص  وتحديد   ، المشروع  اطار  بها ضمن  للسير  االولوي  الطابع  ذات  النشاطات  د 
 المادية  والبشرية التي من الضروري تأمينها ليتمكن التفتيش المركزي من تنفيذ مهامه الرقابية بفعالية أكبر .  

االتحاد األوروبي، على تحقيق األعمال  في مقّر    2019وقد تقّرر في اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع الذي انعقد في تموز  
والنشاطات التي من شأنها دعم التفتيش المركزي وزيادة كفاءته في كشف الفساد ومكافحته وتحسين سبل تواصله مع الجمهور.  

يلي: بما  النشاطات  ال   تتلّخص هذه  المعايير  اعتماد  فيها االولويات واالهداف،  تحّدد  المركزي  للتفتيش  استراتيجية  دولية  وضع 
للقوانين واالنظمة المرعية االجراء، وضع مدونة لقواعد السلوك خاصة بالتفتيش المركزي،   للتدقيق الداخلي بعد تكييفها وفقاً 
مكننة سير عمل التفتيش المركزي، بناء قدرات المفتشين من خالل دورات تدريبية حول التدقيق الداخلي وغيرها من المواضيع  

 ارفهم ومهاراتهم، تنفيذ مهمة تدقيق عملية  برفقة خبراء .  التي من شأنها زيادة مع
وتمّ  المركزي،   التفتيش  ورئيس  العامين  المفتشين  مع  اجتماعاته   الخبير  استراتيجيةا  استكمل  اعداد  على  التفتيش    لتوافق 

لتحديد خار  الرئيسية وصوالً  االفكار والتوجهات  تتم مناقشة مختلف  يتم االعالن  المركزي بطريقة تشاركية بحيث  طة طريق 
 .  2020عنها بداية العام  

اال أن الظروف التي مّر بها لبنان في تشرين األول وخاصة المظاهرات والتحّركات الشعبية التي كانت تطالب بمكافحة الفساد   
 وما تبع ذلك من عدم استقرار في األوضاع أّدت الى توقف العمل بالمشروع في االشهر األخيرة من السنة .   

                                                                                      . 
 

 (SOPMIP)  داء القطاعي والمؤسسي برنامج التفتيش وقياس األ: رابعًا
 

ة لشوؤن  داء القطاعي والمؤسسي الذي ينفّذه التفتيش المركزي بالتعاون مع مكتب وزير الدولدخل برنامج التفتيش وقياس األ
اإل  العام  التنمية  النهائي عن  التقرير  وبعد وضع  الثانية.  مرحلته  أداء ست    2017دارية  وتقييم  قياس  شمل  دارات هي إالذي 

ا الواردات(،  )مديرية  المالية  الصناعة،  والتجارة،  االقتصاد  المدني(،  ألوزارة  للتنظيم  العامة  )المديرية  والنقل  العامة  شغال 
يرية العامة للموارد المائية والكهربائية(، التربية والتعليم العالي )مديرية التعليم االبتدائي(، كان من البديهي  الطاقة والمياه )المد

مّما استدعى إلى عقد اجتماعات عديدة دامت ألشهر بين كل من الجهة الخاضعة للتقييم   ،و الصعوباتأ  ن تظهر بعض الثغراتأ



 

 

 

 

الت لشؤون  الدولة  وزير  مكتب  اإل وفريق عمل  عن طريق  نمية  الصعوبات  هذه  لتذليل  المعنيين  والمفتشين  النظر  إ دارية  عادة 
دارة  داء اإلأ و اضافة مؤشرات جديدة، تمهيداً للسير قدماً في تقييم  أ و حذفها  أببعض المؤشرات لجهة تحديد تفسيرها أو تعديلها  

 . 2019و 2018لسنة 
العام   أهمية  2019خالل  برزت  أن  وبعد  اإل،  أداء  مستوى  في رفع  المذكور  العامة عن طريق  البرنامج  مكامن  إدارة  ظهار 
دارة في سبيل تسليط الضوء عليها، أبدت  دارة للعمل على تصويبها كما إظهار مكامن القوة في عمل اإل داء اإلأ الضعف في  

حصل بين وزيرة الدولة لشؤون التنمية  الذي   وبعد التشاور  ،وفي هذا السياق  . إدارات جديدة رغبتها باالنضمام إلى المشروع
:العمل،  اإل البرنامج وهي  إلى  إدارات جديدة  أربعة  انضّمت  المركزي،  التفتيش  وزارة  وزارة  دارية ورئاسة  الزراعة،  البيئة، 
الوزارة وفريق عمل مكتب وزيرة الدولة  اشغال العامة والنقل )مديرية الطرق( وجرت  األ جتماعات تمهيدية بين فريق عمل 

اإل التنمية  المكلّفلشؤون  البلجيكي  الخبير  بحضور  المعنيين  والمفتشين  ع   ،دارية  وأهميته    لىللتعّرف  مراحله  بكافة  البرنامج 
لتحديد مجاالت األدارات األ وانطلقت اإل  ،وهدفه بالعمل  الجديدة  الرئيسيةربعة  تباعاً    ،داء  الالحقة  الخطوات  ت ستكمل  أن  على 

 . 2020عن أدائها للعام  وصوالً إلى وضع أول تقرير 
 

 دارة المناقصات إ الفقرة الثانية: 

 الصعوبات والمقترحات 
 

هذه   إجراء  على  الصارمة  الرقابية  المركزية  وتثبيت  العمومية  للصفقات  المنتظر  العتيد  القانون  مشروع  إقرار  أمل  على 
التخطيط   مستوى  على  واسعة  المركزية  المتعاقدة  الجهات  إعطاء  مع  الحاجاتالصفقات  إدارة    إلىو،  وتحديد  تمكين  حين 

في اإلدارات   الوطن،  العمومية على مساحة  الصفقات  دورها في رصد ومراقبة  ممارسة  من  والمؤسسات   العامةالمناقصات 
  تحويل البوابة   إلىوالبلديات وسائر الهيئات واللجان التي تنفق أموااًل عمومية، وعلى أمل أن يكتمل المشروع الرامي    العامة

بنك معلومات عن هذه الصفقات يستثمر في مجاالت الرقابة والتخطيط والتصويب لتحقيق    إلىاإللكترونية للصفقات العمومية  
المستدامة  التنمية  سيادة    ،أهداف  مبدأ  تطبيق  على  حريصة  القانونية،  بموجباتها  االلتزام  في  مستمرة  المناقصات  إدارة  فإن 

  . يتعاطى في الشأن العامالقانون، وشمولية أحكامه لجميع من  
 
 

  



 

 

 

 

 المالحق 
 

 : 2019 التحقيقات المنجزة ضمن البرنامج السنوي أو بناًء على تكاليف خاصة خالل عام

 الرقم 
رقم التكليف أو البرنامج  

 السنوي 
 اإلدارة المفتشية العامة 

 اعضاء لجان المناقصات دارة المناقصات إ 2018/و2660  .1

 لبنان الجنوبي محافظة  اري إد 16/3/2018  .2

 مالية جبل لبنان  مالي  1/2018ب63/7  .3

 2018ب/4/5  .4
2 

 وزارة التربية تربوي

 شغال العامة والنقل وزارة األ لجنة تحقيق  2018/و2639  .5

 مرفأ صيدا  إداري  2018/و2689  .6

 بلدية طرابلس  صحي  7/6/2018  .7

 دائرة المساحة في الجنوب  إداري  2018/ 7ب 12/3  .8

 2/2018ب76/7  .9
 2018ب/104/7
 2018ب/7/3

 2018/و670

 بلدية جديتا مالي 

 2018ب/99/7  .10
     حالتين اإل

 1551و1550رقم 

 جبيل -بلدية بالط  مالي 

 هيئة إدارة السير  مالي  2/2018ب105/7  .11

 4/2018/ص514  .12
 2018/و2381

 ( 1/2018ب8/4)

 تنظيم مدني  هندسي

13.  13/3/2018 
 2018ب/30/7

 شغال العامة والنقل وزارة األ إداري 



 

 

 

 

 وزارة االشغال العامة والنقل  إداري  2018ب/17/3و10  .14

15.  1/4/2017 
 2018/و2949

 مرجعيون  التنظيم المدني / هندسي

16.  1/4/2017 
 2019/و5

 مرجعيون  / التنظيم المدني هندسي

17.   
1/4/2017 

 2018/و2805

 التنظيم المدني /مرجعيون  هندسي

18.  1/4/2017 
 2018/و2806

 مرجعيون  / التنظيم المدني هندسي

19.  1/4/2017 
 2018/و2804

 مرجعيون  / التنظيم المدني هندسي

 مستشفى العاصي  صحي  3/6/2016  .20

 عقارية الشؤون مدرية ال مالي  1/2018ب81/7  .21

 مصلحة الصحة في البقاع  إداري  16/3/2017  .22

 وزارة العدل مالي  1/2018ب8/7  .23

 اوجيروهيئة  مالي  1/2018ب23/7  .24

 2018ب/18/3  .25
 15/3/2018مذكرة رقم 

 
 إداري 

 وزارة المالية 

 وزارة الداخلية  إداري  3/2018ب5/3  .26

 وزارة التربية تربوي 2/2018ب26/5  .27



 

 

 

 

 وزارة التربية تربوي 3/2018ب26/5  .28

 وزارة التربية تربوي 2/2018ب20/5  .29

30.  5/7/2018 
1/5/2018 

 مدارس خاصة مجانية  + تربوي مالي

 شغال العامة والنقل وزارة األ إداري  4/2018ب5/3  .31

 وزارة التربية تربوي 2/2018ب16/5  .32

 2018/ص14  .33
 

 لجنة تحقيق 
قرار   /مالي(  )هندسي 
رقم   التفتيش  رئيس 

تاريخ    2018/م/227
13/8/2018 

 شغال العامة والنقل وزارة األ

 15/3/2018مذكرة   .34
 2018ب/22/3

 والبلدياتوزارة الداخلية  إداري 

 المديرية العامة للطيران المدني  إداري  5/2018ب5/3  .35

 2017/و2413  .36
 4/2017/ص478
 1/2018ب14/4
 1/2018ب11/4

 المديرية العامة للشؤون العقارية  هندسي

37.  6/7/2019 
133/2019 

 الهرمل -بعلبك  محافظة مالي 

 وزارة الزراعة  صحي  3/6/2018  .38

39.  17/7/2018 
20/3/2018 

 2018/و1549

 مستشفى جزين الحكومي إداري  + مالي

 وزارة التربية تربوي 1/2018ب19/5  .40

 المشروع االخضر  إداري  26/3/2018  .41

 المستشفيات الحكومية إداري  17/3/2018  .42

 مطار رفيق الحريري الدولي  إداري  6/2018ب5/3  .43

رقم    .44 اإلدارية  المذكرة 
تاريخ    19/3/2018
5/12/2018 

 اليوم العالمي لمكافحة الفساد  إداري 



 

 

 

 

 المذكرة   .45
 17/3/2018اإلدارية 
 تاريخ 
26/11/2018 
(615/2018) 

 قضاء زحلة  –محافظة البقاع  إداري 

 3/2018ب8/3  .46
 )احالة م.ع.إ  

 (2018/ 627رقم 

 قضاء كسروان  إداري 

 المذكرة   .47
 15/3/2018اإلدارية 

 ( 2018ب/3/ 21و 18)

 والبلدياتوزارة الداخلية  إداري 

واالليات  إداري  30/3/2018  .48 السيارات  تسجيل  مصلحة 
 والمركبات

 المذكرة   .49
 15/3/2018اإلدارية 
171/19 
 

 قضاء المتن  إداري 

50.  23/3/2017 
6/4/2017 

مع   مشترك  هندسي 
 اإلداري 

 مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 

 1/2018ب2/6  .51
 6/2019/ص9

 االولية مركز شحيم للرعاية الصحية  صحي 

 بلدية بيروت إداري  18/3/2018  .52

 مدرسة غزة الرسمية تربوي 1/2019ب11/5  .53

  2018ب/99/7  .54
 2019ب/104/7و

 بلدية شحيم مالي 

 وزارة الطاقة والمياه  مالي  21/7/2013  .55

 بلدية الشويفات محافظة جبل لبنان / إداري  14/3/2014  .56

 قضاء الشوف  إداري  1/2019ب21/3  .57

 المديرية العامة لآلثار  إداري  27/3/2019  .58

 بلدية بيت مري مالي  2/2019ب104/7  .59

 3/2018ب3/3  .60
 احالة م.ع.إ 

496/2018 

 مانة السجل العقاري في المتن أ إداري 

61.  27/3/2018 
 2018/و1922

 اتحاد بلديات الشقيف  إداري 



 

 

 

 

 هيئة إدارة السير  إداري  4/2018ب3/3  .62

 وزارة االقتصاد والتجارة  إداري  10/2018ب12/3  .63

 وزارة الشؤون االجتماعية  مالي  1/2018ب11/7  .64

 طرابلس  -مستشفى النيني  صحي  2/2018ب2/6  .65

 1/2018ب67/7  .66
 7/2018/و276
 2014/و2400

 مستشفيات حكومية  مالي 

 1/2019ب7/4  .67
 4/2018/ص587
 2018/و2603

 

 شغال العامة والنقل وزارة األ هندسي

 وزارة التربية والتعليم العالي  تربوي 1/2019ب21/5  .68

 وزارة التربية والتعليم العالي  تربوي 2/2019ب21/5  .69

 1/2018ب60/7  .70
 2018/و2144

 محافظة لبنان الشمالي  مالي 

ليات مصلحة تسجيل اآل - وزارة الداخلية إداري  8/3/2019  .71
 والمركبات

72.  31/3/2019 
 2019/و524

 الشؤون االجتماعية وزارة  إداري 

73.  6/6/2018 
 2018/و668

واالجتماعية   الصحية 
 والزراعية 

 قضاء جبيل 

 وزارة الداخلية والبلديات إداري  8/3/2018  .74

 4/2019ب104/7  .75
 2018/و1259

 كسروان - بلدية كفرتيه مالي 

 2/2018ب1/7  .76
 2018/و2929

 دائرة التقاعد  - وزارة المالية مالي 



 

 

 

 

 وزارة التربية والتعليم العالي  تربوي 2019ب/4/5  .77

78.  10/6/2018 
 2018/و1802

واالجتماعية   الصحية 
 والزراعية 

 محافظة النبطية 

 المديرية العامة للجمارك  -وزارة المالية  مالي  2/7/2018  .79

 بلدية بتوراتيج  مالي  5/2019ب104/7  .80

 الشؤون العقارية - وزارة المالية مالي  1/2019ب22/7  .81

 بلدية الغابون  مالي  6/2019ب104/7  .82

 مستشفى الياس الهراوي الحكومي  مالي  2/2018ب67/7  .83

 بلدية غزة  مالي  20/7/2019  .84

 الكورة  -بلدية بشمزين  مالي  8/2019ب104/7  .85

 قضاء جبيل  هندسي 14/4/2019  .86

 هيئة اوجيرو مالي  2/2018ب23/7  .87

88.  5/6/2019 
 6/2019/و191
 2018/و313

 بيروتبلدية  صحي 

 7/2019ب104/7  .89
 2019/و271

 بلدية ضهر الصوان  مالي 

 مديرية اليانصيب الوطني اللبناني  مالي  1/2019ب14/7  .90

 1/2019ب63/7  .91
 7/2019/و131
 2019/و655

 مياه البقاع  مالي 

 9/2019ب104/7  .92
 2018/و2564

 زحلة- بلدية حي الفيكاني مالي 



 

 

 

 

93.  25/3/2018 
24/7/2018 

 2018/و1672

 مستشفى النبطية الحكومي مالي  + إداري

94.  18/7/2019 
 7/2019/و14
 2019/و11

مانة السجل العقاري  أبلدية تمنين الفوقا و مالي 
 والتنظيم المدني في بعلبك 

 2/2019ب11/5  .95
 1254/5احالة رقم 

 مدرسة فرن الشباك الرسمية للبنات تربوي

96.  3/3/2019 
 2019/و100

 وزارة االتصاالت إداري 

 4/2013/ص187  .97
 2018/و2901

 بمتابعة تنفيذ قرارهيئة  بيان رأي هندسي

 10/2019ب104/7  .98
 2018/و2872

 وزارة الداخلية والبلديات مالي 

/ 4/20192142/ص394  .99
 2/2019ص

رقم   اإلدارية  المذكرة 
والجدول    4/2019/ص401

عن   الصادرة  بها  المرفق 
 المفتشية العامة الهندسية

 ومؤسسات عامة ارات إد هندسي

100.  39/3/2019 
 2019/و935

 وزارة الزراعة  إداري 

 1/2019ب9/5  .101
 2018/و2812

 وزارة التربية تربوي

 11/2019ب104/7  .102
 2019/و351

 وزارة الداخلية بلدية الحصون  مالي 

 دائرة التنظيم المدني  - قضاء النبطية إداري  1/2019ب4/3  .103

 وزارة التربية تربوي 2/2019ب4/5  .104

 مستشفى الياس الهراوي الحكومي  استدعاء 2017/و954  .105

المديرية   - شغال العامة والنقلوزارة األ إداري  1/2019ب13/3  .106
 للطيران  العامة

107.  5/7/2019 
1/4/2019 

والبلديات هندسي+ مالي  الداخلية  بلدية   –  وزارة 
 المنصورية 

108.  16/7/2019 
11/4/2017 

الداخلية   مالي  بلدية   –  والبلدياتوزارة 
 الحازمية 

 قضاء البترون طبابة  صحي  7/6/2019  .109



 

 

 

 

  وزارة الداخلية والبلديات مالي  12/2019ب104/7  .110

 كهرباء لبنان  مالي  2015ب/47/7  .111

112.  21/7/2018 
 2018/و2417

 وزارة االتصاالت مالي 

 المديرية العاّمة للزراعة  إداري  3/2019ب21/3  .113

114.  35/3/2019 
 2019/و1332

 جتماعية االشؤون وزارة ال إداري 

 14/2019ب104/7  .115
 7/2019/و240
 2018/و1676

والبلديات مالي  الداخلية  بلدية   –  وزارة 
 عمشيت 

 13/2019ب104/7  .116
 7/2019/و300
 2019/و1538

والبلديات مالي  الداخلية  ذوق    –  وزارة  بلدية 
 مصبح

117.  28/7/2019 
 2019/و1455

والبلدياتوزارة   مالي  بلدية   –  الداخلية 
 المنصف 

118.  11/3/2016 
 2016/و532

 تعاونية موظفي الدولة إداري 

 وزارة التربية والتعليم العالي  تربوي 1/2019ب15/5  .119

120.  28/3/2018 
 2018/و2105

 مستشفى الياس الهراوي الحكومي  إداري 

 1/2019ب47/7  .121
 2019/و767
 2019/و902

 وزارة االتصاالت مالي 

 1/2007ب53/7  .122
 2009/ و 84و 83

 المصلحة الوطنية لنهر الليطاني  مالي 

 وزارة التربية والتعليم العالي  تربوي 1/2019ب1/5  .123

 وزارة التربية والتعليم العالي  تربوي 1/2019ب17/5  .124

 محافظة الجنوب صحي  1/6/2019  .125

 وزارة العدل مالي  8/7/2018  .126

 15/2019ب104/7  .127
 2018/و2075

 بلدية شمالن – وزارة الداخلية والبلديات مالي 

 1/2019ب92/7  .128
 2019/و1116

 المصلحة الوطنية لنهر الليطاني  مالي 



 

 

 

 

 مؤسسة مياه لبنان الشمالي  مالي  1/2019ب62/7  .129

 دائرة النفوس   محافظة عكار إداري  1/2019ب18/3و10  .130

 محافظة عكار  إداري  2/2019ب18/3و10  .131

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 بيان بعدد الكتب الصادرة عن التفتيش المركزي 

 اإلدارة ٢٠١7 لسنة ٢٠١8 لسنة ٢٠١٩ لسنة المجموع لكل ادارة 

 رئاسة الجمهورية   1 1 2

 رئاسة مجلس الوزراء  38 50 43 131

 مؤسسة المحفوظات الوطنية  1  1

 تعاونية موظفي الدولة 4 2  6

 المؤسسة العامة لألسواق االستهالكية   1  1

 مصلحة الجريدة الرسمية  3 3 6

 مجلس الجنوب  1 1 2

 االصالح المركزي   1 3 4

 المديرية العامة لالوقاف االسالميةا    0

 الهيئة العليا للتأديب  2 3 1 6

 ديوان المحاسبة 5 4 5 14

 مجلس الخدمة المدنية 35 34 23 92

 المعهد الوطني لالدارة    4 4

 وزارة العدل 28 68 69 165

 وزارة الخارجية والمغتربين  1 14 2 17

 وزارة الداخلية والبلديات 28 90 119 247

 محافظات 28 47 84 159

 بلديات  15 38 51 104

 وزارة المالية  80 9 23 112

 الجمارك  4 3 2 9

 العقارية المديرية العامة للشؤون  24 20 33 77

 مراقب عقد النفقات  48 131 135 314

 مديرية الصرفيات  19 3 22

 مديرية الواردات   15 2 17

 مديرية الخزينة   10 13 23



 

 

 

 

 

 االدارة 2017 لسنة 2018 لسنة 2019 لسنة المجموع لكل ادارة 

 العامة والنقل وزارة األشغال   11 33 31 75

 المديرية العامة للتنظيم المدني  21 38 34 93

 المديرية العامة للطيران المدني    1 1

 مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك  1 1  2

 مرافئ   1 2 3

 وزارة الدفاع الوطني   3  3

 وزارة التربية والتعليم العالي  13 7 12 32

 للتعليم المهني والتقني المديرية العامة   1 3 4

 المركز التربوي للبحوث واالنماء  1 2 3

 الجامعة اللبنانية  1 2  3

 وزارة الصحة العامة 13 17 17 47

 مستشفيات   17 11 28

 وزارة االقتصاد والتجارة  4 6 1 11

 وزارة الزراعة  4 11 13 28

 مصلحة األبحاث العلمية الزراعية   1  1

 وزارة االتصاالت 13 14 19 46

 هيئة أوجيرو  1  1

 وزارة العمل  4 6 10

 المؤسسة الوطنية لالستخدام  1  1

 وزارة اإلعالم   11 1 12

 وزارة الطاقة والمياه  7 29 18 54

 مؤسسة كهرباء لبنان  20 31 32 83

 المصلحة الوطنية لنهر الليطاني   3 6 9

 مؤسسات المياه  10 16 21 47

 وزارة السياحة   2  2

 



 

 

 

 

 االدارة 2017 لسنة 2018 لسنة 2019 لسنة المجموع لكل ادارة 

 وزارة الثقافة  5 4 9

 وزارة البيئة  1 2 6 9

 وزارة المهجرين   3  3

 وزارة الدولة لشؤون المرأة  1   1

 وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد 7 1  8

 الشباب والرياضة وزارة  1 4  5

 مصلحة المدينة الرياضية   1  1

 وزارة الشؤون االجتماعية   1  1

 المؤسسة العامة لالسكان   1 2 3

 وزارة الصناعة  3 7 4 14

 معهد البحوث الصناعية  1  1

 مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية   1 1 2

 االدارية وزارة ادولة لشؤون التنمية  3 7 10 20

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  10 10 16 36

 الصندوق المركزي للمهجرين   1  1

 معهد باسل فليحان المالي   1 4 5

 مختلف  58 102 160 320

 مجلس النواب    1 1

 مجلس االنماء واالعمار    4 4

 االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع    1 1

 العليا لالغاثة الهيئة    4 4

 مفوضية الحكومة   2 2

 المجموع لكل سنة 552 964 1069 2585

 
 


