
5/6/2021 ما الذي یمیز عقد العمل عن عقد المقاولة؟

https://www.eliktisad.com/news/show/378170/الذي-یمیز-عقد-العمل-عقد-المقاولة؟?fbclid=IwAR2g527LoUP-U2qgiYUsC4AAwMdlPnelinXAg4zhxhmj_XuUK9… 1/2

ما الذي يمیز عقد العمل عن عقد المقاولة؟
الجمعة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨   11:09 سؤال قانوني

 

ورد لالقتصاد سؤال حول الفارق الذي یمیز عقد العمل عن عقد المقاولة، لھذا السبب كان لنا لقاء مع المحامي د.
: شربل عون عون  والذي افادنا بما یلي

نشیر بدایة الى ان  قانون العمل  اللبناني لم یعّرف عقد العمل، لھذا السبب یجب العودة الى قانون الموجبات
:والعقود الذي نص في الفقرة االولى من المادة 624 على ما یلي

اجارة العمل او الخدمة، عقد یلتزم بمقتضاه احد المتعاقدین ان یجعل عملھ رھین خدمة الفریق االخر و تحت "
."ادارتھ، مقابل اجر یلتزم ھذا الفریق اداءه لھ

:بینما نصت الفقرة الثانیة على ما یلي

عقد المقاولة او اجارة  الصناعة  ھو عقد یلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معین لشخٍص اخر مقابل بدل مناسب"
."الھمیة العمل

یتبین من تعریف المادة 624 الوارد اعاله بأن عقد العمل یشترك مع عقد المقاولة بعنصرین فقط وھما عنصر
القیام بالعمل وعنصر تأدیة االجر؛

في حین ان عنصر التبعیة القانونیة ھو موجود فقط في عقد العمل الذي یتمثل بأن یكون االجیر خاضعاً لسلطة
صاحب العمل والدارتھ واشرافھ. لذلك، ان معیار التفریق بین عقد العمل وعقد المقاولة ھو المعیار المستمد من
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عنصر التبعیة القانونیة، فأذا كان الشخص على سبیل المثال مرتبط بعقد معین مع صاحب عمل ویعمل باستقالٍل
تام تبعاً لشروط العقد المبرم بینھما فان ھذا االخیر یعتبر مقاوالً ولیس اجیراً وال یخضع عندھا الحكام قانون

.العمل اللبناني وال یتم تسجیلھ في  الضمان االجتماعي 

یجب االشارة اخیراً بأنھ یعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني للعقد بعد التأكد من وجود عنصر التبعیة القانونیة
او من عدمھ، وذلك خالفاً لما قد یطلق الفرقاء على العقد من تسمیة. فاذا ثبت للمحكمة بان الشخص المرتبط بعقد

مقاولة یخضع لسلطة واشراف  رب العمل  وكان لدیھ دوام ثابت واجر محدد عندھا سیتم اعتباره اجیراً و تلزم
المحكمة عندھا رب العمل بتسجیلھ لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن كافة الفترة التي كان یعمل

فیھا
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