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 مدربو اإلدارة المركزيةطالب الرأي: 
 
 الرأي القانوني لإلستفادة من المكافأة السنويةبيان : لموضوعا
 

 االستشارات القانونية واإلدارية،إن لجنة 
الذي   38/11/3113تاريخ  3232مدربو اإلدارة المركزية المسجل تحت رقم على كتاب وبعد االطالع 

استفادتهم من المكافأة السنوية، أسوًة بباقي العاملين في اإلدارة  حولبموجبه بيان الرأي  ون بموجبهطلبي
 . اإلدارية والفنية كحال باقي الموظفينالمركزية وهم يقومون بكافة األعمال 

 
 وبعد المداولة، تبدي اللجنة ما يأتي:

المدربين في الجامعة اللبنانية، هم من فئة المتعاقدين حيث يرتبطون مع الجامعة برابطة تعاقدية يخضعون إن 
دوام الرسمي الذي بموجبها لألحكام المقررة في هذه العقود، تتضمن أن هذا المتعاقد ملزم بدوام عمل هو ال

المادة  وأخضعت، 64/3113ساعة تنفيذًا للقانون  23ساعة أسبوعيًا جرى رفعه إلى  23كان محددًا بـ 
  إلى جميع األنظمة المرعية اإلجراء في الجامعة.هذا المدرب العقد  الخامسة من

ن كانت عقودهم مصالحهم بسبب عدم مصادقة مجلس الوزراء على هذه العقود،  وحيث إن هؤالء المدربين وا 
 إال أن الجامعة اللبنانية أقّرت بواقعهم القانوني ووضعتهم لهم أنظمة خاصة. 

ن الهيئة االستشارية القانونية للجامعة اللبنانية قد أبدت رأيًا يحمل الرقم  رأت فيه  3/11/3112تاريخ  183وا 
 المدربين في الجامعة خاضعين ألحكام الضمان االجتماعي.أن 

وأن مجلس الجامعة )بصفتيه التقريرية، والقائم بصالحيات مجلس الخدمة المدنية بخصوص العاملين في 
 الجامعة اللبنانية(، قد أقّر أنظمة المدربين في الجامعة اللبنانية وال سيما:

 

  

 3/2017:  رأي رقمـال

 29/11/2017 :  تــــــاريخ 
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تحيد أصول التعاقد مع المدربين وتسوية أوضاع  4/3/3113ريخ /م ج تا493/11رقم  قرارال -
 المتعاقدين الحاليين في الجامعة اللبنانية.

 .منح المدربين بدواٍم كامل لبعض الحقوق 38/11/3113/م ج  تاريخ 1431/33القرار رقم  -
 تطبيق معايير للتعاقد مع مدربين 31/9/3113/ م ج تاريخ 1383/21القرار رقم  -

هذه األنظمة التي تمنح المدربين بعض الحقوق وتفرض عليهم واجبات ذات طابع تنظيمي، وقد تبّين من 
وكذلك من العقد المبرم مع المدربين، أنه ال يوجد أّي نٍص يفرض موجبًا تعاقديًا على المدرب بعدم المطالبة 

 مميزًا أو قام بعمٍل يستحق المكافأة، في حال كان أداء المتدرب بمكافأة أو يحظر عليه الحصول على مكافأة
 .وتحسين انتاجية اإلدارة أو ساهم بتطوير
 33/9/3113تاريخ  8333المعّدل بالمرسوم رقم  11/3/3113تاريخ  2239المرسوم رقم وبالعودة إلى 

رد في حصر المكافأة بالموظف، إذ و يلم تبّين أنه منه  11وال سيما المادة  )نظام العمل اإلضافي والمكافآت(
أو ضعفي :" يجب اال تتعدى المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للموظف االفقرة الخامسة منه

 لألجير في االدارة المختصة. يالتعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفي االجر الشهر 

متعاقد أيًا منح المكافأة لكل أجير أو سلطة استنسابية بالنص، فإن لرئيس الجامعة  وبحسب صراحة هذا
لم يرد بهذا النص بخاصٍة وأنه  .كافأة بفئٍة محددة من المتعاقدينكانت طبيعة عقده، ألن النص لم يحصر الم

ما يمنع أو يحظر إعطاء مكافأة لغير الموظفين، في حال قّدموا خدمات أو أعمال تغني الجامعة وهي بحاجة 
في   -حرمان من المكافأةذا اله المكافآت، وأن هأنه ال يوجد أي نص يمنع أو يحظر مثل هذعدا عن  لها.

  ، األمر غير المتوفر حاليًا.ألنه يتعارض مع مبادئ اإلدارة الحديثة ده يجب أن يكّرس بنصٍ و حال وج

هذه لمدربي اإلدارة المركزية الحق باالستفادة من المكافأة التي تمنحها الجامعة لبقية العاملين في ولهذا فإن 
 .حال تحققت كافة الشروط المقررة في األنظمة، في دارةاإل

 لذلك
 .ترى لجنة االستشارات القانونية واإلدارية، اإلجابة وفقًا لما تقّدم أواًل:
 

 :إبالغ هذا الرأي إلى ثانياً:
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 رئيس الجامعة اللبنانية -
 مدربو اإلدارة المركزية  -

 
 3113 تشرين الثاني 39رأيًا صدر بتاريخ 

 األعضاء 
 د. عصام إسماعيل    د. عقل عقل    الخطيب      الدين د. برهان    د. عصام مبارك   

 
 

 رئيس اللجنة
  العميد د. كميل حبيب

 
 تبّلغ نسخة عن هذا الرأي إلى:

 رئيس الجامعة اللبنانية -
 مدربو اإلدارة المركزية -

 3113 تشرين الثاني 39بيروت في                 

 العميد د. كميل حبيب                                   

 


