
الدروس المطروح عنها أسئلة: الدرس الثاني من ص 19 الى 30،  لقراءة الدرس بكامله واإلجابة على 
   األسئلة التالية.

 أوال: حدد من يخضع او ال يخضع لقانون العمل ولماذا؟ 

ميرا تعمل في مؤسسة عائلية تضم أجيران أجنبيان.  -1  

فريد يعمل كبستاني في قصر السيد سليم. -2  

ليلى تعمل كمعلمة في إحدى المدارس الخاصة. -3  

فريد يعمل كأجير في بلدية بسكتا. -4  

زراعية ال تتعاطى التجارة والصناعة.نزيه يعمل في مؤسسة  -5  

 

 ثانيا: أجب بصح ام خطأ معلال إجابتك:

أجاز قانون العمل لألجير ان يوكل عمله الى شخص اخر بدون موافقة صاحب العمل. -1  

أجاز قانون العمل لصاحب العمل ان يعّدل في شروط العقد متى يشاء. -2  

هو من األسباب التي تنهي جميع أنواع عقود العمل المحددة إن حلول األجل وإنتهاء العمل المتفق عليه  -3
 وغير محددة المدة.

أجاز قانون العمل أن يكون فسخ عقد العمل المحدد المدة بصورة اتفتقية فقط. -4  

عقد العمل أكثر من ثالثة سنوات وأقل من ستة سنوات، تكون مهلة اإلنذار إذا كان قد مضى على تنفيذ  -5
 ثالثة أشهر.

 

 مدرسة مار  منصور المهنية  

 أنتيد –لراهبات المحبة للقديسة جان 

 بسكنتا –بزنسون 

 امتحان

   :المستندات المسموح باستعمالها       :               الصف

 آلة حاسبة غير مبرمجة  ☐                         : القانون  المادة 

 مستندات أخرى .... ☐                   انتاج -لفنون الفندقية:ا االختصاص

 حدد: ☐                      دانا حنكش:  االستاذ

 :   المّدة
 29/10/2019:   التاريخ

BP1☐ BP2☐ BT1☐ BT2☐ BT3X 

 



إن بدل تعويض الصرف التعسفي الذي يحكم به، اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل، يجب ان  -6
 ال ينقص عن بدل إجرة شهر وان ال يزيد عن بدل إجرة ستو أشهر.

 

 ثالثا: إستخرج تالحّل القانوني في المسائل التالية: 

المسألة األولى: وقّع شارل وهو أجير مع رب العمل وليد عقد عمل واتفقا على ان يعمل شارل في فرع 
الشركة الكائن في بيروت. اال انه بعد توقيع العقد وبدء العمل، إشترط رب العمل وليد على األجير شارل 

هاب بأن يذهب للعمل في فرع الشركة الكائن في طرابلس لوجود نقص في العمال هناك. رفض شارل الذ
 للعمل في فرع طرابلس.

 * هل يعتبر رفض شارل لإلنتقال الى طرابلس للعمل قانونيا؟ ولماذا؟ 

 

المسألة الثانية: عملت منال في شركة تجارية لبيع العطور ومستحضرات التجميل بموجب عقد عمل غير 
انذارا شفهيا قائلة له محدد المدة. و بعد مرور خمسة سنوات قررت منال ترك الشركة فأرسلت الى المدير 

 انها لن تعود الى العمل في اليوم الثاني بسبب عرض عمل في الخارج.

هل يعتبر اإلنذار الموجه من منال قانونيا؟ علل اجابتك. -  

ما هي قيمة التعويض المفروض على منال دفعه للشركة؟  -  

ما هي حقوق األجير حقوق األجير خالل مدة اإلنذار؟ -  

ة المختصة لحل الخالف الناشئ بين األجير وصاحب العمل؟من هي المحكم -  

 

المسألة الثالثة: في ظل التظاهرات الواقعة في البالد في هذه األيام، صرفت شركة زاخر للتجارة األجير 

 وسيم من عمله، ألنه قد شارك في اإلعتصامات.

 * هل يعتبر هذا الصرف قانونيا؟ ولماذا. 

يمكن لألجير ان يحصل عليها من قبل القضاء. * وما هي نسبة التعويض التي  

                                                                                       


