ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﺒﺮق واﻟﻬﺎﺗﻒ واﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 11ﺻﺎدر ﻓﻲ 1980/5/17

اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمھورية القانون التالي نصه:
المادة  -1يستعاض عن اسم وزارة البريد والبرق والھاتف حيثما وجد باسم وزارة البريد
والمواصالت السلكية والالسلكية.
المادة  -2تتألف وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية من الوحدات التالية:
المصلحة اإلدارية المشتركة.
 المديرية العامة إلنشاء وتجھيز المواصالت السلكية والالسلكية.
 المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية.
المديرية العامة للبريد
وتحدد مھام ھذه اإلدارات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد
والمواصالت السلكية والالسلكية وخالل ستة اشھر .
المادة  -3يحق للحكومة ،بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد
والمواصالت السلكية و الالسلكية وخالل ستة اشھر من تاريخ العمل بھذا القانون  ،ما يلي:
أوال  -تحديد مالك الوزارة المذكورة وتسمية الوظائف من جميع الفئات وتحديد إعدادھا وكيفية
ارتباطھا والشروط الخاصة للتعيين فيھا وصالحياتھا وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات على
أنواعھا.
ثانيا  -دمج األحكام التشريعية واألصول اإلدارية والمالية واالحكام الخاصة المتعلقة بالوزارة
المذكورة في المادة األولى وبالھيئات والشركات الخاضعة لوصايتھا بنص واحد وتعديلھا او إلغاؤھا
ووضع نصوص جديدة تتناسب مع التنظيم الجديد.

ثالثا  -إنشاء إدارات جديدة إذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة  -4يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد
والمواصالت السلكية والالسلكية وخالل مھلة ثالثة اشھر من تاريخ صدور المراسيم المنصوص
عنھا في المادة الثالثة من ھذا القانون ما يلي:
أوال  -تحديد شروط تصنيف ونقل الموظفين الدائمين العاملين حاليا في وزارة البريد والبرق
والھاتف في الوظائف
المستحدثة في وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية.
ثانيا  -تحديد شروط و أصول ملء المراكز الشاغرة في وزارة البريد والمواصالت السلكية
والالسلكية من بين الموظفين الدائمين في الوزارة مع االستثناء من شرطي المباراة والسن.
ثالثا  -تحديد شروط وأصول ملء المراكز الشاغرة في وزارة البريد والمواصالت السلكية
والالسلكية من بين أجراء الوزارة ومتعاقديھا الحاليين واعطائھم حق أفضلية في التعيين وتحديد
درجات التدرج التي يستحقونھا عن سنوات خدمتھم مع االستثناء من شرطي المباراة والسن.
رابعا  -تحديد شروط و أصول ملء المراكز الشاغرة الباقية بصورة عامة وذلك بناء على موافقة
مجلس الخدمة المدنية.
المادة  -5يجري التصنيف وملء المراكز الشاغرة بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد
والمواصالت السلكية والالسلكية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة

 -6تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام ھذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة  -7يعمل بھذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في  17أيار سنة 1980
اإلمضاء :الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمھورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :سليم الحص
وزير المالية
اإلمضاء :علي الخليل
وزير البريد والبرق والھاتف
اإلمضاء :ميشال المر

ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻛﻬﺎ
ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  - 3585ﺻﺎدر ﻓﻲ 1980/10/25

تنظيم وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية وتحديد مالكھا والشروط الخاصة للتعيين في
وظائف ھذا المالك وسلسلة رتبھا ورواتبھا
إن رئيس الجمھورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم  80/11تاريخ ) 1980/5/17تعديل تسمية وزارة البريد والبرق والھاتف
وإعادة تنظيمھا(.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي رقم  80/63ورقم  80/67تاريخ  1980/5/23ورقم
 109تاريخ .(1980/10/9
وبعد استطالع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابة رقم  4204تاريخ .1980/9/24
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ .1980/9/25
يرسم ما يأتي:
المادة  -1تتولى وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية إدارة أعمال حصر البريد
والمواصالت السلكية والالسلكية في ما يعود لنقل البريد في لبنان وتبادله مع اإلدارات الخارجية
والخدمات األخرى المنوطة بھذه اإلدارة وإنشاء مراكز وشبكات المواصالت السلكية والالسلكية
وصيانتھا واستثمارھا.
المادة  -2تتألف وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية من:
 - 1المديرية العامة للبريد.
 - 2المديرية العامة إلنشاء وتجھيز المواصالت السلكية والالسلكية.
 - 3المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية.
 - 4المصلحة اإلدارية المشتركة.
 - 5إدارة المراقبة العامة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ

المادة  -3تتولى المديرية العامة للبريد أعمال الحصر البريدي وكل ما يتفرع عنه من خدمات
عامة وإدارة أعمال صندوق التوفير الوطني وإجراء المعامالت المتعلقة بالمواد النقدية وذلك وفاقا ً
للقوانين واألنظمة النافذة ولنصوص االتفاقات البريدية العربية والدولية.
المادة  -4تتألف المديرية العامة للبريد من:
 مصلحة البريد. مصلحة الشؤون الفنية. مصلحة الشؤون المالية. مصلحة المناطق البريدية. الديوانالمادة  -5تتولى مصلحة البريد إدارة أعمال الحصر البريدي على المراسالت والرزم والطرود
والعلب البريدية في لبنان ومبادلتھا مع اإلدارات الخارجية وإصدار الدليل البريدي والتعليمات
الالزمة لتنفيذ مھامھا.
المادة  -6تتألف مصلحة البريد من:
دائرة الشؤون البريدية وتضم :
 قسم العلب البريدية. قسم البريد الداخلي.دائرة العالقات البريدية وتضم:
 قسم تنظيم وتدقيق النقل السطحي والبحري. قسم تنظيم وتدقيق النقل الجوي. قسم ضبط إحصاءات التوسط والنفقات الختامية. قسم البريد الخارجي واالتفاقات الدولية.دائرة الطرود البريدية وتضم:
 قسم الطرود البريدية السطحية والبحرية. قسم الطرود البريدية الجوية.دائرة الدليل والتعليمات وتضم:
 قسم اإلحصاء والتعليمات وتضم: -قسم اإلحصاء والدليل والتعرفة.

 قسم الدراسات والتعليمات البريدية.المادة  -7تتولى مصلحة الشؤون الفنية إدارة وتشغيل أجھزة الفرز اإللكتروني لتوزيع المراسالت
وتجميعھا حسب مصادرھا ومواردھا وتسيير آليات اإلدارة وشاحناتھا وصيانتھا وإصالحھا وحفظ
المواد في المستودعات واستالم وتسليم األجھزة والمواد.
المادة  -8تتألف المصلحة الفنية من:
دائرة التأھيل المھني:
دائرة المكننة والفرز اإللكتروني وتضم:
 رئاسة أشغال ومراقبة وعمل التجھيزات. قسم البرمجة.دائرة اآلليات وتضم:
 رئاسة أشغال المرآب وإصالح اآلليات. قسم المستودعات والمشاغل.المادة  -9تتولى مصلحة المناطق البريدية تنسيق نشاطات وأعمال الدوائر التابعة لھا وإيجاد
الحلول المناسبة للمسائل الطارئة وإعداد الدراسات الالزمة لتحسين العمل فيھا ومراقبة حسن سيره
في مكاتب البريد والوكاالت البريدية التابعة لھا ودرس أحداث المكاتب والوكاالت البريدية وتضم
دائرتين مركزيتين ھما:
دائرة الشؤون اإلدارية
دائرة الشؤون المھنية.
ومناطق بريد يرئس كل منھا موظف برتبة رئيس دائرة وھي:
 -1منطقة بريد بيروت االولى.
 -2منطقة بريد بيروت الثانية.
 -3منطقة بريد بيروت الثالثة.
 -4منطقة بريد جبل لبنان األولى.
 -5منطقة بريد جبل لبنان الثانية.
 -6منطقة بريد جبل لبنان الثالثة.
 -7منطقة بريد جبل لبنان الرابعة.
 -8منطقة بريد لبنان الشمالي األولى.
 -9منطقة بريد لبنان الشمالي الثانية.
 -10منطقة بريد لبنان الشمالي الثالثة.
 -11منطقة بريد لبنان الجنوبي األولى.
 -12منطقة بريد لبنان الجنوبي الثانية.
 -13منطقة بريد البقاع األولى.
 -14منطقة بريد البقاع الثانية.

يحدد مجال عمل كل منطقة بريد بقرار من الوزير.
المادة  -10تتولى مصلحة الشؤون المالية األعمال المتعلقة بالحصر البريدي وضبط حسابات
الواردات والطوابع الحواالت البريدية واإلشراف على حسابات المكاتب والوكاالت البريدية وإجراء
المحاسبة مع اإلدارات األجنبية وحسابات الصندوق الوطني للتوفير والشيكات البريدية ،ويعطى
رئيسھا صفة المحتسب المركزي.
المادة  -11تتألف مصلحة الشؤون المالية من:
دائرة المحاسبة المركزية وتضم:
 قسم تدقيق وتجميع حسابات اإلدارة الداخلية. قسم المحاسبة العامة والنتائج.دائرة أمانة الصندوق المركزي:
دائرة المحاسبة الخارجية والتوسط.
دائرة المواد النقدية و الحواالت وتضم:
 قسم الحواالت الداخلية. قسم الحواالت الخارجية.دائرة الطوابع وآالت التخليص وتضم:
 قسم الطوابع. قسم آالت التخليص.دائرة صندوق التوفير الوطني والشيكات البريدية وتضم:
 قسم التوفير. قسم الشيكات.المادة  -12يتولى الديوان الصالحيات التي تنيطه بھا القوانين واألنظمة ،ويتألف من:
 قسم إداري. قسم العالقات العامة. -قسم التحقيق والشكاوى.

المادة

 -13يرتبط كل مكتب بالمنطقة البريدية التابع لھا وتقسم مكاتب البريد حسب أھمية عملھا

إلى:
 مكتب مبادلة البريد الجوي. مكتب مبادلة البريد السطحي والبحري. مكتب مركزي. مكتب توسط. -مكتب بريد يصنف حسب أھميته.

 وكاالت بريدية.مكتب مبادلة البريد الجوي مركزه مطار بيروت الدولي ويتولى:
ً
 استالم أكياس الطرود واإلرساليات والرزم البريدية الواردة إلى لبنان جوا من الخارج وإرسالھاإلى أحد المكاتب المركزية حسب عائديتھا.
 سوق أكياس الطرود واإلرساليات والرزم المرسلة من مكاتب البريد اللبنانية إلى الخارج جواً. توسط اإلرساليات البريدية الواردة من المطارات العالمية والعائدات للبلدان األجنبية وإعادةتسليمھا لشركات المالحة الجوية حسب مواردھا.
 تأمين المعامالت المنوطة بمكاتب البريد. ما يكلف به من معامالت بنص خاص.مكتب مبادلة البريد السطحي والبحري:
مركزه مرفأ بيروت يتولى المھام نفسھا المذكورة في الفقرة أعاله في ما يعود للبريد الوارد من
الدول الخارجية أو الصادر إليھا بطريقة البحر أو البر.
مكتب مركزي
ً
 - 1مكتب البريد المركزي األول و يكون تابعا لمنطقة بريد بيروت األولى ،ويتولى:
 استالم اإلرساليات البريدية على اختالفھا الواردة إليه من المكاتب البريدية التابعة له وفرزھاووضعھا في إرساليات مقفلة وسوقھا إلى مراجعھا سواء إلى مكتب مبادلة البريد الجوي أو إلى
مكتب مبادلة البريد السطحي والبحري.
 استالم البريد الجوي والسطحي والبحري الوارد بواسطة مكتب مبادلة البريد الجوي أو السطحيوالبحري وفرزه وسوقه إلى المكاتب التابعة له أو توزيعه في مجال مكتبه.
 فرز البريد اإلداري وتأمين إيصاله إلى الدوائر المختصة مباشرة أو بواسطة موزعي المكاتباألقرب إلى تلك الدوائر.
 تأمين المعامالت المنوطة بمكاتب البريد. - 2مكتب البريد المركزي الثاني ويكون تابعا ً لمنطقة بريد بيروت الثانية ،ويتولى ،المھام نفسھا
المذكورة لمكتب البريد المركزي األول ،وذلك بالنسبة للمكاتب التابعة له.
 - 3مكتب البريد المركزي الثالث ويكون تابعا ً لمنطقة بريد بيروت الثالثة،
ويتولى :المھام نفسھا المذكورة لمكتب البريد المركزي األول ،وذلك بالنسبة للمكاتب التابعة له.
 - 4مكتب الطرود المركزي األول ويكون تابعا ً لمنطقة بريد بيروت األولى ،ويتولى:
 استالم أكياس الطرود الواردة إلى المكاتب البريدية التابعة له بواسطة مكتب المبادلة الجوي والسطحي والبحري وفرزھا ومعاينتھا بواسطة الجمارك وسوقھا إلى مراجعھا.
 استالم أكياس الطرود البريدية الصادرة من لبنان مباشرة من قبله أو بواسطة مكاتب البريدالتابعة له وتسفيرھا إلى الخارج بواسطة مكتب المبادلة الجوي أو السطحي والبحري.
 - 5مكتب الطرود المركزي الثاني ويكون تابعا ً لمنطقة بريد بيروت الثانية ويتولى:
المھام نفسھا المذكورة لمكتب الطرود المركزي األول ،وذلك بالنسبة للمكاتب الواقعة في نطاق
عمله.

 - 6مكتب الطرود المركزي الثالث ويكون تابعا ً لمنطقة بيروت الثالثة ويتولى:
المھام نفسھا المذكورة لمكتب الطرود المركزي األول ،وذلك بالنسبة للمكاتب الواقعة في نطاق
عمله.
مكتب توسط يتولى:
 استالم اإلرساليات البريدية على اختالفھا الصادرة والواردة من مكاتب البريد الملحقة به من جھةومن المكاتب المركزية ومكتبي المبادلة وفرز ھذه اإلرساليات وتوحيدھا وإرسالھا إلى مواردھا.
 التوزيع في مجال مكتبه. القيام بكافة المعامالت البريدية. تنظيم إرساليات البريد الصادر وسوقه إلى مراجعه مع بريد المكتب التابعة له. ويكون في كل منطقة بريدية مكتب توسط أو أكثر على أن يكون في مركز المنطقة مكتب توسطيتولى باإلضافة إلى المھام المذكورة في ھذه المادة قبول المواد البريدية والطرود الخاضعة لنظام
التصريح والبيان الجمركي الصادرة وتسليم الوارد منھا ألصحاب العالقة.
مكتب بريد يتولى:
 قبول المراسالت البريدية والمواد األخرى الصادرة غير الخاضعة لنظام التصريح والبيانالجمركي وفرزھا وتوحيدھا وإرسالھا إلى مراجعھا.
 استالم البريد الوارد على اختالفه وفرزه وتوزيعه. أمانة الصندوق في حال عدم تعيين أمين صندوق خاص بالمكتب. سحب الحواالت والشيكات البريدية ودفع قيمتھا. حفظ الملفات العائدة للشعب أو الفروع البريدية التابعة له وإجازات بيع الطوابع. كل ما يطلب منه تنفيذه من الخدمات العامة المتفرعة من المعامالت البريدية والمالية ومعامالتالتوفير حسب تصنيفه.
الوكاالت البريدية:
 تتولى الوكاالت البريدية قبول مواد المراسالت العادية والمضمونة ومعالجتھا وإرسالھا إلىمكتب البريد التابعة له وتسلم ما يرد منھا وتوزيعه على أصحابه في مقر الوكالة وبيع الطوابع.
يمكن تكليف الوكالة توزيع البريد على أصحابه في محل إقامتھم ضمن الرقعة التوزيعية المحددة
لھا بنص خاص.
شبابيك بريدية لمناسبات خاصة:
للوزير حق إحداث شبابيك بريدية مؤقتة أو دائمة ملحقة بمكاتب البريد لتأمين الخدمات البريدية
بمناسبات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو في اإلدارات والمؤسسات العامة شرط توفر المكان
المالئم والتجھيزات المطلوبة ،وكذلك إحداث شبابيك بريدية مؤقتة ملحقة بمكاتب البريد بناء لطلب
ھيئات أو مؤسسات خاصة في ظروف يعود تقديرھا للوزارة شرط تقديم المكان والتجھيزات
الالزمة لتأمين الخدمات البريدية.
المادة  -14تحدد بقرار من الوزير المكاتب التابعة لكل منطقة بريدية حسب موقعھا الجغرافي
وتصنف ويحدد عدد الموظفين الملحقين بھا بالنسبة ألھمية عملھا.

ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ

المادة  -15تتولى المديرية العامة إلنشاء وتجھيز المواصالت السلكية والالسلكية كافة أعمال
دروس وتنفيذ أشغال إنشاء وتجھيز مراكز وشبكات المواصالت السلكية والالسلكية الداخلية
والخارجية والدولية.
المادة  -16تتألف المديرية العامة إلنشاء وتجھيز المواصالت السلكية والالسلكية من:
 الديوان. مديرية إنشاء وتجھيز المراكز. مديرية إنشاء وتجھيز الشبكات واالتصاالت. -دائرة الرسم.

المادة

 -17يتولى الديوان الصالحيات التي تنيطه بھا القوانين واألنظمة.

المادة  -18تتولى مديرية إنشاء وتجھيز المراكز إجراء الدروس العائدة إلنشاء المباني لمراكز
المواصالت السلكية والالسلكية وتزويدھا بالتجھيزات والمعدات الميكانيكية واإللكترونية
وبالمحركات الكھربائية وتكييف الھواء وتنفيذھا باإلضافة إلى دروس وتنفيذ إنشاء األبنية لمختلف
إدارات الوزارة.
المادة  -19تتألف مديرية إنشاء وتجھيز المراكز من:
 مصلحة المباني. مصلحة التجھيزات. مصلحة القوى المحركة والحرارة.المادة  -20تتألف مصلحة المباني من:
 دائرة دروس المباني. -دائرة تنفيذ المباني.

المادة  -21تتألف مصلحة التجھيزات من:
دائرة دروس التجھيزات وتضم:
 رئاسة أشغال دروس التجھيزات الميكانيكية. رئاسة أشغال دروس التجھيزات اإللكترونية.دائرة تنفيذ التجھيزات الميكانيكية وتضم:
 رئاسة أشغال تنفيذ تجھيزات المراكز الصغيرة والمتوسطة. رئاسة أشغال تنفيذ تجھيزات المراكز الكبرى.دائرة تنفيذ التجھيزات اإللكترونية وتضم:
 رئاسة أشغال تنفيذ تجھيزات المراكز المتوسطة. رئاسة أشغال تنفيذ تجھيزات المراكز الكبرى.المادة  -22تتألف مصلحة القوى المحركة والحرارة من:
دائرة دروس القوى المحركة والحرارة وتضم:
 رئاسة أشغال دروس المحركات والبطاريات. رئاسة أشغال دروس تكييف الھواء والتدفئة.دائرة تنفيذ المحركات والبطاريات وتضم:
 رئاسة أشغال تنفيذ المحركات والبطاريات لمراكز بيروت األولى والثانية. رئاسة أشغال تنفيذ المحركات والبطاريات لمراكز بيروت الثالثة. رئاسة أشغال تنفيذ المحركات والبطاريات لمراكز المناطق.دائرة تنفيذ تكييف الھواء والتدفئة وتضم:
 رئاسة أشغال تنفيذ تكييف الھواء والتدفئة لمراكز بيروت األولى والثانية. رئاسة أشغال تنفيذ تكييف الھواء والتدفئة لمراكز بيروت الثالثة. رئاسة أشغال تنفيذ تكييف الھواء والتدفئة لمراكز المناطق.المادة  -23تتولى مديرية إنشاء وتجھيز الشبكات واالتصاالت إعداد الدروس وتنفيذھا إلنشاء
شبكات خطوط كما يلي:
 - 1الشبكات الرئيسية وكوابل الوصل لربط مشتركي الھاتف التابعين لكل مركز )ھاتف أو تلكس(
في ما بينھم.
 - 2شبكات لربط مراكز المواصالت السلكية والالسلكية )مراكز الھاتف والبرق والتلكس( بين
بعضھا بخطوط اتصال.
 - 3شبكات لربط مراكز الھاتف اللبنانية مع المراكز األخرى في الدول األجنبية بواسطة الكوابل
العادية أو المحورية أو بواسطة األقمار االصطناعية أو سوى ذلك من وسائل االتصاالت.
المادة  -24تتألف مديرية إنشاء وتجھيز الشبكات واالتصاالت من:
 مصلحة دروس الشبكات. -مصلحة تنفيذ الشبكات.

 مصلحة دروس االتصاالت. مصلحة تنفيذ االتصاالت.المادة  -25تتألف مصلحة دروس الشبكات من:
دائرة دروس المسالك وتضم:
 رئاسة أشغال دروس المسالك في المناطق الباقية.دائرة دروس الشبكات في بيروت وتضم:
 رئاسة اشغال دروس المسالك في منطقة بيروت االولى و الثانية والثالثة رئاسة أشغال دروس الشبكات في بيروت األولى والثانية. رئاسة أشغال دروس الشبكات في بيروت الثالثة.دائرة دروس الشبكات في المناطق وتضم:
 رئاسة أشغال دروس الشبكات في مناطق جبل لبنان. رئاسة أشغال دروس الشبكات في مناطق الشمال والجنوب والبقاع.المادة  -26تتألف مصلحة تنفيذ الشبكات من:
دائرة تنفيذ المسالك وتضم:
 رئاسة أشغال تنفيذ المسالك في مناطق بيروت األولى والثانية والثالثة. رئاسة أشغال تنفيذ المسالك في المناطق الباقية.دائرة تنفيذ الشبكات األولى وتضم:
 ثالث رئاسات أشغال.دائرة تنفيذ الشبكات الثانية وتضم:
 ثالث رئاسات أشغال.ويحدد مجال عمل كل دائرة ورئاسات األشغال الملحقة بھا بقرار من الوزير بمدة شھر من تاريخ
العمل بھذا المرسوم.
المادة  -27تتألف مصلحة دروس االتصاالت من:
دائرة دروس االتصاالت السلكية وتضم:
 رئاسة اشغال دروس شبكة االتصاالت المختلفة:التيار الحامل رئاسة اشغال دروس شبكة االتصاالت السلكية والھوائيةدائرة دروس االتصاالت الالسلكية وتضم :
 ثالث رئاسات اشغاليحدد مجال عمل كل دائرة ورئاسات االشغال الملحقة بھا بقرار من الوزير بمدة شھر من تاريخ
العمل بھذا المرسوم.

المادة

 -28تتألف مصلحة تنفيذ االتصاالت من :

 دائرة تنفيذ االتصاالت السلكية وتضم : رئاسة اشغال تنفيذ شبكة االتصاالت المختلفة  :التيار الحامل رئاسة اشغال تنفيذ شبكة االتصاالت السلكية و الھوائيةدائرة تنفيذ اتصاالت الالسلكية وتضم:
 ثالث رئاسات اشغال :يحدد مجال عمل كل دائرة ورئاسات االشغال الملحقة بھا بقرار من الوزير بمدة شھر من تاريخ
العمل بھذا المرسوم .
المادة  -29تتولى دائرة الرسم اعداد الخرائط الالزمة العائدة إلدارات وأعمال المديرية العامة
إلنشاء وتجھيز المواصالت السلكية والالسلكية.

المادة

 -30يكون لكل مديرية قسم إداري يتولى األعمال اإلدارية والقلمية العائدة لھا.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ

المادة  -31تتولى المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية أعمال
استثمار وصيانة الشبكات المحلية والداخلية والدولية العائدة للھاتف والبرق والتلكس وتبادل
المعلومات ودرس وتنفيذ الشبكات الثانوية المستجدة وإدارة الشؤون المالية والرقابة على أعمال
الموظفين الفنية واالستثمارية.
المادة  -32تتألف المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية من:
 مديرية االستثمار. مديرية الصيانة. دائرة اإلحصاء والدراسات الفنية والتدريب. دائرة الرقابة الفنية واالستثمارية. الديوان. -المناطق.

المادة  -33تتولى مديرية االستثمار أعمال تأمين المخابرات الھاتفية والبرقية والتلكسية في لبنان
وبينه وبين الدول األجنبية وإجراء المحاسبة وتوزيع الحصص وفاقا ً للقوانين واألنظمة المحلية
واالتفاقات الدولية ،وتغذية الكومبيوتر بالمعلومات وتنظيم االرتباط معه.
المادة  -34تتألف مديرية االستثمار من:
 مصلحة االستثمار الداخلي. مصلحة االستثمار الدولي. مصلحة الشؤون المالية.المادة  -35تتألف مصلحة االستثمار الداخلي من:
دائرة ھندسة الحركة الداخلية وتضم:
 رئاسة أشغال حركة المخابرات في بيروت وضواحيھا. رئاسة أشغال حركة المخابرات في المناطق. رئاسة أشغال حركة كوابل الوصل واالتصال.دائرة دراسة حاجة المراكز وتضم:
 رئاسة أشغال حاجة المراكز الھاتفية. رئاسة أشغال حاجة المراكز البرقية والتلكس.دائرة الموجات الالسلكية والشؤون البرقية وتبادل المعلومات.
دائرة مراقبة أعمال المناطق والمراكز وتضم:
 رئاسة أشغال مراقبة وتنسيق استثمار مناطق بيروت. رئاسة أشغال مراقبة وتنسيق استثمار باقي المناطق.دائرة الدليل واالستعالمات وتضم:
 قسم االستعالمات النھاري األول :الفرقة األولى. قسم االستعالمات النھاري األول :الفرقة الثانية. قسم االستعالمات النھاري الثاني :الفرقة األولى. قسم االستعالمات النھاري الثاني :الفرقة الثانية. قسم االستعالمات الليلي األول :الفرقة األولى. قسم االستعالمات الليلي األول :الفرقة الثانية. قسم االستعالمات الليلي الثاني :الفرقة األولى. قسم االستعالمات الليلي الثاني :الفرقة الثانية. قسم الدليل.المادة  -36تتألف مصلحة االستثمار الدولي من:
دائرة الحركة الدولية وتضم:
 القسم النھاري األول الفرقة األولى -القسم النھاري الثاني

 القسم الليلي األول القسم الليلي الثاني القسم النھاري األول الفرقة الثانية القسم النھاري الثاني القسم الليلي األول القسم الليلي الثاني القسم النھاري األول الفرقة الثالثة القسم النھاري الثاني القسم الليلي األول القسم الليلي الثاني القسم النھاري األول الفرقة الرابعة القسم النھاري الثاني القسم الليلي األول القسم الليلي الثانيدائرة ھندسة الحركة الدولية وتضم:
 قسم إحصاء المخابرات الدولية قسم درس الحركة الدولية.دائرة العالقات الدولية وتضم:
 قسم المؤتمرات واالتفاقات الدولية. قسم استئجار وتأجير الخطوط الدولية.المادة  -37تتولى مصلحة الشؤون المالية طرح الواردات ومراقبتھا وتحصيلھا واستالم النقود
ومراقبة الصناديق وإجراء المحاسبة لالتصاالت الدولية وإعداد التشريعات المالية والتعرفة.
المادة  -38تتألف مصلحة الشؤون المالية من:
دائرة التشريع والتعرفة:
دائرة الحسابات الدولية وتضم:
 قسم الحسابات الھاتفية. قسم الحسابات البرقية. قسم الحسابات التلكسية.دائرة الحسابات الداخلية وتضم:
 قسم حسابات اإلدارات الرسمية. قسم حسابات المشتركين. قسم االرتباط مع الكومبيوتر.دائرة الخزينة والتحصيل وتضم:
 قسم ضبط حسابات الصناديق. -قسم التحصيل.

دائرة مراقبة الصناديق وتضم:
 قسم مراقبة صناديق بيروت. قسم مراقبة صناديق المناطق.المادة  -39تتولى مديرية الصيانة شؤون صيانة وإصالح المراكز الھاتفية والبرقية والتلكسية
وشبكات الخطوط المحلية العائدة لھذه المراكز وشبكات االتصاالت التي تصلھا بين بعضھا وبينھا
وبين المراكز الخارجية للدول األجنبية .وكذلك إدارة المستودعات وحفظ المعدات واآلليات
وتشغيلھا وصيانتھا وصيانة األبنية وتجھيزاتھا لكل من إدارتي المواصالت السلكية والالسلكية،
وصيانة أبنية باقي إدارات الوزارة.
المادة  -40تتألف مديرية الصيانة من:
 مصلحة الصيانة المركزية. مصلحة صيانة االتصاالت الدولية. مصلحة المستودعات والمشاغل.المادة  -41تتألف مصلحة الصيانة المركزية من:
دائرة أشغال الطوارئ ومساعدة المناطق وتضم:
 رئاسة أشغال صيانة المقاسم الميكانيكية. رئاسة أشغال صيانة المقاسم اإللكترونية. رئاسة أشغال صيانة االتصاالت بالراديو والتيار الحامل. رئاسة أشغال صيانة االتصاالت بالكوابل. رئاسة أشغال صيانة الشبكات.دائرة صيانة المباني:
رئاسة أشغال صيانة مباني إدارتي المواصالت السلكية والالسلكية.
 رئاسة أشغال صيانة مباني باقي إدارات الوزارة.دائرة صيانة القوى المحركة وتضم:
 رئاسة أشغال القوى المحركة في بيروت وضواحيھا. رئاسة أشغال القوى المحركة في المناطق.دائرة صيانة مقاسم التلكس والبرق وتضم:
 رئاسة أشغال صيانة مقاسم التلكس والبرق في بيروت. رئاسة أشغال صيانة مقاسم التلكس والبرق في المناطق.المادة  -42تتألف مصلحة صيانة االتصاالت الدولية من:
دائرة صيانة المحطة األرضية األولى وتضم:
 -رئاسة أشغال تشغيل المحطة األرضية األولى.

 رئاسة أشغال صيانة المحطة األرضية األولى. رئاسة أشغال المحطة االنتھائية التابعة للمحطة األرضية األولى.دائرة صيانة المحطة األرضية الثانية وتضم:
 رئاسات أشغال مماثلة لما في الدائرة األولى.دائرة صيانة المحطة االنتھائية األولى للكوابل البحرية وتضم:
رئاسة أشغال تشغيل المحطة االنتھائية األولى للكوابل البحرية.
 رئاسة أشغال صيانة المحطة االنتھائية األولى للكوابل البحرية. رئاسة أشغال متابعة إصالح الكوابل البحرية.دائرة صيانة المحطة االنتھائية الثانية للكوابل البحرية وتضم:
 رئاسات أشغال مماثلة لما في الدائرة األولى.المادة  -43تتألف مصلحة المستودعات والمشاغل من:
دائرة المستودعات وتضم:
 قسم مستودعات المديرية العامة إلنشاء وتجھيز المواصالت السلكية والالسلكية. قسم مستودعات المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية. رئاسة قسم حسابات المستودعات.دائرة المشاغل وتضم:
 رئاسة أشغال مصنع اآلالت الميكانيكية. رئاسة أشغال مصنع اآلالت اإللكترونية. رئاسة أشغال اآلالت الكھربائية.دائرة اآلليات وتضم:
 رئاسة أشغال صيانة اآلليات. قسم المرآب.المادة  -44تتولى دائرة اإلحصاء والدراسات الفنية والتدريب إجراء االحصاءات لمعرفة حاجة
اإلدارة لخطوط جديدة وإبالغھا لمديرية اإلنشاء والتجھيز وكذلك الدراسات الفنية وملفات تلزيم
المديرية ،وإدارة مراكز التدريب.
المادة  -45تتألف دائرة اإلحصاء والدراسات الفنية والتدريب من:
 رئاسة أشغال اإلحصاء. رئاسة أشغال الدراسات الفنية. رئاسة أشغال التدريب. -رئاسة أشغال الرسم.

المادة  -46تتولى دائرة الرقابة الفنية واالستثمارية أعمال مراقبة صالح عمل األجھزة الفنية
وموظفيھا طلب إصالح أي خلل فيھا ،وكذلك األشغال التي تقوم بھا الدوائر االستثمارية.
المادة  -47تتألف دائرة الرقابة الفنية واالستثمارية من:
 قسم الرقابة الفنية. قسم الرقابة االستثمارية. -قسم حراسة المنشآت.

المادة

 -48يتولى الديوان الصالحيات التي تنيطه بھا القوانين واألنظمة.

المادة  -49يكون لكل مديرية في المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية
والالسلكية قسم إداري.
المادة  -50تتولى المناطق في المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية
شؤون استثمار الھاتف والبرق والتلكس وتبادل المعلومات وتأمين التخابر بواسطة مراكز الھاتف
والتلكس والبرق التابعة لھا ،وصيانة وإصالح األعطال في المقاسم والشبكات المحلية وإعطاء
وتنفيذ خطوط المشتركين بالھاتف والتلكس وبخطوط االتصال ودرس وتنفيذ الشبكات الثانوية وما
يعھد إليھا من أعمال ضمن اختصاصاتھا.

المادة

 -51تتألف المناطق في المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية

من:
 منطقة بيروت األولى. منطقة بيروت الثانية. منطقة بيروت الثالثة. منطقة جبل لبنان األولى. منطقة جبل لبنان الثانية. منطقة جبل لبنان الثالثة. منطقة لبنان الشمالي. منطقة لبنان الجنوبي. منطقة البقاع.ويحدد بقرار من الوزير نطاق عمل كل منطقة والمراكز المرتبطة بھا مع عدد موظفي كل مركز
بمھلة شھر من العمل بھذا المرسوم.

المادة  -52تتألف كل من مناطق بيروت األولى والثانية والثالثة من:
دائرة المشتركين وتضم:
 رئاستي أشغال درس والتصاميم والشبكات الثانوية للھاتف والتلكس. رئاستي أشغال تنفيذ االشتراكات و الشبكات السنوية للھاتف و التلكس. رئاستي أشغال التنسيق مع المصالح المركزية إدارتي المواصالت.دائرة تجميع الواردات وتضم.
 قسم تدقيق صناديق المنطقة. قسم مراجعات المشتركين وتدقيق فواتيرھم.دائرة األشغال الطارئة وضبط عمل الفرق وتضم:
 رئاسة أشغال صيانة المقاسم. رئاسة أشغال صيانة الشبكات. رئاسة أشغال صيانة القوى المحركة.دائرة مكاتب االستثمار وتضم ستة مكاتب رئيسية للبرق والتلكس والھاتف وتبادل المعلومات تحدد
مواقعھا بقرار من الوزير ويرئس كل منھا موظف برتبة رئيس قسم.
دوائر الصيانة وعددھا أربع تضم كل منھا أربع رئاسات أشغال وتحدد مواقع عمل ھذه الدوائر
ورئاسات األشغال التابعة لھا بقرار من الوزير.
المادة  -53تتألف منطقة لبنان الشمالي من:
دائرة الواردات والمشتركين وتضم:
 قسم تدقيق الحسابات ومراجعات المشتركين. رئاسة أشغال درس والتصاميم والشبكات الثانوية للھاتف والتلكس. رئاسة أشغال تنفيذ االشتراكات والشبكات الثانوية للھاتف والتلكس. رئاسة أشغال التنسيق مع المصالح المركزية في إدارتي المواصالت.دائرة مكاتب االستثمار وتضم ستة مكاتب رئيسية للبرق والتلكس والھاتف وتبادل المعلومات
ويرئس كالً منھا موظف برتبة رئيس قسم.
ويمكن إحداث مكاتب فرعية مرتبطة بھا .تحدد مراكز عمل ومواقع كل ھذه المكاتب بقرار من
الوزير.
يطبق ھذا النص على مكاتب البريد ومراكز الھاتف والتلكس.
دوائر الصيانة وعددھا ثالث تضم كل منھا أربع رئاسات أشغال.
يحدد نطاق عمل ھذه الدوائر ورئاسات األشغال التابعة لھا بقرار من الوزير.
المادة  -54تتألف كل من منطقة جبل لبنان األولى والثانية والثالثة ومنطقتي لبنان الجنوبي
والبقاع من:
دائرة الواردات والمشتركين وتضم:
 قسم تدقيق الحسابات ومراجعات المشتركين. -رئاسة أشغال درس والتصاميم والشبكات الثانوية للھاتف والتلكس.

 رئاسة أشغال تنفيذ االشتراكات والشبكات الثانوية للھاتف والتلكس. رئاسة أشغال التنسيق مع المصالح المركزية في ادارتي المواصالت.دائرة مكاتب االستثمار وتضم ستة مكاتب رئيسية للبرق والتلكس والھاتف وتبادل المعلومات يرئس
كالً منھا موظف برتبة رئيس قسم.
ويمكن إحداث مكاتب فرعية مرتبطة بالمكاتب الرئيسية .تحدد مواقع جميع ھذه المكاتب بقرار من
الوزير.
دوائر الصيانة وعددھا اثنتان لكل منھا أربع رئاسات أشغال يحدد مركز ونطاق عمل ھذه الدوائر
ورئاسات األشغال التابعة لھا بقرار من الوزير .يطبق ھذا النص على مكاتب البريد ومراكز الھاتف
والتلكس.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

المادة  -55تتولى المصلحة اإلدارية المشتركة المھام والصالحيات التي تنيطھا بھا القوانين
واألنظمة النافذة.

المادة  -56تتألف المصلحة اإلدارية المشتركة من:
دائرة أمانة سر الوزير وتضم:
 قسم المراجعات والشكاوى. قسم أمانة السر الخاصة. قسم التنسيق والبرمجة والمتابعة.دائرة المحاسبة وتضم:
 قسم الموازنة وتصفية نفقات المصلحة والمديرية العامة للبريد وإدارة المراقبة العامة. قسم تصفية نفقات المديرية العامة إلنشاء وتجھيز المواصالت السلكية والالسلكية. قسم تصفية نفقات المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية.دائرة الموظفين وتضم:
 قسم موظفي المصلحة والمديرية العامة للبريد وإدارة المراقبة العامة. قسم موظفي المديرية العامة إلنشاء وتجھيز المواصالت السلكية والالسلكية. قسم موظفي المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية.دائرة القضايا:
دائرة اللوازم:

الدائرة اإلدارية وتضم:
 -قسم اإلحصاء اإلداري.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -إدارة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

المادة  -57تتولى إدارة المراقبة العامة:
 أعمال الصرفيات العائدة لمختلف إدارات الوزارة باستثناء ما يعود منھا للمديرية العامة للبريد. تأمين االرتباط بين الوزارة والھيئات والمؤسسات والشركات الموضوعة تحت وصاية الوزير. العالقات العامة وكافة المھام والصالحيات التي يوكلھا أو يفوضھا إليھا الوزير والتي ال تدخلفي مھام وصالحيات اإلدارات األخرى.
 التثبت من صحة شكاوى ومراجعات المواطنين.المادة  -58تتألف إدارة المراقبة العامة من:
دائرة الصرفيات وتقوم بأعمال الصرفيات المنصوص عنھا في القوانين واألنظمة المالية.
دائرة االرتباط والعالقات العامة.
دائرة الشكاوى والتحقيقات المركزية.
قسم إداري.
المادة  -59تتولى دائرة الشكاوى والتحقيقات المركزية أمر التحقيق في الشكاوى التي تقدم
للوزير مباشرة أو بعد النظر فيھا من قبل اإلدارات المعنية.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  -أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

المادة  -60تبدل في المالك الجديد تسمية الوظائف التالية:
الوظيفة الحالية الوظيفة الجديدة
رئيس مراقبين أو مراقب عام أو رئيس غرفة رئيس مناظرين

رئيس أشغال
وكيل ورشة فني أو رئيس قسم فني
رئيس مكتب صنف أول مراقب مناظر رئيس مكتب توسط
اختصاصي صنف أول
رسام
اختصاصي صنف ثان
رسام استنساخ
رئيس فرقة
رئيس مرآب
رئيس فرقة
رئيس مستودع
رئيس فرقة
رئيس مالحظين
رئيس فرقة
رئيس موزعين أو رئيس مالحظين
رئيس مكتب صنف أول
رئيس مكتب صنف ثان
رئيس مكتب صنف ثان
رئيس مكتب صنف ثالث
موزع مخابرات أول

موظف استثمار صنف أول

موزع بريد أو موزع مخابرات ص 2أو
مرافق بريد أو فراز
ضاربة على اآللة الكاتبة
محترف
مھني أو ميكانيكي
مالحظ

موظف استثمار صنف ثالث
مستكتبة
محترف فني
محترف فني
محترف فني

المادة  -61يجري بقرارات صادرة عن الوزير بمھلة شھرين من العمل بھذا المرسوم ،التوزيع
التفصيلي لألعمال والمعدات واآلليات على اإلدارات المذكورة في المادة الثانية من ھذا المرسوم،
وعلى الوحدات التابعة لھا ،وكذلك تحديد أسس العمل في وحدات الوزارة وارتباطھا في ما بينھا.
المادة  -62تطبق على سلسلة الرواتب المبينة بھذا المرسوم في الجدول رقم  2الملحق به
الزيادات التي قد تطرأ على رواتب موظفي الدولة.
المادة  -63يحدد مالك وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية وفاقا ً للجدول رقم - 1 -
الملحق بھذا المرسوم ويوزع بقرار من الوزير موظفو الفئتين الرابعة والخامسة على الوحدات
المحدودة في المالك.
المادة  -64تحدد سلسلة فئات ورتب ورواتب موظفي البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
وفاقا ً للجدول رقم  - 2 -الملحق بھذا المرسوم.

المادة  -65تحدد الشروط الخاصة للتعيين في مالك وزارة البريد والمواصالت السلكية
والالسلكية وفاقا ً للجدول رقم  - 3 -الملحق بھذا المرسوم.
المادة  -66تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام ھذا المرسوم أو التي ال تتفق مع
مضمونه.
المادة  -67ينشر ھذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة
الرسمية.
بعبدا في  25تشرين األول سنة 1980
اإلمضاء :الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمھورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :سليم الحص
وزير المالية
اإلمضاء :علي الخليل
وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
اإلمضاء :ميشال المر

ﺟﺪاول ﻣﻠﺤﻘﺔ

جدول رقم - 1 -
معدلة وفقا للمرسوم  7787تاريخ 1996/1/2
مالك وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
 - 1المديرية العامة للبريد:
مدير عام
1
1
الديوان
رئيس دائرة
1

رئيس قسم

3
4
مصلحة البريد
رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة
4
 10رئيس قسم
15
مصلحة الشؤون الفنية
رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة
3
رئيس أشغال ورئيس قسم
4
8
مصلحة الشؤون المالية
رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة
6
رئيس قسم
8
15
مصلحة المناطق البريدية
رئيس مصلحة
1
 14رئيس منطقة بريد )رئيس دائرة(
رئيس دائرة
2
- 17
رئيس مكتب مبادلة البريد الجوي
1
رئيس مكتب مبادلة البريد السطحي والبحري
1
رئيس مكتب مركزي
6
 54رئيس مكتب توسط
 12رئيس مناظرين
- 74
 300رئيس مكتب
 110مناظر أو رئيس فرقة
 30محاسب أو مبرمج
 30أمين صندوق
 100محرر أو كاتب
 30مستكتب
 605موظف استثمار صنف أول وثان
 31مرافق بريد

 820موظف استثمار صنف ثالث
 50سائق
 20حاجب
 30حارس
2290
 - 2المديرية العامة إلنشاء وتجھيز المواصالت السلكية والالسلكية:
مدير عام
1
1
الديوان
رئيس دائرة
1
1
مديرية إنشاء وتجھيز المراكز
مدير فني
1
رئيس قسم
1
2
مصلحة المباني
رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
2
مھندس
4
7
مصلحة التجھيزات
رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
3
رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال
6
- 10
مصلحة القوى المحركة والحرارة
رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
3
رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال
8
- 12
مديرية إنشاء وتجھيز الشبكات واالتصاالت
مدير فني
1
رئيس قسم
1
2
مصلحة دروس الشبكات
رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
3
رئيس قسم أو أشغال أو مھندس رئيس أشغال.
6
- 10
مصلحة تنفيذ الشبكات

رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
3
رئيس قسم أو أشغال مھندس رئيس أشغال
8
- 12
مصلحة دروس االتصاالت
رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
2
رئيس قسم أو أشغال أو مھندس رئيس أشغال
5
8
مصلحة تنفيذ االتصاالت
رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
2
رئيس قسم أو أشغال أو مھندس رئيس أشغال
5
8
دائرة الرسم
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
1
1
- 74
 310اختصاصي صنف أول أو صنف ثان أو رئيس فرقة أو مناظر
 720محترف فني أو عامل فني
 75كاتب أو محرر
 15مستكتب
 180حاجب أو سائق أو حارس
- 1300
- 1374
 - 3المديرية العامة لصيانة واستثمار المواصالت السلكية والالسلكية المدير العام
مدير عام
1
1
مديرية االستثمار
مدير أو مدير فني
1
رئيس قسم
1
2
مصلحة االستثمار الداخلي
رئيس مصلحة أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة
5
 16رئيس أشغال ورئيس قسم
- 22
مصلحة االستثمار الدولي
رئيس مصلحة أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة
3

 20رئيس قسم
- 24
مصلحة الشؤون المالية
رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة
5
 10رئيس قسم
- 16
مديرية الصيانة
مدير فني
1
رئيس قسم
1
2
مصلحة الصيانة المركزية
رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
4
 11رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال
- 16
مصلحة صيانة االتصاالت الدولية
رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
4
 12رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال
- 17
مصلحة المستودعات والمشاغل
رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
3
رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال
8
- 12
دائرة اإلحصاء والدراسات الفنية والتدريب
رئيس دائرة أو رئيس دائرة فنية
1
رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال
4
5
دائرة الرقابة الفنية واالستثمارية
رئيس دائرة
1
رئيس قسم
3
4
دائرة الديوان
رئيس دائرة
1
1
منطقة بيروت األولى
رئيس منطقة أو رئيس مصلحة أو رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة أو رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
8

 32رئيس قسم أو رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال أو رئيس مناظرين
- 41
منطقة بيروت الثانية
رئيس مصلحة أو رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة أو رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
8
 32رئيس قسم أو رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال أو رئيس مناظرين
- 41
منطقة بيروت الثالثة
رئيس مصلحة أو رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة أو رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
8
 32رئيس قسم أو رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال أو رئيس مناظرين
- 41
منطقة لبنان الشمالي
رئيس مصلحة أو رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة أو رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة
5
 22رئيس قسم أو رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال أو رئيس مناظرين
- 28
كل من منطقة جبل لبنان األولى
كل من منطقة حبل لبنان الثانية
كل من منطقة جبل لبنان الثالثة
ولبنان الجنوبي والبقاع
رئيس منطقة أو رئيس مصلحة فنية أو مھندس رئيس مصلحة
1
رئيس دائرة أو رئيس دائرة فنية أو مھندس رئيس دائرة.
4
 18رئيس قسم أو رئيس أشغال أو مھندس رئيس أشغال أو رئيس مناظرين
 5 xمناطق
23
- 115
 360اختصاصي صنف أول أو رئيس فرقة اختصاصي صنف ثان
 800محترف فني أو عامل فني
 250محرر أو كاتب
 50مستكتب
 1400موظف استثمار صنف أول وثاني أو رئيس مركز أو مناظر
 250موظف استثمار وصنف ثالث
 280حاجب وسائق وحارس
- 3390
- 3778
 - 4المصلحة اإلدارية المشتركة
مدير أو رئيس مصلحة
1
1
دائرة أمانة سر الوزير

رئيس دائرة
1
رئيس قسم
3
4
دائرة المحاسبة
رئيس دائرة
1
رئيس قسم
3
4
دائرة الموظفين
رئيس دائرة
1
رئيس قسم
3
4
دائرة القضايا
رئيس دائرة )مجاز في الحقوق(
1
مجاز في الحقوق
1
2
دائرة اللوازم
رئيس دائرة
1
1
الدائرة اإلدارية
رئيس دائرة
1
رئيس قسم اإلحصاء اإلداري
1
2
- 18
 100محرر أو كاتب أو محاسب أو إحصائي
 10مستكتب
موظف استثمار صنف أول وثاني
4
موظف استثمار صنف ثالث
4
حاجب
6
 72حارس
سائق
3
 140خادم
339
- 357
 - 5المراقبة العامة
موظف من الفئة الثانية على األقل
1
1
دائرة االرتباط والعالقات العامة
رئيس دائرة
1
1
دائرة الصرفيات

رئيس دائرة
1
رئيس قسم
2
3
دائرة الشكاوى والتحقيقات المركزية
رئيس دائرة
1
رئيس قسم
1
2
قسم إداري
رئيس قسم
1
1
 22محرر أو كاتب أو اختصاصي أو محاسب أو مستكتب
حاجب
3
سائق
2
- 27
- 35

جدول رقم - 2 -
سلسلة الرواتب
الفئة الثانية
الوظيفة
رتبة أولى

الدرجة

الراتب ل.ل.

مدير فني
مھندس رئيس مصلحة فنية
أو مھندس رئيس منطقة

1
2

2125
1990
1855

3

1720
1620
1520

4
5
6
رتبة ثانية
رئيس مصلحة فنية
رئيس منطقة

1990
1855
1720
1620
1520
1420

1
2
3
4
5
6
الفئة الثالثة

رتبة أولى
رئيس دائرة فنية
مھندس رئيس دائرة
رئيس منطقة بريد
رئيس مكتب مبادلة
رئيس مكتب مركزي

1520
1420
1320
1220
1150
1080

1
2
3
4
5
6

رتبة ثانية
مھندس
مھندس رئيس أشغال
رئيس أشغال
رئيس مكتب توسط
رئيس مناظرين
مجاز في الحقوق

1420
1320
1220
1150

1
2
3
4
1080

5

1010

6
الفئة الرابعة

رتبة أولى
اختصاصي صنف أول
مناظر صنف أول
3
رئيس مكتب صنف أول
4
رئيس مركز صنف أول
موظف استثمار صنف أول
رئيس فرقة ،رئيس مركز فني
مبرمج  -محاسب  -إحصائي
أمين صندوق

1080
1010

1
2
940
870
5
6

820
770

رتبة ثانية
اختصاصي صنف 2
رئيس مركز صنف 2
مناظر صنف ثان
رئيس مكتب صنف 2
موظف استثمار صنف ثان

1
2
3
4
5
6

770
720
675
630
595
560

رتبة ثالثة
رئيس مكتب توزيع

1

940

موظف استثمار صنف ثالث
محترف فني
عامل فني

870
820
770
720
675
630
595
560
525

2
3
4
5
6
7
8
9
10

مالحظة :إن الفئات والرتب والرواتب العائدة للموظفين التابعين للمالك اإلداري العام في ھذه
الوزارة ھي نفسھا المنصوص عنھا فيه بموجب المرسوم رقم  6167تاريخ 1961/2/21
وتعديالته.

جدول رقم - 3 -
الشروط الخاصة للتعين في وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
معدلة وفقا للمرسوم  7787تاريخ 1996/1/2
الشروط
الوظيفة
أوالً :في الفئتين الثانية والثالثة
 باالختيار من بين المھندسين رؤساء المصالح - 1مدير فني:
الذين قضوا سنتين بالخدمة بھذه الصفة أو من بين
رؤساء المصالح الفنية الذين قضوا أربع سنوات
في الخدمة بھذه الصفة .أو من بين المھندسين من
الدرجتين األولى والثانية من الفئة الثالثة على
األقل.
 - 2مھندس رئيس مصلحة
أو مھندس رئيس منطقة:

 باالختيار من بين المھندسين رؤساء الدوائرفي الدرجتين األولى والثانية .أو من بين المھندسين
رؤساء األشغال من الدرجتين األولى والثانية على
األقل.

 - 3رئيس مصلحة فنية:

 باالختيار من بين رؤساء الدوائر الفنية منالدرجتين األولى والثانية .أو من بين رؤساء
األشغال من الدرجتين األولى والثانية على األقل.

 - 4رئيس منطقة:

 باالختيار من بين موظفي الفئة الثالثة بعدخدمة ال تقل عن اثنتي عشرة سنة في ھذه الفئة.

 - 5مھندس رئيس دائرة:

 باالختيار من بين موظفي الفئة الثالثة منحملة شھادات الھندسة في حقل االختصاص
المطلوب.

 - 6رئيس دائرة فنية:

 باالختيار من بين موظفي الفئة الثالثة منحملة شھادات االمتياز الفني  TSوخدمة سنتين
في الفئة الثالثة في االختصاص المطلوب أو من
حملة شھادة البكالوريا الفنية القسم الثاني BT2
وخدمة خمس سنوات في الفئة الثالثة في
االختصاص المطلوب.

 - 7مھندس أو مھندس رئيس أشغال:

شھادة الھندسة في االختصاص المطلوب.

 - 8رئيس أشغال:

 شھادة االمتياز الفني  TSمع خمس سنواتخبرة في االختصاص المطلوب أو شھادة
البكالوريا الفنية القسم الثاني  BT2مع ثمان
سنوات خبرة في االختصاص المطلوب.

 - 9رئيس منطقة بريد:

 باالختيار من بين رؤساء مكاتب المبادلةأو المكاتب المركزية الذين أمضوا ثالث
سنوات خدمة بھذه الصفة أو من بين موظفي
الفئة الثالثة في المديرية العامة للبريد الذين
أمضوا خمس سنوات خدمة بھذه الصفة.

 -10رئيس مكتب مبادلة:
رئيس مكتب مركزي

 باالختيار من بين رؤساء مكاتب التوسط أو منبين رؤساء المناظرين.

 -11رئيس مكتب توسط
أو رئيس مناظرين:

من خريجي المعھد الوطني لإلدارة واإلنماء.

ثانيا ً :في الفئة الرابعة:
الرتبة األولى:
 - 1رئيس مركز فني أو رئيس فرقة:

شھادة االمتياز الفني  TSفي االختصاص
المطلوب ويعينون في الدرجة الخامسة من
الرتبة األولى أو باالختيار من بين االختصاصيين
صنف أول حاملي شھادة البكالوريا الفنية القسم
الثاني  BT2بعد خدمة سنتين بھذه الصفة.

 - 2اختصاصي صنف أول:

 -شھادة البكالوريا الفنية القسم الثاني  BT2في

االختصاص المطلوب.
 - 3موظف استثمار صنف أول:

 شھادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أوما يعادلھا مع إجادة لغة أجنبية.

 - 4رئيس مكتب صنف أول
ومناظر صنف أول:

 باالختيار من بين موظفي االستثمار صنفأول من نفس الرتبة بعد خمس سنوات خدمة.

 - 5محاسب أو أمين صندوق:

 شھادة البكالوريا الفنية القسم الثانيأو شھادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني
مع خبرة سنتين.

 - 6مبرمج أو إحصائي:

 شھادة البكالوريا الفنية القسم الثانيفي مادة االختصاص أو شھادة البكالوريا
اللبنانية القسم الثاني مع خبرة سنتين.

BT2

BT2

الرتبة الثانية:
 - 1اختصاصي صنف ثان:
 - 2موظف استثمار صنف ثان:

 -شھادة البكالوريا الفنية القسم األول

BT1.

 -شھادة البكالوريا اللبنانية القسم األول.

 - 3لوظيفة رئيس مركز صنف ثان  -باالختيار من موظفي االستثمار صنف ثان.
مناظر صنف ثان رئيس مكتب صنف ثان
الرتبة الثالثة:
 - 1رئيس مكتب بريد توزيع:

 باالختيار من بين موظفي االستثمار صنفثان بعد خدمة خمس سنوات.

 - 2موظف استثمار صنف ثالث
)موزع بريد ،مرافق بريد ،موزع مخابرات(:

 -الشھادة المتوسطة )التكميلية(.

 - 3محترف فني:

 الشھادة المھنية التكميلية أو الشھادةالمتوسطة التكميلية مع خبرة سنتين.

تقبل لكل الشھادات المفروضة في ھذا الجدول الشھادة المعادلة لھا رسميا ً.

