
 

 16571مرسوم رقم 
 1964 أيلول 81صادر في 

 تنظيم عمل االجانب
 

 :بموجب معدل

 25/4/1984 تاريخ 2851المرسوم رقم  

 6/3/1008تاريخ  26145والمرسوم رقم  

  

 المبنانية، ان رئيس الجميورية

  الدستور المبناني، بناء عمى

  منو، 49و 9 وال سيما المادتين 32/9/6991قانون العمل الصادر بتاريخ  عمى بناء

لبنان وال سيما االجانب في  المتعمق بدخول وخروج وعمل واقامة 61/7/6913القانون الصادر بتاريخ  بناء عمى
  منو، 34و  1المادتين 

 العمل، بناء عمى اقتراح وزير

 ،61/1/6919تاريخ  11وبعد استشارة مجمس شورى الدولة بقراره رقم 

  ،31/1/6919دة بتاريخ موافقة مجمس الوزراء في جمستو المنعق وبعد

 :يأتي يرسم ما

  

 المادة االولى   

اقرتيا او تقرىا  مبدأ المعاممة بالمثل، والقوانين والنصوص الخاصة المرعية االجراء، واالتفاقات التي مع مراعاة   
تتطمبيا المصمحة  استقدام فنيين اجانب العمال السمطة التشريعية او التي اقترنت مسبقا بموافقة وزارة العمل لجية

   :عمى االراضي المبنانية، لمشروط التالية العامة، يخضع الترخيص بالعمل لالجانب

 الموافقت المسبقت 

De l'agrément anticipé 

 2 المادة   

لبنان لتعاطي مينة او عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقا عمى  عمى كل أجنبي يرغب في الدخول الى   
  .العام قبل مجيئو اليو، اال اذا كان فنانا فيحصل عمى ىذه الموافقة من مديرية االمن موافقة وزارة العمل

 
 3 المادة   

المسبقة الى وزارة العمل بواسطة ممثمي لبنان في الخارج او بواسطة وكيل  يقدم االجنبي في الخارج طمب الموافقة   
  .لبنان رسمي لو في

 
 4 المادة   

التي تتعمق بخبرتو وامكانياتو وعمى االخص: االسم، الجنسية، تاريخ  يجب ان يتضمن الطمب جميع المعمومات   
التعيد بأن  العمل اذا كان طالب الموافقة اجيرا، واخيرانوع العمل ومدتو، المؤىالت، اسم صاحب  الوالدة، المذىب،
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  .ال تشمل ىذه الموافقة احدا من افراد العائمة

 
 5 المادة   

يجب عمى صاحب العمل أن يتقدم من وزارة العمل، بطمب يصرح فيو  اذا كان االجنبي صاحب الطمب اجيرا،   
مرفق بصور عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طمب االجنبي، وبعقد  بموافقتو عمى استقدامو،

 .في الخارج مصدق لدى الكاتب العدل في لبنان، أو من احدى الييئات السياسية المبنانية المعتمدة عمل

الى وزارة  الشركات، فعميو ان يقدم أما اذا كان االجنبي يرغب في تعاطي عمل لحسابو الخاص او تمثيل احدى
وكيل رسمي لو في لبنان، صورا عن المستندات والوثائق التي  العمل، بواسطة ممثمي لبنان في الخارج او بواسطة

  .الطمب، وأن يصرح عن مدى امكانية استخدامو لاليدي العاممة المبنانية تثبت صحة ما أورده في

 اجازة العمل 

Du permis de travail 

 6 المادة   

مسبقة لمعمل، ان يتقدم، خالل عشرة ايام عمى االكثر من تاريخ دخولو  عمى االجنبي الذي يحصل عمى موافقة   
من القانون الصادر  34المادة    العمل بطمب الحصول عمى اجازة العمل المنصوص عمييا في لبنان، من وزارة

  .61/7/6913بتاريخ 

اشير من  الغاء الموافقة المسبقة في حال التخمف عن الحضور الى لبنان خالل ميمة اقصاىا ثالثة ويمكن لموزارة
 .تاريخ ارسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل

 ممغاة حكما في حال التخمف عن الحضور الستبدال الموافقة باجازة عمل خالل ميمة العشرة وتعتبر الموافقة المسبقة

   .ايام المشار الييا في الفقرة االولى، اال اذا حالت دون ذلك قوة قاىرة

 
 7 المادة   

 المسبقة وشرط متمم ليا، فاذا انتيى مفعول االجازة أو رفض تجديدىا، بطل مفعول ان اجازة العمل امتداد لمموافقة   

  .اذا اراد العمل في لبنان الموافقة المسبقة، وعمى صاحب العالقة في ىذه الحالة الحصول عمى موافقة مسبقة جديدة

 
 8 المادة   

منح االجنبي اجازة عمل أو تجديدىا، سواء اكان من المقيمين عمى  مبدأ تفضيل المبناني، يمكن مع مراعاة   
 :التالية من الراغبين في الدخول الييا بموجب موافقة مسبقة لمعمل اذا توافرت فيو احدى الشروط االراضي المبنانية أو

ان تطمب الى  ويمكن لمدائرة المختصة خبيرا ال يمكن تأمين عممو بواسطة لبناني، ان يكون اختصاصيا او - 1
يومية تعينيا ىي، وذلك عمى ثالث مرات عمى االقل.  صاحب العالقة نشر اعالن عمى نفقتو في ثالث صحف

راجعة دائرة العمل والمؤىالت المطموبة، وااليعاز الى اصحاب العالقة بم ويجب ان يذكر في ىذه االعالنات نوع
 .االجنبي االجانب في وزارة العمل بيذا الشأن، وعمى ىذه االخيرة اثبات ذلك في ممف مراقبة عمل

وتحديد المدة في ضوء اىمية االختصاص  ويمكن لمدائرة المختصة تقدير الحاالت التي يشترط ليا تدريب لبناني
 .ومؤىالت المبناني
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)الف وتسعماية واربع وخمسين( ويعمل في احدى المؤسسات  6949 لبنان قبل اول سنة ان يكون مقيما في - 2
 .انقطاع مدة تسعة اشير عمى االقل في السنة بدون

أن يثبت زواجو ىذا بموجب افادة تعطى لو من المديرية العامة لالحوال  أن يكون متأىال من لبنانية، وعميو - 3
 .االقل مضى عمى زواجو مدة سنة واحدة عمى احدى دوائرىا في الممحقات، وأن يكون قد الشخصية أو من

اما بافادة تعطى لو من المديرية العامة  ان يكون مولودا من أم لبنانية، أو من اصل لبناني، عمى أن يثبت ذلك - 4
 .الممحقات، او بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية لالحوال الشخصية أو من احدى دوائرىا في

لبنان،  الشركات االجنبية أو رؤساء المحاسبة، أو معاوني المدير، وفروع ىذه الشركات في ان يكون من مديري - 5
 .او التي تعمل في الشرق االوسط

 .بموجب مستند يثبت ذلك، وأن ال يمارس أي عمل مع الجميور مباشرة أن يكون من ممثمي الشركات االجنبية - 6

 :ن او الصناعات وان يتوافر فيو الشرطان اآلتياناصحاب االعمال أو الحرف أو المي ان يكون من - 7

وخمسين( وأن يكون قد  )ألف وتسعماية وأربع 6949ان يكون من المقيمين عمى االراضي المبنانية قبل أول سنة  - أ
 .(وستين )الف وتسعماية 6911باشر عممو قبل اول كانون الثاني سنة 

وتسعماية وستين( أو من الذين يريدون  )ألف 6911ن الثاني سنة اذا كان من الذين قدموا لبنان بعد اول كانو  -ب 
عمى االقل  ، وان يستخدم  مالو عن الخمسين الف ليرة لبنانية القدوم اليو بموافقة مسبقة، عمى ان ال يقل رأس

 .ثالثة لبنانيين

يقل رأس مال كل عضو من اعضاء الشركة عن  اما اذا عقد اجانب شركة تضامن فيما بينيم، فيجب ان ال
  .المبنانيين بنسبة ثالثة لكل عضو من اعضائيا ، وان يستخدم من  الخمسين الف ليرة لبنانية

 
 9 المادة   

االول من كل عام، بناء عمى اقتراح المدير العام، وبعد استطالع رأي  يحدد وزير العمل ، خالل شير كانون   
   .بالمبنانيين فقط والمين التي ترى الوزارة ضرورة حصرىا والييئات المختصة عند االقتضاء، االعمال االدارات

 
 10 المادة   

 بالعمل لممدرسين غير المبنانيين في المدارسالوطنية شروط الترخيص  يحدد بقرار من وزيري العمل والتربية   

  .الخاصة

 احكام عامت 

Dispositions générales 

 11 المادة   

 :وابدل بالنص التالي  18/6/2856تاريخ  2851المرسوم رقم  المادة االولى من بموجب  22المادة   الغي نص   

الى  وزارة العمل دائرة مراقبة عمل االجانب وفي المحافظات الترخيص بالعمل في بيروت الى تقدم طمبات - 1 
 .الدوائر االقميمية التابعة لوزارة العمل

أن يقرر تفويض ىذه الصالحية  العائدة ليا ولو   الطمبات وتوقيع بطاقات العمل يعود لموزير أمر البت بيذه - 2
 .المرتبطين بو مباشرة الى المدير العام أو الى رؤساء الوحدات االدارية
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التابعة لوزارة العمل البت بطمبات الخدم والعمال الزراعيين فقط  أما في المحافظات فيتولى رئيس الدائرة االقميمية - 3
  .بطاقات العمل العائدة ليا وتوقيع وتسميم

 
 12 المادة   

 :وابدل بالنص التالي  18/6/2856تاريخ  2851المرسوم رقم  المادة االولى من بموجب  21المادة  نص الغي   

العمل  مراقبة عمل االجانب في بيروت ورؤساء الدوائر االقميمية في المحافظات بطاقة اجازة يسمم رئيس دائرة 
  .عنو الوزير ويبمغون خالل خمسة عشر يوما قرارات الرفض الصادرةالموقعة من 

 
 13 المادة   

 :وابدل بالنص التالي  18/6/2856تاريخ  2851المرسوم رقم   من المادة االولى بموجب  23المادة  نص الغي   

تبدأ اعتبارا  المجددة خالل مدة اقصاىا شير واحد الموافقة المسبقة، او باجازة العمل، او باالجازة يجب البت بطمبات 
باحدى ىذه الطمبات الى ما بعد ىذه المدة، اال  من تاريخ تقديم الطمب والمستندات العائدة لو. وال يمكن تأخير البت

  .بموافقة الوزير

 
 14 المادة   

 :التالي واصبح على الوجه 4/3/2005 تاريخ 26145لمرسوم رقم االولى من ا المادة بموجب 26المادة  نص عدل   

اقصاىا ثالث سنوات من تاريخ منحيا، وكل اجازة ال يقدم طمب تجديدىا  يمكن ان تعطى اجازة العمل أو تجدد لمدة 
عميو  االقل قبل موعد انتيائيا، تعتبر ممغاة حكما، ويصبح االجنبي بدون اجازة عمل، وتطبق خالل شير عمى

  .االجراء التدابير والعقوبات المنصوص عمييا في القوانين واالنظمة المرعية

 
 15 المادة   

اجازة عمل، االنتقال الى مؤسسة اخرى أو تغيير نوع العمل ما لم توافق  يحظر عمى من يحمل موافقة مسبقة او   
  .وزارة العمل عمى ذلك مسبقا

 
 16 المادة   

 رفضت، عند تقديم مستندات جديدة لم يتمكن صاحب العالقة من تقديميا في النظر بالطمبات التي يمكن اعادة   

  .حينيا

 
 17 المادة   

ظيور مستندات غير صحيحة، وكمما قضت مصمحة اليد العاممة المبنانية  تمغى اجازة العمل في أي وقت كان عند   
 :الحاالت اآلتية بذلك، وال سيما في

وابقت عمى اجير اجنبي  المبناني، المادة الخمسين من قانون العمل باحكام صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عمال اذا - 1
 .العمل مواز لو في الكفاءة وشروط

 .العمل المالئم اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيو شروط - 2

 .بدال من االجنبي اذا لم تقم المؤسسة بتعيداتيا في تدريب المبناني عمى العمل - 3
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 .العمل اذا خالف االجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة - 4

   .الجرائم الشائنة اذا حكم عميو باحدى الجنايات او - 5

 
 18 المادة   

كانون الثاني من كل سنة بيانا تقريبيا يشتمل عمى عدد المبنانيين العاممين في  يمكن لمنقابات ان تقدم خالل شير   
  .مينة، واسماء العاطمين منيم عن العمل، ومكان اقامتيم ومؤىالتيم كل

 
 19 المادة   

العمل المستندات التي يجب تقديميا مع كل نوع من الطمبات عمى ان يكون  تحدد بقرار من المدير العام لوزارة   
  .السجل العدلي ال يعود تاريخو الى اكثر من ستة اشير بينيا نسخة عن

 
 20 المادة   

االدارات والمؤسسات العامة ان توقف كل معاممة يقدميا الييا اجنبي او شركة اجنبية  لوزارة العمل ، ان تطمب الى   
لمعمل في لبنان  تؤدي الى ممارسة عمل في لبنان، بأجر أو بدون أجر، ما لم يبرز االجازة المعطاة لو قد

  .6913تموز سنة  61بتاريخ  القانون الصادر المنصوص عمييا في

والقرارات  المعاممة، عند مخالفة االجنبي احكام قانوني العمل واقامة االجانب والمراسيم كما عمييا ايضا ان توقف ىذه
  .العائدة ليما التطبيقية

 
 21 المادة   

تموز  61من قانون  23المادة  يعاقب مرتكبيا بالعقوبات المنصوص عمييا في كل مخالفة الحكام الموافقة المسبقة   
المبينة في الفقرة السابقة، يعاقب مرتكبيا بالعقوبات  ، وكل مخالفة الحكام ىذا المرسوم، باستثناء 6913سنة 

 611و 107 المادتين المتعمقة بالغاء واستبدال نص 1962 أيمول 67المادة الثانية من قانون   في المنصوص عمييا
  .من قانون العمل المبناني

 
 22 المادة   

الطمبات التي تكون قد سجمت في دائرة مراقبة عمل االجانب قبل تاريخ نشره في  ال تطبق احكام ىذا المرسوم عمى   
  .الرسمية الجريدة

 
 23 المادة   

 .الجريدة الرسمية يعمل بيذا المرسوم فور نشره في   

  

 6919أيمول سنة  61الذوق في 

 شياب االمضاء: فؤاد
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