مرصوم اشتراعي رقم 631
صادر في  61أيلول1983
طوارئ انعمم
Des accidents de travail
معدل بموجب:
القانون رقم  442تاريخ29/05/2000
يمغي:
المرسوم االشتراعي رقم  47تاريخ 3;65/27/26

اف رئيس الجميورية،
بناء عمى الدستور،
بناء عمى القانوف رقـ  28/63تاريخ ( 17/11/1982منح الحكومة حؽ اصدار مراسيـ اشتراعية)،
بناء عمى القانوف رقـ  26/01تاريخ ( 21/5/1983تمديد العمؿ بأحكاـ القانوف رقـ  28/63تاريخ)، 17/11/1982
وبعد استشارة مجمس شورى الدولة،
بناء عمى اقتراح وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية،
وبعد موافقة مجمس الوزراء بتاريخ ،0926/9/7
يرسـ ما يأتي :
انفصم االول
احكام اونية
Dispositions préliminaires
المادة االولى
يخضع الحكاـ ىذا المرسوـ االشتراعي االصابات المفاجئة الناجمة عف عامؿ خارجي ،التي تمحؽ بأجير مرتبط
بعقد االستخداـ بمفيوـ المادة  624فقرتيا االولى مف قانوف الموجبات والعقود  ،وذلؾ بسبب تنفيذ العقد المذكور أو
بمناسبة تنفيذ ىذا العقد . 

المادة2
ال يحؽ لالجير المشار اليو في المادة السابقة ،التذرع بسبب االصابة التي يتعرض ليا أثناء العمؿ أو بمناسبتو
بأي نص قانوني غير أحكاـ ىذا المرسوـ االشتراعي . 
انفصم انثاني
في انتعويضات
Des indemnités

المادة3
اذا سبب الحادث لالجير عج از مستديما كميا 
 ،وكاف أجره ال يتعدى الحد االدنى الرسمي لالجور ،حؽ لو اف يتقاضى تعويضا يعادؿ:
800يوـ مف أجره المتوسط ،اذا كاف عمره أقؿ مف  63سنة.

700يوـ مف أجره المتوسط ،اذا كاف عمره أكثر مف  63سنة وأقؿ مف  31سنة.
600يوـ مف اجره المتوسط ،اذا كاف عمره أكثر مف  31سنة.
واذا تجاوز االجر الحد االدنى الرسمي لالجور ،ال يحؽ لالجير اف يتقاضى ،أضافة الى التعويضات المنصوص
عمييا في الفقرة االولى مف ىذه المادة سوى:
 ربع ىذه التعويضات عف الجزء مف االجر الذي يزيد عف الحد االدنى لالجور ولغاية ضعؼ ىذا الحد.-ثمف ىذه التعويضات عف الجزء مف االجر الذي يزيد عف ضعفي الحد االدنى الرسمي لالجور . 

المادة4
اذا سبب الحادث عج از مستديما جزئيا ،
حؽ لممصاب أف يتقاضى تعويضا يتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرتو عمى الكسب .وىذه المقدرة يمثميا
التعويض الواجب تسديده عندما يكوف العجز مستديما كميا.
اذا كاف العطب مذكو ار في الجدوؿ الممحؽ بيذا المرسوـ االشتراعي( الممحؽ رقـ  )0كانت  الخسارة التي لحقت
بػاالجير المصػاب في مقدرتو عمى الكسب ،معادلة لمنسبة المئوية المعينة في الجدوؿ المذكور .أما اذا كاف العطب
غير مذكور في ىذا الجدوؿ ،فيعود لمجمس العمؿ التحكيمي ،حؽ تقدير الخسارة الالحقة في مقدرة االجير المصاب
عمى الكسب ،بعد اف يؤخذ بعيف االعتبار خبرة االجير وكفاءتو في العمؿ . 

المادة5
اذا سبب الحادث عج از مؤقتا عف العمؿ  ، حؽ لممصاب ابتداء مف اليوـ االوؿ الذي يمي الحادث ولمدة اقصاىا
تسعة اشير اف يتقاضى دوف فرؽ بيف أياـ العمؿ وأياـ التعطيؿ ،تعويضا قدره ثالثة ارباع االجر اليومي االخير.
ويقصد بيذا االجر ،االجر االسبوعي مقسوما عمى ستة اذا كاف األجر اسبوعيا ،وأجرة خمسة عشر يوما مقسوما
عمى اثني عشر اذا كاف االجر يسدد كؿ خمسة عشر يوما ،واالجر الشيري مقسوما عمى خمسة وعشريف اذا كاف
االجر مشاىرة.
يدفع التعويض اليومي في المكاف والزماف التي يحصؿ فييا الدفع عادة في المؤسسة وال يجوز اف تتجاوز الفترة بيف
دفعتيف متتاليتيف خمسة عشر يوما .

المادة6
اذا ادى الحادث الى وفاة االجير ،وكاف اجره ال يتعدى الحد االدنى الرسمي لالجور يستحؽ لورثتو المحدديف في
القانوف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوـ رقـ  2993تاريخ ، 2/8/1974تعويضا حده االقصى اجرة 311
يوـ.
واذا تجاوز االجر الحد االدنى الرسمي لالجور ،ال يحؽ لورثة االجير سوى:
ربع التعويضات المنصوص عمييا في الفقرة االولى مف ىذه المادة عف الجزء مف االجر الذي يزيد عف الحد االدنىالرسمي لالجور ولغاية ضعؼ ىذا الحد.
-ثمف التعويضات المنصوص عمييا في الفقرة االولى مف ىذه المادة عف الجزء مف االجر الذي يزيد عف ضعفي

الحد االدنى الرسمي لالجور.
باالضافة الى التعويض المذكور أعاله ،يتحمؿ صاحب العمؿ نفقات الدفف وذلؾ لغاية ضعفي الحد االدنى الرسمي
لالجور . 

المادة7
اف االجر المتوسط الذي يتخذ اساسا لحساب التعويضات المنصوص عمييا في المواد  6و 9و 3أعاله ،ىو
االجر الذي تقاضاه المصاب نقدا أو عينا بتاريخ الحادث ووفقا لالسس المحددة في المادة  3مف ىذا المرسوـ
االشتراعي.
وال يجوز في مطمؽ حاؿ اف تقؿ االجرة المتوسطة عف الحد االدنى الرسمي لالجور .وتطبؽ ىذه القاعدة أيضا عمى
االجراء غير الخاضعيف ليذا الحد . 

المادة8
تضاؼ عند االقتضاء التعويضات المستحقة بموجب ىذا المرسوـ االشتراعي الى التعويضات االخرى المستحقة
لالجراء بموجب قانوف العمؿ أو قانوف الضماف االجتماعي او القوانيف االخرى التي يخضعوف ليا .

المادة9
الغي نص المادة  9بموجب المادة  :4من القانون رقم  442تاريخ ; 4222/7/4واستبدل بالنص اآلتي:

اذا تبيف اف االجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعمو معوقا وحامال لبطاقة المعوؽ الشخصية ،ال يحؽ لو أي
تعويضات مذكورة في ىذا القانوف ويحؽ لصاحب العمؿ صرفو مف الخدمة وفقا لالحكاـ المعموؿ بيا ،انما يستفيد
مف كافة المساعدات المرضية والمعاينات والخدمات المنصوص عمييا في ىذا المرسوـ االشتراعي . 

المادة10
ال يحؽ لورثة االجير االجنبي المطالبة بالتعويضات المنصوص عمييا في ىذا المرسوـ االشتراعي اذا كانوا
مقيميف خارج االراضي المبنانية بتاريخ وقوع الحادث.
يستثنى مف أحكاـ ىذه المادة االجراء االجانب التابعيف لدولة تمنح المبنانييف في ىذا الموضوع الحقوؽ نفسيا التي
تمنحيا لرعاياىا .

المادة11
يحؽ لالجير المصاب او الصحاب الحؽ مف بعده باالضافة الى الدعوى التي تقاـ مف قبميـ بمقتضى احكاـ ىذا
المرسوـ االشتراعي مقاضاة مسببي الحادث ،غير صاحب العمؿ أو ورثتو وفقا لقواعد الحؽ العادي ،بالتعويض عف
الضرر الالحؽ بيـ مف جراء الحادث المذكور .كما يحؽ لصاحب العمؿ أيضا وعمى كامؿ مسؤوليتو نيابة عف
االجير ،المصاب أو اصحاب الحؽ مف بعده ،اقامة ىذه الدعوى اذا أىمؿ ىؤالء اقامة الدعوى المشار الييا.
يحؽ لصاحب العمؿ أف يحسـ مف التعويض المترتب عميو لمصمحة أجيره وفقا الحكاـ ىذا المرسوـ االشتراعي
التعويضات المحكوـ بيا لمصمحة أجيره وفقا لقواعد الحؽ العادي .

المادة12


الغي نص المادة  34بموجب الفقرة (أ) من المادة  99من القانون رقم  442تاريخ 29/5/2000واستبدل بالنص اآلتي:

يترتب عمى كؿ صاحب عمؿ باف يجري الزاميا عقود تأميف مع شركة تأميف لضماف التعويضات والمعالجة الطبية
المنصوص عمييا في ىذا المرسوـ االشتراعي . 

المادة13
يحؽ لالجير والصحاب الحؽ مف بعده ،مقاضاة صاحب العمؿ وشركة التأميف معا بالتعويضات المترتبة بموجب
أحكاـ ىذا المرسوـ االشتراعي.
تحؿ الشركة الضامنة التي تكوف قد سددت التعويض الى االجير محؿ صاحب العمؿ في ممارسة حقوقو.
في حاؿ اشيار افالس صاحب العمؿ ال تدخؿ المبالغ المترتبة عمى الشركة الضامنة في حساب موجودات طابؽ
االفالس .  

المادة14
اف ديوف االجير المصاب بطارئ عمؿ  أو أصحاب الحؽ مف بعده يكفميا امتياز خاص عمى مجموع االمواؿ
المنقولة العائدة لصاحب العمؿ وباالضافة الى ذلؾ فيي مكفولة أيضا بتأميف جبري عمى أمواؿ صاحب العمؿ غير
المنقولة.
يعود لرئيس مجمس العمؿ التحكيمي أمر تحديد شروط ماىية التأميف ومشتمالتو والتعويضات المضمونة ،وذلؾ اما
حكما او بناء لطمب االجير أو أصحاب الحؽ مف بعده.
تبقى مفاعيؿ التأميف االحتياطي المشار اليو اعاله ،مستمرة لغاية صدور قرار مبرـ في النزاع ،او لغاية حصوؿ
مصالحة قضائية بشأنو وفقا لما نصت عميو المادة  30مف ىذا المرسوـ االشتراعي .
ال تطبؽ احكاـ ىذه المادة عمى االمواؿ غير المنقولة العائدة لالمالؾ العمومية .

المادة15
اف التعويض المؤقت قابؿ لمتنازؿ عنو لمصمحة الغير  كما وأنو قابؿ ايضا لمحجز .
ضمف المعدالت والشروط المطبقة عمى أجور االجراء.
ال يجوز التنازؿ عف تعويض العجز الدائـ أو الوفاة اال في حدود ربع قيمتو ،وذلؾ ايفاء لديوف ناتجة عف مواد
غذائية .أما الديوف العائدة الى نفقات طبية أو صيدلية أو استشفاء أو دفف ،فيي غير قابمة لمحجز او لمتنازؿ .
انفصم انثانث
في انمعانجة انطبية
Du traitement médical

المادة16
تحدد بق اررات تصدر عف وزير العمؿ وبعد أخذ رأي و ازرة الصحة العامة التدابير العامة والخاصة المتعمقة
بالسالمة والوقاية والصحة واالسعافات االولية الواجب تطبيقيا عمى المشاريع الخاضعة الحكاـ ىذا المرسوـ
االشتراعي ،وذلؾ حسب طبيعة ونشاط وعدد االجراء العامميف في كؿ مف ىذه المشاريع . 

المادة17
يتحمؿ صاحب العمؿ ،ميما استمرت مدة انقطاع االجير عف العمؿ بسبب الحادث الذي تعرض لو بسبب العمؿ
او بمناسبتو جميع النفقات الطبية والجراحية والصيدليػة ،بما في ذلػؾ نفقات المسػتشفى.
كما يتحمؿ صاحب العمؿ ثمف تركيب وصيانة وتجديد آالت البروتيز  وسواىا مف اآلالت الطبية والجراحية الالزمة
لمعالجة وشفاء االجير المصاب . 

المادة18
يحؽ لالطباء والصيادلة واصحاب المستشفيات مقاضاة صاحب العمؿ مباشرة بالنسبة لمديوف المترتبة ليـ عف
تكاليؼ اصابة االجير .

المادة19
يحؽ لالجير اختيار طبيبو بنفسو .وفي ىذه الحاؿ ال يترتب عمى صاحب العمؿ عف النفقات الطبية والجراحية
سوى المبمغ الذي يحدده مجمس العمؿ التحكيمي ،وذلؾ وفقا لتعريفة يضعيا المدير العاـ لو ازرة الصحة العامة.
اذا ادخؿ االجير المصاب المستشفى ،فال يجوز اف تتجاوز النفقات التي يمزـ بيا صاحب العمؿ التعريفة المحددة
في االتفاقات التي تعقدىا و ازرة الصحة العامة مع ىذه المستشفيات مع اضافة  %61عمييا كحد أقصى.
يحدد مجمس العمؿ التحكيمي ثمف اجيزة االدوات واالجيزة الطبية في حاؿ وقوع اختالؼ بيف الفريقيف بشأنيا .

المادة20
اذا رفض االجير الخضوع لممعالجة التي يعينيا الطبيب المعالج ،خسر كؿ حؽ في الجزء مف الضرر الذي قد
ينتج عف تفاقـ حالتو بسبب رفضو ىذا . 

المادة21
اذا لـ يختر صاحب العمؿ الطبيب المعالج بنفسو ،حؽ لو أثناء معالجة االخير أف يطمب مف رئيس مجمس العمؿ
التحكيمي تعييف طبيب يتحمؿ نفقتو ،لالطالع عمى وضع االجير ،ولمطبيب المذكور حؽ زيارة االجير في أي وقت
شاء بحضور الطبيب المعالج ،بعد أف يكوف ىذا االخير قد أشعر مسبقا بالزيارة قبؿ حصوليا بيوميف.
اذا رفض االجير قبوؿ الزيارة المشار الييا في ىذه المادة ،يحؽ لصاحب العمؿ بعد مراجعة رئيس مجمس العمؿ
التحكيمي باالمر ،التوقؼ عف دفع التعويض المؤقت .

المادة22
يتوجب عمى الطبيب المعالج اعطاء االجير تقري ار طبيا يذكر فيو وضع االجير الصحي والعجز المستديـ الكمي او
الجزئي الالحؽ بو مف جراء الحادث ،وكذلؾ االجيزة الواجب استعماليا بالنسبة لالعضاء المعطوبة . 

المادة23
يحؽ لكؿ مف الفريقيف االعتراض عمى مضموف التقرير الطبي المشار اليو في المادة السابقة اماـ مجمس العمؿ

التحكيمي وذلؾ خالؿ خمسة أياـ مف تاريخ تبمغو التقرير المذكور .
انفصم انرابع
في انتصريح عن طارئ انعمم
واصول انتحقيق فيه
Des déclarations des accidents
de travail et des enquêtes

المادة24
يتوجب عمى كؿ صاحب عمؿ او ممثمو اف يصرح عف كؿ طارئ عمؿ يصيب اجيره.
يقدـ التصريح الى قمـ مجمس العمؿ التحكيمي ذي الصالحية في المنطقة التي وقع فييا الحادث ،في ميمة ثالثة اياـ
مف تاريخ وقوعو ويدوف في سجؿ خاص معد ليذه الغاية.
يجب اف يذكر في التصريح:
اسـ االجير المصاب ومحؿ اقامتو واجره االخير وجنسيتو.اسـ صاحب العمؿ ومحؿ اقامتو.مكاف حصوؿ الحادث.نوعية االصابة وطبيعتيا وظروفيا.يرفؽ بالتصريح شيادة طبية يذكر فييا حالة االجير المصاب والنتائج المرتقبة لالصابة والتاريخ الذي يمكف اعطاء
تقرير نيائي بيا .

المادة25
يترتب عمى االجير أف يعمـ قمـ مجمس العمؿ التحكيمي عف نتائج االصابة التي لحقت بو بموجب تقرير طبي
يدوف في السجؿ الخاص المشار اليو في المادة السابقة .كما يترتب عمى االجير او ممثمو ابالغ صاحب العمؿ
نسخة عف التقرير الطبي المذكور .

المادة26
اذا ادعى صاحب العمؿ اف االجير تسبب بالحادث قصدا او اف الحادث نتج عف خطأ جسيـ ارتكبو االجير ،أو
اذا ادعى االجير اف الحادث نتج عف خطأ او اىماؿ صاحب العمؿ أو متولي االدارة ،يقوـ رئيس مجمس العمؿ
التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فييا في التحقيؽ في الحادث المذكور وفي مكاف حصولو وبحضور الفريقيف
او ممثميما .ويترتب عميو االنتقاؿ الى عند االجير ،اذا تعذر عمى ىذا االخير المثوؿ امامو بسبب وضعو
الصحي . 

المادة27
عمى رئيس مجمس العمؿ التحكيمي اف ينيي التحقيؽ في ميمة اقصاىا عشرة أياـ مف تاريخ تقديـ االدعاء المشار
اليو في المادة السابقة .يقوـ رئيس مجمس العمؿ التحكيمي بابالغ الفريقيف قرار انتياء التحقيؽ في ميمة  89ساعة
مف تاريخ صدور القرار .ويحؽ لكؿ منيما استالـ نسخة عنو بدوف أي رسـ .

انفصم انخامش
في انصالحية واصول انمحاكمة
De la compétence et de
la procédure

المادة28
ينظر مجمس العمؿ التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فييا ،في جميع الخالفات الناشئة عف تطبيؽ احكاـ
ىذا المرسوـ االشتراعي .وعمى المجمس المذكور اف يبت في ىذه الخالفات في ميمة ال تتجاوز ستة أشير . 

المادة29
تطبؽ عمى نزاعات طوارئ العمؿ اصوؿ وقواعد طرؽ المراجعة المنصوص عمييا في القانوف الصادر بتاريخ 80
تشريف االوؿ .  0921

المادة30
اذا حصمت مصالحة بيف الفرقاء في نزاع ناتج عف تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسوـ االشتراعي وطمب مف مجمس العمؿ
التحكيمي تدويف ىذه المصالحة بقرار قضائي ،يترتب عمى المجمس أف يذكر في ق ارره تحت طائمة البطالف المطمؽ،
االجر االساسي والعجز الدائـ الالحؽ باالجير مف جراء الحادث ،وعند االقتضاء اسـ شركة التأميف الضامنة
لمحادث ،واف ىذه االخيرة حمت محؿ صاحب العمؿ في موجباتو تجاه األجير ،فيمنع عمى ىذا االخير عند ذلؾ اية
مطالبة بحؽ صاحب العمؿ تتعمؽ بالحادث المذكور .

المادة31
تسقط دعوى التعويضات المنصوص عمييا في ىذا المرسوـ االشتراعي بمرور سنة مف تاريخ وقوع الحادث او
ختاـ التحقيؽ فيو وفقا الحكاـ المادتيف  83و 87اعاله ،او التوقؼ عف دفع التعويض المؤقت . 
انفصم انضادس
في انعقوبات
Des sanctions


المادة32
كؿ مخالفة لمضموف الق اررات المنصوص عمييا في المادة  03مف ىذا المرسوـ االشتراعي وكذلؾ كؿ مخالفة
الحكاـ المادة  89منو ،تحاؿ الى المحاكـ ذات االختصاص ويعاقب مرتكبيا بغرامة تتراوح بيف  311ؿ.ؿ .و3111
ؿ.ؿ .وبالحبس مف شير الى ثالثة اشير أو باحدى ىاتيف العقوبتيف ،وتضاعؼ العقوبة عند التكرار.
اضيف الى المادة  54بموجب الفقرة (ج) من المادة  99من القانون رقم  442تاريخ ; 4222/7/4الفقرة اآلتية :

كؿ صاحب عمؿ يخالؼ مضموف ىذه المادة مف ىذا المرسوـ االشتراعي يحكـ عميو مف قبؿ مجمس العمؿ
التحكيمي بغرامة بناء عمى دعوى يقيميا أي اجير او أي نقابة في الشركة او المؤسسة او أية جية اخرى ذات
صالحية .تحدد قيمة ىذه الغرامة بمبمغ يتراوح بيف ستة ( )3وعشر ( )01مرات الحد االدنى الرسمي لالجور .

المادة33

كؿ مف يرفض او يرجئ بدوف عذر مشروع تنفيذ الحكـ الصادر بحقو وفقا الحكاـ ىذا المرسوـ االشتراعي ،تطبؽ
بحقو احكاـ المادة  7مف القانوف الصادر بتاريخ  80تشريف االوؿ سنة 1980.
انفصم انضابع
احكام ختامية
Dispositions finales

المادة34
تمغى احكاـ المرسوـ االشتراعي رقـ  25/E.T.الصادر بتاريخ  9أيار سنة  0996وتمغى ايضا جميع النصوص
القانونية أو النظامية التي تتعارض وأحكاـ ىذا المرسوـ االشتراعي أو ال تتالءـ ومضمونو . 

المادة35
يعمؿ بيذا المرسوـ االشتراعي بعد عشرة أياـ مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في  03ايموؿ سنة 0926
االمضاء :أميف الجميؿ

جذول رقم 6
جذول بمعذالت بعض انواع انعطب انتي تعتبر
مؤدية انى عجز عن انعمم جزئي مضتذيم
معدل بموجب:
القانون رقم  442تاريخ29/5/2000

اف انواع العطب التي لـ تذكر في ىذا الجدوؿ وعمى االخص االنواع التي تتعمؽ بالنظر يعوض عنيا حسب درجة
العجز  -كما يقررىا الكشؼ الطبي  -وبالنسبة الى خطورتيا بمقابمتيا مع االحواؿ المدرجة اعاله وال تؤخذ مينة
العامؿ المضموف بعيف االعتبار.
الغي من المقطع االخير الذي يمي الجدول رقم ( )3من المرسوم االشتراعي رقم  :5/358العبارة اآلتية" :بشرط ان يكون قد صرح عند
دخوله العمل بانه اعسر "بموجب الفقرة (د) من المادة  99من القانون رقم  442تاريخ29/5/2000.

اذا كاف العامؿ اعسر اعطي مف أنواع العطب الذي يصيب اعضاءه اليسرى التعويضات المنصوص عمييا بشأف
العطب الذي يصيب االعضاء اليمنى.

توضيحا لبعض التعابير الواردة في الجدوليف رقـ  0و 8الممحقيف بالمرسوـ االشتراعي رقـ  063الصادر بتاريخ

 تولت دائرة الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة نص ىذيف الجدوليف الى، بشأف حوادث العمؿ0926/9/03
. المغة الفرنسية
ANNEXE N° 1
relatif aux accidents du travail
Barême de certaines lésions
considérées comme entraînant une
incapacité partielle et permanente du
travail

Les infirmités non énumérées ci-dessus, et notamment celles concernant la vue, seront
indemnisées suivant le degré d'incapacité - décidé après examen médical - et en
proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés et sans tenir compte de la
profession de l'assuré.
Dans le cas où le salarié est gaucher, il touchera pour les lésions subies par les membres
gauches les indemnités prévues pour les lésions des membres droits.

