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   قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي قتراحاألسباب الموجبـة ال
  وإنشاء نظام التقاعد والحماية االجتماعية

  
       

   
 بموجب االجتماعي الصندوق الوطني للضمان أنشئ، أي منذ ما يناهز النصف قرن، ٢٦/٩/١٩٦٣بتاريخ 

ـّذ بالمرسوم رقم    : على أربعة فروع هي، مشتمال١٣٩٥٥ًالقانون المنف
   

  .ضمان المرض واألمومة .١
  . العمل واألمراض المهنيةطوارئضمان  .٢
  .نظام التعويضات العائلية .٣
  .نظام تعويض نهاية الخدمة .٤

  
ـّة حاالت وأوضاع ذات طابع  ـًا في ذهن المشترع اللبناني منذ البداية أن ثم  إنساني اجتماعيوكان واضح

ـّما ضاغط وملح لم يتم التصدي لها ـّق بصورة أساسية رب  ومعالجتها في حينه بكل أسف ألسباب تتعل
  .عتمادات الالزمة لهذه الغاية بالشكل والمقدار المطلوبينلضعف الموارد المالية وصعوبة تأمين اال

   
ـّر المشترع في المادة   من القانون ٤٩ولذا، وتجسيدا لهذا الهاجس أو الحس الوطني واإلنساني السليم عب

 أن يسن تشريع إلى: "مذكور عن رغبته بوجوب سن تشريع خاص بضمان الشيخوخة بقوله صراحةال
 وجود فجوة إلى، مشيرا في ذلك وبوضوح ..."لضمان الشيخوخة، ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة

ئق في هذا كبيرة في الكيان القانوني للضمان الحالي، تقف حائالً دون بلوغ لبنان المستوى الحضاري الال
ـّه، ما لم يصدر تشريع حديث يسد هذه الفجوة، ال يمكن لوطننا اإلدعاء بأنه وفى اللبنانيين  المجال، والى أن

ـّهم الطبيعي في العيش بكرامة وطمأنينة في سن الشيخوخة ومكارة الحياة، بعد جهاٍد وكفاٍح  العاملين حق
  .طويلين وشاقين على مدى سنوات العمر

   
ـّة سلطة عامة –ة ما تفرضه حقوق اإلنسان عل السلطة العامة ففي مقدم  هو أن تولي هذه السلطة – أي

ـّما منها تلبية اهتمامهاكبير   الذين أثقلتهم هموم الدهر بعد أن احتياجات بكل شرائح المجتمع الوطني، السي
 إلىم أحوج ما يكونون فيه كرسوا شبابهم وحيويتهم للعطاء وتحدي الصعاب والبناء، فباتوا في خريف عمره

  . واألمان المعيشياالستقرارالحماية والمساعدة وتأمين الحد األدنى من 
   

ـّفته الحرب اللبنانية المشؤومة ولما ينتِه فصوالً بعد،  ـّا نريد فعالً وأد ودفن مآسي الدمار الذي خل وإذا كن
ن وخاصة العاجزين وذوي العاهات والشيوخ منهم  ذلك إالّ بتأمين كرامة وسالمة جميع اللبنانييإلىفال سبيل 

ـّي رغباتهم المشروعة ويضمن لهم   االستجداء الغد وعدم إلى واالطمئنان االستقرارعبر تشريع حديث يلب
  .وتمريغ الحياة والكرامة

   
ـًا ألحكام المادة  ، حيث القانون هذا) اقتراحأو ( أعاله، كان البد لنا من وضع مشروع ٤٩من هنـا، وتطبيق

 عبر وضع نظام االجتماعي سد كّل الثغرات التي تشكو منها األحكام الحالية لقانون الضمان إلىعمدنا فيه 
ـّن تحديدا وبصورة خاصةاالجتماعيةجديد متكامل للتقاعد والحماية    :، يتضم

   
  ).الفصل األول (االجتماعيةإنشاء صندوق للتقاعد والحماية  
  ).نيالفصل الثا(معاش التقاعد  
  ).الفصل الثالث(معاش العجز  
  ).الفصل الرابع(معاش خلفاء المضمون  



 ٢

  ).الفصل الخامس(تقديمات ضمان المرض واألمومة  
  ).الفصل السادس(التمويل بكل تفاصيله ودقائقه  

   
   

ـّهاالمبادئ عدد من إلى ألقانون هذا اقتراحكما يستند    :، أهم
   
  :العاملين في لبنان تعميم التغطية األساسية لتشمل سائر -١

  )قطاع خاص أو عام(أيا تكن صفاتهم القطاعية  
  )أجراء، مهن حرة، عاملين أفراد، كي ال يحصل تمييز ضد األجراء(أيا تكن صفتهم في العمل  
  )كي ال يحصل تغريم للعمالة اللبنانية(أيا تكن جنسيتهم  
  ويطال اللبنانيين المهاجرين اختياريا 

، على االكتتاب في )أسالك أو مهن أو غبره(فراد أو من المجموعات المهنية مع تشجيع من يريد، من األ
  .أنظمة تقاعدية مكملة إضافية، من خالل وضع سقوف لالكتتابات

   
  .تحويل التغطية من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام للتقاعد مع توفير التغطية الصحية للمتقاعدين-٢
   
صندوق للتقاعد والحماية "ملة في حسابات فردية لكل مضمون، يقابلها  إرساء النظام على مبدأ الرس-٣

  ":االجتماعية
  حرصا على حقوق كل مكتتب، 
  وتشجيعا على زيادة نسبة االدخار في المجتمع وعلى تنشيط االستثمارات، 
" حسابات التسوية"ودرءا لمخاطر المصادرة ولتحميل المؤسسات أعباء إضافية من خالل ما سمي  

  .  ليست مسؤولة عنهاألسباب
   
  : تثبيت حد أدنى للمعاش التقاعدي، تكريسا لمبدأ التكافل، يساهم في تمويل المبالغ الالزمة لبلوغه-٤

  أصحاب المداخيل األعلى من خالل وضع شطور لنسب االكتتابات، 
  .النظام الضريبي العام من خالل ضرائب ورسوم مخصصة لهذا الغرض 

   
رض والوفاة المبكر واإلعاقة عن آلية الرسملة لكون الرسملة تقوم على حسابات  فصل تغطية مخاطر الم-٥

فردية بينما مخاطر المرض والوفاة واإلعاقة تخضع للعشوائية اإلحصائية ويجدر تغطيتها من خالل صندوق 
المرض واألمومة في الضمان االجتماعي، فيما خص مرض المضمونين والمتقاعدين، ومن خالل أنظمة 

  .ويسمح هذا الفصل بالتحقق من أداء كل من الشقين على حدة. مين، فيما خص الوفاة واإلعاقةالتأ
   
 إخضاع عقود التأمين لتغطية مخاطر الوفاة المبكر واإلعاقة إلى رقابة متخصصة من قبل لجنة الرقابة -٦

  .وجعل حساباتها فصلية وعلنية. على شركات التأمين
صندوق التقاعد والحماية االجتماعية لمعايير محددة ولرقابة لجنة الرقابة  إخضاع التوظيفات المالية ل-٧

  .وجعل حساباتها فصلية وعلنية. على المصارف وحصر أهدافها بتعزيز قيمة مدخرات المضمونين
   
  : تعزيز المرتبة االئتمانية للصندوق من خالل-٨

لناحية ضمان قدرتها الشرائية توفير حماية خاصة ألموال الصندوق الموظفة في سندات الخزينة  
  الفعلية،

  إعطاء الصندوق حق تفضيلي في تملك أسهم الشركات المخصصة، 
الحد من تمادي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في التأخر عن تسديد االشتراكات المتوجبة عن  

  .العاملين فيها



 ٣

   
 كل منهما ولما يرتب جمعهما  فصل صندوق التقاعد عن صندوق الضمان االجتماعي الختالف طبيعة-٩

وفي ، من ضرر مشهود بسبب النزوح إلى استخدام احتياطي صندوق نهاية الخدمة لتغطية النفقات الصحية
المقابل، يتوجب توسيع تغطية الضمان االجتماعي لجعلها شاملة مرورا بضم سائر الصناديق الضامنة 

  .وأعمال وزارة الصحة المتصلة
   

 وإيالء  )وأولهم الدولة(تكافلي للنظام بوضع إدارته بين المضمونين وأرباب العمل  تكريس الطابع ال-١٠
الدولة دور الرقابة من خالل مفوض للحكومة، وإطالق العمل به فورا من خالل هيئة تأسيسية تتولى، خالل 

  .سنتين، مهام مجلس اإلدارة
   

مة المقررة في هذا المجال، مع اإلشارة الى أنه سبق آخذين بعين اإلعتبار كّل القواعد والمباديء القانونية العا
ـُبصر النور حتى تاريخه بالرغم من دراسته – وبالموضوع ذاته –أن أحيل الى المجلس   مشروع قانون لم ي

ـًا لألصول   .من قبل اللجان النيابية في حينه وفق
  

  لــــــــذا،
  

  وفي ضــــوء مـا تقـــدم،
  
  

ـًا لرغبات ومطالب ـًا، وتحقيق    اللبنانيين جميع
  

ـّل بإقرار هذا اإلقتراح  بالسرعة الممكنة   .نرجو من المجلس النيابي الكريم التفض
   
   



 ٤

  
   أحكام قانون يتعلق بتعديل بعض اقتراح

  قانون الضمان االجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية االجتماعية 
  

   :األولىالمادة 

من قانون الضمان االجتمـاعي     الفقرة د    ٧الضمان االجتماعي المنصوص عليه في المادة       عدلت تسمية الفرع الرابع من فروع       
  ."النظام" ويشار إليه فيما يلي بـ."نظام التقاعد والحماية االجتماعية" إلى "نظام تعويض نهاية الخدمة"من 

   :المادة الثانية

 ١٣٩٥٥تماعي، الموضوع موضع التنفيذ بالمرسـوم رقـم          الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون الضمان االج         أحكامتلغى  
  .في كل ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون ٢٦/٩/١٩٦٣تاريخ 

  الباب الرابع الجديد 

  نظام التقاعد والحماية االجتماعية 

   األولالفصل 

  وتغطيتهإنشاء صندوق التقاعد والحماية االجتماعية 

   ١-٤٩المادة 

يحدد تنظيمه  ، ليحل محل صندوق تعويض نهاية الخدمة في جميع حقوقه والتزاماته          ،"والحماية االجتماعية صندوق للتقاعد   "نشأ  ي  
  ".الصندوق" ويشار إليه فيما يلي بـ.الفصل السادس منهوموارده في في هذا الباب 

  . النظام مؤسسة عامة جديدة تتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي واإلداريإدارةتتولى 
  

  .يأكتوارقسم إداري وقسم مالي وقسم فني : مجلس إدارة وثالثة أقسامتتألف أجهزة الصندوق من 
  .وتتولى لجنة مالية من الخبراء تحديد توظيفات الصندوق وهي تعمل تحت سلطة مجلس اإلدارة

  .يتألف مجلس اإلدارة من مندوبين عن المستفيدين ومن مندوبين عن أرباب العمل
  :  أرباب العمل أربعةالمندوبون عن
   يعين من قبل مجلس الوزراءممثل عن الدولة والمؤسسات العامة بوصفها صاحب عمل، 
  ،ثالثة ممثلين عن الهيئات المهنية ألرباب العمل 

  : المندوبون عن المستفيدين أربعة
   للعاملين في القطاع العام،الممثلةت ممثل عن الهيئا 
   لألجراء،الممثلةممثل عن الهيئات  
   للمهن الحرة،الممثلةممثل عن الهيئات  
  .للمزارعين وللعاملين لحسابهم الممثلةممثل عن الهيئات  

صادق على انتخابهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءتختار الهيئات المذكورة ممثليها باالنتخاب وي.  
 ومن ذوي الخبرة المتميـزة      هادات الجامعية، ، من حملة الش    ويشترط بالمندوب أن يكون لبنانيا     يعين المندوبون لمدة أربع سنوات    
  .، ومتمعا بالصفات المعنوية التي تستوجبها مسؤولياتهيةكتواراألالقانونية واالقتصادية اإلحصائية في الشؤون اإلدارية والمالية و

لخطوات التحضيرية الالزمة   دخول القانون حيز التنفيذ تتولى لجنة تأسيسية مهام مجلس اإلدارة ويعود لها القيام بكافة ا              إلى حين   
عـى   واقتراح األنظمة التـي تر     إلطالق العمل بالنظام في انتهاء الفترة التأسيسية المذكورة في المادة  السادسة من هذا القانون              

 اإلطالع على كافة المعطيات التفصيلية فـي الـصندوق          ا حق وله. صيغ االدخار التقاعدي المكملة للنظام موضوع هذا النظام       
الحصول على المؤازرة الكاملة من قبل العاملين فـي كـل           حق  ي للضمان االجتماعي وفي كافة أنظمة التقاعد األخرى و        الوطن
  .منهما



 ٥

واحد منتدب من قبل الدولة وواحد ممثال منتخبا ألرباب العمـل وواحـد ممـثال               : تضم الهيئة التأسيسية ثالثة أعضاء متفرغين     
اإلدارية والمالية واألكتواريـة    الجامعية العليا في المجاالت     الشهادات  حملة   الثالثة من    على أن يكون األعضاء   . منتخبا لألجراء 
 أي عالقـة    ، خالل مدة توليـه لمهامـه،      وأن ال يكون له   هذه،  ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة في مجاالت العمل        وأن يكون من    

  .ات أخالقية مشهودةيوفر له دخال ماديا، وأن يتمتع بصف عملمباشرة أو غير مباشرة بأي 
فـي  يعين األعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتحدد بدالتهم وترصد المبالغ الالزمة لتغطية تكاليف المرحلة التأسيسية                 

على أن تحتسب بمثابة سلفة على حساب المصاريف التشغيلية للـصندوق           ،  وتصرف من أموال صندوق نهاية الخدمة     المرسوم  
   .قيد التأسيس

يتولى المفوض السهر على تطبيق هـذا القـانون، ومراقبـة محاسـبة             . لس الوزراء مفوضا للحكومة لدى الصندوق     يعين مج 
ولـه حـق    . وله أن يحضر مجالس اإلدارة دون حق التصويت، وأالطالع على جميع سجالت الصندوق ومستنداته             . الصندوق

للقانون ولألنظمة ومراجعة وزيري العمل والماليـة بهـذا      االعتراض على قرارات مجلس اإلدارة وتعليق كل قرار يراه مخالفا           
  .  من تاريخ التعليق، يمكن لمجلس اإلدارة وضع القرار موضع التنفيذأياموإذا لم يبت باألمر خالل خمسة . الصدد

  

  تغطية الصندوق وتقديماته

   ٢-٤٩المادة 

مـن قـانون الـضمان      ) ١( البنـد    )أوالً(الفقرة  ) ٩(يشمل هذا النظام األشخاص المضمونين المنصوص عليهم في المادة           -١
كذلك األشخاص المنصوص عليهم في يشمل و . من المادة المذكورة  )خامساً( و   )رابعاً (،)ثالثاً (،)ثانياً( وفي الفقرات    ،االجتماعي

ة العمال الزراعيين    المتعلق بإفاد  ٢٢/٣/١٩٧٤ الصادر بتاريخ    ٨/٧٤ من قانون الضمان االجتماعي وفي القانون رقم         ١٠المادة  
   . وذلك وفقاً لألصول والشروط المنصوص عليها في هاتين المادتين وفي القانون المذكور، قانون الضمان االجتماعيأحكاممن 
، أيا  دولة والبلديات والمؤسسات العامة   كافة العاملين في ال   حكما  شمل هذا النظام    المضمونين المذكورين أعاله، ي    إلى    إضافة -٢

  .األجراء غير اللبنانيين العاملين على األراضي اللبنانيةحكما كما يشمل . كهمتكن أسال
 كافة المقيمين في لبنان من العاملين لحسابهم والمساعدين العائليين وأرباب           - بشكل اختياري  - هذا القانون  أحكامستفيد من    ي -٣

، كافة اللبنانيين المقيمين في الخـارج     اختياريا  القانون   هذا   أحكامكما يستفيد من    .  وأصحاب المهن  العمل في المؤسسات الفردية   
   .وفق األصول ذاتها التي تنطبق على المستفيدين المقيمين من غير األجراء

   ٣-٤٩المادة 

   : نظام التقاعد والحماية االجتماعيةحكام إلزاميا أليخضع -١
  .األشخاص الذين يدخلون العمل بعد تاريخ وضعه موضع التنفيذ 
  أعـاله الذين هم في الخدمة بالتاريخ المذكور "نظام تعويض نهاية الخدمة "ضمنالضمان االجتماعي في ون  المضمون 

  .٣١/١٢/١٩٦٩والمولودون بعد تاريخ 
   : التاليتينحالتينالللمضمونين اآلخرين الخيار بين إحدى  -٢

بها من قبل الدولة تجاه فئات مختلفة من         أو ألنظمة التقاعد المعمول       يبقوا خاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة      أن. أ 
  . يستفيدون منهاوالتيالموظفين 

 وذلك خالل مهلة سنة اعتباراً مـن        ، يختاروا االنتساب لنظام التقاعد والحماية االجتماعية المقرر في هذا الباب          أن. ب 
 .صول على المعاش التقاعـدي  تخولهم المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد الحق بالح        أن شرط   ،تاريخ وضعه موضع التنفيذ   

 مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير       يتخذ في  فتح باب االنتساب االختياري لهذا النظام بموجب مرسوم          إعادةيمكن  
  . الصندوقإدارة مجلس إنهاءوالعمل 

أو فـي  خدمة  تضاف سنوات العمل السابقة التي أمضاها المنتسب في ظل نظام تعويض نهاية ال           ،عند االنتساب االختياري  
 ،والحمايـة االجتماعيـة     مدة عمله الالحقة في ظل نظام التقاعـد        المعمول بها من قبل الدولة إلى     األخرى  أنظمة التقاعد   

  . لغاية تاريخ انتسابه في ظل النظام السابقجميع حقوقه المالية المترتبة لهحسابه الشخصي  إلى وتحول

   ٤-٤٩المادة 

 قانون العمـل فيمـا يتعلـق        حكام وما زالوا يخضعون أل    ١/٥/٦٥جراء الذين دخلوا العمل قبل       هذا النظام األ   حكامال يخضع أل  
   .بتعويضات الصرف من الخدمة

   ٥-٤٩المادة 

   :يوفر نظام التقاعد والحماية االجتماعية التقديمات التالية



 ٦

  .معاش التقاعد -١
  .معاش العجز -٢
  .معاش خلفاء المضمون -٣
  . للمتقاعدينواألمومة تقديمات ضمان المرض -٤

  الفصل الثاني

   معــاش التقاعــــد

   ١-٥٠المادة 

  : يوفر النظام للمضمون معاشاً تقاعدياً يتوقف على العناصر التالية مجتمعة
  .العمر الذي بلغه المضمون -١
  .اكشترعدد سنوات اال -٢
  . من هذا القانون٦ – ٥٠لمبين في المادة وا ، الحقوءفي اليوم الذي يسبق نش الحساب الفردي للمضمون والموقوف -٣

  سن التقاعد    ٢-٥٠المادة 

  .نظام التقاعد والحماية االجتماعية ويصفى المعاش حكما عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة إلى ينتهي خضوع المضمون
 كان نوع التصحيح أو سببه، ، مهما هذا النظامحكامألتصحيح لسن المضمون يطرأ بعد تاريخ خضوعه  أو ال يعتد بأي تعديل

 .وسواء صدر عن القضاء الرضائي أو عن القضاء النزاعي
بناء للطلب قبل  أو اكات لحساب صندوق التقاعد المذكور عندما يصفى المعاش حكماشتريزول واجب صاحب العمل بدفع اال

  .م في حال عودته للعمل بعد تصفية معاشه معاش إضافي من هذا النظاأي كما ال يحق للمضمون ،بلوغ الرابعة والستين مكتملة

  التقاعد المبكر   ٣-٥٠المادة 

اك، شرط أن توفر له المبالغ شترعدد سنوات اال أو يحق للمضمون تصفية معاشه التقاعدي بصرف النظر عن العمر الذي بلغه
 متوسط  أساس علىمحتسٍب، حققه في المئة من مستوى آخر كسب ٤٠المتراكمة في حسابه الفردي معاشاً تقاعدياً ال يقل عن 

يؤخذ ، على أن  ٧-٥٠ من المادة ٣ للمعاش التقاعدي المنصوص عنه في الفقرة دنىسنوي، وأن ال يقل أيضاً عن الحد األ
   .بالمستوى األعلى منهما

 .يهيحدد النظام الداخلي للصندوق أصول تقديم الطلب والمستندات التي يجب إرفاقها به والمرجع الصالح للبت ف

   ٤-٥٠المادة 

 أعاله بسن التقاعد الذي يحدده القانون بالنسبة لمهن أو ألسـالك            ٢-٥٠ المذكورة في المادة     الرابعة والستين يستعاض عن سن    
نـسب  بمرسوم يتخذ في مجلـس الـوزراء        بالنظر إلى الطابع المرهق ألعمالهم أو لحاجات المهنة الخصوصية، وتحدد            معينة
  .إلى تعديل ما ينص عليه النظام العامالمثبتة أكتواريا لهذه الفئات إذا دعت الحاجة الموضوعية  صةاك والشروط الخاشتراال

   ٥-٥٠المادة 

   ، من هذا القانون٨ – ٥٠ الفقرة األخيرة من المادة أحكاممع االحتفاظ ب
  .قل في هذا النظام سنة على األ٢٠ يكون المضمون مشتركاً لمدة أنينبغي من اجل االستفادة من نظام التقاعد  
  .توجب دفعها أو اكات التقاعداشتراك المدات التي دفعت عنها شتريقصد بسنوات اال 
 والـذي   ،ويعتبر لهذه الغاية شهر ضمان الشهر الذي أصبح المضمون خالله خاضعاً بصورة غير منقطعة للـضمان                

المدفوعة والمأخوذ بها عن اثني عـشر        غير    شرط أال تزيد مدة االشتراكات     توجب دفعها  أو   ،اكاتشتردفعت عنه اال  
  .االشتراكات غير المدفوعة والمأخوذ بها إال على األجراء حصرا شهرا، وال تنطبق حالة

 يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة         ،إذا لم يكن المضمون خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان         
  .توجب دفعها أو اكاتشترساعة عمل التي دفعت عنها االلمئتي  أو ، أسابيعألربعة أو ،وعشرين يوماً

  . كسر الشهر شهراً كامالً،ويعتبر لهذه الغاية 



 ٧

   ٦-٥٠المادة 

 :يتألف الحساب الفردي للمضمون من
  .اكات المسددة وتلك المتوجبةشتر اال-١
 .ار األموال وتوظيفهااستثمحصة هذا الحساب من عائدات  -2
  . المدفوعة تحدد في نظام الصندوق الداخلي نسبة من زيادات التأخير -٣

 المبالغ العائدة للحساب الفردي للمضمون لحين تـاريخ        تؤخذ باالعتبار جميع     ،من أجل احتساب معاشات التقاعد     -
 .استحقاق المعاش

 يعاد النظر فـي حقـوق       ،اكات متوجبة عن فترات عمل سابقة بعد تصفية أولى للمعاش         شترإذا حصل تسديد ال    -
 .المتقاعد

 فليس من   ، المدفوعات الجارية عن فترات الحقة لتاريخ إقفال حساب المضمون ألجل تصفية حقوقه بالمعاش             أما -
   . النظر بهذا المعاشأعادة إلى  تؤديأنشأنها 

   ٧-٥٠لمادة 

س والقواعد  معاش تقاعدي مدى الحياة، وفقاً لألس      إلى    ويَحوَّل ، عند توفر شروط التقاعد، يصفى الحساب الفردي للمضمون        -١
  .التي يحددها نظام الصندوق الداخلي

على أن قبل بدء التقاعد يمكن للمضمون المستحق للمعاش، دون الخلفاء، أن يطلب استبدال جزء من مجموع حسابه الفردي  -٢
ستوى آخر  في المئة من م٤٠تخوله المبالغ المتبقية في هذا الحساب الحصول على معاش ال تقل قيمته، بعد االستبدال، عن 

 للمعاش التقاعدي دنىوأن ال يقل أيضاً عن الحد األ ، سنوات١٠ آلخر  متوسط سنوي أساس على محتسٍب،كسب حققه
 من مرة ألكثرال يجوز االستبدال . يؤخذ بالمستوى األعلى منهما، على أن ٧-٥٠ من المادة ٣عنه في الفقرة المنصوص 

  . بأي حال من األحوالواحدة
 يبلغ مائة وثمانين ألف ليـرة لبنانيـة        أدنى ال يقل المعاش التقاعدي عن حد        أنلتقاعد والحماية االجتماعية     صندوق ا  يضمن -٣

 عـن   ).ل. ل ٣٠٠٠(مبلغ ثالثة آالف ليرة لبنانية       ويزداد ك في هذا النظام لمدة عشرين سنة،      اشترلمن   ).ل. ل ١٨٠ ٠٠٠(
  .كحد أقصى) ل.ل ٢٤٠ ٠٠٠( شهرياً يرة لبنانية حتى يبلغ مائتين وأربعين ألف ل،اك إضافيةاشتركل سنة 

 ٣الناتج عن تصفية الحساب الفردي للمضمون لكي يبلغ الحد األدنى المنصوص عنه في الفقرة                يتم تأمين استكمال المعاش      -٤
الحـساب   إلـى    عن طريق الموارد المخصصة لذلك والمنصوص عليها في الفصل السادس من هذا الباب والمحولة             أعاله،  

  . من هذا القانون١-٥٤ من المادة ٨عام المنصوص عليه في الفقرة ال

   ٨-٥٠المادة 

   . وتدفع له دفعة واحدة البالغ السن القانونية، تصفى المبالغ المستحقة للمضموناكشترسنوات االعند عدم توفر شرط 
 ، أعـاله  ٧ - ٥٠مـن المـادة     تين  األخيرتين  قر في الف  إليه قيمة هذه المبالغ كافية لتكوين المعاش التقاعدي المشار          أن  تبين إذا

 وفقا للطرق التي يحددها النظام الداخلي للـصندوق فـي ضـوء الدراسـات               ،فيعطى المضمون في هذه الحالة الحق بالمعاش      
  .يةكتواراأل

  ٩-٥٠المادة 

  . مرور الزمنأحكامبار  مع األخذ باالعت،يترتب المعاش اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ توفر شروط االستحقاق

   ١٠-٥٠المادة 

الجزء من معاشه التقاعدي الناتج عـن       ويستمر  ،   الجديد هذا العمل مزاولته ل العمل المأجور، وطوال مدة      إلى   إذا عاد المضمون  
  .ذلكيفوق  الجزء من المعاش الذي يتوقفو تصفية حسابه الفردي

   ١١-٥٠المادة 

 يختاروا  أن،  إليهاإللزامي   شروط االنتساب    ، ألي سبب كان   ،والذين لم تعد تتوفر فيهم    يمكن للمضمونين الخاضعين لهذا النظام      
عـن  المـضمون   اكات التي يـسددها     شترأال تقل اال  هذا النظام لحين بلوغهم السن القانونية للتقاعد شرط          إلى   استمرار انتسابهم 

 من خـالل    ٧-٥٠ من المادة    ٣ي الفقرة   لمنصوص عنه ف   للمعاش التقاعدي ا   دنى باالستفادة من الحد األ    لهالذي يسمح    مستوىال
  .دنىالسحب من حساب الحد األ إلى حاجةتصفية حسابه الفردي دون 

 هـذا القـانون     أحكاميستمرر الحساب الفردي للمضمون مشموال ب      وفي حال لم يتمكنوا من ذلك، ألسباب غير متصلة باإلعاقة،         
  .حتى تحق تصفيته



 ٨

  الفصــــل الثالـــث

  لعجزمعاش ا

   ١-٥١المادة 

 يخفـض  ،مرض مهنـي  أو    غير ناتج عن طارئ عمل     ،عقلي أو    جسدي ،ن معاش عجز عندما يصاب بعجز دائم      يحق للمضمو 
 ال يعتد بالعجز المذكور     . ويمنعه من ممارسة أي عمل يؤمن له كسباً        ، على األقل  على الكسب بنسبة الثلثين    أو   قدرته على العمل  

  . قبل خضوعه للنظامإذا كان المضمون قد أصيب به

   ٢-٥١المادة 

   : تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعةأنلكي يستحق للمضمون معاش عجز يجب 
  . يكون مسجالً في النظام منذ ثالث سنوات على األقل قبل تاريخ ترك العمل بسبب العجزأن 
  .وقف عن العمل عشر شهراً السابقة لتاريخ التاإلثني خالل أشهر يكون قد عمل فعالً مدة ستة أن 
 اثني عشر شهراً ومدة العمل الفعلي تخفـض        إلى   إذا كان العجز ناتجاً عن حادث فان مدة التسجيل في النظام تخفض            

  . على األقلأشهرثالثة إلى 

   ٣-٥١المادة 

ـ      ،تقدر حالة العجز باألخذ في الحسبان القدرة الباقية على العمل عند المضمون             ،سدية والعقليـة   وحالته العامة وعمره وقواه الج
   :ةكفاءاته المهنيو إعداده وكذلك

   .إما بعد التئام الجراح في حالة أصابته بحادث غير خاضع لتشريع طوارئ العمل واألمراض المهنية -١
  من هـذا   ٣ الفقرة   ١٩وإما عند انتهاء الفترة التي استفاد خاللها المضمون من تقديمات العناية الطبية الملحوظة في المادة                 -٢

  .القانون
  . إذا حصل ذلك قبل انتهاء الفترة المذكور آنفاً،وإما بعد استقرار حالته -٣

   ٤-٥١المادة 

اكه اشـتر  لحـساب    أساسا الشهري الذي اتخذ     األجر من متوسط     على األقل   ضعفا وأربعين ثمانية   ز مبلغ يساوي  يخصص للعاج 
 – ٥٤ من المـادة     ٤وضمن السقف المنصوص عليه في الفقرة        بسبب العجز،  خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ نشوء الحق      

   .من هذا القانون ١
  .فية معاش العجز عند تص٨-٥٠ و ٧-٥٠ين  المادتأحكامتراعى 

 العام للصندوق    فان الفرق يغطى بمأخوذات من الحساب      ،إذا كان المبلغ المقيد في حساب المضمون يقل عن المبلغ المبين أعاله           
لتغطيـة  التي يتم التعاقد معها     مؤسسات تأمين   أو يستوفى من ال     هذا القانون   من ١-٥٤ من المادة    ٧رة  الفقالمنصوص عليه في    

  . أدناه١٠-٥١وفقا للمادة مخاطر العجز 

   ٥-٥١المادة 

 إمـا  ، حـسب الحالـة    ،الصندوق في مهلة اثني عشر شهراً الحقة       إلى    طلب معاش العجز   شخصيا أو بالواسطة   يقدم المضمون 
 وإما لتـاريخ    ، وإما لتاريخ التثبت الطبي من العجز إذا كان هذا العجز ناتجاً عن الوهن المبكر في الجسم                ، التئام الجراح  لتاريخ

  . وإما لتاريخ انتهاء فترة االستفادة القانونية من تقديمات العناية الطبية،استقرار حالة المضمون
 وفي حال   .شهراًيمكن للمضمون تقديم طلب جديد في مهلة اثني عشر           ،إذا ألغي معاش مقرر سابقاً     أو   ،إذا رفض طلب المعاش   

   . بتاريخ تفاقم العجز، عندئذ، فان حالة العجز تقدر، عشر شهراً األخيرةاإلثني خالل فترة إاللم تبلغ نسبة العجز الثلثين 

   ٦-٥١المادة 

التي يشكلها مجلس اإلدارة     الطبية   اللجنة رأي   طالعاست وذلك بعد    ، من تاريخ تقديمه   أشهريبت الصندوق بالطلب في مهلة ثالثة       
  .وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للصندوق

  تحدد أصول تقديم الطلب والبت به في النظام الداخلي للصندوق
  صاحب العالقة بموجب إشعار استالم إلى يبلغ الصندوق قراره بالموضوع

  بر بمثابة قرار بالرفض يفتح الحق للمضمون بالمراجعة  يعت، ضمن المهلة المحددة أعاله،ان عدم التبليغ



 ٩

   ٧-٥١لمادة ا

   .ثبوت حصول العجز من تاريخ اعتباراالمعاش يستحق 

   ٨-٥١المادة 

   . النظر فيه بحسب تطور حالة المضمونإعادةيمكن و ، بصورة مؤقتة دائماامعاش العجز ممنوح يعتبر
يعلق المعاش عنـدما     أو    يلغي أن وله   .رة الباقية على الكسب لدى صاحب العالقة       يباشر في خبرة طبية لتقدير القد      أنلصندوق  ل

  . %٥٠تصبح قدرة المستفيد تزيد عن 
 أشـهر  خالل ستة    ،الدخل الذي كسبه صاحب العالقة     أو    األجر  متوسط أن إذا تبين    ،جزئياً أو    كلياً ،على انه يجب تعليق المعاش    

  .ه السابق لتوقفه عن العمل المتبوع بالعجز أجرعن متوسط يزيد ،معاش العجز إلى  مضافاً،متتالية

   ٩-٥١المادة 

 فيعتبر انه خالل فترة تقاضيه المعـاش كـان          ، بعد إلغاء معاش العجز    ، هذا القانون  أحكامعمل مشمول ب   إلى   إذا عاد المضمون  
مدة  إلى   اكه الالحقة اشترتضاف مدة   و من هذا القانون     ٢-٥١ و   ١٦ المادتين   أحكاممحققاً شروط االستحقاق المفروضة لتطبيق      

  . هذا القانونحكاماكه السابقة وتسوى حقوقه وفقا ألاشتر

  ١٠-٥١المادة 

فتتكفل .  الصندوق أن يتعاقد مع مؤسسات تأمين محلية ودولية لتغطية مخاطر العجز التي تصيب المضمونين              إدارةيعود لمجلس   
المنصوص عنها في الفصل الثالـث مـن هـذا القـانون            الناتجة عن العجز و   مؤسسات التأمين المتعاقد معها بالمهام واألعباء       

وتبقى مسؤولية التدقيق والتحقق والبت في المراجعات مـن صـالحية           . اإلضافة إلى الشروط الخاصة التي ينص عليها العقد       ب
  .الصندوق ومسؤوليته

 وبعـد موافقـة مجلـس       ومتطابقة مع المعايير الدولية،    وفقاً لمعايير محددة مسبقاً   ويفترض أن يتم اختيار مؤسسات التأمين هذه        
  .الوزراء على هذه المعايير
  .ومن حسن أداء الشركات المتعاقدة التحقق من احترام المعايير المذكورة شركات التأمينويعود للجنة الرقابة على 

  الفصــــل الرابع 

  معاش خلـفاء المضـمون 

   ١-٥٢المادة 

تتوفر فيـه شـروط      أو   ، ينتقل المعاش عند وفاة المضمون المستفيد من معاش تقاعد         ، أدناه ٢-٥٢ المادة   أحكاممع مراعاة    -١
  .خلفائه أصحاب الحق من بعده إلى ،من معاش عجز أو ،االستفادة من هذا المعاش

   :قانونال  هذا من١٤ المادة  من٢ الفقرة  وفق الشروط المنصوص عليها في،يعتبر من خلفاء المضمون -٢
  . مستقالً كان أم تابعاً،عمل مأجور  أو مهنة حرةالزوجة الشرعية التي ال تزاول أي. أ
  زوج المضمونة . ب
  األوالد الشرعيون والمتبنون . ج
  .الوالد والوالدة. د

 المحـددة فـي    أن يكون الزواج مسجال لدى الصندوق وفق األصـول         يشترط من أجل استفادة الزوج والزوجة، كما جاء أعاله        
. ما لم تكن الوفاة ناجمة عن حـادث        ،استحقاق المعاش  على األقل قبل تاريخ      منذ سنتين قائماً   يكون الزواج    أنو،  النظام الداخلي 

  .يلغى هذا الشرط في حال وجود ولد من هذا الزواج

   ٢-٥٢المادة 

  :يوزع معاش خلفاء المضمون على النحو التالي
 أو   بالمئة من المعاش في حالـة وجـود الوالـدين          ٣٠ إلى   ياة وتخفض هذه النسبة    بالمئة للشريك الباقي على قيد الح      ٤٠ -

   .احدهما على قيد الحياة
  .الوفاة أو ينقطع المعاش عن الشريك المستفيد في حالة الزواج

   . مهما كان عددهم يوزع عليهم بالتساويلألوالد بالمئة ٤٠ -
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ديد للسن، على أن يتوقف هذا المعاش في حال استفادة الـشخص  يستمر الولد المعوق يتقاضى حصته من المعاش دون تح        
 األشـخاص  المتعلـق بحقـوق      ٢٢٠/٢٠٠٠ من القانون رقم     ٧١المعوق من تعويض البطالة المنصوص عليه في المادة         

  .المعوقين
وط االسـتفادة    فان المعاش يؤول لفروعه من الدرجة الثانية الذين تتوفر فيهم شـر            ، مستفيدون أوالدذا لم يكن للمضمون     إ

 بالمئة من قيمة المعاش، وفي      ٣٠ عن   اإلجمالية ال تزيد الحصة     أن من هذا القانون، على      ١٤المنصوص عليها في المادة     
  .حال تعددهم توزع عليهم هذه الحصة بالتساوي

 مـن الخلفـاء     أيفي حال عدم وجـود      % ٣٠ الباقي على قيد الحياة، وتصبح هذه النسبة         ألحدهما أو    بالمئة للوالدين  ١٠ -
  . المستفيديناآلخرين

   ٣-٥٢المادة 

 فان حـصة الزوجـة      ،١-٥٢عندما يترك المضمون المتوفى أكثر من زوجة شرعية تتوفر فيهن الشروط المذكورة في المادة               
   .توزع عليهن بالتساوي

 والهن تحدد بهذا التـاريخ       فان حقوق كل من    ، لتلك الشروط بتاريخ تصفية المعاش     اتأما إذا كانت بعض الزوجات غير مستوفي      
  .الشروط المطلوبة في أي منهن توفروتدفع إال بعد تصفى 

   ٤-٥٢المادة 

 فان حقوق خلفائه تحسب وتصفى وفقـاً        ،صاحب معاش عجز   أو    يصبح صاحب معاش تقاعد    أنفي حال توفى المضمون قبل      
   ٢-٥٢ و ١-٥٢ن  ويخصص معاش خلفاء المضمون وفقاً للمادتي٤-٥١لألسس المحددة في المادة 

 فيصفى حسابه الفردي ويدفع دفعة       من هذا القانون،   ١٤ من المادة    ٢وفي حال عدم وجود أي من الخلفاء المذكورين في الفقرة           
  .الموصى لهم أو ورثته الشرعيين إلى واحدة

   ٥-٥٢المادة 

وانقضت ،  عن منزله ،ق هذا المعاش  من تتوفر فيه شروط استحقا     أو   ،معاش العجز  أو   إذا غاب المضمون صاحب معاش التقاعد     
 على تصفية   ، بصورة مؤقتة  ، يحصل أن ١-٥٢ فيمكن ألحد خلفائه المبينين في المادة        ، يطالب بمعاشاته  أن دون   سنتينأكثر من   

  .الحقوق التي كان سيحصل عليها من هذا المعاش في حال وفاة المضمون
  . وتنزل المبالغ المدفوعة من حسابه.عندما تثبت الوفاة رسمياًأو  عند عودة الغائب تصبح التصفية المؤقتة للحقوق نهائية

   ٦-٥٢المادة 

   :يبدأ مفعول المعاش
  . إذا قدم الطلب خالل مهلة سنة من تاريخ الوفاة، من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الوفاةاألولفي اليوم  -١
فيه غياب المضمون، إذا قدم الطلب في مهلة سـنة الحقـة لـسنة               من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصل         األولفي اليوم    -٢

  .الغياب
 من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب إذا قدم هذا الطلب بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليهـا فـي                     األولفي اليوم    -٣

  .الفقرتين السابقتين

   ٧-٥٢المادة 

من تاريخ تقـديم     أو   ،ريخ استحقاق أول معاش غير مقبوض بسبب الغياب        من تا  ٥-٥٢ في المادة    إليهاتبدأ مهلة السنة المشار     
  .التصريح بالغياب أمام السلطات المختصة

   ٨-٥٢المادة 

معاش العجز المـستحق لـه       أو   ال يجوز للشريك الباقي على قيد الحياة الجمع بين معاش خلفاء المضمون وبين معاش التقاعد              
  . ضمن حد أقصى يحدد في نظام الصندوق الداخليإالالمتلقى من شريك آخر،  أو شخصياً

  ٩-٥٢المادة 

 وايـصبح يعود لمجلس إدارة الصندوق أن يتعاقد مع مؤسسات تأمين محلية ودولية لتغطية مخاطر وفاة المـضمونين قبـل أن                    
وص عنها في الفـصل     فتتكفل مؤسسات التأمين المتعاقد معها بالمهام واألعباء الناتجة عن الوفاة والمنص          . دصاحب معاش تقاع  أ
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وتبقى مسؤولية التـدقيق والتحقـق والبـت فـي          . الرابع من هذا القانون باإلضافة إلى الشروط الخاصة التي ينص عليها العقد           
  .صندوق ومسؤوليتهالمراجعات من صالحية ال

وبعـد موافقـة مجلـس      دولية،  ومتطابقة مع المعايير ال   وفقاً لمعايير محددة مسبقاً     ويفترض أن يتم اختيار مؤسسات التأمين هذه        
  .الوزراء على هذه المعايير

  .ويعود للجنة الرقابة على شركات التأمين التحقق من احترام المعايير المذكورة ومن حسن أداء الشركات المتعاقدة

  الفصــــل الخامس

   واألمومةتقديمات ضمان المرض 

   ٥٣المادة 

وصاحب معاش العجز وأصحاب المعاش من      أو بلغ سن التقاعد القانوني      ن   الذي أتم سن الرابعة والستي     ، المعاش يخضع صاحب 
في الصندوق الوطني للضمان االجتمـاعي      خلفائهما المحددين في الفصل الرابع من هذا النظام لفرع ضمان المرض واألمومة             

 من الكتاب الثـاني مـن هـذا         ويستفيدون من العناية الطبية ونفقات الدفن المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب األول             
   .القانون

  الفصــــل السادس

   مشتركةأحكامـ   انتقاليةأحكام-التوظيفاتـ  التمويل

  التمويل

   ١-٥٤المادة 

 :نظام التقاعد والحماية االجتماعية مما يلي"  تتكون مصادر تمويل -١
 .اكاتشتراال. أ
  .ادر المتأتية من هذه المصاألموالار وتوظيف استثمعائدات . ب
  .من هذا القانون ١٥-٥٤و  ١٤-٥٤ن  المادتيحكامالمبالغ المقيدة في حساب المضمون والمصفاة وفقا أل. ج
 . هذا القانونأحكام التي تترتب على عدم التقيد باإلضافيةزيادات التأخير والفوائد والغرامات . د

مـن مجمـوع     %)٠ ،٤٥( سة وأربعين بالمائـة بمبلغ يوازي نسبة صفر فاصلة خم  مساهمة الدولة السنوية المحددة   .هـ
 بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية و بعـد          ،يمكن تعديل هذه النسبة، عند االقتضاء     . كسب الخاضعين لهذا النظام   

في قـانون الموازنـة      تلحظ قيمة هذه المساهمة سنوياً    . ، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء      الصندوق إدارة مجلس   إنهاء
صندوق المرض واألمومة التابع للصندوق الـوطني        وعلى   مة على الحساب العام للصندوق    توزع هذه المساه  .  العامة

أدناه وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء علـى   ٨و  ٧ن  وفق ما تنص عليه الفقرتا    للضمان االجتماعي 
  . الصندوقإدارة مجلس إنهاءاقتراح وزير العمل و

لدعم الحساب العام التي تفرض بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري               الرسوم المخصصة    .و
  . الصندوق الوطني للضمان االجتماعيإدارة مجلس إنهاءالعمل والمالية وبعد 

   :يلي ماتوزع بنسب لتغطية و اكات على عاتق أصحاب العمل والمضمونينشتر االتقع -٢
  معاش التقاعد -
 الوفاةو  أمعاش العجز -
  للمتقاعدينواألمومةضمان المرض اكات اشتردعم  -
 اإلداريةالمصاريف  -

صـندوق التقاعـد     إلـى    اكات المتوجبة عليه وعلى باقي المضمونين العاملين لديه كاملةً        شتريلتزم صاحب العمل بتسديد اال    
   .االجتماعيةوالحماية 

 : وفق ما يلياكات شتراالاستخدام تعين طريقة توزيع  -٣
 . ماليين ليرة٣لمعاش التقاعد حتى سقف  )% ١٢,٢٥(  بالمائةاثنا عشر وربع . أ
 .  ماليين ليرة٥ للمعاش التقاعدي حتى سقف دنى لدعم الحد األ) %٠,٢٥(ربع بالمائة . ب
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 . ماليين ليرة٥الوفاة حتى سقف  أو  لمعاش العجز) %١,٥(  بالمائة ونصفواحد. ج
 . ماليين ليرة٥اكات ضمان المرض واألمومة للمتقاعدين حتى سقف اشتردعم ل ) %٢,٥(اثنان ونصف بالمائة . د

علماً أن هذا البند األخير يشكل سقفاً أعلى ،  ماليين ليرة٥ مصاريف إدارية حتى سقف ) %٠، ٧٥(بالمائة  هـ ثالثة أرباع
وفر المحقق بين السقف ويتم توزيع ال.  حدأدنى إلى اإلداريةخفض المصاريف  إلى  أن تسعىدارةويجب على اإل

  : على الشكل التالياإلداريةالمذكور والمستوى الفعلي للمصاريف 
  .للمضمونين بنسبة رصيد كل منها  في المئة توزع على أرصدة الحسابات الشخصية٨٠ -
المتعاملين مع الصندوق وفقاً للنظام الذي سوف يتم  أو  في المئة توزع بشكل مكافآت على العاملين٢٠ -

  .ه الغايةوضعه لهذ
 :اكات كما يليشتراالأعباء تسديد تحدد  -أ-٤

ضمن حد أقصى ال يتجاوز خمـسة ماليـين ليـرة لبنانيـة              األجير على كامل كسب     ) %٥( خمسة بالمائة    -
 .، على عاتق رب العمل.ل.ل/ ٥،٠٠٠،٠٠٠/
ثالثة ماليين ليرة    ضمن حد أقصى ال يتجاوز مبلغ        األجيرإضافية من كسب     %) ٧,٢٥ ( سبعة وربع بالمائة     -

 .، على عاتق رب العمللبنانية
 ضمن حد أقصى ال يتجاوز مبلغ ثالثـة ماليـين ليـرة             ،على عاتق األجير ومن كسبه     ) %٥( خمسة بالمائة    -

 .لبنانية
 مـن هـذا     ٦٨ من المـادة     ١اكات هو الكسب المنصوص عليه في الفقرة        شترا لحساب اال   أساس  الكسب الذي يتخذ   إن -ب

  .القانون
اكات وتسديدها شتريعتبر العامل لحسابه والمساعد العائلي ورب العمل في المؤسسة الفردية، فيما خص توزيع اال -ج

بمثابة رب عمل وأجير في الوقت ذاته، فيترتب عليه بالتالي مجموع ما يترتب  المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين،
  .على رب العمل واألجير معاً

من المادة  ٣السنوي للمضمونين من الفئة التي نصت عليها الفقرة /د مستوى الكسب الشهرية تحديصعوب إلى بالنظر - د
، ويتم تباعاً احتساب الكسب الموازي  بشكل سنوياك المرتقب دفعه من قبل المضمونشتر، يجري تحديد قيمة اال٢- ٤٩

 .  الالحقةاك على أن يقع هذا الكسب ضمن الشطر التي تنص عليه الفقرةشترلقيمة اال
 هذا القانون، أن أحكام العاملين لحسابهم والمساعدين العائليين وأرباب العمل في المؤسسات الفردية من إلفادةيشترط،  -هـ

اكات هؤالء للسقوف عينها المحددة في الفقرة اشتروتخضع . ليرة لبنانية ٤٥٠،٠٠٠الموازي عن ال يقل مستوى الكسب 
 . ١- ٥٤أ من المادة -٤

 بموجب مراسيم تتخذ في مجلـس       اكاتشترلالوفي الكسب الخاضع     اكات وطريقة توزيعها  شترن إعادة النظر بنسب اال     يمك -٥
  .يةكتوار الصندوق وفقا للدراسات األإدارة مجلس إنهاءالوزراء بناء على اقتراح وزير العمل و

الحساب العام لدعم وتغطية معاشات التقاعـد،       ى   إل ار التي تنتجها األموال المدخرة وتحول     ستثم تقتطع نسبة من عائدات اال     -٦
  .ويوزع الرصيد الباقي على الحسابات الفردية وفق األصول التي يحددها النظام الداخلي للصندوق

  : الحساب العام للصندوق -٧
ذه  الحساب المخصص لتوفير معاشات التقاعد والعجز والوفاة و لدعم واستكمال ه،يقصد بالحساب العام للصندوق. أ

  . ولتوفير تغطية المرض واألمومة للمتقاعدينالمعاشات
 :يتضمن الحساب العام للصندوق. ب

 .الوفاة أو العجز أو  أرصدة الحسابات الفردية عند التصفية لسبب التقاعد-
 .من هذه المادة) ٦(ار المنصوص عليها في الفقرة ستثم النسبة المقتطعة من عائدات اال-
 للمعاش  دنىوالمخصصة لدعم الحد األ     من هذه المادة   ٣عليها في البند ب من الفقرة       اكات المنصوص   شتر اال -

 .التقاعدي
 . من هذه المادة والمخصصة لمعاشات العجز والوفاة٣اكات المنصوص عليها في البند ج من الفقرة شتر اال-
 . من هذه المادة١ مساهمة الدولة السنوية المحددة في البند هـ من الفقرة -
 . من هذه المادة١و من الفقرة  لرسوم المخصصة الملحوظة في البند ا-
ة  الفقـر حكاموالمتبقي وفقاً أل  هذا القانونأحكام رصيد زيادات التأخير والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد ب     -

 . هذا القانون من٦ - ٥٠مادة من ال ٣
  :حسابات مستقلة على الشكل التالي إلى لعاميلتزم صندوق التقاعد والحماية االجتماعية بتجزئة حسابه ا

  وهو الحساب الذي تدفع منه معاشات التقاعد: حساب المعاش التقاعدي -
وهو الحساب الذي تغطى منه الفروقات المحتسبة في حساب المـضمون عنـد             : العجز والوفاة ضمان  حساب   -

  .العجز والوفاة
 .  للحساب التقاعديدنىحد األوهو الذي تغطى منه فروقات ال: دنىالحد األضمان حساب  -
  .حساب ضمان المرض واألمومة للمتقاعدين -

  . مستقلة عن الحساب العام للصندوقةعلى حد الجزئية العائدة لكل من المضمونين الرسملةتبقى حسابات 
  .ها والنفقات والتحويالت من هذه الحسابات والياإليرادات عمليات توزيع ألجراءتضع الهيئة األنظمة المناسبة 



 ١٣

   ٢-٥٤المادة 

من هذه المادة، ) ٣(من الفقرة ) د(االشتراكات المنصوص عليها في البند حساب ضمان المرض واألمومة للمتقاعدين تدفع في 
صندوق وتحول هذه األموال تباعا إلى . من هذه المادة) ١(وجزء من مساهمة الدولة المنصوص عليها في البند هـ من الفقرة 

تأمين تقديمات ضمان المرض واألمومة لصاحب المعاش  بغية لتابع للصندوق الوطني للضمان االجتماعيالمرض واألمومة ا
 ويعود لمجلس اإلدارة أن يحدد نسبة االشتراكات المترتبة على المتقاعدين . من هذا القانون٥٣وخلفائه المشار إليهم في المادة  

 .واألمومةصندوق المرض من أصل معاشهم لتغطية أي نقص يستحق ل

   ٣-٥٤المادة 

 تفرض علـى    ، واعتباراً من تاريخ االستحقاق المحدد في نظام الصندوق        ، من هذا القانون   ٨٠ و   ٧٩ المادتين   أحكام إلى   إضافة
الـذي يتخلـف عـن تـسديد        و ، أيا كانت طبيعته القانونية وسواء كان من القطاع الخاص أو من القطاع العام،             صاحب العمل 

كسب الشخص الخاضـع لنظـام       أو    أجر اك المحسوم من  شتريحتجز بغير حق اال    أو   مهل المحددة نظامياً  اكات ضمن ال  شتراال
 ال تزيد هذه النسبة عن ثالثين       أناكات المستحقة على    شتر نسبة عشرة بالمئة شهرياً من مجموع اال       ،التقاعد والحماية االجتماعية  

  .بالمئة من هذا المجموع

  التوظيفات

   ٤-٥٤المادة 

  :  من قانون الضمان االجتماعي كما يلي٦٤المادة عدلت 
 من هذا القانون باالستقالل المالي، ويتـصرف        ٧يتمتع كل فرع من فروع الضمان االجتماعي المنصوص عليها في المادة            . ١

  .قانون ال يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته اال للغايات المحددة في هذا ال.تقديماتهبموارده الخاصة لتغطية 
  

 توضع تحت سـلطة مجلـس        من الخبراء،  ماليةتوظيف أموال الصندوق آلجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، لجنة         تحديد  تتولى  
  .  الصندوق الذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفاتإدارة

لية متخصـصة يـتم    مؤسسات ما مؤسسة أو    إلى    هذه األموال  إدارة توكيل    الصندوق، إدارةيحق لهذه اللجنة، بعد موافقة مجلس       
  .  وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه المعاييراختيارها وفقاً لمعايير محددة مسبقاً

   ٥-٥٤المادة 

  : دارة مجلس اإلإنهاء و ووزير الماليةتحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل
  .تشكيل اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها

 صالحياتها ومسؤولياتهاتشكيل اللجنة و 
   .تعيين اللجنة وتحديد تعويضاتها 

  . يكون ألعضاء اللجنة أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في التوظيفاتأنال يجوز 

   ٦-٥٤المادة 

  توظف أموال الصندوق آلجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، 
 .ة دون اإلخالل بتوازن الصندوق المالي تحدد اللجنة المالية التوظيفات االجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سن١

 التي يتم التعاقد معها  ماليةالمؤسسات  اءها، إما مباشرة وإما من خالل ال       أجر  التوظيفات آلجال قصيرة التي يمكن للصندوق      إن ٢
  : أموال من الصندوق، تتناولإدارةلتوكيلها 

لمالءة وفقا للمعايير الدولية وتتمتع بتصنيف ائتماني من      الودائع المصرفية لدى مصارف لبنانية أو أجنبية تستوفي شروط ا         . أ
  على األقل،) -A( وىمست

مصدرة من قبل مؤسسات أو دول أو منظمات تحظـى          أدوات مالية سائلة قابلة للتداول دون قيود في األسواق المالية و          . ب
  .على األقل) -A( وىبتصنيف ائتماني من مستعلى 

 التي يتم   ماليةالمؤسسات  اءها، إما مباشرة وإما من خالل ال       أجر  طويلة التي يمكن للصندوق     إن التوظيفات آلجال متوسطة أو     ٣
 : أموال من الصندوق، تتناولإدارةالتعاقد معها لتوكيلها 

 .سندات الخزينة للدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية والعمالت األجنبية. أ
  .على األقل) -A( وى مالي من مست عالميتع بتصنيفسندات الدين الصادرة عن دول ومؤسسات دولية تتم. ب
  .األسواق المالية وفقا آللية هذه األسواق مع توفير أقصى الضمانات وتجنب المخاطر. ج



 ١٤

 مـالي مـن    عـالمي  أو المخصصة وفي شركات دولية حائزة على تصنيف       /المساهمات في الشركات الوطنية الخاصة و     . د
  .على األقل) -A( وىمست
  .ل غير المنقولة ذات القيم القليلة التذبذب والمتمتعة بدرجة مقبولة من السيولةاألموا. هـ
  . ارية المستوفية لشروط المالءة والسيولة المتعارف عليها دولياستثمالمحافظ اال. و

   ٧-٥٤المادة 

 :يجب أن تحقق كافة توظيفات الصندوق األهداف التالية
 . الصندوق لمواجهة احتماالت التضخمألموال المحافظة على القيمة الحقيقية -أ
  .األموال المالية لزيادة حجم األسواق الحصول على الفوائد الرائجة في -ب
 . االحتفاظ بالسيولة الالزمة لمواجهة االلتزامات المرتقبة-ج

  .وقويعود للجنة الرقابة على المصارف التحقق من احترام المعايير المذكورة أعاله في توظيفات أموال الصند
ذات كفاءة مشهودة ومستوفية للشروط المهنية الدوليـة، تتـولى          عالمية   الصندوق التعاقد مع مؤسسة تدقيق       إدارةوعلى مجلس   

التدقيق في حساباته وفي مخاطره سواء لجهة المطلوبات أو الموجودات على أن تنشر تقارير التدقيق المالي السنوية المفـصلة                   
  ، نشر تقارير فصلية دوريا بانتظام، وتوضع بمتناول الجمهورخالل الفصل األول من السنة، وت

  
القـصوى  نـسب   ال ، على توصيات اللجنـة الماليـة      بناء  شهريا على األقل أو كلما دعت الحاجة،        الصندوق إدارةمجلس   حددي
  .بقراراتهية وزيري العمل والمالويعلم  أعاله ٦-٥٤مادة في المجاالت المحددة في الالقصوى قيمتها أو /لتوظيفات ول

   ٨-٥٤المادة 

يحتسب على أموال الصندوق الموظفة في سندات الدولة على اختالف آجالها وعمالتها وعلى كافة المتأخرات المترتبة له مـن                   
  :أي طرف ثالث دون استثناء معدل فائدة هو األعلى بين المعدلين التاليين

  معدل فائدة السوق •
  : فالمتوسط بينوإالهالك في حال وجوده، معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار االست •

 نسبة ارتفاع أسعار االستهالك     إليهنسبة التقلب المحقق على سعر صرف الدوالر األميركي مضافاً           -
  .في الواليات المتحدة األميركية

الوسطي في الـدول     نسبة ارتفاع أسعار     إليهونسبة التقلب المحقق على سعر صرف اليورو مضافاً          -
 . تعتمد عملة اليورواألوروبية التي

وفي حال كان المعدل الثاني أعلى من األول يتم سنوياً تسجيل الفارق المترتب لصالح الـصندوق بـين                   •
  . سنوي يغطي السنة المنقضية أساسالمعدلين على

نيد يتمتع الصندوق بحق تفضيلي في تملك أسهم الشركات العامة التي تقوم الدولة بخصخصتها أو الصكوك الناجمـة عـن تـس                
من األسهم أو الصكوك المصدرة أو المعروضة علـى         % ٢٥ويبلغ هذا الحق التفضيلي نسبة      . إيرادات وأرباح مؤسسات عامة   
وللصندوق ان يسدد أثمان هذه األسهم والـصكوك    .  المحدد أو الناجم عن استدراج العروض      دنىأن يتملكها الصندوق بالسعر األ    

 . أية متوجبات له على الدولة أو على المؤسسات العامةنقدا أو من خالل مقاصة هذه األثمان مع

  بعلفصــــل الساا

   أحكام مختلفة–  انتقاليةأحكام - مشتركة أحكام

   مشتركةأحكام

   ٩-٤٥المادة 

 المبالغ الواردة في هذا القانون وفقاً لتبدل مستويات األجور بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيريسائر تعدل 
في هذا لمجلس الوزراء بقرار متخذ بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل استبدال المبالغ الواردة المالية والعمل، ويمكن 

  . يكون احتسابه موضوعياً ودورياًلألجور القانون بآلية حسابية تلقائية متعلقة بمؤشر سنوي 



 ١٥

   ١٠-٥٤المادة 

  .ألصول والتواريخ التي يحددها النظام الداخلي للصندوق وفقاً ل،تدفع المعاشات في آجال استحقاقها

   ١١-٥٤المادة 

 في معامل تحويل المبلغ المـستحق      االقتضاء و يعاد النظر عند      ،سنةياً مرة كل    أكتوارفحص الوضع المالي لهذا النظام       يتوجب
لوزراء بناء على اقتراح وزيـر   وفق قواعد تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس ا،(facteur de conversion) معاش تقاعديإلى 

  . الصندوقإدارة مجلس إنهاءالعمل و
 مـن   ٧ – ٥٠ من المادة    ٣ في النسب والمبالغ المحددة في الفقرة        ،يكتوارفي ضوء فحص الوضع المالي األ      يعاد النظر كذلك،  

  . الصندوقإدارة مجلس إنهاء العمل والمالية ويهذا القانون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير

   ١٢-٥٤المادة 

  . حساباتهم الفردية وأوقات هذا التبليغكشوفاتيحدد النظام الداخلي للصندوق طريقة إبالغ المضمونين 

   انتقاليةأحكام

   ١٣-٥٤المادة 

عويض نهاية الخدمـة    نظام التقاعد والحماية االجتماعية المكتسبة في ظل نظام ت         إلى   تصفى حقوق جميع المضمونين المنتسبين    
  .اؤها أجر تصفية التعويضات قد استحقأن كما لو ، وفقاً لألصول والقواعد المحددة في النظام المذكور،كاملة

  . النظام الجديدأحكامتتناول هذه التصفية جميع الحقوق المترتبة للمضمونين حتى تاريخ البدء بتنفيذ 

   ١٤-٥٤المادة 

  . ويتوجب عليهم دفعها للصندوق،ائهم أجرلى أصحاب العمل من جراء تصفية حقوق المترتبة ع،تحدد مبالغ التسوية
 مـن   يـين األول تين تعفى أقساط الـسن    أن على   ، يطلبوا تقسيط هذه المبالغ لمدة ال تتجاوز خمس عشرة سنة          أنألصحاب العمل   

وتطبـق  .  والفوائد المتوجبة عند االقتضاء     والضمانات ، لألقساط دنى والحد األ  ، تحدد في النظام الداخلي شروط التقسيط      ،الفوائد
   .األصول ذاتها على الدولة وعلى المؤسسات العامة بصفتها أصحاب عمل

   ١٥-٥٤المادة 

  . في سجل خاص تظهر فيه الحقوق العائدة لكل مضمون، غير المسددة،تقيد الحقوق المتوجبة للمضمونين
 ، هذا القانون  حكام وفقاً أل  ،تعويض الدفعة الواحدة   أو   ، خلفاء المضمون  معاش أو   ، العجز معاش  أو ،عند استحقاق معاش التقاعد   

  ويدونها ، من مال االحتياط العائد للفرع المذكور      ، العائدة للمضمون  ،يقوم صندوق الفرع بتمويل الحقوق المكتسبة غير المدفوعة       
  .في الحساب الفردي لصاحب العالقة

   ٦١-٥٤المادة 

 يتضمن بالنـسبة    ،الصندوق كشفاً أسمياً تفصيلياً موقعاً من المضمونين أصحاب العالقة         إلى   دم يق أنيتوجب على صاحب العمل     
  .اكات المتوجبة واألجر األخيرشتر اال، مجموع األجور،اكشتر مدات اال:لكل مضمون

ام التقاعد والحمايـة     تبدأ من بداية الشهر الذي يلي الشهر الذي وضع فيه نظ           أشهريقدم هذا الكشف خالل مهلة ال تتعدى الستة         
  .االجتماعية موضع التنفيذ

   ٧١-٥٤المادة 

 يعاقب بغرامة قدرها مليـون ليـرة   ، ضمن المهلة المحددة،إذا تمنع صاحب العمل عن تنظيم الكشف المذكور في المادة السابقة      
  . لبنانيةمليون ليرة ال يتجاوز مجموع الغرامة في أي حال خمسين أن على ،عن كل مضمون وعن كل شهر تأخيرلبنانية 

المعلومات المتـوفرة لديـه والـى تـصريح      إلى  الكشوفات المطلوبة باالستناد، ينظم تلقائياُ أن ،ويحق للصندوق في هذه الحال    
   .المضمون

 ويصبح نهائياً بعد انقضاء شهر على تـاريخ تبلغـه دون            ،صاحب العمل والمضمون   إلى   يبلغ الكشف المنظم من قبل الصندوق     
   . وفقا لألصول المنصوص عليها في قانون الضمان االجتماعيض عليهعترااال



 ١٦

   ٨١-٥٤المادة 

 ٢ فقـرة    ٨٤المادة   االنتقالية لجنة المراجعة الحبية المنصوص عليها في         حكامتنظر في االعتراضات التي يثيرها تطبيق هذه األ       
  .من هذا القانون

   مختلفةأحكام

   :الثالثةالمادة 

 النص  ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١١٦اعي رقم   شترن قانون الضمان االجتماعي المعدلة بموجب المرسوم اال        م ٥٦المادة   إلى   أضيف
  :التالي

 ان مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد        ، من هذا القانون   ،٤٨من المادة    ٥ الفقرة   حكام وخالفاً أل  ٨١ المادة   أحكاممع مراعاة   
  .ا من تاريخ استحقاقها اعتبار،والعجز والوفاة غير المقبوضة، هي سنتان

 مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة، وعلى تقديمات ضمان المـرض واألمومـة والتقـديمات العائليـة                    إن
  . من تاريخ دفعهاتبدأ بالسريانالمقبوضة دون وجه حق، هي خمس سنوات ، والتعليمية

   :الرابعةالمادة 

  :جتماعي على الوجه التالي من قانون الضمان اال٨٤عدل نص المادة 
ـّية أو تاريخ الشفاء أو إلتئام الجروح بنتيجة طارئ                     . ١ في حال قيام خالف حول المرض أو القدرة على العمل أو الحالة الصح

ـًا                ففي حال توافقهما يكون قرارهمـا    -عمل أو مرض مهني، ينظر في الخالف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب مع
ـًا   ـّام على األكثر الى مـدير عـام                 –غير قابل ألي طعن أو مراجعة       نهائي  وفي حال إختالفهما يحال الملف في مهلة ثالثة أي

ـّن عليه خالل مهلة اسبوع من تاريخ ـّنها من ضمن الئحـة  ه إحالته إلي الصندوق الذي يتعي ، إحالته بدوره الى لجنة ثالثية يعي
ـّخذ في مجلس الوزراء،       موضوعة من قبل مجلس إد     خبراء إختصاصيين   وعلى هذه اللجنـة     ارة الصندوق ومصدقة بمرسوم يت

ـًا غير قابل ألي     ا ويكون قراره  األخيرة إتّخاذ قرارها بالموضوع في مهلة ال تتعدى الثالثين يوما من تاريخ اإلحالة إليها،               قطعي
  .طريق من طرق الطعن أو المراجعة

 الواردة فـي البـاب      حكام التي يثيرها تطبيق األ    النزاعاتاالختصاص، ينظر في    مع االحتفاظ بصالحيات المحاكم ذات       .٢
 :الرابع من هذا القانون

 لجنة المراجعة الحبية التي تحدد طريقة تأليفها وصالحياتها         ،فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع المالي واإلداري      . أ
لـصاحب  يمكن    . الصندوق إدارة مجلس   إنهاءوبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل           

، وذلك في مهلة    العمل المختصة  الطعن بقرارات لجنة المراجعة الحبية، عند االقتضاء، أمام محـــاكم        العالقة  
ـًا من تاريخ إبالغه القرار   .خمسة عشر يوم

 ،الة عـدم األهليـة للعمـل      بح أو   المتعلقة بوجود العجز وخطورته   ،  فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع التقني     . ب
  . ووفقاً لألصول المحددة فيهاالمادة همن هذ ١الفقرة الجهات المنصوص عليها في 

  :الخامسةالمادة 

  . في أنظمة الصندوق الداخلية، هذا القانونأحكامتحدد دقائق تطبيق 

   : السادسةالمادة 

وعشرين شهرا مدنيا تلي الشهر الذي يتم فيه  أربعور بعد مر ضع موضع التنفيذيوينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و
 . فترة تأسيسيةوضعه موضع التنفيذ، وتعتبر الفترة بين تاريخ نشر القانون وتاريخ نشره

  


