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ھل یحق لرب العمل تحویل األجر من الدوالر االمیركي الى اللیرة اللبنانیة؟ |
المحامي د. شربل عون عون
اإلثنین 18 تشرین الثاني 2019

لجأ مؤخًرا بعض أرباب العمل في لبنان إلى تحویل أجور العاملین لدیھم من الدوالر األمیركي إلى اللیرة اللبنانیة
وذلك نظًرا لألوضاع والظروف االستثنائیة التي تّمر فیھا البالد، لھذا السبب كان لنا مقابلة مع المستشار المعتمد
لدى عدة ھیئات دولیة المحامي الدكتور شربل عون عون الذي أفادنا بما یلي؛

ھل یمكن قانونًا أن یتقاضى األجیر أجره بغیر العملة الوطنیة؟

ال بد من اإلشارة بدایة إلى ان المادة 47 من قانون العمل نصت على أن تدفع األجور بالعملة الرسمیة اي باللیرة
اللبنانیة، مما یعني انھ كل خالف على عكس ذلك یعتبر باطال؛ ولكن یجب ان نؤكد ھنا الى ان ھدف المشترع كان
حمایة األجیر من تقلبات األسعار وعدم تحّملھ نتائج فروقات استبدال العمالت األجنبیة، انطالقا من ھنا فإن
اجتھادات مجالس العمل التحكیمیة عادت وأخذت بصحة العقود واالتفاقیات التي اشارت الى دفع األجور بالعملة
األجنبیة ومستندة بذلك الى نص المادة 59 من قانون العمل اللبناني التي اعتبرت على ان كل اتفاق خاص یراد بھ
.إعطاء العمال شروطًا اكثر فائدة تعتبر قائمة قانونا ویستفیدون منھا

ماذا لو عمد رب العمل في ھذه الظروف االستثنائیة الى تحویل االجور من الدوالر االمیركي الى اللیرة اللبنانیة،
فھل ھذا اإلجراء قانوني؟

لجأ بعض أرباب العمل الى تحویل األجور من الدوالر الى اللیرة اللبنانیة كما أشرتم، والھدف من ذلك یعود الى
اعتبارات عدیدة إما لنقص الدوالر األمیركي في األسواق إما للقیمة المرتفعة لھذا االخیر عن 1500 ل.ل. لدى
بعض الصرافین؛ ان األجیر الذي تعاقد مع رب العمل وحدد أجره عند بدایة التعاقد بالدوالر األمیركي كان على
اساس ان سعر صرفھ الرسمي ھو بقیمة 1500 لیرة لبنانیة كما تعلمون، لذلك برأیي الشخصي یحق لألجیر قانونا
معارضة رب العمل في حال قام ھذا االخیر بتحویل أجره الى اللیرة اللبنانیة وذلك في حال فقط تغیّر سعر صرف
.الدوالر الرسمي بحسب مصرف لبنان واصبح یتجاوز 1500 لیرة لبنانیة المعمول بھ حالیا


