اجلمهورية اللبنانية

جملس اخلدمة املدنية
قرار رقم 2/317 :
تـاريـخ 2017/6/15 :

تنظيم مباراة مللء بعض املراكز
الشاغرة يف مالك وزارة املالية

إن رئيس إدارة املوظفني ،

بناء على املرسوم رقـم  7986اتريخ ، 2012/4/14

بناء على املرسوم االشرتاعي رقـم  114اتريخ  1959/6/12وتعديالته ( إنشاء جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على املرسوم رقـم  8337اتريـخ  1961/12/30وتعديالته ( تنظيم جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على املرسوم االشرتاعي رقم  112اتريخ 1959/6/12وتعديالته ( نظام املوظفني ) ،
بناء على املرسوم االشرتاعي رقم  123اتريخ  1959/6/12وتعديالته ( حتديد األحكام اخلاصة بوزارة املالية ) ،
بناء على املرسوم رقم  2868اتريخ  1959/12/16وتعديالته ( تنظيم وزارة املالية ) ،
بناء على قراري جملس الوزراء رقم  /1/اتريخ  2014/7/24ورقم  /19/اتريخ  ( 2014/11/13املوافقة على اجراء
مباراة لصاحل وزارة املالية – مديرية املالية العامة ) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  324اتريخ  ( ،1997/3/29النظام العام للمبارايت
واالمتحاانت اليت جتريها إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  534اتريخ  ( 2017/6/12نظام مباراة مللء بعض املراكز الشاغرة
يف مالك وزارة املالية ) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  535اتريخ  ( 2017/6/12اجراء مباراة مللء بعض املراكز الشاغرة
يف مالك وزارة املالية ) ،
بناء على اقرتاح رئيس مصلحة املبارايت و امللفات الشخصية ،
يقرر ما أييت :

املادة األوىل  :جتري إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعتبارا من يوم السبت يف 2017/7/29

مباراة مللء الوظائف التالية يف مالك وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  :معاون أمني صندوق/عدد 9

مالحق /عدد  – 6اختصاصي يف العالقات العامة او االعالم /عدد ( 3يف مديرية الشؤون االدارية)

حملل اقتصادي/عدد  - 3اختصاصي معلوماتية/عدد( 3يف مديرية الضريبة على القيمة املضافة) .
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املادة الثانية  :شروط االشرتاك يف املباراة :

أ – الشروط العامة  :يشرتط يف املرشح أن يكون :

 – 1لبنانيا منذ عشر سنوات على األقل .
 – 2أمت اخلامسة والعشرين من العمر ومل يتجاوز اخلامسة والثالثني بتاريخ إجراء املباراة لوظيفيت معاون أمني صندوق
ومالحق  ،وأمت العشرين ومل يتجاوز الرابعة واالربعني بتاريخ إجراء املباراة للوظائف االخرى .

 – 3سليما من األمراض اليت حتول دون قيامه أبعباء الوظيفة .

 – 4متمتعا حبقوقه املدنية وغري حمكوم جبناية أو حماولة جناية  ،أو جبنحة شائنة أو حماولة جنحة شائنة .
وتطبق هذه األحكام على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .

مع األخذ بعني االعتبار القانون رقم  /87/اتريخ  2010/3/6جلهة استثناء الشيك بدون مؤونة .
 – 5غري معزول أو مصروف بسبب أتديبـي من وظيفة أو خدمة يف إحدى اإلدارات أو املؤسسات العامة أو البلدايت
أو احتادات البلدايت وأن ال يكون قد أحيل على التقاعد أو أهنيت خدمته عمال أبحكام قوانني استثنائية أو خاصة
 - 6حائزا على الشهادات واملؤهالت العلمية املطلوبة للوظيفة .

ب – الشروط اخلاصة  :واحملدد مبوجب البند اوالً من املادة االوىل من املرسوم االشرتاعي  123اتريخ 1959/6/12

( حتديد األحكام اخلاصة بوزارة املالية ) واجلدول رقم  /5/امللحق ابملرسوم رقم  6740اتريخ 2011/10/28
( تعديل مالك واستحداث والغاء دوائر) واجلدول رقم  /2/امللحق ابملرسوم رقم  7486اتريخ 2012/2/6

( تنظيم مديرية الدين العام) واجلدول  /2/امللحق ابلقانون  691اتريخ ( 2005/8/24تنظيم مديرية الضريبة على القيمة املضافة)

الوظيفـة
 معاون أمني صندوق . -مالحق .

 اختصاصي يف العالقاتالعامة أو االعالم .

املؤهالت العلمية املطلوبة

 حيازة شهادة البكالوراي الفنية  BTيف العلوم التجارية أو يف احملاسبة واملعلوماتية . -حيازة اجازة جامعية يف العالقات العامة أو يف االعالم أو ما يعادهلا .

 -اتقان اللغات العربية والفرنسية واالنكليزية .

 -حيازة اجازة جامعية يف العلوم االقتصادية أو ما يعادهلا .

 -حملل اقتصادي .

 خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف حقل االختصاص بعد اتريخ حيازة االجازة اتقان اللغة العربية واحدى اللغتني الفرنسية أو االنكليزية .حيازة اجازة جامعية يف هندسة املعلوماتية واالتصاالت أو يف اهلندسة االلكرتونية .

 -اختصاصي معلوماتية .

 خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف حقل االختصاص بعد اتريخ حيازة االجازة اتقان تشغيل وصيانة برامج WINDOWS. NT- LAN- WAN : -اتقان اللغة العربية واحدى اللغتني الفرنسية أو االنكليزية .
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 تعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو املؤهل العلمي املطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراةكما أن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلاصة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل جلنة املعادالت يف املديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
املادة الثالثة  :املستندات ومدة تقدمي الطلبات :
عل ــى ال ـ ـراغبني يف االش ـ ـرتاك يف املب ــاراة أن يق ــدموا لب ــا م شخص ــيا ( أو بواس ــطة الغـ ــري – يف ح ــاالت الض ــرورة – وذل ــك مبوج ــب

وكالة خاصة منظمة وفق االصول لدى كاتب العدل ) وذلك ملهلة أقصاها يوم اخلميس يف  2017/7/13وذلـك إىل إدارة املـوظفني

يف جملس اخلدمة املدنية  -شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) –

مفرق سوبر ماركت " غودييز goodies

" .

تقــدم الطلبــات علــى ــاذج صــادرة عــن جملــس اخلدمــة املدنيــة ميكــن الصــول عليهــا مــن دائــرة املبــارايت يف إدارة املــوظفني
يف جملــس اخلدمــة املدنيــة ومــن املوقــال االلكــرتول للمجلــس  ، www.csb.gov.lbموقعــة مــع طــابال مــاي بقيمــة  /1000/ل.ل ،

ويذكر فيها حمل إقامة املرشح والوظيفة اليت يتبارى ألجلها .

 ال تقبل طلبات الرتشيح  ،و ال تسجل إذا مل تكن مستوفية مجيال الشروط العامة واخلاصة املطلوبة للوظيفة .كما ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .

ترفق ابلطلبات املستندات التالية :

أ -بيان قيد إفرادي أو صورة بق األصل عنه مص ّدق من قسم النفوس يف مركـز احملافظة أو من ديوان املديرية العامة

التعرف على شخصيته  ،ويثبت أن املرشح لبناين منذ
لألحوال الشخصية ،حيمل صورة حديثة للمرشح تساعد على ّ
عشر سنوات على األقل  ،وأنه أمت اخلامسة والعشرين من العمر ومل يتجاوز اخلامسة والثالثني بتاريخ إجراء املباراة لوظيفيت
معاون أمني صندوق ومالحق  ،وأمت العشرين ومل يتجاوز الرابعة واالربعني بتاريخ إجراء املباراة للوظائف األخرى .

وميكن االستعاضة عن بيان القيد اإلفرادي بصورة عن
من عشر سنوات على اتريخ املباراة  ،وال تُقبل بطاقة اهلوية اليت مل مير على صدورها مدة العشر السنوات املذكورة  ،فيستعاض

بطاقة اهلوية ( مع إبراز البطاقة األصلية ) شرط أن تكون صادرة منذ أكثر

مبني أعاله .
عنها ابلتايل ببيان القيد اإلفرادي وفقاً ملا هو ّ

 -يعفى املوظف الدائم من شرط السن (ومن تقدمي الشهادة الطبية املذكورة ادانه) على أن يرفق إفادة رمسية تبني وظيفته وراتبه .

ب -شهادة من اللجنة الطبية الرمسية  ،ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهر تثبت أن املرشح سليم من األمراض
اليت حتول دون قيامه أبعباء وظيفة عامة .

 أو شهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية يف اخلارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية  ،ال يعود اترخيها ألكثرمن ستة أشهر  ،تثبت أن صاحب العالقة سليم من األمراض اليت حتول دون قيامه أبعباء وظيفة عامة .

 يؤخذ بعني االعتبار نص املادتني رقم  68و 69من القانون رقم  220اتريخ  2000/5/29املتعلقتني حبق الشخصاملعوق ابلعمل والتوظيف  .على أن يرفق املعوق نسخة عن بطاقته اخلاصة الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية ،

شرط أن ال حتول اإلعاقة دون ممارسة املرشح للوظيفة اليت يتقدم اليها بشكل كفؤ وسليم .

ج  -صوراتن مشسيتان لوجـه املرشح مصـادق عليهما من املختار أو من اإلدارة املختصة ابلنسبة للموظف .
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د – نسخة عن الشهادات و املؤهالت العلمية و املستندات التالية :

الوظيفـة
 معاون أمني صندوق . مالحق . اختصاصي يف العالقاتالعامة أو االعالم .
 -حملل اقتصادي .

املستندات املطلوبة
 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة البكالوراي الفنية  BTيف العلوم التجارية

أو يف احملاسبة واملعلوماتية .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة اجلامعية يف العالقات العامة

أو يف االعالم أو ما يعادهلا .

 -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة اجلامعية يف العلوم االقتصادية .

 افادة خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف حقل االختصاص بعد اتريخ حيازة االجازة -نسخة مصدقة وفقا لألصول عن االجازة اجلامعية يف هندسة املعلوماتية

 -اختصاصي معلوماتية .

واالتصاالت أو يف اهلندسة االلكرتونية .

 -افادة خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف حقل االختصاص بعد اتريخ حيازة االجازة

وتعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو املؤهل العلمي املطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلاصة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل جلنة املعادالت يف املديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
 -ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .

املادة الرابعة  :السجـل العدي :
تتوىل إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية الصول على نسخة عن السجل العديل للمرشح  ،وتضم هذه النسخة إىل ملفه
ويرفض كل طلب يتبني – من خالل السجل العدي العائد له  -أنه غري متمتال حبقوقه املدنية أو حمكوم عليه جبناية أو مبحاولة جناية
أو جبنحة شائنة أو مبحاولة جنحة شائنة  .وتعترب جنحا شائنة  :السرقة واالحتيال  ،وسوء االئتمان  ،واالختالس  ،والرشوة ،
واالغتصاب  ،والتهويل  ،والتزوير  ،واستعمال املزور  ،والشهادة الكاذبة واليمني الكاذبة  ،واجلرائم املخلة ابألخالق املنصوص
عليها يف الباب السابال من قانون العقوابت  ،واجلرائم املتعلقة بزراعة املواد املخدرة أو االجتار هبا  .وتطبق هذه األحكام
على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .

املادة اخلامسة  :البـت فـي الطلبـات :
 -ترفض الطلبات اليت ال تكون  ،بتاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطلبات  ،مستوفية مجيع الشروط املطلوبة  ،وتعلن على ابب جملس

اخلدمة املدنية (وعلى املوقع  ، ) www.csb.gov.lb :قبل موعد املباراة  ،الئحة أبمساء املرشحني املستوفني الشروط

العامة واخلاصة لالشرتاك فيها  ،بقرار يصدر عن هيئة جملس اخلدمة املدنية .
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املادة السادسة  :عـدم إعادة املستنـدات :

تعتبـر املستندات اليت يقدمها املرشح ملكا لإلدارة وال تعـاد إليه .

املادة السابعة  :املباراة وبرانجمها :
 -تشمل املباراة املسابقات التالية :

– لوظيفيت  :معاون أمني صندوق و مالحق .

الوقت

املعدل

 -1مسابقة يف تقنيات احملاسبة .

ثالث ساعات

اثنان

 -2مسابقة يف الرايضيات املالية .

ساعتان

اثنان

 -3مسابقة يف قانون احملاسبة العمومية  - :الباب الثالث  /الفصل األول والثاين والثالث
والرابع منه.
 -الباب الرابال .

واحد

ساعتان

( مشروع القانون الصادر ابملرسوم رقم  14969اتريخ  1963/12/30وتعديالته )

 -4مسابقة عملية تشتمل

على Microsoft Office - / Word - Excel -

واحد

--

ميكن اإلجابة على مسابقات البند  1و  2و  3ابللغة العربية أو ابللغة الفرنسية أو ابللغة االنكليزية

 -لوظيفة  :اختصاصي يف العالقات العامة أو االعالم .

الوقت

املعدل

 – 1مسابقة يف فن املفاوضات وتقنياته .

ساعتان

اثنان

 – 2مسابقة يف وسائل االعالم والعالقات العامة واالعالن .

ساعتان

اثنان

 – 3مسابقة يف التحرير الصحفي ابللغة األجنبية الفرنسية و اإلنكليزية .

ساعتان

اثنان

 -لوظيفة  :حملل اقتصادي .

الوقت

املعدل

 – 1مسابقة يف االقتصاد اجلزئي

Microéconomie

ساعتان

اثنان

 – 2مسابقة يف التحليل االقتصادي الكلي

Macroéconomie

ساعتان

اثنان

Econométrie

ساعتان

اثنان

 -4مسابقة يف الضريبة على القيمة املضافة ( القانون رقم  379اتريخ . ) 2001/12/14

ساعتان

واحد

 -3مسابقة يف االقتصاد الكمي ( القياسي )

 -لوظيفة  :اختصاصي معلوماتية .

الوقت

 -تتضمن هذه املرحلة مسابقة خطية يف االختصاص املطلوب إبحدى اللغتني الفرنسية واإلنكليزية

ثالث

وفق الربانمج املرفق هبـذا القـرار ويعترب جزء ال يتجزأ منه .

ساعات
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املعدل

واحد

 تعطى العالمة يف املسابقات املطلوبة من صفر إىل عشرين و تضرب ابملعدل املقابل هلا  ،وال يعترب املرشح انجحاإال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماته فيها العشر على عشرين على األقل .

ويعتبـر راسبا يف املباراة  ،مهما بلـغ متوسط جمموع عالماته  ،إذا نـال دون العشرة على عشرين يف املسابقة اخلطية لوظيفة
اختصاصي معلوماتية  ،ودون اخلمسة على عشرين يف املسابقة العملية على الكمبيوتر لوظيفيت معاون امني صندوق
ومالحق  ،ودون السبعة على عشرين يف أي من املسابقات املطلوبة األخرى .

 بعد مجع عالمات املرشح يف املسابقات املطلوبة  ،تضع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف املباراة ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم  ،وحبسب كل وظيفة .

املادة الثامنة  :دخـول مركز املباراة :

على املرشح املقبول لالشرتاك يف املباراة أن يربز  ،عند دخوله مركز املباراة  ،بطاقة هويته ،
أو صورة مصدقة عن بيان القيد  ،إضافة إىل طلب الرتشيح للمباراة .

ومينال حتما من دخول املركز كل مرشح :

 ال يربز بطاقة هويته الرمسية ( أو ببيان قيد إفرادي ) . -أو يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة .

 أو يربز بطاقة هوية حتمل صورة ال تساعـد على التعرف على شخصــه . أو يتأخـر عـن الضـور يف املوعـد احملـدد .ويرجى التنبه إىل ما يلي :

 -1يعترب التخلف أو التأخر عن احلضور – ألي سبب كان -يف املوعد احملدد لبدء املباراة أو ألي مسابقة فيها
مبثابة رجوع عن لب االشرتاك يف املباراة .
 -2إن املواعيد التفصيلية لتاريخ املسابقات  ،تصدر الحقا قبل بدء املباراة  ،و ميكن اإل الع عليها
على ابب جملس اخلدمة املدنية و على املوقع . www.csb.gov.lb :

 -3إن جملس اخلدمة املدنية غري مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غري صادرة عنه
ابلصورة الرمسية .

 -4مينع منعاً اباتً  ،وحتت ائلة اإلقصاء من املباراة  ،إدخال الكتب واهلواتف احملمولة وخالفه
إىل قاعات املباراة .
 -5إن أي عملية غش أو حماولة غش أو إاثرة الضوضاء داخل مركز مباراة  ،تعرض صاحبها
إىل اإلقصاء النهائي عن املباراة .

 -6أتكد أن كفاءتك وحدها توظفك  ،دون منة أو شفاعة من أحد .
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املادة التاسعة  :يعلن عن النتائج النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني ،
وينشر على ابب جملس اخلدمة املدنية وعلى املوقال االلكرتول يف مهلة أقصاها

يوم االثنني يف . 2017/10/16

املادة العاشرة  :ينشر هذا القرار و يبلغ حيث تدعو الاجة .

رئيس إدارة املوظفني
أنطوان جربان
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 اختصاصي معلوماتية: برانمج املسابقة اخلطية لوظيفة

Architecture des ordinateurs
Organisation et Architecture de ordinateurs:
 Principes et conception des ordinateurs, format d'une instruction, la conception du jeu
d'instructions: RISC & CISC, organisation au niveau Assembleur, systèmes de
mémoire, interfaçage et communication, mise en œuvre des techniques de base du
processeur, pipelining, améliorations des performances.

Microprocesseurs:
 Principes, Registres et compteurs, systèmes micro-ordinateur, jeu d'instructions, les
bus d'un microprocesseur, modèle système, langage assembleur.

Systèmes d'exploitation
Fonction des SE, les types des systèmes, processus, le contrôle de la concurrence,
exclusion mutuelle, blocage, algorithmes d'ordonnancement, gestion de la mémoire,
gestion des disques, les systèmes de fichiers.

Réseaux
Réseaux informatiques:


Le modèle OSI, couche liaison de donnes, format de trame: caractère de justification,
bit de justification, contrôle d'erreur, demande automatique de répétition et de
glissement, protocoles fenêtre, protocoles Data-Link : HDLC, BSC, PPP, la souscouche MAC, réseaux locaux: Ethernet, token ring and FDDI, LANs sans fil,
commutation de circuit par rapport a la commutation par paquets, internetworking,
routage, algorithmes de routage.

Sécurité:


Mesures d'information, chiffres élémentaires, mesures de complexité, la conception
d'un chiffrement par blocs génériques, les modes de fonctionnement, les attaques
contre les chiffrements par bloc, les résumés de messages, les fonctions de hachage
cryptographique, la cryptographie à clé publique, Diffie-Hellman, RSA (Rivest
Shamir Adleman) algoritme, systèmes de signature numérique, le forgeage des
signatures
numériques,
les
générateurs
pseudo-aléatoire,
techniques
d'authentification, des applications.
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Systèmes base de données
Base de données:


Composantes des systèmes de base de données: fonctions de SGBD, architecture de
base de données et intégrité des données, la modélisation des données: modèles
conceptuels, modèle oriente objet, modèle de données relationnelles, bases de
données relationnelles: algèbre relationnelle et calcul relationnel, langages
d'interrogation de bases de données: SQL.

Analyse et conception de système BD:


Cycle de vie du développement d'un logiciel. Conception de bases de données
relationnelles: dépendances fonctionnelles, décomposition, formes normales.
Diagramme entité-relation, la cartographie du schéma conceptuel a un schéma relationnel.

 Traitement analogique et numérique du signal :


Signaux et systèmes.



Filtres analogiques et numériques.



Techniques de synthèse de filtres.



Conversion analogique-numérique.

 Bases de transmission analogique et numérique :


Modulation : AM, FM



Codage :
Codage source et canal (correction d’erreurs).



Modulation numériques : ASK, PSK, FSK, QAM.



Systèmes :
GSM en communication mobile. DSL. Satellite.



Réseaux : Wan, LAN, WIMAX.
-------------------------------------------------------
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Computer Architecture
Computer Organization and Architecture:


Fundamentals of Computer design, instruction format; instruction set design: RISC &
CISC, assembly level organization, memory systems, interfacing and communication,
basic processor implantation techniques, pipelining, performance enhancements.

Microprocessors:


Fundamentals, Registers and counters, microcomputer systems, instruction set,
microprocessor bus, system design, assembly language.

Operating systems
Functions of OS, types of systems, processes, concurrency control, mutual exclusion,
deadlocks, scheduling algorithms, memory management, disk management, file systems.

Networking
Computer networks:
 The OSI mode, data link layer, frame format: character stuffing,bit stuffing, error
control, automatic-repeat request and sliding, window protocols, data-link protocols:
HDLC,BSC, PPP, the MAC sub-layer, local area networks: Ethernet, token ring and
FDDI, wireless LANs, circuit switching versus packet switching, internetworking,
routing, routing algorithms.

Security:


Measures of information, elementary ciphers, complexity measures, designing a
generic block cipher, modes of operation, attacks against block ciphers, message
digests, cryptographic hash functions, public key cryptography, Diffie-Hellman key
exchange, RSA, digital signature schemes, forging digital signatures, pseudo-random
bit generators, authentication techniques, applications.

Database systems
Database:


Components of database systems: DBMS functions, database architecture and data
intergrity, data modeling: conceptual models, object-oriented model, relational data
model, relational databases: relational algebra and relational calculus, database query
languages: SQL.

Systems analysis and design:


Software development life cycle. Relational database design: functional dependency,
decomposition, normal forms. Entity-Relationship diagram, mapping conceptual
schema to a relational schema.
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.* Analog and digital signal processing :


Signals et systems



Analog and digital Filters.



Filter design.



Analog to digital conversion.

 Basic analog and digital communications :


Modulation: AM,FM



Coding:
Source and channel (error detection) coding.



Digital modulation techniques: ASK,PSK, FSK, QAM.



Systems:
Global systems for mobile communication (GSM). Digital subscriber line (DSL).
Satellite.



Networks: WAN, LAN, WIMAX.
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