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عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني وطرابلس
جانب نقابات ّ

الموضوع :إبداء الرأي حول مدى أحقية واستفادة المنشآت من المرسوم رقم  9754تاريخ
2022/7/28
المرجــع :كتابكم تاريخ 2022/9/12
باإلشارة إلى الموضوع والمرجع أعاله،
إن هيئة التشريع واالستشارات في و ازرة العدل بموجب االستشارة رقم  1998/2954تاريخ

1998/10/19قد أبدت ان المنشآت النفطية التي كانت تديرها وتستثمرها شركة نفط العراق (انابيب
 مراكز مضخات  -مصفاة او مصافي  -مصب الخ )...هي من امالك الدولة العامة بموجبالمادة االولى وما يليها من القرار رقم  144تاريخ  .1925/6/10وبعد ان عادت الحقوق الممنوحة

لشركة نفط العراق الى الدولة اللبنانية ،فإن المنشآت النفطية  -موضوع هذه الحقوق  -تشكل مرفقاً

عاماً وطنياً تتولى حالياً ادارته واستثماره الدولة اللبنانية  -و ازرة الصناعة والنفط  -المديرية العامة

للنفط  -بواسطة لجنة إدارة منشآت النفط على األراضي اللبنانية المنشأة والمنظمة باالستناد الى

احكام المرسوم االشتراعي رقم  77/79تاريخ  ،1977/6/27وأن هذه المنشآت تعتبر اذا مرفق ًا

عاماً :تجارياً واقتصادياً تتولى الدولة  -و ازرة الصناعة والنفط  -المديرية العامة للنفط  -ادارته
واستثماره وفق االصول المعمول بها في التجارة والصناعة بواسطة لجنة منشآت النفط ،وأن االجراء

والمستخدمين العاملين في هذه المؤسسات ال يعتبرون من موظفي الدولة ( FONCTIONNAIRES

 ،)PUBLICSبل من فئة العاملين العامين ( )AGENTS PUBLICSالذين يعملون لحساب
الدولة وانما يخضعون للحق الخاص.

وأن مجلس شورى الدولة سبق أن قضى بأن اإلدارة كثي اًر ما تلجأ إلى إنشاء جهاز إداري خاص

) (AD-HOCخارج مالكها ال يتمتع بشخصية معنوية ومستقل عن الو ازرة وانما يحظى ببعض
الخصوصية المالية والتنظيمية ،وأن هذه المرافق العامة الصناعية والتجارية تخضع بطبيعتها لنظام

قانوني مزدوج حيث تحكمها مجموعة من قواعد القانون العام ومجموعة من القانون الخاص .فهي

تخضع من حيث إنشائها وتعديلها والغائها وتنظيمها ألحكام القانون العام في حين أنها تخضع من
حيث نشاطها وسير عملها وعالقتها مع العاملين لديها والمنتفعين منها ألحكام القانون الخاص

(م.ش .قرار رقم  2021-2020/661تاريخ  2021/6/22نقابة موظفي وعمال مصفاة طرابلس

للبترول /الدولة -و ازرة الطاقة والمياه -هيئة منشآت النفط في طرابلس والزهراني).

تقدم أن هذه العاملين في هذه المنشآت إنما هم من العاملين في مرافق
وحيث أنه من الثابت وفق ما ّ
عام تديره الدولة إدارة مباشرة ،وان أبقت على إخضاهم لقانون العمل كحالة معظم المؤسسات العامة

االستثمارية الخاضعة لقانون العمل.

لذلك وأسوة بالعاملين في المؤسسات العامة االستثمارية الذين استفادوا من تعويض االنتاجية المقرر
بموجب المرسوم الرقم  9754تاريخ  2022/7/28القاضي باعطاء تعويض إنتاجية لموظفي

اإلدارات العامة ،وتوصية رئيس الحكومة الصادرة بموجب التعميم رقم  23تاريخ 2022/8/16
الذي طلب من المؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس بأن تتخذ اإلجراءات الالزمة لدفع بدل

االنتاجية لمستخدميها ،وفي حال لم تكن موازناتها قادرة على دفع هذا التعويض الطلب من و ازرة

المالية بواسطة سلطة الوصاية تأمين االعتمادات المالية الالزمة.

لذلك ترى و ازرة العمل أن العاملين في منشآت النفط في الزهراني وطرابلس هم من العاملين في هيئة
عامة ،ويستحقون تعويض االنتاجية المقرر بموجب المرسوم .2022/9754

بيروت في2022/9/16 ،
وزيـــر العمل
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