مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضمان اإلجتماعي
وإنشاء نظام التقاعد و احلماية اإلجتماعية

املادة األوىل:
" ألغيت ،حيث يلزم وأينما وردت يف مشروع القانون املوضوع موضع التنفيذ مبوجب املرسوم رقم
 13955اتريخ  26أيلول  1963املتعلق بقانون الضمان اإلجتماعي وتعديالته ،عبارات" :فرع"
أو "نظام" أو "صندوق تعويض هناية اخلدمة"  ،وإستبدلت ابلعبارات التالية " :فرع" أو "نظام" أو
"صندوق التقاعد واحلماية اإلجتماعية".

املادة الثانية:
" تلغى ،بقدر ما يطبّق نظام التقاعد واحلماية األجتماعية على األشخاص اخلاضعني له ،أحكام

الباب الرابع من قانون الضمان اإلجتماعي املتعلقة بتعويض هناية اخلدمة وسائر النصوص املتعلقة

هبذا املوضوع".

الباب الرابع
1

نظام التقاعد واحلماية اإلجتماعية
الفصل األول
أحكام عامة
املادة  -1-49ينشأ صندوق للتقاعد واحلماية اإلجتماعية حيل حمل صندوق تعويض هناية
اخلدمة ،وحيدد تنظيمه يف هذا الباب و موارده يف الفصل السادس منه.
2-

يشمل نظام التقاعد واحلماية االجتماعية األشخاص املنصوص عنهم يف املادة  9الفقرة

(أوال) البند ( ،)1إبستثناء املقطع (ه) منه ،والفقرات( :اثنيا)( ،اثلثا)( ،رابعا) و(خامسا) من هذا
القانون ،وكذلك األشخاص املنصوص عنهم يف املادة  10منه ،ويف القانون رقم  74/ 8اتيخ
 1974/3/25املتعلق إبفادة العمال الزراعيني من أحكام قانون الضمان اإلجتماعي ،وذلك وفقا
لألصول والشروط املنصوص عنها يف هاتني املادتني ويف القانون املذكور.
 -3خيضع هلذا النظام:
 -1األشخاص املشار إليهم يف الفقرة( )2أعاله الذين إستخدموا بعد اتريخ وضعه
موضع التنفيذ.
 -2املضمونون الذين هم يف اخلدمة ابلتاريخ املذكور ومل يكملوا سن اخلامسة واخلمسني.
أما املضمونون اآلخرون فلهم اخليار بني إحدى احلالتني التاليتني:
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 أن يبقوا خاضعني لنظام تعويض هناية اخلدمة.املقرر يف هذا الباب ،وذلك يف خالل
 -أن ينتسبوا إىل نظام التقاعد واحلماية اإلجتماعية ّ

ختوهلم املدة املتبقية لبلوغ سن
مهلة أقصاها سنة إعتباراً من اتريخ وضعه موضع التنفيذ ،بشرط ان ّ
التقاعد احلق يف احلصول على املعاش التقاعدي.

ويف هذه احلالة ،يتوجب عليهم أن يقدموا طلباً خطياً اىل مدير عام الصندوق يف خالل
املهلة املنصوص عنها أعاله ،وال حيق لصاحب العمل أن يعارض يف هذا الطلب الذي يتوجب
على الصندوق إرسال نسخة عنه اىل هذا األخري يف خالل مهلة مخسة عشر يوما من اتريخ
تقدميه.
 -4عند قبول طلب اإلنتساب الذي ال جيوز الرجوع عنه ،تضاف مدة العمل أو
اإلشرتاك السابقة اليت أمضاها املنتسب يف ظل نظام تعويض هناية اخلدمة ،اىل مدة عمله أو
وحتول اىل حسابه الشخصي مجيع حقوقه
إشرتاكه الالحقة يف نظام التقاعد واحلماية اإلجتماعية ّ
املالية املستحقة له يف ظل النظام السابق لغاية اتريخ إنتسابه.

ال يعت ّد أبية مدة عمل أو إشرتاك سبق أن مشلتها تصفية تعويضات هناية اخلدمة وأاي كان
سببها .ويقصد ابلتصفية يف هذا اجملال إستنفاد مجيع مراحل تنفيذ نفقة هناية اخلدمة مبا يف
ذلك دفعها اىل املضمون.
وما يطبق على املضمون اإلختياري املشار إليه أعاله من حيث مدة العمل أو االشرتاك
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السابقة وحتويل احلقوق املالية ،يطبّق كذلك على املضمون الذي مل ميارس حق اإلختيار يف
خالل املهلة القانونية احملددة ،عندما يرتك عمله أو يُصرف من اخلدمة ،مثّ يلتحق ابلعمل

حلساب صاحب عمل آخر .ويف احلالتني يكون صاحب العمل ملزما بدفع اإلشرتاكات إعتباراً

من اتريخ اإلنتساب يف احلالة األوىل ومن اتريخ التحاق املضمون ابلعمل يف احلالة الثانية.
-5مع اإلحتفاظ أبحكام البند (ب) من الفقرة ( )3أعاله ،ميكن فتح ابب اإلنتساب
اإلختياري إىل هذا النظام ،مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على اقرتاح وزير العمل
وإهناء جملس إدارة الصندوق.
-6أ -ابألضافة اىل األشخاص املشار إليهم يف الفقرتني ( )2و ( )3أعاله ،ميكن أن
ينتسب بصورة إختيارية اىل هذا النظام:
 األشخاص اللبنانيون املقيمون يف لبنان العاملون حلساهبم اخلاص واملساعدون العائليونوأصحاب العمل.
 األشخاص اللبنانيون العاملون يف اخلارج ،سواء أكانوا أجراء أم غري أجراء الذين الخيضعون هلذا النظام.
ب-تُراعى ابلنسبة اىل األشخاص املذكورين يف البند (أ) أعاله ،األحكام التالية:
 يق ّدم صاحب العالقة طلب االنتساب اىل الصندوق مرفقة به املستندات اليت حتدد يف4

النظام الداخلي للصندوق.
يبت ابلطلب ويبلغ صاحب العالقة قراره يف خالل مهلة
يتعني على الصندوق أن ّ
 ّشهرين من اتريخ تسجيل الطلب  ،ويعترب عدم األبالغ ضمن هذه املهلة مبثابة قرار ابملوافقة
عليه.
 يبدأ سراين األنتساب ،سواء أكانت املوافقة صرحية أم ضمنية يف اليوم األول منالفصل الذي يلي الفصل الذي سجل الطلب يف خالله.
يتحمل املضمونون األختياريون األشرتاكات املتوجبة عليهم على أساس كامل املع ّدل
 ّالعادي املعمول به ابلنسبة اىل صاحب العمل واملضمون ،وكسب مقطوع على ثالث
تدون يف طلباهتم
درجات خيتار املضمون الدرجة اليت يريد األشرتاك شهراي على أساسها ،و ّ
ومبا ال يقل عن احل ّد األدىن الرمسي لألجور.
حي ّدد هذا الكسب ويع ّدل ،عند األقتضاء ،مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على
إقرتاح وزير العمل وإهناء جملس إدارة الصندوق .ويفيد هؤالء املضمونون من تقدميات هذا
النظام وفقاً للشروط احملددة يف ما خص املضمونني العاديني.
 حت ّدد عند االقتضاء ،دقائق تطبيق هذه الفقرة ،وال سيما جلهة اإلنسحاب املب ّكر منالنظام ،مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزيري العمل واملالية وإهناء جملس
إدارة الصندوق.
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-7إن تقدميات نظام التقاعد واحلماية األجتماعية تشتمل على ما يلي:
 -1معاش التقاعد.
 -2معاش العجز.
 -3معاش أصحاب احلق.
 -4تقدميات ضمان املرض واألمومة.
الفصل الثاين
معاش التقاعد
املادة  -1-50يستحق معاش التقاعد عند إنتهاء اخلدمة يف كل من احلاالت التالية:
-1

بلوغ املضمون الرابعة والستني مكتملة ،حيث يص ّفى املعاش حكماً ،إذا بلغت

مدة إشرتاكه عشرين سنة على األقل.
 -2طلب املضمون تصفية معاشه التقاعدي إعتباراً من اتريخ بلوغه الستّني مكتملة ولغاية
بلوغ احلد األقصى املذكور أعاله ،إذا بلغت مدة إشرتاكه مخس وعشرين سنة على األقل.
 -3طلب املضمون تصفية معاشه التقاعدي إذا بلغت مدة إشرتاكه ثالثني سنة على األقل
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بدون التقيّد بسن معيّنة.
ينتهي خضوع املضمون لفرع نظام التقاعد واحلماية األجتماعية يف احلالتني األوىل والثانية،
ويزول ابلتايل واجب صاحب العمل بدفع األشرتاكات حلساب صندوق الفرع املذكور ،وال حيق
له أي معاش أو تعويض يف حال عودته اىل العمل بعد تصفية معاشه.
-4

إستثناء من حكم الفقرة ( )1البند (أ) من هذه املادة ،حيق للمضمون عند وضع

هذا النظام موضع التنفيذ ،األستمرار يف العمل أو األلتحاق بعمل جديد من شأنه إستكمال
مدة األشرتاك اليت ختوله إستحقاق املعاش التقاعدي ،وذلك يف حدود ست سنوات إعتباراً من
وضع النظام موضع التنفيذ.
ال يعت ّد أبي تعديل أو تصحيح لسن املضمون قد يطرأ بعد خضوعه أو إنتسابه اىل نظام
التقاعد واحلماية األجتماعية.
 -5إن املضمون الذي يكمل الثامنة واخلمسني من عمره ويكون يف وضع جسدي أو عقلي
ال يستطيع معه متابعة ممارسة عمله بدون أن يلحق أذى خطرياً بصحته ،وتكون عدم أهليته
( مخسون ابملئة) من قدرته العامة ،حيق له أن يطلب

للعمل قد ثبتت طبيّا بنسبة %50
تصفية معاشه وفقا لألصول ،حىت ولو مل تبلغ مدة إشرتاكه عشرين سنة.

ضمها اليه
حت ّدد يف النظام الداخلي للصندوق أصول تقدمي الطلب واملستندات اليت جيب ّ
واملرجع الصاحل للبت به.
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املبني أعاله ،حتول دون نشؤ حقوق تقاعدية جديدة إذا زاول
إن تصفية املعاش على الوجه ّ

صاحب العالقة نشاطاً مهنياً بعد إقفال احلساب.
-6

ميكن ،مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقرتاح وزير العمل وإهناء جملس

إدارة الصندوق ،حتديد نسب اإلشرتاك والسن والشروط اخلاصة لألفادة من املعاش يف ما خص
بعض فئات االجراء الذين يقومون أبعمال مرهقة أو خطرية أو ال تسمح هلم ابخلدمة الطويلة.
-7

يقصد بسنوات األشرتاك من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصول الالحقة

من هذا الباب ،عند االقتضاء ،مدد خدمة املضمون اليت دفعت عنها األشرتاكات أو توجبت
عنها حلساب صندوق التقاعد واحلماية االجتماعية.
وهلذه الغاية يعترب شهر إشرتاك يف النظام الشهر الذي أصبح يف خالله األجري أو
الشخص خاضعا بصورة متصلة ودفعت عنه االشرتاكات أو توجبت عنه.
ويف احلاالت األخرى يعترب مبثابة شهر إشرتاك جمموع مدد العمل املعادلة خلمسة وعشرين
يوما أو ألربعة أسابيع أو ملئيت ساعة عمل ،دفعت عنها االشرتاكات أو تو ّجبت عنها.
ويعترب الشهر جزءاً واحداً من إثين عشر من السنة وكسر الشهر شهرا كامالً.
 -2حي ّدد مقدار معاش التقاعد ابالستناد اىل العناصر التالية جمتمعة:
 -1احلساب الشخصي للمضمون املوقوف يف اليوم الذي يسبق اتريخ نشؤ احلق يف املعاش،
8

معرف به يف الفقرة ( )3أدانه.
كما هو ّ

 -2معادلة حتويل رأس املال التأسيسي املرتاكم اىل معاش تقاعدي وتتضمن هذه املعادلة
العناصر اليت من شأهنا التأثري يف حتديد مقدار املعاش ،كمعدل احلياة بعد التقاعد ومع ّدل
الفائدة ووجود أصحاب حق بعد وفاة املضمون مستحق املعاش .جيرى حتديد هذه املعادلة على
أساس املعطيات األحصائية املتوافرة ،وذلك مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على
إقرتاح وزيري العمل واملالية وإهناء جملس ادارة الصندوق.
-3يتكون احلساب الشخصي للمضمون من :
 -1األشرتاكات املدفوعة أو املتوجبة.
 -2حصة هذا احلساب من عائد إستثمار األموال وتوظيفها.
 -3نسبة من زايدات التأخري املدفوعة حتدد يف النظام الداخلي للصندوق.
تؤخذ يف األعتبار لتحديد مقدار املعاش مجيع املبالغ العائدة للحساب الشخصي للمضمون

حىت اتريخ إستحقاق املعاش.
إذا حصل تسديد ألشرتاكات متوجبة عن مدد عمل سابقة بعد تصفية أوىل للمعاش ،يعاد
النظر يف حقوق املتقاعد إعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي دفعت يف خالله
االشرتاكات ،فتع ّدل األقساط السنوية أو تس ّدد القيمة املستحقة للمضمون يف دفعة واحدة.
أما املدفوعات اجلارية عن مدة عمل الحقة لتاريخ إقفال حساب املضمون ألجل تصفية
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حقوقه يف املعاش ،فليس من شأهنا ان تؤدي اىل إعادة النظر هبذا املعاش.

حيول
 -4أ -إذا توافرت شروط إستحقاق املعاش ،يص ّفى احلساب الشخصي للمضمون و ّ

اىل معاش تقاعدي وفقا لألسس والقواعد احمل ّددة لذلك.

ب -ميكن للمضمون املستحق للمعاش ،دون أصحاب احلق ،ان يطلب إستبدال قسم
ختوله املبالغ املتبقية يف
من جمموع حسابه الشخصي قبل بدء التقاعد  ،مببلغ مقطوع على ان ّ
هذا احلساب احلصول على معاش ال تقل قيمته ،بعد األستبدال ،عن ( %40أربعون ابملئة) من
مستوى آخر كسب ح ّقه حمتسباً على أساس متوسط سنوي آلخر ثالث سنوات ،وأن ال يقل
أيضا عن احل ّد األدىن للمعاش التقاعدي املنصوص عنه يف البند (ج) أدانه  ،على ان يؤخذ
ابملستوى األعلى منهما.
يق ّدم طلب األستبدال ابلتزامن مع تقدمي طلب تصفية املعاش ،وفقا للبنود (أ) (ب) و
(ج) من الفقرة ( )1أعاله.
ج-إن صندوق التقاعد واحلماية األجتماعية يضمن أن ال يقل املعاش التقاعدي عن حد
أدىن حيدد مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزيري العمل واملالية وإهناء جملس إدارة
الصندوق ،وذلك لكل مضمون إشرتاك يف النظام ملدة عشرين سنة وبلغ الرابعة والستني
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مكتملة.
املخصصة لذلك واملنصوص عنها يف
د-يتم اتمني إستكمال هذا املعاش عن طريق املوارد
ّ

احملولة اىل احلساب العام املنصوص عنه يف البند (ز) من املادة
الفصل السادس من هذا الباب و ّ

 1/54من هذا القانون.

-5مع األحتفاظ أبحكام البند (د) من الفقرة ( )1من هذه املادة ،إذا إنتهت خدمة
املضمون لبلوغه الرابعة والستني مكتملة ومل يتوافر لديه شرط مدة االشرتاك املقرر للحصول على
معاش التقاعد ،تص ّفى املبالغ املستحقة وتدفع له يف دفعة واحدة أو على أقساط بناء على
طلبه.
تبني ان قيمة هذه املبالغ كافية لتكوين املعاش التقاعدي املشار إليه يف البند (ب) من
إذا ّ

الفقرة ( )4من هذه املادة  ،يُعطى املضمون يف هذه احلالة احلق يف املعاش وفقاً للطرق اليت
حي ّددها النظام الداخلي للصندوق يف ضؤ الدراسات األكتوارية.
يتوجب املعاش إعتباراً من اول الشهر الذي يلي إنتهاء اخلدمة ،ويتوجب يف احلالتني
ّ -6
املنصوص عنهما يف البندين (ب) و(ج) من الفقرة ( )1من هذه املادة ،اعتباراً من أول الشهر
الذي يلي الشهر الذي قُ ّدم الطلب يف خالله وإعتباراً من اتريخ ثبوت العجز املنصوص عنه يف
البند (ه) من الفقرة ( )1ذاهتا.
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-7إذا انتهت خدمة املضمون قبل بلوغه الرابعة و الستني مكتملة حيق له لن يطلب تصفية
املبالغ املستح ّقة له ،وذلك يف احلالتني التالييتني.
-1

إستقالة املضمونة بسبب زواجها او إجناهبا الولد األول  ،إذا تركت العمل يف

خالل ستة أشهر من اتريخ عقد الزواج أو األجناب.
 -2خروج املضمون هنائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت األشرتاكات املس ّددة عنه
تقل عن مخس وعشرين سنة.
جيوز للمضمون أو صاحب املعاش اجلمع بني أكثر من نوع واحد من املعاشات اليت
تستحق له وفقا ألحكام هذا القانون أو قوانني التقاعد األخرى.
-8مع مراعاة أحكام البنود (أ) (ب) و (ه) من الفقرة ( )1من هذه املادة  ،إذا عاد
صاحب املعاش اىل مزاولة العمل املأجور التابع أو املستقل وكان يفيد من دعم احلد األدىن
للمعاش ،يقطع عنه مبلغ الدعم طوال مدة مزاولته هلذا العمل .ويفرض على صاحب العمل
واملتقاعد االشرتاك العائد لتمويل احلساب العام وتوزيع نسبة األشرتاك بينهما يف النظام الداخلي
للصندوق.
-9إبمكان املضمونني اخلاضعني هلذا النظام الذين مل تعد تتوافر فيهم  ،ألي سبب كان،
شروط اخلضوع له ،أن ينتسبوا اىل النظام بصورة إختيارية وفقا للشروط التالية:
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أ-أن يق ّدموا طلب األنتساب اىل النظام يف خالل الثالثة أشهر اليت تلي التاريخ الذي
إنتهى فيه خضوعهم للنظام وتُضم اليه املستندات اليت حي ّددها النظام الداخلي للصندوق.
ب-أن يكونوا مقيمني على األراضي اللبنانية.
ج-أن تتوافر لديهم مدة إشرتاك يف النظام ال تقل عن إحدى عشرة سنة وأن تكون
املدة الفاصلة بني اتريخ تقدمي الطلب وبلوغ السن القانونية كافية للحصول على معاش
تقاعدي.
-1

على الصندوق أن يبت ابلطلب ويبلغ أصحاب العالقة قراره يف خالل شهرين

من اتريخ تقدميه ،ويعترب عدم اجلواب ضمن هذه املهلة مبثابة قرار ابملوافقة على الطلب.
 -2يبدأ سراين األنتساب ،سواء أكانت املوافقة صرحية أم ضمنية يف اليوم األول من الشهر
الذي يلي اتريخ تقدمي الطلب.
يتحمل املضمونون األختياريون األشرتاكات املتوجبّة على أساس كامل املع ّدل العادي
جّ -
املعمول به ابلنسبة اىل صاحب العمل واملضمون ،ودخل مقطوع على ثالث درجات خيتار
دون يف طلباهتم ،ومبا ال يقل عن
املضمون الدرجة اليت يريد االشرتاك شهراي على أساسها ،ويُ ّ
احلد األدىن الرمسي لألجور.
حي ّدد هذا الدخل ويع ّدل ،عند االقتضاء ،مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقرتاح
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وزير العمل وإهناء جملس إدارة الصندوق.
يفيد املضمونون األختياريون من تقدميات هذا النظام ،وفقا للشروط املعمول هبا يف ما
خص املضمونني العاديني.
ز-حت ّدد ،عند األقتضاء ،دقائق تطبيق هذه الفقرة ،وال سيما األنسحاب املبكر من النظام
مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزيري العمل و املالية وإهناء جملس إدارة
الصندوق.

الفصل الثالث
معاش العجز
املادة -1-51حيق للمضمون الذي يصاب بعجز دائم وكلي جسدي أو عقلي  ،غري انتج
من طارئ عمل او مرض مهين يف خالل خدمته او يف خالل ستة أشهر من اتريخ انتهاء تلك
اخلدمة ،أن يتقاضى معاش عجز مدى احلياة.
يعترب عاجزاً مبفهوم هذا القانون املضمون املصاب بعجز خيفض قدرته على العمل أو
الكسب بنسبة الثلثني وحيول دون ممارسته أي عمل يؤمن له كسباً ،وتتثبّت منه اللجنة الطبية
املنصوص عنها يف الفقرة ( )5من املادة  6من هذا القانون.
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-2يستحق املضمون معاش العجز إذا توافرت فيه الشروط التالية جمتمعة:
أ-ان يكون مسجال يف النظام منذ إثين عشر شهراً على األقل يف اليوم األول من الشهر
الذي حصل يف خالله اإلنقطاع عن العمل بسبب العجز او احلادث الذي نتج منه ،أو من
اتريخ التثبت الطيب من حالة العجز الناجتة من الوهن املب ّكر للجسم.
ب-أن يكون مشرتكاً يف النظام م ّدة ستّة أشهر على األقل يف خالل األثين عشر شهراً
السابقة لإلنقطاع عن العمل أو التثبّت من حالة العجز الناجتة من الوهن املب ّكر للجسم.
ج-أن ال يكون وقت ثبوت العجز قد جاوز الرابعة و الستني ،أو بعد تصفية املعاش بناء
على طلبه إعتبار من بلوغه الستني مكتملة ولغاية الرابعة والستني.
 -3تق ّدر حالة العجز لدى املضمون يف ضؤ القدرة املتبقيّة لديه على العمل ،وحالته
العامة وسنّه وقواه اجلسدية والعقلية وكذلك كفاءاته وإعداده املهين:
أ-إما بعد إلتئام اجلروح يف حالة إصابته حبادث غري مشمول بضمان طوارئ العمل
واألمراض املهنية.
ب-إما عند إنتهاء املدة اليت أفاد يف خالهلا من تقدميات العناية الطبية املنصوص عنها يف
الفقرة ( )3من املادة  19من هذا القانون.
ج-إما بعد إستقرار حالته ،إذا حصل ذلك قبل إنتهاء املدة املشار إليها آنفاً.
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د-وإما عند التثبّت الطيب من العجز عندما يكون هذا األخري انجتاً من الوهن املب ّكر
للجسم.
-4أ-جيرى حتديد مقدار معاش العجز وفقا للقاعدة التالية:
يقسم احلساب الشخصي للمضمون املنصوص عنه يف الفقرة( )3من املادة السابقةاملوقوف بتاريخ ثبوت العجز واملسمى  ، 1Cعلى عدد األشهر للفرتة املسماة  ،1Mاملمتدة
من بداية الشهر الذي إكتمل فيه العجز ويضرب احلاصل بعدد األشهر للفرتة املسماة 2M
املمتدة من بداية الشهر الذي يلي اتريخ إكتمال العجز حىت هناية الشهر الذي يبلغ فيه الستني
سنة مكتملة وتكون النتيجة املسماة  ،2Cهي الرأمسال الومهي.
جيمع احلساب الشخصي للمضمون العاجز  1Cمع الرأمسال الومهي احملسوب لهوحيول اجملموع إىل معاش عجز وفقا لألسس والقواعد اليت حي ّددها النظام الداخلي
ّ ، 2C
للصندوق كما تنص عنه الفقرة (/4أ) من املادة  50من هذا القانون.
ب-يضمن صندوق التقاعد واحلماية األجتماعية أن ال يقل معاش العجز عن احلد
األدىن ملعاش التقاعد املنصوص عنه يف البند (ج) من الفقرة ( )4من املادة  50ذاهتا ،ويزاد وفق
القواعد الواردة يف هذه الفقرة.
ج-يغطى الرأمسال الومهي املضاف اىل احلساب الشخصي مبأخوذات من احلساب العام
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املنصوص عنه يف البند (ز) من الفقرة ( )1من املادة  54من هذا القانون.
د-إذا مل يتوافر شرط مدة األشرتاك املنصوص عنه يف البند (ب) من الفقرة ( )2من هذه
املادة  ،تص ّفى املبالغ املرتاكمة للمضمون العاجز املقيد يف حسابه الشخصي وتدفع له يف دفعة
واحدة.
-5يق ّدم املضمون أو وكيله الرمسي طلب معاش العجز اىل الصندوق يف خالل مهلة األثين
عشر شهراً الالحقة حبسب احلالة  :إما اتريخ التئام اجلروح  ،إما لتاريخ التثبّت الطيب من العجز

اذا كان العجز انجتا من الوهن املبكر للجسم ،إما لتاريخ استقرار حالة املضمون وإما لتاريخ
إنتهاء املدة القانونية ألفادته من تقدميات العناية الطبية أو التاريخ الذي يتوقف فيه الصندوق

عن منحها ويبلغ املضمون بقراره بذلك.
املقرر سابقا ،ميكن للمضمون ان يقدم طلباً
إذا ُرفض طلب املعاش او إذا أُلغي املعاش ّ
جديداً يف خالل إثين عشر شهراً ،ويف هذه احلالة تقدر حالة العجز بتاريخ تقدمي الطلب
اجلديد ،إال أنه إذا كان العجز مل تبلغ نسبته الثلثني إال يف خالل مهلة األثين عشر شهراُ املذكورة
أعاله تقدر حالة العجز عندئذ بتاريخ تفاقمه.
-6بيت الصندوق ابلطلب يف خالل مهلة شهرين من اتريخ تقدميه وذلك بعد أخذ رأي
اللجنة الطبية املنصوص عنها يف الفقرة ( )5من املادة  6من هذا القانونُ .حت ّدد أصول تقدمي
17

البت به يف النظام الداخلي للصندوق ،وعلى هذا األخري أن يبلّغ قراره ابملوضوع
طلب املعاش و ّ

إىل صاحب العالقة مبوجب إشعار إستالم ضمن املهلة املذكورة أعاله .إن عدم التبليغ ضمن

املهلة احملددة يعترب مبثابة قرار ابلرفض ويعطي املضمون احلق يف املراجعة.
يتوجب املعاش إعتباراً من أول الشهر الذي يلي اتريخ ثبوت حالة العجز.
ّ -7
-8مينح معاش العجز دائما بصورة موقّتة ،وميكن ابلتايل إعادة النظر به يف ضؤ ما يطرأ
على احلالة الصحيّة لصاحب املعاش.
للصندوق احلق يف أن يلجأ اىل اخلربة الطبيّة لتقدير القدرة املتب ّقية على الكسب لدى
صاحب العالقة ،وله أن يلغي او يعلّق صرف املعاش عندما تصبح قدرة صاحب املعاش تزيد
عن ( %50مخسون ابملئة) من قدرته على العمل قبل املرض أو احلادث.
وإن معاش العجز جيب أن يعلّق ،كلياً او جزئياً ،عندما يثبت أن متوسط األجر او
الكسب الذي ح ّققه صاحب العالقة يف خالل ستة أشهر متتالية مضافا اىل معاش العجز ،
يزيد عن متوسط أجره السابق للتوقف عن العمل املتبوع ابلعجز.
-9ميكن إلغاء معاش العجز أو تعليقه أو ختفيضه يف احلاالت احمل ّددة يف املادة  38من
هذا القانون ،إبستثناء البند (ج) من الفقرة ( )2منها.
-10إذا عاد صاحب املعاش اىل عمل مشمول أبحكام هذا القانون بعد إلغاء معاش
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العجز ،تعترب امل ّدة اليت تقاضى عنها معاشاً مبثابة مدة عمل إو اشرتاك تؤخذ يف االعتبار عند
دراسة شروط األستحقاق الواجب توافرها لتطبيق أحكام املادتني  16و  2/51من هذا
القانون.
-11حتدد مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على اقرتاح وزير العمل وإهناء جملس إدارة
الصندوق التقدميات اليت مينحها هذا النظام للمضمونني املصابني بعجز دائم وجزئي درجته
 ( %50مخسون ابملئة) على األقل وشروط إستحقاقها وطرق حساهبا واتريخ البدء بتنفيذها.
الفصل الرابع
معاش أصحاب احلق
املادة -1-52أ-مع مراعاة أحكام الفقرة( )2أدانه ،ينتقل اىل أصحاب احلق معاش
التقاعد او العجز الذي كان يتقاضاه املضمون يوم وفاته ،أو املعاش الذي كان يستح ّقه يف
اليوم التايل لوفاته.
املتوّف ال يستحق معاشا ولكن تتوافر فيه شروط إستحقاق معاش
إذا كان املضمون ّ
العجز املنصوص عنها يف الفقرة ( )2من املادة  51من هذا القانون ،ينتقل هذا املعاش اىل
أصحاب احلق كما هو حمدد يف البند (أ) من الفقر( )4من املادة  51نفسها.
ويف حال عدم توافر هذه الشروط يصفى حسابه الشخصي ويؤدي اىل أصحاب احلق يف
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دفعة واحدة وفقا للحصص احمل ّددة لكل منهم.
ب-إن أصحاب احلق بعد وفاة صاحب املعاش او املضمون املستحق للمعاش ،هم
األشخاص املذكورون يف ما يلي الذين كانوا على عاتقه عند وفاته:
الزوجة أو الزوج ،بشرط أن يكون الزواج قائما منذ سنتني على األقل بتاريخ الوفاة،ويلغى شرط املدة يف حال وجود ولد من هذا الزواج أو يف خالل الثالث مئة يوم اليت تلي اتريخ
وفاة الزوج.
-األوالد الشرعيّون واملتبنّون كما هم حمددون يف البند (د) من الفقرة ( )2من املادة 14

من هذا القانون.

احلصة املستحقة لكل من أصحاب احلق بعد وفاة املضمون او صاحب املعاش،
-2حت ّدد ّ

كما يلي:

أ-للزوجة او الزوج  ( % 50مخسون ابملئة) من املعاش ،ويف حال وجود أكثر من زوجة
توزع احلصة املخصصة للزوجة ابلتساوي بني الزوجات.
وتوزع بينهم
ويف حال وفاة إحداهن تؤول حصتها اىل أوالدها من املضمون أو صاحب املعاشّ ،

ابلتساوي أو تؤول اىل ولدها الوحيد ،بشرط ان ال جتاوز حصته يف مطلق األحوال % 50

( مخسون ابملئة) من املعاش.
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ب-لألوالد  ( % 50مخسون ابملئة) من املعاش يف حال وجود زوجة او زوج  ،وكامل
املعاش يف حال عدم وجود أي منهما ،وتوزع حصة األوالد عليهم ابلتساوي عند تع ّددهم .أما
يف حال وجود ولد واحد فال ميكن أن جتاوز حصته  ( % 50مخسون ابملئة) من املعاش.
ج-عند عدم وجود أي من أصحاب احلق املعينني يف الفقرة ( )1اعاله ،يص ّفى حسابه
ويؤدى يف دفعة واحدة اىل األشخاص احمل ّددين على سبيل احلصر يف مشروع القانون
الشخصي ّ

املوضوع موضع التنفيذ مبوجب املرسوم رقم  8496اتريخ  1974/8/2ووفقا لرتتيب األولوية

والنسب الواردة فيه.
-3يقطع املعاش يف احلاالت التالية:
-1

وفاة املستفيد منه.

الرتمل.
 -2زواج األرملة أو األرمل أو البنت ،ويعاد ختصيص املعاش يف حال فسخ الزواج أو ّ
 -3فقدان أحد الشروط املطلوبة لنيله.

يسري قطع املعاش عن املستفيد إعتباراً من أول الشهر الذي يلي حصول واقعة الوفاة او
الزواج أو الشهر الذي فُقد يف خالله أحد الشروط املطلوبة لنيله.
ويف حال قطع املعاش عن احد املستفيدين او تعليق صرفه ألحد األسباب املبيّنة أعاله،
توزع حصته على املستفيدين اآلخرين مع اإلحتفاظ بتطبيق البند (ب) من الفقرة ( )2أعاله.
ّ
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ال يقطع املعاش عن املضمونة املتقاعدة عند زواجها بل يسقط فقط حقها يف احلصة
العائدة هلا كصاحبة حق ،ويف حال وفاهتا ينتقل معاشها اىل أصحاب احلق يف هذا املعاش.
-4إذا فقد املضمون صاحب املعاش أو من تتوافر فيه شروط إستحقاقه ،منذ أكثر من سنة
دون ان يطالب مبعاشاته،ميكن ألحد أصحاب احلق املعيّنني يف الفقرة ( )1أعاله ،ان حيصل،
بصورة موقّته ،على تصفية احلقوق اليت كان سيحصل عليها من هذا املعاش يف حال وفاة
املضمون .وما يطبق على تصفية احلقوق يف املعاش يطبق أيضاً على احلقوق يف التعويض أو
املبالغ املصفاة يف مثل هذه احلالة.تصبح التصفية املوقّته للحقوق هنائية عند عودة املفقود أو
عندما تثبت الوفاة رمسيا أو عندما يصدر حكم بوفاته.
يتوجب معاش أصحاب احلق:
ّ -5
أ-إعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصل يف خالله فقدان املضمون او
صاحب املعاش ،إذا ق ّدم الطلب يف خالل مهلة سنة الحقة لسنة الفقدان ،وإعتباراً من اليوم
األول من الشهر الذي يلي اتريخ تقدمي الطلب إذا قُ ّدم هذا األخري بعد إنقضاء مهلة السنة
املنصوص عنها أعاله.
-6تسري مهلة السنة املشار إليها يف الفقرة ( )4أعاله إما من اتريخ إستحقاق اول معاش
غري مقبوض بسبب الفقدان وإما من اتريخ التصريح ابلفقدان امام السلطات املختصة.
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-7حيق لكل من الزوج او الزوجة اجلمع بني معاشه كصاحب حق ومعاش التقاعد أو
معاش العجز املستحق له شخصياً أو املعاش املنتقل اليه من زوج آخر ،بشرط أن ال يفيد من
دعم احلد األدىن للمعاش يف حال وجوده.

الفصل اخلامس
تقدميات ضمان املرض واألمومة
املادة -1-53خيضع صاحب املعاش لفرع ضمان املرض واألمومة يف ما يتعلّق يتقدميات
العناية الطبيّة يف حاالت املرض واألمومة وتعويض نفقات الدفن املنصوص عنهما على التوايل يف
الفصلني الثاين واخلامس من الباب األول من الكتاب الثاين من هذا القانون.

-2يفيد من تقدميات العناية الطبيّة ابألضافة اىل صاحب املعاش ،أفراد عائلته املنصوص
عنهم يف الفقرة ( )1من املادة  52من هذا القانون ووفقاً للشروط احملددة فيها.
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-3يف حال وفاة صاحب املعاش يُدفع تعويض نفقات الدفن اىل األرملة أو األرمل ،وإذا

مل يوجد اىل اكرب األوالد سنّاً أو ألي شخص حقيقي أو معنوي يثبت انه حت ّمل نفقات الدفن.

يستمر أصحاب احلق بعد وفاة صاحب املعاش يف اإلفادة من تقدميات العناية الطبيّة وفقاً
ألحكام الفقرة ( )4من املادة  16من هذا القانون.
الفصل السادس
التمويل – احكام مشرتكة – أحكام إنتقالية
التمويل
تتكون موارد فرع نظام التقاعد واحلماية األجتماعية من :
املادة -1-54أّ -
األشرتاكات.املبالغ املقيدة يف حساب املضمون واملص ّفاة وفقا ألحكام الفقرتني  8و  9من هذهاملادة.
زايدات التأخري والفوائد والغرامات األضافية اليت ترتتب على عدم التقيد أبحكام هذاالقانون.
مسامهة الدولة السنوية احمل ّددة بنسبة  ( % 0,45صفر فاصلة مخسة وأربعون ابملئة) منجمموع كسب املضمونني اخلاضعني هلذا النظام.
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تع ّدل هذه النسبة ،عند األقتضاء ،مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح
وزيري العمل واملالية وإهناء جملس إدارة الصندوق.
وتوزع على احلساب العام واحلساب
تلحظ قيمة هذه املسامهة سنوايً يف قانون املوازنة العامة ّ

املشرتك لضمان املرض واألمومة للمتقاعدين املنصوص عنهما يف البندين (ز) و (ح) أدانه،
وذلك مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزير العمل وإهناء جملس ادارة
الصندوق.
الرسوم املخصصة لدعم احلساب العام اليت تفرض مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء،بناء على إقرتاح وزيري العمل واملاليّة وإهناء جملس إدارة الصندوق.
عائدات إستثمار وتوظيف األموال املتأتية من هذه املوارد.ب-إن األشرتاكات هي على عاتق املضمونني وأصحاب عملهم وحتسب على أساس
 17,25ابملئة من الكسب اخلاضع لألشرتاك املنصوص عنه يف الفقرة ( )1من املادة  68من
هذا القانون وضمن حد أقصى حيدد مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزير العمل
وإهناء جملس إدارة الصندوق ،وتقسم كما يلي:
 ( % 12,25إثنا عشر وربع ابملئة) على عاتق صاحب العمل .
 ( % 5مخسة ابملئة) على عاتق املضمون.
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توزع هذه النسبة لتغطية ما يلي:
جّ -
 % 12,25ملعاش التقاعد.
 % 0,25لدعم احلد األدىن للمعاش التقاعدي.
 % 1,50ملعاش العجز والوفاة.
 % 2,50لدعم إشرتاكات ضمان املرض واألمومة للمتقاعدين.
 % 0,75للنفقات االدارية .
أما املضمونون االختياريون املنصوص عنهم يف الفقرة ( )9من املادة  50من هذا القانون
فيتحملون وحدهم األشرتاكات وفقا للبند (و) من الفقرة ( )9ذاهتا.
ّ
د-ميكن إعادة النظر بنسب األشرتاكات وطريقة توزيعها ويف احلد األقصى للكسب
اخلاضع لألشرتاك ،مبوجب مراسيم تتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزير العمل وإهناء
جملس إدارة الصندوق وفقا للدراسات األكتوارية.
وحتول اىل احلساب
ه-تقتطع نسبة من عائدات األستثمار اليت تنتجها األموال امل ّدخرة ّ
ويوزع الرصيد املتبقي على احلساابت الشخصيّة وفقا
العام لدعم وتغطية معاشات التقاعدّ .
لألصول اليت حي ّددها النظام الداخلي للصندوق.
و-تفرض إشرتاكات بنسبة معيّنة على أجور مجيع األجراء األجانب العاملني على
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األراضي اللبنانية غري املستفيدين من تقدميات نظام التقاعد واحلماية األجتماعية ،وذلك مبوجب
مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزير العمل وإهناء جملس إدارة الصندوق.
ختصص هذه األشرتاكات لدعم وإستكمال احلساب العام لصندوق التقاعد واحلماية
ّ
األجتماعية.
ز-احلساب العام للصندوق
يقصد ابحلساب العام للصندوق ،احلساب املخصص لتغطية معاشات التقاعد و العجز
والوفاة ولدعم وإستكمال هذه املعاشات ويتضمن :
 أرصدة احلساابت الشخصية عند التصفية بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة. النسبة املقتطعة من عائدات األستثمار املنصوص عنها يف البند (ه) أعاله. اإلشرتاكات املنصوص عنها يف البند (ج) أعاله املخصصة لدعم احلد األدىن للمعاشالتقاعدي.
 األشرتاكات املنصوص عنها يف البند (و) اعاله.املخصصة ملعاشات العجز والوفاة.
 األشرتاكات املنصوص عنها يف البند (ج) اعالهّ
 -مسامهة الدولة السنوية امللحوظة يف البند (أ) من الفقرة ( )1من هذه املادة.

املخصصة لدعم احلساب العام امللحوظة يف البند (أ) من الفقرة ( )1من هذه املادة.
 الرسومّ

 رصيد زايدات التأخري والغرامات اليت ترتتب عند عدم التقيد ابحكام هذا القانون واملتبقي27

وفقا ألحكام البند (ج) من الفقرة ( )3من املادة  50من هذا القانون.
يلتزم صندوق التقاعد واحلماية األجتماعية بتجزئة حسابه العام اىل حساابت مستقلة على
الوجه التايل:
● حساب املعاش التقاعدي ،وهو احلساب الذي تدفع منه معاشات التقاعد.
● حساب العجز والوفاة ،وهو احلساب الذي تغطّى منه الفروقات الداعمة حلساب املضمون عند
العجز أو الوفاة.
● حساب الرمسلة ،وهو يضم كافة احلساابت الشخصية لكل مضمون على حدة.
● حساب احلد األدىن ،وهو احلساب الذي تغطّى منه فروقات احلد األدىن للمعاش التقاعدي.
يضع الصندوق األنظمة املناسبة ألجراء عمليات توزيع األيرادات والنفقات والتحويالت من هذه
احلساابت وإليها
ح-احلساب املشرتك لضمان املرض واألمومة للمتقاعدين
يقصد ابحلساب املشرتك لضمان املرض واألمومة للمتقاعدين احلساب املخصص لتغطية
تقدميات العناية الطبيّة لصاحب املعاش وأفراد عائلته املنصوص عنه يف الفقرة ( )1من املادة 52

من هذا القانون واملشار إليهم يف املادة  53منه.

يتضمن هذا احلساب جزءاً من مسامهة الدولة واألشرتاكات املنصوص عنهما على التوايل
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يف كل من البند (أ) و البند (ج) من الفقرة ( )1من هذه املادة.
-2إن إشرتاكات ضمان املرض واألمومة هي على عاتق أصحاب املعاش وصندوق التقاعد
واحلماية األجتماعية والدولة.
حتدد األشرتاكات املتوجبة على أصحاب املعاش بنسبة ( %5مخسة ابملئة) من املعاش
التقاعدي أو معاش العجز.
وحتدد مسامهة الدولة وتلك اليت هي على عاتق صندوق التقاعد واحلماية األجتماعية واليت
تؤخذ من احلساب املشرتك لضمان املرض واألمومة للمتقاعدين املنصوص عنه يف البند (ح) من
الفقرة ( )1من هذه املادة ،مبوجب مراسيم تتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزير العمل
وإهناء جملس إدارة الصندوق.
تع ّدل ابلطريقة ذاهتا كل من نسبة األشرتاك ومسامهة الدولة وصندوق التقاعد.
-3مع األحتفاظ أبحكام املادتني  79و  80من هذا القانون تفرض على صاحب العمل
الذي يتخلّف عن دفع األشرتاكات ضمن املهلة احملددة يف النظام الداخلي للصندوق ،نسبة
 ( %3ثالثة ابملئة) من جمموع األشرتاكات املستحقة عن كل شهر أتخري إعتباراً من اليوم
التايل ألنقضاء هذه املهلة ،على أن ال تزيد هذه النسبة عن  ( %15مخسة عشر ابملئة) من
هذا اجملموع.
29

أحكام مشرتكة
-4تُدفع املعاشات شهرايً يف آجال إستحقاقها وفقا لألصول والتواريخ اليت حي ّددها النظام
الداخلي للصندوق .
أ-يق ّدم طلب احلصول على معاش التقاعد أو العجز أو معاش أصحاب احلق.وكذلك
املبالغ املستح ّقة ،يف خالل ستة أشهر من اتريخ إستحقاقها كما هو حم ّدد يف الفقرة ( )6من
املادة  50والفقرة ( )7من املادة  51والفقرة ( )5من املادة  52من هذا القانون.
يتخذ األجراءات الكفيلة بتصفية املعاشات والتعويضات ودفعها
ب-على الصندوق أن ّ
ألول مرة اىل املضمون أو أصحاب احلق من بعده يف خالل ثالثة أشهر على األكثر من اتريخ
تقدمي الطلب املشار إليه أعاله مرفقة به مجيع املستندات املطلوبة.
يتعني على الصندوق بناء
ج-إذا مل تدفع املعاشات أو املبالغ املستح ّقة ضمن املهلة احمل ّددة ّ

على طلب أصحاب العالقة أن يدفعها مضافا إليها نصف ابأللف من قيمتها عن كل يوم
يتأخر يف دفعها ،وذلك إعتباراً من اتريخ إستيفاء أصحاب العالقة املستندات املطلوبة.
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إذا كان التأخر يف الدفع يرجع اىل عدم تقدمي صاحب العمل املستندات املطلوبة منه يف
مواعيدها يتوجب على الصندوق أن يدفع النصف ابأللف اىل صاحب العالقة على أن يرجع
على صاحب العمل بقيمة ما دفعه.
حت ّدد يف النظام الداخلي للصندوق املستندات املطلوبة من كل من مستحق املعاش أو
التعويض وصاحب العمل يف كل حالة.
اخلاصة الذين
يتوجب على أصحاب العمل ومجيع األدارات واملؤسسات العامة و ّ
ّ -5
يستخدمون أحد أصحاب املعاشات أو أحد املستفيدين من معاشات أصحاب احلق وفقا
ألحكام هذا القانون ،أن يُعلموا الصندوق أبسم من يستخدمونه منهم واتريخ إلتحاقه ابلعمل
ومقدار أجره ،وذلك يف خالل شهر من اتريخ إستخدامه.

كذلك يتوجب على كل من يتقاضى معاشا سواء أكان مستحقا للمعاش بصفته
الشخصية أو كصاحب حق ،أن يعلم الصندوق بكل تغيري قد يطرأ على وضعه ويكون من
شأنه أن يؤثر يف شروط إستحقاق املعاش أو قيمته ،وذلك يف خالل شهر من اتريخ حدوث
التغيري.
يتوجب فحص الوضع املايل لنظام التقاعد واحلماية األجتماعية إكتواراي مرة كل ثالث
ّ -6

سنوات على األكثر  ،ويعاد النظر ،عند األقتضاء ،يف معادلة حتويل املبلغ املستحق اىل معاش
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تقاعدي ( )conversion factorوفق قواعد حت ّدد مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء،
بناء على إقرتاح وزيري العمل واملالية وإهناء جملس ادارة الصندوق.
يعاد النظر كذلك يف ضوء الوضع املايل االكتواري يف احلد األدىن للمعاش التقاعدي
املنصوص عنه يف البند (ج) من الفقرة ( )4من املادة  50من هذا القانون ،مبوجب مراسيم
تتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقرتاح وزيري العمل واملالية وإهناء جملس إدارة الصندوق.
حت ّدد يف النظام الداخلي للصندوق اهليئة أو جلهة اليت تقوم ابلفحص االكتواري وبوضع
التقرير الواجب تقدميه اىل جملس األدارة بنتيجة هذا الفحص ،والتدابري الواجب إختاذها من
جانب األدارة يف ضوئه.
-7حت ّدد يف النظام الداخلي للصندوق طريقة إبالغ املضمونني كشوفات حساابهتم الشخصية
وأوقات هذا األبالغ.
أحكام إنتقالية
-8تص ّفى حقوق مجيع املضمونني املنتسبني اىل نظام التقاعد واحلماية األجتماعية املكتسبة
يف ظل نظام تعويض هناية اخلدمة كاملة ،وفقا لألصول والقواعد احملددة يف هذا النظام األخري،
كما لو أن تصفية التعويضات قد توجب إجراؤها.
تشمل هذه التصفية كافة احلقوق العائدة هلؤالء املضمونني حىت اتريخ البدء بتطبيق النظام
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اجلديد عليهم بصورة إلزامية أو إختيارية.
-9حتدد مبالغ التسوية املتوجبة على أصحاب العمل من جراء تصفية حقوق العاملني
ويتوجب عليهم أن يدفعوها للصندوق.
حلساهبمّ ،
حيق هلؤالء أن يطلبوا تقسيط هذه املبالغ ملدة ال جتاوز عشر سنوات ،وتعفى أقساط
السنوات اخلمس األوىل من الفوائد ،وحت ّدد يف النظام الداخلي للصندوق شروط التقسيط واحلد
األدىن لألقساط وكذلك الضماانت والفوائد املتوجبة عند االقتضاء.
-10أ-تُقيّد احلقوق املتوجبة للمضمونني غري املس ّددة يف سجل خاص تظهر فيه احلقوق
العائدة لكل منهم.
ب-تضاف مدة خدمة املضمون اليت توجبت أو ُدفعت عنها األشرتاكات لصندوق تعويض

هناية اخلدمة اىل مدة خدمته أو إشرتاكه يف صندوق التقاعد واحلماية األجتماعية .وحيسب
املعاش عنها وفقا للفقرة ( )1من املادة  50من هذا القانون دون إقتضاء أيّة فروق إشرتاكات

من املضمون عن تلك املدة.

جُ -حت ّدد القيمة املالية جلميع املستح ّقات املرتاكمة يف خالل األشرتاك يف صندوق
تعويض هناية اخلدمة وتقيّد يف احلساب الشخصي لكل مضمون منتسب اىل نظام التقاعد
واحلماية االجتماعية .وجيرى حتديد قيمة هذه املستحقات بصورة عادلة ودقيقة قدر األمكان مع
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األخذ يف األعتبار قيود املعلومات ومسك الدفاتر ومدى توافر املعطيات املمكن التثبّت منها يف

ما خص العمل واألجر واألشرتاكات يف نظام تعويض هناية اخلدمة.

دُ -جيرى ابلطريقة ذاهتا حتديد القيمة املالية جلميع املستحقات يف نظام تعويض هناية اخلدمة
العائدة للمضمونني الذين مل خيضعوا ومل ينتسبوا اىل نظام التقاعد واحلماية األجتماعية.
هُ -حت ّدد األموال املتوافرة ( األصول) لتمويل مجيع املستحقات املرتاكمة املشار اليها يف
وحتول اىل حساب صندوق التقاعد واحلماية األجتماعية واىل
البندين (ج) و (د) أعالهّ ،
صندوق تعويض هناية اخلدمة حسب العائدية.
و-إذا نتج وفر يف األصول فإن هذا الوفر يستعمل لتكوين مال إحتياط ملصلحة
الصندوقني .أما اذا نتج عجز فإن احلكومة تقوم إبصدار سندات بدون فائدة لتمويل العجز
احلاصل ،وذلك مبا يعادل قيمة املستحقات املتوجبة سنوايً غري املغطاة مالياً .حتدد دقائق تطبيق
هذه املادة مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء،بناء على إقرتاح وزيري العمل واملالية وإهناء جملس إدارة
الصندوق.
يتوجب على كل صاحب عمل أن يُق ّدم اىل الصندوق كشفاً امسياً تفصيلياً جبميع
ّ -11
األجراء واألشخاص املضمونني مبن فيهم الذين مل خيضعوا ومل ينتسبوا اىل النظام اجلديد موقعا
منهم ،يتضمن ابلنسبة اىل كل مضمون مدد األشرتاك ،جمموع األجور ،األشرتاكات املتوجبة
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واألجر أو الكسب األخري.
يُق ّدم هذا الكشف يف خالل مدة أقصاها سنة من اتريخ اليوم األول من الشهر الذي يلي

الشهر الذي وضع فيه نظام التقاعد واحلماية األجتماعية موضع التنفيذ ،وذلك وفقا ألمنوزج
حيدده الصندوق.
يوجه الصندوق اىل املضمونني املشار اليهم أعاله يف خالل مهلة ثالثة أشهر تلي تلك اليت
ُح ّددت لتقدمي الكشف إشعارات إفرادية يضعها بتصرفهم يف خمتلف املكاتب األقليمية واحمللية
التابعة له ،ويتضمن األشعار مدد اخلدمة اليت أيخذ نظام التقاعد واحلماية االجتماعية على
عاتقه ،ابإلضافة اىل األجر أو الكسب األخري وحساب األشرتاكات املتوجبة.
ويصبح هذا الكشف هنائيا إذا مل يعرتض صاحب العالقة عليه يف خالل شهر من اتريخ
تبلّغه إايه.
-12إذا متنّع صاحب العمل عن تنظيم الكشف املشار اليه يف الفقرة السابقة وتقدميه
ضمن املهلة احملددة ،يعاقب بغرامة قدرها مليون لرية لبنانية عن كل مضمون وعن كل شهر
أتخري ،على أن ال جياوز جمموع الغرامة يف أية حال مخسني مليون لرية لبنانية .وحيق للصندوق يف
هذه احلالة أن ينظّمه تلقائيا ابألستناد اىل املعلومات املتوافرة لديه واىل اتريخ تصريح املضمون.
يبلّغ الكشف املنظم من قبل الصندوق اىل صاحب العمل واملضمون أبحدى الطرق
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القانونية ،ويصبح هنائيا بعد إنقضاء مهلة شهر من اتريخ تبلغهما من دون تقدمي أي إعرتاض
عليه.
-13تنظر ابألعرتاضات اليت يثريها تطبيق هذه األحكام االنتقالية جلنة املراجعة احلبّية
املنصوص عنها يف الفقرة ( )2من املادة  84من هذا القانون بعد إجراء املراقبة املنصوص عنها
يف املادة  77منه عند االقتضاء.
املادة الثالثة:
عُ ّدلت الفقرة ( )1من املادة  68من قانون الضمان األجتماعي  ،وأصبح نصها كما يلي:
"  -1إن الكسب الذي يتّخذ أساساً حلساب األشرتاكات يشتمل على مجيع املبالغ
املتوجبة لألجري أو الشخص اخلاضع للضمان مقابل العمل أو مبناسبة العمل ،وال
املدفوعة أو ّ
سيما األجور واملكاسب وتعويضات األجازات املدفوعة واإلشرتاك احملسوم من أجر أو كسب

كل منهما املستحق للصندوق،والتعويضات واملكافآت واملنح وسائر املنافع النقديّة أو العينيّة،
وكذلك املبالغ املدفوعة له مباشرة أو من أشخاص اثلثني بشكل إكراميات.
ال تدخل يف الكسب اخلاضع لالشرتاك تقدميات الضمان االجتماعي املدفوعة بواسطة
صاحب العمل".
املادة الرابعة:
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أضيف اىل املادة  56من قانون الضمان االجتماعي املع ّدلة ابملرسوم االشرتاعي رقم 116
اتريخ  ،1977/6/30النص التايل:
" إن م ّدة مرور الزمن على تقدميات نظام التقاعد واحلماية االجتماعية ،ابستثناء تقدميات
العناية الطبيّة وتعويض نفقات الدفن ،هي سنتان إعتبارا من اتريخ استحقاقها .ال تدفع
متأخرات املعاش ملدة تزيد عن ستة أشهر.
مع األحتفاظ أبحكام املادة  81وخالفاً ألحكام الفقرة ( )5من املادة  48من هذا
القانون ،إن مدة مرور الزمن على تقدميات نظام التقاعد واحلماية االجتماعية وضمان املرض
واألمومة وضمان طوارئ العمل واألمراض املهنية ونظام التقدميات العائلية والتعليمية املقبوضة
دون وجه حق ،هي مخس سنوات إعتباراً من اتريخ دفعها اىل املستفيد".

املادة اخلامسة:
ع ّدلت املادة  84من قانون الضمان االجتماعي املع ّدلة ابملرسوم األشرتاعي رقم 116
اتريخ  1977/6/30وأصبح نصها كما يلي:
"  -1يف حال قيام خالف حول املرض أو القدرة على العمل أو احلالة الصحية أو اتريخ
الشفاء أو إلتئام اجلروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهين ،ينظر يف اخلالف الطبيب املعاجل
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يعني مدير عام الصندوق جلنة من ثالثة
وطبيب الصندوق املراقب معاً  ،ويف حال إختالفهما ّ
خرباء يؤخذون من الئحة خرباء إختصاصيني يضعها جملس إدارة الصندوق وتص ّدق مبرسوم
يتخذ يف جملس الوزراء ويكون قرارها قطعياً وغري قابل ألي طريق من طرق املراجعة.
-2مع األحتفاظ بصالحيات احملاكم ذات األختصاص ينظر يف النزاعات اليت يثريها
تطبيق األحكام الواردة يف الباب الرابع من الكتاب الثاين من هذا القانون:
أ-يف ما يتعلق ابلنزاعات ذات الطابع املايل واالداري ،جلنة املراجعة احلبيّة اليت حت ّدد طريقة

أتليفها وصالحيتها مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزير العمل وإهناء جملس
إدارة الصندوق.

ختصة ،وذلك يف خالل
ميكن الطعن بقرارات اللجنة ،عند األقتضاء ،أمام حماكم العمل امل ّ

مهلة شهر من اتريخ تبلغ صاحب العالقة القرار.

ب-يف ما يتعلق ابلنزاعات ذات الطابع التقين املتعلقة بوجود العجز وخطورته أو حبالة
عدم األهلية للعمل اجلهات املنصوص عنها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ووفقاً لألصول احمل ّددة
فيها".
املادة السادسة:
ع ّدلت املادة  64من قانون الضمان اإلجتماعي املعدلة ابلقانون املنفذ ابملرسوم رقم
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نصها كما يلي:
 6110اتريخ  ،1973 /5 /10وأصبح ّ
"  -1يتمتع كل فرع من فروع الضمان األجتماعي املنصوص عنها يف املادة  7من هذا
ويتصرف مبوارده اخلاصة لتغطية أتدايته.
القانون ابألستقالل املايل،
ّ
ال ميكن إستعمال واردات الصندوق وممتلكاته إال للغاايت احمل ّددة يف هذا القانون.
 -2تنشأ مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزيري العمل واملالية وإهناء
جملس إدارة الصندوق ،جلنة إستثمار تتوىل توظيف أموال الصندوق.
حي ّدد تشكيل هذه اللجنة وصالحيتها ومسؤولياهتا وشروط تعيني أعضائها وحتديد تعويضاهتم
يتحمل مسؤولية سياسة
يف نص املرسوم ،وتوضع حتت سلطة جملس اإلدارة الذي
ّ
التوظيفات.
ال جيوز أن يكون ألعضاء اللجنة أية منفعة مباشرة أو غري مباشرة يف التوظيفات.
-3توظف أموال الصندوق آلجال قصرية ومتوسطة وطويلة .وحت ّدد جلنة األستثمار
يقرها جملس
التوظيفات اليت ميكن القيام هبا كل سنة دون األخالل يتوازن الصندوق املايل واليت ّ

االدارة.

 -1إن التوظيفات آلجال قصرية تتناول:
 الودائع املصرفيّة لدى مصارف حمليّة لبنانية أو أجنبية تستويف شروط املالءة وفقا للمعايري39

الدولية.
 أدوات مالية سائلة قابلة للتداول دون قيود يف األسواق املالية ومص ّدرة من قبل مؤسسات أودول أو منظمات حتظى على تصنيف إئتماين من مستوى ( )Aعلى األقل.
 -2إن التوظيات آلجال متوسطة أو طويلة تتناول:
 سندات اخلزينة للدولة اللبنانية ابللرية اللبنانية والعمالت األجنبية. سندات اخلزينة الصادرة عن دول ومؤسسات دولية تتمتع يتصنيف عاملي من مستوى ()Aعلى األقل.
 األسواق املالية ،وفقا آللية هذه األسواق مع توفري أقصى الضماانت وجتنب املخاطر. املسامهات يف الشركات الوطنية اخلاصة و  /او املخصخصة ويف شركات دولية حائزة علىتصنيف عاملي مايل من مستوى ( )Aعلى األقل.
 األموال غري املنقولة ذات القيم القليلة التذبذب املتمتّعة بدرجة مقبولة من السيولة. احملافظ األستثمارية املستوفية شروط املالءة والسيولة املتعارف عليها دولياً.ج-جيب أن حتقق التوظيفات األهداف التالية:
ضخم.
 احملافظة على القيمة احلقيقية ألموال الصندوق ملواجهة إحتماالت الت ّ احلصول على الفوائد الرائجة يف األسواق املالية لزايدة حجم األموال.40

 األحتفاظ ابلسيولة الالزمة ملواجهة األلتزامات املرتقبة.يتوجب على إدارة الصندوق أن تتعاقد مع مؤسسة تدقيق عاملية ذات كفاءة
ّ -4
مشهودة ومستوفية للشروط املهنية الدولية ،تتوىل التدقيق يف حساابته ويف خماطره ،سواء أكان
فصلة يف خالل
جلهة املطلوابت أو املوجودات ،على أن تنشر تقارير التدقيق املايل السنوية امل ّ
النصف األول من السنة التالية وتنشر ادارة الصندوق تقارير فصلية دوراي ابنتظام وتوضع يف
متناول اجلمهور.
-5يتمتّع الصندوق حبق تفضيلي يف متلّك أسهم املؤسسات العامة اليت تقوم الدولة
خبصخصتها ،أو الصكوك النامجة عن تسديد إيرادات وأرابح مؤسسات عامة .ويبلغ هذا احلق
التفضيلي نسبة ( %25مخسة وعشرون ابملئة) من األسهم أو الصكوك املص ّدرة أو املعروضة
على أن يتملّكها الصندوق ابلسعر األدىن احملدد او الناجم عن إستدراج عروض.
يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزيري العمل واملالية وإهناء
-6حتدد مبرسوم ّ
جملس ادارة الصندوق ،دقائق تطبيق هذه املادة ،عند االقتضاء ،وال سيما يف ما يتعلق ابلقيود
على األستثمار والنسب القصوى للتوظيفات و /أو قيمتها القصوى يف اجملاالت احملددة يف
الفقرة ( )4أعاله.
-7كل خالف ينشأ بني جملس ادارة الصندوق وجلنة االستثمار خيضع لتحكيم وزيري
العمل واملالية جمتمعني ،ويف حال خالفهما يعرض اخلالف على جملس الوزراء للبت به".
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املادة السابعة:
نصها كما يلي:
ع ّدلت املادة  2من قانون الضمان االجتماعي ،وأصبح ّ
"  -1يتألف جملس اإلدارة من املندوبني التايل بياهنم:
-1

اربعة مندوبني ميثلون الدولة ميكن إختيارهم من بني موظفي األدارات العامة او من

خارجها.
 -2مخسة مندوبني عن اهليئات املهنية األكثر متثيالً ألصحاب العمل.
 -3مخسة مندوبني عن اهليئات املهنية األكثر متثيال لألجراء.
 -2حتدد اهليئات املشار اليها يف البندين (ب) و ( ج) من الفقرة السابقة وعدد مندويب
هذه اهليئات مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على اقرتاح وزير العمل على أن يراعى أوسع
متثيل ممكن للقطاعات القائمة.
ختتار اهليئات املذكورة مندوبيها ابالنتخاب ويصادق على انتخاهبم مبرسوم يتخذ يف جملس
الوزراء .وجيوز للحكومة أن تطلب من أي من هذه اهليئات إبدال مندوهبا املنتخب مبندوب آخر
عندما ترى موجبا لذلك.
عني املندوبون ملدة اربع سنوات ويشرتط يف املندوب أن يكون لبنانيا مل جياوز السبعني
 -3يُ ّ

من العمر ،وتتوافر لديه الشهادات اجلامعية واخلربة ابإلضافة اىل الصفات املعنوية اليت تستوجيها
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ممارسة مهمته.
حتدد الشهادات اجلامعية وسنوات اخلربة مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح
وزير العمل.
عني خلف له للمدة
-4إذا خال مقعد املندوب يف جملس االدارة ألي سبب من األسباب ّ
املتبقيّة من الوالية ،وفقاً لألصول اليت إتبعت يف تعيني السلف.
 -5يعني املندوبون اجلدد أو يصادق على إنتخاهبم قبل شهرين على األقل من إنتهاء مدة
الوالية اجلارية.
-6يُسمى يف مرسوم التعيني من بني األعضاء رئيس وانئبان للرئيس وأمني سر يش ّكلون هيئة

مكتب جملس االدارة ويكونون من املتفرغني ألعمال اجمللس.

املتفرغني وتعويضاهتم مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على
التفرغ وواجبات ّ
حت ّدد شروط ّ

إقرتاح وزير العمل .تتوىل هيئة املكتب الصالحيات احملددة يف القانون وتلك اليت حي ّددها النظام
الداخلي للصندوق.
-7مدة والية هيئة مكتب اجمللس أربع سنوات قابلة للتجديد ،على أن والية أي مندوب يف
هذه اهليئة تنتهي حكماً إبنتهاء واليته أو سقوطها يف جملس األدارة.
-8تتخذ القرارات يف اجمللس ويف هيئة املكتب ابألكثرية املطلقة ويكون لكل مندوب
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صوت واحد ،وإذا تعادلت األصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً على أن تكون األكثرية اليت
صوتت للقرار يف جملس األدارة شاملة األكثرية املطلقة لكل من ممثلي الدولة وأصحاب العمل
واالجراء .وإذا مل يتوافر ذلك يف جلسة أوىل يدعى اجمللس اىل جلسة اثنية للتصويت على القرار
ذاته ابألكثرية املطلقة ألعضاء اجمللس دون متييز ،على أن ال يقل الفاصل بني اتريخ اجللسة
األوىل وإنعقاد اجللسة الثانية عن مدة أسبوعني.
-9على هيئة املكتب ان تودع اجمللس القرارات اليت تتخذها يف أول جلسة يعقدها.
-10يضع اجمللس نظامه الداخلي وحي ّدد مواعيد إجتماعاته ،و جيتمع بدعوة من رئيسه مرة يف
الشهر ،وابمكانه عقد إجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذلك خطياً ثالثة مندوبني على
األقل ،أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو املدير العام.
تسقط عضوية املندوب يف جملس األدارة يف احلالتني التاليتني:
-1

إذا فقد الصفة اليت عني على أساسها كأجري أو صاحب عمل.

 -2إذا ختلّف عن حضور إجتماعات اجمللس ثالث مرات متتالية بدون عذر يقبله اجمللس.
-11يتقاضى املندوب تعويضاً عن احلضور الفعلي لكل إجتماع من إجتماعات اجمللس.
حي ّدد مقدار هذا التعويض واحلد األقصى للمبالغ اليت جيوز للمندوب أن يتقاضاها يف الشهر
مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ،بناء على إقرتاح وزير العمل .وال جيوز للمندوب أن يتقاضى أي
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أجر أو تعويض آخر مقابل أي عمل يؤديه ملصلحة الصندوق.
-12أعضاء جملس األدارة مسؤولون شخصيا ،حىت جتاه الغري ،عن اعمال الغش اليت قد
يرتكبوهنا يف ممارسة مهامهم ،وهم مسؤولون إفراداي وابلتضامن عن أعماهلم يف اجمللس ويف هيئة
ودون
املكتب وعن كل عطل وضرر يرتتب للمتضررين ،إبستثناء من خالف القرار املشكو منه ّ

خمالفته يف حمضر األجتماع.

-13تسقط دعوى املسؤولية مبرور الزمن إبنقضاء مخس سنوات على اتريخ القرار املشكو
منه.
املادة الثامنة:
تغلى مجيع النصوص املخالفة ألحكام هذا القانون أو تتعارض مع مضموهنا.
املادة التاسعة:
يعمل هبذا القانون بعد إنقضاء مثانية عشر شهراً على نشره يف اجلريدة الرمسية.
بريوت يف 2017/5/22
د.انجي شوفاين
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املراجع القانونية
ملشروع نظام التقاعد واحلماية األجتماعية املقرتح من قبل د .انجي شوفاين

مدير

سابق لدى صندوق الضمان اإلجتماعي
 -1مشروع ضمان الشيخوخة والعجز والوفاة الذي أع ّدته ادارة الضمان عام .1977
 -2نظام التقاعد والصرف من اخلدمة ( املرسوم االشرتاعي رقم  47اتريخ )1983/6/29
 -3مشروع القانون الرامي اىل تعديل بعض احكام قانون الضمان األجتماعي وانشاء نظام التقاعد
واحلماية االجتماعية لعام .2000
 -4القانون رقم  446اتريخ  2002/6/29املتعلق ابفادة أفراد اهليئة التعليمية يف املدارس اخلاصة
من نظام التقاعد.
 -5مشروع القانون املتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي وإنشاء نظام التقاعد
واحلماية االجتماعية لعام .2004
 -6القانون املتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي وإنشاء نظام التقاعد واحلماية
االجتماعية كما عدلته اللجان النيابية املشرتكة عام .2008
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Code de la séc.soc.fr.Dalloz, Paris 2015. -7
 -8القانون رقم  135لعام  2010املتعلق ابلتأمينات واملعاشات املصري.
 -9قانون التأمينات األجتماعية السوري رقم  92لعام  1959وتعديالته.
 -10قانون التقاعد والضمان االجتماعي العراقي لعام .1971

-11

شرح قانون الضمان االجتماعي ،2011 ،د.انجي شوفاين.
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