اجلمهورية اللبنانية

جملس اخلدمة املدنية
قرار رقم 2/488 :

تـاريـخ 2018/9/26 :

تنظيم مباراة حمصورة للتعيني يف وظيفة مراقب
يف مالك إدارة اجلمارك يف 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 قرار جملس الوزراء رقم  /43/اتريخ  ( 2017/10/12املوافقة على طلب وزارة املالية إجراء مباراة حمصورة
لتعيني مراقبني يف مالك إدارة اجلمارك ) ،
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  877اتريخ  ( 2018/9/25نظام مباراة حمصورة للتعيني يف وظيفة مراقب
يف مالك إدارة اجلمارك يف وزارة املالية) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  878اتريخ  ( 2018/9/25اجراء مباراة حمصورة للتعيني يف وظيفة مراقب
يف مالك إدارة اجلمارك يف وزارة املالية) ،
يقرر ما أييت :

املادة األوىل  :جتري إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعتبارا من يوم السبت يف 2018/12/8
مباراة حمصورة للتعيني يف وظيفة مراقب /عدد  104يف مالك إدارة اجلمارك يف وزارة املالية.
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املادة الثانية  :شروط االشرتاك يف املباراة :

 يشرتط يف املرشح أن يكون من املراقبني املساعدين يف إدارة اجلمارك ولديه مثاين سنوات خدمة فعليةعلى األقل يف االدارة املذكورة .

أو من الكتبة الذين قضوا يف ادارة اجلمارك مدة عشر سنوات يف اخلدمة الفعلية على األقل .

أو من املراقبني املساعدين يف إدارة اجلمارك احلائزين إجازة جامعية يف احلقوق أو يف العلوم السياسية واإلدارية

أو يف إدارة األعمال أو يف العلوم املالية أو يف االقتصاد  ،ولديه ثالث سنوات خدمة فعلية على األقل .

املادة الثالثة  :املستندات ومدة تقدمي الطلبات :
على الراغبني يف االشرتاك يف املباراة أن يقـدموا طلبـا م شيصـيا ( أو بواسـلة ال ـ – يف حـاالت الرـرورة – وذلـ ووجـب ولالـة ةاصـة

منظمة وفق االصول لدى لاتب العدل ) وذلك يف مهلة أقصـااا يـوم اخلمـيس يف  2018/11/8وذل ـ إىل إدارة املـوظفني يف جملـس
اخلدمة املدنية  -شارع الرئيس رشيد لرامي ( فردان سابقـا ) – مفرق سوبر مارلت " غودييز . " goodies
تقــدم الللبــات علــى ــاذ صــادرة عــن جملــس اخلدمــة املدنيــة ميكــن احلصــول عليهــا مــن دائــرة املبــارايت يف إدارة املــوظفني يف جملــس اخلدمــة
املدنيــة ومــن املوقــرت االلكــرتوي الرمســي للمجلــس  ، www.csb.gov.lbموقعــة مــرت طــابرت مــاي بقيمــة  /1000/ل.ل  ،ويــرلر فيهــا حمــل
إقامة املرشح والوظيفة اليت يتبارى ألجلها.
 ال تقبل طلبات الرتشيح ،و ال تسجل إذا مل تكن مستوفية مجيرت الشروط العامة واخلاصة املللوبة للوظيفة.لما ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الللبات .
ترفق ابلطلبات املستندات التالية :
أ -بيان قيد إفرادي أو صورة طبق األصل عنه مص ّدق من قسم النفوس يف مرلـز احملافظة أو من ديوان املديرية العامة لألحوال الشيصية،
التعرف على شيصه.
حيمل صورة حديثة للمرشح تساعد على ّ
ب  -صوراتن مشسيتان حديثتان لوجـه املرشح مصـادق عليهما من امليتار أو من اإلدارة امليتصة.
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 نسية عن الشهادات و املؤهالت العلمية و املستندات التالية : إفادة رمسية من إدارة اجلمارك تثبت أ ّن املرشح هو حالياً من املراقبني املساعدين ولديه مثاي سنوات ةدمة فعليةعلى األقل يف ماللها ،أو من الكتبة وأمرى يف ادارة اجلمارك مدة عشر سنوات يف اخلدمة الفعلية على األقل .
 أو إفادة رمسية من إدارة اجلمارك تثبت أ ّن املرشح هو حالياً من املراقبني املساعدين ولديه ثالث سنوات ةدمة فعلية علىاألقل يف ماللها ،على أن ترفق هبره االفادة نسية مصدقة وفق االصول عن االجازة اجلامعية يف احلقوق أو يف العلوم
السياسية واإلدارية أو يف إدارة األعمال أو يف العلوم املالية أو يف االقتصاد.
تعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو املؤهل العلمي املللوب يف ذات االةتصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراة
لما أن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلاصة  ،من داةل و ةار لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل جلنة املعادالت يف املديرية العامة للتعليم العاي يف وزارة الرتبية والتعليم العاي .

املادة الرابعة  :السجـل العديل :
تتوىل إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية احلصول على نسية عن السجل العدي للمرشح  ،وترم هره النسية إىل ملفه.
املادة اخلامسة  :البـت فـي الطلبـات :
 ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الللبات . ترفض الللبات اليت ال تكون مستوفية مجيرت الشروط املللوبة  ،وتعلن على ابب جملس اخلدمة املدنية وعلى املوقرت الرمسي للمجلس : ، www.csb.gov.lbقبل موعد املباراة  ،الئحة أبمساء املرشحني املستوفني الشروط العامة واخلاصة لالشرتاك فيها ،بقرار يصدر عن
هيئة جملس اخلدمة املدنية .
املادة السادسة  :عـدم إعادة املستنـدات :
تعتبـر املستندات اليت يقدمها املرشح ملكا لإلدارة وال تعـاد إليه .
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املادة السابعة  :املباراة وبرانجمها :
 -تشمل املباراة املسابقات اخلطية التالية :

الوقت

 – 1مسابقة يف الرتمجة والتعريب .
تتناول ترمجة نص من الل ة العربية إىل الل ة الفرنسية أو اإلنكليزية
وتعريب نص من الل ة الفرنسية أو اإلنكليزية .
 – 2مسابقة يف وضع تقرير يف موضوع مجركي .

املعدل

ساعتان

واحد

ثالث ساعات

ثالثة

 -3مسابقة يف تصفية الرسوم على البيان اجلمركي املوحد .

ميكن للمرشح االستعانة بنسية عن نص القرار رقم  95اتريخ ( 1995/12/20التعريفة اجلمرلية)
وبنسية عن نص التعميم رقم واحد (التقييدات واحملظورات) /على ان تكون النسخ املرلورة

املصلحبة من املرشحني ةالية من أي مالحظات أو إضافات اةرى حتت طائلة منرت ادةاهلا اىل
قاعة املبارايت.
لما ميكن استعمال اآللة احلاسبة العادية غ املربجمة.

 – 4مسابقة يف التشريع والتنظيم اجلمركي ( وذل وفق الربانمج املرفق ) تترمن :
 قانون اجلمارك والقرارات واملرلرات الصادرة تنفيراً له. -نظام القرااي .

أربرت ساعات

ثالث ساعات

أربعة

ثالثة

 – 5مسابقة يف نظام املوظفني (املرسوم االشرتاعي رقم  112اتريخ )1959/6/12
ويف تنظيم اإلدارات العامة (املرسوم االشرتاعي رقم  111اتريخ )1959/6/12

ويف املرسوم رقم  2894اتريخ 1959/12/16

(حتديد شروط تلبيق أحكام املرسوم االشرتاعي

رقم  111اتريخ )1959/6/12

ويف قانون احملاسبة العمومية ( مشروع القانون الصادر ابملرسوم رقم  14969اتريخ

 1963/12/30وتعديالته ) /فقط

منه:

ساعتان

 -الباب الثالث ( :تنفير املوازنة العامة )  -الفصل الثاي منه  :تنفير النفقات .

 -الباب الرابرت ( :اخلزينة )  -الفصل الثاي منه  :احملتسبون .

 والفصل الثالث منه  :صالحيات أمناء الصناديقواجلباة ومسؤوليا م .

 تعلى العالمة يف املسابقات املللوبة من صفر إىل عشرين و تررب ابملعدل املقابل هلا ،وال يعترب املرشح انجحايف املباراة ،إال إذا بلغ متوسط اجملموع العام لعالماته فيها العشر على عشرين على األقل.
ويعتبـر راسبا يف املباراة مهما بلـغ متوسط جمموع عالماته ،إذا نـال دون الثالثة على عشرين يف مسابقة الرتمجة

والتعريب ،ودون اخلمسة على عشرين يف أي من املسابقات املطلوبة األةرى.

 تررت اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف املباراة مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم. يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني.4

اثنان

املادة الثامنة  :دخـول مركز املباراة :

على املرشح املقبول لالشرتاك يف املباراة أن يربز ،عند دةوله مرلـز املبـاراة ،بلاقـة هويتـه أو صـورة مصـدقة عـن بيـان القيـد االفـرادي للتعـرف
اىل شيصه ،إضافة إىل طلب الرتشيح للمباراة.
ومينع حتما من دخول املركز كل مرشح :

 يبـرز بلاقـة هويـة ممزقـة أو بيان قيد افرادي ممزق. أو يربز بلاقة هوية أو بيان قيد افرادي حيمل صورة ال تساعـد على التعرف على شيصــه. -أو يتأةـر عـن احلرـور يف املوعـد احملـدد.

ويرجى التنبه إىل ما يلي :

 -1إن املواعيد التفصيلية لتاريخ املسابقات ،تصدر الحقا قبل بدء املباراة ،و ميكن االطالع عليها
على ابب جملس اخلدمة املدنية و على املوقرت الرمسي للمجلس . www.csb.gov.lb :
 -2إن جملس اخلدمة املدنية غ مسؤول عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غ صادرة عنه رمسياً.
 -3مينرت منعاً اباتً  ،وحتت طائلة اإلقصاء من املباراة  ،إدةال اهلواتف احملمولة وةالفه إىل قاعات املباراة.
 -4إن أي عملية غش أو حماولة غش أو إاثرة الروضاء داةل مرلز املباراة ،تعرض صاحبها
إىل اإلقصاء النهائي عن املباراة.
 -5أتلد أن لفاءت وحدها توظف  ،دون منة أو شفاعة من أحد .

املادة التاسعة  :تعلن النتائج النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني يف مهلة أقصااا يوم اخلميس يف ،2019/2/28
وينشر هرا القرار على ابب جملس اخلدمة املدنية وعلى املوقرت االلكرتوي الرمسي للمجلس . www.csb.gov.lb :
املادة العاشرة  :ينشر هرا القرار و يبلغ حيث تدعو احلاجة .
رئيس إدارة املوظفني
أنطوان جربان
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مرفق ابلقرار رقم  2/488اتريخ 2018/9/26

برانمج مسابقة يف " التشريع والتنظيم اجلمركي "
 قانون اجلمارك الصادر ابملرسوم رقم  4461اتريخ  2001/12/15وتعديالته . نظام القضااي اجلمركية. -قرارات اجمللس األعلى للجمارك رقم ( 44 – 42 – 41 – 40 :وتعديالته وملحقاه وتعديال ما) – – 48

( 49وتعديالته العينات فقط ) الصادرة يف  2001/3/23واملنشورة يف اجلريدة الرمسية العدد  16بتاريخ .2001/4/9

 -قرار اجمللس األعلى للجمارك رقم  74اتريخ  2001/4/21املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  21بتاريخ . 2001/4/27

 قرار اجمللس األعلى للجمارك رقم  131اتريخ  2002/6/27املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  38بتاريخ  2002/7/4واملعدل بقراراجمللس االعلى للجمارك رقم  234اتريخ  2007/6/4واملنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  33بتاريخ . 2007/6/7
 مذكرة اجمللس األعلى للجمارك رقم  1471:اتريخ  2001/4/5وملحقاهتا رقــم (12 -7 -6 -4 -2 -1 :وتعديله) -13 -(22وتعديله) املنشورة يف اجلريدة الرمسية العدد  16بتاريخ . 2001/4/9
 -مذكرة اجمللس األعلى للجمارك رقم

اتريخ أول آذار  2003املنشورة يف اجلريدة الرمسية العدد  14بتاريخ

 2003/3/13واملعدلة ورلرة اجمللس االعلى للجمارك رقم  2004/651اتريخ  2004/11/20واملنشورة يف اجلريدة الرمسية العدد 64
بتاريخ . 2004/12/2
 مذكرات مدير اجلمارك العام رقم ( 3869 – 3867– 3859 :وتعديال ا) – – 3887 – 3879 – 3877 3933 – 3927 - 3913الصادرة يف  2001/3/31واملنشورة يف اجلريدة الرمسية العدد  16بتاريخ . 2001/4/9
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