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  المقدمة:
أو من أهم االلتزامات اليت تقع على صاحب العمل يف مجيع  املوجباتيعترب موضوع األجر من أهم 

القوانني اليت نظمت العمل يف مجيع دول العامل، إذ مل يتم االهتمام به إال يف أواسط القرن املاضي حىت 
  أصبح هذا القانون من أهم الفروع يف الدول املتقدمة.

األرض حيث وضعت احلدود والقواعد وقد تطور مفهوم األجر منذ بداية نشوء اتمعات على هذه 
اليت أتت لتنظيم عالقات األفراد فيما بينهم على مبدأ القوي يسيطر على الضعيف والقانون الذي ُحيرتم هو 
القانون الذي يضعه القوي وبناء عليه نشأت عالقة التابع واملتبوع فهذا األخري ُحيدد للتابع ماله وما عليه 

بد مركزه االقتصادي اليت مل تكن قائمة على قاعدة العدل والشعور اإلنساين وما بني ذلك حيدد السيد للع
  إمنا على قاعدة شريعة الغاب.

مث تطورت اتمعات اآلنفة الذكر وظهرت امللكيات الزراعية حيث ظهرت يف القرون الوسطى طبقة 
يعملون يف األرض اإلقطاع أو أصحاب األراضي الواسعة وما أدى ذلك إىل ظهور طبقة العمال الذي 

مقابل الغذاء والكساء واالرتباط بصاحب األرض مدى احلياة دون أن يكون هلذا العامل حرية ترك صاحب 
األرض بناء على التحالفات أو الكارتاالت اليت كانت قائمة بني اإلقطاعيني حيث ميتنع أي إقطاعي آخر 

ة األخري وكان هذا األمر يُعد من عن تشغيل أي عامل مرتبط بإقطاعي سابق إال بناء على موافق
املستحيالت وبالتايل صعوبة ترك هذا اإلقطاعي ألن هذا العامل سوف يتهدد مبعيشته وهكذا نرى أن قانون 

  العمل ما زال بعيداً عن محاية العمال واألجراء ومل تظهر بذوره حىت حينه.
يقوم على اإلعرتاف باحلرية واملساواة وظل األمر على ذلك حىت قيام الثورة الفرنسية مؤذنة بعهد جديد 

وحقوق اإلنسان. وكانت من أهم نتائجها إعالن احلرية السياسية حيث ظهرت احلريات العامة ويف مقدمتها 
حرية العمل حيث أصبح للعامل أن يرتك صاحب العمل دون أن يكون هلذا األمر أي تأثري عليه باعتباره  

ة كرمية دون اإلرتباط ذا اإلقطاعي مدى احلياة ما دام األمل الذي كإنسان يريد أن يرتزق ويعيش حياة حر 
يدغدغ نفوس البشر هو الذي يعترب احلاضر األساسي والرئيسي يف تغيري واقع معيشي واقتصادي معني على 

  اعتبار أن هذا املفهوم األخري هو الغاية اليت يسعى إليها ُكل إنسان.
حلرية القانونية حيث ظهر مبدأ سلطان اإلرادة حيث أصبح طريف وما أدت إليه هذه الثورة هو ظهور ا

  العقد العامل وصاحب العمل مها اللذان يضعان الشروط القانونية وما يرتتب عليها من مفاعيل أو نتائج.
لكن هذا األمر أدى إىل استغالل العمال ألنه يبقى دائمًا هو الطرف الضعيف يف العالقة القائمة بني 

ألن املال يغلب دائماً اإلنسان من حيث سعيه الدائم إىل حتصيل رزقه فكان صاحب العمل هو طريف العقد 
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الذي يفرض الشروط ومن بينها حتديد األجور مما أدى إىل رغبة أصحاب املال يف حتقيق الربح السريع 
ة يف القرن التاسع باالستناد إىل ختفيض األجور وكثرة اإلنتاج وهذا املبدأ الذي قامت عليه الثورة الصناعي

  عشر.
وبناء على ما تقدم ذكره ظهرت احلاجة إىل ضرورة إقامة التوازن بني راس املال والعمال فقامت 
النقابات وجلأت الدول إىل التدخل يف هذه العالقات من أجل إنصاف العامل والنظرة إليه باعتباره كإنسان 

ء ظروف العمل وسوء عدم اطمئنانه إىل مستقبله وحاجته إىل العيش الكرمي احلُر دون تعرضه ملخاطر سو 
  وإىل غده.

فهنا بدأت توضع القواعد القانونية اآليلة إىل حتسني وضع العامل إن كان من قبل الدولة أو من خالل 
توجيهات النقابات مما أدى إىل ظهور قانون العمل يف معظم الدول املتقدمة ونظرة هذه القوانني إىل مفهوم 

  ضمن له العيش الكرمي واحلُر واالطمئنان إىل مستقبله.األجر الذي ي
  لذلك سوف نقوم بدراسة هذا املفهوم أي مفهوم األجر إنطالقاً من مقاربتني أو من قسمني:

  القسم األول: تطور مفهوم األجر.
  القسم الثاين: النظام القانوين حلماية األجر.    
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  القسم األول: تطور مفهوم األجر

  التعريف باألجر وتحديده:الفصل األول: 

إذا كان األجر عنصراً جوهرياً يف عقد العمل وكان االلتزام بأدائه هو االلتزام األساسي الواقع على عاتق 
صاحب العمل، فال ختفى األمهية البالغة لألجر بالنسبة للعامل، إذ يعتمد عليه اعتمادًا كليًا أو أساسيًا يف 

 غالب األحوال يف مركز التبعية االقتصادية إىل جوار ما يوجد فيه أصالً معيشته ومعيشة أسرته مما جيعله يف
  من تبعية قانونية.

من أجل ذلك، مل يعد من املمكن الوقوف عند النظرة إىل األجر باعتباره مقابًال للعمل فحسب وإمنا 
حيد أو األساسي لرزق أصبح من الواجب االعتداد كذلك ذا الطابع احليوي لألجر نتيجة اعتباره املورد الو 

العامل. ولذلك كان ال بد من وضع نظام خاص لألجر وألدائه يُراعى فيه أساسًا هذا الطابع اخلاص. وقد 
شرع األجر حبماية كبرية، سواء من ناحية تدخله يف حتديد األجور لضمان كفاية األجر لتوفري 

ً
أحاط امل

ما بتقرير امتياز وحلق العامل يف إقتضائه أو باحلد من معيشة إنسانية معقولة أو من ناحية محاية األجر، وإ
سلطة صاحب العمل يف االقتطاع منه أو باحلد من قدرة العامل على النزول عنه ومن سلطة الدائنني يف 

  احلجز عليه.
  الباب األول ـ التعريف باألجر:

عنه كان عقداً غري ُمسمى بداية ُنشري إىل أن األجر عنصراً جوهريًا من عناصر عقد العمل، فإذا ختلف 
  من عقود التربعات أو اخلدمات اانية وهو من االلتزامات اليت تقع على صاحب العمل.

لقد نصت املادة الرابعة واألربعون من قانون العمل على " أن يكون احلد األدىن لألجر كافيًا ليسد 
ر نوع العمل وجيب أن ال يقل عن حاجات األجري الضرورية وحاجات عائلته على أن يؤخذ بعني االعتبا

من قانون العمل: يعاد النظر يف حتديد األجر كلما دعت الظروف االقتصادية إىل  46احلد األدىن. م: 
  ذلك.

  2ف 57م 
يُقصد باألجر األساسي الذي يتقاضاه األجري على أساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعموالت 

  اليت أضيفت إىل األجر األساس.
يه ُميكن تعريف األجر من خالل هذه النصوص أنه جمموع ما يدخل ذمة العامل أو األجري مقابل وعل

العمل الذي يقوم به تنفيذاً لعقد العمل، سواء أكان نقداً أم عينًا وسواء تقاضاه من صاحب العمل أم من 



  5

ات جاءت من ق. ض اجتماعي عندما عرفت الكسب اخلاضع للحسوم 1ف 68زبائنه. والواقع أن م. 
  .54أكثر مشوالً ووضوحاً وذلك تأثراً بالقانون الفرنسي الصادر سنة 

والسؤال البديهي الذي يُطرح ما هي العالقة القائمة بني العمل واألجر أو ماهية العمل الذي يستوجب 
  أجراً.

  ماهية العمل الذي يستوجب أجر
عقد يلتزم مبقتضاه أحد املتعاقدين . ق.م.ع على أن " إجارة العمل أو اخلدمة، 624لقد نصت م. 

  أن جيعل عمله رهني خدمة الفريق اآلخر وحتت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له".
وكذلك نصت املادة األوىل من ق. العمل على أن "رب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي 

اعي مقابل أجر ولو كان هذا األجر عيناً يستخدم بأية صفة كانت أجرياً يف مشروع صناعي أو جتاري أو زر 
  أو نصيباً من األرباح.

ـ ويرتبط األجر بالعمل ارتباط السبب باملسبب، فلقاء التزام العامل بأداء العمل يلتزم صاحب العمل 
  )1( بأداء األجر وكذلك التزام صاحب العمل بأداء األجر يُعد سبباً إللتزام العامل بأداء العمل.

ؤدى من شخص ملصلحة شخص آخر ودون مقابل ال ُيشكل رابطة استخدام  وبالتايل فإن
ُ
العمل امل

  )2( وبالتايل َحيُْرم على الشخص الذي قام ذا العمل حق التذرع بأحكام التشريع اللبناين.
وعليه فإن ما حيصل عليه العامل لسبب مل يكن له عالقة بالعمل ال يـَُعْد أجراً. وأيضًا فإن الَعَمْل ال 

عد مأجورًا إذا كان ما حصل عليه القائم به عبارة عن نفقات ومصروفات أنفقها يف سبيل هذا العمل، يُ 
  حيث أن حصوله على مقابل هذه املصروفات ال يُعد أجراً.

ويقتضي أن يكون عقد العمل صحيح فإن كان باطًال ال يـَُعْد ما َحيُْصْل عليه العامل أجرًا إمنا دينًا يف 
  .)3(ل خيضع للقواعد العامة وأخصها قواعد اإلثراء غري املشروعذمة صاحب العم

  )4( ومن املتفق عليه علماً واجتهاداً أن األجر يف عقود االستخدام هو مقابل العمل.
واألجر ال يكون فقط مقابل أيام العمل الفعلية بل هو يكون يف ايام الُعطل املقررة قانوناً، بل حىت أن 

  ال يؤدي عمالً ويستحق على الرغم من ذلك أجراً. العامل يف بعض األحيان

                                           
 2002ـ طبعة  304احلقوقية ص ـ قانون العمل اللبناين ـ حسني محدان ـ منشورات احلليب  )1(

)2( Le coup de main benevoie ne constitue pas un contrat de travail Brun et Callont No. 2 – 11 p: 208 

 3410ـ ص  1993توفيق فرج ـ قانون العمل ـ سنة  )3(

 16/5/73ت  497م.ع.ت. الرئيس شخييب / قرار رقم  )4(
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  الباب الثاني ـ كيفية تحديد األجر:
األجر عنصر جوهري يف عقد العمل، فال يتصور وجود مثل هذا العقد إال إذا كان العمل مأجوراً فهذا 
العقد هو من عقود املعاوضة وعليه فإن العمل املؤدى من شخص ملصلحة شخص آخر دون مقابل ال 

  شكل رابطة استخدام وبالتايل ال جيوز للشخص الذي قام به أن يتذرع بأحكام التشريع العمايل اللبناين.ي
غري أنه ال ُيستنتج من ذلك، أنه يرتتب على األجري االتفاق مسبقاً على أجره مع صاحب العمل، فقد 

لتعاقد واردًا على عمل ال يتفق الطرفان صراحة ومسبقًا على تعيني أجر مقابل للعمل ومع ذلك يبقى ا
من قانون املوجبات والعقود افرتضت إمكانية كهذه يف عقود االستخدام بداللة  630مأجور طاملا أن املادة 

  النص الوارد فيها:
  " جيب أن يكون البدل معني أو قابل للتعيني"

األجر  م.ع افرتضت وجود عقد العمل حىت يف حال عدم االتفاق املسبق على 631كما أن املادة 
  بني الفريقني وذلك يف احلالتني التاليتني:

  ـ عند إمتام عمل ليس من املعتاد إجراؤه دون مقابل 1
  ـ إذا كان العمل داخالً يف مهنة من يقوم به 2

إال أن القرينة املنصوص عليها يف كلتا هاتني احلالتني ميكن إثبات عكسها، مبعىن أنه حيق لصاحب 
ؤدى كان على سبيل التربع طاملا أن اشرتاط األجر أو البدل هو ُمقَدر ما مل يقم العمل إثبات أن العمل امل

  حيث نصت: 631الدليل على العكس حسب الفقرة األوىل من م 
" يقدر اشرتاط األجر أو البدل يف األحوال التالية ما مل يقم الدليل على العكس" ويقتضي التنويه هنا 

ستناد إىل العرف أو إىل السعر املقدر لعمل مشابه ومقتضيات العدل إىل أن حتديد قيمة األجر تكون باال
موجبات وعقود حيث نصت على أن السيد أو املوىل يلزمه أن  632واإلنصاف وذلك وفقًا ألحكام م 

يدفع األجر أو البدل وفقاً لشروط العقد أو لعرف احمللة. وهكذا فأنه يف حال إغفال االتفاق على األجر يف 
فإنه يعني بالرجوع إىل العرف أو الرسم احملدد قانونًا أو بأعمال بنود عقد العمل اجلماعي املنظم  عقد العمل

  لشروط العمل يف نفس املهنة إذا كانت أكثر فائدة لألجري.
ـ والواقع نشري هنا إىل أن املشرع املصري كان أكثر وضوحاً ومشوًال فيما يتعلق بتحديد األجر يف حال مت 

من قانون  682هناك قرينة مؤكدة على أن العقد القائم بني الطرفني هو عقد استخدام. فاملادة  إغفاله وكان
املدين املصري نصت على أنه " إذا مل تنص العقود الفردية أو العقود اجلماعية أو لوائح املصنع على األجر 

َقدر للعمل ذات النوع إن
ُ
وجد وإال ُقِدَر طبقًا لعرف املهنة  الذي يلتزم به صاحب املصنع، ُأِخَذ بالسعر امل
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قتضيات العدالة. 
ُ
وعرف اجلهة اليت يؤدي فيها العمل فإن مل يوجد ُعرف توىل القاضي تقرير األجر وفقًا مل

  م. حصري عند حتديد األجر فيجب الرجوع أوالً إىل: 682لذلك جيب مراعاة الرتتيب الوارد يف مادة 
أن صاحب العمل ارتبط بعقد من هذه العقود، وكان هذا العقد فإذا ثـَُبَت  أ ـ العقود الجماعية:

يتضمن حتديد ألجر العمال فإن هذا األجر هو الذي َسيُلتزم به صاحب العمل برغم سكوت عقد العمل 
الفردي عن حتديد األجر عمًال باألثر اآلين واملباشر لعقد العمل اجلماعي على العقد الفردي الذي يكون 

  ء وتطبيقاً للصفة النظامية لعقد العمل اجلماعي.أقل فائدة لألجرا
ب ـ فإذ ثـَُبت عدم وجود عقد مجاعي فإنه يرجع عندئذ إىل لوائح املصنع أو لألنظمة الداخلية 

  أجري فأكثر. 15للمؤسسة اليت يضعها رب العمل يف املؤسسة اليت تضم 
حة املصنع فيجب الرجوع عندئٍذ إىل ج ـ فإذا مل يرد حتديد لألجور ال يف العقود اجلماعية وال يف الئ

  أجر املثل عند نفس صاحب العمل.
د ـ فإذا تعذر الرجوع إىل أجر املثل عند نفس صاحب العمل، فإنه جيب الرجوع إىل " عرف املهنة 

  وعرف اجلهة اليت يُؤدي ا العمل".
األجر وفقًا ملقتضيات هـ ـ وإذا مل يتسر الرجوع إىل أساس من األسس املتقدمة، توىل القاضي حتديد 

العدالة وقد حاول الفقه وضع ضوابط تُيسر على القاضي حتديد األجر بأعمال مقتضيات العدالة فرأى 
البعض وجوب االعتداد أساسًا بقدر اجلهد الذي يبذله العامل والزمن الذي ينفقه يف العمل ويكون تقدير 

  القاضي موضوعياً يف هذا الشأن.

  األجرالفصل الثاني: أهمية 

رأينا يف ما َسَبَق أن األجر هو عنصر جوهري يف عقد العمل فهو اإللتزام األساسي لرب العمل يف 
  العقد ومن مث فال قيام لعقد العمل بدونه.

ورأينا أنه إذا مل يتفق املتعاقدان على األجر صراحة فإن هذا ال مينع من اعتبار العقد عقد عمل يلتزم 
األجر للعامل وذلك إذا تيسر استخالص ظروف هذا االلتزام من ظروف التعاقد. فيه صاحب العمل بأداء 

بل أن املشرع قد يسر أمر هذا اإلستخالص بإقامة قرينتني قانونيتني على وجود األجر رغم عدم التصريح به 
  وذلك يف حالة العمل الذي ال جتري العادة بالتربع به وحالة العمل الداخل يف مهنة من أداه.

أن ليس من الالزم االتفاق يف العقد على حتديد قدر األجر إذ ميكن للقاضي دائمًا حتديده وفقاً  كما
  ألجر املثل أو العرف أو وفقاً ملقتضيات.
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وعليه فإنه يتبني لنا من خالل هذه النصوص اليت وضعها املشرع ومن خالل احلماية القانونية اليت وفرها 
مهية األجر على الصعيد االجتماعي والصعيد اإلنساين وعليه فنظرًا ألمهيته القانون لألجري فإنه يتبني لنا أ

  على هذين الصعيدين أحاطه املشرع بالرعاية الدائمة واملتطورة نظراً الرتباط األجر حباجات اإلنسان.
  الباب األول ـ أهمية األجر على الصعيد اإلنساني:
من يعمل احلق يف أجر عادل ومناسب يكفل له  جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان " أن لكل

وألسرته حياة تناسب كرامته اإلنسانية" وال شك أن ترك حتديد قدر األجر للطرفني املتعاقدين (صاحب 
العمل والعامل) يؤدي يف الواقع إىل وضع صاحب العمل يف مركز أقوى من العامل املتعطل الذي يبحث 

بول أي أجر مهما كان منخفضًا ليسد به رمقه وحيفظ ألسرته احلياة عن عمل وجيعل هذا األخري مضطراً لق
الكرمية. فسيادة املذهب الفردي وما نتج عنه من إعالن مبدأ سلطان اإلرادة، جعل حتديد األجر خاضعاً 
للمساومة الفردية احلرة بني أطراف العالقة التعاقدية األمر الذي انتهى إىل أن تكون حرية صاحب العمل يف 

ض ما يشاء من أجور وذلك نظراً ملا يتمتع به من مركز اقتصادي قوي ال يتمتع به العامل. فأصبح األجر فر 
طبقًا هلذا املفهوم خاضعًا لقانون العرض والطلب ونظرًا ألن عرض العمل يكون غالبًا أكثر من طلبه، فقد 

اجات اإلنسانية والضرورية أدى هذا الوضع إىل فرض أصحاب األعمال أجورًا ضئيلة ال تكاد تفي باحل
  للعامل.

وقد كافح العمال سنوات طويلة لتقرير مبدأ وضع حد أدىن لألجور ال جيوز لصاحب العمل أن خيفض 
أجر العامل عنه. وقد استقر هذا املبدأ يف مجيع األنظمة االقتصادية احلديثة على اختالف مذاهبها، رأمسالية 

للمستوى األدىن لألجر منذ أوائل هذا القرن حتت تأثري تعاليم أم إشرتاكية. فقد ظهرت فكرة التحديد 
املذاهب االشرتاكية واالجتاهات واجلهود اليت ترمي إىل وقف استغالل أصحاب األعمال والقضاء على 
الظلم يف حتديد األجور وتوفري احلدود الدنيا للمعاش اإلنساين الكرمي للعامل. وقد تضافرت جهود النقابات 

من وسائل للضغط مع املذهب الفردي املتطرف يف إبراز أمهية وضع حد أدىن لألجور حيقق هذا  وما لديها
الطابع اإلنساين لألجر، لذلك أصبح مبدأ تدخل املشرع يف حتديد األجور بوضع حد أدىن هلا ال خيفض 

  عنه، مبدأ مسلم به، يكفل حتقيق الطابع اإلنساين لألجر.
من ق. العمل " على أن يكون احلد األدىن كافيًا لسد حاجات  45أما يف لبنان فقد نصت املادة 

على إعادة النظر يف احلد األدىن كلما دعت  46األجري الضرورية وحاجات عائلته، كما نصت مادة 
حتديد احلد األدىن بلجان ُمتثل فيها وزارة العمل  45الظروف االقتصادية إىل ذلك، وقد أضافت املادة 

الذي  1967أيار  16تاريخ  36/67ضمان االجتماعي وقد َصَدَر القانون رقم وأصحاب العمال وال
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أعطى للحكومة السلطة يف أن ُحتدد مبرسوم يُتخذ يف جملس الوزراء كلما دعت احلاجة إىل رفع احلد الرمسي 
الذي قضى تشكيل جلنة  8/8/81تاريخ  4206لألجور ونسبة غالء املعيشة، وكذلك صدر املرسوم رقم 

الغالء اليت يرئسها وزير العمل، وبالتايل أصبحت هي اجلهة املعينة بدرس تطور األسعار وأسباب  مؤشر
يف إدارة اإلحصاء املركزي وقد أصبح احلد األدىن الرمسي لألجور يف لبنان  …ارتفاعها ورصد قضية الغالء
يفيد منه األجراء وفقاً  96وز مت 8تاريخ  8733عمًال باملرسوم رقم  1/6/96ثالمثاية ألف لرية اعتباراً من 

أي العمال الذين هلم من العمر عشرون عامًا بدون متييز  36/67ألحكام املادتني األوىل والثانية من ق 
بني الذكور واإلناث ويعملون فعليًا يف املؤسسة وال يقومون بعمل آخر يتقاضون عنه أجرًا ما، وهذا احلد 

  اضعون ألحكام قانون العمل.األدىن ال يستفيد منه سوى األجراء اخل
مبوضوع حتديد مستويات كافية  1919ـ هذا وقد اهتمت هيئة العمل الدولية منذ إنشائها عام 

لألجور، فقد َنَص يف ديباجه دستورها على مدى احلاجة إىل " تقدمي أجر معيشة كاف" كما قضت املادة 
يها أن " تكفل دفع األجور إىل العامل كافية من دستور املنظمة على أن اتمعات الصناعية قاطبة عل 41

لالحتفاظ مبستوى معقول للمعيشة باملعىن املفهوم يف كل بلد وقت التنفيذ وقد صدرت عن منظمة العمل 
أقر مؤمتر العمل  1928الدولية جمموعة من االتفاقيات والتوصيات اليت اهتمت ذه املشكلة. ففي سنة 

) اخلاصتني بأجهزة حتديد األجور الدنيا بالنسبة للصناعة 30توصية رقم () وال26الدويل االتفاقية رقم (
، كما صدرت االتفاقية رقم 89) وتوصية رقم 99والتجارة بينما خضعت الزراعة التفاقية أخرى برقم (

تكافئ للعمل املماثل سنة 90) وتوصيتها رقم (100(
ُ
، وهناك العديد من 1951) اخلاصتني باألجر امل

ت والتوصيات اليت تضع األسس العامة وطُرق تنظيم احلدود الدنيا بشكل يتصف باملرونة حبيث االتفاقيا
  تطبق يف كل بلد بالوسائل املناسبة لظروفه.

ويقتضي الطابع اإلنساين لألجر، أال يكتفي التشريع بوضع حد أدىن ألجر العامل، وإمنا جيب أن يضع 
  جر.حد األدىن ملا يتقاضاه العامل فعالً من األ

  
  

  الباب الثاني ـ الطابع االجتماعي لألجر:
من املالحظ أن لألجر أمهية بالنسبة إىل العامل، وكذلك ملن يعوله هذا العامل، فاألسرة غالباً ما تعتمد 
على أجر عائلها يف معيشتها ولذلك يبدو ضرورة أن يكون األجر مالئمًا لطابعه االجتماعي هذا ومتطوراً 
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املقتضى ولذلك انعكس الطابع االجتماعي لألجر يف نظام العالوات العائلية اليت تدفع يف تطوراً يالئم هذا 
  بعض الدول إىل العامل الذي يعول أوالداً.

  التوسع في مدلول األجر
حنن بينا أن األجر هو كل ما يدخل يف ذمة العامل مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد العمل وذلك 

يطلق على هذا األجر أو العوض وأيًا كانت الطريقة اليت حيتسب مبقتضاها وبصرف  أيًا كان االسم الذي
  النظر عن الصور أو األشكال اليت قد يتخذها.

ـ فاألجر على هذا النحو إذن هو مقابل العمل وذه العالقة يرتبط األجر بالعمل ارتباطًا وثيقًا يقوم  
قود امللزمة للجانبني وحيث يعترب سبب التزام كل من كما ذهب البعض على فكرة السبب التقليدي يف الع

املتعاقدين هو التزام الطرف اآلخر وعلى هذا النحو فإن سبب التزام رب العمل بأداء األجر للعامل هو ما 
يقدمه هذا األخري من عمل لألول بينما سبب التزام العامل بأداء العمل هو ما يؤديه رب العمل من أجر 

  له.
ا هو املدلول القانوين الصحيح لألجر، إال أن املشرع كثرياً ما َخرََج عنه وتوسع يف مفهوم ـ ورغم أن هذ

األجر حبيث يشمل املستحقات اليت تُثبت للعامل مبناسبة العمل وإن مل تكن مقابالً للعمل. ويهدف املشرع 
ه من املستحقات اليت يعتمد من وراء هذه التوسعة إىل مد احلماية القانونية اليت يتمتع ا األجر إىل غري 

  عليها العامل يف معيشته هو وأسرته.
ومع ذلك يبقى هذا التحوير يف مدلول األجر استثناء ال ينتقص من مدلوله القانوين السابق بيانه. إذ 
يبقى هذا املدلول صحيحًا ما مل يقرر املشرع صراحة اعتبار بعض مستحقات العامل األخرى يف حكم 

  مث باحلماية القانونية. األجر وتتمتع من
ما دام استحقاق األجر على هذا النحو هو مقابل العمل، فإن العامل ال يستحق أجره إذا مل يقم 
بتنفيذ العمل املناط به وفقاً للعقد، إذ يتحلل رب العمل من االلتزام بدفع األجر طاملا أن سبب التزامه وهو 

  التزام العامل بتنفيذ العمل مل يتحقق.
ترب استحقاق العامل ألجره خالل إجازاته استثناء عن القواعد املتقدمة إذ أن تقدير األجر يتم وال يع

بصفة إمجالية مقابل جهد العامل الفعلي على أن يتم توزيعه على أيام العمل احلقيقية وعلى فرتات 
  اإلجازات السنوية واألعياد.



  11

جر على حنو ميكن العامل من مواجهة املعيشة فاملسألة هنا ال تعدو أن تكون وسيلة عملية لتوزيع األ
وحىت ال يضطر إىل إنفاق أجره الذي يستحقه عن أيام العمل الفعلية بالكامل دون حساب ما قد يواجهه 

  من نقص يف املوارد أيام اإلجازات.
وإمنا  وبعبارة أخرى فإن كان العامل ال يتقاضى إال مقابل أيام العمل الفعلية لزاد أجره عن هذه األيام

يفضل املتعاقدان توزيع هذا األجر الفعلي على كافة األيام سواء ما كان منها أيام عمل فعلية أو أيام راحات 
  أو إجازات.

على أن العامل قد يستحق أجره وفقًا للقواعد العامة رغم عدم أدائه للعمل وذلك إذا كان هذا الوضع 
ل من أداء التزامه بدفع األجر يف هذه احلالة ما دام راجع خلطأ رب العمل، إذ ال ميلك رب العمل التحل

العامل مستعداً ألداء العمل ومل مينعه من أدائه سوى خطأ رب العمل نفسه وحيدث ذلك عمًال يف األحوال 
اليت يتعطل العمل باملنشأة خبطأ من صاحب العمل كصدور أمر إداري أو حكم قضائي بغلق املنشأة 

لكون صاحب العمل قد تسبب خبطأ منه يف إضراب العمال نتيجة إلخالله  ملخالفتها حكم القانون أو
ببعض االلتزامات مما أدى إىل عدم إمكان تشغيل املنشأة بالعمال غري املضربني، إذ يظل لألخريين وحدهم 
احلق يف اقتضاء أجورهم مدة اإلضراب ويثور التساؤل فيما لو كان توقف املنشأة راجع إىل سبب ال يتعلق 

  طأ رب العمل فهل يستحق العامل مع ذلك أجره رغم عدم قيامه بتنفيذ العمل.خب
  الباب الثالث ـ مدى التزام صاحب العمل بأداء األجر عند توقف المنشأة عن العمل:

إذا كان التوقف عن العمل عائد إىل صاحب العمل أي عائد إىل خطأ منه، فإنه يبقى ُملزماً  أوًال:
ن املبادئ العامة تقضي بعدم التحلل من االلتزامات املفروضة على شخص بفعل بأداء األجر للعامل أل

  خاطئ منه.
  ثانيًا: إذا كان التوقف عن العمل غير عائد إلى صاحب العمل:

من ق.م.ع على أن " من التزم القيام بعمل أو خبدمة ومل يتمكن من إمتامها  634لقد نصت م. 
اضى كل األجر الذي ُوِعَد به إذا كان قد بَِقَي على الدوام قيد لسبب يتعلق مبستأجره، حيق له أن يتق

عني حبسب 
ُ
تصرف املستأجر ومل يُؤجر خدمته لشخص آخر على أنه جيوز للمحكمة أن ُختفض األجر امل

  ُمقتضى احلال".
وعليه فإنه يتضح من نص هذه املادة أن العامل يتقاضى األجر ليس فقط يف احلالة اليت يُتوقف فيها 

ن العمل خلطأ عائد إىل صاحب العمل إمنا يبقى األمر كذلك يف كل مرة يُتوقف فيها عن العمل لسبب ع
  عائد إىل صاحب العمل ولو مل يكن هناك خطأ يف جانبه.
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َيان مىت يبقى صاحب العمل ملزمًا بأداء األجر على الرغم من توقف العمل ولو  وعليه فإنه يقتضى تـَبـْ
  ه.مل يكن هناك خطأ يف جانب

أما بالنسبة للسبب العائد إىل صاحب العمل فإنه قد ظهرت عدة أداء فقهية، فالبعض قال أن السبب 
الراجع إىل صاحب العمل هو كل سبب متصل بالعمل. ويعين هذا األمر أن لكل سبب غري راجع إىل 

بعض التفريق بني العامل فإنه يكون راجعاً إىل صاحب العمل وبالتايل حتميل صاحب العمل األجر وحاول ال
القوة القاهرة وبني احلادث اجلربي لتحديد املقصود بالسبب الراجع إىل رب العمل. فالسبب العائد إىل 
صاحب العمل هو وثيقة الصلة بالنشاط املمارس وبالوسائل املستعملة للممارسة هذا النشاط ولو كان خطأ 

الت أما الذي ال يرجع إىل صاحب العمل  صاحب العمل منتفيًا كانفجار إطار التاضات أو انفجار اآل
  كالزالزل وما إىل ذلك.

وعليه فإن التفريق بني القوة القاهرة واحلادث الفجائي مل تعد تلقى القبول على اعتبار أما حيققان 
  نفس اآلثار.

وهلذا يقتضي حتديد السبب العائد لصاحب العمل على ضوء املقابلة بني هذا السبب والسبب 
فإذا كان السبب نتيجة قوة قاهرة أو عائداً إىل خطأ العامل فإنه وبنتيجة منطقية عائداً إىل صاحب األجنيب. 

العمل. وبالتايل يقع على هذا األخري عبء إثبات السبب األجنيب عنه أي أن يُثبت أن عدم تقدميه للعمل 
ميتنع عن تقدمي األجر. وعليه فإنه ينبغي  ال يتعلق به ألنه هو ملتزم بتقدميه، فإذا َأَخَل بالتزامه فال حيق له أن

على صاحب العمل أن يثبت أن سبب التوقف عن العمل أجنبيًا عنه كأن يعود هذا السبب إىل خطأ 
العامل أو إىل خطأ الغري. مثال اآللة اليت تنفجر لسبب عائد إىل العامل، أو كان هذا السبب عائد إىل 

ه فإن صاحب العمل العاجز عن إثبات السبب األجنيب يكون ملزماً القوة القاهرة بشروطها املفروضة. وعلي
  بدفع األجر طوال مدة التوقف عن العمل.

ونضيف هنا إذا عجز صاحب العمل عن إثبات السبب األجنيب عنه فإنه يبقى ملزمًا بدفع األجر، 
وفقًا للتناسب القائم  أعطت القاضي احلق يف ختفيض األجر دون إلغاؤه 634لكن الفقرة الثالثة من املادة 

بني الضرر احلاصل نتيجة التوقف عن العمل سواء أصاب هذا الضرر صاحب العمل أم املنشأة واألجر 
  الذي يتقاضاه األجري يف احلاالت العادية.

ونضيف هنا، إذا استطاع صاحب العمل أن يثبت السبب األجنيب عنه، كالقوة القاهرة فإنه يكون 
فعه األجر ولكن ال ينبغي أن ُحيرم العامل من كامل األجر لسبب ال يد له فيه وذلك متحلًال من التزامه بد

نظرًا للطابع االجتماعي واإلنساين ألجر، لذلك كان تدخل الدولة  واجبًا يف هكذا أمر لوضع التشريعات 
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ل مبا يكفل العدالة على مستوى العامل ومستوى صاحب العمل، لكن قضى العرف يف لبنان على حتمي
  صاحب العمل جزء من أجر العامل، لذلك وجب احرتام العرف باعتباره مصدراً للقاعدة القانونية.

  الفصل الثالث: صور وملحقات األجر

َحَدْد يف العقد بل َيْشُمل 
ُ
ال يقتصر موجب أداء األجر من ِقَبْل صاحب العمل على األجر األساسي امل

ءًا ال يتجزء منه وبعضها اآلخر ال يُعترب كذلك. فقد ذهبت عناصر ولواحق ُتضاف إليه، بعضها يُعترب جز 
عمل بالنص على: "إن األجر الذي يُعتمد حلساب التعويضات املنصوص عليها يف املادة السابقة  57املادة 

هو األجر األخري املدفوع قبل الصرف أو العلم السابق للصرف. فيقصد باألجر األساسي الذي يتقاضاه 
  الوقت مع الزيادات والتعويضات اليت أضيفت إىل األجر األساسي. األجري على أساس

وعليه سوف نقوم بعرض جلميع العناصر واللواحق حماولني تبيان ما يدخل يف حساب األجر ويُعترب 
  جزءاً متمماً له وما ال يدخل يف حساب األجر.

  الباب األول ـ صور وملحقات األجر بمناسبة العمل:
  A vantages en nature االمتيازات العينية:

املقصود باالمتيازات العينية ما يقدمه صاحب العمل لألجراء الذين يعملون لديه، عالوة على أجورهم 
الثابتة من تقدمات وخدمات دون مقابل. مثال على ذلك: وجبات الطعام بدون مقابل أو بثمن رمزي ـ 

عمل الذي يُعترب من أدوات العمل ـ االنتقال ااين املسكن ااين أو ببدل رمزي ـ امللبس باستثناء لباس ال
من سكن األجري إىل مركز العمل والعكس بالعكس ـ املاء والكهرباء اانيان يف بيت األجري ـ وكثرياً ما يتفق 
صاحب العمل مع أجريه على تسديد رمسها أو أن يدفع األجري رمسًا رمزيًا عنهما مهما بلغت املقطوعية، 

حلالة يُعترب الفرق بني الثمن احلقيقي والثمن الرمزي جزءاً من األجر ـ اهلاتف ااين يف بني األجري ففي هذه ا
  .)5(ـ (اخلادم يف بيت األجري أو سائق السيارة

واألصل أن االمتيازات العينية ال ُتشكل جزءًا من األجر إال يف حال إتسامها بطابع االستمرار وكانت 
  ) أو ُمقابل مثن رمزي.جمانية (أي بدون مقابل

  ويف فرنسا قيل عن االمتيازات العينية وما ال ُيشكل امتيازات عينية.
“ Ne constitue pas un avantage en nature, element de remuneration la fourniture, 

de vetements ou d outils de travail non plus que le transport du Salaire ou lieu de 

                                           
 16و  15رقم  1971ـ أبو ناضر وبشري  12/2/71تاريخ  187م جملس ع.ت. يف بريوت قرار رق )5(
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travail, ou L utilisation d une voiture de fanction ni le beneficie des installation ou 

)6(
oeuvre sociales’  

  بدل الساعات اإلضافية:
إن التعويض الذي يتقاضاه األجري عن ساعات عمله اإلضافية ال يشكل جزءًا من األجر إال إذا 

قواعد ثابتة وأكيدة لضبطها: كساعات الدوام أو سجل اتسمت بطابع االستمرار واالستقرار وكان هناك 
  )7(الدوام

ومن املتفق عليه علمًا واجتهادًا أن ساعات العمل اإلضافية ال تشكل جزء من األجر إال إذا اتسمت 
بطابع االستمرار واالستقرار علمًا أن االجتهاد حدد مدة هذين العنصرين بني ثالث سنوات ومخس 

  )8(سنوات
  األرباح: المشاركة في

قد يتفق صاحب العمل مع أجرائه أو بعض منهم على إشراكهم يف أرباح مؤسسته وذلك بغية 
تشجيعهم على بذل نشاط أكرب. ومثل هذا األمر ليس من شأنه إضفاء صفة الشريك على األجري وجعله 

أم حصة يف أرباحها فإنه  شريكًا يف إدارة املؤسسة، إذ أنه سواء أكان األجري يتقاضى أجراً ثابتًا يف املؤسسة
يبقى أجرياً فيها طاملا أن َعَمله يُؤدى حتت إدارة صاحب العمل وإشرافه. وعلى هذا األساس اعترب االجتهاد 
املبلغ الذي يتقاضاه األجري من املؤسسة كمشاركة منه يف أرباحها، متمماً ألجره األساسي باعتبار أن األجر 

رتوك لتقدير صاحب العمل، واشرتاك األجري يف أرباح املؤسسة ال اإلضايف ناتج عن عقد العمل وغري م
  )9( خيوله حق التدخل يف شؤون إدارا وتنظيم أعماهلا وحساباا.

  Les gratifictions et les primes المكافآت والمنح:
ن : هي نوع من املنح يعطيه رب العمل كتعبري عن ارتياحه أو رضاه ع (primes)أوًال: املكافآت: 

  األجراء أو عن بعضهم، جزاءاً هلم عن كفاءم أو إخالصهم أو أمانتهم ومثال على ذلك الشهر الثالث.
واملكافآت ال تعترب جزءاً من األجر إال يف كون العقد الفرد أو اجلماعي قد حلظها، أو أن تكون مكرسة 

ديد املكافآة من قبل صاحب العمل مبوجب العرف بالنسبة للمهنة التابعة هلا املؤسسة، وعليه فإن تكرار تس

                                           
)6( droit de travail 16ế editions. Gerard lyon caen. Jeanpelission Dalloz. 

 .18ص  1971ـ جمموعة اجتهادات أبو ناضر وبشري سنة  12/2/1971تاريخ  188إىل  181م.ع.ت. بريوت قرار رقم  )7(
 35/ الشخييب اجتهادات نبيلة زين ص  14/5/91ت.  22حصر التبغ والتنباك ـ رقم م.ع.ت. عرموين/ إدارة  )8(

 243الشخييب ـ عبود ـ حنا ص  )9(
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إلجرائه عدة مرات ليس من شأنه تكريس العرف بل ال بُد من أن تتوافر يف املكافآة عناصر العمومية 
  .)10(واالستمرار والثبات بشكل ُتصبح مبفهوم واعتقاد الفريقني إلزامية

املنح ال يُعترب أجرًا إضافياً  فهي مكافآة ُمتنح لألجري يف بعض املناسبات والظروف من املنحة:ثانيًا ـ 
، كاملنحة اليت تعطى له مبناسبة )11(لكوا ُتشكل تربعًا من صاحب العمل لألجري مبناسبة معينة خاصة به

  الزواج أو والدة طفل وهي ال ُتشكل أجراً وإن تكررت.
العمل الذي  ومن املنح ما يُعترب أجرًا إضافياً، كتلك اليت تُعطى لألجري كتعويض خاص بسبب طبيعة

  يقوم به كتعويض احلرارة أو الربودة مثًال، أو بسبب ظروف العمل الذي يقوم به كتعويضات املناجم.
ولكن ُيشرتط لكي تُعترب مثل هذه املنح أجراً إضافياً أن تكون عامة أي َتشُمل مجيع أجراء املؤسسة أو 

سنوات فما فوق كما يؤيد ذلك االجتهاد فئة معينة منهم وأن تتسم بطابع االستمرار أي أن تستمر ثالث 
  واملستمر وأن تكون ثابتة أي ال يكون لصاحب العمل سلطة يف أن يُقدر قيمتها.

ومن االجتهادات املتعلقة باملنحة: قرار لس العمل التحكيمي: إن استقرار املنحة يكسبها صفة 
شركة. اجتهادات لبنانية: جورج أبو األجر اإلضايف وتدخل يف أساس الراتب رغم عدم ذكرها يف نظام ال

  ).13ـ إجتهادات: جمموعة اجتهادات جملس العمل التحكيمي (راجع ص  1971ناضر 
  نفقات العمل ـ أو البدل:

ويقصد ا ما ُيسدد لألجري لقاء نفقات إضافية تكبدها يف أثناء تنفيذ عقد عمله وعلى سبيل املثال:  
وقد َمتََشى االجتهاد يف فرنسا ويف لبنان على عدم اعتبار هذه النفقات  نفقات االنتقال والتمثيل واالستقبال

  جزءاً من األجر عندما تكون قد ُسددت من األجري لقاء نفقات فعليه تكبدها بسبب تنفيذ عقد عمله.
وعلى هذا األساس فإن كل ما يعاد إىل األجري من نفقات تكبدها بسبب عمله ال ُتشكل جزءًا من 

  عترب اسرتداداً ملا أنفقه وليس مقابالً لعمل.أجره كوا ت
وذا التوجه سار االجتهاد يف لبنان حيث اعترب أن تعويض االنتقال الذي كان يستفيد منه األجري كان 
مقابل نفقات إضافية إنفاذاً لطبيعة عقد استخدامه وعلى هذا األساس ال ميكن اعتبارها عنصراً من عناصر 

  )12( داداً ملا ينفقه األجري وليس مقابل عمل يقوم به.األجر كوا ُتشكل اسرت 

                                           
 334الشخييب ـ حنا ـ عبود ص  )10(

 .216الرئيس الطويل ـ حامت ج: 7/1/1997ت  2م.ع.ت جبل لبنان ـ اهليئة األوىل ـ أبو طايع/ ليسيكو ـ قرار رقم  )11(
  2/2/71/ ت  68وأيضاً: م.ع.ت بريوت رقم  20/1/97/ ت 68م.ع.ت بريوت رقم  )12(
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َ أن األجري تقاضى بشكل مستمر وثابت بدًال ُمعينًا مقطوعًا يزيد عن النفقات الفعلية  إال أنه إذا تَبني
ن اليت أنفقها يف أثناء تأدية عمله، فإن الفرق بني ما تقاضاه األجري وبني ما دفعه فعلياً يُعترب مبثابة تعويض ع

  )13( جمهود إضايف قام به وعلى هذا األساس يُعترب الفرق جزءاً من أجره.
  العالوة أو الزيادة الدورية:

إذن هي كل زيادة على األجر األصلي تُعطى لألجري يف مواعيد حمددة (سنة أو سنتني) وتُعترب هذه 
كان مصدر اإللزام عقد العمل   العالوة الدورية جزءاً من األجر عند ما يوجد إلزام على رب العمل ا سواء

  اجلماعي أو النظام الداخلي للمؤسسة.
  العمولة:

يُقصد بالعمولة أو القومسيون ما حيصل عليه عادة الوسطاء واملمثلون التجاريون من نسب مئوية من 
  قيمة رقم األعمال أو الصفقات اليت يتوصلون لتمثيلها.

منه إىل هذا  51قانون الضمان االجتماعي يف م منه كذلك  57وقد أملح قانون العمل يف املادة 
الوضع واعترب العمولة جزءاً من األجر، فأخذ قضاء العمل تطبيقًا لذلك بإدخال النسبة الشهرية للعمولة يف 
أجر العامل ويف تعويض الصرف ُمطبقًا عليها النظام القانوين الذي يُطبق على األجر كسقوطها مبرور الزمن 

  الثنائي.
  لثاني ـ صور وملحقات األجر المتعلقة بالطابع االجتماعي:الباب ا

  زيادة غالء المعيشة:
شرع اللبناين يتدخل كلما دعت الضرورة إىل رفع احلد األدىن لألجور يتناسب مع كلفة املعيشة    

ُ
كان امل

 1943املرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالظروف االقتصادية العامة يف البالد، فأصدر ذا اخلصوص وابتدأ من العام 
، الذي 1967أيار  16/ تاريخ 36رقم بعض القوانني ُدعيت بقوانني غالء املعيشة، كان آخرها القانون 

أعطت مادته السادسة احلق للحكومة بان حتدد مبرسوم يُتخذ يف جملس الوزراء، كلما دعت احلاجة، احلد 
األدىن الرمسي لألجور، ونسبة غالء املعيشة، وكيفية تطبيقها بناء على دراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة 

من ق. العمل اليت أمست ملغاة  45د. وجتب املالحظة هنا إىل أن املادة املعيشة اليت تضعها وزارة االقتصا
كانت قد أناطت بلجان خاصة أمر حتديد احلد األدىن لألجور علماً   36/67عمليًا بعد صدور القانون 

بأن نص هذه املادة ظل بدون مفعول كون املشرع قام بنفسه بتعديل األجر األدىن ُكلما دعت احلاجة 
  ىل زيادة غالء املعيشة.باإلضافة إ

                                           
 17/11/1970ت  1223أيضاً قرار رقم  19/5/1970ت  647م.ع.ت. بريوت. قرار رقم  )13(
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وزيادة غالء املعيشة، تعترب جزءًا ال يتجزأ من األجر األساسي، غري أن هذه الزيادات "وكوا تشكل 
تعويضًا خاصًا إلزاميًا فرضه القانون اة ارتفاع غالء املعيشة ال تأثري هلا يف سلسلة الرتب والرواتب يف 

  .)14(املؤسسات اليت يكون هلا مالك كهذا
وغالبًا ما تُعطى هذه العالوات على شطور األجور فتستفيد الشطور الدنيا من نسبة معيشة تزيد عن 

  الشطور العليا.
  التعويضات العائلية:

إن التعويضات العائلية املنصوص عليها يف قانون الضمان االجتماعي وخالفاً ملا كانت عليه يف السابق 
للتطور احلديث يف مفهوم األجر مل تُعد تُعترب من ملحقات ) وبالنظر  12/5/1942(م. إشرتاعي ت 
  )15( األجر أو متمماته.

وعليه فإن هذه التعويضات ُسدد حاليًا من الضمان االجتماعي ويبقى صاحب العمل مسؤوًال فقط 
عن االشرتاكات املستحقة عليه بصرف النظر عن استفادة املضمون أو عدم استفادته من هذه التقدميات 

  )16( إىل ذلك أا غري مستمرة وغري مستقرة.أضف 
  اإلكرامية:

  يُقصد باإلكرامية املبالغ اليت يؤديها إىل األجري زبائن املؤسسة الذين يتصل م مبقتضى عمله. 
واإلكرامية قد يؤديها العميل بصورة إلزامية، كما هي احلال فيما يتعلق بالنسبة املئوية اليت ُتضاف على 

  نادق واملطاعم واملقاهي مقابل اخلدمة.الفاتورة يف الف
  واإلكرامية ال تُعترب أجراً إضافياً عمالً باالجتهاد واملستمر إال إذا توافر فيها شرطان.

  )…أوًال: أن يكون العرف قد كرسها يف املؤسسة اليت يعمل فيها األجري (فنادق ـ مطاعم
الذي يتقاضاه األجري مع زمالئه من عمالء ثانياً: أن يكون هناك قواعد لضبطها، وعليه فإن البقشيش 

  )17(املؤسسة فيجمع من قبلهم ويُقسم عليهم دون أي إشراف من صاحب العمل ال تعترب جزءاً من األجر

                                           
 الشخييب ـ حنا ـ عبود )14(

 الشخييب اجتهادات نبيلة زين. 4/7/1975ت  532م.ع.ت غياضة/ صندوق الضمان ـ رقم  )15(

 / الشخييب / اجتهادات رينه زين 22/10/90ت  80.ت/ القيسي/ أوجريو رقم م.ع )16(

 14ص  1970ـ سوبرة وبشري سنة  17/4/1970ت  458م.ع.ت. قرار رقم  )17(
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  القسم الثاني: النظام القانوني لحماية األجر

املشرتع بسبل نظرًا لألمهية احليوية لألجر على الصعيد االقتصادي واالجتماعي واإلنساين، فقد أحاطه 
  احلماية املتعددة واليت ستكون حمور الفصلني القادمني.

ففي الفصل األول نناقش احلماية القانونية املسبقة لألجر، ويف الفصل الثاين نتحدث عن احلماية 
  القانونية الالحقة لألجر.

  الفصل األول: الحماية القانونية المسبقة لألجر:

األجري، وملا كان األجر هو السبب الذي يعمل ألجله األجري، لذلك ملا كان حمور قانون العمل محاية 
  جاء القانون ليحمي هذا األجر عرب حتديد احلد األدىن لألجور وعرب حتديد كيفية إيفاء األجر.

  الباب األول ـ مفهوم الحد األدنى لألجر وتطوره:

رتع باهتمام بالغ ألمهية األجر يف قلنا أن األجر هو وسيلة التعيش الرئيسية لألجري، ولذلك أخصه املش
  التأثري على األجري وعائلته أي على اتمع. وهلذا سنقسم هذا الباب إىل مبحثني.

  املبحث األول مفهوم احلد األدىن لألجور ويف املبحث الثاين تطور مفهوم احلد األدىن.

  مفهوم احلد األدىن لألجور: المبحث األول ـ
إذا كان األجر هو املقابل لفعل األجري، فإن مفهوم احلد األدىن لألجور جاء على مبدأ أن األجر ليس  

فحدد األجر كحد أدىن حلاجة األجري وعائلته. وبالرغم من أن التدخل  )18( لألجري وحده بل له ولعائلته.
يف األجر كان بداية األمر ملصلحة رب العمل بوضع حٍد أقصى لألجر، إال أنه يف اية القرن التاسع عشر 
وعلى ضوء التيارات االشرتاكية، أخذت الدول تتدخل مباشرة لوضع حد أدىن لألجر وفق مبادئ عامة 

  :)19(إىل حد ما مع متطلبات معيشته األساسية وميكن تلخيص هذه املبادئ العامة باألمور التاليةليتالءم 
بصرف النظر عن جنس صاحبه أو عرقه وفقاً  )20(أوًال:أن األجر جيب أن يتناسب مع العمل املؤدى

                                           
 ـ بريوت 1969دروس يف قانون العمل والضمان االجتماعي ـ د. نقوال األسود ـ ط  )18(

 ـ بريوت 1973بمي ـ ادوار حنا ـ انطوان عبود ـ ط ـ حممد علي الشخي 1الوسيط يف قانون العمل ـ جـ )19(

 11/2/1950القانون الفرنسي الصادر بتاريخ  )20(
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  .1951عام  100لقاعدة " نفس العمل نفس األجر". وهذه القاعدة أقرا االتفاقية الدولية رقم 
  ثانياً: أن األجر جيب أن يتفق أيضاً مع وضع األجري العائلي واالجتماعي. 

ثالثاً: أن األجر جيب أن يتالءم بوجه عام مع وضع البالد االقتصادي وكذلك مع إمكانية املؤسسة 
  اإلنتاجية التابع هلا األجري.

  .)21(عيشة العامرابعاً: وجوب محاية القوة الشرائية لألجري يف حال ارتفاع مستوى امل
وبذلك نلحظ أن مفهوم األجر مل يعد مفهومًا قانونيًا وفقًا ملبادئ القانون املدين. أي األجر مقابل 

  .)22(العمل. بل تعداه إىل مفهوم اجتماعي ملا ميثله األمر من مبلغ ضروري الزم ملعيشة العامل وأسرته

  تطور مفهوم احلد األدىن لألجور: المبحث الثاني ـ
من  44ن املشرتع اللبناين تأثر إىل حد قريب باملبادئ السابقة الذكر، وعلى هذا نصت املادة جند أ

قانون العمل على: " جيب أن يكون احلد األدىن من األجر كافيًا لسد حاجات األجري الضرورية وحاجات 
  ".عائلته على أن يؤخذ بعني االعتبار نوع العمل، وجيب أال يقل عن احلد األدىن الرمسي

وبالتايل أوجب أن يكون هناك حد أدىن لألجور وعلى رب العمل أن يتقيد به وهذا احلد األدىن جيب 
  أن يكون كافياً لسد حاجات األجري وحاجات عائلته الضرورية.

من ق.ع على: " يقوم بتحديد احلد األدىن  45أما بالنسبة لتحديد هذا احلد األدىن فقد نصت املادة 
ارة االقتصاد الوطين وأرباب العمل واألجراء". وذلك ملا يف حتديد احلديد األدىن لألجور جلان متثل فيها وز 

من مساس بالنظام االقتصادي للبالد إىل جانب أمهيته ألرباب العمل إذ يرتتب عليهم حتديد تكلفة اإلنتاج 
ك أصحاب املصلحة مجيعاً وبالتايل األرباح، كما له أمهية قصوى بالنسبة لألجراء، فقد راعى املشرتع أن يشرت 

  .)23(يف اللجان اليت حتدد احلد األدىن لألجور
الذي أعطى احلكومة حق حتديد احلد الرمسي  16/5/1967تاريخ  36/67مث صدر القانون رقم 

لألجور نسبة غالء املعيشة مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء، وبالتايل أضحت احلكومة هي املرجع 
  من قانون العمل السالفة الذكر. 45األدىن لألجور وبذلك عطلت أحكام املادة  الصاحل لتحديد احلد

                                           
)21( Brunet Galland No. II – 159 Enc . Dalloz, Social, Salaires, No 200 et Suivi, P. Darand T. II No. 342   نقًال عن

 الشخييب ـ حنا ـ عبود املرجع السابق.

 ـ بريوت.  2000ـ  1999قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي ـ د. عبد السالم شعيب ـ سنة  حماضرات يف )22(

 ـ بريوت. 1969ـ  1شرح قانون العمل ـ حسن الفكهاين ـ ط  )23(
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القاضي بتشكيل جلنة مؤشر الغالء، اليت يرئسها  4206صدر املرسوم رقم  8/8/1981وبتاريخ 
إىل وزير العمل ممثًال باملدير العام للوزارة املذكورة، واليت تضم عضوين ميثالن اهليئات االقتصادية، باإلضافة 

عضوين ميثالن االحتاد العمايل العام، ومن مهام هذه اللجنة رصد قضية الغالء وإعداد مؤشر دوري لتقلبات 
األسعار ودرس األرقام القياسية لغالء املعيشة يف إدارة اإلحصاء املركزي. واملالحظ أن هذه اللجنة تضم 

. وقد صدرت مراسيم عديدة )24(العمايل العام اتمع الثالثي للعمل، الدولة واهليئات االقتصادية واالحتاد
لتحديد احلد األدىن لألجر ولغالءات املعيشة سنويًا ويف بعض السنوات كل ستة أشهر، منها املرسوم رقم 

وآخرها  18/1/95تاريخ  6263واملرسوم  10/1/94 4631واملرسوم  30/4/91تاريخ  1146
ألف لرية لبنانية ابتداءاً  300د األدىن لألجر مببلغ الذي حدد احل 8/7/1996تاريخ  8733املرسوم رقم 

. )25(. وهذا احلد األدىن ال يستفيد منه سوى األجراء اخلاضعني ألحكام قانون العمل1/6/1996من 
 22/6/62فخدم البيوت مثًال مستثنون من تطبيق أحكام هذا املرسوم بالرغم من تصديق لبنان بتاريخ 

  ولية.على اتفاقية منظمة العمل الد
أما على الصعيد الدويل فهناك العديد من االتفاقيات والتوجيهات اليت اهتمت بتحديد احلد األدىن 

اخلاصتني بأجهزة  30والتوصية رقم  26أقر مؤمتر العمل الدويل االتفاقية رقم  30/5/1928لألجور ففي 
  حتديد األجور الدنيا بالنسبة للصناعة والتجارة.

على استشارة العمال أو ممثليهم قبل وضع نظم حتديد احلد األدىن لألجور  وقد نصت هذه االتفاقية
  وإشراك األجراء وأصحاب العمل سوية يف تطبيق تلك النظم.

تاريخ  9824وقد صدق لبنان على هذه االتفاقية مبوجب القانون املنشور مبرسوم رقم 
22/6/62)26(.   

  ة.اخلاصة بالزراع 99وكذلك االتفاقية املماثلة رقم 
وهنا ال بد من التذكري أن احلد األدىن لألجور قد يكون رمسيًا حيدد من قبل الدولة بأجهزا اخلاصة 

  وفق القوانني واملراسيم السالفة الذكر.

                                           
 ـ منشورات عشتار ـ بريوت 3قانون العمل اللبناين ـ د. عصام القيسي ـ طبعة  )24(

 د. عبد السالم شعيب ـ املرجع السابق )25(

 ـ بريوت 1973الوسيط يف قانون العمل ـ حممد علي الشخييب ـ  )26(
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وقد يكون مهنيًا يعني يف عقد العمل اجلماعي املربم بني أرباب العمل ونقابات األجراء فكل شرط 
دىن يعترب باطًال حكماً، ألن تعيني احلد األدىن هو قاعدة قانونية آمرة يعني لألجري حدًا يقل عن احلد األ

  ، ويفيد األجري من األجر احملدد رمسياً أو مهنياً منذ اليوم األول الستخدامه.)27(وحامية حلقوق األجري

  الباب الثاني ـ اإليفاء باألجر:

  ق.ع.ل. على ما يلي: 47نصت املادة 
مل تكن عيناً، بالعملة الرمسية بالرغم من كل نص خمالف، وأن تدفع مرة " جيب أن تدفع األجور، إذا 

يف الشهر للمستخدمني ومرتني للعمال على األقل" "أما أجور العمل بالقطعة اليت يقتضي إلجنازها أكثر من 
 15يومًا فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقني ولكنه ينبغي أن يعطى العامل دفعات على احلساب كل  15

  يوماً اليت تلي تسليم الشغل. 15ماً وأن يسدد أجره خالل يو 
  جيب أن يتم دفع األجور يف أيام العمل ويف حمل الشغل".

حددت هذه املادة كيفية وزمان ومكان إيفاء األجر، وبالتايل سنقسم هذا الباب إىل مبحثني األول 
  املدين باإليفاء وكيفية اإليفاء والثاين مكان وزمان اإليفاء.

  املدين باإليفاء وكيفيته: مبحث األول ـال
  املدين باإليفاء:فقرة أولى ـ 

مما ال شك فيه أن املدين باإليفاء هو رب العمل الذي قام باستخدام األجري لتأدية العمل املوكل إليه، 
ة إال أنه قد يطرح أن تنتقل املؤسسة من رب عمل قدمي إىل آخر جديد، عندها فإن املدين باألجور القدمي

  . )28(هو رب العمل القدمي واملدين باألجور اجلديدة هو رب العمل اجلديد
كما وأنه يف بعض احلاالت حيق لألجري أن يطلب األجر ممن قام باستخدامه إن ظنه أنه رب العمل 

  .)29(وإن مل يكن هو رب العمل احلقيقي، وذا فإننا نطبق نظرية رب العمل الظاهري
عمل فلألجري أن يطبق قواعد التضامن لالستحصال على أجوره أما يف حال تعدد أرباب ال

                                           
 .1077ـ الرئيس العوجي ـ النشرة القضائية، ص:  25/10/1994ت:  71حمكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثانية ـ قرار رقم  )27(
 نقوال األسود ـ املرجع السابق )28(

ويف املعىن نفسه  99ـ ص  72رقم  1968ـ العدل  2/1967/ك16تاريخ  45جملس العمل التحكيمي يف بريوت ـ قرار رقم  )29(
 .113ـ ص  80ـ رقم  1968ـ العدل  28/3/1967تاريخ  428جملس العمل التحكيمي يف بريوت قرار رقم 
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  .)30(املستحقة
  كيفية اإليفاء:فقرة ثانية ـ 

  ق.ع السالفة الذكر طريقتني إليفاء األجر، إما عيناً أو نقداً. 47حدد املشرتع يف املادة 
  أ ـ األجر العيين:

العمل التخلص منه، مثًال عدم إعطاء الطعام فهذا النوع من األجور ال بد أن يدفع عيناً، وال حيق لرب 
  املتفق عليه حبجة ارتفاع األسعار.

ولتوافر املميزة العينية ألجر، يقتضي أن يكون صاحب العمل ملزمًا بإعطائها للعامل ال متربعاً. وإذا 
  اعتربت املنفعة العينية أجراً فيسري عليها ما يسري على األجر من أحكام.

) فعلى احملكمة أن …صفة األجر العيين (مثًال على صفة الطعام أو امللبوسات اخلأما االختالف على 
. ورغم ذلك فلم يعد شائعًا اليوم ما كان شائعًا يف القدمي من كون )31(تقدرها إذا نشأت خالفات حوهلا

نب األجر يف بعض احلاالت عينًا حمضاً، بل يغلب إذا وجد أجر عيين أن يكون جمرد أجر إضايف إىل جا
  األجر النقدي.

ويثور التساؤل حول املسكن الذي حيصل عليه العامل بسبب العمل، هل هو كأجر عيين إىل جانب 
  األجر النقدي؟

الواقع أنه ما دام املسكن ملحوظًا يف عقد العمل كجزء من مقابل العمل الذي يؤديه العامل تنفيذاً 
جر، أي ال يوجد عقدان، عقد عمل وعقد لعقد العمل، دون أن يقتطع صاحب العمل أي جزء من األ

  إجيار، عندها يكون املسكن كأجر عيين.
وبالتايل إذا انتهى عقد العمل ألي سبب من األسباب، مل يبق للعامل من سند قانوين ومسوغ شرعي 

  .)32(للبقاء يف املسكن
  ب ـ األجر النقدي:

، أما حول كيفية إيفائه، فإنه من ق.ع.ل فنصت عليه وفصلت يف أحكامه 47وهو الذي عنته املادة 
ال بد أن يكون بالعملة الوطنية وذلك ألن املشرتع أراد أن يعطي الثقة بالعملة الوطنية من جهة، وأن يسهل 
طريقة احتساب األجر لغاية استيفاء مستحقات الضمان االجتماعي وضريبة الدخل، كما أنه أراد محاية 

                                           
 .486ـ جمموعة أيب راشد ص  1/1957/ك18ـ تاريخ  471جملس العمل التحكيمي يف بريوت ـ قرار رقم  )30(
 ود ـ املرجع السابقنقوال األس )31(

 د. عبد السالم شعيب ـ املرجع السابق. )32(
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. أما )33(لك أورد هذا الشرط بصيغة اإللزام وأوجب عدم خمالفتهاألجري من مغبة تقلبات أسعار العملة لذ
ق.ع جلهة اإليفاء بالعملة الوطنية، فإن الشرط يعد الغيًا مع بقاء  47إذا ورد شرط خمالف لنص املادة 

  .)34(العقد صحيحاً 
ية قضت احملكمة إال أنه ونظراً للظروف االقتصادية واملالية اليت مر ا لبنان، وبسبب ايار العملة الوطن
  .)35(العليا بأن حتديد األجر بالعملة األجنبية يظل صحيحاً إذا كان يف ذلك أكثر فائدة للعامل

وبعد أن قلنا أن املدين باإليفاء هو رب العمل يبقى أن نتطرق إىل مسألة إثبات اإليفاء، إن قانون 
الجتهاد ذهب إىل أنه على األجري أن يثبت ما العمل اللبناين مل يرد فيه نصًا يتعلق بإثبات اإليفاء، إال أن ا

يتوجب له، فإذا قام ذا اإلثبات أي بإثبات مدة العمل ومقدار األجر فعلى رب العمل أن يثبت 
. ولألجري بغية إثبات مدة العمل ومقدار األجر أن يلجأ إىل وسائل إثبات متعددة: اخلطية )36(اإليفاء

  .)37(ية يف حال ختلف الكتابةوالقرائن اجلدية وكذلك البينة الشخص
فإذا أنكر رب العمل واقعة دفع األجر ومل يربز القيود املثبتة لذلك تعترب قرينة لصحة مزاعم األجري يف 

  .)38(األجر

  زمان ومكان اإليفاء:المبحث الثاني ـ 
ولذلك ق.ع.ل لزمان ومكان اإليفاء لألجر ما هو إّال من قبيل محاية األجر،  47إن حتديد املادة 

  نبحث هذا املوضوع يف فقرتني.
  
  

  زمان اإليفاء (الدورية يف اإليفاء):الفقرة األولى ـ 
                                           

 2000 1ـ ك 37حليم نصر ـ األجر يف قانون العمل اللبناين ـ دراسة منشورة يف جملة احلياة النيابة ـ الد  )33(

 1992نبيلة زين، قضايا العمل ـ  30/7/1991تاريخ  55جملس العمل التحكيمي قرار رقم  )34(

. 558، ص:211ـ الرئيس العوجي ـ جمموعة حامت ج: 13/4/1993ـ ت: 25التمييز املدنية ـ الغرفة السادسة ـ قرار رقم حمكمة  )35(
 .225ص: 1993والنشرة القضائية اللبنانية عام 

 .135ـ ص  95ـ رقم  1968ـ العدل  7/3/1967تاريخ  326جملس العمل التحكيمي يف بريوت قرار رقم  )36(
 نبيلة زين. 2/11/92تاريخ  341حتكيمي ـ بريوت ـ قرار رقم جملس عمل  )37(

غامن وأبو ناضر  ـ الكتاب اخلامس ـ عام  8/3/74تاريخ   267جملس عمل حتكيمي ـ بريوت ـ الرئيس الشخييب ـ قرار رقم  )38(
1974. 
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على صاحب العمل أن يقوم بدفع األجور يف أيام العمل. والعربة  47أوجبت الفقرة األخرية من املادة 
ته األسبوعية ليقبض من ذلك تكمن يف رغبة املشرع عدم تكبيد األجري مشقة االنتقال إىل املؤسسة يوم راح

  .)39(األجر املرتتب له
والقاعدة هنا ملصلحة األجري فقط، فال يسوغ لرب العمل أن يتمسك ا لتأخري دفع األجر لألجري 
الذي يستفيد من عطلته السنوية مثًال ـ والذي ذهب فيها إىل املؤسسة ليقبض أجره ـ إىل يوم انتهاء هذه 

  .)40(العطلة
مورد العيش األساسي لألجري، لذلك راعى املشرع هذا املوقع، فألزم صاحب وباعتبار أن األجر هو 

  العمل بوجوب دفعه يف مواعيد دورية:
  ـ كل مخسة عشر يوماً للعمال  
  ـ كل شهر للمستخدمني  
يوماً،  15ـ كل مخسة عشر يومًا لألجري بالقطعة (على اإلنتاج) حيث يقتضي إلجنازها أكثر من  

يومًا اليت تلي تسليم الشغل.  15يومًا ويسدد أجره خالل  15على احلساب كل فيعطي العامل دفعات 
وتطبق هذه الدورية يف الدفع على األجر األساسي وعلى صوره وملحقاته، باستثناء امللحقات السنوية،  

  .)41(كاملنحة السنوية، وكالشهر الثالث عشر أو الرابع عشر
ملتعلقة باألجر هي من النظام العام االجتماعي وال جيوز وال بد من اإلشارة أن القواعد القانونية ا

خمالفتها، وهلا عقوبات جزائية، كما وأا تربر عند االقتضاء تعليق أو فسخ عقد العمل على مسؤولية رب 
  .)42(العمل

  مكان إيفاء األجر (حمل الشغل أو العمل):الفقرة الثانية ـ 
يًا بإجراء اإليفاء يف مكان معني، ألزم القانون اللبناين أن خالفًا للقانون الفرنسي الذي مل يلزم مبدئ 

  يكون اإليفاء يف مكان العمل.
  وتثري هذه القاعدة قضية صحة اإليفاء مبقتضى الشيك، الذي يتم الدفع مبوجبه خارج مكان العمل.

                                           
يف قانون العمل اللبناين واملقارن ـ د. حسن   د. شعيب املرجع السابق، ويف املعىن نفسه نقوال األسود ـ املرجع السابق. وكذلك دروس )39(

 مكتبة كريدية ـ بريوت. 65-64كرية ـ ط: 

 نقوال األسود ـ املرجع السابق. )40(

 د. شعيب املرجع السابق، نقوال األسود املرجع نفسه، وباملعىن نفسه القاضي الشخييب ـ املرجع السابق الذكر. )41(

 نقوال األسود ـ املرجع نفسه )42(
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ن يؤمن له وفقًا للمادة السابقة حيق لألجري أن يرفض هذه الوسيلة، وإذا وافق فإنه على رب العمل أ
  .)43(الوقت الالزم لقبض املبلغ وهذا الوقت جيب أن حيسب من أصل ساعات العمل

تاريخ  70مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم  95وال بد من اإلشارة إىل أن لبنان أبرم االتفاقية الدولية رقم 
جور عن طريق واليت أجازت يف مادا الثالثة الفقرة الثانية للسلطة املختصة دفع األ 25/6/1977

شيكات مصرفية أو بريدية يف احلاالت اليت تكون فيها هذه الطريقة للدفع معتادة أو ضرورية بسبب ظروف 
خاصة أو حيثما يقضي بذلك عقد مجاعي أو قرار حتكيم أو مبوافقة العامل املعين حيثما ال يوجد مثل هذا 

ني الوقت الالزم لألجري من داخل ساعات . وهذا النص ال يعفي رب العمل من تأم)44(القرار أو االتفاق
  العمل لقبض راتبه.

ومع ذلك إذا قام رب العمل بالوفاء باألجر يف غري حمل العمل ومبا خيالف النصوص السابقة فإن ذلك 
  .)45(الوفاء يعد مربءاً لذمة رب العمل

  الفصل الثاني: الحماية القانونية الالحقة لألجر:

األجر بالنسبة لألجري، وحتدثنا عن احلماية املسبقة له، إّال أن املشرتع مل  ذكرنا يف الفصل السابق أمهية
يكتف باحلماية املسبقة لألجر، بل أسبغ عليه محاية الحقة حىت حيمي األجري من سلطة رب العمل يف 
االقتطاع من األجر ويف محايته من دائين العامل، غري أن هذه احلماية خيتلف مداها باختالف النظام 

لقانوين الذي حيكم عقد العمل، إذ يضع تقنني العمل نظامًا مفصًال حلماية األجر، على خالف القانون ا
  .)46(املدين الذي تقتصر محاية األجر فيه على قواعد حمدودة مقتضبة

والناظر يف املواد القانونية اليت حتمي األجر جيد أا تعطي ضمانات لألجري مبواجهة رب العمل 
  الثني، كما وأا ترعى مسألة مرور الزمن على األجر.واألشخاص الث

  وبذلك نقسم هذا الفصل إىل بابني:
  الباب األول: ضمانات األجري الستيفاء األجر 

  الباب الثاين: مرور الزمن على األجر واملرجع القضائي املختص

                                           
 قوال األسود ـ املرجع السابق.ن )43(

 د. شعيب املرجع السابق. )44(

 د. حسن كريه مرجع مذكور سابقاً. )45(

 ـ منشأة املعارف باإلسكندرية ـ مصر. 1983ـ  3أصول قانون العمل ـ عقد العمل ـ الدكتور حسن كريه ـ ط )46(
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  الباب األول: ضمانات األجير الستيفاء األجر

انون أصول احملاكمات املدنية جعلت محاية األجري الستيفاء أجره إن تشريعات العمل باإلضافة إىل ق
  على نوعني:

  مبحث أول: محاية األجري ضد تصرفات رب العمل.
  مبحث ثاين: محاية األجري ضد دائنه (الثالثني).

فالغاية دائمًا هي محاية أجر األجري، وهذه احلماية تكون ضد األشخاص الذين حيتمل أن حياولوا 
ا، أي رب العمل أو دائنيه أو ضد شخص األجري نفسه الذي رمبا تنازل عن هذه احلماية أو التعرض هل

  حتت ضغط قد يتعرض له. )47(رضي بنقصاا

  محاية األجري ضد تصرفات رب العمل: المبحث األول ـ
جيب استبعاد فقدان األجري دينه كليًا أو جزئيًا من جراء تصرفات رب العمل، إمنا تلبس احلماية 

  لظروف وختتلف مع اختالف الوضعيات، أي إذا كان رب العمل ميسوراً أو معسراً.ا
  ضمان اإليفاء جتاه رب العمل امليسور (املقاصة): الفقرة األولى:

لألجري عادة دائنون وأحد هؤالء الدائنون هو رب العمل الذي خيشى منه أكثر من غريه، ألن األجري 
تبعية هي اليت تشكل املعيار األساسي واجلوهري الذي يفرق عقد جتاهه هو يف حالة التبعية. وهذه ال

  .)48(االستخدام عن سواه من العقود الواردة على العمل
من قانون العمل اللبناين لتجيز لرب العمل أن يستويف ـ على سبيل املقاصة ـ  69ولذلك جاءت املادة 

من ق.ع.ل لتحدد  70اءت بعدها املادة من أجر العامل قيمة الضرر املادي الذي أحلقه به األجري، وج
  .)49(نسبة االقتطاع كحد أقصى بأجر مخسة أيام من األجر الشهري

أما بالنسبة لديون رب العمل األخرى واليت قد تنشأ عن دين من رب العمل لألجري فيمكن إجراء 
  األجري الحقاً.، ونفصل مسألة احلجز على أجر )50(املقاصة على اجلزء األول من األجر القابل للحجز

                                           
 نقوال األسود ـ دروس يف قانون العمل ـ مرجع سابق. )47(

  ـ جمموعة        30/1/1970تاريخ  107وقرار رقم  13/3/1970تاريخ  303التحكيمي يف بريوت قرار رقم  جملس العمل )48(
 سوبرة وبشري 1970اجتهادات جملس العمل التحكيمي لعام      

 مرجع سابق 1الشخييب ـ حنا ـ عبود ـ الوسيط يف قانون العمل ـ ج )49(

 القيسي ـ مرجع سابق )50(
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  ضمانات اإليفاء جتاه رب العمل املعسر (االمتياز): الفقرة الثانية:
من املعلوم أن األجري ال حيتمل خماطر املؤسسة، كما وأنه ال يشرتك غالبًا يف إدارا ويف أرباحها، وحىت 

عمل عن عقد لو أشرتك يف األرباح أو اإلدارة فإنه يبقى خارج إطار املخاطر وهذا ما مييز عقد ال
  .)51(الشراكة

ولذلك إذا أصبح رب العمل معسرًا وجب استبعاد األجري عن صفة الدائن العادي ـ محاية له وألجره 
  املتوجب.

من ق.ع.ل لتنص على أن: " رواتب األجراء عن السنة األخرية هي من الديون  48فجاءت املادة 
القضائية والتأمينات اجلربية، ويطبق هذا املبدأ يف حاالت املمتازة، وتصنف بعد دين اخلزينة واملصارفات 

  اإلفالس أيضاً".
أضاف إىل الديون  116/77وهذه املادة حلقها بعض التعديالت الضمنية فاملرسوم االشرتاعي رقم 

 الثالثة السابقة اليت تسبق األجر ديون الصندوق الوطين للضمان االجتماعي وجعلها مباشرًة بعد دين اخلزينة
  وبذلك أصبح أجر األجري عن السنة األخرية يف املرتبة اخلامسة من الديون املمتازة.

واملستفيدون من هذا االمتياز هم مجيع األجراء املرتبطون بعقد عمل مع رب العمل أي اخلاضعون 
  لقانون العمل فقط.

ة إيفاؤها وتشمل األجور والديون املمتازة املشمولة ذه املادة هي أجور آخر سنة مهما كان نوع ودوري
مجيع التكميالت وامللحقات اليت هلا صفة األجر، دون باقي احلقوق املستحقة لألجراء وبشكل خاص 
تعويضات صرفهم أو اإلنذار أو احلقوق األخرى املنصوص عليها يف قانون العمل اللبناين عمًال بالقاعدة 

  .)52(القانونية " ال امتياز دون نص"
  حق احلبس  الفقرة الثالثة:

ق.ع.ل " لألجري الذي يف حوزته شيء من صنعه أن ميارس حق  49نصت الفقرة األوىل من املادة 
  من قانون املوجبات والعقود". 677احلبس ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادة 

ن إن األجراء املقصودين ذا النص هم وال شك األجراء اخلاضعون للتشريع العمايل اللبناين، والذي
موجبات  677عمل تعطف أحكامها إىل املادة  49يتقاضون أجورهم على أساس اإلنتاج بداللة أن املادة 

                                           
 املرجع نفسهنقوال األسود ـ  )51(

 نقًال عن الشخييب ـ الوسيط يف قانون العمل 14/12/1971تاريخ  1258جملس العمل التحكيمي يف بريوت ـ قرار رقم  )52(
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وعقود املتعلقة حبق احلبس املمنوح للصانع فقط. وهذا األخري مرتبط مع صاحب العمل بعقد إجارة صناعة 
  وليس بعقد استخدام.

فلألجري املرتبط مع رب عمله بعقد استخدام  م.ع. 677معطوفة على املادة  49واستنادًا إىل املادة 
حدد أجره مبوجبه على أساس اإلنتاج أن حيبس الوحدة املنجزة منه، وكذلك مجيع املواد والعناصر اليت 

  .)53(سلمت إليه إلمتامها إىل أن يسدد له أجره عنها
أن يكون وحق احلبس ميارس ضمن الشروط املنصوص عنها يف قانون املوجبات والعقود، فيقتضي 

  .)54(األجري قد احتفظ بالشيء وأن تكون هناك صلة تالزم بني الشيء احملبوس والدين
عمل نصت على حق  49ويف سبيل استحصال األجري على أجره جند أن الفقرة الثانية من املادة 

املنقول املرهون  األجري يف بيع األشياء املسلمة إليه ومل تسرتد خالل سنتني طبقاً لإلجراءات اخلاصة ببيع املال
  .)55(20/10/1932تاريخ  46رهناً حيازياً وفقاً للمرسوم االشرتاعي رقم 

والبادي أن هذا النص ما كان له حمل ضمن نصوص قانون العمل، إذ هو يف فقرته األوىل ترديد 
األجري حقاً  من قانون املوجبات والعقود، وهو يف شقة الثاين ال خيول 677للقاعدة العامة الواردة يف املادة 

  .)56(1932لسنة  46أو مينحه ميزة تفوق مما هو وارد باملرسوم االشرتاعي رقم 

  محاية األجري ضد دائنيه: المبحث الثاني ـ
الفكرة ليست تشجيع األجري على عدم دفع ديونه، إمنا جيب حتاشي مفاعيل احلجز اليت تستغرق كل 

  .)57(وسائل إعاشة األجري
  من دائنيه بطريقتني: لذلك كانت محاية األجري

  احلد من احلجز على األجر: الفقرة األولى:
  مل يسمح املشرع لدائن العامل حبجز كامل أجره نظراً لطابعه احليوي ولكونه مورد رزقه الوحيد.

                                           
 الشخييب وحنا وعبود املؤلف السابق الذكر )53(

 نقوال األسود ـ املرجع السابق ويف املعىن نفسه ـ القيسي ـ مرجع سابق، وحسن كريه ـ مرجع سابق )54(

 د. توفيق فرج ـ املرجع السابق )55(

 ـ بريوت 1969ـ  1شرح قانون العمل اللبناين ـ حسن الفكهاين ـ ط )56(

 نقوال األسود ـ مرجع سابق )57(
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وقد أجاز املشرع فقط حجز جزء من األجر، حتت يد صاحب العمل ملصلحة دائن األجري عمالً بنص 
  اجلزء القابل للحجز من األجر السنوي يبلغ: أ.م.م. وهذا 863املادة 

  عشر ما ال يتجاوز احلد األدىن الرمسي لألجور. )1
  مخس ما يفوق هذا احلد وال يتجاوز ثالثة أضعاف.  )2
  ثلث ما يفوق ثالثة أضعافه وال يتجاوز ستة أضعافه.  )3
  نصف ما يفوق ستة أضعافه وال يتجاوز تسعة أضعافه.  )4
  كامل ما يفوق تسعة أضعافه.   )5

أ.م.م. ميكن حجز األجر لغاية نصفه يف ثالث حاالت: من أجل دين  864إال أنه مبقتضى املادة 
  الدولة، من أجل مثن مواد غذائية، من أجل دين النفقة.

وهكذا فإن مقدار احلجز يتغري وفقًا لقيمة أجر األجري، ووفقًا كذلك لطبيعة الدين الذي يطلبه احلجز 
  .)58(بغية استيفائه
ن اإلشارة إىل أن مفهوم األجر الذي يطبق عليه احلجز هو األجر األساسي وملحقاته اليت وال بد م

تشكل معه األجر الفعلي الذي يتقاضاه األجري ما عدا التعويضات العائلية والبدالت املسددة لألجري عن 
فوعة له على نفقات فعلية تكبدها من ماله اخلاص يف سبيل تنفيذ عقد االستخدام، وكذلك املبالغ املد

  .)59(سبيل اإلسعاف كالتعويضات الطبية أو املدرسية
  التنازل (التفرغ): الفقرة الثانية:

يف سبيل محاية أجر العامل قرر قانون أ.م.م. أنه ال حيق التفرغ إّال عن جزء آخر من املرتبات واألجور 
  ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف، مبا يعادل اجلزء القابل للحجز.

التنازل عن تعويض الصرف من اخلدمة اخلاضع لقانون العمل وفقًا للنسب املشار إليها أعاله، ويصح 
بينما ال يقبل تعويض اية اخلدمة للعامل يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي التفرغ إمنا يقبل احلجز 

  .)60(ان االجتماعيمن قانون الضم 57لغاية نصف قيمتها لتنفيذ موجبات غذائية شرعية وفقاً للمادة 
أما إذا قام األجري بالتنازل عن بعض مستحقاته أو جزء إضايف من راتبه بعد استحقاقها، فيعد هذا 

  .)61(/ من ق.ع.ل59التصرف جائزاً وال خيالف أحكام املادة /
                                           

 د. شعيب املرجع السابق، الدكتور القيسي ـ مرجع مذكور ويف املعىن نفسه د. توفيق فرج ـ مرجع مذكور سابقاً  )58(

 ابق ويف املعىن نفسه نقوال األسودد. عصام القيسي ـ مرجع س )59(

 د. شعيب ـ حماضرات يف قانون العمل والضمان االجتماعي ويف املعىن نفسه د. القيسي شرح قانون العمل )60(
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ن كما أن االجتهاد اللبناين ويف قرار حملكمة التمييز أجاز التنازل عن بدالت غالء املعيشة اليت مل يك
قد صدر قانون بشأا، طاملا أن األجري كان يتوقع صدورها، وطاملا أن هذا التنازل جاء مبوحب عقد 

  .)62(مصاحلة بني األجري ورب العمل بعد ترك األول للعمل

  الباب الثاني ـ مرور الزمن على األجور والمرجع القضائي المختص:

خنصص هذا الباب األخري من حبثنا حول األجر يف القانون اللبناين للتطرق إىل مبحثني، أوهلما حول  
  مرور الزمن على األجر، واملبحث الثاين حول املرجع القضائي املختص للنظر يف قضايا األجور.

  مرور الزمن على األجور: المبحث األول ـ
من على األجور متناثرة يف ثالثة قوانني، قانون املوجبات إن النصوص القانونية اليت تناولت مرور الز 

  اخلاص بتعيني احلد األدىن لألجور. 76/ أيار / 16تاريخ  36/67والعقود، قانون العمل والقانون رقم 
منه الفقرة الثانية أن مدة مرور الزمن على الدعاوى املختصة  56أن قانون العمل أشار يف املادة 

  ن تاريخ استحقاق التعويض. وهذه املادة تتحدث عن تعويض الصرف.بالتعويض هي سنتني م
/ الفقرة اخلامسة تنص على أنه "يسقط حبكم مرور 351كذلك قانون املوجبات والعقود يف املادة /

الزمن بعد سنتني حق دعوى العمال واملتدربني فيما خيتص بأجورهم ولوازمهم ويوميتهم واملال الذي أسلفوه 
"، والفقرة التاسعة من هذه املادة تنص على: "حق دعوى العمال املأجورين فيما خيتص من أجل خدمتهم

  من هذا القانون"، أي ق.م.ع. 656و  652بالتعويضات اليت ميكنهم أن يطالبوا ا حسب املواد 
اخلاص بتعيني احلد األدىن لألجور يف مادته  1967/أيار/16تاريخ  36/67وأخريًا أن القانون رقم 

امنة "يسقط حبكم مرور الزمن بعد سنتني الدعاوى املتعلقة بأجور األجراء وملحقاا كالزيادات الث
والعالوات وبدل الساعات اإلضافية وتطبق بشأا قواعد وانقطاع مرور الزمن املنصوص عنها يف املواد 

  من قانون املوجبات والعقود. 362لغاية  354
  حتديد مفهوم مرور الزمن وكيفية وقفه وانقطاعه.هذا التباين بني القوانني يدعو إىل 
  ـ مفهوم مرور الزمن بالنسبة لألجر:

إن مدة مرور الزمن كما وردت يف القوانني الثالثة حمددة بسنتني وتبدأ هذه املدة من تاريخ االستحقاق 

                                                                                                                                            
 . 693، ص:213الرئيس العوجي، حامت ج: 8/6/1993ت: 55حمكمة التمييز املدنية ـ الغرفة السادسة ـ قرار رقم  )61(

 . 545الرئيس العوجي، النشرة القضائية، ص: 8/6/1993ت: 66ية ـ الغرفة السادسة ـ قرار رقم حمكمة التمييز املدن )62(
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  م.ع). 63(م.سواء بالنسبة لألجور أو لتعويض الصرف ويعترب مرور الزمن كتعبري من إبراء ذمة املديون 
هي بني  354إن حاالت وقف مرور الزمن كما وردت يف قانون املوجبات والعقود سندًا للمادة 

الزوجني يف مدة الزواج، بني األب واألم وأوالدمها وسائر فاقدي األهلية الذين ليس هلم وصي أو مشرف 
هلم كما أنه يتوقف يف حالة قضائي أو ويل إىل حني بلوغهم سن الرشد أو حتريرهم أو إقامة وكيل شرعي 

  القوة القاهرة.
وهي اليت ذكرها  36/67وينقطع مرور الزمن كما ورد يف الفقرة الثالثة من املادة الثامنة من القانون رقم 

  قانون املوجبات والعقود أي يف:
ة (اإلنذار) ـ حالة املطالبة القضائية (الدعوى) ولو قدمت حملكمة ال صالحية هلا أو املطالبة غري القضائي

  الذي جتعل املدين يف حالة التأخر عن تنفيذ املوجب.
  ـ طلب قبول دين الدائن يف تفليسة املديون أي رب العمل.

  .)63(ـ اعرتاف املدين حبق الدائن احلاصل بعد نشوء اخلالف سواء كان صرحياً أو ضمنياً 
  ويرتتب على قطع مرور الزمن نتيجتان:

ة للقطع، والثانية بدء سريان مهلة جديدة من تاريخ توقف العمل القاطع إزالة الفرتة السابق األولى:
ملرور الزمن عن إنتاج مفاعيله. وإذا جرى االعرتاف بالدين يف صك أو أثبت هذا الدين حبكم، فاملهلة 

  .)64(اجلديدة ملرور الزمن تصبح عشر سنوات
وال تقبل برهانًا وال يقتصر على ذلك فقط إن حكم مرور الزمن يربئ ذمة املديون وقرينة اإلبراء ال ترد 

بل يسقط املوجب الذي يف ذمة املديون وال ميكن بعد ذلك االستفادة منه بوجه من الوجوه ال بإقامة دعوى 
  وال بتقدمي دفع على أن املديون الذي أبرأه مرور الزمن يظل مقيداً مبوجب طبيعي ميكن اختاذه سبباً لإليفاء.

  يطبق أيضاً بشأن تعويض الصرف الذي يطالب به األجري.وما يطبق على األجر 
أما بالنسبة ملرور الزمن على تعويضات طوارئ العمل اليت قد حتصل لألجري بسبب أو مبناسبة العمل 

(قانون طوارئ العمل حيدد مدة مرور الزمن يف املادة  16/9/83تاريخ  136فإن املرسوم االشرتاعي رقم 
سنة واحدة وهي مهلة إسقاط غري قابلة للوقف أو االنقطاع وتبدأ من تاريخ  منه على دعوى التعويض 38

  .)65(وقوع احلادث أو ختام التحقيق فيه أو التوقف عن دفع التعويض املؤقت

                                           
 الشخييب وحنا وعبود ـ الوسيط يف قانون العمل، ويف املعىن نفسه نقوال األسود ـ مرجع سابق )63(

 . 1972. جمموعة غامن وبشري عام 18/1/1972تاريخ  46بريوت ـ الرئيس طربيه ـ قرار رقم )64(

 الشخييب وحنا وعبود ـ املرجع نفسه )65(
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  املرجع القضائي املختص: المبحث الثاني ـ
 إن االختصاص القضائي هو سلطة الفصل يف خصومة معينة مبوجب القانون، فحسن سري العدالة

وتيسري سبل التقاضي حديا بالسلطة العامة لألخذ بتعدد اهليئات القضائية، ألنه من غري املعقول أن يعهد 
  حملكمة أو جهة واحدة أمر الفصل يف مجيع اخلصومات.

لقد سبق لقانون العمل اللبناين أن أوىل حمكمة العمل (جملس العمل التحكيمي) اختصاص النظر يف 
د األدىن لألجور، إّال أن هذا االختصاص قد مت نزعه عن هذه احملكمة مبقتضى اخلالفات الناشئة عن احل

الذي أوجبت املادة السادسة منه حل مجيع اخلالفات  1965لسنة  12قانونني الحقني األول، قانون رقم 
ين هو الناشئة عن تطبيق أحكامه بواسطة جلان حتكيمية تنظم وحتدد صالحياا واألصول املتبعة لديها والثا

الذي نص على أن تنظر اللجان التحكيمية باخلالفات الناشئة عن تطبيق  1967لسنة  36القانون رقم 
  أحكامه.

وتنحصر صالحية هذه اللجان يف اخلالفات الفردية الناشئة بني األجراء وأرباب العمل عن تطبيق 
ما أعطى املشرتع حملكمة العمل حق أحكام القوانني املختصة باحلد األدىن لألجور وزيادات غالء املعيشة. ك

النظر يف اخلالفات الناشئة عن طوارئ وحوادث العمل يف حني أوىل قانون الضمان االجتماعي جملس العمل 
التحكيمي النظر يف اخلالفات واملنازعات اليت يثريها تطبيقه سواء كانت ناشئة بني املضمونني وأصحاب 

  .)66( ضمان) 85ملادة العمل أم بني الضمان وهؤالء وأولئك (ا
فخالصة القول أن جملس العمل التحكيمي هو املرجع الصاحل للنظر يف قضايا األجر طاملا كان النزاع 
قائم بني األجري ورب العمل، فاألجري الذي يطالب بأجره بعد إفالس رب العمل يكون جملس العمل 

املطالبة باألجر أي أا من دعاوى  التحكيمي هو اجلهة لصاحلة للنظر يف قضّيته ألا ناشئة نتيجة
  .)67(العمل

                                           
 د. عصام القيسي ـ مرجع سابق )66(

 .103ـ ص: 216الرئيس زين. حامت ج: 17/9/1997ت:  141حممة التمييز ـ الغرفة الثامنة ـ قرار رقم  )67(
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  الخاتمة
كان مدار هذا البحث حول األجر، فتعرضنا إىل ماهية األجر وأمهية بالنسبة لألجري نفسه، مث حتثنا 
عن صور وملحقات األجر، إىل أن بّينا كيف سعى املشرتع حلماية األجر، إن عن طريق احلماية املسبقة له 

ة الالحقة له، عرب فرض بعض القيود على رب العمل ويف بعض األحيان فرض قيود أو عن طريق احلماي
  على األجري نفسه.

وبذلك وجدنا أن األجر ذكر يف القوانني احمللية، ويف الوقت نفسه صَني من قبل املعاهدات الدولية مبا 
  فيما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

عليها، إال أنه تطور فيما بعد من املفهوم املدين التعاقدي إىل  ومع أن مفهوم األجر ابتدأ كسلعة يتعاقد
  املفهوم االجتماعي، فربز مفهوم األجر العادل الذي جيب أن يغطي نفقات األجري وعائلته.

وهلذا السبب جاءت التشريعات احمللية لتتماشى مع اإلعالنات الدولية لتنص على بدالت غالء 
دىن لألجور، ومل يقتصر األمر على ذلك بل أصبح هناك ملحقات لألجر املعيشة، ومن مث لتحديد احلد أل

  وتعويضات عائلية وبدالت استشفائية.
  كل ذلك يف سبيل محاية األجري وأسرته.

إال أن األمر الالفت أن احلد األدىن لألجور احملدد يف القانون اللبناين مل يعد ليسد املتطلبات األساسية 
السوق من تضخم يف أسعار السلع املختلفة، ومع ذلك فلم يلجأ املشرتع إىل رفع  للعامل وأسرته، ملا أصاب

، على الرغم من النصوص املوجودة يف قانون 1996احلد األدىن لألجور منذ التعديل األخري، أي عام 
إىل االقتصادية  العمل اللبناين اليت تنص على أنه يعاد النظر يف حتديد األجر األدىن كلما دعت الظروف

  ذلك.
وإذا مل يكن بإمكان املشرتع مواكبة التضخم املستمر يف أسعار السلع االستهالكية ويف نفقات الطبابة 
والتعليم، فإنه من املمكن إجياد حل توفيقي يعني األجري على سد حاجاته عرب تفعيل التعليم الرمسي من 

يعيلهم هذا األخري، وكذلك عرب جهة، ومن جهة أخرى تفعيل مؤسسة الضمان اإلجتماعي لألجري ومن 
  تفعيل األجر العيين اجلزئي.

أي أنه ميكن للمشرتع أن يفرض على رب العمل تأمني بعض السلع االستهالكية لألجري كجزء من 
األجر، يقوم رب العمل بدفعه بصرف النظر عن سعرها يف السوق، وذلك إىل جانب األجر النقدي الذي 

  يبقى ثابتاً.
  العاملنيواحلمد هللا رب 
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