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الفئة ا�ولى / نوع العمل 

أصحاب العمل
طّباخ

طاهي
أستاذ

أستاذ جامعّي
مدّرسأصحاب العمل

خّيال
خبيرأصحاب العمل

مستشار
ممثّل شركة
صاحب عمل

صاحب عمل شريك
مدير فرع
مترجم

إختصاص مأكوالت
رئيس مجلس إدارة

مدير عام
ممثل أو مدير شركة أجنبّية

مدير مساعد لشؤون الترويج واالعالنات
مدير فني

خبير في تطوير االعالنات والتسويق
مرمم اثار

مذيع
مذيعة

مسؤول عن المساجد والحسينيات
مراسلة

أمين عام مجلس كنائس الشرق ا¦وسط



مساعدة اجتماعية
باحث
مدير

امين عام
عاملة تدليك

منسقأصحاب العمل
مراقب مالي

مدير اقليميأصحاب العمل
العب
مخرج

محاسب
فنّي أحجار كريمة

صحافي
وكيل اعمال زوجته
مسؤول مشتريات

خبير في تدقيق الجودة والنوعية
خبير تقني في االتصاالت الخلوية

مدرسة
مدرب ألعاب رياضية

مندوبة
شيف خبيرة بالماكوالت الفرنسية

مخرجة صحفية
امين مخزن

خبير فني احجار كريمة
ممثل ومدير شركة

ممثلة شركة
مندوب رعاية طبية

فني
طاهية ماكوالت صينية
طاهي ماكوالت صينية

العب كرة قدم
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مراسل
مدرب

خبيرة مالية
ممثل فني للشركة

مبرمج كمبيوتر
عامل حك احجارأصحاب العمل

مقدم برامج
منسق اعمالأصحاب العمل

مترجمة
مدير عام مساعد

خبير اعالنات
خبيرة في رسم خطوط التجميل الطويلة االمد

خبير فني
محررة

اخصائية في تقويم النطق
تقني

اختصاصي في االعمال المصرفية
مديرة تنفيذية
مصحح كتب

مصححة لغة فرنسية
مصور

اختصاصي
مندوب
شيف

مدير عمليات
مشرفة هندسية

نائب رئيس عمليات
خبيرة تجميل

استاذة
مساعدة اخصائية لتقويم النطق

مديرة
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عامل فني للتجهيزات الجيولوجية والمساحة
اخصائي(ة)
مستشارة
مستكتب

مساعد عشي
رئيس الشؤون المصرفيةأصحاب العمل

عاملة احجار كريمة
مدلكة مساجأصحاب العمل

فنية لف سيجار
اجير معتمد

ميكانيكي صيانة
صحافية

رسام
فني كهربائي
قائد اوركسترا
عامل مخبري
فني ميكانيك

موظف عالقات عامة
توثيق مكتبة

مصمم
مهندس صناعي

طباعة
مقرر- مكتتب تأمين

مهندس ميكانيك
ممثل جمعية
صاحبة عمل
معد برامج
مدير تقني

خبير مبيعات
مديرة انتاج

مسؤولة فنية عن تقنيات النشر
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مرشدة
طاهية

اخصائية تدليك
مدير اعمال

مدرسة لغة انكليزية
استاذ لغة انكليزيةأصحاب العمل

طيار
مدرس لغة فرنسيةأصحاب العمل

مدرس لغة انكليزية
مدير معلوماتية

مدربة
مدرسة لغة فرنسية

باحثة
فني للصوت
خبيرة فنية

معلق رياضي
موظف

مزين نسائي
ممرضة

مهندس
محاسبة

معلم ورقة
اخصائي مبرمج

مصمم لمواقع االنترنت
عاملة ارشيف فئة اولى

مندوبة رعاية طبية
رئيس بعثة

مدير مبيعات
مراقب عمال
فني مختبر

وكيل اعمال
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تجارة وصناعة مواد للبناء
تصميم وتجليد

فتح اعتمادات مصرفية
محلل دراسات
اخصائي تكيف
طباخةأصحاب العمل

خبير مالي
خبير تصميم وتحليدأصحاب العمل

رسام كاريكاتور
مدرب كمبيوتر سيارات

خبير تسويق
مديرة محاسبة
نائب مدير عام

مدرب ميكانيك تكييف
متخصص في وضع برامج الكمبيوتر الزراعية

منسقة رحالت سياحية
محاضر

تقنية في مختبر العيون
عازف

عامل فني للصوت
متدرب اداري

مدرب حركات ايقاعية
تقني للتجهيزات واللوازم الطبية للمعاقين

كبير مراقبي االمن
اخصائية تجميل
اخصائي تجميل

اخصائية في االنظمة المعلوماتية
خبير ومدير عام

اخصائي في ادارة الطعام والشراب
مدير مالي

مسؤولة تربوية
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مسؤول(ة)
خبير في انشاء واستثمار طرق معالجة المياه والنفايات

مديرة اعمال
مشرف ادخال معلومات على الكمبيوتر
مستخدمة في قسم الموارد البشرية

مستخدم حسابات جاريةأصحاب العمل
سكرتيرة

موظف في قسم التوزيعأصحاب العمل
مديرة دراسات وتدريس

مشرف
مضيفة

خبيرة
فنية اختصاصية في المعلوماتية والشؤون المالية

مساعد
مديرة مبيعات

عشي
مرشد تربوي

وكيل
امين صندوق

مستشار مالي
مدقق لغوي
مراقب فني

مدقق حسابات اقليمي
محلل

منتج(ة)
مساعد مدير
رئيس قسم

مدقق
خبير ميكانيكي

عازفة
حفار جيولوجي
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مراقب
معلمة رقص

عامل تركيب حجارة
اعالمي
استاذ

اداريأصحاب العمل
مشرف فني وتقني

مصمم اعالناتأصحاب العمل
معاون

تكنولوجي
مزين رجالي

رئيس
مدير تنفيذي

معلم موسيقى
معلمة موسيقى

شيف حرفي
مساعد شيف

عامل تركيب معدات تزلج
مشرفة
مخرجة

ممثل مستشار
محرر

خبير انشاءات اسمنتية
مفتش

عميد كلية
مساعد طباخ مأكوالت يابانية

نائب
نائب مدير فرع
مراقب برامج

كاتب سيناريو
مستشار انتاج
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نائب مسؤول
مقدمة برامج

خبير تقني
خبير اعداد برامج

خبيرة اعداد برامج
معلم حلوياتأصحاب العمل
معالج نفساني
مدير عام تقني مساعدأصحاب العمل

طبيب اسنان
مسؤول عن تدقيق وتصحيح وكتابة اللغة الفرنسية

مهندس فني
مبرمج
عشيه

مشرف انتاج
رئيس جامعة

مستشار في تنسيق االزهار
بائع

منسقة تدريب موظفين
استاذة مساعدة

استاذ مساعد
منسقة عمليات خارجية

اخصائي تدليك
مساعدة محرر

استاذ لغة صينية
مزينة

مصممة ازياء
مساعد اضاءة
منسقة لغات
مدربة طيران
معدة برامج

منسق عالقات خارجية
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عامل تدليك
قائد طائرة

ضابط رئيسي لمخاطر التامين
خبير في المعلوماتية

منسقة
عارضة ازياءأصحاب العمل
مساعدة ادارية
مهندسة ديكور داخليأصحاب العمل

مسؤول انظمة معلوماتية
ممرض ف

عاملة تزيين أظافر
مسؤول ورشة دهان

منظم مؤتمرات
موظفة اولى

مساعدة مدير فئة اولى 
امين(ة) سر

تقني مساعد تخدير وانعاش
خبير بناء

منظم العاب

مالحظة:
اذا كان الراتب الشهري يتجاوز ثالثة اضعاف الحد االدنى لالجر الشهري ( أي مليونين

  و 26 ألف ليرة لبنانية)

1.
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الفئة الثانية / نوع العمل  

مساعد خياط
عامل صقل احجار كريمة

طاهي
أستاذ

أستاذ جامعّي
مدّرسأصحاب العمل

خّيال
مساعدة مزينأصحاب العمل

مساعد امين مستودع
عاملة حك احجار كريمة

عامل غسيل سجاد وتلوين خيوط منوعة
مساعد مدرب رياضي

مدبرة منزل
استاذ تعليم اساسي
استاذ تعليم متوسط

استاذ تعليم ثانوي
عامل حقائب جلدية

معلمة متوسط
مساعدة مريض

عامل تطريز
مساعد مريض

عامل فني حداده
عامل تشغيل على االت الطباعة

مرافق وفود لزيارة االماكن المقدسة
عامل دهان موبيليا

فني تجهيزات معدات طبية
عاملة تقنية



مرشدة صحية
عامل تفصيل خياطة

مساعد باحث
عامل نول

مساعد كهربائي
عامل حرفيأصحاب العمل
مساعد طباخ

سباك اولأصحاب العمل
جوكي

عامل تجليد كتب
عامل أشعة
مساعد(ة)

عامل حلويات
عامل خياطة

متمرن في سباق الخيل(خيال)
مستخدم

عامل صهر معادن
نادل

مشرف على المكتبة
منسقة أنشطة كنيسة

موضب صفحات ومقسم
عامل تصوير

مساعد عامل تركيب حجارة
عامل غسيل سجاد

مساعدة مخرج
عامل درزة

موظف فني طباعة تقني
عامل تلحيم

نَجار
عامل مطبخ
عامل صيانة
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عاملة فنية
ميكانيكي
عامل تقني

عامل حكاك احجار كريمة
ناظر

عامل عقاده فنية يدويةأصحاب العمل
عامل تلبيس صخر

مساعد فنيأصحاب العمل
عامل فني مونتاج ودوبالج

موظف تسويق
مساعد مترجم

نادلة
ممرض

امين مستودع
عاملة توضيب

استقبال وخدمة الزبائن في المطعم
مساعدة فنية
مساعد مزين
معلم نسيج

باحث في الشؤون السياسية
عامل فني في تخليط المواد االولية

صاحب عمل فلسطيني
مشرف على المسابح

مشرفة فنية على الطباعة
بائع(ة)

معاون محاسب
وكيل محل

مساعد شؤون موظفين
فني تكييف وتبريد

مساعد ممرض
دهان موبيليا
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مساعد محاسب
عامل صف حروف
عامل الكترونيات

صاحب محل لبيع الخضار والفاكهة (فلسطيني)
حفار موبيليا

عامل حفار موبيلياأصحاب العمل
مساعدة خياطة

استقبال وخدمة الزبائن في الشركةأصحاب العمل
حاضنة اطفال

تقني االت تصنيع وطباعة
مساعدة فنية لالخراج

عاملة حفر شمع
عامل استقبال

عاملة تزيين نسائي
موظف فئة ثانية

شيخ جنازة
عامل كوي

مدرسة لغة انكليزية ف 2
مساعدة مدير محل

مساعدة خبيرة تجميل
مدرس ف

مدرسة فئة ثانية
مدرسة ف

مساعد مدير ف
بائع ف

عامل استالم وتسليم ف
حارس

مراقب ف
عامل(ة) اجتماعي(ة)

مساعدة ادارية ف
مشرف سالمة
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مساعد مشرف
عامل ميداني

فني في تشغيل مخارط على الكمبيوتر
مقلمة اظافر

مساعد مشرف مستودع
فني رتي البسةأصحاب العمل

مساعد ناشط اجتماعي
منسقة ميدانيةأصحاب العمل
مندوب تسويق

مساعد معلم حلويات شامية
سائق ميداني
مساعد اداري

مساعدة مالية
معلم معجنات

كاتبة
عاملة تسويق

مدخل معلومات
مندوبة مبيعات

عامل طباعة
مندوبة تسويق
مساعد مدرب
عاملة أرشيف
عامل حياكة

عامل مساعد تركيب احجار كريمة
مساعدة فنية في مستحضرات التجميل

موظفة
مندوب مبيعات
مساعد مبرمج

عامل نجار موبيليا
عامل دهان

مساعدة مشرفة على تقنية االضاءة
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مساعدة مشرف على تقنية االضاءة
سائق فان

مساعدة طاهي
عامل فني

مربية
عامل لّحامأصحاب العمل

رّتى سّجاد
سفرجيأصحاب العمل

بارميد
عامل توضيب
عامل أرشيف

مساعد طاهي
ممرّضة

مالحظة:
اذا كان الراتب الشهري يتجاوز ضعفي الحد االدنى لالجر (أي مليون و 351 ألف ليرة

 لبنانية) ولغاية ثالثة اضعاف ( أي مليونين و 25 ألف ليرة لبنانية). 
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الفة الثالثة / نوع العمل 

جنيناتي
عامل صناعي

عامل رخام
منجد

عامل تبديل قطع سيارات
عامل صب معادنأصحاب العمل

عامل تمديد وتركيب خطوط نقل توتر عالي
عامل حفاف موبيلياأصحاب العمل

عامل توزيع مازوت
عامل تسويق

عامل غزل
عامل صياد

مورق
حداد

عامل نجار باطون
عامل تجهيز رخام

عاملة زراعية
حاجب

عامل تفقيس
عامل منشرة

عامل مساعد للمكفوفين
عامل صخر
عامل خرده
عامل طرش
عامل نسيج

عامل مصبغة
عامل مصارف صحية



عامل صهريج
عامل مخلالت
عامل اسفنج
عامل دواليب
عامل صدف

عامل مستودعأصحاب العمل
عامل تربية مواشي

عامل اخشابأصحاب العمل
عامل سمكري

عامل مقلع
عاملة

عامل تفريغ وتحميل
عامل تركيب سقاالت

عامل تربية نحل
عامل صب احجار باطون

عامل صب بالط
عامل تنظيف وفرز نفايات

عامل تنظيف وغسيل سجاد
عامل حفار ابار ارتوازية

عامل تزفيت
خادم في مسجد

عامل قص بالط
عامل(ة) هاتف

سائق
عامل توصيل

مساعد لحام
عاملة صندوق

مساعد(ة) معوق
عامل تكييف وتبريد

مساعد دهان
عامل عناية سريرية
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عاملة عناية سريرية
عامل حرار زراعي

عامل تركيب اجهزة تخزين
مساعد بائع
عامل صالة

عامل دبسأصحاب العمل
عامل تين وزعتر
عامل فرز نغاياتأصحاب العمل

عاملة مستودع
مساعدة في حضانة

عامل طباخ
عامل صاروخ بوليش

عامل مساعد مريض
عامل تجميع

مندوب مبيعات ف
مساعد مندوب مبيعات

عامل تنور
طراش

عامل تنظيفات
عامل بناء

عامل غسيل وتشحيم
عامل في الخدمة المنزلية

عامل زراعّي
عامل نّجار

عامل خضار
عامل حديد

عامل كومي
عامل صحّية
عامل باطون
عامل حمال

عامل احجار باطون
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عامل
عامل منشار حجر

عامل بالط
عامل تمديد وتركيب

عامل ميكانيكي
عامل محطة محروقاتأصحاب العمل

عامل مزرعة دواجن
عامل تلبيس قشرةأصحاب العمل

عاملة تنظيفات
عامل فرن

عامل تفريغ و تحميل
عامل كهرباء
عامل تنجيد

عامل مقهى
عامل كسارة
صياد سمك
عامل بحري

عامل حديقة
عامل مسلخ

عامل تشغيل مكانات
عامل مطحنة

عامل محمصة
عامل غسيل

عامل كوي بخار
عامل نقل

سائس خيل
عامل دباغة
عامل كروم

ناطور
عاملة في مؤسسة

عامل ورشة
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الفئة الرابعة / نوع العمل 

عامل جلي بالط
عامل حفريات

عامل مزرعة
سائق جرار زراعي

عامل رش مبيدات

عاملة في الخدمة المنزلية

مالحظة:
إذا كان الراتب الشهري يتراوح بين مقدار الحد االدنى لالجر ( أي 675 ألف ليرة لبنانية)

  ولغاية ضعفيه ( أي مليون و 350 ألف ليرة لبنانية )

مالحظة:
  إذا كان ا�جر الشهري يقل عن الحد االدنى لالجور ، وهن  عامالت الخدمة المنزلية

الغير خاضعات لقانون العمل
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