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د. شربل عون عون: ھذا ھو برنامج ندواتنا عن القانون
اللبناني...والیوم من واجب "سوكلین" االستجابة الى طلبات

موظفیھا إذا كانت محقة
الجمعة ٤ أيلول ٢٠١٥   15:34 سیرين دبوس -  مقابالت االقتصادية

 

لطالما عانى الموظف اللبناني من استغفال أرباب العمل بھ وبحقوقھ من الراتب لإلجازات إلى الصرف
.التعسفي...والسبب الرئیسي لھذا اإلستغفال طبعاً لیس ذكاء رب العمل بل جھل الموظف أو األجیر لحقوقھ

كما أن الیوم قانون العمل لم یعد ضرورًة فقط للموظفین بل ألصحاب العمل أیضاً لیكون لدیھم اطالع على كیفیة
وكان علیھم ،"HR" التصرف مع موظفیھم، وھذا طبعاً ان لم یكن للشركة قسم خاص إلدارة الموارد البشریة

...التعامل مباشرًة مع الموظفین

وفي ھذا الصدد، یتم التحضیر لندوة حول ھذا القانون واألمور التي یجب ان یعرفھا الجمیع عنھ، ولإلطالع أكثر
على ھذه الندوة كان لإلقتصاد ھذا الحوار مع المحاضر فیھا المحامي الدكتور  شربل عون  عون، مستشار قانوني

:معتمد لدى عدة ھیئات دولیة

عن قانون العمل اللبناني وقانون الضمان workshops نرى أنكم تخصصون 3 ندوات علمیة متخصصة أو -1
.اإلجتماعي وقانون الضریبة، أخبرنا أكثر عن ھذه الندوات

المتخصصة في "Professional Training and Consulting " نعم أنا شخصیاً بالتعاون مع شركة
مجال التدریب سنخصص 3 ندوات علمیة عن قانون العمل اللبناني وقانون الضمان اإلجتماعي وقانون الضریبة
بما یختص بالرواتب واألجور. بما یختص بقانون العمل سنتكلم خالل الندوة عن كل ما یتعلق بحقوق وواجبات

العامل وكافة األمور التي تتعلق بكیفیة الصرف التعسفي لناحیة توجیھ اإلنذار القانونیة التي یجب احترامھا،
لناحیة حقوق األجیر المتعلقة باإلجازات السنویة والمرضیة واألمومة والوفاة. ومن ناحیة قانون الضمان

اإلجتماعي نتكلم عن كیفیة تسجیل األجیر لدى الضمان اإلجتماعي وكافة الحقوق التي تتعلق باألجراء من ناحیة
الضمان اإلجتماعي، على سبیل المثال ما ھي الفترة التي یجب تسجیل األجیر خاللھا لدى الضمان وكیفیة تصفیة
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تعویض نھایة الخدمة من قبل الضمان وبعد أي فترة یحق لألجیر تصفیة تعویضھ (بحسب عدد سنوات معین
.(یجب احترامھ

وبما یتعلق بالضریبة على الرواتب واألجور، ھذا القانون في لبنان مقّسم إلى ثالثة أبواب، ونحن في ھذه الندوة
سنشرح بالتفصیل الباب الثاني أي بمعنى ما ھي الضریبة التي یتوجب على كل أجیر أن یدفعھا إلى وزارة

...المالیة، كیف یتم احتسابھاـ في أي فترة یجب دفعھا، إلخ

من الذي یحضر ھذه الندوات، من الذي یھتم بھذا النوع من الندوات المتخصصة؟ -2

من یحضر ھذه الندوات العلمیة لیسوا فقط من المحامین، بالعكس جزء كبیر من المحامین یحضر ولكن الجزء
في الشركات ومن یعملون في القسم اإلداري، "HR" األكبر ھو من الذین یعملون في قسم الموارد البشریة

.وأیضاً أصحاب الشركات والتجار الذین لدیھم موظفین الذین یریدون أن یعرفوا أكثر عن قانون العمل

وھل یحصل الحاضرون على شھادات في تھایة الندوات؟ -3

نعم، كل ندوة علمیة ھي لمدة یومین، أي أن قانون العمل ستتم دراستھ على مدة یومین (5 ساعات یومیاً)، قانون
الضمان اإلجتماعي لمدة یومین وقانون الضریبة لمدة یومین أیضاً، یتم في نھایة كل ندوة توزیع الشھادات لكافة
التي لھا فرع في "Professional Training and Consulting " الحاضرین موقعة من شركة التدریب

لبنان فرع في دبي وآخر في أبوظبي  وھذه الشھادات مھمة على السیرة الذاتیة ألي شخص كان وخاصة للعاملین
في مجاالت األعمال. فباإلضافة إلى المعلومات التي یكتسبھا الحاضرون، ستمكنھم الشھادات اإلستفادة من

.الندوات على سیرتھم الذاتیة

ھل تلحظون حقوق االجراء االجانب بموجب ھذه المحاضرات؟ ھل ھؤالء االجراء یتمتعون بنفس الحقوق -4
العائدة لللبنانیین؟ ماذا عن اعتصام موظفي "سوكلین" الیوم مطالبین بحقوقھم؟

ال بد من االشارة بدایة من ان االجراء االجانب یتمتعون بنفس الحقوق العائدة لللبنانیین بموجب قانون العمل
اللبناني الذي لم یمیز بین اجیر لبناني وأجنبي. لذلك فإن كافة الحقوق المنصوص علیھا في قانون العمل تطبق
علیھم دون اي تمییز اكان لناحیة االجازات أو كیفیة الصرف ولناحیة ایضا الحد االدنى الرسمي االجور. أن

البعض یعتبر بأنھ یمكن اعطاء االجیر االجنبي اقل من الحد االدنى الرسمي لالجور وھذا امر غیر جائز قانونا
.وال تعطى اي اجازة عمل لالجیر االجنبي اال بعد لحظ أجر بقیمة الحد االدنى الرسمي لالجور على االقل

ومن ناحیة الضمان االجتماعي، فانھ یتوجب على رب العمل تسجیل االجیر االجنبي مھما كانت جنسیتھ في
فرعین من اصل ثالثة فروع وھما فرع ضمان المرض واالمومة وفرع التعویضات العائلیة، ولكن األجیر

األجنبي ال یستفید من ھذین الفرعین اال باستثناء أربعة دول یستفید أجرائھا من تقدیمات الضمان االجتماعي



5/6/2021 د. شربل عون عون: ھذا ھو برنامج ندواتنا عن القانون اللبناني...والیوم من واجب سوكلین االستجابة الى طلبات موظفیھا إذا كانت محقة

https://www.eliktisad.com/news/show/192642 3/3

لوجود معاملة بالمثل بین تلك الدول ولبنان. وذلك على خالف ما یعتقد البعض بأنھ لیس من الضروري تسجیل
.األجیر األجنبي لدى الضمان االجتماعي

فیما یتعلق بعمال شركة "سوكلین"، یمكن القول بشكل عام بأنھ من واجب الشركة االستجابة الى طلباتھم أّذا كانت
محقة أسوة بغیرھم من االجراء اللبنانیین دون أي تمییز كون قانون العمل اللبناني لم یلحظ اي تمییز على

.االطالق


