
 

 القانون االساسً
 
 
 

 :1المادة 
نقابة تدعى نقابة وسطاء  3/7/1993تارٌخ  204تأسست فً لبنان بموجب القرار رقم  

 التأمٌن فً لبنان مركزها فً بٌروت وٌمكن انشاء فروع لها فً أي منطقة فً لبنان.
 
 

 :2المادة 
ددة فاً قاانون تضم النقابة االشخاص الذٌن ٌمارسون مهنتهاا والمساتوفٌن الشاروط الم ا

المتعلااب بتنمااٌم النقابااات وفااً النمااام  3/4/1952تااارٌخ  7993العمااو وفااً المرسااوم 
 الداخلً للنقابة.

 
 

 :3المادة 
 

 تن صر غاٌة النقابة فً االمور التالٌة: 
 

 ماٌة المهنة وتشجٌعها ورفع مستواها والدفاع عن مصال ها والعمو على تقادمها  -1
 صادٌة والصناعٌة والتجارٌة.وتطورها فً جمٌع الوجوه االقت

 
رعاٌة مصالح اعضاء النقابة والدفاع عن  قاوقهم والعماو علاى ت ساٌن مساتواهم  -2

لصااا ٌة والفقافٌاااة والمادٌاااة والمهنٌاااة وفقاااا  للقاااوانٌن اواوضااااعهم االجتماعٌاااة و
 واالنممة المرعٌة االجراء.

 
نممة المرعٌة عضاء النقابة وفقا لالارٌع رٌاضٌة واجتماعٌة وتعاونٌة الانشاء مش -3

 االجراء.

 
توفٌب عرى التعاون بٌن صا ب العمو واالجراء واٌجاد روابط وفٌقة من التفااهم  -4

المتباااادوا والساااعً الجااادي ل اااو كاااو خاااالا قاااد ٌنشاااأ بٌنهماااا باااالطر  ال بٌاااة 
 وبالمفاوضات المنصوص عنها فً القوانٌن المرعٌة االجراء.

 
 ضمن االمكانٌات المتوفرة لدٌها. تقدٌم المساعدات المهنٌة والمادٌة العضائها -5
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 :4المادة 
ٌ مر على النقابة التعاطً فً السٌاسة واالشتراك فً اجتماعات او تماهرات لها طابع 
سٌاسً كما ٌ مر على االعضاء ب ث اي موضوع  زبً او طائفً او سٌاسً فً اي 

 اجتماع تعقده النقابة.
 
 

 :5المادة 
لها  ب التقاضً وٌمفلها لدى السلطات رئٌسهاا وفً والمعنوٌة  تتمتع النقابة بالشخصٌة

  او تعذر ذلك نائب الرئٌس او من ٌنتدبه مجلس النقابة وفقا  االصوو.
 
 

 : 6المادة 
ال ٌجااوز للنقابااة ان تجمااع اشخاصااا  ٌنتساابون لمهاان مختلفااة بااو ٌجااب ان ٌكااون جمٌااع 

 اعضائها ممن ٌمارسون مهنة وا دة او مهنا  مشابهة.
 
 

 :7المادة 
تضع النقابة نماما  داخلٌا  ٌستمد ا كامه من ا كام قانون العمو ومن ا كام المرسوم رقم 

وماان ا كااام هااذا القااانون االساسااً وماان االعااراا ومصاادقا   3/4/1952تااارٌخ  7993
 علٌه من الجمعٌة العمومٌة بأكفرٌة فلفً اعضائها ومن وزارة العمو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داخلًالنمام ال
 
 
 



 :1المادة 
/ مان 89/ مان القاانون االساساً وا كاام الماادة /7ا النمام فقا  آل كام الماادة /وضع هذ

 صوو.قانون العموا وال ٌصبح نافذا  اال بعد التصدٌب علٌه من قبو وزارة العمو وفقا  لال
 

 شروط قبول االعضاء وانسحابهم وفصلهم. –عضوية النقابة  الفصل االول :
 
 

 :2ة الماد
ٌ ب لكو من ٌمارس مهنة وسٌط تأمٌن االنتساب الاى النقاباة اذا كاان مساتوفٌا  الشاروط 

 التالٌة:
 

 ان ٌكون من الجنسٌة اللبنانٌة. -1
 ان ٌكون متمتعا  ب قوقه المدنٌة. -2

 ان ٌمارس المهنة وقت تقدٌم الطلب. -3

 ان ٌكون قد اتم الفامنة عشر من عمره. -4

 م شائن.ان ال ٌكون م كوما  بجناٌة او بجر -5

 ان ٌكون مرخص له بمزاولة المهنة من قبو وزارة االقتصاد والتجارة. -6

 ان ٌكون مسجال  لدى الم كمة التجارٌة. -7

 
 

 :3المادة 
فٌمااا ٌتعلااب بانتساااب االجانااب الااى النقابااة تراعااى اال كااام القانونٌااة النافااذة بهااذا الشااأن 

باً  اائزا  علاى اجاازة / من قاانون العماوا وٌجاب ان ٌكاون االجن92وخصوصا  المادة /
عمو قانونٌة وبطاقة اقامة صال ةا ان ٌتمتاع بالشاروط التاً ٌمكان ان تنطباب علٌاه مان 

 / اعاله 2شروط العضوٌة المذكورة فً المادة /
 
 

  4المادة 
ٌقدم طلب االنتساب الى مجلس النقابة مرفقا  بتذكرة الهوٌة او اخراج قٌاد وخالصاة عان 

ها اكفر من شهر وا دا باالضافة الى صورة مصدقة عان السجو العدلً ال ٌعود تارٌخ
رخصة وزارة االقتصاد والتجاارة والساجو التجااري.وعلى مجلاس النقاباة اتخااذ القارار 
بقبوو الطلاب او رفضاه بواساطة االقتاراع الساري خاالو خمساة عشار ٌوماا  مان تاارٌخ 

 انعقاد جلسة له بعد تقدٌم الطلب.
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 :5المادة 
النتسااب االعتاراع علاى قارار الارفع اماام وزارة العماو خاالو خمساة ٌ ب لطالاب ا

عشر ٌوما  من تارٌخ تبلغه قرار الرفع خطٌا  من قبو مجلس النقابةا وللوزارة ان تتخذ 
 بشأنه القرار الالزم.

 



 
 :6المادة 

ٌ ب لمن رفع طلب انتساابه ان ٌتقادم بطلاب جدٌاد عناد زواو االساباب التاً ادت الاى 
 لسابب.رفع الطلب ا

 
 

 :7المادة 
 لمجلس النقابة تقرٌر فصو كو عضو:

 
االساساً او نمامهاا  اٌقوم باعماو تخالا غاٌة النقابة او قانونها االساسً او قانونه -1

 الداخلً مخالفة خطٌرة.
 

 ٌفقد ا د الشروط المفروضة لقبوو انتسابه. -2
 

 ٌخو بالموجبات المفروضة علٌه فً انممة النقابة. -3

 
ع االشتراك بالرغم من االنذار الخطً الموجه الٌه والم ادد مهلاة شاهر ٌمتنع عن دف -4

 لتسدٌده.

 
 

ة فلفااً علااى مجلااس النقابااة دعااوة العضااو لسااماعه علااى ان ٌتخااذ قاارار الفصااو بأكفرٌاا
ا العضو عن ال ضور السباب غٌر شرعٌةا ٌجري اتخاذ اعضاء المجلس. اما اذا تخل

 القرار غٌابٌا .
 

ن النقابة اسباب ٌراهاا غٌار قانونٌاة ان ٌعتارع علاى قارار ٌ ب للعضو الذي ٌفصو م
الفصو الى وزارة العمو خالو خمسة عشر ٌوما  مان تاارٌخ تبلغاه قارار الفصاو خطٌاا ا 
 وللوزارة ان تتخذ بشأنه القرار الالزم تعتبر عضوٌته معلقة الى  ٌن البت باالعتراع.

 
 

 :8المادة 
االساباب التاً دعاات  زواوساااب جدٌاد عناد ٌجاوز للعضاو المفصاوو ان ٌتقادم بطلاب انت

 لفصله.
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 :9المادة 
ٌ ااب لكااو عضااو ان ٌسااتقٌو ماان النقابااة بكتاااب ٌقدمااه للمجلااس شاارط اال ٌكااون ماادٌنا  
لصندو  النقابة على المجلس أن ٌتخذ قرار بقبوو االستقالة او رفضها فً مهلة اقصاها 

 تقدٌم االستقالة.خمسة عشر ٌوما  من تارٌخ انعقاد اوو جلسة له بعد 
 
 

 :10المادة 



تزوو  قو  وموجبات العضو المفصوو او المساتقٌو اعتباارا  مان تاارٌخ ابالغاه خطٌاا  
 قرار الفصو او الموافقة على االستقالة.

 
 

 :11المادة 
مجلس النقابة سجال  ٌقٌد فٌه اسماء االعضاء المنتسبٌن وعنوان كاو مانهم ومكاان  ٌمسك

ى مفٌادة كماا ٌانمم ساجو الاواردات والمصاارٌا وفقاا للماادة  عملهم واٌة معلومات اخار
تااارٌخ  7993/ ماان مرسااوم تنمااٌم النقابااات رقاام 9/ ماان قااانون العمااو وللمااادة /104/
3/4/1952. 

 
 

 :12المادة 
ٌسلم كو عضو عند قبوو انتساابه الاى النقاباة بطاقاة انتسااب موقعاة مان الارئٌس واماٌن 

 السر. 
 

 
 

 :13المادة 
 ادود القاوانٌن واالنمماة  النقابة متساوون فاً ال قاو  والواجباات ضامنجمٌع اعضاء 

 المرعٌة.
 
 

 مصادر اموال النقابة وكيفية التصرف بها. لفصل الثاني :ا
 
 

 :14المادة 
 تتألا واردات النقابة من:

 رسوم االنتساب. -1
 رسوم االشتراكات. -2

 التً تقدم للنقابة.المساعدات التبرعات والهبات و -3

 ع التً تنشؤها النقابة فً سبٌو ت قٌب غاٌتها.رٌع المشارٌ -4
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 :15المادة 
/ 300،000/ و.و ورسم االشتراك السنوي بمبلغ /170،000 دد رسم االنتساب بمبلغ /

و.وا وٌجب على العضو تسدٌد رسم االنتساب فً مهلة اقصاها خمساة عشار ٌوماا  مان 
 .بةتارٌخ تبلغه خطٌا  الموافقة على طلب انتسابه للنقا

 
 

 :16المادة 



ٌ ب للمجلس تعدٌو مقادار رسامً االنتسااب واالشاتراك بموافقاة فلفاً اعضااء المجلاس 
 وزارة العمو.والجمعٌة العمومٌة  ومصادقة فلفً اعضاء

 
 

 :17المادة 
ال ٌجوز تخصٌص امواو النقابة وصرفها اال للغاٌاة التاً انشائت مان اجلهاا النقاباةا وال 

 خاصة:ٌجوز لمجلس النقابة بصور 
 

ان ٌعقااد قرضااا  او قبااوو هبااة اال بعااد موافقااة الجمعٌااة العمومٌااة ومصااادقة وزارة  -1
 العمو.

 
ان ٌوما امواال  فً اعماو تجارٌة او صناعٌة او عقارٌاة اال بعاد موافقاة الجمعٌاة  -2

 العمومٌة ومصادقة وزارة العمو.
 

الباقٌاة  و.و وٌجب اٌداع االمواو 250,000ان ٌ تفم فً صندوقه بمبلغ ٌزٌد عن  -3
فااً مصاارا ٌختاااره المجلااس علااى ان ٌعلاام دائاارة النقابااات فااً وزارة العمااو باساام 

 المصرا خالو اسبوع بعد قرار تسمٌته.

 
 % من مواردها السنوٌة.25االنفا  على المصارٌا االدارٌة بما ال ٌتجاوز  -4

 
 

 .الجمعية العمومية الفصل الثالث :
 
 
 

 :18المادة 
جمٌع االعضاء المنتسبٌن للنقاباة الاذٌن ساددوا االشاتراكات  تتألا الجمعٌة العمومٌة من

 المتوجبة علٌهم.
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 :19المادة 
تنعقد الجمعٌة العمومٌة بناء على دعوة مجلس النقابة فً اجتمااع عاادي مارة فاً السانة 

ان ٌادعوها الجتمااع غٌار  على االقاو وٌجاوز للارئٌسا بنااء علاى قارار مجلاس النقاباةا
ذلك ضرورٌا ا او بناء على طلب خطً معلو وموقاع مان فلاث اعضااء  عادي كلما وجد

الجمعٌااة العمومٌااة علااى االقااوا وفااً هااذه ال الااة ٌتوجااب علااى الاارئٌس دعااوة الجمعٌااة 
 العمومٌة الى عقد اجتماع غٌر عادي خالو شهر من تارٌخ تسلمه الطلب.

 
 

 :20المادة 



ٌ ضارها اكفار مان نصاا اعضااء  ال تعتبر اجتماعات الجمعٌة العمومٌة قانونٌة ماا لام
النقابة الذٌن سددوا كامو اشتراكاتهم وفً  او عدم اكتماو النصاب ٌرجأ االجتماع لمدة 

)خمسة عشار  ٌوماا  علاى االكفارا وٌكاون االجتمااع الفاانً قانونٌاا  بمان  ضار مان  15
 االعضاء.

 
 

 :21المادة 
واعالنه فً مقر النقابة  مٌةو بأعماو الجمعٌة العموعلى رئٌس مجلس النقابة اعداد جدو

بو خمسة عشر ٌوما  مان موعاد االجتمااعا علاى ان ٌاذكر فٌاه موعاد ومكاان االجتمااع ق
 وتبلغ صورة عنه الى دائرة النقابات فً وزارة العمو.

 
 

 :22المادة 
ٌاارأس رئااٌس مجلااس النقابااة اجتماعااات الجمعٌااة العمومٌااة وٌتااولى امااٌن الساار تاادوٌن 

النقابااة فتختااار موضااوع المناقشااة ٌتناااوو فصااو اعضاااء مجلااس  انوقائعهااا. امااا اذا كاا
من بٌن اعضائها ال اضرٌن شخصا  ٌرأس االجتماع وآخر ٌقوم بمهام الجمعٌة العمومٌة 

 .امٌن السر
 
 

 :23المادة 
 ال ٌ ب للجمعٌة العمومٌة النمر اال فً المواضٌع الواردة فً جدوو االعماو.

 
 

 :24المادة 
العمومٌاة بأكفرٌاة االصاواتا ماا عادا القارارات المتعلقاة بتعادٌو  تتخذ قرارات الجمعٌاة

القانون االساساً والنماام الاداخلً او فصاو ا اد اعضااء مجلاس النقاباةا  ٌاث ٌتوجاب 
 التقٌد بأكفرٌة فلفً اعضاء الجمعٌة العمومٌة.
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 :25المادة 
 ائبٌن والمخالفٌن.ان قرارات الجمعٌة العمومٌة تسري على جمٌع االعضاء بمن فٌهم الغ

 
 

 :26المادة 
لكااو عضااو فااً الجمعٌاااة العمومٌااة صااوت وا اااد وال تجااوز االنابااة ال لل ضاااور وال 
للتصوٌتا وفً جمٌع الشؤون النقابٌة التً نص القانون على اعتبارها سارٌةا وخاصاة 

 فً االنتخابات.
 
 

 :27المادة 



ٌاة النقاباة واغراضاها ٌدخو فً صال ٌة الجمعٌاة العمومٌاة كاو ماا مان شاأنه ت قٌاب غا
 السٌما االمور التالٌة المذكورة على سبٌو المفاو ال ال صر:

 
 انتخاب اعضاء مجلس النقابة. -1
 تعدٌو النمام الداخلً. -2

 درس المٌزانٌة واعتمادها. -3

 مً للنقابة.التصدٌب على ال ساب الختا -4

 ذمة اعضاء المجلس بعد التصدٌب على ال ساب الختامً. ابراء -5

 مواو النقابة.تقرٌر تومٌا ا -6

 ابرام عقود العمو الجماعٌة. -7

 تقرٌر فصو اعضاء مجلس االدارة. -8

 ت دٌد رسم االنتساب وبدو االشتراك وتعدٌلهما. -9

 
 

 :28المادة 
ٌجب ان تبلغ جمٌع قرارات الجمعٌة العمومٌة الى وزارة العمو خالو خمسة عشر ٌوما  

 من تارٌخ صدورها.
 

قرارات الجمعٌة العمومٌة او قرارات مجلس لكو عضو او ذو مصل ة االعتراع على 
 النقابة لدى وزارة العمو فً مهلة شهر من تارٌخ صدور القرار.

 
 مجلس النقابة. الفصل الرابع :
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 :29المادة 
   من اعضاء الجمعٌة العمومٌة.12ٌدٌر شؤون النقابة مجلس ٌتألا من افنً عشر )

 
 

 :30المادة 
بناء لدعوة مان رئٌساه وبرئاساته او نائاب الارئٌس فاً  ااو غٌااب  ٌجتمع مجلس النقابة

 الرئٌس او برئاسة امٌن السر فً  او غٌابهما معا.
 ال تعتبر الجلسة قانونٌة اال ب ضور نصا االعضاء زائد وا د على االقو. 

ر قانونٌة الجلسة وتعتبفً  او عدم توفر النصاب ٌقرر تأجٌو الموعد اسبوع  ٌث تعقد 
 ر من االعضاء.بمن  ض

 
 

 :31المادة 
تتخااذ القاارارات بأكفرٌااة اصااوات ال اضاارٌن وعنااد تعادلهااا ٌاارجح الجانااب الااذي منااه 

 0الرئٌس



 
 

 :32المادة 
ٌجتمع مجلس النقابة مرة فً الشهر على االقاوا وٌجاوز للارئٌس دعوتاه كلماا رأى ذلاك 

 ضرورٌا  او بناء على طلب فلث اعضائه.
 
 

 :33المادة 
ث جلسات متتالٌة ٌكون قد ة مستقٌال  اذا تغٌب عن ال ضور فالس النقابٌعتبر عضو مجل

دعً الٌها خطٌا  وبدون عذر شرعً علاى ان ال ٌاذكر ذلاك فاً الادعوة االخٌارة وٌادون 
 بذلك عن مجلس النقابة بعد دعوته لالستماع الٌه.قرار ذلك فً م ضر الجلسة. فٌصدر 

 
 

 :34المادة 
مور التً ت قب اهداا النقابة وٌسهر على مصالح و قو  ٌتولى مجلس النقابة سائر اال

 اعضائهاا وٌنفذ مقررات الجمعٌات العمومٌة.
ص االمور التالٌة: اعداد المٌزانٌةا اعداد ال ساب الختامًا اعاداد وهو ٌتولى على االخ

التقرٌر السنويا تعٌٌن وت دٌد اجور ومرتبات مساتخدمً النقاباة وصارفهما التعاقاد ماع 
 ا الفنٌٌن والمستشارٌن القانونٌٌن والم امٌن ... الخ.الخبراء
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 :35المادة 
ٌ ب لمجلس النقابة االستعانة بمستشارٌه من اعضاء الجمعٌة العمومٌةا وله ان ٌدعوهم 

 ته بهذه الصفة.ال ضور اي من جلس
 
 

 :36المادة 
ى دائارة النقاباات فاً ٌقدم مجلس النقابة نسخة عن التقرٌر السنوي وال ساب الختامً الا

وذلاك خاالو االشاهر الفالفاة التاً تلاً  وزارة العمو موقعة من الرئٌس وامٌن الصندو 
 السنة المالٌة.

 
 

 :37المادة 
ال ٌجوز صرا اي مبلغ من امواو النقابة اال بناء على قرار ٌصد  من الرئٌس واماٌن 

 الصندو ا على ان ٌعلم به مجلس النقابة فً اوو جلسة له.
 
 



 : صال ٌات الرئٌس :38لمادة ا
 

 لدى السلطة وجمٌع المراجع. قابة ورئٌس مجلسها والممفو الرسمً لهاهو رئٌس الن -
و مااا القاارارت والمراسااالت والبٌانااات وكاا ٌوقااع بأساام النقابااة مااع امااٌن الساار جمٌااع -

 ٌصدر عن النقابة من معامالت.

ة ماان المصاارا ٌوقااع مااع امااٌن الصااندو  االٌصاااالت وسااندات ساا ب امااواو النقاباا -
 المعتمد من قبو مجلس النقابةا وجمٌع المعامالت التً لها عالقة بأمواو النقابة.

ٌوجاااه الااادعوة الجتماعااااات مجلاااس النقاباااة والجمعٌااااات العمومٌاااة وٌااارأس هااااذه  -
 االجتماعات.

 ٌشرا على نشاطات مجلس النقابة وٌال ب تنفٌذ مقرراته. -
/ و.و علاى 500,000 ده االقصى /ٌ ب له فً اال واو الطارئة ان ٌصرا مبلغا   -

 ان ٌبرر ذلك للمجلس فً اوو جلسة له ال قة.

ٌنمم مع امٌن السر التقرٌر السانويا وماع اماٌن الصاندو  البٌاان الماالً ومشاروع  -
 المٌزانٌة السنوٌة.

 
 
 : صال ٌات نائب الرئٌس :39لمادة ا

 ٌ و م و الرئٌس فً  او غٌابه وٌنوب عنه فً جمٌع صال ٌاته.
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 : صال ٌات امٌن السر :40المادة 
 

ٌ اارر الاادعوات الجتماعااات الجمعٌااات العمومٌااة ومجلااس النقابااة بناااء علااى طلااب  -
 24دها وذلاك قباو الرئٌس على ان تتضمن الدعوة جدوو اعماو الجلسة المناوي عقا

 عة على االقو من انعقادها.)اربع وعشرون  سا

 وقعة منه ومن الرئٌس.ٌ رر م اضر الجلسات وٌدونها فً سجو خاصا م -

 لنقابة وٌسجلها فً سجو خاص.ٌتسلم جمٌع المراسالت الخاصة با -

 ٌمسك سجو بأسماء اعضاء النقابة وعناوٌنهم وامكنة عملهم... -

ٌوقع مع رئٌس النقابة جمٌع القارارات والمراساالت والبٌاناات والادعوات وبطاقاات  -
 العضوٌة وكو معاملة اخرى صادرة عن النقابة.

 سات فً  او غٌابهما.الجلالرئٌس ونائب الرئٌس فً ادارة  ٌ و م و -

 
 

 : صال ٌات امٌن الصندو  :41المادة 
 

ة امااواو النقابااة لقاااء اٌصاااالت ذات ارومااة موقعااة منااه وماان الاارئٌس ٌااٌقااوم بجبا -
من المرساوم  11ع تقٌده بأ كام المادة ا فً سجو خاص ٌنمم لهذه الغاٌةا موٌسجله
 .3/4/1952تارٌخ  7993



بلاغ اال بنااء م هاذا النماام وال ٌ اب لاه صارا اي مٌ تفم بأمواو النقابة وفقا  ال كا -
على قرار مجلس النقابة او بنااء علاى طلاب الارئٌس فاً  ادود المبلاغ الماذكور فاً 

 / من هذا النمام38المادة /

ٌضع التقرٌر المالً السنوي وال سااب الختاامً ومشاروع المٌزانٌاة لعرضاها علاى  -
 والجمعٌة العمومٌة اخذ موافقتها. مجلس النقابة

االٌصاالت وسندات س ب االمواو مان المصارا المعتماد وجمٌاع  ٌوقع مع الرئٌس -
 المعامالت التً لها عالقة بأمواو النقابة.

/ مان المرساوم 9ام المااة /ٌمسك سجال  ٌدون فٌه واردات النقابة ونفقاتهاا وفقاا  ال كا -
 .3/4/1952ٌخ تار 7993

 كز امٌن الصندو  ٌنعقد مجلس النقابة فورا  لتعٌٌن خلا له.فً  او شغور مر -

 
 

 :42المادة 
 جمٌع سجالت النقابة ٌجاب ان تارقم وتخاتم بخااتم دائارة النقاباات فاً وزارة العماو قباو

 وضعها قٌد االستعماو.
 
 

 الفصل الخامس : االنتخابات.
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 :43المادة 
باالقتراع السري من قبو الجمعٌاة العمومٌاة م انتخاب مجلس النقابة لمدة اربع سنوات ٌت

وفقا  لال كام الواردة ادنااها ٌخارج نصافهم بالقرعاة بعاد سانتٌن وٌنتخاب بادال  عانهما فام 
ٌسقط كو عضو مضى على انتخابه اربع سنوات ٌ ب للعضو الذي انتهت مدة عضوٌته 

 ان ٌترشح مجددا  لعضوٌة المجلس.
 
 

 :44المادة 
عضااء الاذٌن ساددوا كاماو بادالت اشاتراكهم فاً نتخابات اال اال ب االشتراك فً االال ٌ

 ادهم. والمهو الم ددة. اما  ب االنتخاب والترشٌح فهو م صاور باالعضااء اللبناانٌٌن 
اما االعضاء االجانب ٌ ب لهم ان ٌنتدبوا ا دهم لكاً ٌمافلهم وٌادافع عانهم لادى مجلاس 

 النقابة.
 
 

 :45المادة 
غه الى دائرة النقابات فً وزارة العماو نتخاباتا وٌبلالجراء اٌ دد مجلس النقابة موعد ا

 ٌخ اجرائها.خمسة عشر ٌوما  على االقو من تاروالى االعضاء قبو 
ء االنتخابااات ونهاٌتهااا تتضاامن الاادعوة لالنتخابااات تااارٌخ ومكااان اجرائهااا وساااعة بااد

وتبلاغ الاى دائارة باب الترشٌح نهائٌا . تلصب هاذه الادعوة فاً مركاز النقاباة  وتارٌخ قفو
 النقابات كما تنشر فً صف تٌن ٌومٌتٌن م لٌتٌن.



ان النصاب القانونً الجراء االنتخابات هو نصا اعضاء الجمعٌة العمومٌة زائد وا اد 
فً الدورة االولى. وفً  او عدم اكتماو هاذا النصااب تؤجاو االنتخاباات لفتارة تتاراو  

تح بااب ة الفانٌة قانونٌة بمن  ضر. ال ٌفبٌن سبعة اٌام وخمسة عشر ٌوما  وتكون الدور
 الترشٌح مجددا .

 
 

 :46المادة 
ٌانمم مجلااس النقابااة الئ ااة علااى فااالث نساخ تتضاامن اسااماء اعضاااء الجمعٌااة العمومٌااة 

نتخاب وذلك قبو عشرة اٌام مان تاارٌخ موعاد االنتخااب الذٌن ٌ ب لهم االشتراك فً اال
من الرئٌس وامٌن الصندو  وتسلم نساخة عنهاا نختم النسخ الفالث بخاتم النقابة وتوقع و

ونساخة الاى مجلاس النقاباة علاى الى دائرة النقابات ونسخة الى اعضاء لجنة االنتخابات 
ً الالئ ة قد سددوا ما علٌهم عبارة تفٌد بان جمٌع المذكورٌن ف تتضمن النسخ الفالث ان

 من رسوم اشتراك.
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 :47لمادة ا

عضاوٌة مجلاس النقاباة فاور صادور قارار دعاوة الجمعٌاة العمومٌاة ٌفتح بااب الترشاٌح ل
 لالنتخاب.

 
 

 :48المادة 
بااب الترشاٌح نهائٌاا  قباو  نة السر وٌسلم اٌصاال  بذلك وٌقفاوتقدم طلبات الترشٌح الى اما

العاادلً  ان ٌرفااب طلااب الترشااٌح بخالصااة السااجوموعااد االنتخاااب بفالفااة اٌااام. وٌجااب 
 الكفر من شهر وا د.للمرشح ال ٌعود تارٌخها 

 
 

 :49المادة 
 ٌن فً مركز النقابة ومركز االقتراع ودائرة النقابات. كاو اعتاراع تعلن اسماء المرش

 ٌأتً بعد انتهاء موعد الترشٌح ٌعتبر غٌر قانونً.
 
 

 :50المادة 
النقاباة  اقتاراع مؤلاا مان اعضااء ٌعٌانهم مجلاسٌشرا على االعماو االنتخابٌة مكتب 

دائرة النقابات فاً وزارة العماو. وٌ اب لكاو فئاة مان المرشا ٌن انتاداب  ومندوب تعٌنه
عادد اعضااء المكتاب عان مراقب له  ب فً دخوو مكتاب االقتاراع وال ٌجاوز ان ٌزٌاد 

ٌعٌن مجلاس النقاباة اعضااء المكتاب ٌتاولى منادوب وزارة االشاراا علاى  ستة. واذا لم
 ن ممفلً المرش ٌن.اقبٌاالنتخاب مع المر



 
 

 :51المادة 
ٌفرز مكتب االقتراع االصوات وٌ رر م ضرا  ٌتضمن اسماء اعضاء المكتب واساماء 

مال ماااات المرشااا ٌن واعتراضااااتهم ان وجااادت. والمرشااا ٌن ونتٌجاااة اعمااااو الفااارز 
العمو  ةٌتسلم النسخة االصلٌة مندوب وزاروٌجري توقٌع هذا الم ضر على فالث نسخ 

 ً مركز االقتراع.والفانٌة مكتب االقتراع والفالفة تلصب ف
 ذلك فً وقته.  دهم عن توقٌع الم ضر ٌشار الىاذا تمنع ا

 
 

 :52المادة 

ٌعتبر فائزا  فً االنتخابات مان نااو االكفرٌاة النسابٌة مان اصاوات االعضااء المقتار ٌن 
وفااً  اااو التعااادو تعاااد العملٌااة االنتخابٌااة فااً الجمعٌااة العمومٌااة ذاتهااا بااٌن المرشاا ٌن 

 المتعادلٌن فقط.
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 :53المادة 
خالو سابعة اٌاام  العمو ةابات الى دائرة النقابات فً وزارتقدم االعتراضات على االنتخ

 ٌخ.ال ٌقبو اي اعتراع بعد هذا التارتلً تارٌخ اجرائهاا و
 
 

 :54المادة 
فً مطلب اال واو ال ٌعتبار االنتخااب نهائٌاا  ماا لام ٌقتارن بتصادٌب النقاباات فاً وزارة 

 عمو.لا
 
 

 :55المداة 

اذا شغر مركز فً مجلس النقابة الي سبب كان ٌ و م له العضاو الاذي نااو اكفار عادد 
 اصوات من بٌن غٌر الفائزٌن فً آخر انتخاب اجرته النقابة.

العضو السابب. واذا شغر أكفر مان نصاا مراكاز  والعضو الجدٌد فً المجلس ٌتمم مدة
 كمااا ا وتاادعى الجمعٌااة العمومٌااة  اعضاااء المجلااس التنفٌااذيا ٌعتباار المجلااس ماان ال  

 النتخاب مجلس جدٌد.
 
 

 :56المادة 
ٌجتمع مجلاس النقاباة المنتخاب خاالو اسابوع مان اعاالن النتاائ  النتخااب هٌئاة المكتاب 

 المؤلفة من الرئٌس ونائب الرئٌس وامٌن السر وامٌن الصندو .
ئااة المكتااب الجدٌااد وعلااى هٌئااة المكتااب ابااالا دائاارة النقابااات كشاافا  بأسااماء اعضاااء وهٌ

 وومائفهم النقابٌة خالو اسبوع من تارٌخ انتخابهم.



 
 

 حكام متفرقة:االفصل السادس: 
 
 

 :57المادة 
ٌجااوز لمجلااس النقابااة طلااب تعاادٌو القااانون االساسااً والنمااام الااداخلً علااى ان ٌرسااو 

سااة المقااررة ة العمومٌااة قبااو شااهر ماان تااارٌخ الجلمشااروع التعاادٌو الااى اعضاااء الجمعٌاا
 نمر فً التعدٌو.لل

 
ال ٌجااوز تعاادٌو القااانون االساسااً والنمااام الااداخلً اال بموافقااة فلفااً اعضاااء الجمعٌااة 

 عمومٌة ومصادقة وزارة العمو.لا
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 :58المداة 
دئاذ / مان قاانون العماو تطباب عن105ادة /جلاس النقاباة عماال  با كاام المافً  ااو  او م

مان المرساوم  14و  13و  12ا كاام الماواد :  ا كام القوانٌن المرعٌة االجراء وخاصة
 .3/4/1952تارٌخ  7993رقم 

 
 

 :59المادة 
المرعٌاة االجاراء وخاصاة البااب  فاً النماام الاداخلً تطباب القاوانٌن فً كو ما لم ٌذكر

واالعاراا  3/4/1952الصاادر بتاارٌخ  7993لرابع من قانون العماو والمرساوم رقام ا
 المعموو بها.

 
 
 

 
   ***   ****** 

 

 
 


