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• المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة الوطنیة لالستخدام", مركزھا بیروت ویحق لھا انشاء مكاتب اقلیمیة.
تتمتع ھذه المؤسسة بالشخصیة المعنویة وباالستقالل المالي واالداري, وتخضع الحكام المرسوم رقم 4517 تاریخ 13/12/73 في كل ما ال ینص

علیھ صراحة ھذا المرسوم االشتراعي.

• المادة 2

ترتبط المؤسسة الوطنیة لالستخدام بوزارة العمل والشؤون وتخضع لوصایتھا االداریة ولرقابة التفتیش المركزي ووزارة المالیة ودیون المحاسبة
المؤخرة وال تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنیة.

• المادة 3

تتولى المؤسسة الوطنیة لالستخدام رسم وتنفیذ سیاسة االستخدام في لبنان بصورة عامة, كما تتولى بصورة خاصة وعلى سبیل المثال, ال الحصر,
المھام التالیة تأمینا لتحقیق اھدافھا:

- انشاء مكاتب استخدام في بیروت والمناطق اللبنانیة كافة واالشراف علیھا.
- مكافحة البطالة عن طریق تأمین نسبة مرتفعة لالستخدام.

- المساھمة في تحسین تنظیم سوق العمل.
- المساھمة في تشجیع المشاریع ذات االنعكاس على سوق العمل.

- المساھمة في كل ما من شأنھ رفع مستوى الید العاملة.
- القیام بالدراسات واالبحاث الرامیة الى تحدید السیاسة العامة لالستخدام.

• المادة 4

تتألف المؤسسة الوطنیة لالستخدام من:
- مجلس ادارة.
- جھاز تنفیذي.

• المادة 5

یتألف مجلس االدارة من:
- وزیر العمل والشؤون االجتماعیة, رئیسا.

- مدیر عام وزارة العمل والشؤون االجتماعیة, نائبا للرئیس .
- 5 أعضاء یمثلون اصحاب العمل في مختلف القطاعات االقتصادیة.

- 3 اعضاء یمثلون االتحاد العمالي العام.
- 3 اعضاء یمثلون الجامعة اللبنانیة, المدیریة العامة للتعلیم المھني والتقني والمركز التربوي للبحوث واالنماء.

• المادة 6

یرئس الجھاز التنفیذي في المؤسسة الوطنیة لالستخدام, مدیر عام تعاونھ اجھزة فنیة واداریة ومالیة تحدد مھامھا ومالكاتھا وشروط تعیین
المستخدمین فیھا وسلسلة فئاتھم ورتبھم بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العمل والشؤون االجتماعیة.

• المادة 7

تتألف واردات المؤسسة الوطنیة لالستخدام من االعتمادات التي تخصص لھذه المؤسسة في الموازنة العامة وایة موارد اخرى تلحظھا نصوص
خاصة.

• المادة 8

اعتبارا من تاریخ العمل بھذا المرسوم االشتراعي, ال تعطى ایة رخصة النشاء مكاتب استخدام خاصة او مكاتب تقوم باعمال تدخل ضمن مھام
المؤسسة الوطنیة لالستخدام, كما ال تجدد وال تعدل ایة رخصة معطاة مسبقا بھذا الشأن وال یسمح بالتفرغ عن الرخصة المذكورة وال بانتقالھا عن

طریق االرث او الوصیة.
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• المادة 9

تلغى جمیع االحكام المخالفة الحكام ھذا المرسوم االشتراعي او غیر المتفقة ومضمونھ.

• المادة 10

یعمل بھذا المرسوم االشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
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