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 القرار رقم  2018/2الصادر بنتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة بحق دائرة التنظيم المدني في
عاليه لتقاعسها عن القيام بواجباتها لجهة ضبط مخالفة البناء على العقار رقم /...منطقة عرمون

العقارية.
وقد تضمن القرار المذكور:

 .1حسم راتب ك ّـل مـن المـوظفين فـي و ازرة األشـاال العامـة والنقـل ،المديريـة العامـة للتنظـيم المـدني،
درب السيد ،...عن ثالثة أيام تأديبياً.
المهندس السيد ،...والمـ ّ
 .2توصية و ازرة األشاال العامـة والنقـل ،المديريـة العامـة للتنظـيم المـدني ،بالطلـب إلـى دائـرة التنظـيم
المدني في عاليه التحقق من مدى انطباق كافة أقسـام البنـاء المنفـذة علـى العقـار رقـم /...منطقـة

عرمــون العقاريــة ،عل ــى التــرخيص قبــل الموافق ــة علــى إص ــدار رخصــة اإلســكان م ــن قبــل بلدي ــة
عرمون ،وابالغ التفتيش المركزي بالنتيجة.

 القرار رقم  2018/4الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في مستشفى  ...الجامعي،
لجهة تهريب أدوية السرطان واستخدام راسورات منتهية الصالحية.
وقد تضمن القرار المذكور:
تدرج الممرضة في المستشفى السيدة ،...لمدة اثني عشر شه اًر تأديبياً.
 .1تأخير ّ
 .2إحالــة كـ ّـل مــن ،الــدكتور  ،...والممرضــة الســيدة ،...ومش ـرفة التم ـريض ســابقاً ،الســيدة ،...أمــام
ديوان المحاسبة.

 .3توصية و ازرة الصحة العامة ،المديرية العامة للصحة ،بالعمل على:

أ .إحالة الدكتور ...أمام المجلس التأديبي لدى نقابة األطباء في بيروت.

ب .اتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزمـ ــة لتعـ ــديل أحكـ ــام المـ ــادة  34مـ ــن المرسـ ــوم رقـ ــم  7516تـ ــاري

( 2002/3/2نظـ ــام المسـ ــتخدمين والمتعاقـ ــدين فـ ــي المؤسسـ ــة العامـ ــة الت ـ ـي تتـ ــولى إدارة
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي) ،بما يتوافق والعقوبات التأديبية الملحوظة في المادة

 55من المرسوم االشتراعي رقم  112تاري  ،59/6/12وتعديالته (نظام الموظفين).

 القرار رقم  2018/7الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مستخدم في مصلحة

سكك الحديد والنقل المشترك لجهة غيابه المتكرر دون مبرر قانوني بالرغم من العقوبات المتخذة
بحقه.
وقد تضمن القرار المذكور:
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 .1إحالــة ملــف المســتخدم فــي مصــلحة ســكك الحديــد والنقــل المشــترك الســيد ...أمــام الهيئــة العليــا

للتأديـ ـ ـ ـ ـ ــب ،نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اًر لكـ ـ ـ ـ ـ ــون المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم المـ ـ ـ ـ ـ ــذكور محـ ـ ـ ـ ـ ــال أمامهـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ـ ــل رئـ ـ ـ ـ ـ ــيس

مجلـــس اإلدارة – مـ ــدير عـ ــام مصـ ــلحة سـ ــكك الحدي ــد والنقـ ــل المشـ ــترك ،بموج ــب الق ـ ـرار رقـ ــم
/311ق 2016/المشار إليه آنفاً ،وان الهيئة العليا للتأديب باشرت النظر في القضية.
 القرار رقم  2018/8الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في المؤسسة العامة إلدارة
مستشفى الدكتور ...الحكومي.
وقد تضمن القرار المذكور:

تدرج كـل من المستخدمين في المؤسسة العامة إلدارة مستشفى ...الحكومي ،رئيس الدائرة
 .1تأخير ّ
اإلدارية والمالية السيد ،....رئيس قسم المحاسبة السيد ،...رئيس القسم المالي السيد  ،...ورئيس
قسم المشتريات والمستودعات السيد ،...لمدة إثني عشر شه اًر تأديبياً.

 .2تأخير تدرج المستخدم في المؤسسة العامة إلدارة مستشفى ...الحكومي ،السيد  ...لمدة
ثالثة اشهر تأديبيا".

 .3إحالة كل من السادة :الدكتور  ،.....المهندس  ،........... ،.....أمام ديوان المحاسبة.
 .4إحالة كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة إلدارة مستشفى ...الحكومي ،المهندس ....
ورئيس مجلس اإلدارة في حينه الدكتور  ،....أمام النيابة العامة التمييزية ،وكل من يظهره

التحقيق فاعالً كان أم شريكاً من اعضاء آخرين.

 .5توصية و ازرة الصحة العامة ،المديرية العامة للصحة بالعمل على:

أ .تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة إلدارة مستشفى ...الحكومي ،وملء المركز
الشاغر لوظيفة مدير وباقي الوظائف الشاغرة الملحوظة في مالكها وفق ما تقتضيه

األصول القانونية.

ب .تعديل المادة  34من المرسوم رقم ( 98/12255نظام المستخدمين والمتعاقدين في
المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة) بما يتناسب والعقوبات

المنصوص عليها في المادة  55من المرسوم االشتراعي رقم  112تاري 59/6/12
وتعديالته (نظام الموظفين).

 .6الطلب إلى المؤسسة العامة إلدارة مستشفى ...الحكومي:
أ .سحب الق اررين رقم  2011/470و  2011/471الصادرين عن المهندس  ......لعدم
قانونيتهما.
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ب .استرداد المبالغ المالية التي تقاضاها  ،دون وجه حق ،كل من رئيس مجلس اإلدارة في

حينه الدكتور  ،....ومدير المؤسسة المهندس  ،....وغيرهم من أعضاء مجلس اإلدارة،

لألسباب المذكورة في متن القرار.

ج .تحصيل الديون المستحقة للمؤسسة على الاير وجدولة تلك المتوجبة عليها لصالح
الموردين والمتعهدين ،وفق خطة مدروسة.

د .تحديد دوام العمل في وحدات وأقسام المؤسسة ومعالجة طلبات التراخيص بالتدريس
للمستخدمين فيها ،وفق ما تقتضيه األصول القانونية والمصلحة العامة للمؤسسة.

 .7الطلب الى المفتشية العامة اإلدارية ،التحقيق في المخالفات االدارية االخرى التي برزت أثناء
أعمال التحقيق في المؤسسة العامة إلدارة مستشفى ...الحكومي ،وذلك وفقاً للصالحية.
 القرار رقم  2018/9الصادر بنتيجة التحقيق في قانونية الترخيص بالبناء على العقار رقم....
وقد تضمن القرار المذكور:

تدرج كـل مـن المـوظفين فـي و ازرة األشـاال العامـة والنقـل ،المديريـة العامـة للتنظـيم المـدني،
 .1تأخير ّ
رئـيس دائـرة التنظــيم المــدني فــي محافظــة ...المهنــدس ، ...ومهنــدس المنطقــة فــي الــدائرة المــذكورة
السيد  ...لمدة خمسة عشر شه اًر تأديبياً.

 .2توصـية و ازرة الداخليـة والبلــديات ،المديريـة العامــة لـادارات والمجــالس المحليـة ،بالطلــب إلـى بلديــة
 ...وقف اعمال البنـاء علـى العقـار رقـم /...منطقـة النبطيـة التحتـا ،إلـى حـين تسـوية وضـع البنـاء،
اوقيد إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور ،في حال إنجازه.

 .3الطلب الى نقابة المهندسين في بيروت باتخاذ التـدبير المسـلكي المناسـب بحـق المهنـدس المعمـار

السيد ( ...رقم تسجيله في النقابة ،)...لتوقيعه على خرائط الترخيص بالبناء على العقـار رقـم ...

رغم عدم توفر الشروط القانونية المطلوبة للبناء.
 القرار رقم  2018/10الصادر بنتيجة التحقيق في اختالس أموال في المديرية العامة للطيران
المدني – قسم الحركة التابع لدائرة التسهيالت والحركة – رئاسة المطار.
وقد تضمن القرار المذكور:

 .1تنبيه رئيس قسم الواردات السيدة ...إلى وجوب اعتماد التخاطب الخطي في العمل اإلداري.

 .2إحالــة كــل مــن المــدير العــام للطي ـران المــدني بــالتكليف ورئــيس مطــار رفيــق الحريــري الــدولي فــي
حينه ،السيد  ،...ورئيس قسم الحركة في دائرة التسهيالت والحركـة فـي رئاسـة المطـار السـيد ،...

أمــام دي ـوان المحاســبة ســنداً ألحكــام المــادتين  60و 65مــن المرســوم االشــتراعي رقــم 1983/82
وتعديالته (تنظيم ديوان المحاسبة).
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 .3توصية و ازرة األشاال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني ،بما يلي:
أ.

اتخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات الالزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتحص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل قيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال المختلس ـ ـ ـ ـ ـ ــة والبالا ـ ـ ـ ـ ـ ــة

/139,021,000/ل.ل (ماية وتسعة وثالثون مليوناً وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية).

ب .حصر التخاطب والمراسالت اإلدارية التي تتسم بطابع غير مبدئي ،ما بين الدوائر على

اختالفها ضمن اإلدارة ذاتها وعدم حصرها بأقسام الدوائر ،تسهيالً للرقابة التسلسلية.
 .4توصية و ازرة المالية – المديرية العامة للشؤون العقارية بوضع إشارة قيـد احت ارزيـة علـى القسـم رقـم
 ...بل ــوك  Aم ــن العق ــار رقم/...منطق ــة الناعم ــة العقاري ــة ف ــي ح ــال ك ــان القس ــم الم ــذكور م ــا زال
مســجالً علــى اســم المرحــوم الســيد ...أو أحــد ورثتــه ،ضــمانة لحــق اإلدارة المشــار إليــه فــي البنــد

الثالث أعاله.

 .5حفظ القضية لجهة سائر النقاط.
 القرار رقم  2018/11الصادر بنتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة بحق الناظر في ثانوية
...المختلطة السيد ....
وقد تضمن القرار المذكور:

 .1حسم راتب مديرة ثانوية السيدة ...عن يوم واحد تأديبياً.

 .2حسم راتب الناظر في ثانوية السيد  ...عن ثالثة أيام تأديبياً.
 .3حفظ القضية لجهة باقي النقاط.

 القرار رقم  2018/13الصادر بنتيجة التحقيق في التأخير الحاصل في انجاز التكليف رقم
 2010/...الصادر عن امانة السجل العقاري في  ...والعائد إلظهار حدود العقار رقم ...
وقد تضمن القرار المذكور:
 .1حسم راتب رئيس دائرة المساحة بالتكليف المهندس  ...عن عشرة أيام تأديبياً.

 .2حسم راتب المساح في دائرة المساحة السيد  ...عن عشرة أيام تأديبياً.
 .3توصــية و ازرة الماليــة  -المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة ،بالطلــب الــى مصــلحة المســاحة إتخــاذ
اإلجراءات التـي تكفـل حقـوق أصـحاب العالقـة لجهـة اثبـات تـاري المراجعـة بـالملف الخـاص بهـم،
وافادة التفتيش المركزي بهذه اإلجراءات.

 القرار رقم  2018/14الصادر بنتيجة التحقيق في مخالفات البناء على العقار رقم ...
وقد تضمن القرار المذكور:

تدرج رئيس دائرة التنظيم المدني في ...المهندس  ، ...لمدة ثمانية عشر شه اًر تأديبياً.
 .1تأخير ّ
5

 .2توقيــف المتعاقــد فــي دائ ـرة التنظــيم المــدني فــي ...الســيد  ...عــن العمــل بــدون ارتــب لمــدة شــهر
تأديبيا".

تدرج
 .3تأخير ّ
تدرج
 .4تأخير ّ

الرسام في دائرة التنظيم المدني في ...السيد  ...لمدة ستة أشهر تأديبياً.
ّ
المساح  ...لمدة ستة أشهر تأديبياً.
رئيس دائرة المساحة بالتكليف في ّ ...

 .5حسم بدل أتعاب العامل في دائرة المساحة في ...السيد  ،...عن خمسة عشر يوماً تأديبياً.

المساح في دائرة المساحة في ...السيد  ...لمدة ستة أشهر تأديبياً.
 .6تأخير ّ
تدرج ّ
 .7توصية و ازرة المالية  ،المديرية العامة للشؤون العقارية ،التعميم على دوائـر المسـاحة االلتـ ازم بعـدم
تنزيل تخطيطات ال تراعي النصوص القانونية النافذة  ،وافادة التفتيش المركزي بالنتيجة.

 .8توصية و ازرة األشاال العامة والنقل ،المديرية العامة للتنظيم المدني ،بما يلي:

 العمــل علــى اتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة إليــداع دوائرهــا فــي األقضــية والمحافظــات ،خ ـرائطمراسيم التخطيطات الموجودة لديها ،وغير المبلاة وفقاً لألصول.

 ابــالغ نقابــة المهندســين فــي بيــروت بالمخالفــات المرتكبــة مــن قبــل المهنــدس الســيد ،...التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

مدرسة في مدرسة
 القرار رقم  2018/16الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى ّ
رسمية للروضات ،قضاء ...
وقد تضمن القرار المذكور:

المدرسة في مدرسة رسمية للروضات ،قضاء ...اآلنسة  ...عن أربعة أيام تأديبياً.
 .1حسم راتب ّ
 القرار رقم  2018/17الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى المدير السابق لمدرسة
رسمية للبنين.
وقد تضمن القرار المذكور:

 .1حســم ارتــب كــل مــن مــوظفي التعلــيم فــي مدرســة ...الرســمية للبنــين الســادة، ................... :
عن ثالثة أيام تأديبياً.

 .2إحالــة المــدير الســابق لمدرســة ...الرســمية للبنــين الســيد  ،...وأعضــاء اللجنــة الماليــة فــي المدرســة
السادة........ :أمام ديوان المحاسبة.

 .3إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية ،نظ اًر للمخالفات التي ارتكبها المدير السابق السيد ،...
والتي تقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات اللبناني.
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 القرار رقم  2018/19الصادر بنتيجة التحقيق في امتناع المحتسب في مصلحة استثمار مرفأ
...عن صرف مبالغ مستحقة ألحد المتعهدين.
وقد تضمن القرار المذكور:

 .1حسم أجر م ارقـب عقـد النفقـات فـي مصـلحة اسـتثمار مرفـأ ...السـيدة ،...عـن يـومين اثنـين تأديبيـاً
واحالتها أمام ديوان المحاسبة.

 .2توصية مصلحة استثمار مرفأ ...بإلااء العقوبة التي تضمنها القرار رقم  56تاري 2017/6/28
الصـادر عـن مــدير المصـلحة الســابق السـيد ،...بحـق المحتســب السـيد ،...لألســباب المشـار اليهــا
في متن القرار..

 .3حفظ القضية لجهة باقي النقاط.
 القرار رقم  2018/21الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في إنفاق مدرسة ...
وقد تضمن القرار المذكور:
 .1إحالة مدير مدرسة ...الرسمية الثانية المتوسطة السيد  ،...امام ديوان المحاسبة.

المدرســين الســادة.......... ... :لألســباب ال ـواردة فــي مــتن
 .2فــرض عقوبــة التأنيــب بحــق كــل مــن ّ
القرار.
 .3إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.

 .4توصية و ازرة التربية والتعليم العالي ،المديرية العامة للتربية ،بما يلي:
مدرس اللاة العربية ،السيد....
أ .عدم تجديد التعاقد مع ّ
ب .عدم اعفـاء أي مـن مـوظفي التعلـيم مـن التـدريس ألسـباب غيـر مبـررة وعـدم الموافقـة علـى
أي تعاق ــد اال بع ــد اس ــتكمال النص ــاب الق ــانوني المح ــدد ف ــي المرس ــوم رق ــم  2601ت ــاري

( 2018/3/27تع ــديل بع ــض احك ــام المرس ــوم رق ــم  5343ت ــاري  ،)2010/11/5م ــع

إعطاء األولوية للمتعاقدين القدامى الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في مهـامهم التعليميـة ،وذلـك
تحت طائلة اعتبار مدير المدرسة او الثانوية ،والموظف المسؤول عن دراسة الحاجة الـى

التعاقـد ،ورئـيس المنطقـة التربويــة ومديريـة التعلـيم الثـانوي ،مســؤولين فـي أمـوالهم الخاصــة
عن أي هدر في االنصبة القانونية او فـائض فـي االعمـال اإلداريـة والالصـفية ينـت عنـه
تعاقدا" يمكن تأمينه من موظفي المالك.
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 القرار رقم  2018/22الصادر بنتيجة التحقيق في مالبسات الكشف المجرى على مولد كهربائي
في بلدة  ...والتباين الحاصل في تقارير كل من المسؤولين في و ازرة البيئة وقسم الصحة العامة في
قضاء المتن.
وقد تضمن القرار المذكور:
 .1توص ــية و ازرة البيئ ــة ،المديري ــة العام ــة للبيئ ــة ،بوض ــع نص ــوص قانوني ــة وتنظيمي ــة توج ــب م ارع ــاة
الشـروط البيئيـة والصــحية فـي مــا خـص مراقبــة تشـايل واســتثمار المولـدات الكهربائيــة ،وذلـك وفقــا"

للصالحية.

 .2حفظ القضية لجهة باقي النقاط.
 الق ـ ـرار رق ــم  2018/24الص ــادر بنتيج ــة التحقي ــق ف ــي المخالف ــات الحاص ــلة م ــن قب ــل الع ــاملين
في بلدية ....
وقد تضمن القرار المذكور:

 .1حســم ارتــب المحــرر فــي قلــم المصــلحة الماليــة فــي بلديــة  ...الســيدة  ،...عــن يــومين اثنــين
تأديبياً.

 .2إحالة كل من رئيس بلدية  ،...ورئيس دائرة الشؤون اإلدارية والعالقات العامة سابقاً السيدة

 ،...واألجيــر فــي مصــلحة الهندســة – قســم الم ـرآب الســيد  ،...والمحــرر الســيدة  ...أمــام

ديوان المحاسبة.

 .3إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.

 .4توصــية و ازرة الداخليــة والبل ــديات – المديريــة العام ــة لــادارات والمج ــالس المحليــة ،بالعم ــل
علــى اســترداد كامــل المبــالغ التــي أظهــرت التحقيقــات تســديدها دون وجــه حــق ،إلــى جانــب

مبلـغ أل ـ /4,500,000/ل.ل (أربعــة ماليـين وخمســماية الـف ليـرة لبنانيـة) كبــدل تخـابر عــن
الهاتف الخلوي الخاص برئيس بلدية  ،...لألسباب المشار إليها في متن هذا القرار.

 .5حفظ القضية لسائر النقاط.

 القـرار رقم  2018/25الصادر بنتيجة تفتيش مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
وقد تضمن القرار المذكور:

 .1حســم ارتــب كــل مــن ،رئــيس دائ ـرة ميــاه  ...الســيد  ،...ورئــيس دائ ـرة ميــاه  ...المهنــدس  ...عــن
ثالثة أيام تأديبياً.

 .2توصية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ،بالعمل على:
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أ .المتابعــة الدائمــة لعمليــات توزيــع الميــاه ومعالجــة كامــل الثا ـرات التــي تعترضــها ،وتــأمين
المستلزمات الضرورية لمواكبة خطط التوزيع وضمان تنفيذها بفعالية.

ب .اج ـراء مــا يلــزم لرفــع نســب ومســتويات التحصــيل مــن التحققــات الســابقة والحاليــة ،وزي ـادة
اعداد المشتركين في مختلف وحدات التوزيع وتفعيل أنظمة الجباية او تعديلها اذا اقتضى

االمر.

ج .وض ــع ح ــد لتـ ـراكم المت ــأخرات م ــن التحقق ــات الس ــابقة واع ــداد خط ــة لتحص ــيلها وتقس ــيطها

للحد من حصولها.
وتحديد اإلجراءات الزجرية ّ
د .إعادة تنظيم جداول التحصيل واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل دور أجهزة القطع.

ه .إعــداد د ارســة عــن عــدد الوحــدات الســكنية وغيــر الســكنية فــي المــدن والقــرى ،مــن خــالل
االسـ ــتعانة بجـ ــداول التكليـ ــف بالرسـ ــوم البلديـ ــة المعتمـ ــدة مـ ــن قبـ ــل الجبـ ــاة فـ ــي البلـ ــديات،

والمعلومات المتوفرة لدى اإلدارات المختصة.

و .تفعيــل الرقابــة الذاتيــة التسلســلية م ـن خــالل مواكبــة رؤســاء الــدوائر لعمــل الجبــاة واألجه ـزة
الفنية لديهم واالشراف عليهم وتـوجيههم ،واإلفـادة عـن المقصـرين مـنهم التخـاذ اإلجـراءات

الالزم ـ ــة بحقه ـ ــم  ،إض ـ ــافة" ال ـ ــى ض ـ ــبط المش ـ ــتركين غي ـ ــر المص ـ ـ ّـرح ع ـ ــنهم ،واس ـ ــتدراك
المقطوعات عن استهالكاتهم السابقة بالطرق القانونية.
 .3حفظ القضية لجهة باقي النقاط.
 القـرار رقم  2018/26الصادر بنتيجة الشكوى التي تقدم بها بعض أفراد الهيئة التعليمية في
روضة ...
وقد تضمن القرار المذكور:
 حسم راتب مديرة روضة  ...الرسمية المختلطة ،السيدة  ،...عن سبعة أيام تأديبياً. القـرار رقم  2018/27الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى األستاذ  ...في
ثانوية...
وقد تضمن القرار المذكور:

تدرج مديرة ثانوية  ...السيدة  ،...لمدة شهر واحد تأديبياً.
 .1تأخير ّ
 .2حسم راتب استاذ التعليم الثانوي السيد  ،...عن خمسة عشر يوماً تأديبياً.
 .3توصية و ازرة التربية والتعليم العالي ،المديرية العامة للتربية ،بما يلي:

أ .الزام المدارس والثانويات الرسمية باعتماد ساعة ضبط الدوام االلكترونية.
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ب .العم ــل عل ــى اتخ ــاذ اإلجـ ـراءات اآليل ــة إل ــى اس ــترداد ال ارت ــب ال ــذي تقاض ــاه أس ــتاذ التعل ــيم

الثانوي ،السيد  ...عن الفتـرة الممتـدة مـن تـاري  2017/10/19ولاايـة 2017/10/23

ضــمناً ،لتايبــه عــن عملــه دون عــذر مشــروع ،وعــدم احتســاب األيــام المــذكورة مــن ضــمن

خدماته الفعلية.
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