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 اللبنانيون والمعامالت االدارية
 "للدولية للمعلومات"وفقاً 

 )الحلقة االولى(
 
 

تشكل عالقة المواطنين مع االدارات العامة وسبل انجاز معامالتهم االدارية محور اهتمام الحكومات 
في كل دول العالم، فتسعى الى تبسيط هذه المعامالت وتسريعها للحد من هدر الوقت والكلفة 

 .الت الفسادواحتما
 

، استطلعت رأي اللبنانيين في معامالتهم االدارية Information Internationalالدولية للمعلومات، 
وعالقتهم باالدارة العامة ككل، كما أعدت بحثاً حول المعامالت االدارية والخطوات المعتمدة لتبسيطها 

 . وننشر هذه النتائج في حلقتين. وتسهيلها
 

بسيط المعامالت االدارية ورأي اللبنانيين في خدمات وزارة التنمية االدارية ت: الحلقة االولى
 والجمارك

 
I .المعامالت االدارية 
 
 سعي الحكومة لتبسيط المعامالت االدارية -1
 

، بموجب عدد من القرارات والتعاميم وآخرها التعميم          1996كلف مجلس الوزراء منذ العام 
ث والتوجيه باعداد دراسات تتناول مراحل انجاز المعامالت في االدارات العامة ، ادارة االبحا2/2000

ذات العالقة بالجمهور، بغية اقتراح تبسيطها واختصار االحاالت والتواقيع والمهل المعتمدة وكذلك 
امكانية اختصار المستندات التي يطلب من اصحاب العالقة تقديمها، بغية الوصول الى تمكين االدارة 

 .ن ايصال الخدمة العامة الى المواطن بادنى الجهد والكلفة والوقتم
 
 انجاز بعض المعامالت االدارية  -2
 

 :اما المعامالت التي يتوقع تبسيطها فتشمل على أكثر من سبعمائة معاملة نورد عينة منها
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  وزارة االشغال العامة والنقل-معامالت لدى المديرية العامة للتنظيم المدني -أ
 
 تواقيع اما المهلة 3 احاالت و10 مستنداً، 19تستوجب : معامالت الضم والفرز الخاص -

 .المفترضة النجازها فتتراوح ما بين شهر واحد وثالثة اشهر
 
 تواقيع، والمهلة المفترضة النجازها نحو 3 احالة و14 مستندات، 7تستوجب : رخصة البناء -

 . تواقيع3 احاالت و10ندات،  مست7شهرين، اما تجديد رخصة البناء فيستوجب 
 
 معامالت لدى وزارة العمل -ب
 
 تواقيع اما 5 احاالت و5 مستندات، 5يستوجب :  طلب موافقة مسبقة من الوزير على اجازات العمل-

 .المهلة المفترضة النجازها فهي اسبوع
 
  احاالت وتوقيعين والمهلة3 مستندات، و8يستوجب : الحصول على اجازة عمل الول مرة -

 .المفترضة النجازها اسبوع
 

 تواقيع والمهلة 3 احاالت و5 مستندات، 4يستوجب : طلب استرداد كفالة مالية عن العمال االجانب -
 . يوماً وشهر15المفترضة النجازها ما بين 

 
  وزارة الداخلية والبلديات-معامالت االحوال الشخصية -ج
 
 . ايام3هلة النجازها تستوجب مستندين واربعة تواقيع والم: وثيقة والدة -

 
 . ايام3-2 مستندات واربعة تواقيع والمهلة النجازها 3تستوجب : وثيقة زواج -
 
 . ايام3-2 مستندات وخمسة تواقيع والمهلة النجازها 3تستوجب : وثيقة وفاة -

 
  وزارة المالية-معامالت الدوائر العقارية -د
 تواقيع 5-3تند يستلزم  مستندات وكل مس10يستوجب : تسجيل عقد بيع عقار مبني -

 . ايام7-4والمهلة النجازه 
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 تواقيع 5-3 مستند وكل مستند يستلزم 13يستوجب ): عقار ممسوح(تسجيل عقد بيع ارضي  -
 . ايام7-4والمهلة النجازه 

 
-10 تواقيع والمهلة النجازها 5-3 مستند وكل مستند يستلزم 11تستوجب : رخصة انشاءات -

 . يوم15

 
 ات تواجه حسن سير العمل االداريعوائق وصعوب -3
 

بعد تعداد التواقيع واالحاالت والمستندات والوقت الذي يستلزمه انجاز ابسط المعامالت االدارية نتيجة 
لعوائق وصعوبات تختلف من معاملة الى اخرى ومن ادارة الى اخرى ومعالجتها يستلزم عدداً من 

 :االجراءات منها
 
ت السارية المفعول والتي مضى على صدور بعضها اكثر من تعديل بعض االنظمة والقرارا -

 . عاما50ً
 

 .تجهيز االدارة المركزية والدوائر واالقسام التابعة لها بنظام معلوماتي حديث -
 
 .تعبئة المالكات وسد الشغور الحاصل في بعضها بعد اعادة النظر بهيكلية هذه المالكات -

 
 التقيد بمهل محددة النجاز المعامالت -

 
حد من المستندات واالحاالت خصوصاً ابقاء المعامالت في قلم االدارة الواحدة عدة ايام قبل ال -

 .تحويله الى دائرة اخرى في االدارة عينها

 
II .رأي اللبنانيين 
 
 خدمات وزارة التنمية االدارية -1
 

ين المواطنين من استحدثت مؤخراً وزارة التنمية االدارية موقعاً على شبكة االنترنت ورقم هاتف لتمك
وتؤمن الوزارة معلومات عن كيفية اجراء نحو . االستعالم عن كيفية اجراء بعض معامالتهم االدارية
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 معاملة بين المواطن والوزارات واالدارات العامة، ووفقاً لمصادر هذه الوزارة يبلغ عدد الذين 1700
 عبر 600 عبر االنترنت و800:  مواطن اسبوعيا1400ًيستعلمون عن كيفية اجراء المعامالت نحو 

 . الهاتف
 ".بكال% "48و" بنعم% "52وحول معرفة المستطلعين بوجود هذه الخدمة اجاب 

 
 ).1رسم  ( لم يلجأوا اليها% 81من الذين علموا بوجودها  مقابل % 19وقد لجأ الى هذه الخدمة فقط 
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20: القاعدة: (%)إذا نعم، ما هو نوع الخدمة الذي طلبته

تجديد جواز سفر معلومات حول بعض 
اإلدارات الرسمية

قضايا وامور 
متعددة

امور عقارية األحوال الشخصية

(%)إذا نعم، هل لجأت إلى هذه الخدمة؟ 

آال 
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20: القاعدة
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(%)إذا نعم، هل كنت راضياً عن هذه الخدمة؟ 

ورقم هاتف لالستعالم عن كيفية اجراء هل تعلم ان وزارة التنمية االدارية استحدثت موقعاً على االنترنت 
(%)المعامالت االدارية؟ 

ورقم هاتف لالستعالم عن كيفية اجراء هل تعلم ان وزارة التنمية االدارية استحدثت موقعاً على االنترنت 
(%)المعامالت االدارية؟  1رسم 

 
 
 نوع الخدمة المطلوبة -أ
 
من المستطلعين الذين لجأوا الى طلب خدمة وزارة التنمية االدارية، ان المعلومات المطلوبة % 35فاد ا

امور عقارية،    % 10معلومات حول بعض االدارات الرسمية، % 10تتعلق بتجديد جواز السفر، 
 ).مل اجازات الع- الضمان-الميكانيك(قضايا وامور متعددة % 35قضايا االحوال الشخصية و% 10
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منهم ان المعلومات التي حصلوا عليها كانت متوافقة مع االجراءات المطلوبة واقعياً، % 90وقد أكد 
اذ أفادوا ان المعلومات التي تطلبها االدارة ال تتطابق مع الذي تورده خدمة % 10يخالفهم بذلك فقط 

 .وزارة التنمية االدارية
 

لم يكونوا راضين     % 15ة االدارية مقابل عن رضاهم عن خدمة وزارة التنمي% 85كما عبر 
 ).1رسم (
 
 عدم اللجوء لطلب الخدمة -ب
 

من الذين يعرفون بوجود خدمة وزارة التنمية االدارية انهم لم يطلبوها لعدم حاجتهم اليها، % 49.4افاد 
% 9.4افترضوا ان المعلومات ال تنطبق مع الواقع،  % 10.6ال يملكوا اجهزة كومبيوتر، % 16.5

% 5.9يفضلون الحصول على المعلومات مباشرة من االدارة المعنية، % 8.2لعدم ثقتهم في الدولة، 
 .ليس لديها متسع من الوقت

 
 سهولة إجراء المعامالت االدارية في الدوائر الحكومية -2
 

من المستطلعين ان كل من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي واالمن العام % 14.7اعتبر  
اتف هي المؤسسات االكثر سهولة في اجراء المعامالت لديها، وانخفضت االجابات بالنسبة لباقي واله

 :االدارات كما يلي
% 3.9البلدية، % 6.9وزارة الصحة، % 7.8االحوال الشخصية، % 8.8وزارة المالية، % 9.8

 ).2رسم (وزارة الخارجية % 2.9مؤسسة كهرباء لبنان و% 2.9التنظيم المدني، 
 .موزعة على اجابات متعددة%) 12.9(ه تشكل اول عشر اجابات والنسبة االخرى وهذ
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: (%)اإلدارية من الدوائر الحكومية التي تجد صعوبة أو سهولة في اجراءاتها 3حدد  : (%)اإلدارية من الدوائر الحكومية التي تجد صعوبة أو سهولة في اجراءاتها 3حدد 

5.7 5.4

8.4

14.7

2.4

23.4

7.8
8.89.8

2.9

0

10

20

30

الضمان االجتماعي وزارة المالية  الكهرباء األحوال الشخصية وزارة الصحة 

صعوبة  سهولة 

اإلجابات الخمس األولى
2رسم 

 
 
 صعوبة اجراء المعامالت االدارية في الدوائر الحكومية -3
 

من المستطلعين انهم يواجهون صعوبة في اجراء معامالتهم في الصندوق الوطني %  23.4اعتبر 
في كل من الدوائر العقارية واالمن % 9.6في كل الدوائر الحكومية، % 11.9للضمان االجتماعي، 

في مؤسسة كهرباء لبنان، % 5.4في وزارة المالية، % 5.7في وزارة الصحة العامة، % 8.4. العام
 ).2رسم(في االحوال الشخصية % 2.4في وزارة العمل و% 3في دائرة الميكانيك، % 4.8

 .موزعة على اجابات متعددة%) 15.8(وهذه تشكل اول عشر اجابات والنسبة االخرى 
 
 أهمية معرفة المواطن باصول اجراء المعامالت االدارية -4
 

ة المواطن باصول اجراء المعامالت ان معرف%) 86.3(اعتبرت االكثرية الكبرى من المستطلعين 
تحد من الرشوة، % 42.4منهم ان المعرفة تسهل اجراء المعاملة، % 43.9االدارية مفيد له اذ يرى 

 ).3رسم (ال تؤثر اطالقاً % 13.7
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193: القاعدة

3رسم 

 
 قدرة االدارات الحكومية على التطور -5
 

بان االدارات الحكومية مؤهلة وقادرة على التطور واعتماد من المستطلعين عن اعتقادهم % 78عبر 
 %.22الوسائل الحديثة في عملها يخالفهم بذلك 

 
III .المعامالت الجمركية 

 
 كانون االول 15 تاريخ 4461أقرت الحكومة اللبنانية قانوناً جديداً للجمارك بموجب المرسوم الرقم 

 .1954-6-30  تاريخ422 فالغى القانون القديم الرقم 2000
 

تضمن القانون الجديد العديد من التعديالت واالصالحات بحيث تم اعتماد مبدأ التبسيط والعلنية 
والشفافية في جميع االجراءات الجمركية مع اعتماد االساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة من 

 .متعلقة بها الكترونياًحيث قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات ال
 
 اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد االفراج عنها  -
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 تبسيط نماذج البيانات الجمركية -

معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية كلما رأت الجمارك حاجة او فائدة من  -
 اللجوء الى المعاينة

 و مصدرة على دفعات في فترة معينةالقبول بتنظيم بيان واحد لبضائع مستوردة ا -

 
اليوم ومع مرور ما يقرب من . وقد بوشر العمل بهذا القانون في نهاية شهر نيسان من العام الماضي

 عام على بدء العمل كيف ينظر المخلصون الجمركيون الى هذا القانون؟ ما هي سلبياته وايجابياته؟
 

 رأي العمالء الجمركيين
 

ون، المعنيون اساساً بهذا القانون واالجراءات الجمركية والتنظيمات الجمركية اجمع العمالء الجمركي
 :التي اعقبته، على االيجابيات والسلبيات التالية

 
 االيجابيات  -أ
 
 حد من منافسة الغير للعمالء الجمركيين المرخصين -
 وسع من صالحيات موظفي الجمارك -

امالت عبر الحد من الكشف على البضائع سهل المعامالت وخفض الكلفة والوقت لتخليص المع -
تسلك الخط % 30و) دون كشف(من البضائع اليوم اصبحت تسلك الخط االخضر % 70حيث ان 
 )الكشف(االحمر 

خفض كلفة ووقت تحضير البيان الجمركي حيث اختصر " نور"ثم النظام " نجم"اعتماد النظام  -
  ساعة24/  ايام 7يانات  واتاح امكانية ادخال الب3 الى 4مراحل التخليص من 

 
 السلبيات -ب
 

 :اما أبرز السلبيات في قانون الجمارك واالجراءات الجمركية
الغاء اللجان الجمركية وتحويل المخالفات الى القضاء مما يستغرق وقتاً أطول لبت  -

 .القضايا
انون  من ق417المادة (تحميل العميل الجمركي بعضاً من االخطاء التي قد يسببها االخرون  -

 ).الجمارك
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 مقترحات لتحسين عمل الجمارك  -ج
 

 :اما أبرز المطالب لتحسين عمل الجمارك وتطويره فيقترح المخلصون الجمركيون التالي
 
ايجاد مندوب عن الوزارات المعنية بمراقبة البضائع المستوردة في مراكز الجمارك وتوفير  -

 .وظف من دون الوسائل التقنية ال يسرع العملالمختبرات داخل الحرم الجمركي الن وجود الم
 
معالجة االخطاء في المانيفست نتيجة اختالف التسمية وعدم تغريم المخلص الجمركي حيث  -

 .1999 مليار ليرة في العام 1.5بلغت قيمة هذه الغرامات نحو 
 
وهي الغرامات التي تفرض على التجار والمخلصين " التقييمات"اعادة النظر بموضوع  -
 .لجمركيين بعد مرور عدة سنوات على تخليص البضائع نتيجة اكتشاف االخطاء الحقاًا

 
 )المجلس االعلى والمديرية العامة ورئاسة اقليم بيروت(تجميع ادارة الجمارك في مبنى موحد  -

 
الذي تقوم به ادارات اخرى تابعة للوزارات خارج ادارة الجمارك " التأشير"اعادة النظر بنظام  -

 وزارة - وزارة الدفاع الوطني- وزارة الزراعة-ز هذه االدارات وزارة االقتصاد والتجارةومن أبر
 . مكتب مقاطعة اسرائيل- وزارة الصحة العامة- االمن العام-البيئة

 
الحد من التضارب في الصالحيات بين االجهزة الرسمية العاملة في المرافىء والمكاتب  -

 .كون تضاربها يعيق العمل) من المرافىء وا- جيش- امن عام-جمارك(الحدودية 
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 :خالصة
 

 :ازاء االراء والمواقف التي أبداها المستطلعون، نستطيع ان نستخلص التالي
 
بالرغم من مرور اكثر من ست سنوات على انشاء لجان وهيئات حكومية لتبسيط  -

 زالت تفرض قيوداً ومستندات المعامالت االدارية، فان اكثرية االجراءات لم تتغير بل  ال
 .أضحت غير ضرورية

 
بالرغم من االعالنات الكثيرة عن خدمات وزارة التنمية االدارية فان ما يصل الى  -

 .لم يعرفوا بوجود هذه الخدمات%) 47.5(نصف المستطلعين 
 
 %).85(حاز اداء وزارة التنمية االدارية على رضى أكثرية المستطلعين  -
 
مستطلعين ان الصندوق الوطني للضمان االجتماعي هو االدارة من ال% 23.4اعتبر  -

سهولة اجراء معامالتهم % 14.7التي يواجهون صعوبة في اجراء معامالتهم لديها بينما يرى 
 .لدى صندوق الضمان

 
تطويراً " نور"وبعده النظام " نجم"في المعامالت الجمركية شكل قانون الجمارك واعتماد النظام        -

 . من البضائع اصبحت ال تخضع للكشف% 70مارك حيث ان في عمل الج
 

 .اللبنانيون ومعامالت االمن العام والدوائر العقارية: الحلقة الثانية االحد القادم
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 وصف العينة
 

ر من الذكو% 71.5 مواطن ضمن نطاق بيروت الكبرى، 200شمل االستطالع عينة من 
 :من االناث، فئاتهم العمرية توزعت% 28.5و
 

 عاماً، 44-35ما بين % 39.5 عاماً، 34-25ما بين % 27 عاماً، 24دون % 9.5
غير % 31من متزوجين، % 69.5 عاماً، 55فوق % 10 عاماً و54-45ما بين % 14

 .من االرامل% 0.5من المطلقين و% 2متزوجين، 
 

% 45.9: لمهنية وتوزعوا وفقاً للدخل كما يليوقد شملت العينة مختلف القطاعات ا
 دوالر 500-200ما بين % 39.5 دوالر شهرياً، 1000-500يتراوح دخلها ما بين 

 دوالر 2000-1500ما بين % 2.2 دوالر، 1500-1000ما بين % 7.60شهرياً، 
 . دوالر2000فلق دخلها % 0.5 دوالر شهرياً مقابل 200ما دون % 4.3و
 

بمقابالت معمقة مع نقيب وأعضاء " الدولية للمعلومات"ة الجمارك قامت وبالنسبة الدار
 .نقابة مخلصي البضائع الجمركية

 
 


