العملل
ن الع
قانون
فته عن قان
معرفته
تريد ع
كل ماا ت يد
وعن اإلجراءات المت ّممة له

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE
LEBANESE LABOR LAW ITS
APPLICATION & PROCEDURES
‐Legal and Regulatory Provisions in force
‐Addressing the common topics, issues
and conflicts faced byy Institutions
‐ Labor inspection and prevention and
safety in areas of work
‐ Emergencies of works and coverage
programs

‐األحكام القانونية والتنظيمية النافذة
‐عرض للمواضيع والقضايا والنزاعات الشائعة التي
المؤسسات
تواجھھا ا ؤ
واجھھ
‐تفتيش العمل والوقاية والسالمة في مجاالت العمل
‐طوارئ العمل وبرامج التغطية
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Agenda
Opening Session

Mr. Ibrahim Muhanna ‐ Managing
g g Director at i.e.
Muhanna & Co. (Actuaries & Consultants)



Judge Hiam Khalil ‐ President of the Labor
Arbitration Board in Beirut

Presentation of the most important and common topics,
issues and conflicts faced by the institutions and addressed
before the Labor Arbitration Boards

Session 2

Mrs. Joumana Haimour ‐ President of the
inspection department at the Ministry of Work

 Labor Inspection, Inspectors, Rights & Duties, Stages of
Inspection
 The duties and rights of employers
 Prevention and safety in areas of work

Session 3

Mr. Joseph Khalife ‐ Social Insurance Expert,
Consulting Director at i.e. Muhanna & Co.
(Actuaries & Consultants)

 Principles and general terms and conditions for emergencies of
work

Session 4

الجلسة اإلفتتاحية

األجور ومستوياتھا

 Level of Wages

Session 1

 مھنا وشركاه.أ. مدير عام شركة أ،األستاذ إبراھيم مھنا
()أأكتواريون وإستشاريون

Engineer Dany Drakubli – Business Development
Manager at Arabia Insurance Company
(Lebanon)

 The role of the insurance sector in the coverage of
compensations against work related accidents
 Rules to choose the insurance company

All You Need to Know About The Lebanese Labor Law

 رئيسة مجلس العمل التحكيمي في،القاضي ھيام خليل
بيروت

الجلسة األولى

عرض ألھم المواضيع والقضايا والنزاعات الشائعة التي تواجھھا
المؤسسات والمعروضة على مجالس العمل التحكيمية
 رئيس دائرة، مفتش عمل،األستاذة جومانا حيمور
تفتيش العمل والوقاية والسالمة في وزارة العمل

الجلسة الثانية

 مراحل التفتيش، الواجبات والصالحيات، المفتشون،تفتيش العمل
واجبات وحقوق أصحاب العمل
الوقاية والسالمة في مجاالت العمل
 خبير في شؤون الضمان،األستاذ جوزف خليفة
 مھنا وشركاه.أ. مدير إستشاري لدى أ،اإلجتماعي
()أكتواريون وإستشاريون




الجلسة الثالثة

المبادئ والشروط واألحكام العامة لطوارئ العمل
 مدير تطوير األعمال لدى،المھندس داني دراكبلي
(لبنان
العربية )ل نا
التأمين ال ة
شركة التأ
ش كة





الجلسة الرابعة

دور قطاع التأمين في تغطية التعويضات الناتجة عن حوادث العمل
قواعد اختيار شركة التأمين




أھم ما تحتاج معرفته عن قانون العمل اللبناني

