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 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزركخ

انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ : قطى 
 انًذَٛخ

 انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ: انًبدح

 انثبَٕٚخ انؼبّيخ : انشٓبدح

/ ػهٕو انسٛبح / اخزًبع ٔاقزصبد: انفرع

 َطبَٛبدآداة ٔإ/ ػهٕو ػبيخ 

 -5-ًَٕرج رقى 

 ضبػخ ٔازذح: انًّذح 

 

ّٕرح 6102-6102ٚراػٙ رؼهٛق انذرٔش ٔانزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انذراضٙ )ًَٕرج يطبثقخ  (ٔززٗ صذٔر انًُبْح انًط  

ّٔل  (ثًبَٙ  ػاليبد)ػهٗ يطزٕٖ انًؼبرف : انًدبل األ

 (رثغ ػاليبدأ: )اندًم  اٜرٛخ يصسسًب   انخطأػٍ  ،"خطأ"أو " صّر"ـأخت ث : أٔاًل

 عمال من جهة اخرى  الاصحاب العمل من جهة ومجموعه هما عقد العمل الجماعً  طرفا  .أ 

 .المجلس الدستوري  هً نظر فً نزاعات العمل الفردٌة تالمحكمة الخاصة التً  .ة 

 ل . ل 555555على المرشح لالنتخابات البلدٌه اٌداع تأمٌن قدره  .ج 

التً  االنتخابٌة  الناخبٌن بالدائرةقائمة ونا اسمه فً مد  ح اال اذا كان المرش   نٌابٌة ح لالنتخابات الال ٌقبل طلب الترش   .د 

 .  شح عنها ٌرٌد التر  

 (زبٌػالي: )االرٛخ اندًماخزر االخبثخ أٔ اإلخبثبد انصسٛسخ فٙ كم يٍ : ثبًَٛب

ٛخ فٙ نجُبٌ ٚزى ػهٗ انشكم رٕزٚغ انًقبػذ انُٛبث  -0
 :اٜرٙ 

 .بالتساوي بٌن الطوائف  .أ 

 . نسبٌا بٌن المناطق  .ة 

  .حٌٌن والمسلمٌنٌبالتساوي بٌن المس .ج 

 .بالتساوي بٌن المحافظات .د 

 :ٚسقققبٌَٕ االَزخبة انؼبدل  -6

 .تكافؤ الفرص بٌن المرشحٌن .أ 

ٌ  ال .ة   .النفاق االنتخابً ا فً  ةحر

 .واالعالن االنتخابٌٌنتنظٌم االعالم  .ج 

 .لنافذٌن فوز ل .د 

 :دٔر انجهذٚخ -3

 القوانٌن ضمن نطاق البلدٌة  سن  .أ 

 التنمٌة الشاملة على الصعٌد المحلً  .ة 

 كل عمل له طابع المنفعه العامة  .ج 

  تعٌٌن المخاتٌر فً البلدة  .د 

بضخ أ ػضٕٚخ انًدهص ال ٚدٕز اندًغ ثٍٛ رئ -4

   :انجهذ٘ ٔثٍٛ

 المجلس النٌابً فً عضوٌة ال .أ 

 فً جمعٌة بٌئٌة  العضوٌة  .ة 

   وظائف الدولة والمصالح العامة المستقلة  .ج 

 مؤسسة تبغى الربح المادي امتالك  .د 

 (ػاليزبٌ)ايأل انفراؽ ثبنؼجبراد انًُبضجخ : ثبنثًب

 لممارسة المهنة ......  االنتساب الى النقابات المهنٌة   -1

 ..........  ..............النقابات المهنٌة بقرار من  تنشأ  -2

 ............ٌصدر عن ......... نقابات المهن الحرة تنشأ  -3

 ............و .............. المهنٌة تضم النقابات  -4
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 (ػاليبد ضذ: )رسهٛم يطزُذاد: انًدبل انثبَٙ

 )0(يطزُذ رقى 

 :من قانون العمل 55من المادة ( أ)الفقرة   

على انه فً حال  .ٌحق لكل من صاحب العمل والعامل أن ٌفسخ فً كل حٌن عقد االستخدام المعقود بٌنهما لمدة غٌر معٌنة" 
  :اإلساءة أو التجاوز فً استعمال هذا الحق، ٌحق للفرٌق المتضرر أن ٌطالب بتعوٌض ٌقدر وفقاً لألسس اآلتٌة

إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل ٌقدر التعوٌض على أساس نوع عمل العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه  -
حق، على ان ال ٌنقص التعوٌض الذي ٌحكم به عن بدل العائلً والصحً ومقدار الضرر، ومدى اإلساءة فً استعمال ال

أجرة شهرٌن وان ال ٌزٌد عن بدل أجرة اثنً عشرة شهراً، وذلك باإلضافة لما قد ٌستحقه العامل من تعوٌضات قانونٌة 
 ."نتٌجة لفصله من الخدمة

 : من قانون العمل 55من المادة (  د)الفقرة 

 :تجاوز فً استعمال الحق إذا تم فً الحاالت التالٌةٌعتبر الصرف من قبٌل اإلساءة أو ال"   

 لسبب غٌر مقبول أو ال ٌرتبط بأهلٌة العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فٌها -1

 النتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنٌة معٌنة أو لقٌامه بنشاط نقابً مشروع فً حدود القوانٌن واألنظمة المرعٌة -2
 . االجراء أو اتفاق عمل جماعً أو خاص 

لتقدمه لالنتخابات أو النتخابه عضواً فً مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال فً المؤسسة وذلك طٌلة مدة قٌامه بهذه  -3
 المهمة

مته لتقدٌمه بحسن نٌة شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبٌق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه آما أقا -4
 .دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك 

 ".لممارسته حرٌاته الشخصٌة أو العامة ضمن نطاق القوانٌن المرعٌة األجراء -5

 2/6/0025ربرٚخ  0261يٍ قبٌَٕ انؼًم انًؼذنخ ٔفقب نهًرضٕو  51خسء يٍ انًبدح 

 (6)يطزُذ رقى 

ً  فقد استقَّر الفقه       ع العمل اإلنسان واقتصر قانون العمل على . على تقسٌمه إلى عمل تابع وعمل مستقل على الرغم من تنوُّ
ٌ ة ة والسٌما عنصر التَّبع ٌ ز بعناصره الخاصَّ ٌ ة أي خضوع من ٌقوم . النَّوع األول الذي ٌتم ٌ ة القانون ٌ ة هنا الت بع والمقصود بالت بع

ٌ ة، ر ٌ ة االقتصاد ٌ ة بالعمل لسلطة وتوجٌه وإشراف صاحب العمل ولٌس الت بع غم أن  هذه األخٌرة تستتبع فً كثٌر من األحٌان الت بع
ٌ ة م مقابل أجر أي العمل المأجور ولٌس . القانون ٌُفترض بالعمل الت ابع الذي ٌخضع ألحكام قانون العمل أن ٌكون العمل الُمقدَّ و

انً عً أو المجَّ لخاصة وحدها أي القائمة بٌن األشخاص العادٌٌن و إن قانون العمل ال ٌحكم إال  روابط العمل الت ابع ا. العمل التَّبرُّ
ولة واألشخاص  ى لحساب أشخاص القانون العام كالد  ٌُؤدَّ بذلك تخرج من نطاق أحكام قانون العمل روابط العمل الت ابع الذي 

ٌ ٌن   عٌد االجتماعً حٌث أن  أحكامه تطال شرٌحة من أوسع .المعنو ٌ ة هذا القانون على الص  شرائح المجتمع عدداً، وتتجل ى أهم 
رفٌن مانات للط  ال و أصحاب العمل بتأمٌنه المزٌد من الض  ا . إضافة إلى ما ٌوف ره من سالم  ووئام و أمن اجتماعً بٌن العم  أم 

ة فٌما ٌتعل ق بأحورهم  ال تجاه أصحاب العمل خاص  وق أضف إلى ذلك الت أثٌر الكبٌر فً س. اقتصادٌاً فإن  هذا القانون ٌحمً العم 
ال  ٌ ة وتحرٌم تشغٌل بعض فئات العم  العمل من حٌث البطالة والعمالة من خالل اعتماد إجراءات لتخفٌض ساعات العمل اإلضاف

 .كاألطفال وغٌرها

 (ثزصّرف) 6116-6110رٕفٛق ضٕثرح، . يسبضراد فٙ قبٌَٕ انؼًم ٔانّضًبٌ االخزًبػٙ ،د

 : اَطالقًب يٍ انًطزُذٍٚ أخت ػٍ االضئهخ اٜرٛخ

 (زبٌػالي) .تً ٌتناولها  ال   لفكرة االساسٌةوا وعالنَّ المصدر،  :المستندٌن من  كال  مقدِّ  .1

 : ٌناستخرج من المستند .2

 (ػاليخ)                        .الحاالت التً ٌحق فٌها المطالبة بتعوٌض صرف من الخدمة - أ

 (ػاليزبٌ)                     .ةغٌر المرتبطة بالممارسة النقابٌ فًالصرف التعس   تٌن منحال - ة

 ( خػالي) .مصدرٌن من مصادر تشرٌعات العملاذكر  .3

 (ػاليبد  ضذ)دراضخ ٔضؼٛخ يشكهخ   :انثبنث  انًدبل

م سمٌر    ٌ  قائمقام المنطقة بطلب ترش  من  عشرٌن عاماً الوالرابعة ذو  تقد  الحكومة مبلغاً  أودع صندوق بعد انة ح لالنتخابات النٌاب
ٌ ة كرسم ترشٌح  ٌٌنوقدره خمسة مال  .إال  أن طلبه قوبل بالرفض .كتأمٌن انتخابً. ل.خمسة مالٌٌن لولٌرة لبنان

 (زبٌػالي) . سمٌر  حترش   طلب  عل ل أسباب رفض -1

 :د فرقٌن بٌن االنتخابات النٌابٌة واالنتخابات البلدٌة لجهة حد   -2

 مدة الوالٌة  -أ 

 (يزبٌػال)  الصالحة للبت بالطعون بصحة االنتخابات  اتالجه -ب 
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 (زبٌػالي) ٌمكن ان ٌتعاون فٌها المواطن مع البلدٌة لتفعٌل دورها   ٌن مجال اقترح -3

 ػًاًل يٕفًقب

 

 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزركخ

انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ  :قطى 
 انًذَٛخ

 انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ: انًبدح

 انثبَٕٚخ انؼبّيخ : انشٓبدح

/ ػهٕو انسٛبح / اخزًبع ٔاقزصبد: انفرع

 َطبَٛبدآداة ٔإ/ ػهٕو ػبيخ 

 -5-ًَٕرج رقى 

 ضبػخ ٔازذح: انًّذح 
 

ّٕرح 6102-6102رراػٙ رؼهٛق انّذرٔش ٔانّزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انّذراضٙ )أضص انّزصسٛر   (ٔزّزٗ صذٔر انًُبْح انًط

 انًالزظبد انؼاليخ انًقزرزخاإلخبثبد  انطؤال

 (ػاليخ ثًبَٙ) ػهٗ يطزٕٖ انًؼبرف: انًدبل االٔل

 :أاًل

اطراف عقد العمل الجماعً اصحاب العمل : خطأ .أ 

 من جهة ونقابة او اتحاد نقابات من جهة اخرى 

 مجلس العمل التحكٌمً: خطأ .ة 

 صح  .ج 

  .فً اٌة دائرة ٌختارها للنٌابة خطأ ٌقبل ترشح  .د 

 ػاليبدارثغ 

 ٛسخصسػاليخ نكم إخبثخ َصف 

َٔصف  أَصف ػاليخ نهخط
 نهزصسٛرػاليخ 

ًٛب  : ثبَ

 ج-ب -1

 ج  -أ -2

 ج    -ب -3

  ج –أ   -4

 زبٌػالي

  خبَخنكم  ػاليخ َصف

فٙ زبل رؼذدد االخبثبد 
 انصسٛسخ رقطى انؼاليخ

 :ثبنًثب

 نٛص انسايٛباالنتساب الى النقابات المهنٌة    -1

 لممارسة المهنة 

 . يٍ ٔزٚر انؼًمتنشأ  النقابات المهنٌة بقرار  -2

ٌصدر عن  ثقبٌَٕنقابات المهن الحرة تنشأ  -3

 يدهص انُٕاة

 .صسبة انؼًمأاالخراء ٔالنقابات المهنٌة تضم  -4

 َصف ػاليخ نكم إخبثخ صسٛسخ ػاليزبٌ

 )ضذ ػاليبد: )رسهٛم يطزُذاد: انًدبل انثبَٙ

1 
 (1)مستند رقم 

 مادة قانونٌة /نص :  َّٕػ -

من قانون العمل  55جزء من المادة  :  ِيصذر -
 6/2/1095تارٌخ  0645المعدلة وفقا للمرسوم 

اسباب الصرف التعسفً فً قانون : طٛخرئٛان انفكرح -
 .العمل ونتائجه 

 (2)رقم  مستند

 .نص : َٕػّ  -

مان : ِيصذر - محاضرات فً قانون العمل والض 
، العام 3-2-1توفٌق سوبرة ص . االجتماعً، د

راسً   (بتصر ف) 2552-2551الد 

ٌ ته  :طٛخرئٛان انفكرح -  .نطاق تطبٌق قانون العمل وأهم 

 ػاليزبٌ

 رثغ ػاليخ نكم َٕع

 رثغ ػاليخ نكم يصذر

 

 فكر اضبضٛخَصف ػاليخ نكم 
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 انًالزظبد انؼاليخ انًقزرزخاإلخبثبد  انطؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

انسبالد انزٙ ٚسق فٛٓب انًطبنجخ ثزؼٕٚض صرف  - أ
 :يٍ انخذيخ 

 حال االساءة فً استعمال الحق  -

 .حال التجاوز فً استعمال الحق -

 ػاليخ

 

 

 صف ػاليخ نكم زبنخَ

 

 

 

زبنزبٌ رؼزجراٌ صرفب رؼطفٛب غٛر يررجطخ  - ة

     :ثبنًًبرضخ انُقبثٛخ

لسبب غٌر مقبول أو ال ٌرتبط بأهلٌة العامل أو  -

تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة 

 .المؤسسة والعمل فٌها

لتقدٌمه بحسن نٌة شكوى إلى الدوائر المختصة  -

تتعلق بتطبٌق أحكام هذا القانون والنصوص 

الصادرة بمقتضاه آما أقامته دعوى على 

  .صاحب العمل تبعاً لذلك

لممارسته حرٌاته الشخصٌة أو العامة ضمن  -

 ".نطاق القوانٌن المرعٌة األجراء

 ػاليخ نكم زبنخ ػاليزبٌ

 

3. 
 : انًصبدر ْٙ

القوانٌن  –الدستور اللبنانً : يصبدر ٔطُٛخ -

 .الفقه  –االجتهاد  –مراسٌم  -اللبنانٌة

 .االتفاقٌات العربٌة والدولٌة:  يصبدر ػرثٛخ -

 َصف ػاليخ نكم يصذر ػاليخ

 (ضذ  ػاليبد )دراضخ ٔضؼٛخ يشكهخ  :انًدبل انثبنث 

 
 :  أضجبة رفض انطهت -1

 –الداخلٌة علٌه أن ٌتقدم بالطلب الى وزارة 

ٌجب ان ٌكون قد أتم الخامسة والعشرٌن من 

 –( رسم ترشٌح) لبنانٌة –ملٌونا لٌرة –العمر 

 (.كتأمٌن انتخابً)ستة مالٌٌن 

 َصف ػاليخ نكم ضجت ػاليزبٌ

 
 ربع سنوات النٌابٌة أ - :   يذح انٕالٚخ -أ -6

 لبلدٌة لست سنوات  -

 لنٌابٌة لالمجلس الدستوري  - :انصبنسخ بداندٓ -ة   

مجلس شورى الدولة    -
 لبلدٌةل

 َصف ػاليخ نكم اخبثخ صسٛسخ ػاليزبٌ

 
 : االقزرازبد  -3

 .التبلٌغ عن المخالفات : انًدبل االيُٙ

 انشاء جمعٌات بٌئٌة تساعد البلدٌة : انًدبل انجٛئٙ

اقامة نشاطات ثقافٌة من خالل : انًدبل انثقبفٙ

   .النوادي وبمشاركة البلدٌة

توعٌة المواطنٌن على االمور التً تقوم  -

 بها البلدٌة 

تقدٌم اقتراحات وانشاء رأي : انًدبل انزًُٕ٘

 ػاليخ ٔازذح نكم يقزرذ ػاليزبٌ
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 انًالزظبد انؼاليخ انًقزرزخاإلخبثبد  انطؤال

عمال البلدٌه للمحاسبة عام مواكب اال

 .والمساءلة

 


