
 
 

 االجتماعي الضمان قانون
 

 26/9/1963 يف صادر - 13955 رقم مرسوم
 
 
 

 اللبنانٌة، الجمهورٌة ربٌس ان
 منه، 58 المادة سٌما وال اللبنانً الدستور على بناء
 سنة نٌسان 16 تارٌخ 12539 رقم المرسوم بموجب النواب مجلس على أحالت الحكومة أن وبما

. االجتماعً بالضمان المتعلق المعجل القانون مشروع 1963
ًا  أربعٌن من أكثر انقضى انه وبما . به ٌبت أن دون النواب مجلس على المشروع هذا إحالة على ٌوما
 االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على وبناء
 7/8/1963 بتارٌخ المنعقدة جلسته فً الوزراء مجلس موافقة وبعد
: ٌأتً ما ٌرسم

 
 بموجب النواب مجلس على المحال المعجل القانون مشروع التنفٌذ موضع ٌوضع -1 المادة

: نصه وهذا 1963 سنة نٌسان 16 تارٌخ 12539 رقم المرسوم

 
 

 االجتماعي الضمان تطبيق وميدان اإلداري التنظيم - األول الكتاب
 
 
 

 اإلداري التنظيم - األول الباب
 

 االجتماعي للضمان الوطين الصندوق
 



 
 

- 1 المادة
 "الصندوق" اسم القانون هذا سٌاق فً علٌه ٌطلق االجتماعً، للضمان وطنً صندوق ٌنشأ- 1

. فروعه ومختلؾ االجتماعً الضمان نظام إدارة ٌتولى
 
 وتتمتع القانون هذا ألحكام تخضع اجتماعً طابع ذات مستقلة مؤسسة هو الصندوق ان- 2

 إقلٌمٌة مكاتب إنشاء لها وٌحق بٌروت مركزها. واإلداري المالً وباالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة
. ومحلٌة

 
: الصندوق ٌخضع القانون هذا من الثالثة المادة فً المبٌنة الحدود ضمن - 3 

 بمرسوم صالحٌاته تحدد حكومة مفوض بواسطة االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة لوصاٌة  -أ
. الوزراء مجلس فً ٌتخذ تطبٌقً

. المسبقة الوزراء مجلس لوصاٌة - ب
. مسبقة رقابة أٌة دون المؤخرة المحاسبة دٌوان لرقابة - ج
 
 مدٌر لسلطة السر أمانة وتخضع سر وأمانة فنٌة ولجنة إدارة مجلس من الصندوق أجهزة تتألؾ - 4

. عام
 
 علٌه تسري وال المركزي التفتٌش لمراقبة وال المدنٌة الخدمة لمراقبة الصندوق ٌخضع ال - 5

. 1959 سنة حزٌران 12 بتارٌخ الصادر 150 رقم اإلشتراعً المرسوم أحكام
 
 

 24/4/1978 تارٌخ 12/78 رقم للقانون وفقا معدلة -2 المادة
: بٌانهم التالً المندوبٌن من اإلدارة مجلس ٌتألؾ- 1

 من أو العامة والمؤسسات اإلدارة موظفً بٌن من اختٌارهم ٌمكن  الدولة ٌمثلون مندوبٌن ستة - أ
. خارجها

 
 9 المادة فً إلٌهم المشار العمل ألرباب تمثٌالًا  األكثر المهنٌة الهٌبات عن مندوبٌن عشرة -ب

. القانون هذا من 1 الفقرة
 

 إلٌهم المشار( ومستخدمٌن عماالًا  )لألجراء تمثٌالًا  األكثر المهنٌة الهٌبات عن مندوبٌن عشرة - ج
. القانون هذا من 1 الفقرة 9 المادة فً

 
 وطرٌقة عددهم ٌحدد واألجراء العمل ألرباب تمثٌالًا  األكثر الزراعٌٌن هٌبات عن مندوبٌن - د

. االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم اختٌارهم
 
 الهٌبات هذه مندوبً وتحدد السابقة الفقرة من ج و ب البندٌن فً الٌها المشار الهٌبات تحدد- 2

 أن على. االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم



. القابمة للقطاعات ممكن تمثٌل أوسع ذلك فً ٌراعى
 مجلس فً ٌتخذ بمرسوم انتخابهم على وٌصادق باالنتخاب مندوبٌها المذكورة الهٌبات تختار

. الوزراء
 ترى عندما آخر بمندوب المنتخب مندوبها إبدال الهٌبات هذه من أي من تطلب أن للحكومة وٌجوز
ًا  . لذلك موجبا

 
ًا  ٌكون أن المندوب فً وٌشترط سنوات أربع لمدة المندوبون ٌعٌن -3  فً الخبرة ذوي ومن لبنانٌا

. عمله حقل
 
ًا  الوالٌة، من المتبقٌة للمدة له خلؾ عٌن توفً أو المندوب استقال إذا- 4  اتبعت التً لألصول وفقا

. السلؾ تعٌٌن فً
 
 الوالٌة مدة انتهاء من األقل على شهرٌن قبل انتخابهم على ٌصادق أو الجدد المندوبٌن ٌعٌن - 5

. الجارٌة
 
 ربٌس ونابب ربٌس من مؤلفة مكتبه هٌبة ٌعقدها جلسته أول فً الجدٌد اإلدارة مجلس ٌنتخب- 6

 أرباب من وكل اثنٌن بمندوبٌن الدولة المكتب هذا فً تمثل أن على أعضاء وأربعة سر وأمٌنً
. مندوبٌن بثالثة واألجراء العمل

 
 الهٌبة هذه فً مندوب أي والٌة أن على للتجدٌد، قابلة سنوات أربع المكتب هٌبة والٌة مدة - 7

ًا  تنتهً . اإلدارة مجلس فً سقوطها أو والٌته بانتهاء حكما
 
 واحد صوت مندوب لكل وٌكون المطلقة باألكثرٌة المكتب هٌبة وفً المجلس فً القرارات تتخذ - 8
ًا  الربٌس صوت فٌكون األصوات تعادلت إذا . مرجحا
 
. ٌعقدها جلسة أول فً تتخذها التً القرارات المجلس تودع ان المكتب هٌبة على- 9
 

 فً مرة ربٌسه من بدعوة وٌجتمع اجتماعاته، مواعٌد وٌحدد الداخلً نظامه المجلس ٌضع- 10
ًا  ذلك منه طلب ما إذا استثنابٌة اجتماعات عقد وبإمكانه الشهر،  أو األقل على مندوبٌن خمسة خطٌا

. العام المدٌر أو الفنٌة اللجنة ربٌس أو االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر طلب على بناء
 

 وبإمكانها األسبوع فً مرة ربٌسها من بدعوة وتجتمع اجتماعاتها مواعٌد المكتب هٌبة تحدد - 11
 وزٌر طلب على بناء أو األقل على أعضابها من ثالثة طلب على بناء استثنابٌة اجتماعات عقد

. العام المدٌر أو الفنٌة اللجنة ربٌس أو االجتماعٌة والشؤون العمل
 

ًا  المندوب ٌتقاضى -12  واجتماعات المجلس اجتماعات من اجتماع لكل الفعلً الحضور عن تعوٌضا
 فً ٌتقاضاها أن للمندوب ٌجوز التً للمبالػ األقصى والحد التعوٌض هذا مقدار ٌحدد المكتب، هٌبة

 عدد بلػ مهما المكتب وهٌبة اإلدارة مجلس اجتماعات من كل حضوره عن الواحد الشهر
. االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم االجتماعات،

. الصندوق لمصلحة ٌؤدٌه عمل أي لقاء آخر تعوٌض أو أجر أي تقاضً للمندوب ٌجوز وال



 
ًا، مسؤولون اإلدارة مجلس أعضاء -13  قد التً الؽش أعمال عن الؽٌر، تجاه حتى شخصٌا

ًا  مسؤولون وهم. مهامهم ممارسة فً ٌرتكبونها  هٌبة وفً المجلس فً أعمالهم عن وبالتضامن أفرادٌا

 دون منه المشكو القرار خالؾ من باستثناء للمتضررٌن ٌترتب وضرر عطل كل وعن المكتب
. االجتماع محضر فً مخالفته

 
. منه المشكو القرار تارٌخ على سنوات خمس بانقضاء الزمن بمرور المسؤولٌة دعوى تسقط -14

 
 

 24/4/1978 تارٌخ 12/87 رقم للقانون وفقا معدلة -3 المادة
: التالٌة األمور خاصة بصورة الصندوق إدارة مجلس صالحٌات تتناول
ًا  تستلزم التً األعمال -1 : الوزراء مجلس فً ٌتخذ مرسوما

 أو قصٌرة والجال الصندوق أموال توظٌفات إجراء المكلفة المالٌة اللجنة وتعٌٌن تنظٌم - أ
ًا  طوٌلة أو متوسطة . القانون هذا من 2 الفقرة 64 المادة ألحكام وفقا

 المبلػ قٌمتها تتجاوز التً المنقولة ؼٌر األموال بٌع أو باكتساب العام للمدٌر الترخٌص  -ب

 أو الداخلً الصندوق لعمل مخصصة األموال تلك تكون عندما وذلك الداخلً، النظام فً المحدد
. المباشرة سلطته تحت تكون التً االجتماعٌة للمصالح

 
: الوصاٌة سلطة مصادقة تستلزم التً األعمال- 2

 لمختلؾ والرواتب الرتب وسلسلة المستخدمٌن ونظام الداخلٌة الصندوق أنظمة جمٌع إقرار - أ
. الصندوق أجهزة

. الملحقة والموازنات للصندوق اإلدارٌة الموازنة إقرار - ب
 وإقرار الصندوق حسابات وسابر الملحقة والموازنات اإلدارٌة الموازنة حسابات بقطع البت - ج

. الصندوق نظام فً المحددة اإلٌضاحٌة والبٌانات والتقارٌر العمومٌة  المٌزانٌة
. االجتماعٌة التوظٌفات فً األولوٌات تحدٌد - د

. واإلقلٌمٌة المحلٌة المكاتب إنشاء أسس تحدٌد - هـ
 
: المكتب هٌبة فٌها تبت التً األعمال - 3

 مصادقة تتطلب ال التً وتلك الوزراء مجلس على عرضها القانون ٌفرض ال التً القرارات - أ
. الوصاٌة سلطة

 تتسم التً الوصاٌة سلطة مالحظات أو الفنٌة اللجنة لتقارٌر نتٌجة اتخاذها لواجب القرارات - ب
 سلطة على أو الوزراء مجلس على مجدداًا  عرضها تتطلب وال الفنً أو اإلداري بالطابع

. الوصاٌة
ًا  مباراة نتٌجة والثانٌة الثالثة الفبتٌن مستخدمٌن تعٌٌن - ج  من السادسة المادة علٌه نصت لما وفقا

. القانون هذا
 
 الحكومة مفوض بواسطة الوصاٌة سلطة إلى أٌام ثمانٌة مهلة خالل اإلدارة مجلس ٌرفع - 4

 بها وٌرفق المادة هذه من والثانٌة األولى الفقرتٌن فً علٌها المنصوص القرارات بمطالعته ومقرونة
. لها العابد الجلسة محضر

 



 تسلمها تارٌخ من شهر مهلة خالل المعلل، رفضها اإلدارة مجلس الوصاٌة سلطة تبلػ لم إذا- 5
ًا  مصدقة تعتبر القرارات هذه فإن علٌها، المعروضة القرارات . المذكورة المهلة انتهاء بعد حكما

ًا  وكذلك  من ب، البند، األولى، بالفقرة عمالًا  الوزراء مجلس إلى المرفوعة بالقرارات ٌتعلق فٌما أٌضا
. المادة هذه

 
. الوصاٌة سلطة وبٌن بٌنه ٌنشأ قد خالؾ كل حل الوزراء، مجلس من ٌطلب أن اإلدارة لمجلس- 6
 
 

 24/4/1978 تارٌخ 12/78 رقم للقانون وفقا معدلة -4 المادة
 وفً القانون هذا فً لها المحددة المهام تمارس الصندوق أجهزة من دابم جهاز هً الفنٌة اللجنة- 1

. الصندوق أنظمة
 
. وعضوٌن ربٌس من الفنٌة اللجنة تتألؾ- 2
 
 العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم الفنٌة اللجنة وعضو ربٌس ٌعٌن- 3

 الصندوق فً المعتمدة العامة التعٌٌن شروط إلى باإلضافة فٌهم تتوفر ان شرط االجتماعٌة والشؤون
: التالٌة الخاصة الشروط

: اللجنة لربٌس بالنسبة- أ
 إلى االرتقاء لهم ٌحق ممن أو للدولة العام اإلداري المالك فً األولى الفبة موظفً من ٌكون أن

. الفبة هذه
 ٌعادلها ما أو الثانً القسم البكالورٌا نٌله بعد علٌها حصل جامعٌة إجازة على حابزاًا  ٌكون أن أو
 حقل فً عملٌة خبرة مع التجارٌة أو االقتصادٌة أو المالٌة العلوم أو الحقوق مجاالت فً

. اإلجازة نٌله بعد سنوات عشرة عن تقل ال اختصاصه
 

: للعضوٌن بالنسبة- ب
 إلى االرتقاء لهم ٌحق ممن أو للدولة العام اإلداري المالك فً الثانٌة الفبة موظفً من ٌكون أن

 بعد سنوات ثالث عن فٌها الدراسة مدة تقل ال جامعٌة شهادة على حابزاًا  ٌكون أن أو الفبة، هذه
 ربٌس وظٌفة فً للتعٌٌن المفروضة نفسها المجاالت فً ٌعادلها ما أو الثانً القسم البكالورٌا نلٌه

 الشهادة نٌله بعد سنوات خمس عن تقل ال لمدة العضو اختصاص حقل فً خبرة مع الفنٌة اللجنة
. الجامعٌة

 
 اللجنة لربٌس ثانٌة ورتبة العام للمدٌر رتبة رتبتٌن، من الصندوق مالك خارج خاصة فبة تنشأ- 4

 اللجنة عضواًا  أما للصندوق الداخلً النظام فً الرتبتٌن هاتٌن من لكل الرواتب سلسلة وتحدد الفنٌة
. الصندوق مالك فً األولى الفبة ورواتب رتب سلسلة علٌهما فتطبق

 
 من ألي الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم عضوٌها من أي أو اللجنة ربٌس خدمة إنهاء ٌمكن- 5

 تحدد تحقٌق إجراء وبعد القانون هذا من الخامسة المادة من أ الفقرة فً علٌها المنصوص األسباب
. الوصاٌة سلطة لمصادقة وٌخضع اإلدارة مجلس ٌقره خاص نظام فً إجرابه وكٌفٌة أصوله

 
 سلطة بها تكلفهم مهمة أٌة لقاء تعوٌض أي تقاضً الفنٌة اللجنة وعضوي ربٌس على ٌحظر- 6



 سر أمانة جهاز فً وظٌفة أٌة فً تعٌٌنهم ٌجوز وال العام، المدٌر أو اإلدارة مجلس أو الوصاٌة

. الفنٌة اللجنة فً عملهم النتهاء التالٌتٌن السنتٌن مدة طٌلة الصندوق
 
 بجمٌع الؽاٌة لهذه وٌتمتع للجنة التابعٌن المستخدمٌن شؤون إدارة الفنٌة اللجنة ربٌس ٌتولى -7

. العام المدٌر صالحٌات
 
ًا  الفنٌة اللجنة مالك فً المستخدمون ٌعٌن- 8  وبنتٌجة السر ألمانة المعتمدة التعٌٌن لشروط وفقا

. الوصاٌة سلطة وبموافقة الفنٌة اللجنة ربٌس من بقرار تشكل خاصة لجنة تجرٌها مباراة
 
 الضمان قانون فً علٌها المنصوص الفروع تقدٌمات من الفنٌة اللجنة وعضو ربٌس ٌستفٌد- 9

. فٌه المحددة الشروط وضمن االجتماعً
 

 حق له ٌكون أن دون المكتب وهٌبة اإلدارة مجلس مناقشات فً الفنٌة اللجنة ربٌس ٌشترك- 10
. لتمثٌله اللجنة عضوي أحد عنه ٌنٌب ؼٌابه حال وفً التصوٌت،

 
 اللجنة وعضوي ربٌس على القانون، هذا من الثانٌة المادة من 14 و 13 الفقرتٌن أحكام تطبق- 11

. الفنٌة
. للصندوق اإلدارٌة الموازنة فً الفنٌة للجنة العابدة االعتمادات تلحظ- أ -12

. الؽاٌة لهذه ٌنتدبه من أو اللجنة ربٌس الفنٌة اللجنة نفقات ٌعقد- ب
ًا  وتدفع وتصرؾ المذكورة اللجنة نفقات تصفى  -ج  المالً النظام فً المحددة لألصول وفقا

. للصندوق
 
: الفنٌة اللجنة تتولى- 13
ًا  الصندوق وحسابات عملٌات فً التدقٌق - أ  .خاصة تكالٌؾ أو استثنابٌة أو سنوٌة لبرامج وفقا

 البرامج وتضع سنة، كل من األول كانون شهر نهاٌة قبل السنوي برنامجها اللجنة تضع
. ذلك إلى الحاجة دعت كلما االستثنابٌة

 وربٌس االجتماعٌة والشؤون العدل وزٌر من كل إلى إصدارها حق فٌعود الخاصة التكالٌؾ أما
. الفنٌة اللجنة وربٌس العام والمدٌر اإلدارة مجلس

 
. المعامالت سٌر وتبسٌط العمل أسالٌب تحسٌن حول االقتراحات تقدٌم - ب
 

 أو اإلدارة مجلس أو الوصاٌة وزٌر بها ٌكلفها التً بالدراسات مهامها نطاق ضمن القٌام- ج
. الصندوق عام مدٌر

 
: التالٌة والخاصة العام التقارٌر وضع- د

 العمل وزٌر من كل إلى ٌبلػ السابقة السنة فً التدقٌق أعمال نتابج ٌتناول سنوي تقرٌر- 

 مهلة فً العام والمدٌر اإلدارة مجلس وربٌس المحاسبة دٌوان وربٌس االجتماعٌة والشؤون
. سنة كل من آذار شهر نهاٌة أقصاها

ًا  الملحقة والموازنات اإلدارٌة الموازنة حسابات قطع مشارٌع حول سنوي تقرٌر-   لما وفقا
. للصندوق المالً النظام علٌه نص



 دراسات من الفنٌة اللجنة به تكلؾ وما المعامالت وسٌر العمل أسالٌب تتناول خاصة تقارٌر- 
. ومهام

 
 الوثابق على والحصول ومستخدمٌه الصندوق وحدات بجمٌع مباشرة االتصال للجنة ٌحق- 14

ًا  للصندوق العام المدٌر تحٌط ان على أعمالها لممارسة إلٌها تحتاج التً والمستندات . بذلك علما
 
 

- 5 المادة
 بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ مرسوم بموجب الصندوق سر أمانة رأس على العام مدٌر ٌعٌن- 1

ًا  وٌصرؾ وٌعزل اإلدارة، مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على  أٌضا
. ذاتها بالطرٌقة

 
 المؤهالت ذوي من ٌكون وان بها معترؾ جامعٌة شهادة على حابزاًا  العام المدٌر ٌكون أن ٌجب- 2

 وشركات المصرفٌة الشؤون فً عملٌة خبرة وعلى المالٌة أو اإلدارٌة أو االجتماعٌة القضاٌا فً
. الفنٌة اللجنة فً أو اإلدارة مجلس فً عضواًا  ٌكون أن ٌجوز وال. التأمٌن

 
 ٌعد وهو الصندوق سر أمانة إدارة وعن المجلس قرارات تنفٌذ عن مسؤول العام المدٌر أن- 3

 ٌتخذها أن ٌجب التً للقرارات الالزمة والمشارٌع المستندات كافة اإلدارة مجلس إلى وٌرفع
. المجلس
ًا  وٌمكنه فٌها لتمثٌله المدراء أحد ٌنتدب أو المجلس جلسات العام المدٌر ٌحضر  جلسات حضور أٌضا
. لحضورها ٌمثله من انتداب أو الفنٌة اللجنة

 
 سر أمانة وموظفً العام المدٌر على القانون هذا من الثانٌة المادة من 12 الفقرة تطبق- 4

. الصندوق
: التالٌة األسباب ألحد العام المدٌر عزل ٌمكن- أ- 5

ًا  خطأ ارتكابه-  . وظٌفته ممارسة فً جسٌما
. وظٌفته ممارسة فً الفادح إهماله أو كفاءته عدم- 

ًا  الوصاٌة وزٌر إلى العزل طلب اإلدارة مجلس ربٌس ٌرفع- ب : التالٌة بالمستندات مرفقا
. بالعزل المتعلق اإلدارة مجلس اجتماع محضر- 
. الحكومة مفوض من ومعللة خطٌة موافقة- 
. الفنٌة اللجنة من معللة موافقة- 

ًا  العزل طلب الوصاٌة وزٌر ٌحول- ج . الوزراء مجلس إلى برأٌه مرفقا
ًا  فٌحٌله اإلدارة مجلس إلى الطلب ٌقدم االستقالة حال فً  الذي الوصاٌة وزٌر إلى برأٌه مرفقا

. الوزراء مجلس إلى بدوره ٌحٌله
 
 

 24/4/1978 تارٌخ 12/78 رقم للقانون وفقا معدلة -6 المادة
. وإدارٌٌن فنٌٌن من الصندوق مالك ٌتألؾ- أ- 1

 
. مباراة بنتٌجة السادسة الفبة حتى الصندوق مستخدمً جمٌع ٌعٌن- ب



 طرق و واالمتحان المباراة شروط تحدد امتحان، بنتٌجة فٌعٌنون السابعة الفبة مستخدمو أما
. العام المدٌر اقتراح على بناء اإلدارة مجلس من بقرار الفاحصة اللجان تعٌٌن

 
 بقرار والثالثة الثانٌة الفبتٌن ومستخدمو اإلدارة مجلس من بقرار األولى الفبة مستخدمو ٌعٌن- ج

. األخرى الفبات من المستخدمٌن منه بقرار العام المدٌر وٌعٌن المكتب، هٌبة من
 
 الشاؼرة المراكز بٌن من ٌرٌدونه الذي المركز اختٌار حق المحلٌٌن المرشحٌن إعطاء ٌمكن- د

. الداخلً النظام ٌحددها شروط ضمن
 

 الجهازٌن ربٌسً من كل موافقة بعد آخر إلى جهاز من الصندوق فً مستخدم أي نقل ٌجوز- هـ
. المعنٌٌن

 
 أحكام بتطبٌق االحتفاظ ومع مؤقتة بصورة وذلك للدولة تابعٌن موظفٌن تعٌٌن الصندوق ٌستطٌع- 2

 وبعد  1959 سنة حزٌران 12 تارٌخ 112 رقم اإلشتراعً المرسوم من 51 و 50 المادتٌن
 عمل مدة الصندوق فً الموظفون هؤالء ٌقضٌها التً الخدمة مدة وتعتبر المعنٌٌن الوزراء موافقة

 التً الرواتب أساس على التقاعدٌة تهم محسوما دفع على ٌثابروا أن شرط الدولة، مالك فً فعلً
. األصلً مالكهم فً ٌتقاضونها

 
. الصندوق موظفً نظام فً عملهم وشروط الصندوق موظفً رواتب تحدد- 3
 
 الموظفٌن باستثناء العمل قانون ألحكام فبتهم، كانت أٌا الصندوق موظفً جمٌع ٌخضع- 4

. لنظامهم خاضعٌن هؤالء ٌبقى إذ المادة، هذه من 2 الفقرة فً علٌهم المنصوص
 
 وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تعٌن- 5

. بالصندوق دابمة بصورة مرتبطة طبٌة لجنة اإلدارة، مجلس
. الداخلً الصندوق نظام فً اللجنة هذه صالحٌات تحدد

 
 

 االجتماعي الضمان تطبيق وميدان مراحل - الثاين الباب
 
 
 

: التالٌة الفروع على االجتماعً الضمان ٌشتمل -7 المادة
. واألمومة المرض ضمان- أ

. المهنٌة واألمراض العمل طوارئ ضمان- ب
. العابلٌة التعوٌضات نظام- ج
. الخدمة نهاٌة تعوٌض نظام- د



. مراحل ثالث على وٌنفذ
 
 

 فً القانون هذا نشر تارٌخ من األكثر على شهراًا  عشر ثمانٌة بعد األولى المرحلة تبدأ  -8 المادة

 والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء، مجلس فً ٌتخذ بمرسوم وٌعٌن الرسمٌة الجرٌدة

 المادة فً المبٌنة الفروع من فرع كل تنفٌذ فٌه ٌبدأ الذي التارٌخ اإلدارة، مجلس وإنهاء االجتماعٌة
. السابقة

 األولى المرحلة من األخٌر الفرع وضع تارٌخ من األكثر على سنتٌن بعد الثانٌة المرحلة وتبدأ
. التنفٌذ موضع

. التنفٌذ موضع الثانٌة المرحلة وضع تارٌخ من األقل على سنتٌن بعد الثالثة المرحلة وتبدأ
 
 

 28/1/1982 تارٌخ 3/82 والقانون 11/4/1975 تارٌخ 16/75 للقانون وفقا معدلة -9 المادة

 15/6/1988 تارٌخ 27/88 والقانون 11/2/1986 تارٌخ 7/86 والقانون
. اللبنانٌة األراضً ضمن العمل ممارسة شرط األولى المرحلة منذ القانون هذا ألحكام ٌخضع: أوالًا 
: 7 المادة فً المذكورة الفروع بمجمل ٌتعلق فٌما- 1

 والموسمٌون والمتمرنون والمؤقتون الدابمون( ومستخدمون عمال )اللبنانٌون االجراء- أ
 أو مدة كانت أٌا أجنبً، أو لبنانً أكثر أو واحد عمل رب لحساب ٌعملون الذٌن والمتدربون

 طبٌعة أو شكل كان وأٌا عملهم برب تربطهم التً العقود صحة أو شكل أو طبٌعة أو نوع

ًا  األجر أو الكسب هذا كان ولو حتى أجورهم أو كسبهم ًا  مدفوعا ًا  أو كلٌا  عمولة شكل على‚جزبٌا
ًا  كان وسواء اإلنتاج على أو األرباح من حصة أو  قبل من أو العمل رب قبل من مدفوعا

. ثالثٌن أشخاص
 

 البحر قطاعات فً ٌعملون الذٌن معٌن عمل برب المرتبطٌن ؼٌر اللبنانٌون االجراء- ب
 المرتبطٌن ؼٌر اللبنانٌون االجراء وكذلك والتفرٌػ والشحن والبناء والمقاوالت والمرافا

. أجورهم أو كسبهم طرٌقة أو طبٌعة أو شكل كان أٌا معٌن، عمل برب
 

 التعلٌم تنظٌم قانون فً علٌها المنصوص العالً التعلٌم مؤسسات فً التعلٌمٌة الهٌبة أفراد- ج
 من 12 المادة فً علٌها المنصوص الفنٌة والمعاهد 26/12/1961 بتارٌخ الصادر العالً

. 25/7/1967 تارٌخ 7880 رقم التنظٌمً المرسوم
 االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم تحدد

 فرع كل تنفٌذ فٌها ٌبدأ التً التوارٌخ فٌها المحددة وبالشروط الصندوق إدارة مجلس وإنهاء
 من أعاله( ج- ب )المقطعٌن فً المذكورة والفبات القطاعات من كل على الضمان فروع من

 والموسمٌٌٌن المؤقتٌن االجراء فبتً خضوع شروط ذاتها بالطرٌقة وتحدد (1 )البند هذا
. البند هذا من( أ )المقطع فً المذكورٌن

 
 عامة مؤسسة أو إدارة أٌة أو البلدٌات أو الدولة لحساب ٌعملون الذٌن اللبنانٌون األشخاص- د

 بما معهم التعاقد أو تعٌٌنهم صحة أو شكل أو طبٌعة أو نوع أو مدة كانت أٌا مستقلة مصلحة أو
. اإلعالم وزارة مع المتعاملون فٌهم

 االشتراكات عنهم وتدفع الخدمة نهاٌة تعوٌض لفرع أعاله المذكورون األشخاص ٌخضع



 قبل العمل دخلوا الذٌن لألشخاص. إلزامٌٌن كانوا إذا العمل دخولهم تارٌخ من اعتباراًا 
 ستة خالل الخدمة نهاٌة تعوٌض لصندوق االنتساب ٌختاروا ان فٌه واستمروا 1/5/1965

ًا  وذلك الرسمٌة الجرٌدة فً القانون هذا نشر تارٌخ من أشهر  المحددة وبالشروط لألصول وفقا
. 25/9/1974 تارٌخ 27/74 رقم القانون فً
 دفعت تقدٌمات أٌة تسترد فال واألمومة والمرض العابلٌة التعوٌضات بفرعً ٌتعلق فٌما أما

ًا  ًا  عنهم دفعت اشتراكات أٌة أو المذكورٌن لألشخاص فعلٌا  وفٌما الفرعٌن هذٌن لحساب فعلٌا
. رجعً مفعول بأي ٌعتد ال ذلك عدا

 من 2 الفقرة فً عنهم المعروؾ الدابمون الدولة موظفو (د )المقطع هذا أحكام من وٌستثنى

. 12/6/1959 تارٌخ 112 رقم اإلشتراعً المرسوم من األولى المادة
 مفعول بدء من العلمٌة للبحوث الوطنً المجلس لحساب العاملون اللبنانٌون األشخاص ٌستثنى

 واألمومة، المرض لفروع وٌخضعون أعاله، المقطع هذا فً علٌه المنصوص الخضوع

ًا  الخدمة ونهاٌة العابلٌة والتعوٌضات : التالٌة لألحكام وفقا
 
: العابلٌة والتعوٌضات واألمومة المرض لفرعً- 1

. رجعً مفعول أي دون 1/1/1986 من اعتباراًا  االشتراكات عنهم وتتوجب
 
: الخدمة نهاٌة لفرع- 2

 المذكور التارٌخ من اعتباراًا  االشتراكات العمل دخولهم تارٌخ  كان مهما ، عنهم وتتوجب

. التارٌخ هذا حتى العمل فً استمروا قد ٌكونوا أن وشرط( 1/1/1986 )اعاله
ًا  لهم السابقة تعوٌضاتهم تصفٌة العلمٌة للبحوث الوطنً المجلس وعلى  المادة ألحكام وفاقا
 العمل تارٌخ من أشهر أربعة مهلة خالل الصندوق إلى التصفٌة حسابات كشؾ وتقدٌم 53
 طلب حتى العلمٌة للبحوث الوطنً المجلس لدى مجمدة الحسابات هذه وتبقى القانون، بهذا

ًا  الملحوظة الحاالت إحدى بتوفر التعوٌضات تصفٌة  استحقاق لدى وٌتوجب. قانونا
ًا  تصفٌته عن الناشا التسوٌة مبلػ مع السابقة المدة حساب دفع التعوٌض  لألحكام وفاقا
. بالدفع الصندوق ٌوجهها التً المطالبة تارٌخ من واحد شهر خالل القانونٌة

ًا  الصندوق إلى دفعت اشتراكات أٌة المذكور للمجلس ترد وال  رقم القانون ألحكام تطبٌقا
ًا  دفعها تقدٌمات أٌة تسترد وال 16/75 . المذكور للقانون إنفاذا فعلٌا

 
  المنصوص الخضوع مفعول بدء من البلدٌات لحساب العاملون اللبنانٌون األشخاص ٌستثنى

 العابلٌة والتعوٌضات واألمومة، المرض لفروع وٌخضعون أعاله، المقطع هذا فً علٌه
ًا  الخدمة ونهاٌة : التالٌة لألحكام وفقا

 
: العابلٌة والتعوٌضات واألمومة المرض لفرعً- 1

. رجعً مفعول أي دون 1/4/1982 من اعتباراًا  االشتراكات عنهم وتتوجب
 
: الخدمة نهاٌة لفرع- 2

 المذكور التارٌخ من اعتباراًا  االشتراكات العمل دخولهم تارٌخ كان مهما عنهم، وتتوجب
. التارٌخ هذا حتى العمل فً استمروا قد ٌكونوا أن وشرط( 10/4/1982)

ًا  له السابقة تعوٌضاتهم تصفٌة البلدٌات وعلى  حسابات وكشؾ 53 المادة ألحكام وفاقا
 هذه وتبقى القانون بهذا العمل تارٌخ من أشهر أربعة مهلة خالل الصندوق إلى التصفٌة



 الملحوظة الحاالت إحدى بتوفر التعوٌض تصفٌة طلب حتى البلدٌات لدى مجمدة الحسابات
ًا   الناشا التسوٌة مبلػ مع السابقة المدة حساب دفع التعوٌض استحقاق لدى وٌتوجب .قانونا

ًا  تصفٌته عن  ٌوجهها التً المطالبة تارٌخ من واحد شهر مهلة خالل القانونٌة لألحكام وفاقا
. بالدفع الصندوق

ًا  الصندوق إلى دفعت اشتراكات أٌة للبلدٌات ترد وال  16/75 رقم القانون ألحكام تطبٌقا
ًا  دفعها تقدٌمات أٌة تسترد وال . المذكور للقانون إنفاذا فعلٌا

 
 االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء بمجلس تتخذ بمراسٌم تحدد - هـ

 العمومٌة السٌارات سابقً فبات فٌها، المحددة وبالشروط الصندوق إدارة مجلس وإنهاء
 تتبٌن الذٌن المادة هذه فً المذكورٌن ؼٌر اللبنانٌٌن األشخاص فبات وسابر والحرفٌٌن

. االجتماعً الضمان فروع جمٌع أو لبعض األولى، المرحلة منذ إخضاعهم ضرورة
 
 واألمراض العمل وطوارئ واألمومة المرض حاالت فً الطبٌة العناٌة بتقدٌم ٌتعلق فٌما- 2

: المهنٌة
 
 الفقرة هذه من أعاله( 1 )البند من( د )المقطع فً عنهم المعرؾ الدابمون الدولة موظفو- أ

. العام واألمن الداخلً األمن قوى ورجال العسكرٌٌن باستثناء (أوالًا )
 ٌوفرها ال التً التقدٌمات فروقات أو التقدٌمات إعطاء فً الدولة موظفً تعاونٌة وتستمر
 نسبة الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد أن على إلٌه، المنتسبٌن إلى الضمان صندوق

. للتعاونٌة الدولة تدفعها التً المادٌة المساهمة
 

 فً الداخلٌن وؼٌر المالك فً الداخلون الخاصة المدارس جمٌع فً التعلٌمٌة الهٌبة أفراد- ب
. المالك

 
: فقط واألمومة المرض حاالت فً الطبٌة بالعناٌة ٌتعلق فٌما- 3

 الدرس تحت جنسٌات من أو معٌنة جنسٌة ٌحملون ال الذٌن والطالب اللبنانٌون الطالب- أ
. الفنٌة والمعاهد العالً التعلٌم مؤسسات فً وذلك

 
ًا  وذلك لبنان فً المقٌمون األجانب الطالب- ب  التً والدول لبنان بٌن تعقد ثنابٌة التفاقات وفقا

. إلٌها ٌنتمون
 مجلس فً تتخذ بمراسٌم واستفادتها( 3)البند هذا فً المذكورة الفبات خضوع شروط تحدد

. الصندوق إدارة مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء
 
  جمٌعها، أو بعضها الطبٌة العناٌة بتقدٌمات ٌتعلق فٌما- 4

: واألمومة المرض حاالت فً
ًا  الصندوق لدى المقبولون األطباء-   بموجب وذلك الداخلً، والنظام الضمان قانون ألحكام وفقا

 وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ مرسوم
. الصندوق إدارة مجلس

 
ًا   مع لبنان فً المتعاقدون اللبنانٌون االجراء الفروع بعض أو كل من ٌستفٌد وال ٌخضع ال :ثانٌا



 فً  وٌستفٌدون ٌخضعون كانوا إذا الخارج، فً والعاملون فرع أو ربٌسً مركز فٌه لها مؤسسة
 الضمان قانون فً علٌها المنصوص للتقدٌمات األقل على مماثلة تقدٌمات من فٌها ٌعملون التً البالد

. العمل رب عاتق على اإلثبات عبء وٌقع االجتماعً
 فً للعمل ونقلوا لبنان فً أعمالهم باشروا الذٌن المذكورون االجراء ٌخضع األحوال مطلق فً

. الخدمة نهاٌة تعوٌض فرع ألحكام لبنان، فً للعمل وأعٌدوا الخارج فً للعمل تعاقدوا أو الخارج
ًا  الحالة هذه فً وٌتخذ  التً التعوٌضات دون األساسً األجر أو الكسب االشتراكات لحساب أساسا
. الخارج فً العمل بمناسبة أو أثناء لهم تدفع

 
ًا  : ثالثا
 أو واحد عمل برب المرتبطون اللبنانٌة األراضً على العاملون األجانب االجراء ٌخضع- 1

 الضمان قانون فً علٌها المنصوص الموجبات لجمٌع ٌستخدمونهم والذٌن العمل وأرباب أكثر
 التعوٌضات ونظام واألمومة المرض ضمان فرع خص فٌما فٌه، المحددة بالشروط االجتماعً

 المتعلقة للموجبات العمل أرباب ٌخضع وال .المهنٌة واألمراض العمل طوارئ وضمان العابلٌة

. الفرع هذا تقدٌمات من االستفادة لألجراء ٌحق كان إذا إال الخدمة نهاٌة بفرع
 
 الضمان قانون فً علٌها المنصوص والتقدٌمات من المذكورون األجانب االجراء ٌستفٌد- 2

 تكون وأن المرعٌة واألنظمة القوانٌن وفق عمل إجازة على حابزٌن ٌكونوا أن شرط االجتماعً،

 بالضمان ٌتعلق فٌما رعاٌاها مع المعاملة فً المساواة مبدأ للبنانٌٌن تقر إلٌها ٌنتمون التً الدولة
. االجتماعً

 
 أو بعضها وفروعه االجتماعً بالضمان ٌتعلق فٌما بالمثل لبنان تعامل التً الدول تحدد- 3

 بعد الصندوق إدارة مجلس ٌصدرها قرارات بموجب رعاٌاها، استفادة، وشروط جمٌعها
. والمؽتربٌن الخارجٌة وزارة استشارة

 
 أراضً على دابمة بصورة ٌقٌمون ال الذٌن األجنبً المضمون عابلة أفراد ٌستفٌد ال- 4

. الخدمة نهاٌة تعوٌض باستثناء االجتماعً الضمان نظام من اللبنانٌة الجمهورٌة
 
ًا  )الفقرة هذه أحكام تطبق ال- 5  الفقرة من 1 البند من (ب )المقطع فً المبٌنٌن االجراء على( ثالثا
 االجراء إال المذكور المقطع أحكام من ٌستفٌد وال ٌخضع ال بحٌث. المادة هذه من (أوالًا )

. اللبنانٌون
 
ًا   بموجب لبنان فً العاملون األجانب االجراء االجتماعً الضمان قانون ألحكام ٌخضع ال: رابعا
 العقد تنظٌم بلد فً ٌستفٌدون انهم العمل رب اثبت إذا أجنبٌة مؤسسات مع الخارج فً جارٌة عقود

 فً المقررة للتقدٌمات األقل على بمجموعها مماثلة اجتماعٌة تقدٌمات من إلٌه ٌنتمون الذي البلد أو
. اللبنانً الضمان قانون

 
ًا  : خامسا
 11و 10 المادتٌن فً عنهم المعرؾ الصحافٌون االجتماعً الضمان فروع لجمٌع ٌخضع- 1

 56/65 قانون نصوص جمٌع وتلؽى 1962 أٌلول 14 فً الصادر المطبوعات قانون من
. بهم المتعلقة



 
: التالٌة األحكام الخدمة نهاٌة فرع خص فٌما الصحفٌٌن لهؤالء بالنسبة تراعى- 2

 منهم لكل العابد التعوٌض حساب لدٌه العاملٌن الصحفٌٌن عن ٌنظم أن العمل رب على ٌتوجب
. القانون بهذا العمل تارٌخ حتى استخدامهم منذ قضوها التً المستمر العمل فترة عن

 
ًا  هذا التعوٌض حساب ٌجري- 3  الصندوق ٌودع أن العمل رب وعلى العمل قانون ألحكام وفقا

 عنه نسخة إبالغ علٌه ٌتوجب كما القانون، بهذا العمل تارٌخ من شهر مهلة فً التعوٌض حساب
 الوطنً للصندوق ٌحق الشهر مهلة ضمن الحساب هذا تنظٌم عن تمنعه حال وفً للصحفً،
ًا  ٌنظمه أن االجتماعً للضمان  تصرٌح وإلى لدٌه المتوافرة المعلومات إلى باالستناد تلقابٌا
 وٌصبح القانونٌة الطرق بإحدى العمل رب إلى الصندوق قبل من المنظم الحساب وٌبلػ الصحفً

ًا   فً علٌه المنصوص االعتراض بشأنه ٌبد لم إذا إبالؼه تارٌخ من شهر مهلة انقضاء بعد نهابٌا
. االجتماعً الضمان قانون من 53 المادة

 
 مستحق السابق البند فً إلٌه المشار الحساب كشؾ فً المدون الخدمة نهاٌة تعوٌض ٌعتبر- 4

ًا  العمل رب على المتوجبة المبالػ تسدٌد وطرق مهل وتحدد القانون بهذا العمل فور األداء  وفقا
. الداخلً الصندوق نظام ألحكام

 
ًا  : سادسا
 الداخلً األمن قوى ورجال العسكرٌٌن من المتقاعدون فٌهم بمن الدولة، متقاعدو ٌخضع -1

 المرض حالتً فً الطبٌة العناٌة لتقدٌمات النواب مجلس شرطة وعناصر العام واألمن

 والشؤون العمل وزٌري اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم وتحدد. واألمومة
 الدولة من كل على المتوجبة االشتراكات الصندوق، إدارة مجلس وإنهاء والمالٌة االجتماعٌة

. التطبٌق بدء وتارٌخ والمضمون
 تقدٌمات من ٌستفٌدون كانوا إذا الطبٌة العناٌة تقدٌمات من المذكورون المتقاعدون ٌستفٌد ال

. الخاصة أنظمتهم أو لقوانٌنهم وفقاًا  صحٌة
 خدماته، تنهى أو أنهٌت موظؾ كل" متقاعد "بكلمة ٌقصد الفقرة، هذه أحكام تطبٌق ألجل

 من االستفادة اختار سواء وذلك تقاعدي، معاش الستحقاق الدنٌا المدة الخدمة فً وأمضى
. التقاعد معاش من أو الصرؾ تعوٌض

 
 واألمن الداخلً األمن وقوى العسكرٌٌن من المتقاعدون فٌهم بمن الدولة متقاعدو ٌستفٌد ال- 2

 هذه مثل ٌتقاضون كانوا إذا الفرع هذا تقدٌمات من العابلٌة التعوٌضات لفرع الخاضعون العام
. الدولة من التقدٌمات

 
 

 عماالًا  اللبنانٌٌن، االجراء جمٌع الثانٌة المرحلة فً القانون، هذا ألحكام ٌخضع -10 المادة

 رب لحساب زراعٌة مؤسسة فً اللبنانٌة األراضً على العاملٌن ومتمرنٌن، متدربٌن ومستخدمٌن،
. أجنبً أو لبنانً أكثر، أو واحد عمل

 4 الفقرة فً المبٌنة بالشروط إال القانون هذا ألحكام ٌخضعون فال االجانب األجراء هؤالء كان إذا
. السابقة المادة من

 



 
 خاص قسم أعاله 7 المادة فً المذكورة األولى الثالثة الفروع من فرع كل فً ٌنشأ -11 المادة

. المالً التوازن فٌها ٌحقق أن ٌنبؽً مستقلة محاسبة قسم لكل وٌكون. االختٌارٌٌن للمضمونٌن
: األولى المرحلة منذ قسم كل إلى ٌنتسبوا  أن أدناه المذكورٌن األشخاص بإمكان

 
 فروعهم أو أصولهم أو أزواجهم لحساب خدمات ٌؤدون أو بأعمال ٌقومون الذٌن األشخاص- أ

. عملهم رب طلب على بناء وذلك المباشرٌن
 

 تعد ولم الخدمة ونهاٌة العمل وطوارئ واألمومة المرض لفروع ٌنتسبون كانوا الذٌن األشخاص- ب
 طلبهم ٌقدموا وأن اللبنانٌة األراضً على مقٌمٌن ٌكونوا أن شرط إلٌها، االنتساب شروط فٌهم تتوفر
. اإللزامً انتسابهم فٌه أنتهى الذي التارٌخ تلً التً أشهر الثالثة خالل

: الثانٌة المرحلة منذ قسم كل إلى ٌنتسبوا أن أدناه إلٌهم المشار األشخاص وبإمكان
 من ب و أ الفقرتٌن فً المذكورة الفبات من فبة لكل التابعون الزراعٌون والعمال العمل أرباب- أ

. المادة هذه
 على بناء الوزراء، مجلس قبل إذا إال الزراعٌٌن، ؼٌر المستقلون والعمال العمل أرباب- ب

 منذ الصندوق إلى انتسابهم اإلدارة، مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح
. األولى المرحلة

 
 

 بعض أو االجتماعً الضمان نظام تطبٌق شروط خاص قانون ٌحدد- الثالثة المرحلة فً -12 المادة
 األولى المرحلتٌن فً ألحكامه بعد ٌخضعوا لم الذٌن األشخاص على إلزامٌة بصورة  فروعه
...(. إلخ عمل، أرباب مستقلون، عمال أجر، دون عمال )والثانٌة

 
 

 التقدميات - الثاين الكاتب
 
 
 

 واألمومة ادلرض ضمان - األول الباب
 
 
 

 عامة أحكام - األول الفصل



 
 
 

- 13 المادة
  الثالث، الفصل فً وموارده الباب هذا فً تنظٌمه ٌحدد واألمومة، المرض لضمان صندوق ٌنشأ- 1

: القانون هذا من الثالث الكتاب األول، الباب
 
: هً الضمان ٌشملها التً الحاالت- 2

. مهنً كمرض معتبر ؼٌر أو عمل طارئ عن ناتج ؼٌر مرض كل- أ
(. ٌتبعهما وما الوالدة، الحمل، )األمومة- ب
 كسب انقطاع إلى ٌؤدي والذي األمومة بسبب أو مرض عن الناتج العمل عن الموقت العجز- ج

. المضمون
. مهنً مرض أو عمل طارئ عن الناتجة ؼٌر الوفاة- د
 
 

 تارٌخ 483 رقم والقانون 29/5/2000 فً الصادر 220 رقم للقانون وفقا معدلة- 14 المادة
12/12/2002 

 .تمٌٌز أي دون السواء على والمضمونة المضمون المادة هذه فً الواردة" المضمون "بكلمة ٌفهم
. عابالتهم وأفراد المضمونٌن األشخاص الضمان ٌشمل- 1
 سقؾ تحت ٌعٌشون الذٌن ٌلً ما فً المذكورٌن األشخاص المضمون عابلة أفراد من ٌعتبر- 2

. نفقته وعلى واحد
 
ًا  الستٌن البالؽان والوالدة الوالد- أ  تأمٌن على قادر ؼٌر ٌكون الذي أو األقل على مكتملة‚عاما

. عقلٌة أو جسدٌة عاهة بسبب معٌشته
 

. األولى تعددهن حال وفً الشرعٌة المضمون زوجة- ب
 

ًا  الستٌن البالػ المضمونة زوج- ج  تأمٌن على قادر ؼٌر ٌكون الذي أو األقل على مكتملة عاما
. عقلٌة أو جسدٌة عاهة بسبب معٌشته

 
 كان واذا مكتملة، عشرة الثامنة سن بلوؼهم حتى وذلك والمتبنون الشرعٌون المضمون اوالد- د

 من فٌستفٌدون لدروسهم وقتهم لكامل تكرٌسهم بسبب معٌشتهم تامٌن على قادرٌن ؼٌر االولى
 مكتملة والعشرٌن الخامسة سن حتى الضمان

 

ًا ( هـ )الفقرة ألؽٌت  عن المضمونة منها استفادت التً التقدٌمات وتعتبر 12/12/2002 تارٌخ 483 رقم للقانون وفقا
ًا  ،»هـ« الفقرة الحكام االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق قبل من المعطى التفسٌر بموجب اوالدها، ًا  حقا  مكتسبا

. استردادها طلب ٌجوز ال وألوالدها لها
 الشروط وضمن الزوج، عجز بسبب اعالتهم عبء تتحمل كانت اذا والمتبنون الشرعٌون المضمونة اوالد -هـ

 .14 المادة هذه من( د )الفقرة فً علٌها المنصوص



 
 

- 15 المادة
: ٌأتً ما على تشتمل واألمومة المرض ضمان تقدٌمات أن- 1

. والعالجٌة الوقابٌة الطبٌة العناٌة- أ
. وبعدها الوالدة أثناء الالزمة والعناٌة للوالدة السابقة والعناٌة الفحص األمومة، حال فً- ب
 أو المرض تعوٌض األمومة، عن أو المرض عن الناتج العمل عن الموقت العجز حال فً- ج

. األمومة
. الدفن نفقات تعوٌض الوفاة، حال فً- د
 
 الحالة فً له ٌحق ال كان إذا إال للمضمون تستحق ال واألمومة المرض ضمان تقدٌمات أن- 2

. المهنٌة واألمراض العمل طوارئ ضمان تقدٌمات تقاضً نفسها
 
 الوالدة عن الناتجة المرضٌة الحاالت أو المرضً الحمل حاالت فً الضرورٌة التقدٌمات أن- 3

 طبٌب بواسطة المرضٌة، الحالة فٌه تثبت الذي التارٌخ من اعتباراًا  المرض تقدٌمات بمثابة تعتبر
. للصندوق تابع مراقب

 
 

 تارٌخ 312 رقم والقانون 13/1/1972 تارٌخ 2653 للمرسوم وفقا معدلة -16 المادة
6/4/2001 
 ثالثة طٌلة الضمان فً مشتركا المضمون كان اذا اال واالمومة المرض تقدٌمات تستحق ال- 1

. الوفاة لتارٌخ او الطبً التثبت لتارٌخ السابقة اشهر الستة خالل االقل على اشهر
 منقطعة ؼٌر بصورة خاضعا خالله االجٌر اصبح الذي الشهر ضمان، شهر بؽٌر الؽاٌة ولهذه 

. العمل رب قبل من دفعها مفروضا كان او االشتراكات عنه دفعت والذي للضمان
 مجموع ضمان شهر بمثابة ٌعتبر للضمان، منقطعة ؼٌر بصورة خاضعا االجٌر ٌكن لم اذا 

 كان او االشتراكات عنها دفعت التً اسابٌع الربعة او ٌوما وعشرٌن لخمسة المعادلة المدات
. دفعها مفروضا

 نتٌجة العمل عن االجٌر عجز خاللها ثابتا ٌكون التً المدات ضمان فترات بمثابة وتعتبر 
. عمل طارئ او امومة او مرض

 مننتسبة تكون ان ٌجب االمومة تعوٌض من المضمونة استفادة اجل من تقدم، ما على عالوة- 2
. للوالدة المفترض الموعد قبل االقل على اشهر عشرة منذ للضمان

 عمل، طارئ عن ناتجا الوفاة او المرض كان اذا المادة هذه من االولى الفقرة احكام تطبق ال- 3
. الطارئ وقوع تارٌخ قبل مسجال المضمون ٌكون ان شرط

 له ٌحق المرض لضمان النتسابه الضرورٌة الشروط فٌه تتوفر تعد لم الذي المضون ان- 4
 نهاٌة قبل ظهرت قد تكون التً االمراض عن فقط لٌس المرض تقدٌمات من االستفادة
 التارٌخ تلً التً اشهر الثالثة مدة خالل تظهر التً االمراض عن اٌضا بل للضمان، خضوعه
 المفترض الموعد كان اذا االمومة تقدٌمات من االستفادة للمضمونة ٌحق وكذلك المذكور،

. للضمان خضوعها نهاٌة تلً التً اشهر الثالثة خالل ٌقع للوالدة
 المسجلٌن اجرابه كل تسلٌم العمل رب على ٌتوجب بالتقدٌمات حقه اثبات من المضمون لتمكٌن- 5

. لدٌه المقبول او الصندوق قبل من المحدد للنموذج وفقا باالجور بٌانا الصندوق فً



 
: التعدٌل قبل( 16 )المادة نص*1

ًا  المضمون كان إذا إال المرض تقدٌمات تستحق ال-   على أشهر ثالثة طٌلة الضمان فً مشتركا
  األقل
. الوفاة تارٌخ أو الطبً التثبت لتارٌخ السابقة أشهر الستة خالل
ًا  خالله األجٌر أصبح الذي الشهر ضمان، شهر ٌعتبر الؽاٌة ولهذه    منقطعة ؼٌر بصورة خاضعا

ًا  كان أو االشتراكات عنه دفعت والذي للضمان . العمل رب قبل من دفعها مفروضا
ًا  األجٌر ٌكن لم إذا   المدات مجموع ضمان شهر بمثابة ٌعتبر للضمان، منقطعة ؼٌر بصورة خاضعا

ًا  وعشرٌن لخمسة المعادلة ًا  كان أو االشتراكات عنها دفعت التً أسابٌع ألربعة أو ٌوما  مفروضا
. دفعها

ًا  ٌكون التً المدات ضمان فترات بمثابة وتعتبر  مرض بنتٌجة العمل عن األجٌر عجز خاللها ثابتا
  أو

. عمل طارئ أو أمومة
 
 األمومة، تقدٌمات من عابلتها أفراد أحد أو المضمونة استفادة أجل ومن تقدم ما على عالوة- 2

 المفترض الموعد قبل األقل على اشهر عشرة منذ للضمان منتسبة المضمونة تكون أن ٌجب
. للوالدة

 
ًا  الوفاة أو المرض كان إذا المادة هذه من األولى الفقرة أحكام تطبق ال- 3   عمل، طارئ عن ناتجا

. الطارئ وقوع تارٌخ قبل مسجالًا  المضمون ٌكون ان شرط
 
 له ٌحق المرض لضمان النتسابه الضرورٌة الشروط فٌه تتوفر تعد لم الذي المضمون أن- 4

  االستفادة
 بل للضمان، خضوعه نهاٌة قبل ظهرت قد تكون التً األمراض عن فقط لٌس المرض تقدٌمات من

ًا   للمضمونة ٌحق وكذلك المذكور، التارٌخ تلً أشهر ثالثة مدة خالل تظهر التً األمراض عن أٌضا
 تلً التً أشهر الثالثة خالل ٌقع للوالدة المفترض الموعد كان إذا األمومة تقدٌمات من االستفادة

. للضمان خضوعها نهاٌة
 
 المسجلٌن إجرابه كل تسلٌم العمل رب على ٌتوجب بالتقدٌمات حقه إثبات من المضمون لتمكٌن- 5
ًا  الصندوق فً  ًا  باألجور بٌانا  .لدٌه المقبول أو الصندوق قبل من المحدد لألنموذج وفقا

 
 

 الطبية العناية - الثاين الفصل
 
 
 

 13/1/1972 تارٌخ 2653 رقم للمرسوم وفقا معدلة -17 المادة



 له شخص وكل واألمومة المرض لضمان الؽاٌة لهذه خاضع شخص كل الطبٌة العناٌة من ٌستفٌد- 1
 فً علٌهم المنصوص عابلته أفراد وكذلك األمومة أو المرض بتعوٌضات الحق له ٌكون أن ٌمكن أو

. القانون هذا من 14 المادة من 2 الفقرة
 
: األقل على الطبٌة العناٌة تشمل- 2

 المرض حالة فً- أ
 

. والتحالٌل المختبر وفحوص األشعة على التصوٌر الطبٌة، الفحوص- أوالًا 
 

ًا   األخصابٌٌن وعناٌات للمنازل الضرورٌة الزٌارات فٌها بما العامة الطبابة عناٌات -ثانٌا
. الداخلً الصندوق نظام فً المحددة الشروط ضمن

 
ًا   على بناء الوزراء، مجلس فً ٌتخذ خاص مرسوم صدور بعد األسنان طب عناٌات- ثالثا

 العابدة والتقدٌمات بترخٌص اإلدارة، مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح
. منحها طرق وبتعٌٌن لها
 

ًا   الجدول على واردة تكون أن شرط الضرورٌة الصٌدلٌة والمستحضرات األدوٌة- رابعا
. أسنان طبٌب من االقتضاء عند أو طبٌب من موصوفة تكون وان المصدق

 
ًا   مؤسسة أو مستشفى فً( جراحٌة وعملٌات طبٌة ومعالجة وؼذاء منامة )االستشفاء- خامسا

 ضرورة الطبٌب ٌقرر عندما األخٌر، هذا من مقبولة أو للصندوق أو للدولة تابعة أخرى طبٌة
. االستشفاء

 
ًا   الصندوق قبل من الموضوعة الالبحة فً الواردة واالورتوبٌدي البروتٌز أجهزة تقدٌم-سادسا
. الطبٌة المراقبة موافقة شرط

 
: األمومة حالة فً- ب

 
 قابلة أو طبٌب ٌقدمها التً وبعدها الوالدة أثناء والعناٌة للوالدة السابقة والعناٌة الفحوص- أوالًا 

. مقبولة أو قانونٌة
 

ًا   المصدق الجدول على واردة تكون ان شرط الضرورٌة الصٌدلٌة والمستحضرات األدوٌة- ثانٌا
. قانونٌة قابلة أو طبٌب من موصوفة تكون وان الصندوق قبل من

 
ًا   أو تولٌد دار أو مستشفى فً( جراحٌة وعملٌات طبٌة ومعالجة وؼذاء منامة )االستشفاء- ثالثا

 أو طبٌب ٌقرر عندما األخٌر هذا من مقبولة أو للصندوق أو للدولة تابعة أخرى طبٌة مؤسسة
. االستشفاء هذا ضرورة قانونٌة قابلة

 
 القانون هذا من 66 المادة فً المذكور األدنى الحد عن الدابم االحتٌاط مال زٌادة حال فً- 3

 زٌادة أو االشتراكات قٌمة تخفٌض إقرار الوزراء، مجلس مصادقة بعد اإلدارة، مجلس ٌستطٌع



. والتقدٌمات
 
 

 13/1/1972 تارٌخ 2653 رقم للمرسوم وفقا معدلة -18 المادة
 وإعادة المرض حالة فً شفابه وإلى المضمون صحة وقاٌة إلى الطبٌة العناٌة تهدؾ أن ٌجب- 1

. العمل على قدرته
 
 وبٌن التوفٌر حدود أقصى بٌن التوفٌق على ٌحرصوا أن وصفاتهم فً األطباء على ٌتوجب- 2

  .المعالجة فعالٌة
 
ًا  للصندوق، ٌمكن الصحٌة المضمونٌن األشخاص حالة مراقبة أجل من- 3  ٌحددها التً للطرق وفقا

 االقتضاء وعند الصندوق، ٌختاره طبٌب قبل من طبً لفحص هؤالء ٌخضع أن اإلدارة، مجلس

. خدمتها فً المضمون ٌعمل التً المؤسسة طبٌب مع بالتعاون
 
 تخضع أن ٌجب التً للوالدة والالحقة السابقة الفحوص ونوع عدد الداخلً الصندوق نظام ٌحدد- 4

. الفحوص هذه بموجبها تتم أن ٌجب التً الشروط وكذلك الضمان، من المستفٌدة المرأة لها
 
 بناء الوزراء، مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد الطبٌة المراقبة مصلحة وتسٌٌر وتنظٌم كٌفٌة أن- 5

 النظام فً اإلدارة مجلس وٌحدد اإلدارة مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على
 األشخاص قبل من الؽاٌة لهذه مراعاتها ٌجب التً والقواعد الطبٌة العناٌة تقدٌم كٌفٌة الداخلً

. والصٌدلٌة الطبٌة والمؤسسات والقابالت األسنان وأطباء واألطباء المضمونٌن
 
 

 13/1/1972 تارٌخ 2653 رقم للمرسوم وفقا معدلة -19 المادة
ًا  26 طٌلة مرضٌة حالة لكل الطبٌة العناٌة تقدم- 1 . األكثر على أسبوعا
 
ًا  26 الـ مدة نهاٌة فً- 2  ٌمكن المرض بأن المراقب الصندوق طبٌب اعتبر وإذا المذكورة، أسبوعا

ًا، 13 مدتها تتجاوز ال جدٌدة معالجة فترة بفضل شفاؤه   التقدٌمات متابعة الصندوق  ٌقرر أسبوعا
. الثانٌة الفترة  هذه نهاٌة حتى

 
 ٌتجاوز لمدة طبٌة معالجة إلى تحتاج بأنها اإلدارة مجلس ٌعتبر التً المرض حاالت فً- 3

 المدة هذه انتهاء عند. بسنة للمعالجة القصوى المدة ٌحدد أن للمجلس ٌمكن  أسبوعا، 39 مجموعها
ًا  العام اإلسعاؾ مؤسسات الصندوق ٌحٌط . العالقة صاحب بحالة علما

 
 فان العمل، عن المتواصل االنقطاع تستلزم ال التً المستعصٌة أو المزمنة األمراض حاالت فً- 4

ًا  ًا  نظاما  من 3 الفقرة فً الملحوظة الثالثة الفترة انتهاء بعد واألدوٌة العناٌة تقدٌم شروط ٌحدد خاصا
. المادة هذه

 
 

- 20 المادة



 وانهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء ٌتخذ بمرسوم الوزراء، مجلس ٌعٌن- 1
 حالة فً المقدمة الطبٌة العناٌة تكالٌؾ فً المضمونٌن االشخاص مساهمة مقدار االدارة مجلس

ًا  واألمومة المرض . القانون هذا من 2 الفقرة 17 المادة ألحكام وفقا
 
 تكالٌؾ فً المساهمة من المضمون ٌعفى العمل عن الموقت المضمون عجز حالة فً انه ؼٌر- 2

. للعجز السادس األسبوع من اعتباراًا  الطبٌة العناٌة
 
 

 13/1/1972 تارٌخ 2653 للمرسوم وفقا معدلة  -21 المادة
 المقبوالت أو القانونٌات والقابالت األسنان وأطباء األطباء بواسطة الطبٌة العناٌة تؤمن- 1

 ٌقبل .الصندوق من المقبولة والصٌدلٌة الطبٌة المؤسسات من وسواها والمستوصفات والمستشفٌات
ًا،  ٌمارسون الذٌن القانونٌات والقابالت األسنان وأطباء األطباء الصندوق، بنظام تقٌدهم شرط حكما
ًا  مهنتهم  الصٌدلٌة أو الطبٌة والمؤسسات والمستوصفات المستشفٌات وكذلك المهنٌة لألنظمة وفقا

ًا  المجازة األخرى . قانونا
ًا  لهم فتدفع أجورهم أما  استشارة بعد الطبٌة بالعناٌة ٌتعلق فٌما الصندوق ٌضعها التً للقواعد  وفقا

. المعنٌة المهنٌة الهٌبات
 
 أحد إلى اللجوء علٌهم ٌتعذر الذٌن للمرضى ٌمكن والمستعجلة الخطٌرة الحاالت فً انه إال- 2

 ؼٌر مؤسسة أو شخص إلى ٌلجأوا أن السابقة الفقرة فً المذكورٌن المؤسسات أو األشخاص

. الوزراء مجلس فً ٌتخذ مرسوم ٌعٌنها التً الشروط بمراعاة وذلك الصندوق، من المقبولٌن
 
 أو الطبٌة والمؤسسات األشخاص أسماء منطقة كل فً تبٌن البحة دورٌة بصورة الصندوق ٌضع- 3

 استشارة بعد الالبحة هذه تنظم .للمضمونٌن الطبٌة العناٌة لتقدٌم الصندوق من المقبولة الصٌدلٌة
ًا  فٌها النظر وٌعاد الطبٌة والمؤسسات المهنٌة الهٌبات . نفسها لألصول وفقا

 
 

 تارٌخ 2653 والمرسوم 6/10/1971 تارٌخ 2046 للمرسوم وفقا معدلة -22 المادة
13/1/1972 
 أن الصندوق ٌستطٌع القانون، هذا من 3 المادة فً علٌها المنصوص التوظٌفات نطاق ضمن- 1

 تراعى ان على صٌدلٌة أو طبٌة ومؤسسات مستوصفات الخاص لحسابه ٌستثمر أو ٌنشا أو ٌبنً
. والصٌدلة الطب مهنة تنظم التً القانونٌة األحكام

 
 ومواد صٌدلٌة مستحضرات من إلٌه ٌحتاج ما الخارج من مباشرة ٌستورد ان الصندوق ٌستطٌع- 2

. جراحٌة أو طبٌة
 الطبٌة والمواد الصٌدلٌة المستحضرات هذه ٌوزع أن الوزراء  مجلس موافقة بعد له، وٌحق

. العامة المنفعة ذات أو العامة والمؤسسات العامة اإلدارات على الكلفة، بسعر والجراحٌة،
 
ًا  الطبٌة، العالجات بتأمٌن ٌعهد أن التراضً، طرٌق  عن اإلدارة مجلس ٌستطٌع- 3 ًا، أو كلٌا  جزبٌا

 ٌرى وتجهٌزات وسابل الؽاٌة لهذه ٌملك معنوي أو طبٌعً شخص أي إلى أو العمل رب إلى
. مرضٌة أنها المجلس



 
 

 ادلرض تعويض - الثالث الفصل
 
 
 

- 23 المادة
 مقبول طبٌب منه ٌتثبت العمل عن موقت بعجز مرض بنتٌجة ٌصاب الذي للمضمون، ٌحق- 1

 أٌام بٌن فرق بدون العجز أٌام من ٌوم كل عن مرض تعوٌض ٌتقاضى أن كسبه، توقؾ إلى وٌؤدي
. للعجز الرابع الٌوم من اعتباراًا  وذلك التعطٌل وأٌام الشؽل

 
 الكسب مجموع عن الناتج هو المرض تعوٌض لحساب ٌعتمد الذي الٌومً الكسب متوسط ان- 2

 أشهر الثالثة خالل العالقة صاحب تقاضاه الذي القانون، هذا من ٌلٌها وما 68 المواد فً المحدد

ًا  المرض لتارٌخ السابقة  لهذا ادنى حدا ٌحدد ان الوزراء لمجلس ٌحق انه إال ،90 على مقسوما
 بعد اإلدارة، مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء ٌتخذ بمرسوم الكسب
. لألجور األدنى بالحد المتعلق التشرٌع االعتبار بعٌن األخذ

 
ًا  الثالثٌن فً- 3  متوسط من بالمبة 50 المرض تعوٌض قٌمة تبلػ العجز من المتتابعة األولى ٌوما

. المستشفى فً المرٌض وجود حال فً الكسب هذا من بالمبة 30 و الٌومً الكسب
 ان شرط العجز من والثالثٌن الحادي الٌوم من اعتباراًا  بالمبة 50 و 75 إلى النسبتٌن هاتٌن ترفع

. العجز استمرار ضرورة المراقب الصندوق طبٌب ٌثبت
 فً المحدد للحسومات الخاضع للكسب األقصى الحد التعوٌض قٌمة تفوق ال الحاالت مطلق وفً

. القانون هذا من ،2 الفقرة 68 المادة
 
 

- 24 المادة
ًا  26 أقصاها فترة خالل المرض تعوٌضات تدفع- 1 . موقت عجز حالة كل عن أسبوعا
 
 من 17 المادة من 3 الفقرة فً علٌها المنصوص الشروط تتوفر عندما اإلدارة مجلس ٌستطٌع- 2

ًا  39 إلى المرض تعوٌضات لدفع القصوى المدة تمدٌد القانون هذا  الحاالت فً األكثر على أسبوعا
 علٌها المنصوص الحاالت فً االكثر على سنة والى 19 المادة من 2 الفقرة فً علٌها المنصوص

 ٌعلم الصندوق فإن األخٌرة الفترة إننهاء بعد ما إلى العجز استمر وإذا. نفسها المادة من 3 الفقرة فً
. بذلك العام اإلسعاؾ مؤسسات

 
 نظام فً القاعدة لهذه استثناءات تلحظ أن وٌمكن. أسبوع كل نهاٌة فً المرض تعوٌضات تدفع- 3

. الداخلً الصندوق
 



 
- 25 المادة
 األمر اقتضى وإذا المرض، تعوٌض إلؽاء الصندوق ٌستطٌع األخرى الحقوق بكافة االحتفاظ مع- 1

: التالٌة الحاالت فً حق، بدون المدفوعة التعوٌضات استعادة طلب
 حق ال تقدٌمات على الؽش بطرٌقة الحصول حاول أو حصل قد العالقة صاحب ٌكون عندما- أ

. فٌها له
ًا  المرض ٌكون عندما-ب  مقصود خطأ عن أو العالقة صاحب ارتكبها جنحة أو جناٌة عن ناتجا
. التقدٌمات من لالستفادة قبله من

 
: قٌمتها ٌنقص أو التعوٌضات دفع ٌوقؾ أن الصندوق ٌستطٌع- 2

 فً الملحوظة واإلدارٌة الطبٌة والفحوص للمراقبة الخضوع العالقة صاحب ٌرفض عندما- أ
 عن بالتوقٌؾ إذن على حصوله حال فً الطبٌة بالتعلٌمات ٌتقٌد لم إذا أو الداخلً، الصندوق نظام

. العمل
ًا  الداخلً النظام ٌتضمن لم ما البالد خارج العالقة صاحب وجود طٌلة- ب . مخالفة أحكاما
. للحرٌة مانعة عقوبة بتنفٌذ العالقة صاحب فٌها ٌقوم التً المدة طٌلة- ج

 
 

 األمومة تعويض - الرابع الفصل
 
 
 

- 26 المادة
 أن شرط الوالدة، خاللها تقع التً أسابٌع العشرة فترة طٌلة أمومة بتعوٌض الحق مضمونة لكل- 1

. الفترة تلك خالل أجر أي تتقاضى ال وان العمل عن تمتنع
 
 من 23 المادة من 2 الفقرة فً المعٌن الٌومً الكسب متوسط ثلثً ٌعادل األمومة تعوٌض ان- 2

ًا  العمل عن العالقة صاحبة امتناع بتارٌخ ٌعتمد أن ٌمكن كان والذي القانون، هذا  لحساب أساسا
. المرض تعوٌض

 
ًا  تطبق- 3  تعوٌض على القانون هذا من 25 المادة من 2 والفقرة 23 المادة من 3 الفقرة أحكام قٌاسا

. األمومة

 
 

 الدفن نفقات تعويض - اخلامس الفصل
 



 
 

 4/5/1987 تارٌخ 20/87 للقانون وفقا معدلة -27 المادة
: وٌدفع به المعمول لألجور الرسمً األدنى الحد من %150 بـ الدفن نفقات تعوٌض قٌمة تحدد

 هذا من 2 فقرة/ 14 /المادة فً المعٌنٌن عابلته أفراد أحد وفاة حال فً نفسه المضمون إلى- أ
. القانون

. المضمون وفاة حال فً القانون هذا من 2 الفقرة 14 المادة فً المذكورٌن الحق أصحاب إلى- ب

 
 

 ادلهنية واألمراض العمل طوارئ ضمان - الثاين الباب
 
 
 

 عامة أحكام - األول الفصل
 
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -28 المادة
 فً وموارده الباب هذا فً تنظمه ٌحدد المهنٌة، واألمراض العمل طوارئ لضمان صندوق ٌنشأ

. القانون هذا من الثالث الكتاب األول، الباب الثالث، الفصل
: العمل بطوارئ ٌقصد

 
. بعمله القٌام بمناسبة أو أثناء المضمون ٌصٌب الذي الطارئ- أ
 

 منه، عودته أو العمل مكان الى منزله من ذهابه فترة خالل المضمون له ٌتعرض الذي الطارئ- ب
 عن مستقل لسبب الطبٌعً الطرٌق عن انحراؾ أو توقؾ دون واإلٌاب الذهاب ٌكون ان شرط
. عمله

 
 ٌمارس التً المؤسسة فً جارٌة إنقاذ عملٌات بمناسبة أو أثناء المضمون ٌصٌب الذي الطارئ- ج

. عمله فٌها
 
. بعمله قٌامه بمناسبة أو أثناء اللبنانٌة األراضً خارج المضمون ٌصٌب الذي الطارئ- د

 وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم ٌحدد



. تطبٌقه وشروط البند بهذا العمل بدء تارٌخ الصندوق إدارة مجلس
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -29 المادة
. المهنٌة األمراض على العمل بطوارئ المتعلقة القانون هذا أحكام تطبق- 1
 قبل من المراقبة بحق االحتفاظ مع الطارئ تارٌخ بمثابة ٌعتبر للمرض طبٌة معاٌنة أول تارٌخ ان

. الصندوق فً الطبٌة المراقبة
 
 وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تنظم- 2

 عادة المعرضٌن للعمال بالنسبة مهنٌة كأمراض تعتبر التً المرضٌة األعراض البحة اإلدارة مجلس
 تؤدي التً األعمال بعض تتضمن ان وٌمكن. عملهم بطبٌعة خاصة لشروط أو مضرة عوامل لتأثٌر

. األمراض هذه إلى
 
 العوامل لتأثٌر العامل تعرض انتهاء لتارٌخ الحق بتارٌخ إال تظهر ال التً المهنٌة األمراض أن- 3

. المذكورة الالبحة فً المعٌنة المهلة خالل إال الصندوق ٌتحملها ال المضرة
. نفسه بالشكل تتخذ مراسٌم بموجب إكمالها أو الالبحة بهذه النظر إعادة ٌمكن

 
 

 تكون عندما التالٌة المخاطر عاتقه على المهنٌة واألمراض العمل طوارئ فرع ٌأخذ -30 المادة
: مهنً مرض أو عمل طارئ نتٌجة

. المضمون لدى مرضٌة حالة كل- أ
. الكسب توقؾ عنه ٌنتج الذي العمل عن الموقت العجز- ب
. الجزبً أو الكلً الدابم المضمون عجز- ج
. المضمون وفاة- د
 
 

- 31 المادة
 المضمون وفاة حال وفً المضمونون هم السابقة المادة أحكام من ٌستفٌدون الذٌن األشخاص ان- 1

. بعده من الحق أصحاب
 
: هم المضمون وفاة بعد الحق أصحاب ان- 2

. القانون هذا من 14 المادة من 2 الفقرة فً المعٌنون األشخاص- أ
. وفاته عند عاتقه على كانوا إذا القاصرٌن واخوته المضمون ووالدة والد- ب
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -32 المادة
: المهنٌة واألمراض العمل طوارئ ضمان تقدٌمات تتناول

. الطبٌة العناٌة- أ
. العمل عن المؤقت العجز عن التعوٌض- ب
. الجزبً أو الكلً الدابم، العجز حالة فً المقطوع التعوٌض أو العجز معاش- ج



 فً الدفن نفقات وتعوٌض القانون هذا من 39 المادة فً محددون هم كما الحق أصحاب معاش- د
. المضمون وفاة حال

 
 

 الطبية العناية - الثاين الفصل
 
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -33 المادة
: الطبٌة العناٌة تشمل- 1

. القانون هذا من 17 المادة من 2 الفقرة أ البند فً المعددة الطبٌة العناٌة أنواع- أ
 الجراحٌة أو الطبٌة األدوات من وسواها النظارات وتقدٌم البروتٌز آالت تجدٌد وصٌانة تقدٌم- ب

 واألدوات المواد هذه ضرورة الطبٌة المراقبة تثبت ان شرط السابق، البند فً الملحوظة ؼٌر

. المعالجة سبب المهنً المرض أو للطارئ بالنسبة
 
 أو العمل طارئ حالة فً المقدمة الطبٌة العناٌة أنواع على 22 و 21 المادتٌن أحكام تطبق- 2

. المهنً المرض
 

 
 

 العمل طارئ تعويض - الثالث الفصل
 
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -34 المادة
 ٌتثبت العمل عن مؤقت بعجز مهنً مرض أو عمل طارئ بنتٌجة ٌصاب الذي للمضمون ٌحق- 1

 ٌوم كل عن وذلك اجره توقؾ عن مؤقت عجز تعوٌض ٌتقاضى ان الصندوق، من مقبول طبٌب منه
 الحادي الٌوم من اعتباراًا  وذلك تعطٌلها، وأٌام المؤسسة عمل أٌام بٌن فرق دون العمل عن تعطٌل

ًا  العمل صاحب وٌكون. العمل عن التوقؾ لتارٌخ عشر  األولى العشرة األٌام أجور كامل بدفع ملزما
 اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ مرسوم ٌحددها التً الحاالت فً ٌتحمل كما العجز، من

ًا  الصندوق إدارة مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر  المهنٌة النشاطات ألنواع وفقا
 المادة هذه من 2 الفقرة فً محدد هو كما العجز تعوٌض بٌن الفرق من جزء أو كامل للمؤسسات،

. نفسه المرسوم ٌحددها التً الفترات وعن منها 3 الفقرة فً المحدد الٌومً الكسب ومتوسط
 



 هذا ونصؾ الٌومً، الكسب متوسط أرباع ثالثة المؤقت العجز عن التعوٌض قٌمة تساوي- 2
. المستشفى فً المضمون وجود حال فً الكسب

 
 مجموع عن الناتج هو المؤقت العجز تعوٌض لحساب ٌعتمد الذي الٌومً الكسب متوسط أن- 3

 اإلثنً خالل العالقة صاحب تقاضاه الذي القانون هذا من ٌلٌها وما 68 المواد فً المحدد الكسب
ًا  العمل عن التوقؾ لتارٌخ السابقة شهراًا  عشر  ٌعمل لم المضمون كان إذا أما 360 على مقسوما
 فإن شهراًا، عشر اإلثنً مدة من أقل إلى ٌعود عمله بدء كان إذا أو شهراًا، عشر االثنً فترة خالل

 لو فعلٌا المضمون ٌتقاضاها كان التً تلك هً الٌومً الكسب المتوسط لحساب تعتمد التً األجور

. المذكورة الفترة خالل نفسها بالشروط عمل انه
ًا  المتخذ السنوي الكسب تجاوز حال فً  المعٌن السنوي األقصى الحد ضعفً التعوٌض لحساب أساسا
. المقدار هذا إلى ٌخفض الضمان، قانون من 68 المادة فً

 فً ٌتخذ بمرسوم المؤقت العجز عن الٌومً للتعوٌض أدنى حداًا  ٌعٌن ان الوزراء لمجلس ٌمكن

 األخذ بعد اإلدارة، مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس

. المعٌشة ؼالء وزٌادات لألجور األدنى بالحد المتعلق التشرٌع االعتبار بعٌن
 
 العجز معاش بدء تارٌخ لحٌن وإما المضمون شفاء لحٌن أما المؤقت العجز تعوٌضات تدفع- 4

. أدناه 35 المادة من 6 الفقرة فً محدد هو كما الدابم
 
. القانون هذا من 25 والمادة 24 المادة من 3 الفقرة أحكام العمل طارئ تعوٌضات على تطبق- 5
 
. أعاله المبٌنة الفقرات أحكام تطبٌق كٌفٌة الداخلً الصندوق نظام ٌحدد- 6

 
 

 العجز معاش - الرابع الفصل
 
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -35 المادة
 منه تتثبت وكلً دابم بعجز مهنً، مرض أو عمل طارئ بنتٌجة ٌصاب الذي للمضمون ٌحق- 1

 كسبه ثلثً قٌمته تساوي الحٌاة لمدى عجز معاش ٌتقاضى أن الصندوق، فً الطبٌة المراقبة
. السنوي

 
 منه تتثبت وجزبً دابم بعجز مهنً، مرض أو عمل طارئ بنتٌجة ٌصاب الذي للمضمون ٌحق- 2

: ٌتقاضً أن الوطنً، الصندوق فً الطبٌة المراقبة
 درجة بحسب مقداره ٌتحدد عجز معاش األقل، على بالمبة 30 درجته بعجز إصابته حال فً- أ

. الكلً أو الدابم العجز حال فً ٌستحقه كان الذي للمعاش بالنسبة وذلك العجز
ًا  بالمبة، 30 عن تقل درجته بعجز إصابته حال فً- ب ًا  تعوٌضا  وٌكون واحدة مرة ٌسدد مقطوعا



 المعاش هذا مثل أن لو له ٌستحق الذي الجزبً العجز معاش من سنوٌة أقساط ثالثة لقٌمة معادالًا 
ًا  كان . به أصٌب الذي العجز درجة عن متوجبا

 
ًا  تحدد اإلصابات لمختلؾ العابد الدابم العجز نسبة ان- 3  فً ٌتخذ مرسوم بموجب ٌوضع لجدول وفقا

. اإلدارة مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس
 
 ٌقبض ان آخر، شخص له ٌقدمها مستمرة لمعونة وٌحتاج دابم عجز معاش ٌتقاضى للذي ٌحق- 4

. الداخلً النظام فً مقداره ٌحدد إضافٌا
 
ًا  360 ٌعادل العجز معاش لحساب ٌعتمد الذي السنوي الكسب ان- 5  الكسب متوسط من ضعفا

 كسبه قد ٌكون الذي الدخل من أو القانون، هذا من 34 المادة من 3 الفقرة  فً محدد هو كما الٌومً

 ظهر أو الطارئ فٌه حصل الذي الشهر مباشرة تسبق التً المتوالٌة شهراًا  عشر اإلثنً خالل فعالًا 

ًا  أكثر األساس هذا على المعاش حساب كان إذا وذلك المرض، . للمضمون نفعا
ًا  المتخذ السنوي الكسب على تطبق  المتعلقة األحكام العجز معاش وعلى العجز معاش لحساب أساسا
. القانون هذا من 34 المادة فً عنها المنصوص األقصى والحد األدنى بالحد

 
 ٌلً الذي عشر الثالث للشهر األول الٌوم من اعتباراًا  حد أبعد على ٌتوجب العجز معاش ان- 6

 المهلة هذه تمدٌد ٌمكن انه ؼٌر. المهنً المرض فٌه ظهر الذي أو خالله الطارئ وقع الذي الشهر
 فً الطبٌة المراقبة موافقة وبعد المعالج الطبٌب طلب على بناء وذلك أخرى سنة أقصاها لمدة

. الصندوق
 
ًا  العجز معاش ٌدفع- 7 . الداخلً النظام فً دفعه طرق وتحدد مقدما
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -36 المادة
 العالقة صاحب طلب على بناء وإما عفواًا  أما المعاش، مقدار فً النظر ٌعٌد أن الصندوق على- 1
 معاش تصفٌة بعد طرأ هاما تحسنا أو تفاقما بان الصندوق فً الطبٌة المراقبة قبل من ثبت إذا

ًا  النظر إعادة تجري. العجز . للعمل المستفٌد عودة حال فً أٌضا
 
 سنة بعد إال تصفٌته، منذ سنتان مر قد ٌكون عندما المعاش فً النظر إعادة ٌمكن ال انه ؼٌر- 2

 التفاقم زال إذا أو شافٌة جدٌدة معالجة ذلك أثناء استعملت إذا القاعدة هذه تطبق وال األقل، على
. للعمل المستفٌد عودة حال فً أو المهنً المرض أو العمل طارئ لنتابج المؤقت

 
 

 فٌصار مهنً بمرض أو عمل بطارئ أخرى مرة العجز معاش من المستفٌد أصٌب إذا -37 المادة

 كسب كان وإذا. الحاصلة اإلصابات مجموع االعتبار بعٌن االخذ بعد المعاش مقدار تحدٌد الى

 اعتمد الذي السنوي الكسب عن زابداًا  األخٌر المرض أو الطارئ حصول عند السنوي المستفٌد
. األعلى الكسب أساس على ٌحسب الجدٌد المعاش فإن األول المعاش لحساب

 
 



 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -38 المادة
 بدون المدفوعة التعوٌضات االقتضاء عند وتسترد المهنً المرض أو العمل طارئ معاش ٌلؽى- 1

: التالٌة الحاالت فً حق
 حق ال تقدٌمات على الؽش بطرٌقة الحصول حاول أو حصل قد العالقة صاحب ٌكون عندما- أ

. فٌها له
ًا  الطارئ أو المرض ٌكون عندما- ب  عن أو العالقة صاحب ارتكبها جنحة أو جناٌة عن ناتجا

. قبله من مقصود خطأ
 
: قٌمتها ٌنقص أو التعوٌضات دفع ٌوقؾ أن الصندوق ٌستطٌع- 2

 فً الملحوظة واإلدارٌة الطبٌة والفحوص للمراقبة الخضوع العالقة صاحب ٌرفض عندما- أ
 عن بالتوقؾ إذن على حصوله حال فً الطبٌة بالتعلٌمات ٌتقٌد لم إذا أو الداخلً، الصندوق نظام

. العمل
ًا  الداخلً النظام ٌتضمن لم ما البالد خارج العالقة صاحب وجود طٌلة- ب . مخالفة أحكاما
. للحرٌة مانعة عقوبة بتنفٌذ العالقة صاحب فٌها ٌقوم التً المدة طٌلة- ج

 
 

 ادلضمون وفاة بعد احلق أصحاب معاشات - اخلامس الفصل
 
 
 

 30/6/1997 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -39 المادة
 سبٌل على المحددٌن لألشخاص ٌحق مهنً مرض أو عمل طارئ بنتٌجة المضمون وفاة حال فً

 2/8/1974 تارٌخ 8496 رقم المرسوم بموجب التنفٌذ موضع الموضوع القانون فً الحصر
ًا   المادة فً المحدد الحق أصحاب معاش من ٌستفٌدوا ان فٌه الواردة والنسب األولوٌة لترتٌب ووفقا
. أدناه 40

 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -40 المادة
. أعاله 35 المادة من 5 الفقرة فً محدد هو كما السنوي، الكسب ثلثً المعاش هذا ٌبلػ- 1
. المذكور الكسب من بالمابة 50 إلى المعاش هذا ٌخفض واحد، حق، صاحب وجود حال فً- 2
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -41 المادة
    .لألرملة الملحوظ التعوٌض بالتساوي ٌتقاسمن هؤالء فإن شرعٌات، أرامل عدة المضمون ترك إذا
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -42 المادة



: الحق أصحاب معاش ٌتوجب
 ٌلً الذي الشهر من األول الٌوم من اعتباراًا  العجز، معاش من ٌستفٌد مضمون وفاة حال فً- أ

. المضمون وفاة خالله حصلت الذي الشهر
. الوفاة تارٌخ من العجز،اعتباراًا  معاش من بعد استفاد قد ٌكن لم مضمون وفاة حال فً- ب
 أشهر الستة خالل المعاش طلب قدم إذا أعاله المبٌنٌن التارٌخٌن من اعتباراًا  المعاش ٌستحق- ج

 الذي للشهر األول الٌوم من اعتباراًا  ٌتوجب المعاش فإن األخرى الحاالت وفً. الوفاة لتارٌخ الالحقة

. خالله الطلب تقدم الذي الشهر ٌلً  
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -43 المادة
ًا  الحق أصحاب معاش ٌدفع . الداخلً النظام فً دفعه طرق وتحدد مقدما

 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -44 المادة
 الحالة هذه وفً. األرمل أو األرملة زواج بتارٌخ أو منه المستفٌد وفاة عند بالمعاش الحق ٌسقط

. سنوات ثالث عن معاشاته مجموع ٌساوي المال من مبلػ األرملة أو لألرمل ٌستحق األخٌرة
 لنٌله المفروضة الشروط فٌهم تتوفر تعد لم إذا الحق أصحاب معاش من المستفٌدٌن باقً حق ٌسقط
. المذكورة الشروط خالله فقدت الذي الشهر نهاٌة من اعتباراًا  وذلك

 الباقٌن المستفٌدٌن على حصته توزع أعاله المبٌنة لألسباب المستفٌدٌن أحد حق سقوط حال فً
. 40 المادة من 2 الفقرة أحكام بتطبٌق االحتفاظ مع وذلك

 
 

 الدفن نفقات تعويض - السادس الفصل
 
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -45 المادة
 الحق ألصحاب مقطوع تعوٌض ٌدفع مهنً مرض أو عمل طارئ بنتٌجة المضمون وفاة حال فً

 على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم مقداره ٌحدد القانون، هذا من 39 المادة فً المحددٌن
. الصندوق إدارة مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح

 
 

 العائلية التعويضات - الثالث الباب
 



 
 
 
 

 العائلية التعويضات - الثالث الباب
 
 
 

 الفصل فً وموارده الباب هذا فً تنظٌمه ٌحدد العابلٌة، للتعوٌضات صندوق ٌنشأ -46 المادة

. القانون هذا من الثالث، الكتاب األول، الباب الثالث،
 هذا من 10 المادة وفً 9 المادة من 1 الفقرة فً المذكورٌن لألجراء العابلٌة التعوٌضات تمنح- 1

ًا  العمل عن للعاجزٌن وكذلك العمل طارئ أو واألمومة المرض ضمان مستحقً وإلى القانون  وفقا
.  بالمبة 50 عن العجز درجة زادت إذا 35 للمادة

 
: العابلٌة التعوٌضات تتوجب- 2

. 14 المادة من 2 الفقرة ج البند فً محدد هو كما معال، ولد كل عن- أ
 لؽاٌة عاملة وؼٌر عازبة فتاة كل عن وكذلك السن، تحدٌد دون عاهة ذي معال ولد كل عن- ب

. عمرها من والعشرٌن الخامسة اكتمال
. مأجوراًا  عمالًا  تزاول تكن لم إذا البٌت فً تقٌم التً الشرعٌة الزوجة عن- ج

 
 قانون من 48 الى 46 المواد فً علٌها المنصوص العابلٌة للتعوٌضات الشهرٌة القٌمة حددت

 لٌرة الؾ وعشرون وخمسة مبتان. )ل.ل/ 225.000 /االقصى حده بمبلػ االجتماعً الضمان
: ٌلً كما ٌوزع ،24/3/2001 تارٌخ 5103 رقم للمرسوم وفقا وذلك( لبنانٌة

. الزوجة عن لبنانٌة لٌرة الؾ ستون. ل.ل 60.000- 
 اوالد خمسة لؽاٌة ولد كل عن لبنانٌة لٌرة الؾ وثالثون ثالثة. ل.ل 33.000- 

 
 

- 47 المادة
ًا  واحد عابلً تعوٌض من بأكثر الحق الولد ٌعطى ال- 1 . السابقة للمادة وفقا
ًا  المطلوبة الشروط واحد ولد إزاء أشخاص عدة فً توفرت إذا  فإن السابقة المادة ألحكام وفقا

: تدفع العابلٌة التعوٌضات
 فً األوالد حضانة كانت إذا إال آنفا المذكورة الشروط والوالدة الوالد فً توفرت إذا للوالد- أ

. وحدها الوالدة عهدة
. المذكورة بالشروط متمتعٌن والوالدة كالوالد هؤالء ٌكون عندما لألوصٌاء أو بالتبنً لألهل- ب
 
. عابلة رب لكل فقط أوالد خمسة لؽاٌة العابلٌة التعوٌضات تعطى- 2



 
 قانون من 48 الى 46 المواد فً علٌها المنصوص العابلٌة للتعوٌضات الشهرٌة القٌمة حددت

 لٌرة الؾ وعشرون وخمسة مبتان. )ل.ل/ 225.000 /االقصى حده بمبلػ االجتماعً الضمان
: ٌلً كما ٌوزع ،24/3/2001 تارٌخ 5103 رقم للمرسوم وفقا وذلك( لبنانٌة

. الزوجة عن لبنانٌة لٌرة الؾ ستون. ل.ل 60.000- 
 اوالد خمسة لؽاٌة ولد كل عن لبنانٌة لٌرة الؾ وثالثون ثالثة. ل.ل 33.000- 

 

 
 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -48 المادة
 بناء الوزراء، مجلس فً ٌتخذ بمرسوم دفعها وطرق العابلٌة للتعوٌضات الشهرٌة القٌمة تحدد- 1

. اإلدارة مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على
 
ًا  العابلٌة التعوٌضات تدفع- 2  لحساب العمل رب قبل من التعوٌض مستحقً لألجراء شهرٌا

 والرسوم الخزٌنة دٌن بعد ٌأتً وهو الممتازة الدٌون من العابلٌة التعوٌضات دٌن وٌعتبر. الصندوق
. اإلفالس حالة فً حتى وذلك الجبرٌة والتأمٌنات القضابٌة

 
ًا  ألجرابه مباشرة العمل صاحب ٌدفعها التً العابلٌة التعوٌضات الزمن بمرور تسقط- 3 ‚ وفقا

 سنة خالل بها الصندوق العمل صاحب ٌحاسب لم إذا الداخلً، الصندوق نظام فً المحددة لألصول
. المذكورة التعوٌضات عنها تتوجب التً المدة ذات عن االشتراكات استحقاق مهلة انتهاء تارٌخ من

 
 تارٌخ من اعتباراًا  سنتان هً للمضمونٌن المتوجبة العابلٌة التعوٌضات على الزمن مرور مدة ان- 4

. الداخلً الصندوق نظام ٌحدده كما استحقاقها
 
 تارٌخ من اعتباراًا  تبدأ سنتان هً حق وجه دون المقبوضة التقدٌمات على الزمن مرور مدة ان- 5

. توجبها بعدم الصندوق علم
 

 الفصل فً وموارده الباب هذا فً تنظٌمه ٌحدد العابلٌة، للتعوٌضات صندوق ٌنشأ -46 المادة

. القانون هذا من الثالث، الكتاب األول، الباب الثالث،
 هذا من 10 المادة وفً 9 المادة من 1 الفقرة فً المذكورٌن لألجراء العابلٌة التعوٌضات تمنح- 1

ًا  العمل عن للعاجزٌن وكذلك العمل طارئ أو واألمومة المرض ضمان مستحقً وإلى القانون  وفقا
.  بالمبة 50 عن العجز درجة زادت إذا 35 للمادة

 
: العابلٌة التعوٌضات تتوجب- 2

. 14 المادة من 2 الفقرة ج البند فً محدد هو كما معال، ولد كل عن- أ
 لؽاٌة عاملة وؼٌر عازبة فتاة كل عن وكذلك السن، تحدٌد دون عاهة ذي معال ولد كل عن- ب

. عمرها من والعشرٌن الخامسة اكتمال
. مأجوراًا  عمالًا  تزاول تكن لم إذا البٌت فً تقٌم التً الشرعٌة الزوجة عن- ج

 
 قانون من 48 الى 46 المواد فً علٌها المنصوص العابلٌة للتعوٌضات الشهرٌة القٌمة حددت

 لٌرة الؾ وعشرون وخمسة مبتان. )ل.ل/ 225.000 /االقصى حده بمبلػ االجتماعً الضمان



: ٌلً كما ٌوزع ،24/3/2001 تارٌخ 5103 رقم للمرسوم وفقا وذلك( لبنانٌة
. الزوجة عن لبنانٌة لٌرة الؾ ستون. ل.ل 60.000- 
 اوالد خمسة لؽاٌة ولد كل عن لبنانٌة لٌرة الؾ وثالثون ثالثة. ل.ل 33.000- 

 
 

 اخلدمة هناية تعويض - الرابع الباب
 
 
 

- 49 المادة
 هذا فً تنظٌمه ٌحدد الخدمة نهاٌة لتعوٌض صندوق ٌنشأ الشٌخوخة، ضمان تشرٌع ٌسن أن إلى- 1

. القانون هذا من الثالث الكتاب األول، الباب الثالث، الفصل فً وموارده الباب
 
 المذكورٌن االجراء لجمٌع بالنسبة إلزامً هو الباب هذا فً المنشأ الخدمة نهاٌة تعوٌض نظام ان- 2

 الفرع هذا وضع تارٌخ بعد استخدموا والذٌن القانون هذا من 10 المادة وفً 9 المادة من أ الفقرة فً
. التنفٌذ موضع الضمان من

 
: التالٌتٌن الحالتٌن إحدى بٌن الخٌار المذكور بالتارٌخ العمل رب لدى المستخدمٌن لألجراء- 3

. الخدمة من الصرؾ بتعوٌضات ٌتعلق فٌما العمل قانون ألحكام خاضعٌن ٌبقوا أن- أ
 سنتان أقصاها مهلة خالل وذلك الباب هذا فً المقرر الخدمة نهاٌة تعوٌض نظام ٌختاروا ان- ب

. المادة هذه من أ الفقرة فً إلٌه المشار التارٌخ من اعتباراًا 
 إلى عنه نسخة وإرسال الصندوق عام مدٌر إلى خطً طلب تقدٌم علٌهم ٌتوجب الحال هذه وفً
. األجٌر طلب فً األشكال من شكل بأي ٌعارض ان األخٌر لهذا ٌسوغ وال. عملهم رب
 الذٌن االجراء على تطبق الباب هذا سٌاق فً المستعملة" االختٌارٌون المضمونون" عبارة ان

ًا  الخدمة نهاٌة تعوٌض نظام اختاروا . أعاله جاء لما وفقا
 
 

- 50 المادة
 بتعوٌض الحق باختٌاره، وإما إلزامٌة بصورة أما الخدمة نهاٌة تعوٌض لنظام خاضع أجٌر لكل- 1

: اآلتٌة الشروط أحد فٌه توفر إذا الخدمة نهاٌة
 
 الصندوق فً اشتراكه مدة بإضافة وذلك األقل على سنة عشرٌن عمله سنً مجموع ٌكون ان- أ

 موضع المذكور الفرع وضع بتارٌخ ٌستخدمه كان الذي العمل رب لدى الخدمة سنوات على
. به الخاصة للفبة التنفٌذ

 
ًا  ٌكون أن- ب  مع مماثل بعمل أو بعمله القٌام من ٌمنعه األقل على% 50 بمعدل بعجز مصابا

. المهنً وضعه مراعاة



 
 المادة من األولى الفقرة فً علٌها المنصوص الطبٌة اللجنة العجز هذا من تتثبت ان ٌجب- ج
. القانون هذا من 35

 
 تلً التً شهراًا  عشر االثنً خالل عملها وتركت تزوجت قد تكون ان األجٌر للمرأة بالنسبة- د

. زواجها تارٌخ
 

. والخمسٌن الخامسة والمضمونة عمره من الستٌن بلػ قد المضمون ٌكون ان- هـ
 
ًا  أو إلزامٌا المضمون األجٌر وفاة حال فً- 2  2 الفقرة فً المعٌنٌن الحق ألصحاب ٌستحق اختٌارٌا

. الخدمة نهاٌة تعوٌض أعاله 31 المادة من
 
 

: التالً الوجه على الخدمة نهاٌة تعوٌض مقدار ٌحدد -51 المادة
 سبق الذي الشهر خالل العالقة صاحب ٌتقاضاه الذي األجر خدمة سنة كل عن ٌعادل انه- أ -1

. بالتعوٌض الحق نشوء تارٌخ
ًا  األجر كان إذا ًا  محسوبا ًا  أو كلٌا  ٌعادل التعوٌض مقدار فان( القومسٌون )العمولة أساس على جزبٌا

 العالقة صاحب تقاضاها التً المبالػ مجموع من عشر اثنً من واحداًا  جزءاًا  خدمة سنة كل عن
. أعاله إلٌه المشار التارٌخ سبقت التً شهراًا  عشر االثنً خالل
ًا  األجر كان وإذا  على حالة كل فً ٌحدد الداخلً الصندوق نظام فإن. أخرى أسس على محسوبا
. خدمة سنة كل عن التعوٌض مقدار لتعٌٌن استعماله الواجب المبلػ حدة
ًا  ٌتخذ الذي األجر ان الحاالت مطلق وفً  المادة فً المحدد هو التعوٌض حساب ألجراء أساسا
. القانون هذا من ،1 فقرة ،68

 
 ان( أجٌرة كانت إذا والخمسٌن الخامسة أو )العمر من الستٌن بلػ الذي للمضمون وٌحق- ب

ًا  ٌتقاضى  وال األولى سنة للعشرٌن الحقة خدمة سنة كل عن شهر نصؾ قدره إضافٌا تعوٌضا
 للصندوق متوجبة خاللها االشتراكات تكون التً الفترة عن إال اإلضافً التعوٌض هذا ٌتوجب

. العمل رب على
 
 على معادالًا  التعوٌض ٌكون أن ٌجب 50 المادة من 1 الفقرة ب البند فً الملحوظة الحاالت فً- 2

. شهراًا  عشرٌن ألجر األقل
 
 العمل أرباب على المفعول سارٌة العمل قانون من 54 المادة من 2 الفقرة أحكام تبقى- 3

. الخدمة نهاٌة تعوٌض نظام إلى لالنتساب السابقة للخدمات فٌها المذكورٌن
 
 مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء لمجلس وٌمكن- 4

 72 المادة فً إلٌهم المشار لألجراء العابد التعوٌض بمقدار ٌتعلق ما فً خاصة تدابٌر اتخاذ اإلدارة،
. القانون هذا  من

 
ًا  الخدمة نهاٌة تعوٌض ٌحسب األجٌر وفاة حال فً- 5  سنً أساس على السابقة الفقرات إلحدى وفقا



 ستة راتب عن التعوٌض مقدار ٌقل ال ان ٌجب الحاالت مطلق وفً الوفاة، تارٌخ لحٌن الخدمة
. أشهر

 
 اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ مرسوم بموجب بعد، فٌما التعوٌض مقدار رفع ٌمكن- 6

 للصندوق المالً الوضع مراعاة ومع اإلدارة، مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر
. القانون هذا من 49 بالمادة المنشأ

 
 

ًا  أو إلزامٌا المضمون لألجٌر ٌحق ال -52 المادة : التالٌة الحاالت فً مخفض تعوٌض اال اختٌارٌا
. فٌها تدربه نهاٌة من اعتباراًا  سنتٌن انقضاء قبل فٌها تدرب التً المؤسسة نفسه تلقاء من ترك إذا- 1
ًا  مضمونا كان إذا أو  تلً التً   شهراًا  عشر االثنً نهاٌة قبل نفسه تلقاء من عمله وترك اختٌارٌا

 فً المحدد الخدمة نهاٌة تعوٌض ثلث تعوٌضه فٌبلػ الباب، هذا فً المقرر النظام إلى انتسابه تارٌخ
. أعاله 51 المادة

 
 ٌبلػ آخر، مأجور عمل أي إلى الرجوع قصد دون نهابٌا عمله ترك انه األجٌر ٌثبت عندما- 2

: التعوٌض
. األكثر على سنوات خمس اشترك إذا المذكور التعوٌض من% 50-
. األكثر على سنوات وعشر سنوات خمس من أكثر اشترك إذا المذكور التعوٌض من 65%-
 على سنة عشرة وخمس سنوات عشر من أكثر فٌه اشترك إذا المذكور التعوٌض من% 75- 

. األكثر
. سنة عشرٌن من وأقل عشرة خمس من أكثر فٌه اشترك إذا المذكور التعوٌض من% 58-
 
 

- 53 المادة
 الخدمة نهاٌة تعوٌض نظام على االختٌاري إجرابه انتساب عند ٌنظم ان العمل رب على ٌتوجب- 1

 طلبه تارٌخ حتى استخدامه منذ األجٌر قضاها التً المستمر العمل فترة عن التعوٌض حساب
. المذكور النظام إلى االنتساب

ًا  التعوٌض حساب ٌجري . الخدمة من الصرؾ بتعوٌض المتعلقة العمل قانون ألحكام وفقا
ًا  ٌبلػ ان العمل رب على  الخدمات مدة ذكر مع السابقة الفقرة فً المذكور الحساب االجراء إلى خطٌا

. األجر ومعدل
 الحساب تبلؽه ٌوم من اعتباراًا  أشهر ستة مهلة األجٌر ٌعطى الحساب هذا حول نزاع قٌام حال فً

. العمل قضاء أمام علٌه لالعتراض المذكور
 الصندوق إلى تقدٌمها العمل أرباب على ٌتوجب التً والمستندات األوراق الصندوق نظام ٌعٌن

ًا  ٌنتسب عندما . الخدمة نهاٌة تعوٌض لنظام أجراؤهم اختٌارٌا
 
 بالتعوٌض، الحق تعطى التً الخدمة مدة خالل عمل أرباب عدة عند عمل قد األجٌر ٌكون عندما- 2

 التعوٌض إلٌها ٌضاؾ عمل تؽٌٌر كل عند المجمدة حساباته مجموع من ٌتألؾ تعوٌضاته حساب فإن
 بالمعدل علٌه الفابدة   وتسري الصندوق فً الحساب هذا ٌجمد. األخٌر العمل رب على المتوجب

. الداخلً الصندوق نظام فً المحدد
 



ًا  للمضمون العابد التعوٌض ٌظل- 3  أحكام بموجب األداء ٌستحق ان إلى عمله رب ٌد تحت اختٌارٌا
: التالٌة الفقرة فً المبٌنة الحاالت وفً 50 المادة من 2و 1 الفقرتٌن

 
ًا  المضمون األجٌر ترك إذا- 4  رب على ٌتوجب األقل على سنة عشرٌن خدمة قبل عمله اختٌارٌا

 أعاله 52 أو 51 المادة فً الملحوظ التعوٌض للصندوق ٌدفع ان الخدمة، تركه سبب كان أٌا العمل

 هذا ٌجمد. للنظام االنتساب طلبه تارٌخ لؽاٌة األجٌر استخدام بدء منذ المستمر العمل فترة عن
ًا  التعوٌض  فً عنها المنوه االحتماالت أحد حصول حتى النظام فً المحدد بالمعدل الفابدة إلٌه مضافا

 نفسه تلقاء من العمل إلزامٌا المضمون ترك إذا المنوال هذا على األمر وٌجري. أعاله 50 المادة
. خدمة سنة عشرٌن إتمام قبل

 
 الباقٌة التعوٌضات تسدٌد أجل من العمل ألرباب منحها ٌمكن التً المهل الصندوق نظام ٌلحظ- 5

ًا  ٌلحظ ان وٌمكن فابدة دون أو إلٌها فابدة إضافة مع األداء، والمستحقة لدٌهم  التعوٌضات تسدٌد أٌضا

 تقدٌم وطرق مهل نفسه النظام وٌحدد. االقتضاء عند علٌها، حسم لقاء سنوٌة بأقساط المستحقة ؼٌر  
 وبٌن القانون هذا بٌن التوفٌق وشروط الخدمة انتهاء حال فً واألجٌر العمل رب قبل من التصارٌح

ًا  أكثر تكون عندما الرسمٌة الجرٌدة فً القانون هذا نشر بتارٌخ المطبقة الرضابٌة األنظمة  نفعا

 متوجبة تكون قد التً الدٌون تصفٌة كذلك النظام وٌحدد الخدمة نهاٌة بتعوٌض ٌختص فٌما لألجراء
. إجرابه على العمل لرب

 
 الدٌن وٌعتبر السابقة الفقرة فً عنها المنوه التعوٌضات لتحصٌل المباشر االدعاء حق للصندوق- 6

. مباشرة الخزٌنة دٌن بعد وٌصنؾ الممتازة الدٌن من المذكور
 
 

 8496 رقم بالمرسوم المنفذ والقانون 5/10/1973 تارٌخ 6110 للمرسوم وفقا معدلة- 54 المادة
 2/8/1974 تارٌخ
ًا  أو إلزامٌا مضمون أجٌر لكل الخدمة نهاٌة تعوٌض أصل من سلفة الصندوق ٌعطً- 1  إذا اختٌارٌا

 الصندوق فً اشتراكه ٌثبت عندما عنها مسؤوالًا  أو عابلة ورب اضطرارٌا العمل عن عاطالًا  كان
 أجٌر لكل واحدة مرة إال تعطى أن ٌمكن ال التً السلفة هذه قٌمة تحدد. األقل على سنوات ثالث مدة

 السلفة قٌمة تتجاوز أن ٌمكن وال خدمة سنة كل عن شهر بمعدل المأجور العمل مدة أساس على
 قٌمتها كامل تسدٌد لحٌن الشهري األجر نصؾ معدل شهرٌا تدفع وهً األخٌر األجر أضعاؾ ثالث

. المذكورة
 
. ملؽاة- 2
 
 50 المادة من 2 الفقرة وفً 1 الفقرة من ج و ب و أ البنود فً علٌها المنصوص الحاالت فً- 3

 التصفٌة هذه وتجري بعده من الحق أصحاب أو األجٌر طلب على بناء الخدمة نهاٌة تعوٌض ٌصفى
ًا   المنصوص الحاالت وفً 50 المادة من 1 الفقرة (د )البند فً علٌها المنصوص الحاالت فً حكما
 إلى خطً طلب توجٌه االجراء على ٌتوجب المذكورة المادة من 1 الفقرة وج أ البندٌن فً علٌها
 فً لصندوق العمل رب إلى الطلب هذا عن نسخة إرسال ٌجب حسابهم، بتصفٌة الصندوق عام مدٌر
 بموجب المدفوعة السلفات تحسم األحوال مطلق وفً. التصفٌة ألجراء أشهر ثالث أقصاها مهلة

. حسابه رصٌد إال عندبذ ٌقبض ال الذي العالقة صاحب حساب من السابقتٌن الفقرتٌن



 
ًا  المضمون األجٌر حساب تصفٌة عند- 4 ًا  للصندوق العمل رب ٌدفع اختٌارٌا  مجموع ٌساوي مبلؽا

ًا  المحسوبة التعوٌضات ًا  أعاله، 51 المادة ألحكام وفقا  .الصندوق فً األجٌر حساب قٌمة منه محسوما
 المحدد بالمعدل الفوابد إلٌها مضافا للصندوق العمل رب مدفوعات مجموع من القٌمة هذه وتتألؾ  

. الداخلً الصندوق نظام فً
 قٌمة بٌن الفرق إال الصندوق إلى العمل رب ٌدفع ال إلزامٌا المضمون حساب تصفٌة وعند

ًا  المحسوبة التعوٌضات ًا  الصندوق إلى أجراها التً المدفوعات ومجموع أعاله 51 للمادة وفقا  مضافا
. النظام فً المحدد بالمعدل الفابدة إلٌها
 أو السابقة المادة بموجب أجرٌت التً تلك هً السابقتٌن الفقرتٌن فً عنها المنوه المدفوعات ان

. القانون هذا من 76 إلى 71 المواد
 
 أو عمره من الستٌن أتم الذي األجٌر لمصلحة الملحوظ الخدمة نهاٌة تعوٌض تحوٌل ٌمكن- 5

ًا  طلبه على بناء الحٌاة مدى معاش إلى عمرها من والخمسٌن الخمسة أتمت التً األجٌرة  ووفقا
. الداخلً الصندوق نظام ٌحددها التً للطرق

 
 ملؽاة- 6

 
 

 والتقدميات دلختلف مشرتكة أحكام - اخلامس الباب
 
 
 

 :الضمان مدة ضمن من تعتبر واألمومة المرض ضمان بتقدٌمات الحق اكتساب أجل من -55 المادة
. الضمان لهذا إلزامٌا األجٌر انتساب لتارٌخ السابقة والتدرٌب االستخدام مدة جمٌع

 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -56 المادة
 واألمراض العمل طوارئ وضمان واألمومة المرض ضمان تقدٌمات على الزمن مرور مدة ان

. استحقاقها تارٌخ من اعتباراًا  أشهر ستة هً المهنٌة
 ال. استحقاقها تارٌخ من اعتباراًا  سنتان هً الوفاة أو الدابم العجز تقدٌمات على الزمن مرور مدة ان

. أشهر الستة عن تزٌد لمدة العجز معاش متأخرات تدفع
 
 

 نوع أي من تعهد أو مقاصة أو تفرغ موضوع تكون ان ٌمكن ال النقدٌة التقدٌمات ان -57 المادة
 لؽاٌة حجزها ٌجوز الحالة هذه وفً. شرعٌة ؼذابٌة موجبات لتنفٌذ اال الحجز تقبل ال وهً كان

. قٌمتها نصؾ
 



 
 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -58 المادة
 ثمان خالل الصندوق إبالغ العمل رب على ٌتوجب مهنً مرض أو عمل طارئ وقوع حال فً- 1

. الطارئ حصول تارٌخ من األكثر على ساعة وأربعٌن
 شأنها من التً التدابٌر جمٌع ٌتخذ ان المهنً المرض أو الطارئ وقوع حال العمل رب على

. المصاب حالة تفاقم دون الحؤول
 
 ٌتبٌن عندما وذلك الصحٌة لحالته مالءمة أكثر عمل إلى األجٌر ٌنقل أن العمل رب على توجب- 2

 باالزدٌاد ٌهدد عمل طارئ أو مهنً بمرض أصٌب قد المضمون أن الصندوق فً الطبٌة للمراقبة
. المؤسسة مع بالتعاون االقتضاء التدبٌرعند هذا ٌتخذ. السابق عمله فً استمراره حال فً والتفاقم

 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 59 المادة
 وزٌر مع بالتعاون وذلك والطوارئ األمراض من للوقاٌة المتخذة التدابٌر فً الصندوق ٌساهم- 1

   واألجراء العمل ألرباب المهنٌة الهٌبات ومع العامة ووزٌرالصحة االجتماعٌة والشؤون العمل
. الفردٌة والمؤسسات

. واختصاصاتها تألٌفها كٌفٌة الداخلً النظام فً تحدد والصحة للوقاٌة علٌا لجنة الؽاٌة لهذه تؤلؾ
 
 أماكن فً والصحة السالمة شروط تؤمن التً التدابٌر جمٌع ٌتخذ ان العمل رب على ٌتوجب- 2

 االجراء حالة لمراقبة اإللزامٌة التدابٌر بعض الداخلً نظامه فً ٌحدد أن للصندوق ٌمكن. العمل

. العمل أماكن فً بالوقاٌة المتعلقة بالوسابل والقٌام الصحٌة
 
 العمل وطوارئ األمراض من الوقاٌة تدابٌر ألعداد المؤسسات أطباء مع الصندوق ٌتعاون- 3

 إلرشاد وكذلك أعاله 2 الفقرة بموجب المفروضة التدابٌر وتنفٌذ ألعداد االقتضاء عند وكذلك
. الصحٌة الناحٌة من المضمونٌن   وتوجٌه

 
 

 من االستفادة من مهنً مرض أو عمل بطارئ المصابٌن تمكٌن الصندوق ٌستطٌع -60 المادة
 مع المجال هذا فً ٌتعاونوا أن العمل أرباب وعلى آخر مناسب لعمل لتأهٌلهم المهنً األعداد وسابل

ًا  الصندوق . الداخلً الصندوق نظام فً المحددة للشروط وفقا
 
 

 13/1/1972 تارٌخ 2653 للمرسوم وفقا معدلة -61 المادة
 العمل قانون علٌها ٌنص التً من أهمٌة أكثر تقدٌمات تمنح التً الداخلٌة واألنظمة االتفاقات ان- 

ًا  تكون والتً  الضمان فروع من فرع كل تنفٌذ تارٌخ حتى ما مؤسسة فً المفعول سارٌة عملٌا
 فً علٌها المنصوص والتقدٌمات عن ٌزٌد ما كل فً إلزامٌة وبصورة بها معموالًا  تبقى االجتماعً

ًا  وتشكل الضمان فروع من فرع بكل ٌتعلق ما فً القانون هذا ًا  حقا . المؤسسة ألجراء مكتسبا
 وتحدد علٌها المتفق التقدٌمات من القانون هذا فً علٌها المنصوص التقدٌمات تحسم الحالة هذه وفً

. واألجراء اإلدارة بٌن اتفاق بموجب الزٌادة
 بهذا الخالؾ وقوع وعند االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة إلى االتفاق هذا عن نسخة تسلم



. االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر به ٌفصل الخصوص
 
 

- 62 المادة
 مطالبة فً بعدهم من الحق أصحاب أو المضمونٌن حق دون ٌحول ال القانون هذا تطبٌق ان- 1

 المبالػ مجموع التعوٌض هذا أصل من ٌحسم الحاصل الضرر عن بالتعوٌض بالحادث، المتسببٌن
. الصندوق من المدفوعة

 
 بالمبالػ بالحادث، المتسببٌن على مباشرة بدعوى ٌرجع أن األحوال مطلق فً للصندوق ٌحق- 2

. بنتٌجته دفعها قد ٌكون التً
 
 

- 63 المادة
ًا  االجتماعً الضمان نظام ٌطبق ما بقدر تلؽى،- 1 ًا، أم كلٌا  أحكام جمٌع منه المستفٌدٌن على جزبٌا

 وطوارئ واألمومة المرض حاالت فً المعطاة بالتقدٌمات العابلٌة بالتعوٌضات المتعلقة القوانٌن
 للمضمونٌن بالنسبة الخدمة، من الصرؾ بتعوٌض المتعلقة األحكام وكذلك المهنٌة واألمراض العمل

. الخدمة نهاٌة تعوٌض نظام فً واالختٌارٌٌن اإللزامٌٌن
 
 وزٌر اقتراح على بناء الوزراء، مجلس فً ٌتخذ بمرسوم السابقة الفقرة تطبٌق دقابق تحدد- 2

. اإلدارة مجلس إنهاء وبعد االجتماعٌة والشؤون العمل

 
 

 اخلالفات وحل ادلالية األحكام - الثالث الكتاب
 
 
 

 ادلايل والتنظيم ادلوارد - األول الباب
 
 
 

 عامة أحكام - األول الفصل
 
 



 
 5/10/1973 تارٌخ 6110 للمرسوم وفقا معدلة -64 المادة
 القانون هذا من 7 المادة فً علٌها المنصوص االجتماعً الضمان فروع من فرع كل ٌتمتع- 1

. تأدٌته لتؽطٌة الخاصة بموارده وٌتصرؾ المالً، باالستقالل
. القانون هذا فً المحددة للؽاٌات إال وممتلكاته الصندوق واردات استعمال ٌمكن ال
 
 االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تنشأ- 2

 آلجال الصندوق أموال بتوظٌؾ تكلؾ مالٌة لجنة الصندوق إدارة مجلس وإنهاء المالٌة، ووزٌر
 تصرؾ تحت وتوضع المرسوم نص فً وصالحٌاتها تشكٌلها وٌحدد وطوٌلة ومتوسطة قصٌرة

. التوظٌفات سٌاسة مسؤولٌة ٌتحمل والذي الصندوق إدارة مجلس سلطة
: ربٌسٌة بصورة هً، اللجنة مهمة ان

. الداخلً النظام فً المحددة الدنٌا الفابدة الصندوق لرأسمال تؤمن أن- 1
 
 الصندوق بتوازن اإلخالل دون سنة، كل تحقٌقها ٌمكن التً االجتماعٌة التوظٌفات تحدد ان- 2

. المالً
: سوى تتناول أن ٌمكن ال طوٌلة أو متوسطة آلجال التوظٌفات ان

 
 الدولة، سندات- أ
 

 الدولة، بكفالة العامة والهٌبات للمؤسسات الممنوحة القروض- ب
 

 المنقولة، ؼٌر األموال- ج
 
 المساكن تأمٌن منها الؽاٌة تكون مباشرة،عندما الصندوق بواسطة الممنوحة القروض- د

 عدا ما العام القطاع ولموظفً االجتماعً الضمان فروع جمٌع أو أحد لدى المضمونٌن لفبات
ًا  العام، واألمن الداخلً األمن قوى ورجال العسكرٌٌن ًا  توضع وشروط لنظام وفقا  خصٌصا

. الؽاٌة لهذه
ًا   أو الخدمة نهاٌة تعوٌضات كامل الصندوق لصالح ٌحجز النافذة القانونٌة لألحكام وخالفا

 التً التقاعدٌة الحسومات أو التقاعد معاشات أو الصرؾ تعوٌضات أو الخدمة من الصرؾ
 إلٌها المشار للؽاٌة الممنوح القرض من المستفٌد الموظؾ أو للمستخدم   تستحق أو استحقت

. أعاله
 إال االستحقاق ألصحاب تدفع فال الحسومات أو المعاشات أو التعوٌضات هذه تصفٌة وعند

 لصالح محجوزاًا  الرصٌد وٌبقى التصفٌة بتارٌخ المسددة ؼٌر األقساط قٌمة تفوق التً المبالػ
. واللواحق الفوابد مع القرض كامل تسدٌد لحٌن   الصندوق

 والشؤون العمل وزٌر لتحكٌم ٌخضع المالٌة واللجنة الصندوق إدارة مجلس بٌن ٌنشأ خالؾ كل
. االجتماعٌة

 
 

 تارٌخ 5489 رقم المرسوم راجع )،3/8/1982 تارٌخ 24 للقانون وفقا معدلة -65 المادة



4/8/1994 )
ًا  القانون هذا من 7 المادة فً عنها المنصوص االجتماعً الضمان فروع تموٌل:اوالًا   ألحكام وفقا

. أدناه 76 إلى 71 المواد
 

ًا  : ثانٌا
 من الحصول، الخاص القانون أشخاص من معنوي أو طبٌعً عمل صاحب كل على ٌتوجب- 1

   هذا بتنفٌذ المتعلقة المالٌة الموجبات وسابر االشتراكات تسدٌده تثبت ذمة براءة على الصندوق،
. القانون هذا فً الواردة التالٌة والمواد المادة هذه فً المحددة الحاالت فً وذلك القانون،

ًا  مفعوله وٌكون المتوجبة الذمة براءة بمثابة الصندوق من المعطى اإلٌصال ٌعتبر  لمدة صالحا
. تارٌخه من أشهر ثالثة

 اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم الذمة براءة مفعول تمدٌد االقتضاء، ٌمكن،عند
. االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر

 
 المعاملة كانت إذا الفقرة هذه من 1 البند فً عنها المنصوص الذمة براءة تقدٌم ٌتوجب- 2

: التالٌة الحاالت فً الفردٌة بصفتهم األشخاص لمصلحة ال المؤسسة لمصلحة
 

 المرسوم فً عنه والمنصوص له التابع الخاص السجل وفً التجاري السجل فً المعامالت- 

. وتعدٌالته 11/7/1967 تارٌخ 11 رقم اإلشتراعً
 

 اإلشتراعً المرسوم فً عنها المنصوص والصناعة التجارة ؼرؾ فً التسجٌل معامالت- 
 9و 8و 3 الفقرات فً الملحوظة الحاالت فً وكذلك وتعدٌالته، 5/8/1968 تارٌخ 36 رقم
. المذكور اإلشتراعً المرسوم من الثامنة المادة من

 
 والشركات التجارٌة للمؤسسات العابدة العقارٌة الملكٌة تتناول التً العقود معامالت - 

. آخر رسمً مرجع أي أو العقاري السجل أمام العمل، أصحاب ٌملكها التً التجارٌة
 

 اختالؾ على الجمركٌة والمعامالت التصدٌر وإعادة والتصدٌر االستٌراد إجازات معامالت- 

. التجارٌة والشركات التجارٌة للمؤسسات العابدة أنواعها
 

  واالتفاقات العروض استدراجات والمحصورة العمومٌة المناقصات فً االشتراك معامالت- 
. العامة المؤسسات وسابر والبلدٌات المستقلة والمصالح الدولة إدارات جمٌع لدى بالتراضً

 
 التً والسٌاحٌة والزراعٌة والصناعٌة التجارٌة والقروض المصرفٌة االعتمادات معامالت- 

. العام القطاع مؤسسات تجرٌها
 

 العام القطاع مؤسسات وسابر العام اإلدارات تمنحها أو تعطٌها التً المساعدات معامالت- 
. المهنٌة الهٌبات وسابر واالتحادات والنقابات الجمعٌات إلى

 
 لدى بشأنها التعدٌالت إجراء أو أنواعها على الخاص التعلٌم مؤسسات تسجٌل معامالت- 

 الخاصة للمدارس المنح دفع معامالت إجراء عند وكذلك الجمٌلة والفنون التربٌة وزارة



. المجانٌة
 
 

 13/1/1972   تارٌخ 2653 رقم للمرسوم وفقا معدلة -66 المادة
 7 المادة من ج - ب- أ البنود فً علٌها المنصوص االجتماعً الضمان فروع من فرع لكل ٌنشأ- 1

: المالٌة السنة نهاٌة فً األدنى حده ٌبلػ دابم احتٌاط مال القانون هذا من
. العابلٌة التعوٌضات ونظام واألمومة المرض بضمان ٌتعلق فٌما السدس- أ

 ٌتعلق فٌما البحث موضوع المالٌة للسنة السابقة الثالث السنوات خالل الحاصلة النفقات ثلث- ب

. المهنٌة واألمراض العمل طوارئ بضمان
 نهاٌة فً تقدٌر أبعد على عنها المحكً الفروع من فرع لكل المذكور األدنى الحد تأمٌن ٌجب
. التنفٌذ موضع الفرع وضع تلً التً الرابعة المالٌة السنة

 
 ضمان فرع باستثناء السابقة، الفقرة فً علٌها المنصوص الفروع أحد مصارٌؾ زادت إذا- 2

ًا  الفرق ٌؤخذ واحدة، مالٌة سنة خالل وارداته على واألمومة، المرض  العابد االحتٌاط مال من حكما
 مجلس فإن األدنى، الحد ٌبلػ لم االحتٌاط مال بان نفسها المالٌة السنة نهاٌة فً تبٌن وإذا. له

   معدل رفع ٌقرر اإلدارة مجلس وإنهاء اإلجماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء،
 بحٌث العجز، من تشكو التً المالٌة السنة تلً التً السنة من تموز أول من اعتبارا االشتراكات

   فً المطلوب، األدنى الحد االحتٌاط مال ولبلوغ المالً التوازن إلعادة كافٌة االشتراكات تصبح
 رفع فٌقرر واألمومة، المرض ضمان فرع مصارٌؾ زادت إذا أما. األكثر على سنوات ثالث مهلة

ًا  نفسها األصول حدود فً االشتراكات معدل : التالٌة للنسب وفقا
. دولة% 40
. العمل أرباب% 40
. إجراء% 20

 
 تحدد. موازنته فً التوازن لتحقٌق الصندوق إلى سلفات تقدم ان المالٌة السنة خالل للدولة ٌمكن- 3

. تسدٌدها وكٌفٌة السلفات هذه شروط الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم
 
 الصندوق تمنح أن للدولة ٌمكن الصندوق، فً بالػ عجز إلى ادت وطنٌة كارثة حدثت إذا- 4

. االشتراكات زٌادة بدون المالً التوازن إعادة أساس على تحدد استثنابٌة مساعدة
 
 

- 67 المادة
 القضابٌة والرسوم الطابع رسم فٌه بما والرسوم الضرابب جمٌع تسدٌد من الصندوق ٌعفى- 1

. الصندوق ٌتملكها أن ٌمكن التً العقارات على المتوجبة والعقارٌة
. عنه والصادرة الصندوق إلى الموجهة المراسالت البرٌدي اإلعفاء من تستفٌد

 
 والنظارات البروتٌز وآالت الصٌدلٌة المستحضرات الجمركٌة الرسوم من تعفى ان ٌمكن- 2

 من اإلعفاء هذا طرق تحدد. الصندوق لحساب المستوردة الجراحٌة أو الطبٌة األدوات من وؼٌرها
. المالٌة ووزٌر للجمارك األعلى المجلس قبل

 



 والرسوم الضرابب جمٌع من االجتماعً الضمان تقدٌمات من ٌستفٌدون الذٌن المضمونون ٌعفى- 3
 والسٌما. القانون هذا تطبٌق ٌثٌرها التً والمنازعات المعامالت كافة وعن المقبوضة األموال عن

. المضمونٌن عن الصادرة التقدٌمات طلبات

 
 

 للمحسومات اخلاضع الكسب - الثاين الفصل
 
 
 

 تارٌخ 3/83 والقانون 21/10/1980 تارٌخ 3561 للمرسوم وفقا معدلة -68 المادة
28/1/1982  

 
 24/3/2001 تارٌخ 5101 رقم المرسوم راجع

 
ًا  ٌتخذ الذي الكسب ان- 1  بما العمل عن الناتج الدخل مجموع على ٌشتمل االشتراكات لحساب أساسا

   والمبالػ معتادة بصورة المدفوع اإلضافٌة الساعات تعوٌض والسٌما واللواحق، العناصر جمٌع فٌه
ًا  المقدمة المنافع وكذلك( اإلكرامٌات )ثالثٌن أشخاص من عادة المدفوعة . العامل إلى عٌنا

 
/ 30000 /قٌمته تبلػ الذي الدخل للحسومات الخاضع للدخل أقصى كحد االعتبار بعٌن ٌؤخذ- 2
ًا  لٌرة( ألؾ ثالثون) ًا  لٌرة( وخمسماٌة ألفان/ )2500 /أو سنوٌا  وثمان خمسماٌة/ )588/و شهرٌا

. أسبوعٌا لٌرة( وثمانون
 العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم األقصى الحد هذا تعدٌل وٌمكن

. اإلدارة مجلس إنهاء وبعد االجتماعٌة والشؤون
 
. الخدمة نهاٌة تعوٌض حساب على أعاله 2 الفقرة أحكام تطبق ال- 3
. القانون هذا من 51 المادة فً المبٌن هو المذكور الحساب أجل من ٌعتمد الذي األجر ان
 
 الكسب أساس على البلدٌات لحساب العاملٌن اللبنانٌٌن األشخاص عن االشتراكات تحسب- 4

ًا  الكسب هذا ٌقل ال ان السابقة،على الفقرات فً علٌه المنصوص  عن األحوال مطلق وفً حسابٌا
. العامة اإلدارات فً المطبق لألجور األدنى الحد
ًا  قٌمتها فتقتطع علٌها، المتوجبة االشتراكات البلدٌات تسدد لم وإذا ًا  حكما  العابدات من وسنوٌا

   تلك ٌوزع الذي المرسوم ذات فً المستقل البلدي الصندوق أموال من المعنٌة للبلدٌات المخصصة
 .االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق إلى مباشرة الداخلٌة وزارة وتدفعها العابدات

 
 

ًا، المقدمة للمنافع النقدٌة القٌمة تقدر -69 المادة  الصندوق نظام فً والمسكن، المأكل سٌما وال عٌنا
. المحلٌة األسعار متوسط مراعاة مع الداخلً،



 
 

 ٌتابعون الذٌن لألشخاص للحسومات الخاضع الكسب الداخلً الصندوق نظام ٌعٌن -70 المادة

ًا  اختٌارٌة، بصورة ضمانهم . القانون هذا من 11 المادة ألحكام وفقا

 
 

 االشرتاكات - الثالث الفصل
 
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -71 المادة
 والشؤون العمل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم االشتراكات معدالت تعٌن

 بحٌث للحسومات، الخاضع الكسب من مبوٌة بنسبة تحدد وهً اإلدارة، مجلس وإنهاء االجتماعٌة
 علٌه المنصوص الدابم االحتٌاط مال تكوٌن ومن اإلدارة ونفقات التقدٌمات تؽطٌة من وارداتها تمكن

 واألمراض العمل طوارئ ضمان اشتراكات معدالت تحدٌد وٌمكن القانون هذا من 66 المادة فً
ًا  المهنٌة . المهنٌة النشاطات ألنواع وفقا

 
 

 الصادر 220 رقم والقانون 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -72 المادة
 29/5/2000 فً

 
: التالٌة للفبات دفعه الواجب المقطوع االشتراك مبلػ ٌعٌن ان الدارة مجلس ٌستطٌع

. إجراء عشرة من أقل تضم التً المؤسسات- أ
. والمتمرنون المتدربون- ب
 من فبات بعض وكذلك القانون هذا من ،2 الفقرة ،9 المادة فً ذكرهم الوارد الزراعٌون العمال- ج

. القانون هذا من 10 المادة فً إلٌهم المشار الزراعٌٌن العمل
 ؼٌر أشخاص ٌدفعها مخصصات أو إكرامٌات بشكل بعضه أو دخلهم كل ٌقبضون الذٌن االجراء- د

. العمل أرباب
. األفراد بٌوت فً ٌعملون الذٌن الخدم- هـ
. الداخلً النظام فً المذكورون الٌومٌون االجراء- و
. العامة المنفعة صفة الحكومة منحتها قد تكون التً المؤسسات- ز
 

 عشر خمسة بنسبة الخدمات ومؤسسات المعوقٌن جمعٌات على المتوجب االشتراك مقدار ٌحدد
 المقطوع او المخفض لالشتراك الخاضعة ؼٌر للمؤسسات به المعمول االشتراك من%( 15 )بالمبة

 صادرة افادة على بناء هذا االعفاء طلب وٌقدم. الخدمة نهاٌة فرع باستثناء الفروع لمختلؾ والعابد
 فٌحدد الخدمة، نهاٌة لفرع بالنسبة اما. المتبعة لالجراءات وفقا االجتماعٌة الشؤون وزارة عن

 من الفبة هذه على المتوجب االشتراك مبلػ االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق ادارة مجلس



 .الجمعٌات او المؤسسات
 
 

 3/8/1982 تارٌخ 24/82 والقانون 30/6/1977 تارٌخ 116 للمرسوم وفقا معدلة -73 المادة
 ونظام العابلٌة التعوٌضات ونظام المهنٌة واألمراض العمل طوارئ ضمان: اشتراكات ان- 1

. العمل أرباب عاتق على كلها هً الخدمة نهاٌة تعوٌض
 العمل رب اشتراكات فإن نفسه العمل رب عند عمله خالل األجر فً تخفٌض األجٌر ٌصٌب عندما
. األعلى أجره أساس على ٌحسب ٌظل

 األجٌر ٌبلػ عندما ٌزول الخدمة نهاٌة تعوٌض لصندوق اشتراكات بدفع العمل رب واجب ان

ًا  المضمون  االستفادة بوسعهما وٌصبح عمرها من 55 واألجٌرة العمر من الستٌن إلزامٌا أو اختٌارٌا
ًا  . الخدمة نهاٌة تعوٌض من حكما
 ٌدفع الخدمة نهاٌة تعوٌض قبضه بعد الخدمة عمره من60 أوالـ 55 الـ ٌبلػ لم لذي األجٌر تابع وإذا
 شهر أساس على حسابه ٌصفى ذاك وعند السن هذا األجٌر بلوغ لؽاٌة السنوي االشتراك العمل رب

. إضافً تعوٌض أي دون خدمة سنة كل عن واحد
 
 تأخذ. والدولة عملهم وأرباب المضمونٌن عاتق على هً واألمومة المرض ضمان اشتراكات ان- 2

   االشتراكات نسبة وتعٌن المذكور بالضمان المتعلقة والتقدٌمات قٌمة من% 25 عاتقها على الدولة
 على بناء الوزراء، مجلس فً ٌتخذ بمرسوم واألجراء العمل أرباب من كل عاتق على هً التً

. اإلدارة مجلس وإنهاء االجتماعٌة والشؤون العمل وزٌر اقتراح
 مقدار على تزٌد نقدٌة أجوراًا  ٌقبضون ال الذٌن واألشخاص بالمتدربٌن، المتعلقة االشتراكات ان ؼٌر

. العمل رب عاتق على كلها تكون اإلدارة، مجلس ٌحدده
 
 هذا من 11 المادة فً الملحوظ االختٌاري الضمان إلى المنتسبٌن األشخاص اشتراكات ان- 3

 السابقة الفقرة فً الملحوظة الدولة مساهمة ان إال. األشخاص هؤالء عاتق على كلها هً القانون
. االختٌاري واألمومة المرض ضمان على تطبق

 
  وما 71 المواد فً عنها المنصوص التأخٌر وزٌادات االشتراكات على الزمن مرور مدة ان- أ -4

 خمس هً العمل أصحاب على للصندوق المتوجبة لدٌون سابر وعلى الضمان قانون من ٌلٌها
 ال ان على عنه، تتوجب الذي للضمان الخاضع الشخص عن التصرٌح تارٌخ من اعتباراًا  سنوات
. االستحقاق تارٌخ من اعتباراًا  سنوات عشر المهلة هذه تتعدى

 
 وباإلنذار والعقود، الموجبات قانون فً المبٌنة لألسباب وٌنقطع الزمن مرور توقؾ- ب

. االجتماعً الضمان قانون من 78 المادة فً عنه المنصوص
 

 سنوات خمسة هً المتوجبة وؼٌر للصندوق المدفوعة المبالػ على الزمن مرور مدة ان- ج
. التسدٌد تارٌخ من اعتباراًا 

 
ًا  المضمون حساب تصفٌه عند تظهر التً التسوٌة مبالػ على الزمن مرور مدة ان- د  ألحكام وفقا

 ٌحدده كما االستحقاق تارٌخ من سنوات خمس هً الضمان قانون من 57 المادة من 4 الفقرة
. الداخلً الصندوق نظام



  حسابات فً تسجل أو القٌود من وتشطب الؼٌة للصندوق المتوجبة الدٌون اعتبار ٌمكن - أ- 5

 الدٌن كان إذا للصندوق تابعة خاصة لجنة تتخذه قرار على بناء الموازنة، نطاق خارج خاصة
ًا  أو   زهٌداًا  . هالكا
 الواجب الشروط وكذلك زهٌدة تعتبر والتً المتراكمة المبالػ قٌمة الداخلً الصندوق نظام ٌحدد

. الهالكة الدٌون فً توفرها
 

. للصندوق وملزمة نهابٌة السابق البند فً المذكورة اللجنة قرارات تعتبر- ب
 

 اللجنة هذه تشكٌل وكذلك الفقرة هذه تطبٌق وأصول دقابق الداخلً الصندوق نظام ٌحدد- ج
 لمدة العام المدٌر اقتراح على بناء اإلدارة مجلس ٌتخذه بقرار اللجنة وتعٌن. لدٌها العمل وأصول

. للتجدٌد قابلة سنة
 
 للضمان الخاضعٌن واألشخاص العمل أصحاب على للصندوق المتوجبة الدٌون جمٌع تتمتع- 6

 54 المادة من 4 الفقرة فً علٌها المنصوص التسوٌة ومبالػ التأخٌر وزٌادات االشتراكات والسٌما
 من االمتٌاز هذا وٌعفى الخزٌنة دٌن بعد مباشرة وتصنؾ االمتٌاز بصفة الضمان قانون من

. التسجٌل
 
 

 ٌستفٌدون ال الذٌن المضمونٌن على المتوجبة واألمومة المرض ضمان اشتراكات تحدد -74 المادة
. اآلخرٌن المضمونٌن اشتراكات نسبة عن تقل مبوٌة نسبة أساس على الطبٌة، العناٌة من إال
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -75 المادة
 ٌتعلق فٌما الصندوق ٌستطٌع أخرى، قوانٌن فً علٌها المنصوص بالعقوبات االحتفاظ مع- 1

 الذي أو إهماال، ٌقترؾ الذي العمل رب على ٌفرض ان المهنٌة، واألمراض العمل طوارئ بضمان
 نسبة كانت إذا أو صحته وسالمة العامل بوقاٌة المتعلقة التنظٌمٌة لألحكام مطابقة تجهٌزاته تكون ال

 فً إلٌها المشار االشتراكات على إضافٌة عالوة كبٌرة، المهنٌة واألمراض للطوارئ التعرض
. القانون هذا من 71 المادة

 كانت إذا المدفوعة االشتراكات من قسم إعادة العمل رب طلب على بناء للصندوق، وٌمكن
 التعرض نسبة وكانت القانون هذا فً عنها المنصوص لألحكام مطابقة المتخذة والتدابٌر تجهٌزاته
. طفٌفة مؤسسته فً للطوارئ

. للصندوق الداخلً النظام فً المادة هذه تطبٌق شروط تحدد
 
 المحددة المهلة خالل المهنً المرض أو العمل طارئ عن التصرٌح ٌؽفل الذي العمل رب ان- 2

. لبنانٌة لٌرة وألؾ ماٌة بٌن تتراوح بؽرامة ٌعاقب 58 المادة من األولى الفقرة فً
. العقوبات تتضاعؾ نفسها السنة خالل التكرار وعند. المخالفات قدر على الؽرامات تفرض

 
 

ًا  اإلدارة، مجلس ٌحدد -76 المادة  بتسجٌل المتعلقة القواعد القانون، هذا من 3 المادة ألحكام وفقا

   االشتراكات دفع وطرق منه والخروج العمل فً الدخول وتصارٌح والمضمونٌن العمل أرباب



. القانون هذا لتطبٌق الالزمة األخرى التدابٌر جمٌع وكذلك والسلفات، والعالوات

 
 

 والعقوبات ادلراقبة - الرابع الفصل
 
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -77 المادة
 له، المتممة واألنظمة والمراسٌم القانون هذا أحكام بتطبٌق ٌتعلق فٌما العمل، أصحاب ٌخضع- 1

. الصندوق لمراقبة
 
 التفتٌش مالك الداخلً الصندوق نظام وٌحدد الصندوق، مالك فً مفتشون المراقبة بأعمال ٌقوم- 2

 وأصول المادة هذه من 1 الفقرة فً المذكورة المراقبة وقواعد المفتشٌن وصالحٌات الخاص
 ٌنظمها التً المالٌة والبٌانات التقارٌر على االعتراضات وبت تقدٌم أصول وكذلك   إجرابها

. المفتشون
 
 الٌمٌن ٌؤدوا أن بمهامهم القٌام قبل المادة هذه من 2 الفقرة فً المذكورٌن الصندوق مفتشً على- 3

   أبوح ال وان وإخالص أمانة بكل بوظٌفتً أقوم أن أقسم )بٌروت فً المنفرد الحاكم أمام التالٌة
(. وظٌفتً بحكم علٌها اطلع قد التً االستثمار بطرق أو الصناعة بأسرار

 
 المنصوص للعقوبات المفتش تعرض المادة، هذه من 3 الفقرة فً المذكورة للٌمٌن مخالفة كل- 4

. العقوبات قانون من 579 المادة فً علٌها
 
 بنتابج المفتشون ٌنظمها التً والتقارٌر المالً التكلٌؾ وبٌانات المخالفات ضبط محاضر تعتبر- 5

ًا  المراقبة أعمال    وتستكمل العكس، إثبات حتى صحٌحة المادة، هذه من 2 الفقرة ألحكام وفقا
 رفض إذا االستبنافٌة العامة النٌابة بواسطة إقامته ومحل المخالؾ بهوٌة المتعلقة المعلومات

. علٌها الحصول المفتش على تعذر أو المعلومات هذه إعطاء المخالؾ
 
 وفق خاص سجل فً تصحٌح، أو حك أو حشو أو بٌاض دون- ٌدون ان العمل صاحب على-6

 الخاضعٌن األشخاص أسماء تدوٌن كل تارٌخ فٌه وٌبٌن تصرفه تحت الصندوق إدارة تضعه نموذج
 وذلك   منها ٌستفٌدون التً اإلضافٌة والتعوٌضات أجرهم ومقدار والدتهم ومحل وتارٌخ للضمان،

 األكثر على أٌام ثالثة خالل منه الصرؾ أو العمل عن االنقطاع تارٌخ وكذلك العمل، مباشرتهم قبل
. حصوله تارٌخ تلً

 
 من 6 الفقرة فً المذكور، السجل الصندوق مفتشً تصرؾ تحت ٌضع ان العمل صاحب على- 7

 على تحتوي أن ٌمكن أو تحتوي التً المحاسبة ومستندات واألوراق السجالت وجمٌع المادة، هذه
. بهم المتعلقة والمعلومات للضمان الخاضعٌن األشخاص كسب أو واللواحق األجور قٌود



 
 لهم ٌقدم أن له، تحدد التً المواعٌد فً الصندوق مفتشً ٌستقبل أن ممثله أو العمل صاحب على-8

ًا  المتعلقة الثبوتٌة والمستندات واألوراق المطلوبة والمعلومات اإلٌضاحات   بنشاط خصوصا

 بدء وتوارٌخ للضمان الخاضعٌن واألشخاص أوضاعها على تطرأ التً والتؽٌٌرات المؤسسة،
 حسابها وطرٌقة كسبهم أو أجورهم وقٌمة نوع وكذلك منهم، كل عمل ومكان عملهم وانقطاع
. ودفعها

 
 قٌامه أثناء للمفتش بالمؤسسة أو بهما مرتبط شخص أي أو ممثله أو العمل صاحب تعرض إذا- 9

   األحكام إلى باإلضافة ٌعاقب أعماله، عرقل أو بها، القٌام من منعه أو بسببها أو بوظٌفته
 من وبالحبس لبنانٌة لٌرة 100و 500 بٌن تتراوح بؽرامة العقوبات قانون فً علٌها المنصوص

. المخالفة تكرار عند العقوبة تضاعؾ ان على العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو أشهر، ثالثة إلى شهر
 

 لتنفٌذ األمن، وقوى العامة اإلدارات ومعاونة مؤازرة ٌطلبوا أن الصندوق، لمفتشً ٌمكن- 10
. إلٌهم الموكولة المهام

 
 

 5/8/1967 تارٌخ 26 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -78 المادة
 حال فً أو المحددة، المهل باألجورخالل المتعلقة المستندات تقدٌم عن العمل رب امتناع حال فً

   نظام فً علٌها المنصوص التصارٌح من ؼٌرها أو الجداول تقدٌم نفسهاعن المهل خالل امتناعه،
 مضمون بكتاب إنذار له ٌوجه الصندوق فإن ناقصة، المستندات هذه كانت إذا أو الداخلً، الصندوق

 اإلنذار تبلؽه من أٌام ثمانٌة خالل والتنظٌمٌة القانونٌة باألحكام والتقٌد وضعه تسوٌة إلى فٌه ٌدعوه

ًا  للصندوق ٌكون المذكورة المهلة ضمن اإلنذار بمضمون التقٌد عن العمل رب منع وإذا  حق حكما

 المتعلقة القرارات تنفٌذ وٌتم قطعٌة، بصورة علٌه المتوجبة لالشتراكات اإلجمالً المبلػ تقدٌر
. االجراء دوابر بواسطة مباشرة االشتراكات بتقدٌر

 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -79 المادة
ًا  تزاد المحددة المهلة خالل تدفع ال التً االشتراكات ان- 1  ٌوم كل عن باأللؾ نصؾ بنسبة حكما

. تأخٌر
 
 تسدٌد عند الصندوق قبل من السابقة، الفقرة فً المشارإلٌها التأخٌر زٌادات قٌمة تحصل- 2

ًا  تحصل االشتراكات تسدٌد لدى دفعها عن العمل صاحب تمنع حال وفً االشتراكات  ألصول وفقا

. الصندوق دٌون وسابر االشتراكات تحصٌل
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -80 المادة
 الخاضع الشخص كسب أو أجر من المحسوم االشتراك حق بؽٌر ٌحتجز الذي العمل صاحب ان- 1

  بٌن تتراوح بؽرامة أو سنتٌن إلى أشهر ثالثة من بالحبس ٌعاقب للصندوق، والمستحق للضمان
ًا  العقوبتٌن بهاتٌن أو لبنانٌة لٌرة 1000 و 100  مهلة خالل بذمته المتوجب المبلػ ٌسدد لم إذا معا

ًا  عشر خمسة أقصاها . بالدفع اإلنذار القانونٌة الطرق بإحدى إبالؼه تارٌخ من ٌوما



 
 هذا من 77 المادة من 6 الفقرة فً عنه المنصوص السجل تنظٌم ٌؽفل الذي العمل صاحب أن- 2

 كل عن لبنانٌة لٌرة 100 قدرها وبؽرامة لبنانٌة لٌرة 400 قدرها مقطوعة بؽرامة ٌعاقب القانون،

 فً المعلومات هذه تدون لم أو عنه المطلوبة المعلومات تدون لم او السجل فً ذكره اؼفل شخص

. المطلوب الوقت
ًا  عشر خمسة خالل أعاله، المذكورة الؽرامة العمل صاحب ٌدفع لم إذا العقوبة تضاعؾ  من ٌوما

. الضبط محضر تنظٌم تارٌخ
 
  حصولها تارٌخ من األكثر على شهر مهلة خالل الصندوق إعالم العمل صاحب على- أ- 3

 تطبٌق تؤثرعلى أن شأنها من والتً مؤسسته على تطرأ التً اإلدارٌة أو القانونٌة بالتؽٌٌرات
. االجتماعً الضمان قانون أحكام
. الداخلً الصندوق نظام فً الحاالت هذه تحدد

 
 البند فً إلٌها المشار بالتؽٌٌرات الصندوق إعالم عن ٌتخلؾ الذي العمل صاحب ٌعاقب- ب

. لبنانٌة لٌرة 1000و 200 بٌن تتراوح بؽرامة السابق
 

 فً إلٌها المشار العقود من عقد أي بشأنها إجراء أو عنها التفرغ أو المؤسسة بٌع حال فً- ج

 إعالم العقد أطراؾ جمٌع على ٌتوجب ،11/7/1967 تارٌخ 11 رقم اإلشتراعً المرسوم

. حصولها تارٌخ من األكثر على أٌام ثالثة مهلة خالل الواقعة بهذه الصندوق
 
 ب البند فً المحددة بالؽرامة السابق البند فً المحددة بالموجبات القٌام عن متخلؾ كل ٌعاقب- د

 األساسٌٌن المدٌنٌن أو األساسً المدٌن مع والتكافل بالتضامن مسؤوالًا  وٌصبح الفقرة هذه من
ًا  وذلك للصندوق المتوجبة المبالػ عن . معاكس نص لكل خالفا

  أوعن بالعمل للضمان الخاضع الشخص التحاق عن التصرٌح ٌؽفل الذي العمل صاحب ان- أ- 4
ًا  عشر خمسة خالل العمل تركه  بٌن تتراوح بؽرامة ٌعاقب الترك أو االلتحاق تارٌخ من ٌوما
 تارٌخ من أشهر ثالثة أقصاها مدة التصرٌح فً التأخر تجاوز وإذا. لبنانٌة لٌرة 1000و 100

ًا  لٌرة 50 قدرها إضافٌة بؽرامة المخالؾ ٌعاقب الترك، أو بالعمل االلتحاق  كل عن شهرٌا
. شخص كل عن لبنانٌة لٌرة ألؾ األحوال مطلق فً الؽرامة تتجاوز ال ان على شخص

 
 كان إذا إال أٌام عشرة من أقل عمل إذا للضمان الخاضع الشخص عن للصندوق ٌصرح ال- ب

 من العمل صاحب ذلك ٌعفى وال. بها خاصة أحكاما الداخلً الصندوق نظام ٌلحظ فبة إلى ٌنتمً
. القانون هذا من 77 المادة من 6 الفقرة فً عنه المنصوص الخاص السجل فً تسجٌله

 
 الداخلً النظام علٌه ٌنص الذي السنوي األسمً التصرٌح تقدٌم ٌؽفل الذي العمل صاحب أن- 5

 المؤسسة كانت إذا لبنانٌة لٌرة 500 قدرها بؽرامة ٌعاقب فٌه، المحددة المهلة وخالل للصندوق
 ؼٌر أساس على االشتراكات تسدد كانت إذا لٌرة 200و شهري أساس على االشتراكات   تسدد

. شهري
ًا  لٌرات 10 قدرها إضافٌة بؽرامة المخالؾ ٌعاقب أشهر ثالثة تجاوزالتأخٌر إذا  كل عن شهرٌا

 هذه فً اإلجمالٌة العقوبة تقل ال أن على كامالًا  شهراًا  الشهر جزء وٌعتبر. للضمان خاضع شخص
. لبنانٌة لٌرة آالؾ خمسة تتجاوز ال وان لٌرة خمسماٌة   عن الحالة



ًا  الؽرامة تحصل  حال وفً. السنوي االسمً التصرٌح تقدٌم عند ولصالحه الصندوق قبل من حكما
ًا  تحصل المذكور، التصرٌح تقدٌم لدى دفعها عن العمل صاحب تمنع  تحصٌل ألصول وفقا

. الصندوق دٌون وسابر االشتراكات
 
 األدنى الحد وقع إذا المحاكم أمام المادة هذه من 4و 3و 1 الفقرات ألحكام المخالؾ ٌالحق ال- 6

ًا  محسومة توجبها حال فً اإلضافٌة وللؽرامات األساسٌة للؽرامة    بالنسبة التأخٌر لمدة وفقا
ًا  عشر خمسة خالل وذلك أعاله، 4 الفقرة لمخالفات . الضبط محضر تنظٌم تارٌخ من ٌوما

. سنة مدة خالل المخالفة تكرار حال فً الفقرة هذه أحكام تطبق ال
 
. االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق إلدارة بها ٌحكم التً الؽرامات تدفع- أ- 7

. سنة مدة خالل المخالفة تكرار عند العقوبة تضاعؾ - ب   
 
 

 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -81 المادة
ًا  االستفادة ٌتعمد شخص كل ٌعاقب القانون، هذا من 34 و 25 المادتٌن بأحكام االحتفاظ مع  شخصٌا
 أو صحٌحة ؼٌر تصارٌح بتقدٌم أو الؽش طرٌق عن بها له حق ال تقدٌمات من ؼٌره إفادة ٌتعمد أو

 لها ٌتعرض قد التً الحبس عقوبة عن فضالًا  لبنانٌة لٌرة 2000و 500 بٌن تتراوح بؽرامة كاذبة  

ًا  وٌكون العقوبات قانون تطبٌق جراء من االقتضاء عند  المدفوعة المبالػ للصندوق ٌعٌد أن فً ملزما
. حق دون

 
 

 العمل رب ٌتقٌد لم إذا أعاله، 81و 80 المادتٌن فً علٌها المنصوص الحاالت فٌماعدا -82 المادة
ًا  الصندوق عام مدٌر له ٌوجه القانون هذا بأحكام ًا  كتابا    وضعه تصحٌح إلى بموجبه ٌدعوه مضمونا
 85 المادة بموجب بالقضٌة للبت العمل محاكم ٌراجع أن العام المدٌر وعلى أٌام ثمانٌة مهلة خالل
. الطلب العمل رب ٌلب لم إذا أدناه

 
 

 مصرح األخٌرؼٌر ٌكون المهنٌة،عندما واألمراض العمل طوارئ بفرع ٌتعلق ما فً -83 المادة
ًا  علٌه المتوجبة االشتراكات تسدٌد عن متأخراًا  العمل رب ٌكون عندما أو عنه ًا  أو كلٌا  ٌوم لؽاٌة جزبٌا

 رب وٌبقى له المتوجبة التقدٌمات جمٌع لألجٌر ٌقدم أن الصندوق على الحالة هذه ففً الحادث،  

ًا  العمل    ألصحاب أو لألجٌر المدفوعة أو المتوجبة والتقدٌمات مجموع ٌساوي بمبلػ للصندوق مدٌنا
. لها التابعة واإلضافات لالشتراكات الكامل التسدٌد تارٌخ حتى وذلك بعده، من الحق

 
 

 اخلالفات حل - الثاين الباب
 
 



 
 30/6/1977 تارٌخ 116 اإلشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -84 المادة

 التبام أو الشفاء تارٌخ أو الصحٌة الحالة أو العمل على القدرة أو المرض حول خالؾ قٌام حال فً
 الصندوق وطبٌب المعالج الطبٌب الخالؾ فً ٌنظر مهنً، مرض أو عمل طارئ بنتٌجة الجروح
ًا  المراقب  ٌؤخذون خبراء ثالثة من مؤلفة لجنة الصندوق عام مدٌر ٌعٌن اختالفهما حال وفً. معا

 مجلس فً ٌتخذ بمرسوم وتصدق الصندوق إدارة مجلس ٌضعها اختصاصٌٌن خبراء البحة من
ًا  قرارهم وٌكون الوزراء، . المراجعة طرق من طرٌق أي قابل وؼٌر قطعٌا

 
 

 ناشبة أكانت سواء القانون، هذا تطبٌق ٌثٌرها قد التً والمنازعات األخرى الخالفات ان -85 المادة
   اختصاص من هً المضمونٌن أو العمل وأرباب الصندوق بٌن أم العمل، وأرباب المضمونٌن بٌن

. العمل محاكم
 
 

 التنفٌذات دوابر بواسطة ٌتم المذكور القضاء عن الصادرة للقرارات اإلجباري التنفٌذ ان -86 المادة

ًا  الصالحٌة، . المدنٌة المحاكمات أصول قانون ألحكام وفقا
 
 

. الرسمٌة الجرٌدة فً القانون هذا ٌنشر -87 المادة

 
 
 

. الرسمٌة الجرٌدة فً المرسوم هذا ٌنشر -2 المادة
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