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المحامي د. شربل عون عون: أھمیّة النظام الداخلي لألجراء وفّقا
لقانون العمل اللبناني؟

الجمعة ١١ تشرين األول ٢٠١٩   16:11 مقابالت االقتصادية

 

ورد لإلقتصاد عّدة أسئلة تتعلّق بالّنظام الّداخلي لألجراء ومدى أھمّیتھ، لھذا الّسبب كان لنا لقاء مع المحامي
:الّدكتور  شربل عون عون  الّذي أفادنا بما یلي

یجب على كّل رّب عمل لدیھ خمسة عشرة أجیًرا أو أكثر أن یكون لدیھ نظام داخلي لألجراء مصادق علیھ وفًقا لألصول من قبل وزارة العمل.
إّن ھذا الّنظام لدیھ أھمّیة كبیرة ألّن  قانون العمل  اللّبناني ال یتضّمن تفاصیل تتعلّق بالموجبات أو المحظورات المفروضة على األجیر أو غیرھا
من االمور التي تتعلّق بسیر العمل، لذلك قد اشار القانون الى ضرورة إمكانیة نظام داخلي لألجراء بغیة تسییر العمل لدى  رب العمل  بشكل
منتظم. إّن الّنظام الداخلي لألجراء یتّم تسجیلھ لدى وزارة العمل ویقوم بدراستھ والكشف علیھ دائرة مختّصة لدى الوزارة بغیة التأكد من أّن
.نصوصھ تتوافق مع احكام قانون العمل واإلّتفاقّیات العربّیة والّدولّیة

ھل یمكن صرف األجیر إستناًدا إلى بنود منصوص عنھا في الّنظام الّداخلي لألجراء؟

إّن رّب العمل یورد في معظم األحیان أحكاًما ونصوًصا تتعلّق بسیر العمل لدى مؤّسستھ، ویعمد بعد ذلك إلى
توجیھ إنذارات إلى األجیر بغیة صرفھ من العمل مستندا الى تلك االحكام او النصوص. یجب االشارة الى ان

المحاكم في بعض االحیان ال تتوافق قرارتھا مع تلك اإلنذارات حّتى ولو كانت مستندة الى بنود منصوص عنھا
في الّنظام الّداخلي لألجراء، لذلك یجب أن یكون الّنظام الّداخلي یتضّمن موجبات ومحظورات یمكن للمحكمة

.االستناد الیھا من اجل اعتبارھا سببا للصرف

ھل من أھمّیة للّنظام الّداخلي لألجراء من الّناحیة الضریبّیة؟
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إّن تسجیل الّنظام الّداخلي لألجراء لدى وزارة العمل من شأنھ أن یستثني بعض الحقوق المادیة المعطاة من رب
.العمل الى االجراء من الضریبة على الرواتب واألجور


