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 من هذا العقد. 1في المادة  دةول يرغب في استخدام شخص للقيام باألعمال المنزلية المحد  بما أن الفريق األ

 عمال،ثاني على استعداد للقيام بهذه األن الفريق البما أ

 ق عليها لبنان،للقوانين اللبنانية واالتفاقيات الدولية التي صاد   را تنظيم عالقة العمل بينهما وفقا  ن الفريقين قر  بما أ

 فق الطرفان على الموجبات التالية:ات  

 : نطاق العقد1المادة 

 هام التالية: الم  من ي قيمين معه ويؤد  سرته الم  ي الخدمة المنزلية لدى الفريق األول وأفراد أف يعمل الفريق الثاني كعامل/ة -

 عمال المنزلية األ 

 عدد األطفال:  -طفال رعاية األ .......... 

  رعاية المسنين 

 وي االحتياجات الخاصةشخاص ذ  رعاية األ 

 عمل تكميلي غير أساسي( ليفةالحيوانات األ رعاية( 

 * الختيار واحد أو اثنين كحد أقصى من األعمال األساسية المذكورة أعاله.

 ول. تأدية العمل بتوجيه وإشراف الفريق األيتم   -

 ب مالية شخصية.لى تحقيق مكاس  ي إؤد  ول بعدم تشغيل الفريق الثاني بمهام ت  يلتزم الفريق األ -

مي للفريق األول. و الموس  األساسي أمكان آخر يختلف عن مكان العمل و بعدم استخدام الفريق الثاني في أي عمل أ وليلتزم الفريق األ -

يان التغيير، تسجيل العنوان الجديد ر  قل من تاريخ س  م تغيير عنوانه، يجب عليه، قبل أسبوع واحد على األز  ول يعت  إذا كان الفريق األ

 د من قبل الفريق الثاني في لبنان.  بالغ الشخص الذي يمكن االتصال به المحد  وإ في وزارة العمل

 ة العقددّ : م  2المادة 

 .ي بين الفريقينفاق خط  ب ات  بموج   محد دةة ة هذا العقد سنتان )..........( قابلة للتجديد لمد  د  ن  م  إ -

 جور: األ3المادة 

فق عليها( وبدون أي ت  جره الشهري البالغ .......... )بالعملة الم  الثاني بنهاية كل شهر عمل كامل أن يدفع للفريق م الفريق األول أز  يلت   -

ً منه نسبة التقديمات الع  عن الحد األدنى  على أن ال يقل  تأخير.  ل د  ة التي يقوم بها صاحب العمل )ب  يني  الرسمي لألجور، محسوما

 .د نسبة الحسم من قبل وزارة العملحد  س...( على أن ت  لب  ل والسكن والم  المأك  

 لما يلي:  الفريقان وفقا  فق عليها ت  ة ي  جر وفق آلي  دفع األ يتم   -

   ا نقدا  بموجب ايصال مالي  إم 

 أو

 ا  ف بها رسمي  ر  عت  موال الم  حوالة مالية بواسطة إحدى شركات األب 

 أو

 سم العامل /ة بواسطة حساب مصرفي بإ 

 االستقدام.دريكه أي مبلغ من مبالغ وال يجوز ت  األجر الشهري للفريق الثاني  األول إجراء أي حسم منال يجوز للفريق  -

 ثبت للدفع.يحتفظ فريقا هذا العقد بنسخة عن المستند الم   -

 : موجبات الفريق الثاني4المادة 

 ق مع عقد العمل.ول بما يتواف  الفريق األة عمله على أفضل وجه وبتنفيذ التوجيهات الصادرة عن م الفريق الثاني بتأدي  ز  يلت   -

 

 

 



 لة: السكن واالحتياجات األخرى ذات الصّ 5المادة 

الفريق الثاني ة بقفل، يحوز ز  ه  ج  ة وم  ئة واإلضاءة ومستوفية الشروط الصحي  دة التهو  لة جي  ص  ة منف  ول تأمين غرفة خاص  على الفريق األ -

ة تتماشى مع الظروف الموجودة في راعى فيها خصوصية العاملة. كذلك تأمين بيئة عمل الئقة وظروف معيشي  مفتاحه وحده، ت  

  المنزل.

دة ض ذلك مع أوقات العمل المحد  الفريق الثاني بممارسة شعائره الدينية والعادات الثقافية على أن ال يتعار   الفريق األول حق  يحترم  -

 وحرمة المنزل.

 : الوصول إلى الرعاية الصحية والتأمين6المادة 

باألسنان عند الضرورة للفريق الثاني. كما يلتزم بتأمين بوليصة  األساسية ة الالزمة والعنايةول بتأمين الرعاية الصحي  األيلتزم الفريق  -

 لشروط وزارة العمل. ة والحوادث وفقا  ي الرعاية الصحي  تأمين تغط  

 ة المهنية: السالمة والصحّ 7المادة 

ثاني في هذا العقد عند دة من قبل الفريق الالجهة المحد  وزارة العمل ووبإبالغ  .ةول بضمان بيئة عمل آمنة وصحي  يلتزم الفريق األ -

 ث عمل.خير لحاد  ض هذا األر  ع  ت  

للفريق الثاني اإلبتعاد لحين  و سالمته للخطر ويحق  ته أض صح  ر  ع  لزام الفريق الثاني القيام بأعمال قد ت  ال يجوز للفريق األول إ -

 ضه للخطر.ر  ع  تصحيح الخلل عن كل ما قد ي  

 : إجازة العمل وجواز اإلقامة8المادة 

( دون ان...صالحإجازة عمل وجواز إقامة ة الوثائق القانونية المطلوبة لعمل الفريق الثاني )حصال على كاف  ول باالست  يلتزم الفريق األ -

 ة تكاليف .خير أي  دريك هذا األت  

 ين.ف  وافقة الطر  ع لم  خض  شار إليها ي  ستندات الم  إن أي تجديد ألي من الم   -

 م صاحب العمل التسهيالت الالزمة لذلك.قد  لمطلوب منه لتجديد جواز سفره عند الحاجة وي  يلتزم الفريق الثاني بإجراء ا -

ل المسؤولية م  ح  ت  ن ي  الهوية وإجازة العمل وجواز اإلقامة وبطاقة التأمين على أ أو يحتفظ الفريق الثاني بالوثائق بما في ذلك جواز السفر -

 للتلف.ضها ر  ع  في حال فقدان هذه المستندات أو ت  

 : الحق في حريّة التنقل والتواصل مع اآلخرين9المادة 

ري ةف مغادرة المنزل والتصر   وحق   مع اآلخرين ل والتواصلة التنق  ري  ح  الفريق الثاني ب   ول حق  يحترم الفريق األ - فترات خالل  بح 

ر قد ينتج أو ر  ة أي ض  بع  تحميل الفريق األول ت  ، مع عدم العطل المذكورة في هذا العقداإلجازة السنوية وأيام الراحة األسبوعية و

 ب به الفريق الثاني خالل هذه الفترة.يتسب  

 ة المنزل.ة وسالم  ة وحرم  حترم الفريق الثاني خصوصي  ال يحق للفريق األول حجز الفريق الثاني داخل المنزل كما ي   -

 متالك الهاتف المحمول.وفي ا االتصاالتجراء ن الفريق األول للفريق الثاني الحق في إضم  ي   -

 .تاحا  ذا كان ذلك م  إلى االتصال باإلنترنت ضمن الحدود المعقولة إاني ول للفريق الثاني الحق بالوصول المج  ن الفريق األضم  ي   -

ة كالمة هاتفي  م   ح له بإجراءسم  سرته على هاتف المنزل وي  أفراد أي االتصاالت الهاتفية من ق  ل  ول للفريق الثاني الحق بت  ن الفريق األضم  ي   -

 ول.االت الطوارئ على نفقة الفريق األا   بالحدود المعقولة وفي حانية واحدة شهري  مج  

 : ساعات العمل واالستراحات األسبوعية واليومية10المادة 

 ول.من قبل الفريق األع ز  و  ت   ل ثماني ساعات يوميا  عد  ساعة( بم   48ربعين )أثمانية و األقصى لساعات العمل األسبوعية هو ن الحد  إ -

 %50عنها زيادة قدرها  ال  د  دفع ب  ن ي  أضافية على إول عند الضرورة الطلب من الفريق الثاني العمل لساعات ن للفريق األمك  ي   -

ضافي على ن يكون العمل اإلأن ال تتجاوز ساعات العمل اليومية بعد الزيادة اثنتي عشر ساعة. على أعن الساعة العادية شرط 

 استثنائي فقط.أساس 

 يستفيد الفريق الثاني من ساعة واحدة للراحة بعد كل خمس ساعات عمل متواصلة. -

 قل.على األ ليال   من تسع ساعات راحة متواصلة يضا  أيستفيد الفريق الثاني  -

ول، وله ع الفريق األفاق مد باالت  د  ح  ربع وعشرين ساعة متواصلة ت  أعن  ل  ق  سبوعية ال ت  أيستفيد الفريق الثاني من فترة راحة  -

 ة الخروج من المنزل.خاللها حري  



 خير من يوم راحة بديال  ن يستفيد هذا األأسبوعية على ن يطلب من الفريق الثاني، العمل خالل فترة الراحة األأول يمكن للفريق األ -

 فقط. أساس استثنائيعلى ن يكون العمل خالل فترة الراحة األسبوعية أعنه في أقرب وقت ممكن. على 

 ة والعطلوالمرضيّ ة : اإلجازات السنويّ 11المادة 

عة تقط  لة أو م  تواص   بعد مرور عام على بدء عمله بصورة م  ة خمسة عشر يوما  جر لمد  دفوعة األجازة سنوية م  إيستفيد الفريق الثاني من  -

 جر بعد مرور ثالث سنوات من العمل.دفوعة األضافية م  إيام أويستفيد من ثالثة  بحسب االتفاق بين الفريقين ووفقا  لظروف العمل،

 الفريقين. بين جازة باتفاقد توقيت هذه اإلحد  ي   -

 لطلب الفريق الثاني. جازة السنوية الى السنة التالية فقط بناء  رحيل اإليمكن ت   -

عنها  ول بدفع بدال  زم الفريق األلت  اته ي  جازإساس بالفقرة السابقة، عند انتهاء عقد العمل وفي حال عدم استفادة الفريق الثاني من دون الم   -

 على أساس الراتب األخير.

 كامل وخمسة عشر يوما  بنصف أجر. بأجر   ة خمسة عشر يوما  ة لمد  ضي  ر  جازة م  إيحق للفريق الثاني الحصول على  -

أو شروط  القانون الخاص بطوارئ العملشأنه ق بب  ط  على قدرته على العمل، ي  ر ئ عمل يؤث  ض الفريق الثاني لطارر  ع  في حال ت   -

 ما أكثر فائدة. ه  بوليصة التأمين، أي  

جازة إ، يحق له االستفادة من أو الجد/ة(و الحفيد/ة أبن/ ة و اإلأو الزوج/ة أم و األأب في حالة وفاة قريب من عائلة الفريق الثاني )األ -

 ق.سب  مة على الفور ودون اتفاق م  راك  ت  جر الم  ازاته السنوية المدفوعة األجإتها يومان ويمكنه االستفادة من جر بالكامل مد  مدفوعة األ

 االتفاق على ذلك بين الفريقين. ذا تم  إجر جازة غير مدفوعة األإيجوز للفريق الثاني الحصول على  -

 واالجتماعية.لباته الثقافية والدينية ط  ت  لم   تلبية  للطلب،  ي عطلة بناء  سنويا   من يوم  يستفيد الفريق الثاني  -

 عاله.أجازات والعطل المذكورة نذار إلنهاء العقد خالل اإلإي أه له وج  و ي  أف الفريق الثاني صر  ن ي  أول ال يحق للفريق األ -

 : نهاية الخدمة 12المادة 

ي بلد آخر على أ وأم األ لى بلدهإسياحية للفريق الثاني من الدرجة ال ا  يابإو ا  ة تذكرة ذهابف  ول تكل  في حال تجديد العقد، يدفع الفريق األ -

 .ة كل سنتينق عليه بين الفريقين، مر  ف  ت  النحو الم  

 .الى البلد األم ب في العودةرغ  ذا كان ي  إذهاب فقط للفريق الثاني الول تكلفة في حالة عدم تجديد العقد، يدفع الفريق األ -

 : فسخ العقد13المادة   

 إشعار مع الفسخ -أ

 على األقل.ته قبل شهر ي  م الفريق اآلخر بن  أحادي على أن ي عل   بشكل العقد فسخ فريق ألي يجوز -

 اإلشعار. فترة طوال التعاقدية بالتزاماتهما الوفاء لةمواص   الفريقين على يجب -

م الفريق الذي يخال   -  ل بدل أجر مدة اإلشعار.قة ب "الفسخ مع إشعار" بدفع تعويض إلى الفريق اآلخر ي عاد  ف أحكام هذه الفقرة المتعل  ي لز 

 في تكلفة االستقدام:

 :االستقدام فةكل  ت   من جزء استرداد األول للفريق يجوز قبل انصرام مدة العقد، الثاني الفريق قبل من اإلنهاء حال في -

وفقا  للقرارات الصادرة عن وزارة العمل بخصوص  ماأل بلده إلى العودة في برغ  ي   الثاني الفريق كان إذا االستقدام، وكالة من -

 .تنظيم عمل مكاتب االستقدام

 فةم التكل  قس  ت   التالية: للصيغة وفقا   جديد عمل صاحب إلى االنتقال في برغ  ي   الثاني الفريق كان إذا الجديد، العمل صاحب من -

 .العقد من مةستخد  الم   غير األشهرتكلفة الجديد  العمل صاحب لعلى عدد أشهر العقد ويتحم   لالستقدام اإلجمالية

 في تكلفة تذكرة العودة:

 :يلي ما قب  ينط   البلد، في البقاء في يرغب ولم إشعارمع  العقد بفسخ الثاني الفريق قام إذا -

 العودة. تذكرة تكلفة االستقدام وكالة لتتحم   دة في القرار الخاص بتنظيم عمل المكاتب،الفترة المحد   خالل -

 العودة. تذكرة تكلفة فريق الثانيال ليتحم  في حال انصرام المهلة المحد دة في القرار الخاص بتنظيم عمل المكاتب،  -

 إشعار دون من الفسخ -ب

 :التالية الحاالت في إشعار دون من العقد فسخ األول للفريق يجوز -



 أو األول جسيم للفريق رر  ض   في بب  س  ت  ي   أن لم  حت  الم   من أو بب  س  ت  ي   كبير، إهمال خالل من أو ،ا  دتعم  م   فعال   الثاني الفريق ارتكاب -

 أو للغير. لعائلته

 ب القانون اللبناني.ا  بموج  زائي  رما  ج  الثاني ج   الفريق ارتكاب -

 قد األول يكون الفريق أن شريطة سبب، دون العقد هذا ببموج   لموجباته الثاني الفريق جانب من رالمتكر   التنفيذ عدم حالة في -

 .إنذارين )شفهي أو خطي( له هوج  

أفراد عائلته أو القاطنين في المنزل أو قام بالتحرش أو االعتداء الجنسي إذا اعتدى الفريق الثاني على الفريق األول أو أحد  -

 وثبت ذلك.

 ملز  ي   ال ولكن الفسخ، يوم حتى ةحق  المست   عوالمناف   األجور جميع دفع األول الفريق على نعي  ت  ي   القبيل، هذا من الفسخ حالة في -

 .لبنان مغادرة في الثاني الفريق بغ  ر   حال في الثاني بالفريق ةالخاص   العودة تذكرة فةتكل   بتغطية

 :التالية الحاالت مثل الفريق األول أي بند من بنوده، رقخ   حالة في إشعار دون من العقد فسخ الثاني للفريق يجوز -

 .العقد من 3 للمادة ا  وفق تأخير دون دفعه عن أو فريق الثانيلل الكامل الشهري األجر دفع عن األول الفريق تخل ف -

جازة عمل وجواز إزم لالستحصال على الوثائق القانونية المطلوبة لعمل الفريق الثاني من بإجراء الال   األول الفريق قيام عدم -

 إقامة وتجديد هذه الوثائق وفقا  لألصول القانونية خالل فترة العقد.

 الثاني. بالفريق الخاصة وبطاقة التأمين قامةجواز اإلو الهوية ووثيقة السفر جواز حجزب األول الفريق قيام -

 .واضح بشكل الثاني الفريق عمل نطاق خارج كانت هامم   أو خطيرة هامم   بطلب األول الفريق قيام -

 في بب  س  ت  أن ي   حتملالم   من أو بب  س  ت  ي   كبير، إهمال خالل من أو د،متعم   لفعل منزله في شخص أي أو األول الفريق رتكابإ -

 حصلت سواء ذلك، جراء من التهديدات أو المقبولة، غير والممارسات اتي  السلوك   ذلك لويشم  . الثاني للفريق جسيمة أضرار

 أو جنسي أو فسين  أو نيد  ر ب  ر  ض   إلى يتؤد   أن المحتمل من أو يتؤد   أو إلى فتهد   والتي ر،متكر   بشكل أو واحدة مرة

 اقتصادي.

 ة.أدل   دون متد  ق   قد ةالمختص   السلطات رهاب  عت  ت   والتي الجرائم، من غيرها أو سرقة بوجود األول الفريق عاءد  إ -

 .بجناية اللبناني القانون بموجب األول الفريق إدانة -

 إذا العودة تذكرة وتكلفة الفسخ، يوم حتى حقةست  الم   والمنافع األجور جميع األول الفريق دفعي   القبيل، هذا من الفسخ حال في -

 .لبنان مغادرة في الثاني الفريق بغ  ر  

 .أعاله المذكورة اإلنهاء سيناريوهات من أي بموجب االستقدام تكاليف بسداد الثاني الفريق ملز  ي   ال -

 إكمال عوتمن  الفريقين سيطرة عن خارجة تكون عةمتوق   غير أحداث وقوع حالة في إشعار دون من العقد فسخ الفريقين من ألي يجوز -

 داد تكاليف االستقدام.م الفريق الثاني بس  لز  ، وال ي  أحد الفريقين صيبي   خطير مرض أو كوفاة العقد

 :  تسوية النزاعات  14المادة 

م رة أو عن طريق الخط الساخن أو التقد  م بشكوى إلى وزارة العمل بصورة مباش  مكن التقد  في هذا العقد ي  ر  في حال حصول نزاع بين ط   -

 ص.خت  مام مجلس العمل التحكيمي الم  أبدعوى 

لإلتصال به في لبنان لحاالت الطوارئ، لتمثيله في وزارة العمل في جميع المسائل التي تهدف  سة  أو مؤس   ا  عي ن الفريق الثاني شخصي   -

الفريق األول والجهة  على أن يقوم بابالغسة تعديل اسم الشخص أو المؤس   لهيمكن و اية حقوقه الناتجة عن هذا العقدإلى ضمان حم

 بذلك. زاعة بالن  ص  المخت  

 : 15المادة 

 د النسخة العربية.م  عت  ر هذا العقد باللغتين العربية واللغة التي يفهمها العامل وعند النزاع ت  حر  ي   -

 يحتفظ كل فريق بنسخة عن هذا العقد. -

 توقيع الفريق الثاني   توقيع الفريق األول   

 

 تاريخ التوقيعمكان و                      


