قىاَيٍ انعًم
احكاو عايح
قاَىٌ
صادر في  32أيلول 6491
قاَىٌ انعًم
معدل بموجب:
القانون الصادر بتاريخ0691890851
والقانون رقم  55937تاريخ 0855917915
والمرسوم رقم  8705تاريخ 0857914913
والقانون رقم  28960تاريخ 0860915903

والقانون رقم  60930تاريخ 0860915904
والمرسوم رقم  6516تاريخ 0863913902

والمرسوم رقم  7385تاريخ 0863917911
والمرسوم رقم  8531تاريخ 0864911915

والمرسوم االشتراعي  71تاريخ 0866915916
والمرسوم رقم  2461تاريخ 0871901910

والقانون رقم  7691تاريخ 0876910915
والقانون رقم  4976تاريخ 0876914911
والقانون رقم  425تاريخ 0885916913
والقانون رقم  80تاريخ 0888915903
والقانون رقم  116تاريخ 1111914915

اقر مجمس النواب،
وينشر رئيس الجميورية القانون اآلتي نصو:
احكاو عايح
Dispositions préliminaires
(انًىاد )9-1
المادة االولى
رب العمل  2ىو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت أجي ار ما في مشروع صناعي أو تجاري
أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كان ىذا االجر عينا أو نصيبا من االرباح . 

المادة2
االجير  2ىو كل رجل او امرأة او حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في االحوال المبينة في المادة السابقة
بموجب اتفاق فردي أو اجمالي خطيا كان أم شفييا . 

المادة3
يقسم االجراء الى مستخدمين وعمال : 2
المستخدم ىو كل أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي.
والعامل ىو كل اجير ال يدخل في فئة المستخدمين.
أما المتدربون  2الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين اذا كانوا يقومون بعمل يعيد بو عادة الى
المستخدمين ،ومن فئة العمال اذا كانوا يقومون بغيــر ذلك مــن االعمال والمتدرب ىو كل اجير ال يزال في طور
االعداد ولم يكتسب بعد في حرفتو خبرة االجير االصيل . 

المادة4
النقابة  2جماعة من االجراء أو أرباب العمل أو الحرف ينتمون الى احدى الفئات المنصوص عمييا في المادة
التالية وتضميم جمعية تحدد شروطيا في الباب الرابع من ىذا القانون . 

المادة5
تقسم النقابات الى أربع فئات كبيرة:
 1النقابات الصناعية. 2النقابات التجارية. 3النقابات الزراعية.4 -نقابات الحرف الحرة .

المادة6
صناعة المشغل  2ىي كل صناعة أو مينة يشتغل فييا صاحبيا بنفسو وبدون ان يكون تحت ادارة رب عمل
آخر سواء اكان لديو أجراء ام لم يكن عمى أن ال يتجاوز عدد ىؤالء خمسة عشر أجي ار بما فييم افراد عائمة سيد
المشغل . 

المادة7
يستثنى من أحكام ىذا القانون:
 1الخدم في بيوت االفراد .  2 2النقابات الز ارعية  2التي ال عالقة ليا بالتجارة والصناعة ،وىذه النقابات سيوضع ليا تشريع خاص . 2  3المؤسسات التي ال يشتغل فييا اال اعضاء العائمة تحت ادارة االب او االم او الوصي . 2  4االدارات الحكومية والييئات البمدية فيما يتعمق بالمستخدمين واالجراء المياومين والموقتين الذين ال يشمميم نظامالموظفين وسيوضع ليم تشريع خاص .  2

المادة8
يخضع الحكام ىذا القانون جميع أرباب العمل واالجراء اال من استثني منيم بنص خاص وتخضع لو ايضا
المؤسسات بمختمف فروعيا التجارية والصناعية وممحقاتيا وانواعيا الوطنية واالجنبية سواء اكانت عامة او خاصة،
عممانية او دينية ،بما فييا مؤسسـات التعميم الوطنية واالجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع لو الشركات االجنبية
التي ليا مركز تجاري او فرع او وكالة في البالد .  2

المادة9
عمى كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم في ظل ىذا القانون أي عدد كان من االجراء في احدى المؤسسات
المشار الييا في المادة السابقة ،ان يقدم تصريحا عنيم الى و ازرة العمل خالل شيرين ابتداء من نشر ىذا القانون في
الجريدة الرسمية ،وان يربط بيذا التصريح نظاما لالجراء يتفق مع احكام ىذا القانون فيما يتعمق بجميع المشاريع
التي تستخدم اكثر من  25اجي ار . 2
ويجب ان يقدم مسبقا تصريحا بشأن المؤسسات الجديدة في مدة شيرين من تاريخ تأسيسيا ويجب أيضا عمى جميع
المؤسسات تقديم التصريح في الحاالت التالية:
 1اذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار الييا في المادة السابقة عمى استخدام أي عدد كان من االجراء. 2اذا انقطعت مؤسسة عن استخدام االجراء مدة ستة اشير عمى االقل ثم عزمت عمى استخداميم. 3اذا كانت المؤسسة التي تستخدم عددا من االجراء قد أبدلت مستثمرىا . 2 4اذا انتقمت المؤسسة التي تستخدم عددا من االجراء الى محل آخر او ط أر عمييا توسع او تغيير من شأنو احداثتعديل في االعمال الصناعية والتجارية التي تمارسيا.
 5اذا كانت المؤسسة التي ال تستخدم نساء أو اوالدا دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت عمى استخداميم. 6اذا كانت المؤسسة التي ال تستعمل قوة محركة او آالت ميكانيكية قد استعممتيا فعمى رئيسيا أن يقدم تصريحايوضح فيو أية حالة من الحاالت المذكورة آنفا تنطبق عميو ويبين فيو اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة
االعمال الصناعية والتجارية التي تمارسيا ويذكر عند االقتضاء اذا كان يستخدم نساء أو اوالدا دون السادسة عشرة
من العمر او كان يستعمل قوة محركة او آالت ميكانيكية . 
انثاب االول
انفصم االول
في عقذ االستخذاو
Du contrat de travail
(انًىاد )01-11


المادة01
ال يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر أن يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر .

المادة00
يحظر عمى االنسان ان يرتبط بعقد عمل ما لمدة حياتو كميا او ان يتعيد مدى الحياة باالمتناع عن االشتغال في
مينة ما .وكل عقد ميما كان شكمو يؤول الى ىذه النتيجة بصورة مباشرة او غير مباشرة باطل حكما . 

المادة02
يكون عقد االستخدام اما خطيا واما شفويا ويخضع في كال الحالين الحكام القانون العادي .يجب تنظيم العقد
الخطي بالمغة العربية ويجوز ترجمتو الى لغة أجنبية اذا كان رب العمل او االجير اجنبيا يجيل المغة العربية . 

المادة03
الغي نص المادة  02بموجب المادة  1من المرسوم رقم  8531تاريخ . 08649195

المادة04
يعطى كل اجير دفتر من و ازرة العمل يعرف بدفتر االستخدام يحتوي عمى اسم المستخدم وصورة عن تذكرة
جنسيتو  2وتعيين اختصاصو ،والمعاينات الصحية وتاريخ دخولو وخروجو من كل مؤسسة ،أما اجرتو اليومية أو
االسبوعية أو الشيرية فتدون في دفتر االستخدام اذا طمب االجير ذلك . 

المادة05
ال يحق لرب العمل ذك ار كان أم أنثى عازبا او ىاج ار او مطمقا او ارمال ان يسكن معو قاص ار مستخدما عنده .

المادة06
ال يحق لالشخاص المحكومين بالسجن من اجل سرقة او تزوير او استعمال المزور او احتيال او سوء ائتمان او
من اجل جناية او جريمة اخالقية ان يستخدموا المتدربين االحداث . 

المادة07
يمكن ،بناء عمى الطمب ،رفع فقدان االىمية  2الناجم عن المادة السابقة بقرار من وزير العمل عندما يقيم المحكوم
في المحافظة نفسيا ،بعد قضائو مدة عقوبتو ،سنة واحدة دون أن تنزل بو اية عقوبة جديدة .

المادة08
عمى رب العمل ان يعمم المتدرب تدريجيا وتماما الفن او المينة او الحرفة الخاصة التي استخدم ألجميا.
ويعطى عند انتياء مدة التدريب شيادة تثبت أىمية المتدرب .

المادة09

عمى رب العمل بعد انتياء الشيرين االولين من التدريب المذين يعتبران بمثابة فترة التجربة ،أن يدفع الى المتدرب
اج ار يساوي حده االدنى :في المرحمة االولى ثمث االجر العادي لالجير ،وفي المرحمة الثانية نصف االجر ،وفي
المرحمة الثالثة ثمثي االجر .

المادة21
ان جميع النصوص التي ترمي الى بيـان ضرورة عقد التدرب وصـيغتو وامتحانات نياية التدرب تكون جميعيا
موضوع مراسيم تتخذ في مجمس الوزراء . 2
يكمف مفتشو العمل االشراف عمى تنفيذ ىذه المراسيم والسير عمى تطبيق احكام ىذا القانون وتحدد بمرسوم
صالحيات ىؤالء الموظفين المنتسبين الى و ازرة العمل . 2
انفصم انثاَي
في استخذاو االوالد وانُساء
Du travail des enfants et des femmes

في استخذاو االوالد
Du travail des enfants
(انًىاد )02-01

المادة20
عدل نص المادة  10بموجب المادة االولى من القانون رقم  425تاريخ  ،088596913عمى الوجه التالي 2

:

يخضع استخدام االحداث الذين يقل سنيم عن الثامنة عشرة الى االحكام الواردة في ىذا الفصل . 

المادة22
عدل نص المادة  11بموجب المادة االولى من القانون رقم  425تاريخ  ،088596913عمى الوجه التالي:

يحظر بصورة مطمقة استخدام االحداث قبل اكماليم سن الثالثة عشرة ويجب اال يستخدم الحدث قبل اجراء فحص
طبي لمتأكد من لياقتو لمقيام باالعمال التي يستخدم الدائيا.
تعطى الشيادات الطبية مجانا من و ازرة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى اكمال الحدث سن الثامنة عشرة .ويمكن
الغاؤىا في أي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث لمقيام بالعمل الذي استخدم من أجمو . 

المادة23
عدل نص المادة  12بموجب المادة االولى من القانون رقم  425تاريخ  ،088596913عمى الوجه التالي:

يحظر استخدام االحداث في المشاريع الصناعية واالعمال المرىقة او المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم
)(1و( )2الممحقين بيذا القانون قبل اكماليم سن الخامسة عشرة.
كما يحظر استخدام االحداث قبل اكماليم سن السادسة عشرة في االعمال الخطرة بطبيعتيا او التي تشكل خط ار
عمى الحياة او الصحة او االخالق بسبب الظروف التي تجري فييا.
تحدد ىذه االعمال بمرسوم يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير العمل . 2

الغي نص الفقرة االخيرة من المادة  12بموجب المادة االولى من القانون رقم  80تاريخ  088895903واستعيض عنه بالنص اآلتي:

ويحظر تشغيل االحداث الذين يقل سنيم عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا ،يتخمميا ساعة لمراحة عمى
االقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصمة ،كما يحظر تشغيميم في الفترة الممتدة بين السابعة
ليال والسابعة صباحا.
ويجب منح الحدث فترة من الراحة ال تقل عن  13ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل ،كما يحظر بصورة مطمقة
تكميفو بعمل اضافي او تشغيمو خالل فترات الراحة اليومية واالسبوعية ،او خالل االعياد والمناسبات التي تعطميا
المؤسسة.
لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتيا واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ
سنة عمى االقل .يجب ان يستفيد الحدث بثمثي مدة االجازة دفعة واحدة عمى االقل ،عمى ان يستفيد بباقي المدة
خالل السنة نفسيا . 

المادة24
ان التثبت من سن االوالد واالحداث يحصل عمى مسؤولية ارباب العمل اية كانت الفئة التي ينتمون الييا فعمييم
ان يطمبوا من كل ولد تذكرة جنسيتو قبل استخدامو .

المادة25
الغي نص المادة  14بموجب المادة  1من القانون رقم  80تاريخ  088895903واستعيض عنه بالنص اآلتي:

يجوز في المؤسسات المعدة لتعميم الحرف ان تخالف احكام المادتين  22و 23شرط ان ال يقل سن الحدث عن 12
سنة مكتممة وشرط ان يبين في منياج ىذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطو وان تصدقو و ازرة العمل
ودوائر الصحة معا .
في استخذاو انُساء
Du travail des femmes
(انًىاد )09-02

المادة26
الغي نص المادة  15بموجب المادة االولى من القانون رقم  116تاريخ  111194915واستعيض عنه بالنص اآلتي:

يحظر عمى صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاممة في ما يخص نوع العمل ،مقدار االجر،
التوظيف ،الترقية ،الترفيع ،التأىيل الميني والممبس . 

المادة27
يحظر تشغيل النساء في الصناعات واالعمال المبينة في الممحق رقم  1من ىذا القانون .

المادة28
الغي نص المادة  17بموجب المادة  1من القانون رقم  116تاريخ  111194915واستعيض عنه بالنص اآلتي:

يحق لمنساء العامالت في جميع الفئات المبينة في ىذا القانون ،ان ينمن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة
التي تتقدم الوالدة والمدة التي تمييا .وذلك بابرازىن شيادة طبية تنم عن تاريخ الوالدة المحتمل . 

المادة29
الغي نص المادة  18بموجب المادة  2من القانون رقم  116تاريخ  111194915واستعيض عنه بالنص اآلتي:

تدفع االجرة بكامميا لممرأة اثناء اجازة االمومة.
يحق لممرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع لموضع مع بقاء االجر كامال ،ان تتقاضى اج ار عن مدة االجازة
السنوية العادية التي تستحصل عمييا خالل السنة نفسيا ،عمال باحكام المادة  /39/من قانون العمل.
ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجو الييا االنذار خالل مدة الوالدة ،ما لم يثبت انيا استخدمت في
محل آخر خالل المدة المذكورة . 
احكاو شايهح نالوالد وانُساء
Dispositions communes aux enfants et aux femmes
(انًادج )01

المادة31
يكون مسؤوال جزائيا عن تنفيذ أحكام ىذا الفصل المتعمق باستخدام االوالد واالحداث والنساء:
 1أرباب العمل وعمالؤىم. 2االىل او االوصياء الذين يكونون قد استخدموا او سمحوا باستخدام اوالدىم او احداثيم او االوالد او االحداثالذين ىم بعيدتيم خالفا الحكام ىذا القانون .
انفصم انثانج
في يذج انعًم واالجازاخ
De la durée du travail et des congés
(انًىاد )30-01
2

المادة30
ان الحد االعمى لمعمل في االسبوع ىو  48ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خال النقابات
الزراعية.
اما االوالد واالحداث فيصير تشغيميم وفقا الحكام المادة  22الى .  25

المادة32
يمكن انقاص ساعات العمل في االشغال المرىقة أو المضرة بالصحة كما انو يمكن زيادتيا في بعض االحوال
كأشغال المطاعم والمقاىي بقرار من وزير العمل . 

المادة33

تجوز مخالفة أحكام المادة  31في االحوال االضط اررية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط:
 1ان تراعى أحكام الفقرتين  2و 3من المادة .23 2ان تحاط و ازرة العمل عمما خالل االربع والعشرين ساعة باالمر الحاصل وبالوقت الالزم التمام العمل.3 -ان يكون اجر الساعات االضافية التي اشتغل فييا االجير  55بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية . 

المادة34
كمما زادت ساعات العمل عمى ست لمرجال وخمس لمنساء وجب عمى رب العمل أن يمنح اجراءه عند منتصف
نيار العمل راحة ال يجوز أن تقل عن ساعة.
يتمتع االجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا االحوال التي تستمزميا ظروف
العمل . 

المادة35
في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب عمى رب العمل او من يمثمو ان يعمق في محل ظاىر من مؤسستو بيانا
بساعات العمل لمختمف فئات االجراء وان يبمغ صورة عن ىذا البيان الى و ازرة العمل .
المادة  35مكرر
اضيف نص المادة ( 24مكرر )التالية ،بموجب المادة االولى من القانون رقم  55937تاريخ :085597915

يحدد بقرار من وزير العمل بناء القتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح واالقفال في المؤسسات واالعمال والمين
الواحدة والمتشابية ،التي تتعاطاىا مجموعة من االشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطمب  %65من اعضاء ىذه
المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة او القائمقامية او في نطاق منطقة معينة ،قرية او حيا من االحياء ،ويعين
بقرار من الوزير االسس الواجب اعتمادىا في تحديد النسب المذكورة اعاله . 2 

المادة36
يجب أن يمنح جميع االجراء راحة اسبوعية ال تقل عن  36ساعة بدون انقطاع .لرب العمل ان يختار يوم ىذه
الراحة وان يوزعيا بين االجراء حسب مقتضيات العمل . 

المادة37
في الحاالت المنصوص عمييا في المادة  33يخير االجراء المكمفون بالعمل اما براحة تعادل الراحة االسبوعية
التي حرموا منيا واما بقبض أجر عن الساعات التي عمموا فييا . 

المادة38
يحق لكل اجير فقد اباه او امو او زوجو او احد اوالده واحفاده او احد جدوده وجداتو اجازة يومين بأجر

كامل . 

المادة39
لكل اجير الحق في اجازة سنوية خمسة عشر يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة
عمى االقل.
لرب العمل ان يختار تاريخ ىذه االجازات بحسب مقتضيات الخدمة .وليس لو ان يصرف االجير وال ان يوجو اليو
عمم الصرف خالل االجازة . 

المادة41
عدل نص المادة  31بموجب المادة االولى من المرسوم رقم  6516تاريخ  086393902عمى الوجه التالي:

اذا اصيب االجير بمرض غير االمراض الناجمة عن خدمتو وحوادث العمل المنصوص عمييا في المرسوم
االشتراعي رقم  25تاريخ  4ايار  ، 2 1943فمو الحق باجازة مرضية تحدد عمى الوجو التالي:
 1نصف شير بأجر كامل ،ونصف شير بنصف أجر ،لالجير الذي قضى في الخدمة مدة ثالثة أشير واكثرحتى سنتين.
 2شير بأجر كامل ،وشير بنصف اجر ،لالجير الذي قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى أربع سنوات. 3شير ونصف بأجر كامل ،وشير ونصف بنصف أجر ،لالجير الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنواتحتى ست سنوات.
 4شيران بأجر كامل ،وشيران بنصف أجر ،لالجير الذي قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى 15سنوات.
 5شيران ونصف الشير بأجر كامل ،وشيران ونصف الشير بنصف أجر ،لالجير الذي تفوق خدمتو العشــرسـنوات . 

المادة40
تعطى االجازات المرضية بناء عمى تقرير من الطبيب الذي عالج االجير او من طبيب المؤسسة . 2
ولرب العمل الحق في ان يكل  2الى طبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمو االجير .تجدد االجازات
المرضية عمى قدر الضرورة م ار ار خالل السنة الواحدة الى ان تبمغ الحد االقصى المبين في المادة السابقة .واذا
تجاوزت الشير حق لرب العمل ان يخفض االجازة السنوية الى ثمانية ايام . 

المادة42
ليس لرب العمل ان يصرف االجير من الخدمة وال ان يوجو اليو عمم الصرف اثناء االجازة المرضية . 

المادة43

كل اتفاق مخالف الحكام ىذا الفصل بما يتعمق بمدة العمل واالجازات ىو باطل حكما ولالجراء ان يستفيدوا من
االتفاقات واالنظمة االكثر فائدة ليم . 
انفصم انراتع
في االجرج
Du salaire
(انًىاد)33-39

المادة44
يجب ان يكون الحد االدنى من االجر كافيا ليسد حاجات االجير الضرورية وحاجات عائمتو عمى أن يؤخذ بعين
االعتبار نوع العمل ويجب ان ال يقل عن الحد االدنى الرسمي . 

المادة45
يقوم بتحديد الحد االدنى لجان تمثل فييا و ازرة العمل وارباب العمل واالجراء . 

المادة46
يعاد النظر في تحديد االجر االدنى كمما دعت الظروف االقتصادية الى ذلك . 

المادة47
يجب ان تدفع االجور ،اذا لم تكن عينا ،بالعممة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف ،وان تدفع مرة في الشير
لممستخدمين ومرتين لمعمال عمى االقل.
اما اجور العمل بالقطعة التي يقتضي النجازىا اكثر من خمسة عشر يوما فيحدد تاريخ دفعيا برضى الفريقين ولكنو
ينبغي ان يعطى العامل دفعات عمى الحساب كل خمسة عشر يوما وان يسدد أجره خالل الخمسة عشر يوما التي
تمي تسميم الشغل.
يجب ان يتم دفع االجور في ايام العمل وفي محل الشغل . 

المادة48
رواتب االجراء عن السنة االخيرة ىي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية
والتأمينات الجبرية .ويطبق ىذا المبدأ في حاالت االفالس ايضا . 

المادة49
لالجير الذي في حوزتو شيء من صنعو ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عمييا في المادة 677
من قانون الموجبات والعقود2 .
ان االشياء المنقولة المسممة الى اجير لصنعيا او اصالحيا او تنظيفيا وال تكون قد استرجعت خالل سنتين من
تاريخ انجازىا يمكن بيعيا ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم االشتراعي رقم  46تاريخ  25ت 1سنة 1932

المختص برىن االشياء المنقولة .وذلك لكي يحصل االجير عمى البدل المرتب لو بذمة صاحب العمل عن الشيء
المسمم اليو . 
انفصم انخايس
في انصرف يٍ انخذيح
Du licenciement
(انًىاد )21-21

المادة51
الغي نص المادة  41بموجب المادة االولى من المرسوم رقم  8531تاريخ  08649195وابدل بالنص التالي:

أ  -يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان يفسخ في كل حين عقد االستخدام المعقود بينيما لمدة غير
معينة . 
عمى انو في حال االساءة أو التجاوز في استعمال ىذا الحق ،يحق لمفريق المتضرر ان يطالب بتعويض يقدر وفقا
لالسس اآلتية:
اذا كان الفسخ صاد ار من قبل صاحب العمل يقدر التعويض عمى اساس نوع عمل العامل ،وسنو ،ومدة خدمتو،ووضعو العائمي والصحي ،ومقدار الضرر ،ومدى االساءة في استعمال الحق ،عمى ان ال ينقص التعويض الذي
يحكم بو عن بدل أجرة شيرين وان ال يزيد عن بدل اجرة اثني عشر شيرا ،وذلك باالضافة لما قد يستحقو العامل من
تعويضات قانونية نتيجة لفصمو من الخدمة.
واذا كان الفسخ صاد ار من قبل العامل لغير االسباب التي يجيزىا القانون وتبين انو سبب ضر ار او احراجا لصاحب
العمل ،يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة شير حتى اربعة اشير حسب مقتضى الحال وذلك باالضافة
الى تعويض االنذار المنصوص عنو في الفقرة ج . 
ب  -عمى من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة الساءة استعمال الحق او لتجاوزه ،ان يقيم الدعوى بذلك امام المجمس
التحكيمي خالل ميمة شير من تاريخ ابالغو الفسخ ،ولو ان يثبت صحة ادعائو بجميع طرق االثبات.
وعمى المجمس التحكيمي ان يبت بالقضية بميمة ال تتجاوز الثالثة اشير.داميم في االعمال المستحدثة فييا . 
ج  -يجب عمى كل من صاحب العمل والعامل ان يعمم اآلخر برغبتو في فسخ العقد ،قبل شير واحد اذا كان قد
مضى عمى تنفيذ عقد االستخدام مدة ثالث سنوات فما دون ،وقبل شيرين اذا كان قد مضى اكثر من ثالث سنوات
وأقل من ست سنوات ،وقبل ثالثة اشير اذا كان قد مضى اكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة ،وقبل
اربعة اشير اذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.
ويجب ان يكون االنذار خطيا ،وان يبمغ الى صاحب العالقة ،ويحق ليذا االخير ان يطمب توضيح اسباب الفسخ اذا
لم تكن واردة في نص االنذار . 
يتعرض الطرف الذي يخالف احكام الفقرة السابقة لدفع تعويض الى الطرف االخر يعادل بدل أجر مدة االنذار
المفروضة عميو قانونا . 
اذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخو العقد دون القيام بواجبات االنذار ،وكان صاحب العمل الجديد
عالما باالمر ،فان ىذا االخير يكون مسؤوال بالتكافل والتضامن عما يحكم بو لصاحب العمل االول.

خالفا الحكام ىذه الفقرة ،اذا كان العامل معينا تحت التجربة ،يحق لو كما يحق لصاحب العمل ،ان يفسخ عقد
العمل دون أي انذار او تعويض خالل االشير الثالثة التي تمي استخدامو . 
د  -يعتبر الصرف من قبيل االساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحاالت التالية : 
 1لسبب غير مقبول او ال يرتبط بأىمية العامل او تصرفو داخل المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة والعملفييا . 
 2النتساب العامل او عدم انتسابو لنقابة مينية معينة او لقيامو بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين واالنظمةالمرعية االجراء او اتفاق عمل جماعي او خاص . 
 3لتقدمو لالنتخابات او النتخابو عضوا في مكتب نقابة او لميمة ممثل لمعمال في المؤسسة وذلك طيمة مدة قياموبيذه الميمة.
 4لتقديمو بحسن نية شكوى الى الدوائر المختصة تتعمق بتطبيق احكام ىذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاهكما واقامتو دعوى عمى صاحب العمل تبعا لذلك.
 5لممارستو حرياتو الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين المرعية االجراء . ىـ  -خالفا الحكام البند االول من الفقرة  -أ  -وباستثناء الحاالت المنصوص عنيا في المادة  74من قانون
العمل ،يتوقف صرف اعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقا لالصول ،وطيمة مدة واليتيم ،عمى مراجعة المجمس
التحكيمي المختص.
وعمى صاحب العمل ،في ىذه الحالة ،ان يدلي بجميع االسباب التي حممتو عمى الصرف ولو ان يوقف العامل عن
العمل فو ار حتى صدور قرار المجمس التحكيمي بأساس القضية.
يقوم رئيس المجمس التحكيمي بعقد جمسة خاصة يدعو فييا الطرفين لممصالحة ،وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ
المراجعة.
في حال فشل المصالحة ،ينظر المجمس التحكيمي بكامل ىيئتو بأساس القضية ،ويبت بيا بميمة ال تتجاوز الشير.
فاذا وافق عمى الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنيا في قانون العمل.
واذا لم يوافق عمى الصرف يقضي بالزام صاحب العمل ان يعيد العامل الى عممو تحت طائمة تضمينو ،عالوة عمى
ما يستحقو العامل من تعويضات قانونية ،مبمغا اضافيا يتراوح بين ضعفي وثالثة اضعاف البدل المنصوص عنو في
الفقرة  -أ  -من ىذه المادة . 
و  -يجوز لصاحب العمل انياء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاىرة او ظروف
اقتصادية او فنية  ىذا االنياء ،كتقميص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نيائيا عن
العمل . 
وعمى صاحب العمل ان يبمغ و ازرة العمل رغبتو في انياء تمك العقود قبل شير من تنفيذه ،وعميو ان يتشاور مع
الو ازرة لوضع برنامج نيائي لذلك االنياء تراعى معو اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصيم واعمارىم ووضعيم
العائمي واالجتماعي واخي ار الوسائل الالزمة العادة استخداميم . 
ز  -يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقا لمفقرة السابقة ،ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركيم العمل بحق أولوية

(افضمية) في العودة الى العمل في المؤسسة التي صرفوا منيا اذا عاد العمل فييا الى طبيعتو وأمكن استخداميم في
االعمال المستحدثة فييا .

المادة50
لالجير خالل مدة االنذار ان يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر . 

المادة52
الغي نص المادة  41بموجب المادة  3من القانون رقم  116تاريخ  111194915واستعيض عنه بالنص اآلتي:

ال يوجو االنذار:
 1الى المرأة الحامل. 2الى المرأة المجازة بداعي الوالدة. 3الى كل اجير اثناء االجازات العادية او خالل االجازة المرضية.عمى ان رب العمل يصبح بحل من ىذه الموانع اذا استخدم االجير في محل آخر خالل تمك المدة . 

المادة53
اذا خالف رب العمل االحكام المتعمقة باالنذار يجب عميو ان يدفع اجرة االيام الداخمة في مدة االنذار او االيام
التي ال يجوز لو ان يوجو االنذار خالليا . 

المادة54
الى ان يسن تشريع الضمان االجتماعي عمى رب العمل ان يدفع لالجير المصروف من الخدمة ألي سبب من
االسباب غير المذكورة في المادة  74تعويض صرف يعادل أجرة شير عن كل سنة خدمة وأجرة نصف شير اذا
كانت مدة الخدمة اقل من سنة . 
ال يجوز ان يتجاوز تعويض الصرف راتب عشرة اشير ايا كان عدد سني الخدمة لالجراء الذين يشتغمون لدى
اصحاب المين الحرة والحرف وصناعات المشغل واالشخاص المنصوص عمييم في المادة  15من قانون
التجارة . 2 

المادة55
عدل نص المادة  44بموجب المادة االولى من القانون رقم  4976تاريخ  08769491عمى الوجه التالي:

  1لالجير البالغ من العمر ستين عاما  2أو لو خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينو ان يطمب صرفو منالخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف .كما ولالجير نفسو الحق في االستمرار في العمل ولغاية بموغو سن الرابعة
والستين مكتممة بحيث ينتيي حكما خضوعو الحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم
يكن النظام الداخمي لممؤسسة التي يعمل فييا او عقد العمل الجماعي يسمحان لو بالعمل الى ما بعد سن الرابعة

والستين.
 2اذا طمب االجير او المستخدم صرف تعويضو عند بموغو الستين عاما أو بعد انقضاء خمس وعشرين سنةخدمة في المؤسسة عينيا ،ال يحق لو أي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال استم ارره في الخدمة
حتى سن الرابعة والستين . 

المادة56
يستحق التعويض المشار اليو في المواد السابقة الى االجراء كافة أيا كانت الفئة التي ينتمون الييا حتى ولو كانوا
خارج المالك ،موقتين او مياومين ،بشرط ان يكونوا مرتبطين بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة عمى االقل . 
ان مدة مرور الزمن عمى الدعاوى المختصة بالتعويض ىي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض . 

المادة57
الغي نص الفقرة االخيرة من المادة ، 46التي كانت تتعمق بحق الورثة بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة ،بموجب البند ثانيا
من المادة  1من المرسوم رقم  7385تاريخ .08639791

ان االجر الذي يعتمد لحساب التعويضات المنصوص عمييا في المادة السابقة ىو االجر االخير المدفوع قبل
الصرف او العمم السابق بالصرف . 
يقصد باالجر :االجر االساسي الذي يتقاضاه االجير عمى اساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعموالت التي
اضيفت الى االجر االساسي . 
اما اذا حسب االجر كمو او قسم منو عمى اساس العمولة فيؤخذ بعين االعتبار المبمغ المتوسط الذي تقاضاه فعال
االجير خالل االثني عشر شي ار قبل الصرف . 

المادة58
ان اجارة الخدمة  2الحاصمة لمدة معينة بعقد او بنوع العمل ال تخضع الحكام ىذا الفصل المتعمقة بالعمم السابق
وبتعويض الصرف .واالجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة جددت بعقد أو باالستمرار عمى العمل بدون انقطاع
خالل مدة سنتين عمى االقل يصبح حكميم ،بما يتعمق بتعويضات الصرف ،كحكم االجراء الذين يستفيدون من عقود
لمدة غير معينة . 

المادة59
كل نص في عقد اجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق يعقد بين رب العمل واالجير قبل العمل وخالل مدتو يراد
بو اسقاط احكام الفصل الرابع المتعمق باالجور او تخفيض المبمغ الذي يحق لالجير بمقتضى ىذه االحكام يكون
باطال حكما . 
اما النصوص الواردة في اتفاق خاص او في نظام لمعمال ويراد بيا اعطاء ىؤالء شروط اكثر فائدة ليم فيستفيدون
منيا . يتمتع االجراء االجانب عند صرفيم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بيا العمال المبنانيون عمى شرط

المعاممة بالمثل ويترتب عمييم الحصول من و ازرة العمل عمى اجازة العمل .  2ويستفيد ايضا من تعويض
الصرف العاممة او المستخدمة التي تضطر الى ترك الخدمة بسبب الزواج عمى شرط ان تقدم االنذار في المدة
المعينة في المادة  2 13وان يكون ليا في الخدمة اكثر من سنة وال يترتب ىذا التعويض اال بعد التثبت من
الزواج . 

المادة61
اذا ط أر تغيير في حالة رب العمل من الوجية القانونية بسبب ارث أو بيع او ادغام او ما الى ذلك في شكل
المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية  2يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب
العمل الجديد وأجراء المؤسسة . 
انفصم انسادس
في وقايح االجراء
De la protection des salariés
انصحح وانساليح
Hygiène et sécurité
(انًىاد)21-22

المادة60
مع االحتفاظ بأحكام المرسوم االشتراعي رقم  21تاريخ  22تموز سنة  1936المتعمق بالمؤسسات الخطرة
والمضرة بالصحة أو المزعجة ،وبأحكام المراسيم والق اررات المتخذة تنفيذا لممرسوم االشتراعي اآلنف الذكر
وبأحكام المادة  647من قانون الموجبات والعقود يجب ان تكون المؤسسات المنصوص عمييا في المادة  8من ىذا
القانون نظيفة دائما ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين لالجراء.
ويجب ان تكون المؤسسة مييئة عمى وجو يضمن سالمة االجراء .أما اآلالت والقطع الميكانيكية وأجيزة االنتقال
واالدوات والعدد فيجب ان تراعى في تركيبيا وحفظيا افضل شروط ممكنة لمسالمة . 

المادة62
تحدد بمراسيم تتخذ في مجمس الوزراء بعد اخذ رأي و ازرة العمل:
 1التدابير العامة لمحماية والوقاية الصحية التي تطبق عمى جميع المؤسسات الخاضعة ليا وال سيما فيما يتعمقبتدابير السالمة واالنارة والتيـوية وتجديد اليواء والمياه الصالحة لمشرب والمراحيض واخراج الغبار والدخان ومنامة
االجراء واالحتياطات المتخذة ضد الحرائق . 2
2 -التعميمات الخاصة المتعمقة اما ببعض الحرف واما ببعض انواع العمل وذلك حسب الضرورات .

المادة63
بما يتعمق بتطبيق المراسيم المشار الييا في المادة السابقة يجب عمى المفتشين ان ينذروا رؤساء المؤسسات
بوجوب تقيدىم بتمك التعميمات قبل ان ينظموا محض ار بحقيم . 

المادة64
ينظم ىذا االنذار خطيا ويدون في سجل أعد ليذه الغاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيو المخالفات الممموسة وميمة الزالة
تمك المخالفات . 

المادة65
يحظر عمى كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي االدارة او رئيس ورشة وبصورة عامة عمى كل شخص لو سمطة
عمى العمال والمستخدمين ان يسمح بادخال او توزيع المشروبات الكحولية  2كافة في المؤسسات المنصوص عنيا
في المادة الثامنة من ىذا القانون بقصد استيالكيا من قبل االجراء في محل العمل ويحظر عمى كل رئيس مؤسسة
او مدير او متولي االدارة او رئيس ورشة وبصورة عامة عمى كل شخص لو سمطة عمى العمال والمستخدمين ان
يسمح بدخول اشخاص في حالة السكر الى المؤسسات المشار الييا في المادة الثامنة من ىذا القانون او باقامتيم
فييا .
انثاب انثاَي
فصم وحيذ
في تُظيى انعًم
De l'organisation du travail
(انًىاد )62-26

المادة66
عمى كل رب عمل يستخدم خمسة عشر اجي ار فأكثر ان يضع نظاما لالجراء ولتنظيم العمل في مؤسستو.
يجب ان يقترن ىذا النظام بمصادقة وزير العمل . 

المادة67
يمكن ان يشتمل النظام المنصوص عميو في المادة السابقة عمى جدول بالغرامات التي تطبق عمى المستخدمين
والعمال عند ارتكابيم خطأ او اىماال اثناء العمل . واذا لم يشتمل النظام عمى مثل ىذا الجدول او لم يكن ثمة
من نظام فينظم الجدول بقرار من وزير العمل.
تراعى في تنظيم الجدول االمور المبينة في المواد التالية . 

المادة68
اذا ارتكب االجير اثناء العمل خطأ جديا  2او اىماال فاضحا او خالف االنظمة الداخمية لممؤسسة حق لرب
العمل ان ينزل بو عمى سبيل العقاب غرامة ال يجوز ان تتعدى حسم االجر ثالثة ايام عن الفعل الواحد . 
ال تطبق الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر يوما عمى التثبت من الخطأ او االىمال او المخالفة . 

المادة69

اذا حصل من جراء الخطأ او االىمال او مخالفة االنظمة ضرر مادي لرب العمل ،حق لو ان يستوفي قيمة ىذا
الضرر من اجر العامل او المستخدم . 

المادة71
في جميع االحوال ال يجوز ان يجاوز المبمغ المحسوم اجر خمسة ايام في الشير الواحد .

المادة70
ان الغرامات المفروضة عمى سبيل العقاب يجب ان تخصص بتماميا باالعمال التعاونية دون سواىا المنشأة
لمصمحة االجراء وفقا لمقواعد العامة التي تحدد بقرار  2من وزير العمل . 

المادة72
اذا اوقف االجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفا عن العمل حكما .وحالما يخمى سبيمو يعاد الى العمل الذي كان
يمارسو او الى عمل مماثل .

المادة73
تدون العقوبات المفروضة عمى االجراء في سجل خاص يذكر فيو اسم االجير ونوع مخالفتو وتاريخيا ومقدار
العقوبة وكيفية تنفيذىا.
ولمفتشي العمل ان يطمعوا في كل حين عمى ىذا السجل وان يطمبوا بشأن العقوبات المفروضة جميع االيضاحات
الالزمة .

المادة74
لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض او عمم سابق في الحاالت التالية : 
 1اذا انتحل االجير جنسية كاذبة .  2اذا استخدم االجير عمى سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خالل ثالثة اشير من استخدامو. 3اذا ثبت ان االجير ارتكب عمال او اىماال مقصودا  يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية.عمى انو يجب عمى رب العمل لمتذرع بيذا السبب ان يعمم خطيا بيذه المخالفة و ازرة العمل خالل ثالثة ايام من
التثبت منيا.
 4اذا اقدم االجير بالرغم من التنبييات الخطية التي توجو اليو عمى ارتكاب مخالفة ىامة لمنظام الداخمي ثالثمرات في السنة الواحدة . 
 5اذا تغيب االجير بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية.يجب ان يبين االجير لرب العمل اسباب الغياب خالل اربع وعشرين ساعة من رجوعو.
وعمى رب العمل في كل مرة ان يبمغ االجير خطيا عن عدد االيام التي تحسب عميو انو تغيب فييا بدون عذر

شرعي . 
 6اذا حكم عمى االجير بالحبس سنة فاكثر الرتكابو جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل واثناء القيام بو واذاحكم عمى االجير الجل االفعال المنصوص والمعاقب عمييا في المادة  344من قانون العقوبات .
7 -اذا اعتدى االجير عمى رب العمل او متولي االدارة المسؤول في محل العمل . 

المادة75
يحق لالجير ان يترك عممو قبل انتياء مدة العقد ودون ما عمم سابق في الحاالت التالية : 
 1اذا اقدم رب العمل او ممثمو عمى خدعة في شروط العمل عند اجراء العقد عمى انو ال يحق لالجير التذرع بيذاالحق بعد انقضاء ثالثين يوما عمى دخولو في الخدمة.
 2اذا لم يقم رب العمل بموجباتو نحو االجير وفقا الحكام ىذا القانون .  3اذا ارتكب رب العمل او ممثمو جرما مخال باآلداب في شخص االجير او عضو من اعضاء عائمتو . 4 -اذا اقدم رب العمل او ممثمو عمى ارتكاب اعمال عنف في شخص االجير . 

المادة76
اذا ترك االجير عممو الحد االسباب المبينة في المادة السابقة يدفع لو تعويضات الصرف المنصوص عمييا في
ىذا القانون . 
انثاب انثانج
فصم وحيذ
في انًجهس انتحكيًي
Du conseil d'arbitrage
(انًىاد )20-66
2

المادة77
الغي نص المادة  66بموجب المادة  1من المرسوم رقم  2461تاريخ  0871901910وابدل بالنص التالي:

ينشأ في مركز كل محافظة لمنظر بالنزاعات المشار الييا في المادة االولى من ىذا القانون  2مجمس عمل تحكيمي
واحد أو اكثر يؤلف عمى الوجو التالي:
قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق  -رئيسا.يعين بمرسوم بناء عمى اقتراح وزير العدل وموافقة مجمس القضاء االعمى.
ممثل عن ارباب العمل وممثل عن االجراء  -عضوين.يعينان بمرسوم بناء عمى اقتراح وزير العمل.
يعين ايضا عضوان مالزمان واحد عن ارباب العمل وآخر عن االجراء ليقوم كل منيما مقام الممثل االصيل عند
غيابو او تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء عمى اقتراح وزير العمل.
يعين لدى المجمس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في االدارات العامة عمى ان يكون حائ از عمى

شيادة االجازة في الحقوق.
تحدد ميام وصالحيات مفوض الحكومة بمرسوم  2بناء عمى اقتراح وزير العمل .ويجري تعيين مفوض الحكومة
بالطـريقة ذاتيا . 

المادة78
يشترط في ممثمي ارباب العمل واالجراء االصيمين والمالزمين2 :
 1أن يكونوا لبنانيين. 2ان يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر. 3ان يكونوا غير محكوم عمييم لجناية او لجريمة شائنة.4 -ان يكونوا قد مارسوا مينتيم مدة خمس سنوات عمى االقل .

المادة79
يختص المجمس التحكيمي : 
 1بالنظر في الخالفات الناشئة عن تحديد الحد االدنى لالجور 2 .  2بالنظر في الخالفات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عمييا في المرسوم االشتراعي رقم  25الصادر في 4ايار سنة 2 .  1943
 3بالنظر في الخالفات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل ،وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميعالخالفات الناشئة بين أرباب العمل واالجراء عن تطبيق احكام ىذا القانون . 

المادة81
ينظر المجمس التحكيمي في القضايا المرفوعة اليو بالطريقة المستعجمة.
تعفى ىذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فيذه تبقى عمى عاتق الفريق الخاسر . 

المادة80
عدل نص المادة  70ضمنا بموجب المادة  4من المرسوم رقم  2461تاريخ  ،0871901910عمى الوجه التالي:

ان االحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ال تقبل من طرق المراجعة سوى االعتراض واعتراض الغير
والتمييز وفقا لالصول المنصوص عمييا في قانـون اصـول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع
مراعاة االحكام الخاصة الواردة في المواد التالية:
(أي المواد من  6الى  15من المرسوم رقم ).  1985/3572

المادة82
يتقاضى اعضاء المجمس التحكيمي تعويضا يحدد بمرسوم . 2

انثاب انراتع
في انُقاتاخ
Des syndicats
انفصم االول
احكاو عايح
Dispositions générales
(انًىاد )22-20
المادة  83-تأليف النقابة*
في كل فئة من فئات المين يحق الرباب العمل ولالجراء ان يؤلف كل منيم نقابة خاصة يكون ليا الشخصية
المعنوية وحق التقاضي . 
المادة  84-غاية النقابة*
تنحصر غاية النقابة في االمور التي من شأنيا حماية المينة وتشجيعيا ورفع مستواىا والدفاع عن مصالحيا
والعمل عمى تقدميا من جميع الوجوه االقتصادية والصناعية والتجارية.
ويحظر عمى النقابات االشتغال بالسياسة واالشتراك في اجتماعات وتظاىرات ليا صبغة سياسية . 
المادة  85-مهنة واحدة او مهن متشابهة*
ال يجوز لنقابة واحدة ان تجمع اشخاصا ينتسبون لمين مختمفة بل يجب ان يكون جميع اعضائيا ممن يمارسون
مينة واحدة او مينا متشابية.
أما الحدود بين المين والحرف المتشابية وجداول المين المرخص الصحابيا بأن يؤلفوا نقابات فيما بينيم فيعينيا
وزير العمل بقرار يتخذه بناء عمى اقتراح مصمحة النقابات . 
انفصم انثاَي
تأسيس انُقاتاخ
De la constitution des syndicats
(انًىاد )29-22
المادة  86-وجوب الترخيص*
ال تنشأ نقابة الرباب العمل أو لالجراء اال بعد الترخيص من وزير العمل 2 . 
المادة  87-تقديم طمب الترخيص الى وزارة العمل*
يقدم طمب الترخيص الى و ازرة العمل  -مصمحة النقابات  -وىذه الو ازرة تستطمع رأي و ازرة الداخمية بشأنو وتتخذ
بعد ذلك قرارىا بالرفض او بالقبول.
ال تعتبر النقابة شرعية اال بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية . 
المادة  88-كيفية تقديم الطمب*
يجب ان يقدم طمب الترخيص عمى ثالث نسخ وان يرفق بثالث نسخ عن النظام الداخمي وبورقة السجل العدلي

لالعضاء المؤسسين.
تمصق أوراق التمغة  2عمى النسخة االولى التي تعاد لممستدعين مع قرار التصديق .والثانية تبقى لدى و ازرة الداخمية
والثالثة لدى و ازرة العمل .
المادة  89-النظام الداخمي*
عمى كل نقابة ان تضع نظاما داخميا مصدقا عميو من الييئة العامة باكثرية ثمثي اعضائيا وال يكون نافذا اال بعد
المصادقة عميو من و ازرة العمل . 
انفصم انثانج
االَتساب انى انُقاتح
De l'admission au syndicat
(انًىاد )92-91
المادة  91-حرية االنتخاب*
كل من رب العمل واالجير حر في ان ينتسب الى النقابة او ال ينتسب . 
المادة  90-شروط االنتساب*
يشترط في من يريد االنتساب الى النقابة:
 1ان يكون من الجنسية المبنانية متمتعا بحقوقو المدنية. 2ان يمارس المينة وقت الطمب. 3ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر. 4ان ال يكون محكوما عميو لجناية او لجريمة شائنة . المادة  92-انتساب االجانب*
يجوز لالجانب ان ينتسبوا الى النقابة اذا توفرت فييم الشروط المبينة في الفقرات  2و 3و 4من المادة السابقة
وكان مصرحا ليم بالعمل في لبنان.
عمى انو ال يحق لالعضاء االجانب ان ينتخبوا او ينتخبوا وانما يحق ليم ان ينتدبوا احدىم لكي يمثميم ويدافع عنيم
لدى مجمس النقابة . 
المادة  93-قبول او رفض الطمب*
يقدم طمب االنتساب الى مجمس النقابة مرفقا بتذكرة الجنسية وشيادة عمل 2
مصدقا عمييا من مصمحة النقابات تشير الى ان الطالب يحترف مينة النقابة .
وعمى مجمس النقابة ان يتخذ ق ارره بقبول الطمب او رفضو بواسطة االقتراع السري في مدة خمسة عشر يوما . 
المادة  94-إعتراض عمى رفض الطمب*

يحق لمطالب ان يعترض عمى قرار الرفض الى مصمحة النقابات فتتخذ بشأنو القرار الالزم . 
المادة  95-فصل االعضاء المنتسبين*
لمجمس النقابة ان يفصل كل عضو يرتكب اعماال تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة او يخل بنظاميا الداخمي او
يمتنع عن دفع االشتراك . 
المادة  96-إعتراض عمى قرار الفصل*
لمعضو الذي يفصل من النقابة السباب يراىا غير قانونية ان يعترض عمى قرار الفصل الى مصمحة النقابات
فتتخذ بشأنو القرار الالزم . 
المادة  97-إستقالة االعضاء*
لكل عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب يرفعو لمرئيس بشرط ان ال يكون مديونا لصندوق النقابة . 
المادة  98-بدل االشتراك*
يحدد بدل االشتراك في النظام الداخمي وال يمكن تعديل ىذا البدل اال بموافقة ثمثي اعضاء المجمس ومصادقة
الييئة العامة وو ازرة العمل . 
انفصم انراتع
ادارج اعًال انُقاتح
De l'administration du syndicat
(انًىاد )113-99
المادة  99-ادارة شؤون النقابة*
يدير شؤون النقابة مجمس مؤلف من أربعة عمى االقل واثني عشر عمى االكثر ويجب ان يحدد في النظام الداخمي
عدد االعضاء بين ىذين الحدين . 
المادة  011-انتخاب اعضاء المجمس*
عدل نص المادة  011بموجب المادة االولى من القانون رقم  30960تاريخ  086095904عمى الوجه التالي 2

:

ينتخب اعضاء المجمس لمدة اربع سنوات باالقتراع السري ،ويخرج نصفيم بالقرعة  2بعد السنتين االوليين ،وينتخب
بدال عنيم ،ويجوز اعادة انتخاب االعضاء الذين انتيت مدتيم . 
السر وامين الصندوق*
المادة  010-انتخاب الرئيس وامين ّ
ينتخب اعضاء المجمس من بينيم في اول اجتماع يعقدونو رئيسا وامينا لمسر وامينا لمصندوق .رئيس المجمس ىو
رئيس النقابة . 

المادة  012-صالحيات المجمس*
تحدد في النظام الداخمي صالحيات المجمس والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منيم . 
المادة  013-القروض والهبات*
ال يجوز لممجمس ان يعقد قرضا ما أو ان يقبل ىبات تزيد عمى الف ليرة لبنانية  2اال بموافقة الييئة العامة
ومصادقة وزير العمل .
المادة  014-سجالت النقابة*
تتخذ النقابة سجال تقيد فيو اسماء افرادىا وعمرىم واسم بمدتيم ومحمتيم ومكان عمميم وسجال آخر تبين فيو
الواردات والمصاريف . 
انفصم انخايس
احكاو ختاييح
Dispositions finales
(انًادتاٌ )112-112
المادة  015-خالل مجمس النقابة بواجباته*
اذا اخل مجمس النقابة بالواجبات المفروضة عميو او اتى عمال ال يدخل في اختصاصو ،حق لمحكومة ان
تحل  2ىذا المجمس عمى ان يجري انتخاب المجمس الجديد في مدة ثالثة أشير من تاريخ الحل واذا قام بيذه االمور
احد افراد المجمس فممحكومة ان تطمب استبدالو وان تالحقو امام القضاء عند االقتضاء . 
المادة  016-اتحاد النقابات*
لمنقابات ان تتحد لتنظيم العالقات بينيا تحت اسم اتحاد النقابات عمى ان يرخص ليا من و ازرة العمل وتخضع
لمشروط المفروضة لتأسيس النقابات . 
انثاب انخايس
في انعقىتاخ
Des pénalités
(انًىاد )119-116
المادة  016والمادة017
الغي نص المادتين  016و 017بموجب المادة االولى من قانون  085198906واستعيض عنهما بالمواد من  1الى  5من القانون
المذكور والتالي نصها:

قانون 085198906
المادة0
تمغى المادتان  016و  017من قانون العمل الصادر بتاريخ  12ايمول سنة  0835وتستبدل بالمواد التالية:
المادة1

عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة  1بموجب المادة  35من القانون رقم  062تاريخ  111191903عمى الوجه التالي :

كل مخالفة الحكام ىذا القانون ولممراسيم والق اررات المتخذة لتطبيقو وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات االختصاص
ويعاقب مرتكبيا عن كل مخالفة لوحدىا بغرامة تتراوح بين  255555ليرة و  2555555ليرة لبنانية وبالحبس من
شير الى ثالثة اشير او باحدى ىاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خالل سنة واحدة.
اضيفت الفقرة التالية الى نص المادة  1بموجب المادة االولى من المرسوم رقم  8705تاريخ :08579493

ال يجوز منح االسباب المخففة وال الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من
يقوم مقامو خطيا بتصحيح اوضاعو ويحكم في كل مخالفة عمى حدة تعدد بتعدد االجراء وال يجوز ادغام العقوبات .
المادة2
عدل نص المادة  2بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم  8705تاريخ  08579493عمى الوجه التالي:

ال يالحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خالل خمسة عشر يوما من تنظيم محضر الضبط الحد االدنى لمغرامة
المنصوص عنيا في المادة  2من ىذا القانون اال في حالة تكرار المخالفة خالل مدة سنة .
المادة3

عدل نص المادة  3بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم  8705تاريخ 2 08579493

ثم عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة

3بموجب المادة  35من القانون رقم  062تاريخ  111191903عمى الوجه التالي:

اذا تعرض أحدىم لمموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامو بوظيفتو او بسببيا ،او عرقل اعمالو ،او منعو من
القيـام بيا ،يعـاقب باالضافة الى االحكام المنصوص عنيا بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين  555و 1555ليرة
لبنانية وبالحبس من شير الى ثالثة اشير او باحدى ىاتين العقوبتين عمى ان ال تمنح االسباب المخففة وال وقف
التنفيذ ،وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
المادة4

اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسالمة المفروضة عميو بموجب االنذار الموجو من قبل المجنة
المختصة يحق لممدير العام لو ازرة العمل ان يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا ،لمدة ال تتجاوز عشرة ايام عمى ان
تدفع اجور االجراء والمستخدمين كاممة خالل مدة التوقف عن العمل.
المادة5

تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات الحكام ىذا القانون ولمنصوص التطبيقية المتعمقة بو ،ويكون لممحاضر
المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس.
( الى هنا ينتهي قانون  069890851المتعمق بتعديل المادتين  016و 017من قانون العمل ).

المادة019
تعين في الحكم الميمة التي يجب ان تنفذ خاليا اعمال السالمة والوقاية الصحية واذا لم تنفذ ىذه االعمال ضمن
الميمة المعينة فمممحكمة ان تقضي باقفال المؤسسة .
انثاب انسادس
في يكاتة االستخذاو
Des bureaux de placement
(انًادتاٌ )111-111

2

المادة001
عمى البمديات في مركز كل محافظة ان تنشئ مكتبا لالستخدام يعمل تحت ادارة رئيس البمدية واشراف و ازرة العمل
 مصمحة النقابات .ويجوز أن تنشأ مكاتب االستخدام في بمديات أخرى بقرار من وزير العمل.اضيفت الفقرات الثالث التالية الى نص المادة  001بموجب المادة االولى من القانون رقم  60928تاريخ :086095903

 تخضع مكاتب االستخدام الخاصة حتى المجانية منيا لترخيص من وزير العمل وعمى المكاتب المنشأة قبلصدور ىذا القانون أن تتقدم خالل ثالثة اشير بطمب الترخيص المذكور.
يحق لوزير العمل الغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب مكتب االستخدام باليدف الذي أنشئالمكتب من أجمو او الحاقو الضرر بمصمحة أصحاب العالقة او المصمحة العامة.
يشترط لمموافقة عمى طمب الترخيص: 1اذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا:أ  -ان يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
ب  -أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية وغير محكوم عميو بجناية او جنحة شائنة او جريمة من جرائم المخدرات.
 2اذا كان الشخص معنويا:أ  -ان يكون منشأ وفقا لمقوانين المرعية االجراء.
ب  -ان تجيز لو انظمتو ممارسة ىذا العمل.
3 -تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل شروط انشاء مكاتب االستخدام الخاصة .

المادة000
مكاتب االستخدام تختص:
 1بقبول طمبات االستخدام وطمبات اليد العاممة في كل مينة من مين النقابات المنصوص عمييا في ىذا القانونوتصنيفيا وتنسيقيا وتسجيميا في سجل خاص بتاريخ ورودىا.
 2بتسييل ايجاد عمل لمعاطمين وبذل المساعي ليذه الغاية. 3بتوجيو العمال العاطمين حسب حاجات البالد االقتصادية وحسب أحواليم الخاصة وبطمبات اليد العاممة وتسييلانتقاليم من مينة الى مينة او من منطقة الى منطقة.
 4تنظيم احصاءات عن عدد العمال العاطمين في كل منطقة وفي كل مينة في االوقات التي تعينيا و ازرة العمل .انثاب انساتع
احكاو َهائيح
Dispositions finales
(انًىاد )113-110

المادة002
تشمل احكام ىذا القانون العقود الجاري العمل بموجبيا بتاريخ نشره وتطبق أحكامو في خالل ثالثة اشير من

تاريخ نشره عمى جميع الييئات النقابية المنصوص عمييا في المواد  83وما يمييا من ىذا القانون.
ان الدعاوى قيد النظر لدى المحاكم العادية تبت فييا المحاكم الواضعة يدىا عمييا .

المادة003
تنظم بمراسيم تتخذ في مجمس الوزراء طرق تطبيق احكام ىذا القانون .

المادة004
الغيت جميع القوانين واالنظمة المخالفة الحكام ىذا القانون والتي ال تتفق مع مضمونو . 
بيروت في  23أيمول سنة 1946
االمضاء :بشارة خميل الخوري

يهحق رقى 1
يحظر تشغيم االوالد واالحذاث وانُساء في انصُاعاخ
واالشغال االتيح وفقا الحكاو
انًىاد  00و 00و06
يٍ قاَىٌ انعًم
 1العمل تحت سطح االرض في المناجم والمقالع وكل عمل الستخراج الحجارة. 2العمل في االفران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية. 3تفضيض المرايات بطريقة الزئبق. 4صنع المتفجرات ومعالجتيا بااليدي. 5سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص. 6لحام القطع المعدنية بتذويبيا الجزئي. 7صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية. 8الدىان بطريقة الديكو. 9تقميب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي عمى رصاص واستخالص الفضة من الرصاص. 15تركيب مزيج المحام او امزجة معدنية محتوية عمى اكثر من  15بالمئة من الرصاص. 11صنع الميتارج والماسيكو وااللمنيوم والسيروز اورانج او سمفات او كربونات او سيميكات الرصاص. 12عممية الميح والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكيربائية او اصالحيا. 13تنظيف المعامل التي تجري فييا االعمال المنصوص عمييا تحت االرقام  9و 15و 11و.12 14قيادة االالت ذات المحركات الكبرى.15 -اصالح او تنظيف االالت ذات المحركات اثناء دورانيا.

 16صنع االسفمت. 17اعمال الدباغة. 18العمل في مستودعات االسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم او الدم. 19سمخ جمود حيوانات.ان قبول االحداث في احدى المصانع او المعامل بقصد التعميم او االعداد الفني ال يعتبر بمثابة استخدام ،شرط ان
يكون المصنع او المعمل قد استحصل من اجل ذلك عمى ترخيص من و ازرة الصحة العامة .

يهحق رقى 0
انصُاعاخ انتي يخضع استخذاو االحذاث فيها نتقذيى
شهادج طثيح
يحظر تشغيم االوالد ويخضع نترخيص تشغيم االحذاث
في انصُاعاخ واالشغال االتيح وفقا الحكاو انًادتيٍ
00و 00يٍ قاَىٌ انعًم
 1طبخ الدم. 2طبخ العظام. 3طبخ الصابون. 4طبخ الشحم. 5طبخ االسمدة. 6كل عممية ذات عالقة بصنع الجمود. 7صنع الغراء. 8السيمنتو. 9قطاف القطن (العمل في محالت قطف االالت ). 2 15صنع الزجاج. 11صنع السكر. 12كبس القطن. 13الطباعة. 14نسل الخرق وصناعتيا. 15صنع القنب والكتان والصوف. 16نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة. 17حرفة النحاس. 18صناعة التبغ.19 -غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة اآلالت.

.اشغال البناء ويستثنى من ذلك االبنية في االرياف التي ال يتجاوز عموىا االقصى ثمانية أمتار25 .تركيب الدىان والدىان المميع21 .الحدادة22 نقل المسافرين او البضائع عمى الطرق العادية والحديدية والنيرية وتعاطي نقل البضائع ضمن المستودعات23 . والعنابر وعمى الجسور واالرصفة

 تولت دائرة الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة، الممحقين بقانون العمل1 و0 توضيحا لبعض التعابير الواردة في الجدولين رقم
.نص هذين الجدولين الى المغة الفرنسية

ANNEXE N° 0
INDUSTRIES DANS LESQUELLES L'EMPLOI DES ENFANTS, DES FEMMES
ET DES ADOLESCENTS EST INTERDIT
Conformément aux dispositions des articles 22, 23 et 27, il est interdit d'employer des
enfants, des adolescents et des femmes dans les industries et aux travaux suivants:
1 - travail souterrain dans les mines et carrières, tout travail d'extraction de pierre.
2 - travail aux fours pour la fusion, le raffinage et la cuisson des produits minéraux.
3 - argentage des miroirs par le procédé au mercure.
4 - fabrication et manipulation des explosifs.
5 - fonte et recuisson de verre dans le four spécial.
6 - soudure autogène des pièces métalliques.
7 - fabrication de l'alcool et de toutes autres boissons alcooliques.
8 - peinture au Duco.
9 - renversement, traitement ou réduction des cendres contenant du plomb et
désargentage du plomb.
15 - fabrication de la soudure ou des alliages métalliques contenant plus de dix pour cent
de plomb.
11 - fabrication de la litharge, du massicot, de l'aluminium, de la céruse-orange ou du
sulfate, du chromate ou du silicate de plomb.
12 - opération de mélange et de tartinage dans la fabrication ou la réparation
d'accumulateurs électriques.
13 - nettoyage des usines où sont effectués les travaux énumérés sous les numéros 9, 15,
11 et 12.

14 - conduite de machines motrices à grand engin.
15 - réparation ou nettoyage de machines motrices en action.
16 - fabrication de l'asphalte.
17 - travail dans les tanneries.
18 - travail dans les dépôts d'engrais extraits de matières fécales, de fumier, d'os ou de
sang.
19 - écorchement des animaux.
L'admission d'adolescents dans une usine ou dans un atelier aux fins d'apprentissage ou
de préparation technique ne sera pas considérée comme un emploi au sens de cet article,
à la condition que l'usine ou l'atelier ait obtenu une autorisation à cet effet du ministère
de la Santé Publique.

ANNEXE N° 1
INDUSTRIES DANS LESQUELLES L'EMPLOI DES ADOLESCENTS EST
SOUMIS A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT MEDICAL
Conformément aux dispositions des articles 22 et 23 qui interdisent le travail des
enfants, l'emploi des adolescents est soumis à autorisation dans les industries et aux
travaux suivants:
1 - cuisson du sang.
2 - cuisson des os.
3 - cuisson du savon.
4 - cuisson du suif.
5 - fabrication d'engrais.
6 - toute opération afférente à la fabrication du cuir.
7 - fabrication de la colle.
8 - fabrication du ciment.
9 - engrenage du coton (travail dans les pièces où sont installées les machines).
15 - fabrication du verre.
11 - fabrication du sucre.
12 - compression du coton.
13 - imprimerie.
14 - effilochage et traitement de lambeaux.

15 - préparation du chanvre, du lin et de la laine.
16 - sculpture et taille du marbre et d'autres pierres.
17 - chaudronnerie.
18 - traitement du tabac.
19 - filature, tissage et tricotage de la soie, du coton, et du lin au moyen de machines.
25 - travaux de construction sauf les bâtiments ruraux n'excédant pas une hauteur
maximum de huit mètres.
21 - fabrication des peintures et du vernis.
22 - l'art du forgeron.
23 - transport de passagers ou de marchandises par route, par voie ferrée ou fluviale,
ainsi que le transport des marchandises au sein des dépôts, des hangars, sur les ponts et
les trottoirs.

