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قانػوف العمػل
الجمهورية اللبنانية
أقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانوف اآلتي نصه :
أحكاـ أوليػة
المادة  - : 1رب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدـ بأية صفة كانت أجيرا ما في مشروع صناعي
أو تجاري أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كاف هذا األجر عينا أو نصيبا من األرباح .
المادة  - : 7األجير هو كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في األحواؿ المبينة في المادة
السابقة بموجب اتفاؽ فردي أو إجمالي خطيا أـ شفهيا .
المادة  - : 3يقسم األجراء إلى مستخدمين وعماؿ .
 المستخدـ هو كل أجير يقوـ بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي .والعامل هو كل أجير ال يدخل في فئة المستخدمين .
 أما المتدربوف المؤقتوف أو المياوموف فيعتبروف من فئة المستخدمين إذا كانوا يقومػوف بعمػل يعهػدب ػػه ع ػػادة إل ػػى المس ػػتخدمين  .وم ػػن فئ ػػة العم ػػاؿ إذا ك ػػانوا يقوم ػػوف بغي ػػر ذلػ ػ م ػػن األعم ػػاؿ .
والمتدرب هو كل أجير ال يزاؿ في طور اإلعداد ولم يكتسب بعد في حرفته خبرة األجير األصيل
.
المادة  - : 4النقابة جماعة من األجراء أو أرباب العمل أو الحرؼ ينتموف إلػى إحػدا الفئػات المنصػوي عليهػا
في المادة التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من هذا القانوف .
المادة  - : 5تقسم النقابات إلى أربع فئات كبيرة :
 -1النقابات الصناعية .
 -7النقابات التجارية .
 -3النقابات الزراعية .
 -4نقابات الحرؼ الحرة .
المادة  - : 6صناعة المشغل هي كل صناعة أو مهنػة يشػتغل فيهػا صػاحبها بنفسػه وبػدوف أف يكػوف تحػت إدارة
رب عمػػل رخػػر ػػواء أكػػاف لديػػه أجػػراء أـ لػػم يكػػن علػػى أف ال يتجػػاوز عػػدد هػػؤالء خمسػػة عشػػر
أجيرا بما فيهم أفراد عائلة يد المشغل .
المادة  - : 7يستثنى من أحكاـ هذا القانوف :
 -1الخدـ في بيوت األفراد .
 -7النقابات الزراعيػة التػي ال عبلقػة لهػا بالتجػارة والصػناعة  .وهػذت الفئػات يوشػع لهػا تشػريع
خاي .
 -3المؤ سات التي ال يشتغل فيها إال أعضاء العائلة تحت إدارة األب أو األـ أو الوصي .
اإلدارات الحكومي ػػة والهيئ ػػات البلدي ػػة فيم ػػا يتعل ػػا بالمس ػػتخدمين واألج ػػراء المي ػػاومين
-4
والمؤقتين الذين ال يشملهم نظاـ الموظفين و يوشع لهم تشريع خاي .
المادة  - : 8يخضع ألحكاـ هذا القانوف جميع أرباب العمل واألجراء إال من ا تثني منهم بنص خاي وتخضع له أيضاً
المؤ سات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وأنواعها الوطنية واألجنبية واء أكانت عامة أـ

خاصة  ،علمانية أـ دينية بما فيها مؤ سات التعليم الوطنية واألجنبية والمؤ سات الخيرية  .كما تخضع له
الشركات األجنبية التي لها مركز تجاري أو فرع أو وكالة في الببلد .
المادة  - : 9على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدـ في ظل هذا القانوف أي عدد كاف من األجراء في إحدا
المؤ سات المشار إليها في المادة السابقة  ،أف يقدـ تصريحاً عنهم إلى مصلحة الشؤوف
االجتماعية خبلؿ شهرين ابتداء من نشر هذا القانوف في الجريدة الر مية  ،وأف يربط بهذا
التصريح نظاما لؤلجراء يتفا مع أحكاـ هذا القانوف فيما يتعلا بجميع المشاريع التي تستخدـ أكثر
من  / 75 /أجيراً  .ويجب أف يقدـ مسبقاً تصريحاً بشأف المؤ سات الجديدة في مدة شهرين من
تاريخ تأ يسها  .ويجب أيضا على جميع المؤ سات تقديم التصريح في الحاالت التاليػة :
 -1إذا عزمت مؤ سة من المؤ سات المشار إليها في المادة السابقة علػى ا ػتخداـ أي عػدد
كاف من األجراء.
 -7إذا انقطعػػت مؤ سػػة عػػن ا ػػتخداـ األجػػراء مػػدة ػػتة أشػػهر علػػى األقػػل ػػم عزمػػت علػػى
ا تخدامهم .
 -3إذا كانت المؤ سة التي تستخدـ عدداً من األجراء قد أبدلت مستثمرها .
 -4إذا انتقلت المؤ سة التي تستخدـ عدداً من األجراء إلى محل رخر أو طرأ عليها تو ػع أو
تغيير من شأنه إحداث تعديل في األعماؿ الصناعية أو التجارية التي تمار ها .
 -5إذا كانػػت المؤ سػػة التػػي ال تسػػتخدـ نسػػاء أو أوالداً دوف الساد ػػة عشػػرة مػػن العمػػر قػػد
عزمت على ا تخدامهم .
 -6إذا كانت المؤ سة التي ال تستعمل قوة محركة أو رالت ميكانيكيػة قػد ا ػتعملتها  ،فعلػى
رئيسها أف يقدـ تصريحاً يوشح فيه أية حالة مػن الحػاالت المػذكورة رنفػا تنطبػا عليػه ويبػين
في ػػه ا ػػم وعن ػػواف المص ػػرح وموق ػػع المؤ س ػػة وحقيق ػػة األعم ػػاؿ الص ػػناعية والتجاري ػػة الت ػػي
تمار ػها  .ويػػذكر عنػد االقتضػػاء إذا كػاف يسػػتخدـ نسػاء أو أوالداً دوف الساد ػػة عشػرة مػػن
العمر أو كاف يستعمل قوة محركة ورالت ميكانيكية .
7
الباب األوؿ
الفصل األوؿ
في عقد اال تخداـ
المادة  - : 11ال يحا لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر أف يستخدـ متدربين دوف الساد ة عشرة من
العمر .
المادة  - : 11يحظر على اإلنساف أف يرتبط بعقػد عمػل مػا لمػدة حياتػه كلهػا أو أف يتعهػد مػدا الحيػاة باالمتنػاع
عن االشتغاؿ في مهنة مػا  .وكػل عقػد مهمػا كػاف شػكله يػؤوؿ إلػى هػذت النتيجػة بصػورة مباشػرة أو
غير مباشرة باطل حكماً .
المادة  - : 17يكوف عقد اال تخداـ إما خطيا وإما شفويا ويخضع في كبل الحالين ألحكاـ القانوف العادي .
 يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغة أجنبية إذا كاف رب العمل أواألجير أجنبياً يجهل اللغة العربية .
المادة  - : 13يحا دوما لكل من الفريقين المتعاقدين أف يوقف بمشيئته مفعػوؿ عقػد اال ػتخداـ المعقػود لمػدة
معينة  .وعلى رب العمل في مثل هذت الحالة أف يتقيد بأحكاـ الفصل الخامس من هذا الباب .

المادة : 14

المادة : 15
المادة : 16
المػػادة :17
المادة : 18
المادة : 19
المادة : 71

 أما األجير فيتحتم عليه أف يخبر رب العمل بعزمه على إنهاء العقد قبل شهر واحد مػن هػذاالعزـ إذا كاف قد مضى على تنفيذ عقد اال تخداـ مدة بلث نوات فما دوف وقبل شهرين
إذا كاف قد مضى أكثر من ذل .
 يتعػػرا األجيػػر الػػذي يخػػالف أحكػػاـ الفقػػرة السػػابقة لتعػػوي يعػػادؿ أجػػرة شػػهر أو شػػهرينحسب مقتضى الحاؿ .
 تدوف هذت المخالفات في دفتر األجير الخاي المنصوي عليه في المادة التالية . وإذا تعاقد األجير بعد فسػخه العقػد خبلفػا لؤلصػوؿ مػع رب عمػل جديػد وكػاف هػذا األخيػرعالما باألمر فإنه يكوف مسؤوال بوجه التكافل عما يحكم به لرب العمل األوؿ .
 يعطى كل أجير دفتر مػن مصػلحة الشػؤوف االجتماعيػة يعػرؼ بػدفتر اال ػتخداـ يحتػوي علػى ا ػمالمسػػتخدـ وصػػورة عػػن تػػذكرة جنسػػيته وتعيػػين اختصاصػػه  ،والمعاينػػات الصػػحية وتػػاريخ دخولػػه
وخروجه من كل مؤ سة  ،أما أجرته اليومية أو األ بوعية أو الشهرية فتدوف في دفتر اال تخداـ
إذا طلب األجير ذل .
 ال يحا لرب العمل ذكرا كاف أـ أنثى  ،عازباً أو هػاجراً أو مطلقػاً أو أرمػل أف يسػكن معػه قاصػراًمستخدماً عندت .
 ال يحا لؤلشخاي المحكومين بالسجن من أجل رقة أو تزوير أو ا تعماؿ المزور أو احتياؿ أووء ائتماف أو من أجل جناية أو جريمة أخبلقية أف يستخدموا المتدربين األحداث .
 يمكػػن بنػػاء علػػى الطلػػب رفػػع فقػػداف األهليػػة النػػاجم عػػن المػػادة السػػابقة بقػػرار مػػن وزيػػر االقتصػػادالوطني عندما يقيم المحكوـ في المحافظة نفسها  ،بعد قضائه مدة عقوبتػه ػنة واحػدة دوف أف
تنػزؿ به أية عقوبة جديدة .
 على رب العمل أف يعلم المتدرب تدريجيا وتماما الفن أو المهنة أو الحرفة الخاصة التي ا تخدـألجلها ويعطى عند انتهاء م ّدة التدريب شهادة تثبت أهلية المتدرب .
 علػى رب العمػل بعػد انتهػاء الشػهرين األولػين مػػن التػدريب اللػذين يعتبػراف بمثابػة فتػرة التجربػػة أفيدفع إلى المتػدرب أجػرا يسػاوي حػدت األدنػى فػي المرحلػة األولػى لػ األجػر العػادي لؤلجيػر ،
وفي المرحلة الثانية نصف األجر  ،وفي المرحلة الثالثة لثي األجر .
 إف جميػػع النصػػوي التػػي ترمػػي إلػػى بيػػاف شػػرورة عقػػد التػػدرب وصػػيغته وامتحانػػات نهايػػة التػػدربتكػػوف جميعهػػا موشػػوع مرا ػػيم تتخػػذ فػػي مجلػػس الػػوزراء  .يكلػػف مفتشػػو العمػػل اإلشػػراؼ علػػى
تنفيػػذ هػػذت المرا ػػيم والسػػهر علػػى تطبيػػا أحكػػاـ هػػذا القػػانوف وتحػػدد بمر ػػوـ صػػبلحيات هػػؤالء
الموظفين المنتسبين إلى مصلحة الشؤوف االجتماعية في وزارة االقتصاد الوطني .
الفصل الثاني
في ا تخداـ األوالد والنساء

 في ا تخداـ األوالد :المادة  ( - : 71المعدلة بالقانوف رقم  / 536 /تاريخ . ) 1996 / 7 / 74
يخضع ا تخداـ األحداث الذين يقل نهم عن الثامنة عشرة إلى األحكاـ الواردة في هذا
الفصل .
المادة  ( - : 77المعدلة بالقانوف رقم  / 536 /تاريخ . ) 1996 / 7 / 74
يحظر بصورة مطلقة ا تخداـ األحداث قبل إكمالهم ن الثالثة عشرة ويجب أال يستخدـ
الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقياـ باألعماؿ التي يستخدـ ألدائها .
تعطػػى الشػػهادات الطبيػػة مجانػػا مػػن وزارة الصػػحة العامػػة وتجػػدد ػػنويا حتػػى إكمػػاؿ الحػػدث ػػن
الثامنة عشرة  .ويمكن إلغاؤها في أي وقت إذا بت بعػد ذلػ عػدـ لياقػة الحػدث للقيػاـ بالعمػل
الذي ا تخدـ من أجله .

المادة  ( - : 73المعدلػ ػػة بالقػ ػػانوف رقػ ػػم  / 536 /تػ ػػاريخ  1996 / 7 / 74وبالقػ ػػانوف رقػ ػػم  / 91 /تػ ػػاريخ
) 1999 /6/14
يحظر ا تخداـ األحداث في المشاريع الصناعية واألعماؿ المرهقة أو المضرة بالصحة والمبينة
في الجدولين رقم ( )1و ( )7الملحقين بهذا القانوف قبل إكمالهم ن الخامسة عشرة .
كما يحظر ا تخداـ األحداث قبل إكمالهم ن الساد ة عشرة في األعماؿ الخطرة بطبيعتها أو
التي تشكل خطرا على الحياة أو الصحة أو األخبلؽ بسبب الظروؼ التي تجري فيها .
وتحدد هذت األعماؿ بمر وـ يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل .
ويحظر تشغيل األحداث الػذين يقػل ػنهم عػن الثامنػة عشػرة أكثػر مػن ػت ػاعات يوميػاً يتخللهػا
ػػاعة للراحػػة علػػى األقػػل إذا تجػػاوزت ػػاعات العمػػل اليوميػػة أربػػع ػػاعات متواصػػلة  ،كمػػا يحظػػر
تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليبلً والسابعة صباحاً .
ويجػػب مػػنح الحػػدث فتػػرة مػػن الراحػػة ال تقػػل عػػن  13ػػاعة متعاقبػػة بػػين كػػل فترتػػي عمػػل  ،كمػػا
يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل إشافي أو تشغيله خبلؿ فترات الراحة اليوميػة واأل ػبوعية  ،أو
خبلؿ األعياد والمنا بات التي تعطلها المؤ سة .
لكل حدث الحا بإجازة نوية مدتها واحد وعشروف يوماً بأجر كامل بشرط أف يكوف مستخدم ًا
في المؤ سة منذ نة على األقل  .يجب أف يستفيد الحدث بثلثي مدة اإلجازة دفعة واحدة
على األقل  ،على أف يستفيد بباقي المدة خبلؿ السنة نفسها .
3
المػػادة  - : 74إف التثبػػت مػػن ػػن األوالد واألحػػداث يحصػػل علػػى مسػػؤولية أربػػاب العمػػل أيػػة كانػػت الفئػػة التػػي
ينتموف إليها  .فعليهم أف يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل ا تخدامه .
المادة  ( - : 75المعدلة بموجب القانوف رقم  /91 /تاريخ . ) 1999 / 6 / 14
يجوز في المؤ سات المعدة لتعليم الحرؼ أف تخالف أحكاـ المادتين  77 /و  / 73شرط أف ال يقل
ن الحدث عن  / 17 /نة مكتملة وشرط أف يبين في منهاج هذت المؤ سات نوع الحرؼ و اعات
العمل وشروطه وأف تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معاً .
في ا تخداـ النساء
المادة  ( - : 76المعدلة بالقانوف رقم  /717/تاريخ : ) 7111 / 5 / 76
يخص نوع العمل ،
يُحظّر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما
ّ
مقدار األجر  ،التوظيف  ،الترقية  ،الترفيع  ،التأهيل المهني والملبس .
المادة  - : 77يُحظّر تشغيل النساء في الصناعات واألعماؿ المبينة في الملحا رقم ( )1من هذا القانوف .
المادة  ( - : 78المعدلة بالقانوف رقم  /717/تاريخ : ) 7111 / 5 / 76
يحا للنساء العامبلت في جميع الفئات المبينة في هذا القانوف  ،أف ينلن إجازة أمومة لمدة بعة
أ ابيع تشمل المدة التي تتقدـ الوالدة والمدة التي تليها  .وذل بإبرازهن شهادة طبية تنم عن
تاريخ الوالدة المحتمل .
المادة  ( - : 79المعدلة بالقانوف رقم  /717/تاريخ : ) 7111 / 5 / 76
تدفع األجرة بكاملها للمرأة أ ناء إجازة األمومة .
يحا للمرأة التي ا تفادت من إجازة بعة أ ابيع للوشع مع بقاء األجر كامبلً  ،أف تتقاشى أجرا
عن مدة اإلجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خبلؿ السنة نفسها  ،عمػبل بأحكػاـ المػادة
 / 39 /من قانوف العمل .

وجػه إليهػا اإلنػذار خػبلؿ مػدة الػوالدة  ،مػا لػم يثبػت
ويُحظر أف تصرؼ المرأة من الخدمػة أو أف يُ ّ
أنها ا تخدمت في محل رخر خبلؿ المدة المذكورة .
أحكاـ شاملة لؤلوالد والنساء :
المادة  - : 31يكوف مسؤوال جزائيا عن تنفيذ أحكاـ هذا الفصل المتعلا با تخداـ األوالد واألحداث والنساء .
 -1أرباب العمل وعمبلئهم .
 -7األهل أو األوصياء الذين يكونوف قد ا تخدموا أو ػمحوا با ػتخداـ أوالدهػم أو أحػدا هم
أو األوالد أو األحداث الذين هم بعهدتهم خبلفا ألحكاـ هذا القانوف .
الفصل الثال
في مدة العمل واإلجازات
المادة  - : 31إف الحد األعلى للعمل في األ بوع هو  / 48 /اعة في النقابات المبينة في المادة  /الخامسة
 /ما خبل النقابات الزراعية .
أما األوالد واألحداث فيصير تشغيلهم وفقا ألحكاـ المادة  77 /إلى . / 75
المادة  - : 37يمكن إنقاي اعات العمل في األشغاؿ المرهقة أو المضرة بالصحة  ،كما أنه يمكن زيادتهػا فػي
بع األحواؿ كأشغاؿ المطاعم والمقاهي بقرار من وزير االقتصاد الوطني .
المادة  - : 33تجوز مخالفة أحكػاـ المػادة  / 31 /فػي األحػواؿ االشػطرارية وذلػ بجعػل ػاعات العمػل ا نتػي
عشرة اعة بشرط :
 - 1أف تراعى أحكاـ الفقرتين (  7و  ) 3من المادة . / 73 /
 - 7أف تحاط مصلحة الشؤوف االجتماعية علما خبلؿ األربع والعشرين اعة باألمر الحاصل
وبالوقت البلزـ إلتماـ العمل .
 - 3أف يكوف أجر الساعات اإلشافية التي اشتغل فيها األجير  /51/بالمائة زيادة عن أجر
الساعات العادية.
المادة  - : 34كلما زادت اعات العمل على ت للرجاؿ وخمس للنساء وجب على رب العمل أف
يمنح اجراؤت عند منتصف نهار العمل راحة ال يجوز أف تقل عن اعة .
 يتمتع األجير في كل أربع وعشرين اعة براحة تسع اعات متوالية ما عدا األحواؿ التيتستلزمها ظروؼ العمل .
المادة  - : 35في المؤ سات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل أو من يمثله أف يعلا في محل ظاهر من
مؤ سته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات األجراء وأف يبلغ صورة عن هذا البياف إلى مصلحة
الشؤوف االجتماعية .
المادة  35مكرر ( - :أشيفت المادة  35مكرر بموجب القانوف رقم  66 / 48تاريخ . ) 1966 / 8 / 76
المادة  35مكرر ومعدلة :
 يحدد بقرار من وزير العمل والشؤوف االجتماعية بناء القتراح المدير العػاـ مواقيػت العمػل والفػتحواإلقفػػاؿ فػػي المؤ سػػات واألعمػػاؿ والمهػػن الواحػػدة والمتشػػابهة  ،التػػي تتعاطاهػػا مجموعػػة مػػن
األش ػػخاي الحقيقي ػػين والمعن ػػويين بن ػػاء لطل ػػب  %61م ػػن أعض ػػاء ه ػػذت المجموع ػػة ف ػػي نط ػػاؽ
المحافظة أو المدينة أو القائمقامية أو في نطاؽ منطقػة معينػة أو قريػة أو حيػاً مػن االحيػاء ويعػين
بقرار من الوزير األ س الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة أعبلت .

4
المادة - : 36
المادة - : 37
المادة - : 38
المػػادة - : 39

المادة - : 41
-

المادة - : 41

يجب أف يمنح جميع األجراء راحة أ بوعية ال تقل عن  / 36 /اعة بدوف انقطاع .
لرب العمل أف يختار يوـ هذت الراحة وأف يوزعها بين األجراء حسب مقتضيات العمل .
في الحاالت المنصوي عليها في المادة (  ) 33يخيّر األجراء المكلفوف بالعمل إما براحة تعادؿ
الراحة األ بوعية التي حرموا منها وإما بقب أجر عن الساعات التي عملوا فيها .
يحا لكل أجيػر فقػد أبػات أو أمػه أو زوجتػه أو أحػد أوالدت وأحفػادت أو أحػد جػدودت وجداتػه إجػازة
يومين بأجر كامل .
لكػػل أجيػػر الحػػا فػػي إجػػازة ػػنوية خمسػػة عشػػر يومػػا بػػأجر كامػػل بشػػرط أف يكػػوف مسػػتخدما فػػي
المؤ سة منذ نة على األقل .
لرب العمل أف يختار تاريخ هذت اإلجازات بحسب مقتضيات الخدمة وليس له أف يصرؼ األجير
وال أف يوجه إليه علم الصرؼ خبلؿ اإلجازة .
( المعدلة بموجب القانوف المنشور بالمر وـ رقم  7617تاريخ . ) 1974 / 4 / 13
إذا أصيب األجير بمرا غير األمراا الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوي عليها في
المر وـ االشتراعي رقم  ET / 75تاريخ  4أيار  ، 1943فله الحا بإجازة مرشية تحدد على
الوجه التالي :
 -1نصف شهر  ،بأجر كامػل  ،ونصػف شػهر بنصػف أجػر  ،لؤلجيػر الػذي قضػى فػي الخدمػة مػدة
بل ة أشهر وأكثر حتى نتين .
 -7شهر بأجر كامل  ،وشهر بنصف أجر  ،لؤلجير الذي قضى في الخدمة أكثر من نتين حتى
أربع نوات .
 -3شهر ونصف بأجر كامل  ،وشهر ونصف بنصف أجر  ،لؤلجير الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع
نوات حتى ت نوات .
 -4شهراف بأجر كامل  ،وشهراف بنصف أجر  ،لؤلجيػر الػذي قضػى فػي الخدمػة أكثػر مػن ػت
نوات حتى عشر نوات.
 -5شػػهراف ونصػػف الشػػهر  ،بػػأجر كامػػل  ،وشػػهراف ونصػػف الشػػهر  ،بنصػػف أجػػر  ،لؤلجيػػر الػػذي
تفوؽ خدمته العشر نوات .
تعطى اإلجازات المرشية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج األجير أو من طبيب المؤ سة .
 ولرب العمل الحا في أف يكل إلى طبيب يختارت للتدقيا في صحة التقرير الذيقدمه األجير .
 تجدد اإلجازات المرشية على قػدر الضػرورة مػرارا خػبلؿ السػنة الواحػدة إلػى أف تبلػغ الحػداألقصػػى المبػػين فػػي المػػادة السػػابقة  ،وإذا تجػػاوزت الشػػهر ح ػ ّا لػػرب العمػػل أف يخف ػ
اإلجازة السنوية إلى مانية أياـ .

المػػادة : 47
المادة : 43

المادة : 44
المادة : 45
المادة : 46
المادة : 47

المادة : 48
المادة : 49

 لػػيس لػػرب العمػػل أف يصػػرؼ األجيػػر مػػن الخدمػػة وال أف يوجػػه إليػػه علػػم الصػػرؼ أ نػػاء اإلجػػازةالمرشية .
 كل اتفاؽ مخالف ألحكاـ هذا الفصل بما يتعلا بمدة العمل واإلجازات هو باطل حكما ولؤلجراءأف يستفيدوا من االتفاقات واألنظمة األكثر فائدة لهم .
الفصل الرابع
فػي األجػػرة
 يجب أف يكوف الحد األدنى من األجر كافيا لسد حاجات األجير الضرورية وحاجات عائلته علىأف يؤخذ بعين االعتبار نوع العمل ويجب أف ال يقل عن الحد األدنى الر مي .
 يقوـ بتحديد الحد األدنى لجاف تمثل فيها وزارة االقتصاد الوطني وأرباب العمل واألجراء . يعاد النظر في تحديد األجر األدنى كلما دعت الظروؼ االقتصادية إلى ذل . يجب أف تدفع األجور إذا لم تكن عيناً بالعملة الر ػمية بػالرغم مػن كػل نػص مخػالف  .وأف تػدفعمرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعماؿ على األقل .
أما أجور العمل بالقطعة التي يقتضي إلنجازها أكثر من خمسة عشر يوماً فيحدد تاريخ دفعها
برشى الفريقين ولكنه ينبغي أف يعطي العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوماً وأف
يسدد أجرت خبلؿ الخمسة عشر يوماً التي تلي تسليم الشغل .
يجب أف يتم دفع األجور في أياـ العمل وفي محل الشغل .
 رواتب األجراء عن السنة األخيرة هي من الديوف الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفاتالقضائية والتأمينات الجبرية  .ويطبا هذا المبدأ في حاالت اإلفبلس أيضا .
 لؤلجير الذي في حوزته شيء مػن صػنعه أف يمػارس حػا الحػبس شػمن الشػروط المنصػوي عليهػافي المادة ( )677من قانوف الموجبات والعقود .
إف األشياء المنقولة المسلمة إلى أجير لصنعها أو إصبلحها أو تنظيفها وال تكوف قد ا ترجعت
خبلؿ نتين من تاريخ إنجازها يمكن بيعها شمن الشروط والصيغ المحددة بالمر وـ االشتراعي
رقم  46تاريخ  11تشرين أوؿ  1937المختص برهن األشياء المنقولة وذل لكي يحصل
األجير على البدؿ المترتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم إليه .
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الفصل الخامس

في الصرؼ من الخػدمػة

المادة  ( - : 51المعدلة بالقانوف المنفذ بالمر وـ رقم  9641تاريخ . ) 1975 / 7 / 6

ر  -يحا لكل من صاحب العمل والعامل أف يفسخ في كل حين عقد اال تخداـ المعقود بينهما لمدة غير

معينة .

على أنه في حاؿ اإل اءة أو التجاوز في ا تعماؿ هذا الحا  ،يحا للفريا المتضرر أف يطالب بتعوي

يقدر وفقاً لؤل س اآلتية :

 -إذا كاف الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعوي

على أ اس نوع عمل العامل  ،و نه  ،ومدة

خدمته ،ووشعه العائلي والصحي  ،ومقدار الضرر  ،ومدا اإل اءة في ا تعماؿ الحا  ،على أف ال ينقص

التعوي الذي يحكم به عن بدؿ أجرة شهرين وأف ال يزيد عن بدؿ أجرة ا ني عشر شهراً  .وذل
باإلشافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة .

 وإذا كػػاف الفسػػخ صػػادرا مػػن قبػػل العامػػل لغيػػر األ ػػباب التػػي يجيزهػػا القػػانوف وتبػػين أنػػه ػػبب شػػرراً أو إحراجػاًلصاحب العمل  ،يقدر تعػوي العطػل والضػرر بمػا يعػادؿ أجػرة شػهر حتػى أربعػة أشػهر حسػب مقتضػى الحػاؿ
وذل باإلشافة إلى تعوي

اإلنذار المنصوي عنه في الفقرة ج .

ب -على من يتذرع بأف الفسخ حصل نتيجة إل اءة ا تعماؿ الحا أو لتجاوزت  ،أف يقيم الدعوا بذل

أماـ المجلس التحكيمي خبلؿ مهلة شهر من تاريخ إببلغه الفسخ  ،وله أف يثبت صحة ادعائه

بجميع طرؽ اإل بات .

وعلى المجلس التحكيمي أف يبت بالقضية بمهلة ال تتجاوز الثبل ة أشهر .

ج -يجب على كل من صاحب العمل والعامل أف يعلم اآلخر برغبته في فسخ العقد  ،قبل شهر واحد إذا

كػاف قػػد مضػػى علػى تنفيػػذ عقػػد اال ػػتخداـ مػدة ػػبلث ػػنوات فمػػا دوف  ،وقبػل شػػهرين إذا كػػاف قػػد

مضى أكثر من بلث ػنوات وأقػل مػن ػتة ػنوات  ،وقبػل بل ػة أشػهر إذا كػاف قػد مضػى أكثػر مػن
ت نوات وأقل من ا نتي عشرة نة وقبل أربعة أشهر إذا كاف قد مضى ا نتا عشرة نة فأكثر .

ويجب أف يكوف اإلنذار خطياً  ،وأف يبلغ إلى صاحب العبلقة  ،ويحا لهذا األخير أف يطلب توشيح
أ باب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص اإلنذار .

يتعرا الطرؼ الذي يخالف أحكاـ الفقرة السابقة لدفع تعوي

اإلنذار المفروشة عليه قانوناً .

إلى الطرؼ اآلخر يعادؿ بدؿ أجر مدة

إذا تعاقػػد العامػػل مػػع صػػاحب عمػػل جديػػد بعػػد فسػػخه العقػػد دوف القيػػاـ بواجبػػات اإلنػػذار  ،وكػػاف

صاحب العمل الجديد عالماً بػاألمر فػإف هػذا األخيػر يكػوف مسػؤوالً بالتكافػل والتضػامن عمػا يحكػم
به لصاحب العمل األوؿ .

خبلفاً ألحكاـ هذت الفقرة  ،إذا كاف العامل معينا تحت التجربة  ،يحا له كما يحا لصاحب العمل ،
أف يفسخ عقد العمل دوف أي إنذار أو تعوي

خبلؿ األشهر الثبل ة التي تلي ا تخدامه .

تم في الحاالت التالية :
د -يعتبر الصرؼ من قبيل اإل اءة أو التجاوز في ا تعماؿ الحا إذا ّ

 -1لسػػبب غيػػر مقبػػوؿ أو ال ي ػرتبط بأهليػػة العامػػل أو تصػػرفه داخػػل المؤ سػػة أو بحسػػن إدارة
المؤ سة والعمل فيها .

 -7النتسػػاب العامػػل أو عػػدـ انتسػػابه لنقابػػة مهنيػػة معينػػة أو لقيامػػه بنشػػاط نقػػابي مشػػروع فػػي
حدود القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء أو اتفاؽ عمل جماعي أو خاي .

 -3لتقدمػػه لبلنتخابػػات أو النتخابػػه عض ػوا فػػي مكتػػب نقابػػة أو لمهمػػة ممثػػل للعمػػاؿ فػػي المؤ سػػة
وذل طيلة مدة قيامه بهذت المهمة .

 -4لتقديم ػػه بحس ػػن ني ػػة ش ػػكوا إل ػػى ال ػػدوائر المختص ػػة تتعل ػػا بتطبي ػػا أحك ػػاـ ه ػػذا الق ػػانوف
والنصوي الصادرة بمقتضات كما وإقامته دعوا على صاحب العمل تبعاً لذل .

 -5لممار ته حرياته الشخصية أو العامة شمن نطاؽ القوانين المرعية اإلجراء .

هػ -خبلفاً ألحكاـ البند األوؿ من الفقرة  -أ  -وبا تثناء الحاالت المنصوي عنها في المادة  74من
قانوف العمل  ،يتوقف صرؼ أعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقاً لؤلصوؿ  ،وطيلة مدة واليتهم
 ،على مراجعة المجلس التحكيمي المختص .

وعلى صاحب العمل  ،في هذت الحالة  ،أف يدلي بجميػع األ ػباب التػي حملتػه علػى الصػرؼ ولػه أف

يوقف العامل عن العمل فورا حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأ اس القضية .

يقػػوـ رئػػيس المجلػػس التحكيمػػي بعقػػد جلسػػة خاصػػة يػػدعو فيهػػا الطػػرفين للمصػػالحة  ،وذلػ خػػبلؿ
خمسة أياـ من تاريخ المراجعة .

في حاؿ فشل المصالحة ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأ اس القضية  ،ويبت بها بمهلػة ال

تتجاوز الشهر .

فإذا وافا على الصرؼ يقضي بتصفية حقوؽ العامل وفا القواعد المنصوي عنها في قانوف العمل .
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وإذا لم يوافا على الصرؼ يقضي بإلزاـ صاحب العمل أف يعيد العامل إلى عمله تحت طائلة تضمينه
 ،عػػبلوة علػػى مػػا يسػػتحقه العامػػل مػػن تعويضػػات قانونيػػة  ،مبلغ ػاً إشػػافياً يتػػراوح بػػين شػػعفي و بل ػػة
أشعاؼ البدؿ المنصوي عنه في الفقرة /أ /من هذت المادة .
و -يجوز لصاحب العمل إنهاء بع أو كل عقود العمل الجارية في المؤ سة إذا اقتضت قوة قاهرة أو
ظروؼ اقتصادية أو فنية هذا اإلنهاء  ،كتقليص حجم المؤ سة أو ا تبداؿ نظاـ إنتاج بآخر أو
التوقف نهائيا عن العمل .

وعلى صاحب العمل أف يبلغ وزارة العمل والشؤوف االجتماعية رغبته في إنهاء تل العقػود قبػل شػهر
من تنفيذت  ،وعليه أف يتشاور مع الوزارة لوشع برنامج نهائي لذل اإلنهاء تراعى معػه أقدميػة العمػاؿ
فػػي المؤ سػػة واختصاصػػهم وأعمػػارهم ووشػػعهم العػػائلي واالجتمػػاعي وأخيػػرا الو ػػائل البلزمػػة إلعػػادة
ا تخدامهم .
ز -يتمتع العماؿ المصروفوف من الخدمة تطبيقا للفقرة السابقة  ،ولمدة نة تبدأ من تاريخ تركهم العمل
بحا أولويػة ( أفضلية ) في العودة إلى العمل في المؤ سة التي صرفوا منها إذا عاد العمل فيها إلى
طبيعته وأمكن ا تخدامهم في األعماؿ المستحد ة فيها .
المادة  - : 51لؤلجير خبلؿ مدة اإلنذار اف يتغيّب اعة من اعات العمل في اليوـ ليفتش عن عمل رخر .
المادة  ( - : 57المعدلة بالقانوف رقم  / 717 /تاريخ : ) 7111 / 5 / 76
وجه اإلنذار :
ال يُ ّ
 -1إلى المرأة الحامل .
 -7إلى المرأة المجازة بداعي الوالدة .
 -3إلى كل أجير أ ناء اإلجازات العادية أو خبلؿ اإلجازة المرشية .
على أف رب العمل يصبح بحل من هذت الموانع إذا ا تخدـ األجير في محل رخر خبلؿ تل المدة .
المادة  - : 53إذا خالف رب العمل األحكاـ المتعلقة باإلنذار يجب عليه أف يدفع أجرة األياـ الداخلػة فػي مػدة
اإلنذار أو األياـ التي ال يجوز له أف يقدـ اإلنذار عليها .
المادة  - : 54إلػى أف يس ّػن تشػريع الضػماف االجتمػاعي  ،علػى رب العمػل أف يػدفع لؤلجيػر المصػروؼ مػن الخدمػة ألي
بب من األ باب غير المذكورة في المادة (  ) 74تعوي صرؼ يعادؿ أجرة شػهر عػن كػل ػنة خدمػة
أو أجرة نصف شهر إذا كانت مدة الخدمة أقل من نة .
ال يجوز أف يتجاوز تعوي الصرؼ راتب عشرة أشهر أياً كاف عدد ني الخدمة
لؤلجراء الذين يشتغلوف لدا أصحاب المهن الحرة والحرؼ وصناعات المشغل واألشخاي
المنصوي عليهم في المادة (  ) 11من قانوف التجارة .
المادة  ( - : 55المعدلة بالقانوف رقم  87 / 5تاريخ ) 1987 / 5 / 7
 -1لؤلجيػػر البػػالغ مػػن العمػػر ػػتين عامػػا أو لػػه خمػػس وعشػػروف ػػنة خدمػػة فػػي المحػػل عينػػه أف يطلػػب
صػػرفه مػػن الخدمػػة وأف يسػػتفيد مػػن تعػػوي الصػػرؼ  .كمػػا ولؤلجيػػر نفسػػه الحػػا فػػي اال ػػتمرار فػػي
العمل ولغاية بلوغه ن الرابعػة والسػتين مكتملػة بحيػ ينتهػي حكم هػا خضػوعه ألحكػاـ قػانوف العمػل
وبالتالي لنظاـ تعوي الصرؼ من الخدمة مػا لػم يكػن النظػاـ الػداخلي للمؤ سػة التػي يعمػل فيهػا أو
عقد العمل الجماعي يسمحاف له بالعمل إلى ما بعد ن الرابعة والستين .
 -7إذا طل ػػب األجي ػػر أو المس ػػتخدـ ص ػػرؼ تعويض ػػه عن ػػد بلوغ ػػه الس ػػتين عامػ ػاً أو بع ػػد انقض ػػاء خم ػػس
وعشرين نة خدمة في المؤ سة عينها  ،ال يحا له أي تعوي صرؼ جديد من صاحب العمل فػي
حاؿ ا تمرارت في الخدمة حتى ن الرابعة والستين .
المادة  - : 56يستحا التعوي المشار إليه في المواد السابقة إلى األجراء كافة أيا كانت الفئة التي ينتموف إليها
حتى ولو كانوا خارج المبلؾ  ،مػوقتين أو ميػاومين  ،بشػرط أف يكونػوا مػرتبطين بالمشػروع بخدمػة
مستمرة منذ نة على األقل .

هي نتاف من تاريخ ا تحقاؽ

المادة - : 57
-

المادة - : 58

إف مدة مرور الزمن على الدعاوا المختصة بالتعوي
التعوي .
إف األجر الذي يعتمد لحساب التعويضات المنصوي عليها في المادة السابقة هو األجر األخير
المدفوع قبل الصرؼ أو العلم السابا بالصرؼ .
يقصد باألجر األجر األ ا ي الذي يتقاشات األجير على أ اس الوقت مع الزيادات والتعويضػات
والعموالت التي أشيفت إلى األجر األ ا ي .
أمػػا إذا حسػػب األجػػر كلػػه أو قسػػم منػػه علػػى أ ػػاس العمولػػة فيؤخػػذ بعػػين االعتبػػار المبلػػغ
المتو ط الذي يتقاشات فعبلً األجير خبلؿ األ ني عشر شهراً قبل الصرؼ .
فػػي حالػػة الوفػػاة يحػػا للور ػػة تنػػاوؿ تعويضػػات الصػػرؼ مػػن الخدمػػة نفسػػها إذا كانػػت مسػػتحقة
لمور هم في حاؿ صرفه .
إف إيجار الخدمة الحاصلة لمدة معينة بعقد أو بنوع العمل ال تخضع ألحكاـ هذا الفصل المتعلقة
بالعلم السابا وبتعوي الصرؼ  .واألجراء الذين ا تفادوا من عقود لمدة معينة ج ّددت بعقد أو
باال تمرار على العمل بدوف انقطاع خبلؿ مدة نتين على األقل يصبح حكمهم  ،بما يتعلا
بتعويضات الصرؼ  ،كحكم األجراء الذين يستفيدوف من عقود لمدة غير معينة .
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المادة : 59
 كل نص في عقد اجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاؽ يعقد بين رب العمل واألجيػر قبػل العمػلوخبلؿ مدته يراد به إ قاط أحكاـ الفصل الرابع المتعلا باألجور أو تخفػي المبلػغ الػذي يحػا
لؤلجير بمقتضى هذت األحكاـ يكوف باطبلً حكماً.
 أما النصوي الواردة في اتفاؽ خاي أو في نظاـ عاـ للعماؿ ويراد بها إعطاء هؤالء شروطاً أكثرفائدة لهم فيستفيدوف منها .
 يتمتع األجراء األجانب عند صرفهم من الخدمة بػالحقوؽ التػي يتمتػع بهػا العمػاؿ اللبنػانيوفشرط المعاملة بالمثػل ويترتػب علػيهم الحصػوؿ مػن وزارة العمػل علػى إجػازة عمػل  .يسػتثنى
حصراً األجراء الفلسطينيوف البلجئوف المسجلوف وفقاً لؤلصوؿ في جبلت وزارة الداخلية
والبلديات  -مديرية الشؤوف السيا ية والبلجئين  -من شروط المعاملة بالمثل ور م إجػازة
العمل الصادرة عن وزارة العمل.
 ويستفيد أيضا من تعوي الصرؼ العاملة أو المستخدمة التي تضطر إلى تػرؾ العمػل بسػبب الػزواجعلى شػرط أف تقػدـ اإلنػذار فػي المػدة المعينػة فػي المػادة (  ) 13وأف يكػوف لهػا فػي الخدمػة أكثػر
من نة  .وال يترتب هذا التعوي إال بعد التثبت من الزواج .
المادة  - : 61إذا طػرأ تغييػػر فػػي حالػػة رب العمػػل مػػن الوجهػػة القانونيػػة بسػػبب إرث أو بيػػع أو تنػػازؿ أو إدغػػاـ أو مػػا إلػػى
ذلػ فػػي شػكل المؤ سػػة أو تحويػل إلػػى شػركة  ،فػػإف جميػع عقػػود العمػل التػػي تكػوف جاريػػة يػوـ حػػدوث
التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤ سة .

الفصل السادس
في وقاية األجراء

 الصحة والسػبلمػة :المادة  - : 61مع االحتفاظ بأحكاـ المر وـ االشتراعي رقم (  ) 71تاريخ  77تموز نة  ، 1931المتعلا
بالمؤ سات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة  ،وبأحكاـ المرا يم والقرارات المتخذة
تنفيذاً للمر وـ االشتراعي اآلنف الذكر  ،وبأحكاـ المادة ( )647من قانوف الموجبات والعقود ،
يجب أف تكوف المؤ سات المنصوي عليها في المادة (  ) 8من هذا القانوف نظيفة دائماً
ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين لؤلجراء .
 ويجب أف تكوف المؤ سة مهيأة على وجه يضمن بلمة األجراء  .أما اآلالت والقطعالميكانيكية وأجهزة االنتقاؿ واألدوات والعدد فيجب أف تراعى في تركيبها وحفظها أفضل شروط
ممكنة للسبلمة .
المادة  - : 67تحدد بمرا يم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤوف االجتماعية .
 -1التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبا على جميع المؤ سات الخاشعة لها ،
وال يما فيما يتعلا بتدابير السبلمة واإلنارة والتهوية وتجديد الهواء والميات الصالحة
للشرب والمراحي وإخراج الغبار والدخاف ومنامة األجراء واالحتياطات المتخذة شد
الحريا .
 -7التعليمػػات الخاصػػة المتعلقػػة إمػػا بػػبع الحػػرؼ  ،وإمػػا بػػبع أنػػواع العمػػل وذل ػ حسػػب
الضرورات .
المادة  - : 63بما يتعلا بتطبيا المرا يم المشار إليها في المادة السابقة يجب على المفتشين أف ينذروا رؤ اء
المؤ سات بوجوب تقيدهم بتل التعليمات قبل أف ينظموا محضرا بحقهم .
المػػادة  - : 64يػػنظم هػػذا اإلنػػذار خطيػػا ويػػدوف فػػي ػػجل أعػػد لهػػذت الغايػػة ويػػؤرخ ويوقػػع وتعػػين فيػػه المخالفػػات الملمو ػػة
ومهلة إلزالة تل المخالفات .
المادة  - : 65يحظر على كل رئيس مؤ سة أو مدير أو متولي اإلدارة أو رئيس ورشة  ،وبصورة عامة على كل
شخص له لطة على العماؿ والمستخدمين أف يسمح بإدخاؿ أو توزيع المشروبات الكحولية
كافة في المؤ سات المنصوي عليها في المادة الثامنة من هذا القانوف بقصد ا تهبلكها من
قبل األجراء في محل العمل  .ويحظر على كل رئيس مؤ سة أو مدير أو متولي اإلدارة أو رئيس
ورشة  ،وبصورة عامة على كل شخص له لطة على العماؿ والمستخدمين أف يسمح بدخوؿ
أشخاي في حالة السكر إلى المؤ سات المشار إليها في المادة الثامنة من هذا القانوف أو
بإقامتهم فيها .
البػاب الثػانػي
فصػل وحيػػد
فػي تنظيػم العمػػل
المادة  - : 66على كل رب عمل يستخدـ خمسة عشر أجيرا فأكثر أف يضع نظاماً لؤلجراء ولتنظيم العمل في
مؤ سته .
يجب أف يقترف هذا النظاـ بمصادقة وزير االقتصاد الوطني .
المادة  - : 67يمكن أف يشتمل النظاـ المنصوي عليه في المادة السابقة على جدوؿ بالغرامات التي تطبا على
المستخدمين والعماؿ عند ارتكابهم خطأ أو إهماال أ ناء العمل  .وإذا لم يشتمل النظاـ على مثل
هذا الجدوؿ أو لم يكن مة من نظاـ فينظم الجدوؿ بقرار من وزير االقتصاد الوطني .

 تراعى في تنظيم الجدوؿ األمور المبينة في المواد التالية :المادة  - : 68إذا ارتكب األجير أ ناء العمل خطأ جدياً أو إهماالً فاشحاً أو خالف األنظمة الداخلية للمؤ سة
حا لرب العمل أف ينزؿ به على بيل العقاب غرامة ال يجوز أف تتعدا حسم األجر بل ة أياـ
عن الفعل الواحد .
 ال تطب ػػا الغرام ػػة بع ػػد انقض ػػاء خمس ػػة عش ػػر يوم ػػا عل ػػى التثب ػػت م ػػن الخط ػػأ أو اإلهم ػػاؿ أوالمخالفة .
المػػادة  - : 69إذا حصػػل مػػن جػػراء الخطػػأ أو اإلهمػػاؿ أو مخالفػػة األنظمػػة شػػرر مػػادي لػػرب العمػػل حػػا لػػه أف
يستوفي قيمة هذا الضرر من أجر العامل أو المستخدـ .
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المادة  - : 71في جميع األحواؿ ال يجوز أف يجاوز المبلغ المحسوـ أجر خمسة أياـ في الشهر الواحد .

المادة  - : 71إف الغرامات المفروشة على بيل العقاب يجب أف تخصص بتمامها باألعماؿ التعاونية دوف واها
المنشأة لمصلحة األجراء وفقا للقواعد العامة التي تحدد بقرار من وزير االقتصاد الوطني .

المػادة  - : 77إذا أوقػف األجيػػر مػن قبػػل القضػاء فيعتبػر موقوفػػا عػن العمػػل حكمػا وحالمػا يخلػػى ػبيله يعػػاد إلػى العمػػل
الذي كاف يمار ه أو إلى عمل مما ل .

تدوف العقوبات المفروشة على األجراء في جل خاي يذكر فيه ا م األجير المعاقب ونػوع المخالفػة وتاريخهػا
المادة ّ - : 73
ومقدار العقوبة  ،وكيفية تنفيذها .

ولمفتشي العمل أف يطلعوا في كل حين على هذا السجل وأف يطلبوا بشأف العقوبات المفروشة

جميػع اإليضاحات البلزمة .

المادة  - : 74لرب العمل أف يفسخ العقد دوف ما تعوي
 -1إذا انتحل األجير جنسية كاذبة .

أو علم ابا في الحاالت التالية :

 -7إذا ا تخدـ األجير على بيل التجربة ولم يرا رب العمل خبلؿ بل ة أشهر من
ا تخدامه .

 -3إذا بت أف األجير ارتكب عمبلً أو إهماالً مقصوداً يرمي إلى إلحاؽ الضرر بمصالح رب العمل
المادية على أنه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب أف يعلم خطيا بهذت المخالفة

مصلحة الشؤوف االجتماعية خبلؿ بل ة أياـ من التثبت منها .

 -4إذا أقدـ األجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظاـ الداخلي
بلث مرات في السنة الواحدة .

 -5إذا تغيب األجير بدوف عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر
من بعة أياـ متوالية يجب أف يبيّن األجير لرب العمل أ باب الغياب خبلؿ أربع وعشرين
اعة من رجوعه .

وعلػى رب العمػل فػي كػل مػرة أف يبلػغ األجيػر خطيػػا عػن عػدد األيػاـ التػي تحسػب عليػه أنػػه
تغيب فيها بدوف عذر شرعي .

 -6إذا حكم على األجير بالحبس نة فأكثر الرتكابه جنايػة  ،أو إذا ارتكػب جنحػة فػي محػل
العمل وأ ناء القياـ به  ،وإذا حكػم علػى األجيػر ألجػل األفعػاؿ المنصػوي والمعاقػب عليهػا

في المادة (  ) 344من قانوف العقوبات .

 -7إذا اعتدا األجير على رب العمل أو متولي اإلدارة المسؤوؿ في محل العمل .

المادة  - : 75يحا لؤلجير أف يترؾ عمله قبل انتهاء مدة العقد ودوف ما علم ابا في الحاالت التالية :

 -1إذا أقدـ رب العمل أو ممثله على خدعه في شروط العمل عند إجراء العقد على أنه ال
يحا لؤلجير التذرع بهذا الحا بعد انقضاء بل ين يوما على دخوله في الخدمة .

 -7إذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو األجير وفقاً ألحكاـ هذا القانوف .

 -3إذا ارتكب رب العمل أو ممثله جرماً مخبلً باآلداب في شخص األجير أو عضو من أعضاء
عائلته .

 -4إذا أقدـ رب العمل أو ممثله على ارتكاب أعماؿ العنف في شخص األجير .

المادة  - : 76إذا ترؾ األجير عمله ألحد األ باب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرؼ
المنصوي عليها في هذا القانوف .

الباب الثال

فصل وحيد

في المجلس التحكيمي

المادة  - : 77ينشأ في مركز كل محافظة مجلس تحكيمػي يؤلػف بمر ػوـ يتخػذ بنػاء علػى اقتػراح وزيػري العدليػة
واالقتصاد الوطني من :
قاا

ممثل عن أرباب العمل

ممثل عن األجراء

 :رئيػس
 :عضػو

 :عضػو

ويعين أيضا عضواف مبلزماف واحد عن أرباب العمل واآلخر عن األجراء ليقوـ كل منهما مقاـ
الممثل األصيل عند تعذرت أو غيابه ويقوـ رئيس دائرة الشؤوف االجتماعية أو من ينتدبه بوظيفة

مفوا الحكومة لدا هذا المجلس .

المادة  - : 78يشترط في ممثلي أرباب العمل واألجراء األصليين والمبلزمين :
 -1أف يكونوا لبنانيين .

 -7أف يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر .

 -3أف يكونوا غير محكوـ عليهم لجناية أو لجريمة شائنة .

 -4أف يكونوا قد مار وا مهنتهم مدة خمس نوات على األقل .
9

المادة  - : 79يختص المجلس التحكيمي .
 -1بالنظر في الخبلفات الناشئة عن تحديد الحد األدنى لؤلجور .
 -7بالنظر في الخبلفات الناشئة عن طػوارئ العمػل المنصػوي عليهػا فػي المر ػوـ االشػتراعي رقػم ( ) 75
الصادر في  4أيار نة . 1943
 -3بالنظر في الخبلفات الناشئة عن الصرؼ من الخدمة وترؾ العمل وفرا الغرامات  ،وبصورة
عامة في جميع الخبلفات الناشئة بين أرباب العمل واألجراء عن تطبيا أحكاـ هذا القانوف .
المادة  - : 81ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة .
 تعفى هذت القضايا من الر وـ القضائية دوف النفقات  ،فهذت تبقى على عاتا الفرياالخا ر .
المادة  - : 81إف األحكاـ الصادرة عن المجلس التحكيمي ال تقبل أي طريا من طرؽ المراجعة وا االعتراا
 .يقدـ االعتراا وفقاً لؤلصوؿ العادية .
المادة  - : 87يتقاشى أعضاء المجلس التحكيمي تعويضاً يحدد بمر وـ .
الباب الرابع
في النقابات
الفصل األوؿ
أحكػاـ عػامػة
المػػادة  - : 83فػػي كػػل فئػػة مػػن فئػػات المهػػن يحػػا ألربػػاب العمػػل ولؤلج ػراء أف يؤلػػف كػػل مػػنهم نقابػػة خاصػػة يكػػوف لهػػا
الشخصية المعنوية وحا التقاشي .
المادة  - : 84تنحصر غاية النقابة في األمور التي من شأنها حمايػة المهػن وتشػجيعها ورفػع مسػتواها والػدفاع عػن
مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوت االقتصادية والصناعية والتجارية .
 ويحظر على النقابات االشتغاؿ بالسيا ة واالشتراؾ في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة يا ية.
المػادة  - : 85ال يجػػوز لنقابػة واحػػدة أف تجمػع أشخاصػاً ينتسػبوف لمهػػن مختلفػة بػػل يجػب أف يكػػوف جميػع أعضػػائها ممػػن
يمار وف مهنة واحدة أو مهناً متشابهة .
 أما الحدود بين المهن والحرؼ المتشابهة وجداوؿ المهن المرخص ألصحابها بأف يؤلفوانقابات فيما بينهم فيعينها وزير االقتصاد الوطني بقرار يتخذت بناء على اقتراح مصلحة الشؤوف
االجتماعية .

الفصل الثاني
تأ يس النقابات
المادة  - : 86ال تنشأ نقابة ألرباب العمل أو لؤلجراء إالّ بعد الترخيص من وزير االقتصاد الوطني .
المادة  - : 87يقدـ طلب الترخيص إلى وزارة االقتصاد الوطني  -مصلحة الشؤوف االجتماعية  -وهذت الوزارة
تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذل قرارها بالرف أو بالقبوؿ .
 ال تعتبر النقابة شرعية إال بعد نشر القرار في الجريدة الر مية .المادة  - : 88يجب أف يقدـ طلب الترخيص على بلث نسػخ وأف يرفػا بػثبلث نسػخ عػن النظػاـ الػداخلي وبورقػة السػجل
العدلي لؤلعضاء المؤ سين .
تلصا أوراؽ التمغة على النسخة األولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديا .
والثانية تبقى لدا وزارة الداخلية والثالثة لدا مصلحة الشؤوف االجتماعية .
المادة  - : 89على كل نقابة أف تضع نظاماً داخلياً مصدقاً عليه من الهيئة العامة بأكثرية لثي أعضائها وال يكوف
نافذا إال بعد المصادقة عليه من وزارة االقتصاد الوطني .
الفصل الثال
االنتساب إلى النقابػة
حر في أف ينتسب إلى النقابة أو ال ينتسب .
المادة  - : 91كل من رب العمل واألجير ّ
المادة  - : 91يشترط في من يريد االنتساب إلى النقابة :
 -1أف يكوف من الجنسية اللبنانية متمتعا بحقوقه المدنية .
 -7أف يمارس المهنة وقت الطلب .
أتم الثامنة عشرة من العمر .
 -3أف يكوف قد ّ
 -4أف ال يكوف محكوما عليه لجناية أو لجريمة شائنة .
المادة  - : 97يجوز لؤلجانب أف ينتسبوا إلى النقابة إذا توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات (  7و 3و) 4
من المادة السابقة وكاف مصرحا لهم بالعمل في لبناف .
على أنه ال يحا لؤلعضاء األجانب أف ينتخبوا أو ينتخبوا وإنما يحا لهم أف ينتدبوا أحدهم لكي يمثلهم
ويدافع عنهم لدا مجلس النقابة .
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المػادة  - : 93يقػػدـ طلػػب االنتسػاب إلػػى مجلػػس النقابػة مرفقػاً بتػػذكرة الجنسػية وشػػهادة عمػػل مصػدقاً عليهػػا مػػن
مصلحة الشؤوف االجتماعية تشير إلى أف الطالب يحترؼ مهنة النقابة .
وعلػػى مجلػػس النقابػػة أف يتخػػذ قػػرارت بقبػػوؿ الطلػػب أو رفضػػه بوا ػػطة االقتػػراع السػ ّػري فػػي مػػدة
خمسة عشر يوماً .
المػػادة  - : 94يحػػا للطالػػب أف يعتػػرا علػػى قػػرار الػػرف إلػػى مصػػلحة الشػػؤوف االجتماعيػػة فتتخػػذ بشػػأنه القػػرار
البلزـ .

المادة  - : 95لمجلس النقابػة أف يفصػل كػل عضػو يرتكػب أعمػاالً تخػالف غايػة النقابػة مخالفػة خطيػرة أو يخػل بنظامهػا
الداخلي أو يمتنع عن دفع االشتراؾ .
المادة  - : 96العضو الذي يفصل من النقابة أل باب يراها غير قانونية أف يعترا على قرار الفصل إلى مصلحة
الشؤوف االجتماعية فتتخذ بشأنه القرار البلزـ .
المادة  - : 97لكل عضو أف يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه للرئيس بشرط أف ال يكوف مديوناً لصندوؽ النقابة .
المادة  - : 98يحدد بدؿ االشتراؾ في النظاـ الداخلي وال يمكن تعديل هذا البدؿ إال بموافقة لثي أعضاء
المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة االقتصاد الوطني .
الفصل الرابع
إدارة أعماؿ النقابػة
المادة  - 99يدير شؤوف النقابة مجلس مؤلف من أربعة أعضاء على األقػل وا نػي عشػر علػى األكثػر ويجػب أف
يحدد في النظاـ الداخلي عدد األعضاء بين هذين الحدين .
المادة  ( - : 111المعدلة بموجب القانوف رقم  41تاريخ . ) 1971 / 6 / 15
 ينتخب أعضاء المجلس لمدة أربع نوات باالقتراع السري  ،ويخرج نصفهم بالقرعة بعدالسنتين األوليين ،وينتخب بدال عنهم  ،ويجوز إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدتهم
.
المادة  - : 111ينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أوؿ اجتماع يعقدونه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوؽ .
 رئيس المجلس هو رئيس النقابة .المادة  - : 117تحػدد فػي النظػاـ الػداخلي صػبلحيات المجلػس والػرئيس وأمينػي السػر والصػندوؽ وواجبػات كػل
منهم .
المػػادة  - : 113ال يجػػوز للمجلػػس أف يعقػػد قرشػاً مػػا أو أف يقبػػل هبػػات تزيػػد علػػى ألػػف ليػػرة لبنانيػػة إال بموافقػػة
الهيئة العامة ومصادقة وزير االقتصاد الوطني .
المادة  - : 114تتخذ النقابة جبلً تقيّد فيه أ ماء أفرادها وعمرهم وا م بلدتهم ومحلتهم ومكػاف عملهػم  ،و ػجبلً رخػر
تبين فيه الواردات والمصاريف .
الفصل الخامس
أحكػاـ ختػاميِػة
المادة  - : 115إذا أخػل مجلػس النقابػة بالواجبػات المفروشػة عليػه أو أي عمػبلً ال يدخل فػي اختصاصػه ،
حا للحكومة أف تحل هذا المجلس على أف يجري انتخاب المجلس الجديد في مدة بل ة
أشهر من تاريخ الحل  .وإذا قاـ بهذت األمور أحد أفراد المجلس فللحكومة أف تطلب ا تبداله
وأف تبلحقه أماـ القضاء عند االقتضاء .
المادة  - : 116للنقابات أف تتخػذ لتنظيم العبلقات بينها تحت ا م اتحاد النقابات على أف يرخص لها من
وزارة االقتصاد الوطني وتخضع للشروط المفروشة لتأ يس النقابات .

الباب الخامس
في العقوبات
المادتاف  117و  ( - : 118عدلتا بقانوف  1967 / 9 / 17والمر وـ رقم  9816تاريخ ) 1968 / 5 / 4
المادة األولى  - :تلغى المادتاف  117و  118من قانوف العمل الصادر بتاريخ  73أيلوؿ  ، 1946وتستبدؿ
بالمواد التالية:
المػػادة الثانيػػة  - :كػػل مخالفػػة ألحكػػاـ هػػذا القػػانوف وللمرا ػػيم والقػػرارات المتخػػذة بتطبيقػػه وتنفيػػذت تحػػاؿ إلػػى
المحاكم ذات االختصاي ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامػة تتػراوح بػين / 111 /
ليػػرة و  / 1111 /ليػػرة لبنانيػػة وبػػالحبس مػػن شػػهر إلػػى بل ػػة أشػػهر أو بإحػػدا هػػاتين العقػػوبتين
وتضاعف العقوبة عند التكرار خبلؿ نة واحدة .
( أشيفت بالمر وـ رقم  9816تاريخ . ) 1968 / 5 / 4
 ال يجوز منح األ باب المخففة وال الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالفبا إنػذارت أو إنػذار مػن يقػوـ مقامػه خطيػاً بتصػحيح أوشػاعه ويحكػم فػي كػل مخالفػة علػى
حدة تعدد بتعدد االجراء وال يجوز إدغاـ العقوبات .
المادة الثالثة  ( - :المعدلة بالمر وـ رقم  9816تاريخ . ) 1968 / 5 / 4
 ال يبلحا المخالف أماـ المحاكم إذا دفع خبلؿ خمسة عشر يوماً من تنظيم محضر شبطالحد األدنى للغرامة المنصوي عنها في المادة  7من هذا القانوف إالّ في حالة تكرار
المخالفة خبلؿ مدة نة .
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المادة الرابعة  ( - :المعدلة بالمر وـ رقم  9816تاريخ . ) 1968 / 5 / 4
 إذا تعرا أحدهم للموظف المولج بضبط المخالفة أ ناء قيامه بوظيفته أو بسببها  ،أوعرقل أعماله  ،أو منعه من القياـ بها  ،يعاقب باإلشافة إلى األحكاـ المنصوي عنها
بقانوف العقوبات بغرامة تتراوح بين  511و  1111ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى بل ة
أشهر أو بإحدا هاتين العقوبتين على أف ال تمنح األ باب المخففة وال وقف التنفيذ ،
وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة .
المادة الخامسة  - :إذا امتنػػع صػػاحب المؤ سػػة عػػن تنفيػػذ تػػدابير الوقايػػة والسػػبلمة المفروشػػة عليػػه بموجػػب
اإلن ػػذار الموج ػػه م ػػن قب ػػل اللجن ػػة المختص ػػة  ،يح ػػا للم ػػدير الع ػػاـ ل ػػوزارة العم ػػل والش ػػؤوف
االجتماعية أف يوقف المؤ سة عن العمل مؤقتاً  ،لمدة ال تتجاوز عشرة أيػاـ علػى أف تػدفع
أجور األجراء والمستخدمين كاملة خبلؿ مدة التوقف عن العمل .
المادة الساد ة  - :تقوـ دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات ألحكاـ هذا القانوف وللنصوي التطبيقية المتعلقة
به  ،ويكوف للمحاشر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت عكسها .
المادة السابعة  - :يعمل بهذا القانوف فور نشرت في الجريدة الر مية .
المادة  - : 119تعين في الحكم المهلة التي يجػب أف تنفػذ خبللهػا أعمػاؿ السػبلمة والوقايػة الصػحية  .وإذا لػم
تنفذ هذت األعماؿ شمن المهلة المعينة فللمحكمة أف تقضي بإقفاؿ المؤ سة .

الباب السادس
في مكاتب اال تخداـ
المادة  - : 111على البلديات في مركز كل محافظة أف تنشيء مكتباً لبل تخداـ يعمل تحت إدارة رئيس البلدية
وإشراؼ وزارة االقتصاد الوطني ػ مصلحة الشؤوف االجتماعية .
 ويجوز أف تنشأ مكاتب اال تخداـ في بلديات أخرا بقرار من وزير االقتصادالوطني .
 ( المضافة بالقانوف  39تاريخ . ) 1971 / 6 / 14 تخضع مكاتب اال تخداـ الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العمل والشؤوفاالجتماعية وعلى المكاتب المنشأة قبل صدور هذا القانوف أف تتقدـ خبلؿ بل ة أشهر
بطلب الترخيص المذكور .
 يحا لوزير العمل والشؤوف االجتماعية إلغاء الترخيص المذكور في حاؿ عدـ تقيد صاحبمكتب اال تخداـ بالهدؼ الذي أنشئ المكتب من أجله أو إلحاقه الضرر بمصلحة
أصحاب العبلقة أو المصلحة العامة .
 يشترط للموافقة على طلب الترخيص : -1إذا كاف طالب الترخيص شخصاً طبيعياً .
ر  -أف يكوف قد أتم الحادية والعشرين من العمر .
ب  -أف يكوف متمتعا بالحقوؽ المدنية وغير محكوـ بجناية أو جنحة شائنة أو جريمة من
جرائم المخدرات .
 -7إذا كاف الشخص معنوياً :
أ  -أف يكوف منشأ وفقا للقوانين المرعية اإلجراء .
ب  -أف تجيز له أنظمته ممار ة هذا العمل .
 -3تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل والشؤوف االجتماعية شروط إنشاء مكاتب اال تخداـ
الخاصة .
المادة  - : 111مكاتب اال تخداـ تختص :
 -1بقبوؿ طلبات اال تخداـ وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من مهن النقابات المنصوي
عليها في هذا القانوف وتصنيفها وتنسيقها وتسجيلها في جل خاي بتاريخ ورودها .
 -7بتسهيل إيجاد عمل للعاطلين وبذؿ المساعي لهذت الغاية .
 -3بتوجيه العماؿ العاطلين حسب حاجات الببلد االقتصادية وحسب أحوالهم الخاصة
وطلبات اليد العاملة وتسهيل انتقالهم من مهنة إلى مهنة أو من منطقة إلى منطقة .
 -4تنظيم إحصاءات عن عدد العماؿ العاطلين في كل منطقة وفي كل مهنة في األوقات التي
تعينها وزارة االقتصاد الوطني .

الباب السابع
أحكاـ نهػائيػة
المادة  - : 117تشمل أحكاـ هذا القانوف العقود الجاري العمل بموجبها بتاريخ نشرت وتطبيا أحكامه في
خبلؿ بل ة أشهر من تاريخ نشرت على جميع الهيئات النقابية المنصوي عليها في المواد ( 83
وما يليها ) من هذا القانوف .
 إف الدعاوا قيد النظر لدا المحاكم العادية تبت فيها المحاكم الواشعة يدهاعليها .
المادة  - : 113تنظم بمرا يم تتخذ في مجلس الوزراء طرؽ تطبيا أحكاـ هذا القانوف .
المادة  - : 114ألغيت جميع القوانين واألنظمة المخالفة ألحكاـ هذا القانوف والتي ال تتفا مع
مضمونه .
17

-

 ملحا رقم ( - ) 1يحظر تشغيل األوالد واألحداث والنساء في الصناعات واألشغاؿ اآلتية وفقا ألحكاـ المواد (  77و
 73و : ) 77
 -1العمل تحت طح األرا في المناجم والمقالع وكل عمل ال تخراج الحجارة .
 -7العمل في األفراف الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية .
 -3تفضي المرايات بطريقة الزئبا .
 -4صنع المتفجرات ومعالجتها باأليدي .
 -5ب الزجاج وتبريدت في الفرف الخاي .
 -6لحاـ القطع المعدنية بتذويبها الجزئي .
 -7صنع الكحوؿ و ائر المشروبات الكحولية .
 -8الدهاف بطريقة الديكو .
 -9تقليب ومعالجة أو تحويل الرماد المحتوي على رصاي وا تخبلي الفضة من الرصاي .
 -11تركيب مزيج اللحاـ أو أمزجة معدنية محتوية على أكثر من  11بالمئة من الرصاي .
 -11صنع الليتارج والما يكو وألمنيوـ والسيروز أورنج أو لفات أو كربونات أو ػيليكات الرصػاي
.
 -17عملية الميح والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية أو إصبلحها .
 -13تنظيػػف المعامػػل التػػي تجػػري فيهػػا األعمػػاؿ المنصػػوي عليهػػا تحػػت رقػػم  9 ( :و  11و  11و
. ) 17
 -14قيادة اآلالت ذات المحركات الكبرا .
 -15إصبلح أو تنظيف اآلالت ذات المحركات أ ناء دورانها .
 -16صنع اإل فلت .
 -17أعماؿ الدباغة .
 -18العمل في مستودعات األ مدة المستخرجة من مواد البراز أو الزبل أو العظم أو الدـ .
 -19لخ جلود الحيوانات .

 إف قبػػوؿ األحػػداث فػػي إحػػدا المصػػانع أو المعامػػل بقصػػد التعلػػيم أو اإلعػػداد الفنػػي ال يعتبػػر بمثابػػةا ػػتخداـ  ،شػػرط أف يكػػوف المصػػنع أو المعمػػل قػػد ا تحصػػل مػػن أجػػل ذلػ علػػى تػػرخيص مػػن وزارة
الصحة العامة .
 ملحا رقم ( - ) 7 الصناعات التي يخضع ا تخداـ األحداث فيها لتقديم شهادة طبية . يحظر تشغيل األوالد ويخضع تشغيل األحداث في الصناعات واألشغاؿ اآلتية وفقا ألحكاـ المادتين ( 77و : ) 73
 -1طبخ الدـ  -7 .طبخ العظاـ  -3 .طبخ الصابوف  -4 .طبخ الشحم  -5 .طبخ األ مدة
 -6 .كل عملية ذات عبلقة بصنع الجلود  -7 .صنع الغراء  -8 .صنع السمينتو  -9 .قطاؼ
القطن ( العمل في محبلت قطف القطن ومحبلت اآلالت )  -11 .صنع الزجاج  -11 .صنع
السكر  -17 .قبس القطن  -13 .الطباعة  -14 .نسل الخرؽ وصناعتها  -15 .صنع القنب
والكتاف والصوؼ  -16 .نقش وتقصيب الرخاـ و ائر الحجارة  -17 .حرفة النحاس -18 .
صناعة التبغ  -19 .غزؿ ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتاف بوا طة اآلالت  -71 .أشغاؿ
البناء ويستثنى من ذل األبنية في األرياؼ التي ال يتجاوز علوها األقصى مانية أمتار  -71 .تركيب
الدهاف والدهن اللمع  -77 .الحدادة  -73 .نقل المسافرين أو البضائع على الطرؽ العادية
والحديدية والنهرية وتعاطي نقل البضائع شمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور واألرصفة .
بيروت في  73أيلوؿ
نة 1946
اإلمضاء  :بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
وزير االقتصاد الوطني
رئيس مجلس الوزراء
وزير العدلية
اإلمضاء :
اإلمضاء  :عدا المنبل
اإلمضاء  :عدا المنبل
أحمد الحسيني

الجمهورية اللبنانية

مر وـ رقم 9816
وشع مشروع القانوف المعجل المحاؿ على مجلس النواب بموجب المر وـ رقم  5971تاريخ / 11 / 14
 1966الرامي إلى تعديل أحكاـ قانوف  17أيلوؿ نة  1967وذل لجهة تعديل وتحديد النصوي القامعة
للجرائم المتعلقة بمخالفات قانوف العمل
وقانوف الضماف االجتماعي وا تخداـ األجانب بدوف إجازة عمل  ،موشع التنفيذ .
إف رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الد تور اللبناني ال يما المادة  58منه

وبما أف الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المر وـ رقم  5971تاريخ

 1966/11/14مشروع قانوف معجل يرمي إلى تعديل أحكاـ قانوف  17أيلوؿ نة  1967وذل

لجهة تعديل وتحديد النصوي القامعة للجرائم المتعلقة بمخالفات قانوف العمل وقانوف الضماف

االجتماعي وا تخداـ األجانب بدوف إجازة عمل .

وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوما على إحالة مشروع القانوف المذكور على مجلس النواب دوف أف

يبت به .

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤوف االجتماعية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  74نيساف . 1968
ير م ما يأتي :

المادة األولى  - :يوشع موشع التنفيذ مشروع القانوف المعجل المحاؿ على مجلس النواب بموجب المر وـ رقم
 5971تاري ػػخ  1966/11/14الرامي إلى تعديل أحكاـ قانوف  17أيلوؿ نة  1967وذل

لجهة تعديل وتحديد النصوي القامعة للجرائم المتعلقة بمخالفات قانوف العمل وقانوف الضماف

االجتماعي وا تخداـ األجانب بدوف إجازة عمل  ،التالي نصه:

المػػادة األولػػى  :تضػػاؼ إلػػى المػػادة (  ) 7مػػن قػػانوف  17أيلػػوؿ ػػنة  1967المتعلػػا بإلغػػاء وا ػػتبداؿ
أحكاـ المادتين  117و  118من قانوف العمل الفقرة التالية :

 -ال يجػػوز مػػنح األ ػػباب المخففػػة وال الحكػػم بوقػػف التنفيػػذ فػػي المخالفػػة المرتكبػػة مػػن مخػػالف ػػبا

إنػػذارت أو إنػػذار مػػن يقػػوـ مقامػػه خطي ػاً بتصػػحيح أوشػػاعه ويحكػػم فػػي كػػل مخالفػػة علػػى حػػدة تعػػدد بتعػػدد

األجراء وال يجوز إدغاـ العقوبات .

المادة الثانية  :تعدؿ المادة (  ) 3من قانوف  17أيلوؿ نة  1967على النحو التالي :

 ال يبلحػػا المخػػالف أمػػاـ المحػػاكم إذا دفػػع خػػبلؿ خمسػػة عشػػر يومػػا مػػن تنظػػيم محضػػر شػػبط الحػػداألدنى للغرامة المنصوي عنها في المادة  7من هذا القانوف إال في حالة تكرار المخالفة خبلؿ مدة نة .

المادة الثالثة  :تعدؿ المادة (  ) 4من قانوف  1967/9/17على النحو التالي :

 إذا تعرا أحدهم للموظف المولج بضبط المخالفة أ ناء قيامه بوظيفته أو بسببها  ،أو عرقل أعماله ،أو منعه من القياـ بها  ،يعاقب باإلشافة إلى األحكػاـ المنصوي عنها بقانوف العقوبات بغرامة تتراوح بين

 511و  1111ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى بل ة أشهر أو بإحدا هاتين العقوبتين على أف ال
تمنح األ باب المخففة وال وقف التنفيذ  ،وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة .

المادة الرابعة  :يعاقب الذي يستخدـ أجنبيا بعقد عمل أو إجازة صناعة بدوف موافقة مسبقة أو إجازة
عمل صادرة عن وزارة العمل والشؤوف االجتماعية بغرامة يجب أف ال تقل في مطلا األحواؿ عن  51ليرة
لبنانية عن كل يوـ ا تخدمه فيه وأف ال تزيد عن مائة ليرة وتضاعف هذت العقوبة عند تكرار المخالفة خبلؿ

 3نوات .

المادة الخامسة  :كل مخالفة ألحكاـ المادة (  ) 81من قانوف الضماف االجتماعي الموشوع موشع
التنفيذ بالمر وـ رقم  13955تاريخ  1963/9/76يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوي عنها في

المادة الثانية من قانوف  17أيلوؿ  1967وتعديبلته وتطبا بشأنها األحكاـ المنصوي عنها في المادة (

 ) 7من هذا القانوف وتدفع الغرامات إلدارة  -الصندوؽ الوطني للضماف االجتماعي  .أما العراقيل
والمعارشة التي يتعرا لها موظفو الصندوؽ الوطني للضماف االجتماعي أ ناء قيامهم بوظيفتهم فتعاقب

وفقاً ألحكاـ المادة الثالثة من هذا القانوف ولموظفي الصندوؽ أف يطلبوا مؤازرة اإلدارات العامة وقوا
األمن بالمهمة الموكولة إليهم عند االقتضاء .

الم ػػادة الساد ػػة  :تطب ػػا األص ػػوؿ الم ػػوجزة عل ػػى مخالف ػػات ق ػػانوف العم ػػل واألنظم ػػة المتعلق ػػة ب ػػه وعل ػػى
مخالفات قانوف الصندوؽ الوطني للضماف االجتماعي وعلى مخالفات ا تخداـ وعمل األجانب .

المادة السابعة  :تلغى جميع النصوي التي تتعارا مع أحكاـ هذا القانوف أو التي ال تتفا مع مضمونه .
7
المادة الثامنة  :يعمل بهذا القانوف فور نشرت في الجريدة الر مية .

المادة الثانية :

 -ينشر هذا المر وـ ويبلغ حي تدعو الحاجة ويعمل به فور نشرت في الجريدة الر مية .

ن الفيل في  4أيار 1968

صدر عن رئيس الجمهورية
اإلمضاء  :شارؿ الحلو

رئيس مجلس الوزراء

اإلمضاء  :عبد اهلل اليافي

وزير العمل والشؤوف االجتماعية

اإلمضاء  :ادوار حنين

الجمهورية اللبنانية
وزارة العمل والشؤوف االجتماعية
= = =

قرار رقم 1 / 117
بتعليا قرارات تحديد مواقيت الفتح واإلقفاؿ في
األعماؿ والمهن الواحدة والمتشابهة  ،وتأليف لجنة
القتراح تنظيم مبلئم

إف وزير العمل والشؤوف االجتماعية
بناء على المر وـ رقم  9437تاريخ 1968 / 7 / 8
بناء على القانوف رقم  66 / 48الصادر بتاريخ  76رب نة  1966بإشافة المادة  35مكرر
إلى قانوف العمل  ،والمتعلا بتحديد مواقيت العمل  ،والفتح واإلقفاؿ في األعماؿ والمهن الواحدة
والمتشابهة .
بنػػاء علػػى النتػػائج التػػي حققهػػا تنظػػيم مواقيػػت العمػػل فػػي بعػ المهػػن واألعمػػاؿ واخػػتبلؼ أصػػحاب
العمل  ،أنفسهم حوؿ هذا التنظيم ور ارت .
بناء على شرورة إعادة النظر بالقرارات التي أصدرتها هذت الوزارة  ،لتحقيا التنظيم المنشود في شوء
التجارب التي أجرتها  ،بما يحقا رغبة األكثرية المساواة ويؤمن المصلحة العامة .
بناء على اقتراح المدير العاـ لوزارة العمل والشؤوف االجتماعية .
يقرر ما يأتػي
المادة األولى  - :تعلا جميع القرارات الصادرة عن هذت الوزارة  ،والمتعلقػة بتحديػد مواقيػت الفػتح واإلقفػاؿ فػي
نطاؽ محافظة مدينػة بيػروت وشػواحيها وذلػ لمػدة خمسػة أشػهر اعتبػارا مػن تػاريخ صػدور هػذا
القرار .
المادة الثانية  - :ال يمس هذا التعليا حقوؽ األجراء المكتسبة بموجب القرارات والمشار إليها في المادة السابقة
وعلى أصحاب العمل تمكينهم من اال تفادة من أياـ الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذت
القرارات تحت طائلة المسؤولية .
ويكلف تفتيش العمل بمبلحقة المخالفين لهذت األحكاـ .
المادة الثالثة  - :تشكل لجنة تضم :
 رئيس مصلحة العملة والعبلقات المهنيةرئيساً
 ممثل عن وزارة االقتصاد الوطنيرئيس دائرة تفتيش العمل والوقاية والسبلمة
عضواً ومقرراً
 ممثل عن محافظة بيروت ممثل عن غرفة التجارة في بيروت . ممثل عن النقابة المعنية بالمهنة المراد تنظيمها . وعند عدمها  ،ممثل عن أصحاب المهنة .على أف تتولى هذت اللجنة  ،درا ة موشوع تنظيم العمل  ،في مختلف قطاعات المهن الواحدة
والمتشابهة  ،في نطاؽ مدينة بيروت  ،وتقديم اقتراحاتها خبلؿ فترة ال تتجاوز خمسة أشهر  ،من
تاريخ صدور هذا القرار .

المادة الرابعة  - :ينشر ويبلغ هذا القرار حي تدو الحاجة .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بيروت في 1968 / 3 / 13
وزير العمل والشؤوف االجتماعية
التوقيع  :ادوار حنين

وزارة العمل والشؤوف االجتماعية

قرار رقم 1 / 54
يتعلا بمواقيت العمل والفتح واإلقفاؿ لتجار األحذية
لبع مناطا مدينة بيروت

إف وزير العمل والشؤوف االجتماعية
بناء على المر وـ رقم  6317تاريخ 1966 / 17 / 6
بنػػاء علػػى القػػانوف رقػػم  66 / 48الصػػادر بتػػاريخ  76رب  1966بإشػػافة المػػادة  35مكػػرر مػػن
قػػانوف العمػػل والمتعلػػا بتحديػػد مواقيػػت العمػػل والفػػتح واإلقفػػاؿ فػػي المؤ سػػات واألعمػػاؿ والمهػػن
الواحدة والمتشابهة .
بناء على التحقيا الذي قامت بػه دائػرة تفتػيش العمػل بالطلػب المقػدـ مػن تجػار األحذيػة فػي ػاحة
النجمة وشارع المعرا المسجل في دائػرة التفتػيش العمػل تحػت رقػم  17 / 44تػاريخ / 1 / 11
. 1968
وبناء على اقتراح المدير العاـ
يقرر ما يأتي
المادة األولى  - :تحدد مواقيت العمل والفتح واإلقفاؿ في المؤ سات التي تتعاطى تجارة األحذية في الشػوارع
اآلتية :
 احة النجمة وشارع المعرا .يحدهما جنوبا شارع األمير بشير  ،شماال شارع ويغاف  ،شرقا وؽ اللحامين وكنيسة الروـ
الكا ولي و وؽ الداللين وجامع السراي  ،غربا شارع الكبوشية بما فيها المؤ سات
الكائنة في شارع رياا الصلح والبرلماف حتى ملتقى هذين الشارعين لباب إدريس .
أ  -من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة والنصف مساء .
ب  -يقفل األشخاي المذكورين مؤ ساتهم إقفاالً كامبلً طيلة أياـ اآلحػاد وفػي األيػاـ التاليػة
 :عيد أوؿ أيار واال تقبلؿ .
ج  -تقفل المؤ سات المشار إليها أعبلت أبوابها طيلة أشهر تموز ورب وأيلوؿ بعػد ظهػر
كل يوـ بت اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة وال تفتح إال صباح يوـ اال نين .
المادة الثانية  - :ال يحا ألي شخص من األشخاي المشار إليهم في المػادة األولػى أف يفػتح مؤ سػته أو يمػارس
عمله فيها خارج األوقات المبينة في المادة السابقة .
المادة الثالثة  - :تعلا المؤ سات المشار إليها في المادة األولى  ،بياناً بمواقيت العمل والفتح واإلقفاؿ كما هي
محددة بهػذا القرار  ،على باب المؤ سة الخارجي .

المػػادة الرابعػػة  - :كػػل مخالفػػة ألحكػػاـ هػػذا الق ػرار تعاقػػب وفق ػاً ألحكػػاـ المػػادة األولػػى مػػن قػػانوف  17أيلػػوؿ 1967
المعدؿ للمادتين  117و  118منه .
المادة الخامسة  -:ينشر ويبلغ هذا القرار حي تدعو الحاجة .
بيروت في 6
شباط 1968
وزير العمل والشؤوف االجتماعية
اإلمضاء  :ليماف الزين
رقم  4 / 976وزارة الداخلية
____________________________________
الجمهورية اللبنانية
وزارة العمل
= = =
قرار رقم 1/07
يتعلق بتنظيم عمل مكاتب
استقدام الخادمات األجنبيات
إ ّف وزير العمل ،

بناء على المر وـ رقم  /11157/تاريخ  ( 7113/4/17تشكيل الحكومة ) ،
ً
بناء على القانوف الصادر بتاريخ  1946/9/77وتعديبلته (قانوف العمل ) ،
ً

بناء على المر وـ رقم  /17561/تاريخ  ( 1964/9/18تنظيم عمل األجانب ) ،
ً

ونظراً لتزايد عدد الخادمات األجنبيات العامبلت في لبناف  ،وكثرة المشاكل التي

تحصل بيػن

عن ا تقداـ وتشغي ػػل

أصحاب المكاتب واألجنبيات وأصحاب المنازؿ والناتجة

المكاتب وتحديد العبلقة والمسؤولية بين األفرقاء الثبل ة ،

الخادمات  ،م ّػما يستدعي تنظيم عمل

بناء على الدرا ة التي أعدتها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقػػم  7 / 378تاري ػػخ
ً
 7113/6/76المكلفة درا ة أوشاع الخادمات األجنبيات ومكاتب

اال تقداـ .

بناء على اقتراح المدير العاـ ،
ً

يقػرر مػا يأتػي :

المادة األولى :

على كل من يرغب فػي ا ػتقداـ الخادمػات األجنبيػات للعمػل فػي منػازؿ األفػراد أف يحصػل علػى

ترخيػص من وزارة العمل .

المادة الثانية :

يشترط للحصوؿ على هذا الترخيص توفر الشروط التالية :

 -طلػػب ا تحصػػاؿ عل ػػى رخصػػة ال ػػتقداـ خادمػػات أجنبيػػات وف ػػا نمػػوذج خ ػػاي فػػي دائ ػػرة

اال تخداـ – مصلحة القوا

العاملة  ،ترفا به المستندات التالية :

 -شهادة إيداع من مصرؼ اإل كاف بقيمة خمسين مليوف ليرة لبنانية .

 -تعه ػػد مس ػػجل ومص ػػدؽ م ػػن الكات ػػب الع ػػدؿ يتعل ػػا بتطبي ػػا ق ػػوانين وانظم ػػة وزارة العمػ ػػل

وتحمػل المسؤولية المترتبة

عن أية مخالفة .

يتضمن عبارة تعاطي

 صػػورة عػػن السػػجل التجػػاري للمؤ سػػة ال يتعػػارا موشػػوعه مػػع عمػػل المكتػػب  ،واف الاإل تخداـ وتأمين األجراء .

 -صورة عن ند ملكية أو إيجار المؤ سة مصدقة من المراجع المختصة .

.

 جل عدلي لصاحب المؤ سة ولكافة الشركاء في الشركة ال يعود تاريخه ألكثر من شهر -صورة عن هوية صاحب المؤ سة وأي شري في الشركة .
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المادة الثالثة :

على صاحب الطلب أف يكوف لبنانياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية وغير محكوـ عليه بجناية أو

جنحػػة شائنة أو مخالفة
لآلداب العامة واألخبلؽ .
المادة الرابعة :

تقدـ الطلبات في دائرة اال تخداـ  ،مصلحة القوا العاملة  ،وتحدد مهلة تقديمها وأصوؿ البت بهػػا بقرار

يصدر عن الوزير .
المادة الخامسة  :ال يحا ألي فرد أو شركة أو مؤ سة الحصوؿ على أكثر من ترخيص واحد أو أف يكوف شريكاً
فػي شركة أخرا تتعاطى ا تقداـ الخادمات  ،ويشمل هذا اإلجراء افراد العائلة ( الزوج – الزوجػة – األبناء ) الذين
يعيشوف في منزؿ واحد .
المادة الساد ة  :ال يحا لصاحب المؤ سة أو للشركاء مجتمعين ومنفردين التنازؿ عن رخصػة المكتػب أو بيعهػا
أو تأجيرها .
المادة السابعة  :يمنع على المكاتب تغيير مكاف عملها قبل موافقة وزارة العمل  ،وعليها لهذت الغاية تقديم طلب
تغيير المكاف لدا دائرة اإل تخداـ  ،مصلحة القوا العاملة .
المادة الثامنػة  :يحا ل كل مكتب ا تقداـ تعيين مندوب واحد يمثله لدا الوزارة  ،ويشترط بهذا المندوب اف
يكػوف لبنانياً  ،غير محكوـ بجريمة
شائنة  ،وأف يكوف مفوشاً من قبل المسؤوؿ عن المكتب  ،بموجب وكالة ر مية مسجلة لدا
كاتب العدؿ  ،على أف ال يشمل هذا التفوي

حا التوقيع عن صاحب المكتب أو أحد الشركاء

المفوا بالتوقيع أصوالً  .وال يحا لصاحب المكتب أو أحد الشركاء أو المندوب عنه أف يكونوا
مندوبين لمكتب رخر .
المادة التا عة  :تزود وزارة العمل مندوبي المكاتب ببطاقة صادرة عن الوزارة  ،وعلى المندوب أف يحمل هذت
البطاقػة بشكل ظاهر أ ناء

وجودت في الوزارة .

المادة العاشرة  :يتحمل صاحب المكتب والشركاء في الشركة المسؤولية الكاملة عن الطلبات المقدمة من
المكتب ومن صحة المعلومات

الواردة فيها  .ويحظر على أي منهم التوقيع عن الكفيل

على طلب الموافقة المسبقة .
المادة الحادية عشرة  :يحظر على المكاتب ا تقداـ خادمات منازؿ على أ ماء كفبلء وهميين بغية تشغيلهم بأجر
يومي أو شهري في أماكن متعددة ،او ا تخدامهم في مؤ سات أو شركات .
المادة الثانية عشرة  :يتحمل المسؤوؿ عن المكتب نفقات إعادة األجنبية إلى بلدها وتأمين بديل عنها دوف
تحميل صاحب العمل اية نفقات إشافية في الحاالت التالية :

إذا هربت أو تبين أنها حامل أو مصابة بمرا عقلي أو مرا ار أو معد أو إعاقة ال تمكنها من
العمل بشكل طبيعي  ،وذل خبلؿ مهلة أقصاها بل ة أشهر من تاريخ الدخوؿ إلى لبناف .
المادة الثالثة عشرة  :يتعهد الكفيل صاحب المنزؿ بتأمين الملبس والغذاء والدواء والمكاف المقبوؿ لنوـ
وا تراحة الخادمة  ،ودفع البدؿ الشهري عند نهاية كل شهر  ،وتقديم المساعدة البلزمة لتحويل
رواتبها إلى الخارج عند الطلب  ،كما يتعهد بإعطائها فترات كافية للراحة  ،وعدـ إ اءة معاملتها ،
أو التعرا لها بالضرب تحت طائلة المبلحقة القضائية .

.../...
3
المادة الرابعة عشرة :

على مكتب اإل تقداـ اف يضع جدوالً لئلتصاؿ الدوري بالكفبلء والخادمات اللواتي

يعملن لديهم  ،بغية التأكد من حسن أداء الخادمة لعملها من جهة  ،وعدـ إ اءة

معاملتها وحصولها على كافة حقوقها من جهة

أخرا  ،وعليػه إببلغ الوزارة  ،مصلحة

القوا العاملة  ،عن الحاالت التي تستوجب تقديم شكوا بحا الخادمة أو الكفيل .
المادة الخامسة عشرة :

يحظر على مسؤولي او موظفي مكاتب اإل تقداـ التعرا بالضرب للخادمات وفي
وبين أصحاب العمل والخادمة  ،أو بين هذين األخيرين عليهم

حػاؿ حصوؿ خبلفات بينهم
إبػبلغ وزارة العمل بالموشوع وتقديم شكوا إذا
المادة الساد ة عشرة :
يدوف فيػه :

لزـ األمر .

ينظم كل مكتب جبلً خاصاً  ،ترقم صفحاته وتختم بخاتم مصلحة القوا العاملة
ا م األجنبية وجنسيتها  ،وا م صاحب العمل وعنوانه

الدخوؿ إلى لبناف  ،ورقم إجازة العمل

الكامل  ،ورقم طلب الموافقة المسبقة وتاريخه وتاريخ
.
المادة السابعة عشرة :

في حاؿ عدـ حصوؿ الخادمة على إجازة عمل خبلؿ شهرين من تاريخ دخولها إلى
لبناف  ،يتوجب على المسؤوؿ عن المكتب اإلتصاؿ بالكفيل وإببلغه وجوب
اإل تحصاؿ على إجازة عمل  ،وإذا تمنع األخير عن ذل
مصلحة القوا العاملة بالموشوع  ،وذل

 ،عليه إببلغ وزارة العمل

عند انتهاء مهلة الثبل ة أشهر المحددة

للحصوؿ على إجازة العمل .
المادة الثامنة عشرة :

يحظر على أصحاب المكاتب اإلعبلف عن األ عار بأية و يلة كانت وبشكل مباشر أو

غير مباشر .
المادة التا عة عشرة :

تتولى دائرة تفتيش العمل في بيروت والدوائر اإلقليمية في المحافظات مراقبة أعماؿ
مكاتب اإل تقداـ  ،وعليها تقديم تقرير مفصل عن أوشاع كل مكتب مرة كل تة أشهر
.

المادة العشػػروف :

ينظم في قلم مصلحة القوا العاملة ملف خاي لكل مكتب ا تقداـ تسجل فيه
الطلبات المقدمة من قبل كل مكتب خبلؿ مدة نة  ،ويدوف على كل طلب رقم
الملف التسلسلي .

المادة الواحدة والعشروف  :تكلف دائرة اإل تخداـ في مصلحة القوا العاملة تنظيم ملف خاي لكل مكتب ،
يتضمن كافة المستندات

والمعلومات األ ا ية المتعلقة بالمكتب  ،ويضم إلى

الملف القرارات والشكاوا التي تحاؿ إلى الدائرة للحفظ .
المادة الثانيػة والعشروف  :تقدـ الشكاوا والمراجعات المتعلقة بالخبلفات بين أصحاب العمل والخادمات أو بين
أحد هذين الطرفين والمكاتب  ،في دائرة اإل تخداـ في بيروت  ،وفي الدوائر اإلقليمية
في المحافظات وتحاؿ تسلسبلً إلى المراجع المختصة في الوزارة مقترنة بالمقترحات
خاذ القرار البلزـ بشأنها .
المنا بة التّ 4
المادة الثالثة والعشروف :

ينشر هذا القرار ويبلغ حي تدعو الحاجة  ،ويلغى كل نص يتعارا مع مضمونه .
 9تموز 7113
وزيػر العمػل
أ عػد حرداف

