
 55911يرضىو رلى 
 1963 أيلول 62صادر في 

 لبَىٌ انعًبٌ االجتًبعي

  

 :معدؿ بموجب

  50/50/7621تاريخ  62المرسـو االشتراعي رقـ    

 04/05/1968 تاريخ 6072والمرسـو رقـ  

 71/50/7626تاريخ  70/26والقانوف رقـ  

 52/75/7617تاريخ  2046 والمرسـو رقـ 

 13/01/1972 تاريخ 6202والمرسـو رقـ  

 62/76/7616تاريخ  65/16والقانوف رقـ  

 50/75/7612تاريخ  6110 والمرسـو رقـ 

 25/03/1974 تاريخ 6/11والقانوف رقـ  

 02/08/1974 تاريخ 0162والمرسـو رقـ  

 77/51/7610تاريخ  16/75 والقانوف رقـ 

 30/06/1977 تاريخ 772  االشتراعي رقـ والمرسـو 

 61/51/7610تاريخ  12/78 والقانوف رقـ 

 14/02/1979 تاريخ 7102والمرسـو رقـ  

 50/51/7616تاريخ  1881 والمرسـو رقـ 

 18/01/1980 تاريخ 6220والمرسـو رقـ  

 21/10/1980 تاريخ 2027والمرسـو رقـ  

 65/56/7607تاريخ  6/81 والقانوف رقـ 

 15/07/1981 تاريخ 71/07والقانوف رقـ  

 60/57/7606تاريخ  2/06والقانوف رقـ  

 52/50/7606تاريخ  61/06والقانوف رقـ  

 20/09/1982 تاريخ 0117والمرسـو رقـ  

 11/02/1986 تاريخ 1/02والقانوف رقـ  

 06/01/1987 تاريخ 6/01والقانوف رقـ  

 51/50/7601تاريخ  20/87 والقانوف رقـ 

 16/10/1987 تاريخ 1602والمرسـو رقـ  

 70/52/7600تاريخ  27/88 والقانوف رقـ 

 22/07/1992 تاريخ 700والقانوف رقـ  

 22/06/1993 تاريخ 2202والمرسـو رقـ  

 04/08/1994 تاريخ 0106والمرسـو رقـ  

 51/52/7661تاريخ  622 والقانوف رقـ 
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 29/05/2000 تاريخ 665والقانوف رقـ  

 09/08/2000 تاريخ 610والقانوف رقـ  

 52/51/6557تاريخ  312 والقانوف رقـ 

 12/12/2002 تاريخ 102والقانوف رقـ  

  

 :يمغي

العمؿ واالمراض المهنية وتعويض  القوانيف المتعمقة بالتعويضات العائمية وتقديمات حاالت المرض واالمومة وطوارىء جميع احكاـ 
 .السابقة الصرؼ مف الخدمة الواردة في القوانيف

  

 المبنانية، رئيس الجميوريةاف 

  منو، :7وال سيما المادة  الدستور المبناني، بناء عمى

مشروع  1963 نيساف سنة 18تاريخ  ;1975المرسـو رقـ  مجمس النواب بموجب وبما اف الحكومة احالت عمى
 القانوف المعجؿ المتعمؽ بالضماف االجتماعي،

 بو، انو انقضى اكثر مف اربعيف يوما عمى احالة ىذا المشروع عمى مجمس النواب دوف اف يبت وبما

 وبناء عمى اقتراح وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية،

 ،85;1/:/9بتاريخ الوزراء في جمستو المنعقدة  وبعد موافقة مجمس

 :يأتي يرسـ ما

  

 المادة االولى   

تاريخ  ;1975المرسـو رقـ  بموجب التنفيذ مشروع القانوف المعجؿ المحاؿ عمى مجمس النواب يوضع موضع   
  :وىذا نصو ،1963 نيساف 18

 انمبَىٌ 

 انكتبة االول

 تطجيك انتُظيى االداري وييذاٌ

 انعًبٌ االجتًبعي

 االولانجبة 

 انتُظيى االداري

 *االجتماعي نشأة الصندوؽ الوطني لمضماف -المادة االولى    

يتولى « الصندوؽ »اسـ  يطمؽ عميو في سياؽ ىذا القانوف  ينشأ صندوؽ وطني لمضماف االجتماعي - 1   
 .ومختمؼ فروعو    ادارة نظاـ الضماف االجتماعي

اجتماعي تخضع الحكاـ ىذا القانوف وتتمتع بالشخصية  ىو مؤسسة مستقمة ذات طابع   اف الصندوؽ - 2
 .المالي واالداري. مركزىا بيروت ويحؽ ليا انشاء مكاتب اقميمية ومحمية وباالستقالؿ  المعنوية

 :الحدود المبينة في المادة الثالثة مف ىذا القانوف يخضع الصندوؽ ضمف - 3
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تطبيقي يتخذ في مجمس   بمرسـوصالحياتو  بواسطة مفوض حكومة تحدد  وزارة العمؿ   لوصاية -أ 
 .الوزراء

 .مجمس الوزراء المسبقة لوصاية -ب 

 .   مسبقة لرقابة ديواف المحاسبة المؤخرة دوف اية رقابة -ج 

 .وامانة سر وتخضع امانة السر لسمطة مدير عاـ مف مجمس ادارة ولجنة فنية  تتألؼ اجيزة الصندوؽ - 4

المدنية وال لمراقبة التفتيش المركزي وال تسري عميو أحكاـ المرسـو  ال يخضع الصندوؽ لمراقبة الخدمة - 5
  .  ;7;1حزيراف  19الصادر بتاريخ  150 االشتراعي رقـ

 
 *تاليؼ مجمس االدارة - 2 المادة   

االولى  المادة ثـ عدؿ مجددا بموجب ،60/2/7611تاريخ  6/11رقـ القانوف  المادة االولى مف بموجب 2 المادة نص عدؿ   
 :  التالي واصبح عمى الوجه 24/4/1978 تاريخ 76/10القانوف رقـ   مف

   :التالي بيانيـ االدارة مف المندوبيفيتألؼ مجمس  - 1 

 .خارجيا مندوبيف يمثموف الدولة يمكف اختيارىـ مف بيف موظفي االدارات والمؤسسات العامة او مف ستة -أ 

مف  1الفقرة  ;الييـ في المادة  عف الييئات المينية االكثر تمثيال الرباب العمؿ المشارعشرة مندوبيف  -ب 
 .ىذا القانوف

 ;المينية االكثر تمثيال لالجراء )عماال ومستخدميف( المشار الييـ في المادة  عشرة مندوبيف عف الييئات -ج 
 .مف ىذا القانوف 1 الفقرة

واالجراء يحدد عددىـ وطريقة اختيارىـ بمرسـو  كثر تمثيال الرباب العمؿمندوبيف عف ىيئات الزراعييف اال -د 
 .   وزير العمؿ يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح

يتخذ    بمرسـو شار الييا في البنديف ب وج مف الفقرة السابقة وعدد مندوبي ىذه الييئاتالييئات الم تحدد - 2
 .في ذلؾ اوسع تمثيؿ ممكف لمقطاعات القائمةالعمؿ. عمى اف يراعى  في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير

 .الوزراء المذكورة مندوبييا باالنتخاب ويصادؽ عمى انتخابيـ بمرسـو يتخذ في مجمس تختار الييئات

بمندوب اخر عندما ترى موجبا  ويجوز لمحكومة اف تطمب مف أي مف ىذه الييئات ابداؿ مندوبيا المنتخب
 .لذلؾ

 .المندوب اف يكوف لبنانيا ومف ذوي الخبرة في حقؿ عممو اربع سنوات ويشترط فييعيف المندوبوف لمدة  - 3

 توفي عيف خمؼ لو لممدة المتبقية مف الوالية، وفقا لالصوؿ التي اتبعت في تعييف اذا استقاؿ المندوب او - 4

 .السمؼ

 .ء مدة الوالية الجاريةانتيا يعيف المندوبوف الجدد او يصادؽ عمى انتخابيـ قبؿ شيريف عمى االقؿ مف - 5

ىيئة مكتبو المؤلفة مف رئيس ونائب رئيس واميني سر  ينتخب مجمس االدارة الجديد في اوؿ جمسة يعقدىا - 6
المكتب الدولة بمندوبيف اثنيف وكؿ مف ارباب العمؿ واالجراء بثالثة  واربعة اعضاء عمى اف تمثؿ في ىذا

file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1928
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1929
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f4
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1930
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f5
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1931
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f6
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f7
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1932
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f8
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f9


 .مندوبيف

الييئة تنتيي حكما  سنوات قابمة لمتجديد، عمى اف والية أي مندوب في ىذهمدة والية ىيئة المكتب اربع  - 7
 .   بانتياء واليتو أو سقوطيا في مجمس االدارة

مندوب صوت واحد واذا باالكثرية المطمقة ويكوف لكؿ  في المجمس وفي ىيئة المكتب  تتخذ القرارات - 8
  .مرجحا تعادلت االصوات فيكوف صوت الرئيس

  :0/1/7616تاريخ  7007مف المرسوـ رقـ  المادة االولى  بموجب 2 مف المادة 0اضيفت الفقرة التالية الى البند  

ممثمي مف  تكوف االكثرية التي صوتت في مجمس االدارة لمقرار المتخذ شاممة االكثرية المطمقة لكؿ عمى اف 
المجمس الى جمسة ثانية لمتصويت عمى  الدولة وارباب العمؿ واالجراء، واذا لـ يتوافر ذلؾ في جمسة اولى يدعى

تمييز، عمى اف ال يقؿ الفاصؿ بيف تاريخ الجمسة االولى  ذات القرار باالكثرية المطمقة العضاء المجمس دوف
   .مدة أسبوعيف وانعقاد الجمسة الثانية عف

 .عمى ىيئة المكتب اف تودع المجمس القرارات التي تتخذىا في اوؿ جمسة يعقدىا - 9

رئيسو مرة في الشير،  ويحدد مواعيد اجتماعاتو، ويجتمع بدعوة مف  يضع المجمس نظامو الداخمي - 10
او بناء عمى طمب مندوبيف عمى االقؿ  وبامكانو عقد اجتماعات استثنائية اذا ما طمب منو ذلؾ خطيا خمسة

 .العاـ او رئيس المجنة الفنية او المدير  وزير العمؿ

االسبوع وبامكانيا عقد  تحدد ىيئة المكتب مواعيد اجتماعاتيا وتجتمع بدعوة مف رئيسيا مرة في - 11
أو بناء عمى طمب وزير العمؿ او رئيس  اجتماعات استثنائية بناء عمى طمب ثالثة مف أعضائيا عمى األقؿ

 .جنة الفنية او المدير العاـالم

 المندوب تعويضا عف الحضور الفعمي لكؿ اجتماع مف اجتماعات المجمس واجتماعات ىيئة يتقاضى - 12

يتقاضاىا في الشير الواحد  المكتب، يحدد مقدار ىذا التعويض والحد االقصى لممبالغ التي يجوز لممندوب اف
يتخذ في   بمغ عدد االجتماعات، بمرسوـ ة المكتب ميماعف حضوره كؿ مف اجتماعات مجمس االدارة وىيئ

 .العمؿ مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير

 .الصندوؽ أي عمؿ يؤديو لمصمحة وال يجوز لممندوب تقاضي أي اجر او تعويض آخر لقاء

التي قد يرتكبونيا في  اعضاء مجمس االدارة مسؤولوف شخصيا، حتى تجاه الغير، عف اعماؿ الغش - 13
المجمس وفي ىيئة المكتب وعف كؿ عطؿ  ممارسة مياميـ. وىـ مسؤولوف افراديا وبالتضامف عف اعماليـ في

 .المشكو منو ودّوف مخالفتو في محضر االجتماع روضرر يترتب لممتضرريف باستثناء مف خالؼ القرا

  .الزمف بانقضاء خمس سنوات عمى تاريخ القرار المشكو منو تسقط دعوى المسؤولية بمرور - 14

 
 *االجتماعي صالحيات مجمس ادارة الصندوؽ الوطني لمضماف - 3 المادة   

 :االمور التالية مجمس ادارة الصندوؽ بصورة خاصة  تتناوؿ صالحيات   

  :مجمس الوزراء االعماؿ التي تستمـز مرسوما يتخذ في - 1 

file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1933
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f10
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1934
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f11
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f12
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f13
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1935


توظيفات امواؿ الصندوؽ وآلجاؿ قصيرة او متوسطة او طويمة المكمفة اجراء  تنظيـ وتعييف المجنة المالية -أ  
  .مف ىذا القانوف 9الفقرة  86المادة  الحكاـ وفقا

باكتساب او بيع االمواؿ غير المنقولة التي تتجاوز قيمتيا المبمغ المحدد في  لممدير العاـ  الترخيص - ب
التي  االجتماعية الداخمي. وذلؾ عندما تكوف تمؾ االمواؿ مخصصة لعمؿ الصندوؽ الداخمي او لممصالح النظاـ

 .تكوف تحت سمطتو المباشرة

 2 - 

 :  التالي عمى الوجه  61/1/7610تاريخ  12/78 المادة االولى مف القانوف رقـ  بموجب  (2مف المادة ) 6الفقرة  نص عدؿ 

 :الوصاية االعماؿ التي تستمـز مصادقة سمطة 

المستخدميف وسمسمة الرتب والرواتب لمختمؼ اجيزة  اقرار جميع انظمة الصندوؽ الداخمية ونظاـ -أ  
 .دوؽالصن

 .الممحقة االدارية لمصندوؽ والموازنات  اقرار الموازنة -ب 

الميزانية حسابات الصندوؽ واقرار  البت بقطع حسابات الموازنة االدارية والموازنات الممحقة وسائر -ج 
 .في نظاـ الصندوؽ العمومية والتقارير والبيانات االيضاحية المحددة

 .تحديد االولويات في التوظيفات االجتماعية -د 

 .اسس انشاء المكاتب المحمية واالقميمية تحديد -ىػ 

 3 -  

  :التالي عمى الوجه  61/1/7610تاريخ  12/78 المادة االولى مف القانوف رقـ  بموجب   (2مف المادة ) 2الفقرة   عدؿ نص 

 :المكتب االعماؿ التي تبت فيها هيئة 

 .مجمس الوزراء وتمؾ التي ال تتطمب مصادقة سمطة الوصاية القرارات التي ال يفرض القانوف عرضيا عمى -أ  

 بالطابعاتخاذىا نتيجة تقارير المجنة الفنية او مالحظات سمطة الوصاية التي تتسـ  القرارات الواجب -ب 

 .الوصاية االداري أو الفني وال تتطمب عرضيا مجددا عمى مجمس الوزراء أو عمى سمطة

 .عميو المادة السادسة مف ىذا القانوف تعييف مستخدمي الفئتيف الثالثة والثانية نتيجة مباراة وفقا لما نصت -ج 

ة مفوض الحكومة ومقرونة بمطالعتو اياـ الى سمطة الوصاية بواسط يرفع مجمس االدارة خالؿ ميمة ثمانية - 4
 .ليا عمييا في الفقرتيف االولى والثانية مف ىذه المادة ويرفؽ بيا محضر الجمسة العائد القرارات المنصوص

تسمميا  المعمؿ، خالؿ ميمة شير مف تاريخ  مجمس االدارة رفضيا   سمطة الوصاية   اذا لـ تبمغ - 5
 .الميمة المذكورة القرارات المعروضة عمييا، فاف ىذه القرارات تعتبر مصدقة حكما بعد انتياء

  .عمال بالفقرة االولى البند ب، مف ىذه المادة وكذلؾ ايضا فيما يتعمؽ بالقرارات المرفوعة الى مجمس الوزراء

 
 *الفنيةالمجنة  - 4 المادة   

 :عمى الوجه التالي 61/1/7610تاريخ  76/10القانوف رقـ  المادة االولى مف بموجب 4 المادة نص عدؿ   

 جياز دائـ مف اجيزة الصندوؽ تمارس المياـ المحددة ليا في ىذا القانوف وفي انظمة المجنة الفنية ىي - 1 
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 .الصندوؽ

 .تتألؼ المجنة الفنية مف رئيس وعضويف - 2

بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير العمؿ شرط اف  المجنة الفنية  يف رئيس وعضوايع - 3
 :التالية المعتمدة في الصندوؽ الشروط الخاصةباالضافة الى شروط التعييف العامة  تتوافر فييـ

 :المجنة بالنسبة لرئيس -أ  

 .االداري العاـ لمدولة او ممف يحؽ ليـ االرتقاء الى ىذه الفئة اف يكوف مف موظفي الفئة االولى في المالؾ 

مجاالت  ادليا فيعمى اجازة جامعية حصؿ عمييا بعد نيمو البكالوريا القسـ الثاني او ما يع أو أف يكوف حائزا
اختصاصو ال تقؿ عف عشر  الحقوؽ او العمـو المالية او االقتصادية او التجارية مع خبرة عممية في حقؿ

 .سنوات بعد نيمو االجازة

 :بالنسبة لمعضويف - ب 

، او المالؾ االداري العاـ لمدولة او ممف يحؽ ليـ االرتقاء الى ىذه الفئة اف يكوف مف موظفي الفئة الثانية في 
القسـ الثاني او  حائزا عمى شيادة جامعية ال تقؿ مدة الدراسة فييا عف ثالث سنوات بعد نيمو البكالوريا اف يكوف

المجنة الفنية مع خبرة في حقؿ اختصاص  ما يعادليا في المجاالت نفسيا المفروضة لمتعييف في وظيفة رئيس
 .جامعيةالشيادة ال العضو لمدة ال تقؿ عف خمس سنوات بعد نيمو

العاـ ورتبة ثانية لرئيس المجنة الفنية وتحدد  تنشأ فئة خاصة خارج مالؾ الصندوؽ مف رتبتيف، رتبة لممدير - 4
في النظاـ الداخمي لمصندوؽ اما عضوا المجنة فتطبؽ عمييما سمسمة  سمسمة الرواتب لكؿ مف ىاتيف الرتبتيف

 .االولى في مالؾ الصندوؽ رتب ورواتب الفئة

بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء، الي مف االسباب  ف انياء خدمة رئيس المجنة او أي مف عضوييايمك - 5
الخامسة مف ىذا القانوف وبعد اجراء تحقيؽ تحدد اصولو وكيفية اجرائو  المنصوص عمييا في الفقرة أ مف المادة

 .يقره مجمس االدارة ويخضع لمصادقة سمطة الوصاية في نظاـ خاص

المجنة الفنية تقاضي أي تعويض لقاء اية ميمة تكمفيـ بيا سمطة الوصاية او  الرئيس وعضوي يحظر عمى - 6
طيمة مدة السنتيف  االدارة او المدير العاـ، وال يجوز تعيينيـ في اية وظيفة في جياز امانة سر الصندوؽ مجمس

 .التاليتيف النتياء عمميـ في المجنة الفنية

صالحيات  ادارة شؤوف المستخدميف التابعيف لمجنة ويتمتع ليذه الغاية بجميع المجنة الفنية يتولى رئيس - 7
 .المدير العاـ

التعييف المعتمدة المانة السر وبنتيجة مباراة تجرييا  يعيف المستخدموف في مالؾ المجنة الفنية وفقا لشروط - 8
 .المجنة الفنية وبموافقة سمطة الوصاية لجنة خاصة تشكؿ بقرار مف رئيس

تقديمات الفروع المنصوص عمييا في قانوف الضماف االجتماعي  يستفيد رئيس وعضوا المجنة الفنية مف - 9
 .فيو وضمف الشروط المحددة
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اف يكوف لو حؽ التصويت،  يشترؾ رئيس المجنة الفنية في مناقشات مجمس االدارة وىيئة المكتب دوف - 10
 .مووفي حاؿ غيابو ينيب عنو أحد عضوي المجنة لتمثي

 .المجنة الفنية مف المادة الثانية مف ىذا القانوف، عمى رئيس وعضوي 16و 15تطبؽ أحكاـ الفقرتيف  - 11

 .االدارية لمصندوؽ تمحظ االعتمادات العائدة لمجنة الفنية في الموازنة -أ  - 12

 .الغاية يعقد نفقات المجنة الفنية رئيس المجنة او مف ينتدبو ليذه  -ب 

 .النظاـ المالي لمصندوؽ ات المجنة المذكورة وتصرؼ وتدفع وفقا لالصوؿ المحددة فيتصفى نفق -ج 

 :تتولى المجنة الفنية - 13

 وحسابات الصندوؽ وفقا لبرامج سنوية او استثنائية او تكاليؼ خاصة. تضع المجنة التدقيؽ في عمميات -أ 

كمما دعت الحاجة الى  البرامج االستثنائية برنامجيا السنوي قبؿ نياية شير كانوف االوؿ مف كؿ سنة، وتضع
 .ذلؾ

العمؿ ورئيس مجمس االدارة والمدير العاـ ورئيس  اما التكاليؼ الخاصة فيعود حؽ اصدارىا الى كؿ مف وزير
 .المجنة الفنية

 .االقتراحات حوؿ تحسيف اساليب العمؿ وتبسيط سير المعامالت تقديـ -ب 

 اسات التي يكمفيا بيا وزير الوصاية او مجمس االدارة أو مدير عاـمياميا بالدر  القياـ ضمف نطاؽ -ج 

 .الصندوؽ

 :وضع التقارير العامة والخاصة التالية -د 

 نتائج اعماؿ التدقيؽ في السنة السابقة يبمغ الى كؿ مف وزير العمؿ ورئيس ديواف تقرير سنوي يتناوؿ -

 .سنة اقصاىا نياية شير اذار مف كؿ المحاسبة ورئيس مجمس االدارة والمدير العاـ في ميمة

وفقا لما نص عميو النظاـ المالي  تقرير سنوي حوؿ مشاريع قطع حسابات الموازنة االدارية والموازنات الممحقة -
 .لمصندوؽ

 .وسير المعامالت وما تكمؼ بو المجنة الفنية مف دراسات ومياـ تقارير خاصة تتناوؿ اساليب العمؿ -

االتصاؿ مباشرة بجميع وحدات الصندوؽ ومستخدميو والحصوؿ عمى الوثائؽ والمستندات  يحؽ لمجنة - 14
  .بذلؾ تحتاج الييا لممارسة اعماليا عمى اف تحيط المدير العاـ لمصندوؽ عمما التي

 
 *تعييف المدير العاـ وعزله - 5 المادة   

مرسـو يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى  عمى رأس امانة سر الصندوؽ بموجب  يعيف مدير عاـ - 1   
 .ويصرؼ ايضا بالطريقة ذاتيا اقتراح وزير العمؿ وانياء مجمس االدارة، ويعزؿ

جامعية معترؼ بيا واف يكوف مف ذوي المؤىالت في القضايا  ف المدير العاـ حائزا عمى شيادةيجب اف يكو  - 2
المالية وعمى خبرة عممية في الشؤوف المصرفية وشركات التأميف. وال يجوز اف يكوف  االجتماعية أو االدارية او

 .في مجمس االدارة او في المجنة الفنية عضوا
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قرارات المجمس وعف ادارة امانة سر الصندوؽ وىو يعد ويرفع الى مجمس  تنفيذ اف المدير العاـ مسؤوؿ عف - 3
 .المستندات والمشاريع الالزمة لمقرارات التي يجب اف يتخذىا المجمس االدارة كافة

 .العاـ جمسات المجمس او ينتدب احد المدراء لتمثيمو فييا يحضر المدير

 مف المادة 19تطبؽ الفقرة  -  4 .تداب مف يمثمو لحضورىاالمجنة الفنية او ان ويمكنو ايضا حضور جمسات

 .عمى المدير العاـ وموظفي امانة سر الصندوؽ مف ىذا القانوف   الثانية

 :االسباب التالية يمكف عزؿ المدير العاـ الحد -أ  - 5

 .ارتكابو جناية او جنحة -

 .وظيفتو رتكابو خطأ جسيما في ممارسةا -

 .عدـ كفاءتو او اىمالو الفادح في ممارسة وظيفتو -

 :االدارة طمب العزؿ الى وزير الوصاية مرفقا بالمستندات التالية يرفع رئيس مجمس -ب 

 .مجمس االدارة المتعمؽ بالعزؿ محضر اجتماع -

 .موافقة خطية ومعممة مف مفوض الحكومة -

 .معممة مف المجنة الفنيةموافقة  -

 .الى مجمس الوزراء يحوؿ وزير الوصاية طمب العزؿ مرفقا برأيو -ج 

برأيو الى وزير الوصاية الذي يحيمو بدوره الى  في حاؿ االستقالة يقدـ الطمب الى مجمس االدارة فيحيمو مرفقا
  .مجمس الوزراء

 
 *جتماعيتاليؼ مالؾ الصندوؽ الوطني لمضماف اال - 6 المادة   

   1 - 

 :التالي عمى الوجه  61/1/7610تاريخ  12/78 المادة االولى مف القانوف رقـ  بموجب  2مف المادة  7الفقرة   عدؿ نص 

 .وادارييف يتألؼ مالؾ الصندوؽ مف فنييف -أ  

 .الفئة السادسة بنتيجة مباراة الصندوؽ حتى  يعيف جميع مستخدمي -ب 

تحدد شروط المباراة واالمتحاف وطرؽ تعييف المجاف  اما مستخدمو الفئة السابعة فيعينوف بنتيجة امتحاف،
 .بناء عمى اقتراح المدير العاـ مجمس االدارة الفاحصة بقرار مف

االدارة ومستخدمو الفئتيف الثانية والثالثة بقرار مف ىيئة  يعيف مستخدمو الفئة االولى بقرار مف مجمس -ج 
 .العاـ بقرار منو المستخدميف مف الفئات االخرى المكتب، ويعيف المدير

ركز الذي يريدونو مف بيف المراكز الشاغرة ضمف شروط حؽ اختيار الم يمكف اعطاء المرشحيف المحمييف -د 
 .الداخمي يحددىا النظاـ

 .رئيسي الجيازيف المعنييف يجوز نقؿ أي مستخدـ في الصندوؽ مف جياز الى آخر بعد موافقة كؿ مف -ىػ 

احكاـ المادتيف  بصورة موقتة ومع االحتفاظ بتطبيؽ يستطيع الصندوؽ تعييف موظفيف تابعيف لمدولة وذلؾ - 2
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يف وتعتبر وبعد موافقة الوزراء المعني ;7;1سنة  حزيراف 19تاريخ  119مف المرسـو االشتراعي رقـ  71و 75
  التي يقضييا ىؤالء الموظفوف في الصندوؽ مدة الخدمة

يثابروا عمى دفع محسوماتيـ التقاعدية عمى اساس الرواتب التي  مدة عمؿ فعمي في مالؾ الدولة شرط اف
 .االصمي يتقاضونيا في مالكيـ

 .تحدد رواتب موظفي الصندوؽ وشروط عمميـ في نظاـ موظفي الصندوؽ - 3

الموظفيف المنصوص  ناءباستث قانوف العمؿ ، الحكاـ  يع موظفي الصندوؽ ايا كانت فئتيـيخضع جم - 4
 .لنظاميـ مف ىذه المادة، اذ يبقى ىؤالء خاضعيف 9عمييـ في الفقرة 

وانياء مجمس االدارة، لجنة  تعيف بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير العمؿ - 5
 .  مرتبطة بصورة دائمة بالصندوؽ   طبية

  .الصندوؽ الداخمي تحدد صالحيات ىذه المجنة في نظاـ

 انجبة انثبَي 

 يراحم وييذاٌ تطجيك

 االجتًبعي انعًبٌ

 *االجتماعيالضماف  فروع - 7 المادة   

 :التالية يشتمؿ الضماف االجتماعي عمى الفروع   

   .ضماف المرض واالمومة -أ 

 .المينية ضماف طوارىء العمؿ واالمراض -ب 

 .العائمية والتعميمية التقديمات  نظاـ -ج 

 .نظاـ تعويض نياية الخدمة -د 

  .مراحؿ وينفذ عمى ثالث

 
 8 المادة   

شيرا عمى االكثر مف تاريخ نشر ىذا القانوف في الجريدة  تبدأ المرحمة االولى بعد ثمانية عشر   
 دارة، التاريخيتخذ في مجمس الوزراء، بناء عمى اقتراح وزير العمؿ وانياء مجمس اال ويعيف بمرسـو  الرسمية

 .   الذي يبدأ فيو تنفيذ كؿ فرع مف الفروع المبينة في المادة السابقة

 .موضع التنفيذ المرحمة الثانية بعد سنتيف عمى االكثر مف تاريخ وضع الفرع االخير مف المرحمة االولى وتبدأ

  .الثانية موضع التنفيذ القؿ مف تاريخ وضع المرحمةتبدأ المرحمة الثالثة بعد سنتيف عمى ا

 
 تحديد االشخاص المستفيديف مف فروع الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي منذ المرحمة - 9 المادة   

 *االولى

رقـ القانوف  بالمادة االولى مف و 71/0/7626تاريخ  70/26القانوف رقـ  المادة االولى مف بموجب 9 المادة نص عدؿ   
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واصبحت  11/4/1975 تاريخ 72/10االولى مف القانوف رقـ  المادة ثـ عدلت مجددا بموجب ،62/76/7616تاريخ  65/16
  :التالي عمى الوجه

 
 اوال   

  :االولى شرط ممارسة العمؿ ضمف االراضي المبنانية منذ المرحمة  القانوف يخضع الحكاـ ىذا   

 
 7 فيما يتعمؽ بمجمؿ الفروع المذكورة في المادة - 1   

والمؤقتوف والمتمرنوف والموسميوف والمتدربوف الذيف  المبنانيوف )عماؿ ومستخدموف( الدائموف  االجراء -أ    
كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكؿ أو صحة  اكثر لبناني او اجنبي، ايا يعمموف لحساب رب عمؿ واحد او

الكسب  حتى ولو كاف ىذا  كاف شكؿ او طبيعة كسبيـ او اجورىـ برب عمميـ وايا    تربطيـ العقود التي
االنتاج وسواء كاف مدفوعا مف  او االجر مدفوعا كميا او جزئيا عمى شكؿ عمولة او حصة مف االرباح او عمى

 .قبؿ رب العمؿ او مف قبؿ اشخاص ثالثيف

والمرافىء   برب عمؿ معيف الذيف يعمموف في قطاعات البحرالمبنانيوف غير المرتبطيف  االجراء -ب 
االجراء المبنانيوف غير المرتبطيف برب عمؿ معيف، ايا كاف شكؿ  والتفريغ وكذلؾ  والشحف والمقاوالت والبناء

 .كسبيـ او اجورىـ او طبيعة او طريقة

تنظيـ التعميـ العالي الصادر  قانوف  عمييا في العالي المنصوص افراد الييئة التعميمية في مؤسسات التعميـ -ج 
تاريخ  5::9مف المرسـو التنظيمي رقـ  19المادة  الفنية المنصوص عمييا في والمعاىد 81;98/19/1بتاريخ 

97/9/1;89  . 

عمى اقتراح وزير العمؿ وانياء مجمس ادارة الصندوؽ وبالشروط  تحدد بمراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء بناء
 التي يبدأ فييا تنفيذ كؿ فرع مف فروع الضماف عمى كؿ مف القطاعات والفئات المذكورة المحددة فييا التواريخ

فئتي االجراء  وتحدد بالطريقة ذاتيا شروط خضوع  - 1 -ج( أعاله مف ىذا البند  -في المقطعيف )ب 
 .المؤقتيف والموسمييف المذكوريف في المقطع )أ( مف ىذا البند

عامة او مصمحة  االشخاص المبنانيوف الذيف يعمموف لحساب الدولة او البمديات او اية ادارة او مؤسسة - د
المتعامموف مع   التعاقد معيـ بما فييـ او طبيعة او شكؿ او صحة تعيينيـ او مستقمة ايا كانت مدة او نوع

 .  وزارة االعالـ

تعويض نياية الخدمة وتدفع عنيـ االشتراكات اعتبارا مف تاريخ  يخضع االشخاص المذكوروف اعاله لفرع
 واستمروا فيو اف يختاروا 87;1/7/1الزامييف. لالشخاص الذيف دخموا العمؿ قبؿ  دخوليـ العمؿ اذا كانوا

الجريدة الرسمية  االنتساب لصندوؽ تعويض نياية الخدمة خالؿ ستة اشير مف تاريخ نشر ىذا القانوف في
 .25/9/1974 تاريخ 99/96وذلؾ وفقا لالصوؿ وبالشروط المحددة في القانوف رقـ 

فعت فعميا فال تسترد اية تقديمات د اما فيما يتعمؽ بفرعي التقديمات العائمية والتعميمية والمرض واالمومة
فعميا لحساب ىذيف الفرعيف وفيما عدا ذلؾ ال يعتد بأي  لالشخاص المذكوريف او اية اشتراكات دفعت عنيـ
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 .مفعوؿ رجعي

مف المادة االولى مف  9الفقرة  احكاـ ىذا المقطع )د( موظفو الدولة الدائموف المعّرؼ عنيـ في ويستثنى مف
  .12/6/1959 تاريخ 119المرسـو االشتراعي رقـ 

 :28/1/1982 تاريخ 2/06، بموجب القانوف رقـ 6( مف الفقرة أوال مف المادة 7المقطع )د( مف البند ) أضيؼ النص التالي الى

لحساب البمديات مف بدء مفعوؿ الخضوع المنصوص عميو في ىذا  يستثنى االشخاص المبنانيوف العامموف 
 لفروع المرض واالمومة، والتقديمات العائمية والتعميمية ونياية الخدمة وفقا لالحكاـ المقطع اعاله، ويخضعوف

 :التالية

 :عائمية والتعميميةلفرع المرض واالمومة والتقديمات ال - 1

 .دوف أي مفعوؿ رجعي  9:;1/6/1عنيـ االشتراكات اعتبارا مف  وتتوجب

 :الخدمة لفرع نياية - 2

( وشرط أف 9:;1/6/1التاريخ المذكور ) ـ العمؿ االشتراكات اعتبارا مفوتتوجب عنيـ، ميما كاف تاريخ دخولي
 .التاريخ يكونوا قد استمروا في العمؿ حتى ىذا

حسابات التصفية الى الصندوؽ  وكشؼ 75وعمى البمديات تصفية تعويضاتيـ السابقة لو وفاقا الحكاـ المادة 
تبقى ىذه الحسابات مجمدة لدى البمديات حتى طمب و  خالؿ ميمة اربعة أشير مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف،

الممحوظة قانونا. ويتوجب لدى استحقاؽ التعويض دفع حساب المدة  تصفية التعويض بتوفر احدى الحاالت
المطالبة  التسوية الناشىء عف تصفيتو وفاقا لالحكاـ القانونية خالؿ ميمة شير واحد مف تاريخ السابقة مع مبمغ

 .الصندوؽ بالدفعالتي يوجييا 

وال تسترد اية تقديمات  18/97الصندوؽ تطبيقا الحكاـ القانوف رقـ  وال ترد لمبمديات اية اشتراكات دفعت الى
   .لمقانوف المذكور دفعيا فعميا انفاذا

 :11/2/1986 تاريخ 1/02القانوف رقـ  بموجب ،6( مف المادة 7الى المقطع )د( مف البند ) اضيفت الفقرات التالية

العامموف لحساب المجمس الوطني لمبحوث العممية مف بدء مفعوؿ الخضوع  المبنانيوفيستثنى االشخاص  -  
 ىذا المقطع اعاله، ويخضعوف لفروع المرض واالمومة والتقديمات العائمية والتعميمية المنصوص عميو في

 :  ونياية الخدمة وفقا لالحكاـ التالية

 العائمية والتعميمية لفرعي المرض واالمومة والتقديمات - 1

 .رجعي دوف أي مفعوؿ 8:/1/1وتتوجب عنيـ االشتراكات اعتبارا مف 

 لفرع نياية الخدمة - 2

( 8:/1/1كات اعتبارا مف التاريخ المذكور اعاله )االشترا وتتوجب عنيـ، ميما كاف تاريخ دخوليـ العمؿ،
 .في العمؿ حتى ىذا التاريخ وشرط اف يكونوا قد استمروا

وتقديـ كشؼ  75السابقة ليـ وفاقا الحكاـ المادة  وعمى المجمس الوطني لمبحوث العممية تصفية تعويضاتيـ
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بيذا القانوف، وتبقى ىذه الحسابات  ميمة اربعة اشير مف تاريخ العمؿ حسابات التصفية الى الصندوؽ خالؿ
 الوطني لمبحوث العممية حتى طمب تصفية التعويضات بتوفر احدى الحاالت مجمدة لدى المجمس

التسوية الناشىء عف  قانونا، ويتوجب لدى استحقاؽ التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبمغ  الممحوظة
 .المطالبة التي يوجييا الصندوؽ بالدفع مف تاريختصفيتو وفاقا لالحكاـ القانونية خالؿ شير واحد 

وال تسترد اية  18/97الى الصندوؽ تطبيقا الحكاـ القانوف رقـ  وال ترد لممجمس المذكور اية اشتراكات دفعت
 .انفاذا لمقانوف المذكور تقديمات دفعيا فعميا

ياء مجمس ادارة الصندوؽ وبالشروط وزير العمؿ وان تحدد بمراسيـ تتخذ بمجمس الوزراء بناء عمى اقتراح -ىػ 
 والحرفييف وسائر فئات االشخاص المبنانييف غير  العمومية المحددة فييا، فئات سائقي السيارات

المرحمة االولى، لبعض او جميع فروع الضماف  في ىذه المادة الذيف تتبيف ضرورة اخضاعيـ منذ  المذكوريف
  .االجتماعي

 
  اعاله مف ىذه الفقرة )اوال( باستثناء  1المقطع )د( مف البند  موظفو الدولة الدائموف المعرؼ عنيـ في  -أ

 .واالمف العاـاالمف الداخمي  العسكرييف ورجاؿ قوى

ال يوفرىا صندوؽ الضماف  في اعطاء التقديمات او فروقات التقديمات التي  وتستمر تعاونية موظفي الدولة
الوزراء نسبة المساىمة المادية التي تدفعيا الدولة  حدد بمرسـو يتخذ في مجمسالى المنتسبيف اليو، عمى اف ت

 .لمتعاونية

 الداخموف في المالؾ وغير الداخميف في  في جميع المدارس الخاصة  التعميمية افراد الييئة -ب 

   .المالؾ

جنسيات تحت الدرس وذلؾ في  والطالب الذيف ال يحمموف جنسية معينة او مف  الطالب المبنانيوف -أ 
 .  والمعاىد الفنية  مؤسسات التعميـ العالي

وذلؾ وفقا التفاقات ثنائية تعقد بيف لبناف والدوؿ التي ينتموف  الطالب االجانب المقيموف في لبناف -ب 
 .  الييا

( واستفادتيا بمراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى 5البند ) ىذاتحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في 
  .وانياء مجمس ادارة الصندوؽ اقتراح وزير العمؿ

والنظاـ الداخمي، وذلؾ بموجب مرسـو يتخذ في  االطباء المقبولوف لدى الصندوؽ وفقا الحكاـ قانوف الضماف
  .  مجمس ادارة الصندوؽالعمؿ وانياء  مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير

 ثانيا   

الفروع االجراء المبنانيوف المتعاقدوف في لبناف مع مؤسسة ليا فيو  وال يستفيد مف كؿ او بعض   ال يخضع   
 والعامموف في الخارج، اذا كانوا يخضعوف ويستفيدوف في البالد التي يعمموف فييا مف مركز رئيسي أو فرع

عبء االثبات عمى  الضماف االجتماعي ويقعتقديمات مماثمة عمى االقؿ لمتقديمات المنصوص عمييا في قانوف 
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 .عاتؽ رب العمؿ

باشروا اعماليـ في لبناف ونقموا لمعمؿ في الخارج او تعاقدوا  في مطمؽ االحواؿ يخضع االجراء المذكوريف الذيف
 واعيدوا لمعمؿ في لبناف، الحكاـ فرع تعويض نياية الخدمة. ويتخذ في ىذه الحالة اساسا لمعمؿ في الخارج

بمناسبة العمؿ في  اب االشتراكات الكسب او االجر االساسي دوف التعويضات التي تدفع ليـ اثناء اولحس
  .الخارج

 
 ثالثا   

االراضي المبنانية المرتبطوف برب عمؿ واحد او اكثر وارباب  عمىالعامموف   االجانب يخضع االجراء - 1   
لجميع الموجبات المنصوص عمييا في قانوف الضماف االجتماعي بالشروط المحددة  العمؿ الذيف يستخدمونيـ

العمؿ  خص فرع ضماف المرض واالمومة ونظاـ التقديمات العائمية والتعميمية وضماف طوارىء فيو، فيما
اال اذا كاف يحؽ لالجراء  لمينية. وال يخضع ارباب العمؿ لمموجبات المتعمقة بفرع نياية الخدمةواالمراض ا

 .االستفادة مف تقديمات ىذا الفرع

التقديمات المنصوص عمييا في قانوف الضماف االجتماعي،  مذكوروف مفال   االجانب يستفيد االجراء - 2
موف الييا واالنظمة المرعية واف تكوف الدولة التي ينت وفؽ القوانيف  اجازة عمؿ شرط اف يكونوا حائزيف عمى

 .رعاياىا فيما يتعمؽ بالضماف االجتماعي في المعاممة مع  المساواة تقر لمبنانييف مبدأ

بالضماف االجتماعي وفروعو بعضيا او جميعيا  فيما يتعمؽ  بالمثؿ تحدد الدوؿ التي تعامؿ لبناف - 3
   .يصدرىا مجمس ادارة الصندوؽ بعد استشارة وزارة الخارجية وشروط استفادة رعاياىا بموجب قرارات

 المضموف االجنبي الذيف ال يقيموف بصورة دائمة عمى أراضي الجميورية المبنانية مف ال يستفيد افراد عائمة - 4

  .نظاـ الضماف االجتماعي باستثناء تعويض نياية الخدمة

 
 رابعا   

جارية  العامموف في لبناف بموجب عقود   قانوف الضماف االجتماعي االجراء االجانب الحكاـال يخضع    
العقد او البمد الذي ينتموف اليو  يـفي الخارج مع مؤسسات اجنبية اذا اثبت رب العمؿ انيـ يستفيدوف في بمد تنظ

  .لمتقديمات المقررة في قانوف الضماف المبناني مف تقديمات اجتماعية مماثمة بمجموعيا عمى االقؿ

 
 خامسا   

مف  11و 15المادتيف  في المعرؼ عنيـ   فروع الضماف االجتماعي الصحافيوف يخضع لجميع - 1   
 .المتعمقة بيـ 56/1965 قانوف وتمغى جميع نصوص 1962 ايموؿ 16قانوف المطبوعات الصادر في 

 :فيما خص فرع نياية الخدمة االحكاـ التالية تراعى بالنسبة ليؤالء الصحفييف - 2

الصحفييف العامميف لديو حساب التعويض العائد لكؿ منيـ عف فترة العمؿ  يتوجب عمى رب العمؿ اف ينظـ عف
 .  قضوىا منذ استخداميـ حتى تاريخ العمؿ بيذا القانوف المستمر التي
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قانوف العمؿ وعمى رب العمؿ اف يودع الصندوؽ حساب التعويض  يجري حساب التعويض ىذا وفقا الحكاـ - 3
العمؿ بيذا القانوف، كما يتوجب عميو ابالغ نسخة عنو لمصحفي، وفي حاؿ تمنعو عف  في ميمة شير مف تاريخ

باالستناد  ىذا الحساب ضمف ميمة الشير يحؽ لمصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي اف ينظمو تمقائيا ظيـتن
قبؿ الصندوؽ الى رب العمؿ  الى المعمومات المتوافرة لديو والى تصريح الصحفي. ويبمغ الحساب المنظـ مف

غو اذا لـ يبد بشأنو االعتراض مف تاريخ ابال باحدى الطرؽ القانونية ويصبح نيائيا بعد انقضاء ميمة شير
 .الضماف االجتماعي مف قانوف 75المنصوص عميو في المادة 

اليو في البند السابؽ مستحؽ االداء فور  يعتبر تعويض نياية الخدمة المدوف في كشؼ الحساب المشار - 4
كاـ نظاـ الصندوؽ المبالغ المتوجبة عمى رب العمؿ وفقا الح العمؿ بيذا القانوف وتحدد ميؿ وطرؽ تسديد

  .الداخمي

 
 سادسا   

 الدولة بمف فييـ المتقاعدوف مف العسكرييف ورجاؿ قوى االمف الداخمي واالمف العاـ يخضع متقاعدو - 1   

بمرسـو يتخذ في  وعناصر شرطة مجمس النواب لتقديمات العناية الطبية في حالتي المرض واالمومة. وتحدد
والمالية وانياء مجمس ادارة الصندوؽ،  اقتراح وزيري العمؿ والشؤوف االجتماعيةمجمس الوزراء بناء عمى 

 .والمضموف وتاريخ بدء التطبيؽ االشتراكات المتوجبة عمى كؿ مف الدولة

العناية الطبية اذا كانوا يستفيدوف مف تقديمات صحية وفقا  ال يستفيد المتقاعدوف المذكوروف مف تقديمات
   . الخاصة ـلقوانينيـ او انظمتي

المتقاعدوف مف العسكرييف وقوى االمف الداخمي واالمف العاـ الخاضعوف  ال يستفيد متقاعدو الدولة بمف فييـ - 2
 .الدولة العائمية مف تقديمات ىذا الفرع اذا كانوا يتقاضوف مثؿ ىذه التقديمات مف لفرع التعويضات

 :70/2/7600تاريخ  61/00رقـ  القانوف بموجب 6مف المادة « سادسا» اضيؼ النص التالي الى البند 

كؿ موظؼ انتيت أو تنيى خدماتو، وامضى في « متقاعد»ىذه الفقرة، يقصد بكممة  الجؿ تطبيؽ احكاـ  
مف معاش  المدة الدنيا الستحقاؽ معاش تقاعدي، وذلؾ سواء اختار االستفادة مف تعويض الصرؼ او الخدمة
  .التقاعد

 
 *الثانية تحديد االشخاص المستفديف مف الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي في المرحمة - 10 المادة   

االجراء المبنانييف عماال ومستخدميف، متدربيف ومتمرنيف، جميع  يخضع الحكاـ ىذا القانوف في المرحمة الثانية   
 .  واحد او اكثر، لبناني أو أجنبي لحساب رب عمؿ   المبنانية في مؤسسة زراعية العامميف عمى االراضي

مف المادة  6الحكاـ ىذا القانوف اال بالشروط المبينة في الفقرة  اذا كاف ىؤالء االجراء اجانب فال يخضعوف
  الدائميف وتحديد تاريخ تنفيذ مجمؿ فروع الضماف االجتماعي عمى االجراء الزراعييف المتعمؽ بتطبيؽ  السابقة

 
 *المضمونيف االختيارييف قسـ - 11 المادة   

file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f43
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1967
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f44
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f45


اعاله قسـ خاص لممضمونيف  9الثالثة االولى المذكورة في المادة  ينشأ في كؿ فرع مف الفروع -   
 .اف يحقؽ فييا التوازف المالي محاسبة مستقمة ينبغي ويكوف لكؿ قسـ .  االختيارييف

 :ادناه اف ينتسبوا الى كؿ قسـ منذ المرحمة االولى بامكاف االشخاص المذكوريف

فروعيـ المباشريف  او اصوليـ او   بأعماؿ او يؤدوف خدمات لحساب ازواجيـ االشخاص الذيف يقوموف -أ 
 .وذلؾ بناء عمى طمب رب عمميـ

لفروع المرض واالمومة وطوارىء العمؿ ونياية الخدمة ولـ تعد تتوفر  االشخاص الذيف كانوا ينتسبوف -ب 
الثالثة  خالؿاالنتساب الييا. شرط اف يكونوا مقيميف عمى االراضي المبنانية واف يقدموا طمبيـ  فييـ شروط

 .اشير التي تمي التاريخ الذي انتيى فيو انتسابيـ االلزامي

 :االشخاص المشار الييـ ادناه اف ينتسبوا الى كؿ قسـ منذ المرحمة الثانية وبامكاف

 .و ب مف ىذه المادة ارباب العمؿ والعماؿ الزراعيوف التابعوف لكؿ فئة مف الفئات المذكورة في الفقرتيف أ - أ

قبؿ مجمس الوزراء، بناء عمى اقتراح وزير العمؿ  باب العمؿ والعماؿ المستقموف غير الزراعييف، اال اذاار  -ب 
  .الصندوؽ منذ المرحمة االولى وانياء مجمس االدارة، انتسابيـ الى

 
 *الثانية تحديد شروط تطبيؽ نظاـ الضماف االجتماعي في قانوف خاص في المرحمة - 12 المادة   

الضماف االجتماعي او بعض فروعو بصورة  شروط تطبيؽ نظاـ  المرحمة الثالثة، يحدد قانوف خاصفي    
مرحمتيف االولى والثانية )عماؿ دوف اجر، عماؿ الحكامو في ال الزامية عمى االشخاص الذيف لـ يخضعوا بعد

  .(..الخ مستقموف، ارباب عمؿ،

 انكتبة انثبَي 

 انتمذيًبد

 انجبة االول

 ظًبٌ انًرض وااليىيخ

 انفصم االول

 احكبو عبيخ

 *نشوء صندوؽ الضماف المرض واالمومة - 13 المادة   

الثالث،  ي الفصؿيحدد تنظيمو في ىذا الباب وموارده ف   لضماف المرض واالمومة ينشأ صندوؽ - 1   
 .الباب االوؿ، الكتاب الثالث مف ىذا القانوف

 :الضماف ىي الحاالت التي يشمميا - 2

 .كؿ مرض غير ناتج عف طارىء عمؿ أو غير معتبر كمرض ميني  -أ 

 .(االمومة )الحمؿ، الوالدة، وما يتبعيما - ب

 .يؤدي الى انقطاع كسب المضموف مرض أو بسبب االمومة والذي العجز الموقت عف العمؿ الناتج عف -ج 

  .عف طارىء عمؿ او مرض ميني الوفاة غير الناتجة -د 
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 *تحديد االشخاص المضمونيف - 14 المادة   

 ،71اضيؼ الى الفقرة االولى مف المادة   .المضمونيف وافراد عائالتيـ يشمؿ الضماف االشخاص - 1   

 :اآلتي النص ،12/12/2002 تاريخ 102الوحيدة مف القانوف رقـ  المادة بموجب

 .والمضمونة عمى السواء دوف اي تمييزالمادة المضموف  يفيـ بكممة "المضموف" الواردة في ىذه 

المضموف االشخاص المذكوروف في ما يمي الذيف يعيشوف تحت سقؼ واحد وعمى  يعتبر مف افراد عائمة - 2
عمى االقؿ او الذي يكوف غير قادر عمى تأميف  البالغاف الستيف عاما مكتممة  دةالوالد والوال -أ   :نفقتو

 .معيشتو بسبب عاىة جسدية أو عقمية

 .   وفي حاؿ تعددىف االولى المضموف الشرعية  زوجة - ب

معيشتو بسبب  المضمونة البالغ الستيف عاما مكتممة عمى االقؿ او الذي يكوف غير قادر عمى تأميف زوج -ج 
 .عاىة جسدية أو عقمية

   - د 

 66/0/6555تاريخ  665مف القانوف رقـ  05الفقرة )أ( مف المادة   بموجب  71قرة )د( مف المادة الف نص الغي 

 :اآلتي واستبدؿ بالنص 

حتى بموغيـ سف الثامنة عشرة مكتممة، واذا كاف  والمتبنوف وذلؾ   المضموف الشرعيوف  اوالد 
فيستفيدوف مف الضماف    قادريف عمى تأميف معيشتيـ بسبب تكريسيـ لكامؿ وقتيـ لدروسيـ غير  االوالد

  - ىػ .  .الخامسة والعشريف مكتممة حتى سف

ثـ الغيت  ،66/0/6555تاريخ  665القانوف رقـ  مف 07المادة   بموجب  71المادة   اضيفت الفقرة )هػ( الى نص 
التي استفادت  واعتبرت التقديمات ،12/12/2002 تاريخ 102مف المادة الوحيدة مف القانوف رقـ  6الفقرة  احكامها بموجب

الجتماعي الحكاـ الفقرة )هػ(، حقا الوطني لمضماف ا منها المضمونة عف اوالدها، بموجب التفسير المعطى مف قبؿ الصندوؽ
 تاريخ 102يدة مف القانوف رقـ مف المادة الوح 2الفقرة  استردادها، وذلؾ بموجب مكتسبا لها والوالدها ال يجوز طمب

12/12/2002  

 
 *تقديمات ضماف المرض واالمومة - 15 المادة   

 :المرض واالمومة تشتمؿ عمى ما يأتي اف تقديمات ضماف - 1   

 .العناية الطبية الوقائية والعالجية -أ 

 .وبعدىا اثناء الوالدةفي حاؿ االمومة، الفحوص والعناية السابقة لموالدة والعناية الالزمة  - ب

 .  المرض او االمومة في حاؿ العجز الموقت عف العمؿ الناتج عف المرض او عف االمومة، تعويض -ج 

   .نفقات الدففالوفاة، تعويض  في حاؿ -د 

نفسيا تقاضي  تقديمات ضماف المرض واالمومة ال تستحؽ لممضموف اال اذا كاف ال يحؽ لو في الحالة اف - 2
   .ةتقديمات ضماف طوارىء العمؿ واالمراض الميني

في حاالت الحمؿ المرضي او الحاالت المرضية الناتجة عف الوالدة تعتبر بمثابة  اف التقديمات الضرورية - 3

file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1970
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/122507
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/122507
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1971
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1972
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1973
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1974
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f49
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/62828
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/62828
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/62828
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1976
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1975
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f50
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f51
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1977
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f52
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/62754
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/62754
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/122507
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/122507
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/122507
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/122507
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/122507
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f53
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1978
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1979


  .لمصندوؽ لحالة المرضية، بواسطة طبيب مراقب تابعالمرض اعتبارا مف التاريخ الذي تثبت فيو ا تقديمات

 
 *استحقاؽ تقديمات المرض - 16 المادة   

تاريخ  276القانوف رقـ  المادة االولى مف وبموجب ،72/7/7616تاريخ  2653 بموجب المرسـو رقـ 72المادة  نص عدؿ   
 :واصبح عمى الوجه التالي 2/1/6557

  الموجبة االسباب 

المضموف مشتركا في الضماف طيمة ثالثة اشير عمى   اذا كافاال   واالمومة ال تستحؽ تقديمات المرض -1
 .لتاريخ التثبت الطبي او لتاريخ الوفاة االقؿ خالؿ الستة اشير السابقة

اصبح االجير خاللو خاضعا بصورة غير منقطعة لمضماف والذي  وليذه الغاية يعتبر شير ضماف، الشير الذي
 .مف قبؿ رب العمؿ مفروضا دفعيا دفعت عنو االشتراكات او كاف

لمضماف، يعتبر بمثابة شير ضماف مجموع المدات المعادلة  اذا لـ يكف االجير خاضعا بصورة غير منقطعة
 .اسابيع التي دفعت عنيا االشتراكات او كاف مفروضا دفعيا لخمسة وعشريف يوما او الربعة

 ير عف العمؿ نتيجة مرض او امومة اوضماف المدات التي يكوف ثابتا خالليا عجز االج وتعتبر بمثابة فترات

 .طارىء عمؿ

اف تكوف منتسبة لمضماف منذ  عالوة عمى ما تقدـ، مف اجؿ استفادة المضمونة مف تعويض االمومة يجب -2
   .عشرة اشير عمى االقؿ قبؿ الموعد المفترض لموالدة

االولى مف ىذه المادة اذا كاف المرض او الوفاة ناتجا عف طارىء عمؿ، شرط اف  ال تطبؽ احكاـ الفقرة -3
   .المضموف مسجال قبؿ تاريخ وقوع الطارىء يكوف

االستفادة مف  المضموف الذي لـ تعد تتوفر فيو الشروط الضرورية النتسابو لضماف المرض يحؽ لو اف -4
لمضماف، بؿ ايضا عف  تقديمات المرض ليس فقط عف االمراض التي تكوف قد ظيرت قبؿ نياية خضوعو

المذكور، وكذلؾ يحؽ لممضمونة االستفادة مف  اريخاالمراض التي تظير خالؿ مدة الثالثة اشير التي تمي الت
 .لموالدة يقع خالؿ الثالثة اشير التي تمي نياية خضوعيا لمضماف تقديمات االمومة اذا كاف الموعد المفترض

مف اثبات حقو بالتقديمات يتوجب عمى رب العمؿ تسميـ كؿ اجرائو المسجميف في  لتمكيف المضموف -5
  .المقبوؿ لديو وفقا لمنموذج المحدد مف قبؿ الصندوؽ او   بيانا باالجور الصندوؽ

 انفصم انثبَي 

 انعُبيخ انطجيخ

 *االستفادة مف العناية الطبية - 17 المادة   

الطبية كؿ شخص خاضع ليذه الغاية لضماف المرض واالمومة وكؿ شخص لو او  يستفيد مف العناية - 1   
 9عائمتو المنصوص عمييـ في الفقرة  وكذلؾ افراد  لو الحؽ بتعويضات المرض او االمومة يمكف اف يكوف

   .مف ىذا القانوف 16مف المادة 
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 :المرض في حالة -أ  :عمى االقؿ تشمؿ العناية الطبية - 2

   .االشعة وفحوص المختبر والتحاليؿ الطبية: التصوير عمى الفحوص - أوال 

لممنازؿ وعنايات االخصائييف ضمف الشروط المحددة  عنايات الطبابة العامة بما فييا الزيارات الضرورية - ثانيا
 .الداخمي ؽفي نظاـ الصندو 

 االسناف بعد صدور مرسـو خاص يتخذ في مجمس الوزراء، بناء عمى اقتراح وزير العمؿ عنايات طب - ثالثا 

 .  منحيا والشؤوف االجتماعية وانياء مجمس االدارة، بترخيص التقديمات العائدة ليا وبتعييف طرؽ

عمى الجدوؿ المصدؽ مف قبؿ  االدوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط اف تكوف واردة - رابعا 
 .االسناف الصندوؽ واف تكوف موصوفة مف طبيب او عند االقتضاء مف طبيب

 طبية وعمميات جراحية( في مستشفى أو مؤسسة طبية اخرى تابعةمنامة وغذاء ومعالجة ) االستشفاء - خامسا 

 .االستشفاء لمدولة او لمصندوؽ او مقبولة مف ىذا االخير، عندما يقرر طبيب ضرورة

 - سادسا 

 :72/7/7616تاريخ  6202مف المرسـو رقـ  6المادة   بموجب 17 المادة نص اضيفت الفقرة التالية )سادسا( الى 

 .الطبية واالورتوبيدي الواردة في الالئحة الموضوعة مف قبؿ الصندوؽ شرط موافقة المراقبة بروتيزتقديـ أجيزة ال 

 :االمومة في حالة -ب  

 .قانونية مقبولة والعناية السابقة لموالدة والعناية اثناء الوالدة وبعدىا التي يقدميا طبيب او قابمة الفحوص - أوال 

الصيدلية الضرورية شرط اف تكوف واردة عمى الجدوؿ المصدؽ مف قبؿ والمستحضرات  االدوية - ثانيا 
 .واف تكوف موصوفة مف طبيب أو قابمة قانونية الصندوؽ

مستشفى او دار توليد او مؤسسة طبية  االستشفاء )منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمميات جراحية( في - ثالثا 
الخير عندما يقرر طبيب أو قابمة قانونية ضرورة ىذا ا اخرى تابعة لمدولة او لمصندوؽ او مقبولة مف ىذا

 .االستشفاء

يع مجمس يستط القانوف مف ىذا 88المادة  ماؿ االحتياط الدائـ عف الحد االدنى المذكور في في حاؿ زيادة -
 .اقرار تخفيض قيمة االشتراكات او زيادة التقديمات االدارة، بعد مصادقة مجمس الوزراء،

  

 
 *العناية الطبية هدؼ - 18 المادة   

وقاية صحة المضموف والى شفائو في حالة المرض واعادة قدرتو  يجب اف تيدؼ العناية الطبية الى - 1   
   .عمى العمؿ

وصفاتيـ اف يحرصوا عمى التوفيؽ بيف اقصى حدود التوفير وبيف فعالية  يتوجب عمى االطباء في - 2
 .المعالجة

مجمس  يمكف لمصندوؽ، وفقا لمطرؽ التي يحددىامف اجؿ مراقبة حالة االشخاص المضمونيف الصحية  - 3
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بالتعاوف مع طبيب  االدارة، اف يخضع ىؤالء لفحص طبي مف قبؿ طبيب يختاره الصندوؽ، وعند االقتضاء
 .    المؤسسة التي يعمؿ المضموف في خدمتيا

 4 - 

 :التالي وابدؿ بالنص  62/7/7616تاريخ  6202مف المرسوـ رقـ  2المادة   بموجب  70مف المادة  1الفقرة   ألغي نص   

الفحوص السابقة والالحقة لموالدة التي يجب اف تخضع ليا المرأة  يحدد نظاـ الصندوؽ الداخمي عدد ونوع 
 .وكذلؾ الشروط التي يجب اف تتـ بموجبيا ىذه الفحوص المستفيدة مف الضماف

يتخذ في مجمس الوزراء، بناء عمى اقتراح   مصمحة المراقبة الطبية تحدد بمرسـو اف كيفية تنظيـ وتسيير - 5
العناية الطبية والقواعد  العمؿ وانياء مجمس االدارة ويحدد مجمس االدارة في النظاـ الداخمي كيفية تقديـ وزير

واالطباء واطباء االسناف والقابالت والمؤسسات  ية مف قبؿ االشخاص المضمونيفالتي يجب مراعاتيا ليذه الغا
 .الطبية والصيدلية

  

 
 *تقديـ العناية الطبية - 19 المادة   

    وأصبحت   ،72/7/7616تاريخ  6202مف المرسـو رقـ  1المادة   بموجب  76مف المادة  1و 2و 7الفقرات   عدؿ نص
 :عمى الوجه التالي 19 المادة

 .اسبوعا عمى االكثر 98لكؿ حالة مرضية طيمة  تقدـ العناية الطبية - 1 

الصندوؽ المراقب بأف المرض يمكف شفاؤه بفضؿ المذكورة، واذا اعتبر طبيب  اسبوعا 98في نياية مدة الػ  - 2
 .الفترة الثانية اسبوعا، يقرر الصندوؽ متابعة التقديمات حتى نياية ىذه 15جديدة ال تتجاوز مدتيا  فترة معالجة

 ;5معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعيا  في حاالت المرض التي يعتبر مجمس االدارة بأنيا تحتاج الى - 3
لممعالجة بسنة. عند انتياء ىذه المدة يحيط الصندوؽ مؤسسات  مجمس اف يحدد المدة القصوىاسبوعا، يمكف لم

 .صاحب العالقة االسعاؼ العاـ عمما بحالة

االنقطاع المتواصؿ عف العمؿ، فاف نظاما  في حاالت االمراض المزمنة او المستعصية التي ال تستمـز - 4
  .مف ىذه المادة 5انتياء الفترة التالية الممحوظة في الفقرة  دخاصا يحدد شروط تقديـ العناية واالدوية بع

 
 *الطبية تعيف مقدار مساهمة االشخاص المضمونيف في تكاليؼ العناية - 20 المادة   

عمى اقتراح وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية وانياء مجمس  يعيف مجمس الوزراء، بمرسو ـ يتخذ بناء - 1   
المقدمة في حالة المرض واالمومة  االشخاص المضمونيف في تكاليؼ العناية الطبية   مساىمةاالدارة، مقدار 

 .القانوف مف ىذا 9الفقرة  19وفقا الحكاـ المادة 

المساىمة في تكاليؼ العناية  انو في حالة عجز المضموف الموقت عف العمؿ يعفى المضموف مفغير  - 2
 .لمعجز الطبية اعتبارا مف االسبوع السادس
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 *تاميف العناية الطبية - 21 المادة   

   1 -  

 :بالنص التالي واستبدؿ  72/7/7616تاريخ  6202رقـ  مف المرسوـ 0المادة  بموجب  67الفقرة االولى مف المادة   ألغي نص 

والقابالت القانونيات او المقبوالت والمستشفيات  بواسطة االطباء وأطباء االسناف  تؤمف العناية الطبية 
الطبية والصيدلية المقبولة مف الصندوؽ. يقبؿ حكما، شرط تقيدىـ بنظاـ  المؤسسات والمستوصفات وسواىا مف

المينية وكذلؾ  االطباء واطباء االسناف والقابالت القانونيات الذيف يمارسوف مينتيـ وفاقا لالنظمة الصندوؽ،
 .قانونا المستشفيات والمؤسسات الطبية او الصيدلية االخرى المجازة

بالعناية الطبية بعد استشارة الييئات  ع ليـ وفاقا لمقواعد التي يضعيا الصندوؽ فيما يتعمؽاما أجورىـ فتدف
   .المينية المعنية

 لممرضى الذيف يتعذر عمييـ المجوء الى احد االشخاص اوالخطيرة والمستعجمة يمكف  اال انو في الحاالت - 2

 .  الصندوؽ المؤسسات المذكوريف في الفقرة السابقة اف يمجأوا الى شخص أو مؤسسة غير المقبوليف مف

 .يتخذ في مجمس الوزراء  وذلؾ بمراعاة الشروط التي يعينيا مرسـو

 ات الطبية او الصيدليةبصورة دورية الئحة تبيف في كؿ منطقة أسماء االشخاص والمؤسس يضع الصندوؽ - 3

استشارة الييئات المينية  المقبولة مف الصندوؽ لتقديـ العناية الطبية لممضمونيف. تنظـ ىذه الالئحة بعد
 .نفسيا والمؤسسات الطبية ويعاد النظر فييا وفقا لالصوؿ

  

 
لحسابه الخاص بناء او انشاء او استثمار الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي  - 22 المادة   

 *او مؤسسات طبية او صيدلية مستوصفات

مف ىذا القانوف، يستطيع الصندوؽ اف يبني او  5المنصوص عمييا في المادة  ضمف نطاؽ التوظيفات - 1   
القانونية  يستثمر لحسابو الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية او صيدلية عمى اف تراعى االحكاـ ينشىء او

 .لصيدلةالتي تنظـ مينة الطب وا

 2 -  

 :عمى الوجه التالي  2/75/7617تاريخ  6512المرسوـ رقـ   مف المادة االولى بموجب  66مف المادة  6الفقرة   عدؿ نص 

 يستورد مباشرة مف الخارج ما يحتاج اليو مف مستحضرات صيدلية ومواد طبية او يستطيع الصندوؽ أف 

 .جراحية

والمواد الطبية والجراحية، بسعر  يوزع ىذه المستحضرات الصيدلية ويحؽ لو، بعد موافقة مجمس الوزراء، اف
 .ذات المنفعة العامة الكمفة، عمى االدارات العامة والمؤسسات العامة أو

 3 - 

 :التالي عمى الوجه  72/7/7616تاريخ  6202مف المرسـو رقـ  2المادة   بموجب  22 مف المادة 2الفقرة   عدؿ نص 

بتأميف العالجات الطبية كميا او جزئيا، الى رب  ، اف يعيد  التراضي ة، عف طريؽيستطيع مجمس االدار  
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  .انيا مرضية يممؾ ليذه الغاية وسائؿ وتجييزات يرى المجمس العمؿ او الى أي شخص طبيعي او معنوي

 انفصم انثبنث 

 تعىيط انًرض

 *المضموف بتعويض المرض حؽ - 23 المادة   

منو طبيب مقبوؿ ويؤدي  عف العمؿ يتثبت  بنتيجة مرض بعجز موقت يحؽ لممضموف، الذي يصاب - 1   
اياـ العجز بدوف فرؽ بيف اياـ الشغؿ واياـ  عف كؿ يـو مف   الى توقؼ كسبو، اف يتقاضى تعويض مرض

   .لمعجز يـو الرابعالتعطيؿ وذلؾ اعتبارا مف ال

 متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض المرض ىو الناتج عف مجموع الكسب المحدد اف - 2

تقاضاه صاحب العالقة خالؿ الثالثة اشير السابقة لتاريخ  الذي وما يمييا مف ىذا القانوف، :8المواد  في
يتخذ بناء    اف يحدد حدا ادنى ليذا الكسب بمرسوـانو يحؽ لمجمس الوزراء  ، اال5;المرض مقسوما عمى 

التشريع المتعمؽ االعتبار  اقتراح وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية وانياء مجمس االدارة، بعد االخذ بعيف عمى
 .بالحد االدنى لالجور

بالمئة مف متوسط الكسب  75المتتابعة مف العجز تبمغ قيمة تعويض المرض  في الثالثيف يوما االولى - 3
 .بالمئة مف ىذا الكسب في حاؿ وجود المريض في المستشفى 55اليومي و

 والثالثيف مف العجز شرط اف يثبت طبيببالمئة اعتبارا مف اليـو الحادي  75و 75 ترفع ىاتاف النسبتاف الى

 .الصندوؽ المراقب ضرورة استمرار العجز

 :8المادة  الحد االقصى لمكسب الخاضع لمحسومات المحدد في وفي مطمؽ الحاالت ال تفوؽ قيمة التعويض
  .ىذا القانوف ، مف9الفقرة 

 
 *تعويضات المرض دفع - 24 المادة   

 .اسبوعا عف كؿ حالة عجز موقت 98اقصاىا  تدفع تعويضات المرض خالؿ فترة - 1   

القانوف مف ىذا  19مف المادة  5الشروط المنصوص عمييا في الفقرة  يستطيع مجمس االدارة عندما تتوفر - 2
اسبوعا عمى االكثر في الحاالت المنصوص عمييا في  ;5لدفع تعويضات المرض الى  تمديد المدة القصوى

نفسيا،  مف المادة 5، والى سنة عمى االكثر في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة ;1مف المادة  9الفقرة 
 .االسعاؼ العاـ بذلؾ ؽ يعمـ مؤسساتواذا استمر العجز الى ما بعد انتياء الفترة االخيرة فاف الصندو 

استثناءات ليذه القاعدة في نظاـ الصندوؽ  تدفع تعويضات المرض في نياية كؿ اسبوع. ويمكف اف تمحظ - 3
 .الداخمي

  

 
 *حاالت الغاء تعويض المرض - 25 المادة   

المرض، واذا اقتضى االمر طمب الحقوؽ االخرى، يستطيع الصندوؽ الغاء تعويض  مع االحتفاظ بكافة - 1   

file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1994
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f62
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c1995
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/37063
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/37063
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f63
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/37063
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/37063
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/37063


 :التعويضات المدفوعة بدوف حؽ، في الحاالت التالية استعادة

 .قد حصؿ او حاوؿ الحصوؿ بطريقة الغش عمى تقديمات ال حؽ لو فييا عندما يكوف صاحب العالقة -أ 

 قبمو المرض ناتجا عف جناية أو جنحة ارتكبيا صاحب العالقة او عف خطأ مقصود مف عندما يكوف -ب 

 .لالستفادة مف التقديمات

 :قيمتيا يستطيع الصندوؽ اف يوقؼ دفع التعويضات او ينقص - 2

الممحوظة في نظاـ الصندوؽ  عندما يرفض صاحب العالقة الخضوع لممراقبة والفحوص الطبية واالدارية -أ 
 .العمؿعمى اذف بالتوقؼ عف  الداخمي، او اذا لـ يتقيد بالتعميمات الطبية في حاؿ حصولو

 .النظاـ الداخمي احكاما مخالفة طيمة وجود صاحب العالقة خارج البالد ما لـ يتضمف -ب 

  .بتنفيذ عقوبة مانعة لمحرية طيمة المدة التي يقـو فييا صاحب العالقة -ج 

 انفصم انراثع 

 تعىيط االيىيخ

 *االمومة حؽ المضمونة بتعويض - 62المادة    

، شرط اف   فترة العشرة اسابيع التي تقع خالليا الوالدة طيمة  الحؽ بتعويض امومةلكؿ مضمونة  - 1   
 .عف العمؿ واف ال تتقاضى أي اجر خالؿ تمؾ الفترة تمتنع

مف ىذا القانوف،  95مف المادة  9ثمثي متوسط الكسب اليومي المعيف في الفقرة  اف تعويض االمومة يعادؿ - 2
 .المرض القة عف العمؿ اساسا لحساب تعويضكاف يمكف اف يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة الع والذي

  .ىذا القانوف عمى تعويض االمومة مف 97مف المادة  9والفقرة  95مف المادة  5تطبؽ قياسا احكاـ الفقرة  - 3

 انفصم انخبيص 

 تعىيط َفمبد انذفٍ

 *تحديد قيمة تعويض الدفف - 27 المادة   

 :عمى الوجه التالي  1/0/7601تاريخ  65/01القانوف رقـ  االولى مفالمادة  بموجب  61المادة   عدؿ نص   

 :% مف الحد االدنى الرسمي لالجور المعموؿ بو ويدفع175بػ تحدد قيمة تعويض الدفف 

 .مف ىذا القانوف 9فقرة  16حاؿ وفاة أحد افراد عائمتو المعينيف في المادة  الى المضموف نفسو في -أ 

  .المضموف مف ىذا القانوف في حاؿ وفاة 9مف الفقرة  16ذكوريف في المادة الى اصحاب الحؽ الم - ب

 انجبة انثبَي 

 انًهُيخ ظًبٌ غىارئ انعًم وااليراض

 انفصم االول

 احكبو عبيخ

 *المهنية نشأة صندوؽ ضماف طوارىء العمؿ واالمراض - 28 المادة   

 :التالي عمى الوجه   25/2/7611تاريخ  772المرسـو االشتراعي رقـ  المادة االولى مف بموجب  60المادة   عدؿ نص   

يحدد تنظيمو في ىذا الباب وموارده في    واالمراض المينية،  ينشأ صندوؽ لضماف طوارىء العمؿ 
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 :ىذا القانوف الفصؿ الثالث، الباب االوؿ، الكتاب الثالث مف

 :يقصد بطوارىء العمؿ

 .بمناسبة القياـ بعممو الطارىء الذي يصيب المضموف اثناء أو -أ 

 أو عودتو منو،   منزلو الى مكاف العمؿ الطارىء الذي يتعرض لو المضموف خالؿ فترة ذىابو مف -ب 

 .لسبب مستقؿ عف عممو   شرط اف يكوف الذىاب واالياب دوف توقؼ او انحراؼ عف الطريؽ الطبيعي

فييا  جارية في المؤسسة التي يمارس  الطارىء الذي يصيب المضموف اثناء أو بمناسبة عمميات انقاذ - ج
 .عممو

 .بمناسبة قيامو بعممو الطارىء الذي يصيب المضموف خارج االراضي المبنانية اثناء او -د 

الوزراء بناء عمى اقتراح وزير العمؿ وانياء مجمس ادارة الصندوؽ تاريخ بدء  يتخذ في مجمس   يحدد بمرسـو
  .بيذا البند وشروط تطبيقو العمؿ

 
 *العمؿ تطبيؽ احكاـ القانوف المتعمقة بطوارىء - 29 المادة   

 :الوجه التالي عمى  25/2/7611تاريخ  772رقـ  االشتراعيالمرسوـ   بموجب  66المادة   نص عدؿ   

 .المتعمقة بطوارىء العمؿ عمى االمراض المينية تطبؽ احكاـ ىذا القانوف - 1 

يعتبر بمثابة تاريخ الطارىء مع االحتفاظ بحؽ المراقبة مف قبؿ المراقبة  اف تاريخ اوؿ معاينة طبية لممرض
 .الصندوؽ الطبية في

الوزراء بناء عمى اقتراح وزير العمؿ وانياء مجمس االدارة الئحة  يتخذ في مجمس   وـتنظـ بمرس - 2
 رضيف عادة لتأثير عوامؿ مضرة او لشروطالتي تعتبر كأمراض مينية بالنسبة لمعماؿ المع االعراض المرضية

 .خاصة بطبيعة عمميـ. ويمكف أف تتضمف بعض االعماؿ التي تؤدي الى ىذه االمراض

العوامؿ المضرة ال  اف االمراض المينية التي ال تظير اال بتاريخ الحؽ لتاريخ انتياء تعرض العامؿ لتأثير - 3
 .المذكورة الالئحةيتحمميا الصندوؽ اال خالؿ الميمة المعينة في 

  .نفسو يمكف اعادة النظر بيذه الالئحة او اكماليا بموجب مراسيـ تتخذ بالشكؿ

 
 *المهنية تحديد المخاطر المقرة ضمف فرع طوارىء العمؿ واالمراض - 30 المادة   

طارىء عمؿ أو عاتقو المخاطر التالية عندما تكوف نتيجة  يأخذ فرع طوارىء العمؿ واالمراض المينية عمى   
 :مرض ميني

 .مرضية لدى المضموف كؿ حالة -أ 

 .العجز الموقت عف العمؿ الذي ينتج عنو توقؼ الكسب -ب 

 .عجز المضموف الدائـ الكمي او الجزئي - ج

  .وفاة المضموف -د 
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 *المهنية تحديد االشخاص المستفديف مف فرع طوارىء العمؿ واالمراض - 31 المادة   

المادة السابقة ىـ المضمونوف وفي حاؿ وفاة المضموف  االشخاص الذيف يستفيدوف مف احكاـاف  - 1   
 .مف بعده أصحاب الحؽ

 :اصحاب الحؽ بعد وفاة المضموف ىـ اف - 2

 .مف ىذا القانوف 16مف المادة  9االشخاص المعينوف في الفقرة  -أ 

  .عند وفاتو عاتقووالد ووالدة المضموف واخوتو القاصروف اذا كانوا عمى  -ب 

 
 *المهنية تقديمات ضماف طوارىء العمؿ واالمراض - 32 المادة   

 :التالي عمى الوجه 25/2/7611تاريخ  772رقـ  مف المرسوـ االشتراعي 2المادة   بموجب 32 المادة نص عدؿ   

 :واالمراض المينية تتناوؿ تقديمات ضماف طوارىء العمؿ 

 .العناية الطبية -أ 

 .العمؿ التعويض عف العجز المؤقت عف -ب 

 .الجزئي معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائـ، الكمي او -ج 

نفقات الدفف في حاؿ وفاة  مف ىذا القانوف وتعويض ;5معاش اصحاب الحؽ كما ىـ محددوف في المادة  -د 
  .المضموف

 انفصم انثبَي 

 انعُبيخ انطجيخ

 *انواع العناية الطبية - 33 المادة   

 :الوجه التالي عمى  25/2/7611تاريخ  772رقـ  مف المرسوـ االشتراعي 1المادة   بموجب  22المادة   عدؿ نص   

 :تشتمؿ العناية الطبية - 1 

 .القانوف مف ىذا 19مف المادة  9انواع العناية الطبية المعددة في البند أ الفقرة  - أ

االدوات الطبية او الجراحية غير  وتجديد آالت البروتيز وتقديـ النظارات وسواىا مفتقديـ وصيانة  -ب 
الطبية ضرورة ىذه المواد واالدوات بالنسبة لمطارىء او  الممحوظة في البند السابؽ، شرط اف تثبت المراقبة

 .المعالجة المرض الميني سبب

حالة طارىء العمؿ او المرض  بية المقدمة فيعمى انواع العناية الط 99و 91تطبؽ أحكاـ المادتيف  - 2
  .الميني

 انفصم انثبنث 

 تعىيط غبرئ انعًم

 *تعويض عجز مؤقت - 34 المادة   

 :عمى الوجه التالي  25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  المرسوـ  مف 0المادة  بموجب  21المادة   عدؿ نص   

طارىء عمؿ أو مرض ميني بعجز موقت عف العمؿ يتثبت منو يصاب بنتيجة  يحؽ لممضموف الذي - 1 



الصندوؽ، أف يتقاضى تعويض عجز مؤقت عف توقؼ اجره وذلؾ عف كؿ يـو تعطيؿ عف  طبيب مقبوؿ مف
التوقؼ عف  فرؽ بيف اياـ عمؿ المؤسسة وأياـ تعطيميا، وذلؾ اعتبارا مف اليـو الحادي عشر لتاريخ العمؿ دوف

العجز، كما يتحمؿ في الحاالت  عمؿ ممزما بدفع كامؿ اجور االياـ العشرة االولى مفالعمؿ. ويكوف صاحب ال
العمؿ والشؤوف االجتماعية وانياء مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير  يتخذ في مجمس  التي يحددىا مرسـو

ىو  وفقا النواع النشاطات المينية لممؤسسات، كامؿ او جزء مف الفرؽ بيف تعويض العجز كما ادارة الصندوؽ
وعف الفترات التي يحددىا  منيا 5مف ىذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحدد في الفقرة  9محدد في الفقرة 

 .المرسـو نفسو

ثالثة ارباع متوسط الكسب اليومي، ونصؼ ىذا الكسب في حاؿ  قيمة التعويض عف العجز المؤقت تساوي - 2
 .المستشفى وجود المضموف في

الناتج عف مجموع الكسب  اف متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض العجز المؤقت ىو - 3
حب العالقة خالؿ االثني عشر شيرا السابقة صا وما يمييا مف ىذا القانوف الذي تقاضاه :8المحدد في المواد 

اما اذا كاف المضموف لـ يعمؿ خالؿ فترة االثني عشر شيرا، او  585لتاريخ التوقؼ عف العمؿ مقسوما عمى 
الى اقؿ مف مدة االثني عشر شيرا، فاف االجور التي تعتمد لحساب متوسط الكسب  اذا كاف بدء عممو يعود

 .المذكورة يتقاضاىا المضموف فعميا لو انو عمؿ بالشروط نفسيا خالؿ الفترةىي تمؾ التي كاف  اليومي

االقصى السنوي المعيف في المادة  في حاؿ تجاوز الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب التعويض ضعفي الحد
 .مف قانوف الضماف، يخفض الى ىذا المقدار :8

 يتخذ في مجمس   ي عف العجز المؤقت بمرسوـلمجمس الوزراء اف يعيف حدا" ادنى لمتعويض اليوم يمكف

لحد التشريع المتعمؽ با الوزراء بناء عمى اقتراح وزير العمؿ وانياء مجمس االدارة، بعد االخذ بعيف االعتبار
 .االدنى لالجور وزيادات غالء المعيشة

 العجز المؤقت اما لحيف شفاء المضموف واما لحيف تاريخ بدء معاش العجز الدائـ كما ىو تدفع تعويضات - 4

 .ادناه 57مف المادة  8محدد في الفقرة 

 .انوفمف ىذا الق 97والمادة  96مف المادة  5الفقرة  تطبؽ عمى تعويضات طارىء العمؿ احكاـ - 5

  .الداخمي كيفية تطبيؽ احكاـ الفقرات المبينة اعاله يحدد نظاـ الصندوؽ - 6

 انفصم انراثع 

 يعبظ انعجس

 *معاش عجز لمدى الحياة - 35 المادة   

 :الوجه التالي عمى  25/2/7611تاريخ  772رقـ  مف المرسوـ االشتراعي 2المادة   بموجب  20المادة   عدؿ نص   

منو  دائـ وكمي تتثبت  طارىء عمؿ أو مرض ميني، بعجز لممضموف الذي يصاب بنتيجةيحؽ  - 1 
 .سبو السنويك المراقبة الطبية في الصندوؽ ، اف يتقاضى معاش عجز لمدى الحياة تساوي قيمتو ثمثي

دائـ وجزئي تتثبت منو المراقبة  يحؽ لممضموف الذي يصاب بنتيجة طارىء عمؿ او مرض ميني، بعجز - 2
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 :، اف يتقاضى  الطبية في الصندوؽ

وذلؾ  بالمئة عمى االقؿ، معاش عجز يتحدد مقداره بحسب درجة العجز 55بعجز درجتو  اصابتو في حاؿ -أ 
 .بالنسبة لممعاش الذي كاف يستحقو في حالة العجز الدائـ أو الكمي

لقيمة  بالمئة، تعويضا مقطوعا يسدد مرة واحدة ويكوف معادال 55اصابتو بعجز درجتو تقؿ عف  في حاؿ -ب 
كاف متوجبا عف درجة  معاش العجز الجزئي الذي يستحؽ لو لو اف مثؿ ىذا المعاشثالثة اقساط سنوية مف 
 .العجز الذي اصيب بو

يتخذ في    لمختمؼ االصابات تحدد وفقا لجدوؿ يوضع بموجب مرسوـ اف نسبة العجز الدائـ العائدة - 3
 .الوزراء بناء عمى اقتراح وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية وانياء مجمس االدارة مجمس

تعويضا  يحؽ لمذي يتقاضى معاش عجز دائـ ويحتاج لمعونة مستمرة يقدميا لو شخص آخر، اف يقبض - 4
 .اضافيا يحدد مقداره في النظاـ الداخمي

ضعفا مف متوسط الكسب اليومي كما  585لحساب معاش العجز يعادؿ  اف الكسب السنوي الذي يعتمد - 5
مف ىذا القانوف، أو مف الدخؿ الذي يكوف قد كسبو فعال خالؿ االثني  56المادة  مف 5ىو محدد في الفقرة 

اذا كاف حساب  ض، وذلؾشيرا المتوالية التي تسبؽ مباشرة الشير الذي حصؿ فيو الطارىء أو ظير المر  عشر
 .المعاش عمى ىذا االساس اكثر نفعا لممضموف

المتخذ اساسا لحساب معاش العجز وعمى معاش العجز االحكاـ المتعمقة بالحد  تطبؽ عمى الكسب السنوي
 .مف ىذا القانوف 56والحد االقصى المنصوص عنيا في المادة  االدنى

 را مف اليـو االوؿ لمشير الثالث عشر الذي يمي الشير الذييتوجب عمى ابعد حد اعتبا اف معاش العجز - 6

لمدة اقصاىا سنة  وقع الطارىء خاللو او الذي ظير فيو المرض الميني. غير انو يمكف تمديد ىذه الميمة
 .الطبية في الصندوؽ اخرى وذلؾ بناء عمى طمب الطبيب المعالج وبعد موافقة المراقبة

  .الداخمي دد طرؽ دفعو في النظاـيدفع معاش العجز مقدما وتح - 7

 
 *اعادة النظر في مقدار المعاش - 36 المادة   

 :الوجه التالي عمى  25/2/7611تاريخ  772رقـ  مف المرسوـ االشتراعي 1المادة   بموجب  22المادة   نص عدؿ   

بناء عمى طمب صاحب العالقة اذا  ، اما عفوا واما  مقدار المعاش عمى الصندوؽ اف يعيد النظر في - 1 
او تحسنا ىاما طرأ بعد تصفية معاش العجز. تجري اعادة  ثبت مف قبؿ المراقبة الطبية في الصندوؽ بأف تفاقما

 .المستفيد لمعمؿ يضا في حاؿ عودةالنظر ا

سنتاف منذ تصفيتو، اال سنة بعد سنة عمى  غير انو ال يمكف اعادة النظر في المعاش عندما يكوف قد مر - 2
اثناء ذلؾ معالجة جديدة شافية او اذا زاؿ التفاقـ المؤقت لنتائج  االقؿ، وال تطبؽ ىذه القاعدة اذا استعممت

  .ني او في حاؿ عودة المستفيد لمعمؿالمرض المي طارىء العمؿ او
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 *تحديد مقدار المعاش - 37 المادة   

تحديد مقدار  عمؿ او بمرض ميني فيصار الى مرة اخرى بطارىء  العجز اذا اصيب المستفيد مف معاش   
االصابات الحاصمة. واذا كاف كسب المستفيد السنوي عند حصوؿ  المعاش بعد االخذ بعيف االعتبار مجموع

زائدا عف الكسب السنوي الذي اعتمد لحساب المعاش االوؿ فاف المعاش الجديد  الطارىء او المرض االخير
  .اساس الكسب االعمى يحسب عمى

 
 *المدفوعة معاش طارىء العمؿ او المرض المهني واسترداد التعويضاتالغاء  - 38 المادة   

 :الوجه التالي عمى  25/2/7611تاريخ  772رقـ  مف المرسوـ االشتراعي 0المادة   بموجب  20المادة   عدؿ نص   

 المرض الميني وتسترد عند االقتضاء التعويضات المدفوعة بدوف حؽ في يمغى معاش طارىء العمؿ او - 1 
 :التالية الحاالت

 .تقديمات ال حؽ لو فييا عندما يكوف صاحب العالقة قد حصؿ او حاوؿ الحصوؿ بطريقة الغش عمى -أ 

ارتكبيا صاحب العالقة او عف خطأ مقصود  عندما يكوف المرض او الطارىء ناتجا عف جناية او جنحة -ب 
 .مف قبمو

 :قيمتيا التعويضات او ينقص يستطيع الصندوؽ اف يوقؼ دفع - 2

الطبية واالدارية الممحوظة في نظاـ الصندوؽ  عندما يرفض صاحب العالقة الخضوع لممراقبة والفحوص -أ 
 .الطبية في حاؿ حصولو عمى اذف بالتوقؼ عمى العمؿ الداخمي، او اذا لـ يتقيد بالتعميمات

 .ما مخالفةخارج البالد ما لـ يتضمف النظاـ الداخمي احكا طيمة وجود صاحب العالقة -ب 

  .يقـو فييا صاحب العالقة بتنفيذ عقوبة مانعة لمحرية طيمة المدة التي -ج 

 انفصم انخبيص 

 انًعًىٌ يعبشبد اصحبة انحك ثعذ وفبح

 *مهني وفاة المضموف بنتيجة طارىء عمؿ او مرض - 39 المادة   

 :عمى الوجه التالي  25/2/7611تاريخ  772 االشتراعي رقـ المرسوـ  مف 6المادة  بموجب  26المادة   عدؿ نص   

بنتيجة طارىء عمؿ او مرض ميني يحؽ لالشخاص المحدديف عمى سبيؿ الحصر  في حاؿ وفاة المضموف 
ووفقا لترتيب االولوية  2/8/1974 تاريخ 8;6:المرسـو رقـ  الموضوع موضع التنفيذ بموجب في القانوف

  .ادناه 65يستفيدوا مف معاش اصحاب الحؽ المحدد في المادة  والنسب الواردة فيو اف

 
 *تحديد معاش اصحاب الحؽ بعد وفاة المضموف - 40 المادة   

 :عمى الوجه التالي  25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  المرسوـمف  75المادة  بموجب  15المادة  عدؿ نص   

 .اعاله 57مف المادة  7ثمثي الكسب السنوي كما ىو محدد في الفقرة  يبمغ ىذا المعاش - 1 

  .بالمئة مف الكسب المذكور 75صاحب حؽ واحد، يخفض ىذا المعاش الى  في حاؿ وجود - 2

 

file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html%23c2006
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/2969
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/2969


 *تعويض االرممة - 41 المادة   

 :الوجه التالي عمى  25/2/7611تاريخ  772رقـ  مف المرسـو االشتراعي 77المادة   بموجب  17المادة   عدؿ نص   

  .شرعيات، فاف ىؤالء يتقاسمف بالتساوي التعويض الممحوظ لالرممة اذا ترؾ المضموف عدة ارامؿ 

 
 *معاش اصحاب الحؽ بعد وفاة المضموف - 42 المادة   

 :التالي عمى الوجه  25/2/7611تاريخ  772المرسـو االشتراعي رقـ   مف 76المادة  بموجب  16المادة  عدؿ نص   

 :يتوجب معاش اصحاب الحؽ 

الذي  وفاة مضموف يستفيد مف معاش العجز، اعتبارا مف اليـو االوؿ مف الشير الذي يمي الشير في حاؿ -أ 
 .حصمت خاللو وفاة المضموف

 .معاش العجز، اعتبارا مف تاريخ الوفاة مضموف لـ يكف قد استفاد بعد مففي حاؿ وفاة  -ب 

المبينيف اعاله اذا قدـ طمب المعاش خالؿ الستة اشير الالحقة  يستحؽ المعاش اعتبارا مف التاريخيف -ج 
 ر الذيالحاالت االخرى فاف المعاش يتوجب اعتبارا مف اليـو االوؿ لمشير الذي يمي الشي لتاريخ الوفاة. وفي

  .تقدـ الطمب خاللو

 
 *المضموف تحديد طرؽ دفع معاش اصحاب الحؽ بعد وفاة - 43 المادة   

 :عمى الوجه التالي  25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 72المادة  بموجب  12المادة  نص عدؿ   

  .مقدما وتحدد طرؽ دفعو في النظاـ الداخمي يدفع معاش اصحاب الحؽ 

 
 *سقوط الحؽ بالمعاش - 44 المادة   

 :الوجه التالي عمى  25/2/7611تاريخ  772رقـ  مف المرسوـ االشتراعي 71المادة   بموجب  11المادة  نص عدؿ   

 المستفيد منو او بتاريخ زواج االرممة او االرمؿ. وفي ىذه الحالة االخيرة يستحؽ يسقط الحؽ بالمعاش عند وفاة 

 .االرممة مبمغ مف الماؿ يساوي مجموع معاشاتو عف ثالث سنواتلالرمؿ او 

وذلؾ  باقي المستفيديف مف معاش اصحاب الحؽ اذا لـ تعد تتوفر فييـ الشروط المفروضة لنيمو يسقط حؽ
 .اعتبارا مف نياية الشير الذي فقدت خاللو الشروط المذكورة

 توزع حصتو عمى المستفيديف الباقيف وذلؾ مع احد المستفيديف لالسباب المبينة اعاله في حاؿ سقوط حؽ

  .65مف المادة  9االحتفاظ بتطبيؽ احكاـ الفقرة 

 انفصم انطبدش 

 تعىيعبد َفمبد انذفٍ

 *وفاة مضموف بنتيجة طارىء عمؿ او مرض مهني - 45 المادة   

 :الوجه التالي عمى  25/2/7611تاريخ  772رقـ  مف المرسوـ االشتراعي 70المادة   بموجب  10المادة  عدؿ نص   

مرض ميني يدفع تعويض مقطوع الصحاب الحؽ  المضموف بنتيجة طارىء عمؿ او  في حاؿ وفاة 
الوزراء بناء عمى اقتراح وزير  يتخذ في مجمس  مقداره بمرسوـ مف ىذا القانوف، يحدد ;5المحدديف في المادة 
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  .العمؿ وانياء مجمس ادارة الصندوؽ

 انجبة انثبنث 

 وانتعهيًيخ انتمذيًبد انعبئهيخ

 *صندوؽ التقديمات العائمية والتعميمية - 46 المادة   

 في الفصؿ ، يحدد تنظيمو في ىذا الباب وموارده   والتعميمية  التقديمات العائمية ينشأ صندوؽ   

 .الثالث، الباب االوؿ، الكتاب الثالث مف ىذا القانوف

مف ىذا  15وفي المادة  ;مف المادة  1الفقرة  العائمية والتعميمية لالجراء المذكوريف في تمنح التقديمات - 1
اذا  57المرض واالمومة او طارىء العمؿ وكذلؾ لمعاجزيف عف العمؿ وفقا لممادة  والى مستحقي ضماف القانوف
 .بالمئة 75درجة العجز عف  زادت

 :تتوجب التقديمات العائمية والتعميمية - 2

 .16مف المادة  9محدد في البند )ج( الفقرة  معاؿ، كما ىو  كؿ ولد عف -أ 

لغاية اكتماؿ  وغير عاممة  السف، وكذلؾ عف كؿ فتاة عازبة عف كؿ ولد معاؿ ذي عاىة دوف تحديد -ب 
 .الخامسة والعشريف مف عمرىا

  .مأجورا في البيت اذا لـ تكف تزاوؿ عمال  التي تقيـ  عف الزوجة الشرعية -ج 

 
 *كيفية اعطاء التقديمات العائمية والتعميمية - 47 المادة   

 .يعطى الولد الحؽ بأكثر مف تعويض عائمي واحد وفقا لممادة السابقة ال - 1   

العائمية  عدة اشخاص ازاء ولد واحد الشروط المطموبة وفقا الحكاـ المادة السابقة فاف التقديمات اذا توفرت في
 :والتعميمية تدفع

آنفا اال اذا كانت حضانة االوالد في عيدة  الشروط المذكورة  والوالدة اذا توفرت في الوالد  لموالد -أ 
 .الوالدة وحدىا

 .والوالدة متمتعيف بالشروط المذكورة عندما يكوف ىؤالء كالوالد   او لالوصياء   لالىؿ بالتبني -ب 

  .لغاية خمسة اوالد فقط لكؿ رب عائمة ية والتعميميةتعطى التقديمات العائم - 2

 
 *القيمة الشهرية لمتقديمات العائمية والتعميمية - 48 المادة   

الوزراء، بناء  تحدد القيمة الشيرية لمتقديمات العائمية والتعميمية وطرؽ دفعيا بمرسـو يتخذ في مجمس - 1   
 .  االدارةعمى اقتراح وزير العمؿ وانياء مجمس 

شيريا لالجراء مستحقي التعويض مف قبؿ رب العمؿ لحساب الصندوؽ.  تدفع التقديمات العائمية والتعميمية - 2
والرسـو القضائية  وىو يأتي بعد ديف الخزينة  العائمية والتعميمية مف الديوف الممتازة ويعتبر ديف التقديمات

 .االفالس والتأمينات الجبرية وذلؾ في حالة

 :25/2/7611تاريخ  772رقـ  مف المرسـو االشتراعي 72المادة   بموجب  10المادة  الى 0و 1و 2اضيفت الفقرات التالية  
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 التقديمات العائمية والتعميمية التي يدفعيا صاحب العمؿ مباشرة الجرائو وفقا لالصوؿ تسقط بمرور الزمف - 3 

تاريخ انتياء  سنة مفالمحددة في نظاـ الصندوؽ الداخمي، اذا لـ يحاسب صاحب العمؿ الصندوؽ بيا خالؿ 
 .المذكورة ميمة استحقاؽ االشتراكات عف ذات المدة التي تتوجب عنيا التقديمات

لممضمونيف ىي سنتاف اعتبارا مف تاريخ  اف مدة مرور الزمف عمى التقديمات العائمية والتعميمية المتوجبة - 4
 .يحدده نظاـ الصندوؽ الداخمي كما  استحقاقيا

تبدأ اعتبارا مف تاريخ عمـ  المقبوضة دوف وجو حؽ ىي سنتاف  عمى التقديمات  اف مدة مرور الزمف - 5
  .الصندوؽ بعدـ توجبيا

 انجبة انراثع 

 تعىيط َهبيخ انخذيخ

 *صندوؽ تعويض نهاية الخدمة - 49 المادة   

 يحدد تنظيمو في   لتعويض نياية الخدمة ، ينشأ صندوؽ  الشيخوخة الى اف يسف تشريع ضماف - 1   

 .القانوف ىذا الباب وموارده في الفصؿ الثالث، الباب االوؿ، الكتاب الثالث مف ىذا

الفقرة  لجميع االجراء المذكوريف في ي بالنسبةاف نظاـ تعويض نياية الخدمة المنشأ في ىذا الباب ىو الزام - 2
ع مف الضماف موضع بعد تاريخ وضع ىذا الفر  والذيف استخدموا مف ىذا القانوف 15وفي المادة  ;مف المادة  أ

 .  التنفيذ

 :بالتاريخ المذكور الخيار بيف احدى الحالتيف التاليتيف لالجراء المستخدميف لدى رب العمؿ - 3

 .  فيما يتعمؽ بتعويضات الصرؼ مف الخدمة العمؿ قانوف الحكاـ أف يبقوا خاضعيف -أ 

نياية الخدمة المقرر في ىذا الباب وذلؾ خالؿ ميمة اقصاىا سنتاف اعتبارا  نظاـ تعويض   اف يختاروا - ب
 .  ىذه المادةمف  - 1 -المشار اليو في الفقرة  مف التاريخ

 عنو الى رب   خطي الى مدير عاـ الصندوؽ وارساؿ نسخة وفي ىذه الحاؿ يتوجب عمييـ تقديـ طمب

 .عمميـ. وال يسوغ ليذا االخير اف يعارض بأي شكؿ مف االشكاؿ في طمب االجير

اختاروا نظاـ  االجراء الذيفالمستعممة في سياؽ ىذا الباب تطبؽ عمى « المضمونوف االختياريوف»عبارة  اف
  .تعويض نياية الخدمة وفقا لما جاء اعاله

 
 *شروط استحقاؽ تعويض نهاية الخدمة - 50 المادة   

 لنظاـ تعويض نياية الخدمة اما بصورة الزامية واما باختياره، الحؽ بتعويض نياية لكؿ اجير خاضع - 1    

 :الخدمة اذا توفر فيو احد الشروط اآلتية

مدة اشتراكو في الصندوؽ عمى  وذلؾ باضافة   عمى االقؿ اف يكوف مجموع سني عممو عشريف سنة -أ 
 .كور موضع التنفيذ لمفئة الخاصة بوالفرع المذ سنوات الخدمة لدى رب العمؿ الذي كاف يستخدمو بتاريخ وضع

يمنعو مف القياـ بعممو او بعمؿ مماثؿ مع  بالمئة عمى االقؿ 75بمعدؿ    اف يكوف مصابا بعجز -ب 
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 .مراعاة وضعو الميني

مف ىذا  57المادة  الفقرة االولى مف مف ىذا العجز المجنة الطبية المنصوص عمييا في اف تتثبتيجب  -ج 
  .القانوف

اف تكوف قد تزوجت وتركت عمميا خالؿ االثني عشر شيرا التي تمي تاريخ  بالنسبة لممرأة االجيرة -د 
   .زواجيا

 .  بمغ الستيف مف عمره والمضمونة الخامسة والخمسيف اف يكوف المضموف قد -ىػ 

 مف المادة 9في الفقرة  او اختياريا يستحؽ الصحاب الحؽ المعينيف في حاؿ وفاة االجير المضموف الزاميا - 2

  .اعاله تعويض نياية الخدمة 31

 
 *مقدار تعويض نهاية الخدمة - 51 المادة   

   :الخدمة عمى الوجو التالي يحدد مقدار تعويض نياية   

سبؽ  الشير الذي الذي تقاضاه صاحب العالقة خالؿ   االجر   يعادؿ عف كؿ سنة خدمة انو -أ  - 1
 .تاريخ نشوء الحؽ بالتعويض

عمى اساس العمولة )القومسيوف( فاف مقدار التعويض يعادؿ عف كؿ سنة  اذا كاف االجر محسوبا كميا او جزئيا
مف اثني عشر مف مجموع المبالغ التي تقاضاىا صاحب العالقة خالؿ االثني عشر شيرا  خدمة جزءا واحدا

 .سبقت التاريخ المشار اليو اعاله التي

الصندوؽ الداخمي يحدد في كؿ حالة عمى حدة المبمغ  واذا كاف االجر محسوبا عمى اسس اخرى فاف نظاـ
 .التعويض عف كؿ سنة خدمة الواجب استعمالو لتعييف مقدار

، 1، فقرة :8التعويض ىو المحدد في المادة  وفي مطمؽ الحاالت اف االجر الذي يتخذ اساسا الجراء حساب
 .مف ىذا القانوف

 بمغ الستيف مف العمر او الخامسة والخمسيف اذا كانت اجيرة اف يتقاضى تعويضا ويحؽ لممضموف الذي -ب 

االولى وال يتوجب ىذا التعويض االضافي كؿ سنة خدمة الحقة لمعشريف سنة  قدره نصؼ شير عف  اضافيا
 .التي تكوف االشتراكات خالليا متوجبة لمصندوؽ عمى رب العمؿ اال عف الفترة

االقؿ  يجب اف يكوف التعويض معادال عمى 75مف المادة  1الممحوظة في البند ب مف الفقرة  في الحاالت - 2
 .الجر عشريف شيرا

 مى ارباب العمؿ المذكوريف فيياع  سارية المفعوؿ مف قانوف العمؿ 76مف المادة  9الفقرة  تبقى احكاـ - 3

 .لمخدمات السابقة لالنتساب الى نظاـ تعويض نياية الخدمة

 بناء عمى اقتراح وزير العمؿ وانياء مجمس االدارة، اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعمؽ ويمكف لمجمس الوزراء - 4

 .مف ىذا القانوف 99بمقدار التعويض العائد لالجراء المشار الييـ في المادة 

سني الخدمة  في حاؿ وفاة االجير يحسب تعويض نياية الخدمة وفقا الحدى الفقرات السابقة عمى اساس - 5
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 .راتب ستة اشير لحيف تاريخ الوفاة، وفي مطمؽ الحاالت يجب اف ال يقؿ مقدار التعويض عف

الوزراء بناء عمى اقتراح وزير  يتخذ في مجمس  يمكف رفع مقدار التعويض فيما بعد، بموجب مرسوـ - 6
  .مف ىذا القانوف ;6لمصندوؽ المنشأ بالمادة  العمؿ وانياء مجمس االدارة، ومع مراعاة الوضع المالي

 
 *حاالت استحقاؽ تعويض مخفض - 52 المادة   

   :الزاميا او اختياريا اال تعويض مخفض في الحاالت التالية ال يحؽ لالجير المضموف   

المؤسسة التي تدرب فييا قبؿ انقضاء سنتيف اعتبارا مف نياية تدربو فييا، او اذا  اذا ترؾ مف تمقاء نفسو - 1
انتسابو الى  مضمونا اختياريا وترؾ عممو مف تمقاء نفسو قبؿ نياية االثني عشر شيرا التي تمي تاريخ كاف

 .اعاله 71المحدد في المادة  النظاـ المقرر في ىذا الباب، فيبمغ تعويضو ثمث تعويض نياية الخدمة

   :الرجوع الى أي عمؿ مأجور آخر، يبمغ التعويض عندما يثبت االجير انو ترؾ عممو نيائيا دوف قصد - 2

 

 .ات عمى االكثرالمذكور اذا اشترؾ خمس سنو  بالمئة مف التعويض 50 -

 .اشترؾ اكثر مف خمس سنوات وعشر سنوات عمى االكثر بالمئة مف التعويض المذكور اذا 65 -

 .اذا اشترؾ فيو اكثر مف عشر سنوات وخمس عشرة سنة عمى االكثر بالمئة مف التعويض المذكور 75 -

  .سنة مف عشريف التعويض المذكور اذا اشترؾ فيو اكثر مف خمس عشرة سنة واقؿ بالمئة مف 85 -

 
 *موجبات رب العمؿ - 53 المادة   

االختياري الى نظاـ تعويض نياية الخدمة  اف ينظـ عند انتساب اجرائو   يتوجب عمى رب العمؿ - 1   
قضاىا االجير منذ استخدامو حتى تاريخ طمبو االنتساب الى  التعويض عف فترة العمؿ المستمر التيحساب 

 .النظاـ المذكور

 .  وفقا الحكاـ قانوف العمؿ المتعمقة بتعويض الصرؼ مف الخدمة  حساب التعويض يجري

الخدمات ومعدؿ  رب العمؿ أف يبمغ خطيا الى االجراء الحساب المذكور في الفقرة السابقة مع ذكر مدة عمى
 .االجر

اشير اعتبارا مف يـو تبمغو الحساب المذكور  في حاؿ قياـ نزاع حوؿ ىذا الحساب يعطى االجير ميمة ستة
   اماـ قضاء العمؿلالعتراض عميو 

عندما ينتسب  نظاـ الصندوؽ االوراؽ والمستندات التي يتوجب عمى أرباب العمؿ تقديميا الى الصندوؽ يعيف
 .عويض نياية الخدمةاختياريا اجراؤىـ لنظاـ ت

قد عمؿ عند عدة أرباب عمؿ خالؿ مدة الخدمة التي تعطي الحؽ بالتعويض، فاف  عندما يكوف االجير - 2
المتوجب  تعويضاتو يتألؼ مف مجموع حساباتو المجمدة عند كؿ تغيير عمؿ يضاؼ الييا التعويض حساب

 في الصندوؽ وتسري الفائدة عميو بالمعدؿ المحدد في نظاـ يجمد ىذا الحساب  .عمى رب العمؿ االخير
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 .الصندوؽ الداخمي

 1الفقرتيف  التعويض العائد لممضموف اختياريا تحت يد رب عممو الى اف يستحؽ االداء بموجب احكاـ يظؿ - 3
 .وفي الحاالت المبينة في الفقرة التالية 75مف المادة  9و

كاف  االجير المضموف اختياريا عممو قبؿ خدمة عشريف سنة عمى االقؿ يتوجب عمى رب العمؿ ايا اذا ترؾ - 4
اعاله عف فترة العمؿ  79او  71لمصندوؽ التعويض الممحوظ في المادة  ، اف يدفع  سبب تركو الخدمة
الفائدة  ض مضافا اليواستخداـ االجير لغاية تاريخ طمبو االنتساب لمنظاـ. يجمد ىذا التعوي المستمر منذ بدء

اعاله. ويجري االمر عمى  50 بالمعدؿ المحدد في النظاـ حتى حصوؿ احد االحتماالت المنوه عنيا في المادة
 .نفسو قبؿ اتماـ عشريف سنة خدمة ىذا المنواؿ اذا ترؾ المضموف الزاميا العمؿ مف تمقاء

مف اجؿ تسديد التعويضات الباقية لدييـ  الرباب العمؿ يمحظ نظاـ الصندوؽ الميؿ التي يمكف منحيا - 5
فائدة الييا او دوف فائدة ويمكف اف يمحظ ايضا تسديد التعويضات غير المستحقة  المستحقة االداء، مع اضافة

قبؿ رب  سنوية لقاء حسـ عمييا، عند االقتضاء. ويحدد النظاـ نفسو ميؿ وطرؽ تقديـ التصاريح مف بأقساط
االنظمة الرضائية المطبقة بتاريخ  ياء الخدمة وشروط التوفيؽ بيف ىذا القانوف وبيفالعمؿ واالجير في حاؿ انت

بتعويض نياية الخدمة  جراء فيما يختصعندما تكوف اكثر نفعا لال  نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية
 .عمى اجرائو ويحدد النظاـ كذلؾ تصفية الديوف التي قد تكوف متوجبة لرب العمؿ

الفقرة السابقة ويعتبر الديف المذكور  لمصندوؽ حؽ االدعاء المباشر لتحصيؿ التعويضات المنوه عنيا في - 6
 .مباشرة ويصنؼ بعد ديف الخزينة  مف الديوف الممتازة

  

 
 *اعطاء سمفة مف اصؿ تعويض نهاية الخدمة - 54 المادة   

نياية الخدمة لكؿ اجير مضموف الزاميا او اختياريا اذا كاف  مف اصؿ تعويض  الصندوؽ سمفة يعطي - 1   
ثالث سنوات ورب عائمة او مسؤوال عنيا عندما يثبت اشتراكو في الصندوؽ مدة  عاطال عف العمؿ اضطراريا

العمؿ  تحدد قيمة ىذه السمفة التي ال يمكف اف تعطى اال مرة واحدة لكؿ اجير عمى اساس مدة .عمى االقؿ
اضعاؼ االجر االخير وىي  المأجور بمعدؿ شير عف كؿ سنة خدمة وال يمكف اف تتجاوز قيمة السمفة ثالثة

 .المذكورة تدفع شيريا بمعدؿ نصؼ االجر الشيري لحيف تسديد كامؿ قيمتيا

 2 - 

مف  6المادة  بموجب ،71/0/7626تاريخ  15/69 مف القانوف رقـ 2المادة  بموجب المعدلة 54 مف المادة 6الفقرة  الغي نص 
 .0/75/7612تاريخ  2775رقـ  المرسوـ

يصفى  75مف المادة  9وفي الفقرة  1المنصوص عمييا في البنود أ وب وج مف الفقرة  في الحاالت - 3 
 نياية الخدمة بناء عمى طمب االجير او اصحاب الحؽ مف بعده وتجري ىذه التصفية حكما في تعويض

في البنديف أ وج  وفي الحاالت المنصوص عمييا 75مف المادة  1الحاالت المنصوص عمييا في البند د الفقرة 
 الى مدير عاـ الصندوؽ بتصفية   مف المادة المذكورة يتوجب عمى االجراء توجيو طمب خطي 1الفقرة 
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اشير الجراء  حسابيـ، يجب ارساؿ نسخة عف ىذا الطمب الى رب العمؿ ولمصندوؽ في ميمة اقصاىا ثالثة
السابقتيف مف حساب صاحب العالقة  سمفات المدفوعة بموجب الفقرتيفالتصفية. وفي مطمؽ االحواؿ تحسـ ال
 .الذي ال يقبض عندئذ اال رصيد حسابو

مبمغا يساوي مجموع    لمصندوؽ   تصفية حساب االجير المضموف اختياريا يدفع رب العمؿ عند - 4
وتتألؼ  .اعاله، محسوما منو قيمة حساب االجير في الصندوؽ 71المحسوبة وفقا الحكاـ المادة  التعويضات

المحدد في نظاـ الصندوؽ  ت رب العمؿ لمصندوؽ مضافا الييا الفوائد بالمعدؿىذه القيمة مف مجموع مدفوعا
 .الداخمي

العمؿ الى الصندوؽ اال الفرؽ بيف قيمة التعويضات  وعند تصفية حساب المضموف الزاميا ال يدفع رب
ئدة بالمعدؿ ومجموع المدفوعات التي اجراىا الى الصندوؽ مضافا الييا الفا اعاله 71المحسوبة وفقا لممادة 

المادة السابقة  النظاـ. اف المدفوعات المنوه عنيا في الفقرتيف السابقتيف ىي تمؾ التي اجريت بموجب المحدد في
 .مف ىذا القانوف 98الى  91او المواد 

الخدمة الممحوظ لمصمحة االجير الذي اتـ الستيف مف عمره او االجيرة التي  يمكف تحويؿ تعويض نياية - 5
التي يحددىا  بناء عمى طمبو ووفقا لمطرؽ   امسة والخمسيف مف عمرىا الى معاش مدى الحياةالخ أتمت

 .  نظاـ الصندوؽ الداخمي

 6 -  

 6/0/7611تاريخ  0162مف المرسـو رقـ  6البند ثانيا مف المادة   بموجب  01مف المادة  2الفقرة   الغي نص 

  .بتقاضي تعويض الصرؼ مف الخدمة المتعمؽ بتعييف اصحاب الحؽ 

 انجبة انخبيص 

 انتمذيًبد احكبو يشتركخ نًختهف

 *الحؽ بتقديمات ضماف المرض واالمومة - 55 المادة   

الحؽ بتقديمات ضماف المرض واالمومة تعتبر مف ضمف مدة الضماف، جميع مدد  مف اجؿ اكتساب   
  .الضماف الزاميا ليذا   والتدريب السابقة لتاريخ انتساب االجير االستخداـ

 
 مرور الزمف عمى تقديمات الضماف المرض واالمومة وضماف طوارىء العمؿ واالمراض - 56 المادة   

 *المهنية

 :عمى الوجه التالي 25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 71المادة  بموجب 56 المادة نص عدؿ   

تقديمات ضماف المرض واالمومة وضماف طوارىء العمؿ واالمراض المينية ىي  اف مدة مرور الزمف عمى 
 .اعتبارا مف تاريخ استحقاقيا ستة اشير

الوفاة ىي سنتاف اعتبارا مف تاريخ استحقاقيا. ال تدفع  عمى تقديمات العجز الدائـ أو  اف مدة مرور الزمف
  .عف الستة أشير متأخرات معاش العجز لمدة تزيد
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 *التقديمات النقدية - 57 المادة   

مقاصة او تعيد مف أي نوع كاف وىي ال تقبؿ  ال يمكف أف تكوف موضوع تفرغ او   اف التقديمات النقدية   
  .  شرعية. وفي ىذه الحالة يجوز حجزىا لغاية نصؼ قيمتيا اال لتنفيذ موجبات غػذائية   الحجز

 
 *الصندوؽابالغ  - 58 المادة   

 :التالي عمى الوجه  25/2/7611تاريخ  772المرسوـ االشتراعي رقـ   مف 70المادة  بموجب  00المادة   عدؿ نص   

 خالؿ ثماف  يتوجب عمى رب العمؿ ابالغ الصندوؽ في حاؿ وقوع طارىء عمؿ أو مرض ميني - 1 

 .واربعيف ساعة عمى االكثر مف تاريخ حصوؿ الطارىء

أو المرض الميني اف يتخذ جميع التدابير التي مف شأنيا الحؤوؿ دوف  عمى رب العمؿ حاؿ وقوع الطارىء
 .المصاب قـ حالةتفا

الصحية وذلؾ عندما يتبيف لممراقبة  يتوجب عمى رب العمؿ اف ينقؿ االجير الى عمؿ اكثر مالئمة لحالتو - 2
او طارىء عمؿ ييدد باالزدياد والتفاقـ في حاؿ  الطبية في الصندوؽ اف المضموف قد اصيب بمرض ميني

  .اء بالتعاوف مع المؤسسةالتدبير عند االقتض استمراره في عممو السابؽ يتخذ ىذا

 
 *والطوارىء مساهمة الصندوؽ في تدابير الوقاية مف االمراض - 59 المادة   

 :عمى الوجه التالي  25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 76المادة  بموجب  06المادة   نص عدؿ   

 االمراض والطوارىء وذلؾ بالتعاوف مع وزير العمؿ ووزيرالتدابير المتخذة لموقاية مف  يساىـ الصندوؽ في - 1 

 .الفردية الصحة العامة ومع الييئات المينية الرباب العمؿ واالجراء والمؤسسات

 .كيفية تأليفيا واختصاصاتيا تؤلؼ ليذه الغاية لجنة عميا لموقاية والصحة تحدد في النظاـ الداخمي

تؤمف شروط السالمة والصحة في اماكف العمؿ. يمكف  التدابير التييتوجب عمى رب العمؿ اف يتخذ جميع  - 2
بعض التدابير االلزامية لمراقبة حالة االجراء الصحية والقياـ بالوسائؿ  لمصندوؽ اف يحدد في نظامو الداخمي

 .  بالوقاية في اماكف العمؿ المتعمقة

العداد تدابير الوقاية مف االمراض وطوارىء العمؿ وكذلؾ عند  يتعاوف الصندوؽ مع اطباء المؤسسات - 3
اعاله وكذلؾ الرشاد وتوجيو المضمونيف مف  9التدابير المفروضة بموجب الفقرة  االقتضاء العداد وتنفيذ

المؤسسات الخاضعة لقانوف العمؿ كافة  المتعمؽ بتنظيـ الحماية والوقاية الصحية في  الصحية الناحية
  .الحقوقية صادرالمنشورات  - قوانيف العمؿ - 99والمنشور في الكتاب رقـ 

 
 *وسائؿ االعداد المهني - 60 المادة   

بطارىء عمؿ او مرض ميني مف االستفادة مف وسائؿ االعداد الميني  يستطيع الصندوؽ تمكيف المصابيف   
آخر وعمى ارباب العمؿ اف يتعاونوا في ىذا المجاؿ مع الصندوؽ وفقا لمشروط المحددة  لتأىيميـ لعمؿ مناسب

  .الصندوؽ الداخمينظاـ  في
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 *العمؿ باالتفاقات واالنظمة الداخمية - 61 المادة   

 :بالنص التالي واستبدؿ  72/7/7616تاريخ  6202رقـ  مف المرسوـ 1المادة  بموجب  27المادة   الغي نص   

والتي    العمؿالتي تمنح تقديمات اكثر اىمية مف التي ينص عمييا قانوف  اف االتفاقات واالنظمة الداخمية 
 المفعوؿ في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كؿ فرع مف فروع الضماف االجتماعي تبقى معموال تكوف عمميا سارية

ما يتعمؽ بكؿ فرع مف  يمات المنصوص عمييا في ىذا القانوف، فيبيا وبصورة الزامية في كؿ ما يزيد عف التقد
 .فروع الضماف وتشكؿ حقا مكتسبا الجراء المؤسسة

وتحدد الزيادة  الحالة تحسـ التقديمات المنصوص عمييا في ىذا القانوف مف التقديمات المتفؽ عمييا وفي ىذه
 .بموجب اتفاؽ بيف االدارة واالجراء

  .وزارة العمؿ وعند وقوع الخالؼ بيذا الخصوص يفصؿ بو وزير العمؿ تفاؽ الىتسمـ نسخة عف ىذا اال

 
 *المطالبة بالتعويض عف الضرر - 62 المادة   

 القانوف ال يحوؿ دوف حؽ المضمونيف او اصحاب الحؽ مف بعدىـ في مطالبة المتسببيف اف تطبيؽ ىذا -1    

المدفوعة مف  اصؿ ىذا التعويض مجموع المبالغ بالحادث، بالتعويض عف الضرر الحاصؿ. يحسـ مف
 .الصندوؽ

بالمبالغ التي   عمى المتسببيف بالحادث   يحؽ لمصندوؽ في مطمؽ االحواؿ اف يرجع بدعوى مباشرة - 2
 .بنتيجتو يكوف قد دفعيا

  

 
 *والتعميمية الغاء القوانيف المتعمقة بالتقديمات العائمية - 63 المادة   

االجتماعي، كميا اـ جزئيا، عمى المستفيديف منو جميع أحكاـ القوانيف  تمغى، بقدر ما يطبؽ نظاـ الضماف - 1   
وطوارىء العمؿ  بالتقديمات العائمية والتعميمية وبالتقديمات المعطاة في حاالت المرض واالمومة المتعمقة

بالنسبة لممضمونيف االلزامييف  واالمراض المينية وكذلؾ االحكاـ المتعمقة بتعويض الصرؼ مف الخدمة،
 .واالختيارييف في نظاـ تعويض نياية الخدمة

 العمؿ وبعد يتخذ في مجمس الوزراء، بناء عمى اقتراح وزير  تحدد دقائؽ تطبيؽ الفقرة السابقة بمرسوـ - 2
  .انياء مجمس االدارة

 انكتبة انثبنث 

 انخالفبد االحكبو انًبنيخ وحم

 انجبة االول

 انًبني انًىارد وانتُظيى

 انفصم االول

 احكبو عبيخ

 *االستقالؿ المالي - 64 المادة   
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باالستقالؿ مف ىذا القانوف  9االجتماعي المنصوص عمييا في المادة  يتمتع كؿ فرع مف فروع الضماف - 1   
 .بموارده الخاصة لتغطية تأدياتو المالي، ويتصرؼ

   .لمغايات المحددة في ىذا القانوف ال يمكف استعماؿ واردات الصندوؽ وممتمكاتو اال

2 - 

 :عمى الوجه التالي 0/75/7612تاريخ  2775المرسـو رقـ  المادة االولى مف بموجب 64 مف المادة 6الفقرة  نص عدؿ 

 مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير العمؿ ووزير المالية ، وانياء مجمس ادارة تنشأ بمرسـو يتخذ في 

ومتوسطة وطويمة ويحدد تشكيميا  تكمؼ بتوظيؼ امواؿ الصندوؽ آلجاؿ قصيرة    الصندوؽ، لجنة مالية
ادارة الصندوؽ والذي يتحمؿ مسؤولية  ا في نص المرسـو وتوضع تحت تصرؼ سمطة مجمسوصالحياتي

 .سياسة التوظيفات

 :رئيسية اف ميمة المجنة ىي، بصورة

 .الداخمي اف تؤمف لرأسماؿ الصندوؽ الفائدة الدنيا المحددة في النظاـ - 1

 .االخالؿ بتوازف الصندوؽ المالي دوفاف تحدد التوظيفات االجتماعية التي يمكف تحقيقيا كؿ سنة،  - 2

 :تتناوؿ سوى اف التوظيفات آلجاؿ متوسطة او طويمة ال يمكف اف

 .سندات الدولة -أ 

 .بكفالة الدولة القروض الممنوحة لممؤسسات والييئات العامة -ب 

 .االمواؿ غير المنقولة -ج 

ة منيا تأميف المساكف لفئات المضمونيف الصندوؽ مباشرة، عندما تكوف الغاي القروض الممنوحة بواسطة -د 
 جميع فروع الضماف االجتماعي ولموظفي القطاع العاـ ما عدا العسكرييف ورجاؿ قوى االمف لدى احد او

 .الداخمي واالمف العاـ، وفقا لنظاـ وشروط توضع خصيصا ليذه الغاية

الخدمة  نياية الخدمة او الصرؼ مف القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوؽ كامؿ تعويضات وخالفا لالحكاـ
تستحؽ لممستخدـ او  او تعويضات الصرؼ او معاشات التقاعد او الحسومات التقاعدية التي استحقت او

 .اعاله الموظؼ المستفيد مف القرض الممنوح لمغاية المشار الييا

ؽ اال المبالغ التي تفوؽ االستحقا وعند تصفية ىذه التعويضات او المعاشات او الحسومات فال تدفع الصحاب
الرصيد محجوزا لصالح الصندوؽ لحيف تسديد كامؿ القرض  قيمة االقساط غير المسددة بتاريخ التصفية ويبقى

 .مع الفوائد

  .بيف مجمس ادارة الصندوؽ والمجنة المالية يخضع لتحكيـ وزير العمؿ كؿ خالؼ ينشأ

 
 *تمويؿ فروع الضماف االجتماعي - 65 المادة   

 :التالي وابدؿ بالنص  2/0/7606تاريخ  61/06القانوف رقـ   االولى مف المادة بموجب  20المادة   نص الغي   

 91ىذا القانوف وفقا الحكاـ المواد  مف 9الضماف االجتماعي المنصوص عنيا في المادة تمويؿ فروع   : أوال 
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 .ادناه 98الى 

  :ثانيا 

القانوف الخاص الحصوؿ، مف الصندوؽ،  يتوجب عمى كؿ صاحب عمؿ طبيعي او معنوي مف اشخاص - 1  
المتعمقة بتنفيذ ىذا القانوف، وذلؾ في  وسائر الموجبات المالية  عمى براءة ذمة تثبت تسديده االشتراكات
 .(9:;96/1التالية الواردة في ىذا القانوف )اي القانوف رقـ  الحاالت المحددة في ىذه المادة والمواد

 مف الصندوؽ بمثابة براءة الذمة المتوجبة ويكوف مفعولو صالحا لمدة ستة اشير مف يعتبر االيصاؿ المعطى

 .  تاريخو

مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير  بمرسـو يتخذ في  ؿ براءة الذمةعند االقتضاء، تمديد مفعو  يمكف،
 .العمؿ

مة لمصمحة المؤسسة مف ىذه الفقرة اذا كانت المعام 1عنيا في البند  يتوجب تقديـ براءة الذمة المنصوص - 2
 :بصفتيـ الفردية في الحاالت التالية ال لمصمحة االشخاص

االشتراعي رقـ  المرسـو الخاص التابع لو والمنصوص عنو في المعامالت في السجؿ التجاري وفي السجؿ -
  .وتعديالتو 89;11/9/1تاريخ  11

تاريخ  58رقـ  المرسـو االشتراعي التسجيؿ في غرؼ التجارة والصناعة المنصوص عنيا في معامالت -
7/:/1;89   ،مف المادة الثامنة مف المرسـو ;و :و 5وكذلؾ في الحاالت الممحوظة في الفقرات  وتعديالتو 

 .لمذكوراالشتراعي ا

تاريخ  266مف القانوف رقـ  20المادة   بموجب  20ثانيا مف المادة  ( مف6المقطع الرابع مف البند ) نص عدؿ 
 :التالي واصبح عمى الوجه ،1/2/7661

وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يممكيا اصحاب  المعامالت العقارية العائدة لحؿ -  
 .العقاري او أي مرجع رسمي آخر العمؿ، اماـ السجؿ

التصدير والمعامالت الجمركية عمى اختالؼ انواعيا العائدة  معامالت اجازات االستيراد والتصدير واعادة -
 .والشركات التجارية لممؤسسات التجارية

 واستدراجات العروض واالتفاقات بالتراضي لدى معامالت االشتراؾ في المناقصات العمومية والمحصورة -
 .والبمديات وسائر المؤسسات العامة جميع ادارات الدولة والمصالح المستقمة

التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجرييا مؤسسات  معامالت االعتمادات المصرفية والقروض -
 .القطاع العاـ

العاـ الى الجمعيات  اعمعامالت المساعدات التي تعطييا او تمنحيا االدارات العامة وسائر مؤسسات القط -
 .والنقابات واالتحادات وسائر الييئات المينية

التربية الوطنية  تسجيؿ مؤسسات التعميـ الخاص عمى انواعيا او اجراء التعديالت بشأنيا لدى وزارة معامالت -
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  .المجانية والفنوف الجميمة وكذلؾ عند اجراء معامالت دفع المنح لممدارس الخاصة

 
 *االحتياط الدائـ ماؿ - 66 المادة   

 9مف المادة  -ج  -ب  -االجتماعي المنصوص عمييا في البنود أ  ينشأ لكؿ فرع مف فروع الضماف - 1   
 :احتياط دائـ يبمغ حده االدنى في نياية السنة المالية مف ىذا القانوف ماؿ

 .ة والتعميميةبضماف المرض واالمومة ونظاـ التقديمات العائمي السدس فيما يتعمؽ -أ 

 الحاصمة خالؿ السنوات الثالث السابقة لمسنة المالية موضوع البحث فيما يتعمؽ بضماف ثمث النفقات -ب 

 .طوارىء العمؿ واالمراض المينية

الفروع المحكى عنيا عمى ابعد تقدير في نياية السنة المالية  يجب تأميف الحد االدنى المذكور لكؿ فرع مف
 .الفرع موضع التنفيذ ضعالرابعة التي تمي و 

 2 -  

 :بالنص التالي وابدؿ 72/7/7616تاريخ  6202رقـ  مف المرسوـ 0المادة  بموجب 66 مف المادة 6الفقرة  نص الغي   

المنصوص عمييا في الفقرة السابقة، باستثناء فرع ضماف المرض واالمومة،  اذا زادت مصاريؼ أحد الفروع 
نياية السنة  واحدة، يؤخذ الفرؽ حكما مف ماؿ االحتياط العائد لو. واذا تبيف فيخالؿ سنة مالية  عمى وارداتو

الوزراء، بناء عمى اقتراح وزير العمؿ والشؤوف  المالية نفسيا بأف ماؿ االحتياط لـ يبمغ الحد االدنى، فاف مجمس
مف السنة التي تمي السنة رفع معدؿ االشتراكات اعتبارا مف اوؿ تموز  االجتماعية وانياء مجمس االدارة يقرر

االحتياط الحد  تشكو مف العجز، بحيث تصبح االشتراكات كافية العادة التوازف المالي ولبموغ ماؿ المالية التي
فرع ضماف المرض واالمومة،  االدنى المطموب، في ميمة ثالث سنوات عمى االكثر. اما اذا زادت مصاريؼ

 :لمنسب التالية وؿ نفسيا وفقافيقرر رفع معدؿ االشتراكات في حدود االص

 .بالمئة دولة 40

 .بالمئة ارباب العمؿ 40

 .اجراء بالمئة 20

التوازف في موازنتو، تحدد بمرسـو  يمكف لمدولة خالؿ السنة المالية اف تقدـ سمفات الى الصندوؽ لتحقيؽ - 3
 .تسديدىا يتخذ في مجمس الوزراء شروط ىذه السمفات وكيفية

تمنح الصندوؽ مساعدة  ة وطنية ادت الى عجز بالغ في الصندوؽ، يمكف لمدولة افاذا حدثت كارث - 4
  .االشتراكات استثنائية تحدد عمى اساس اعادة التوازف المالي بدوف زيادة

 
 *اعفاء الصندوؽ مف تسديد الضرائب والرسوـ - 67 المادة   

الطابع والرسـو القضائية والعقارية  بما فيو رسـ   الصندوؽ مف تسديد جميع الضرائب والرسـو يعفى -1   
 .يتممكيا الصندوؽ والضرائب المتوجبة عمى العقارات التي يمكف اف

 .والصادرة عنو الى الصندوؽتستفيد مف االعفاء البريدي المراسالت الموجية 
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البروتيز والنظارات وغيرىا مف االدوات  يمكف اف تعفى مف الرسـو الجمركية المستحضرات الصيدلية وآالت - 2
تحدد طرؽ ىذا االعفاء مف قبؿ المجمس االعمى لمجمارؾ  .الطبية او الجراحية المستوردة لحساب الصندوؽ

 .ووزير المالية

 يف يستفيدوف مف تقديمات الضماف االجتماعي مف جميع الضرائب والرسـو عفالمضمونوف الذ يعفى - 3

وال سيما طمبات التقديمات  االمواؿ المقبوضة وعف كافة المعامالت والمنازعات التي يثيرىا تطبيؽ ىذا القانوف،
  .الصادرة عف المضمونيف

 انفصم انثبَي 

 انكطت انخبظع نهحطىيبد

 *االشتراكاتحساب  - 68 المادة   

العمؿ بما  الناتج عف   االشتراكات يشتمؿ عمى مجموع الدخؿ اف الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب - 1   
 المدفوع بصورة معتادة والمبالغ   الساعات االضافيةفيو جميع العناصر والمواحؽ، وال سيما تعويض 

   .الى العامؿ وكذلؾ المنافع المقدمة عينا   (المدفوعة عادة مف اشخاص ثالثيف )االكراميات

)ثالثوف  55555لمحسومات الدخؿ الذي تبمغ قيمتو  الخاضع   بعيف االعتبار كحد أقصى لمدخؿ يؤخذ - 2
)خمسماية وثماف وثمانوف( ليرة  ::7وخمسماية( ليرة شيريا و )الفاف 9755الؼ( ليرة سنويا، او 

وبعد  تعديؿ ىذا الحد االقصى بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير العمؿ ويمكف  اسبوعيا
 .انياء مجمس االدارة

 .نياية الخدمة ه عمى حساب تعويضاعال 9ال تطبؽ احكاـ الفقرة  - 3

 .مف ىذا القانوف 51 اف االجر الذي يعتمد مف اجؿ الحساب المذكور ىو المبيف في المادة

 4 - 

 :60/7/7606تاريخ  3/82 القانوف رقـ  مف 6المادة  بموجب 20اضيؼ النص التالي الى المادة  

البمديات عمى اساس الكسب المنصوص عميو االشخاص المبنانييف العامميف لحساب  تحسب االشتراكات عف 
لالجور المطبؽ  الفقرات السابقة، عمى أف ال يقؿ ىذا الكسب حسابيا وفي مطمؽ االحواؿ عف الحد االدنى في

 .في االدارات العامة

عمييا، فتقتطع قيمتيا حكما وسنويا مف العائدات المخصصة  واذا لـ تسدد البمديات االشتراكات المتوجبة
ذات المرسـو الذي يوزع تمؾ العائدات وتدفعيا وزارة  في   الصندوؽ البمدي المستقؿ ت المعنية مف أمواؿلمبمديا

  .االجتماعيالوطني لمضماف  الداخمية مباشرة الى الصندوؽ

 
 *تقدير القيمة النقدية - 69 المادة   

المأكؿ والمسكف في نظاـ الصندوؽ الداخمي، مع  ، وال سيما  المقدمة عينا تقدر القيمة النقدية لممنافع   
  .المحمية مراعاة متوسط االسعار
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 *تعيف الكسب الخاضع لمحسومات - 70 المادة   

الداخمي الكسب الخاضع لمحسومات لالشخاص الذيف يتابعوف ضمانيـ بصورة اختيارية  يعيف نظاـ الصندوؽ   
   .مف ىذا القانوف 11الحكاـ المادة  وفقا

 انفصم انثبنث 

 االشتراكبد

  

 *تعيف معدالت االشتراكات - 71 المادة   

 :عمى الوجه التالي  25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 65المادة  بموجب  17المادة  نص عدؿ   

العمؿ وانياء مجمس  عمى اقتراح وزيريتخذ في مجمس الوزراء بناء   بمرسـو   االشتراكات تعيف معدالت 
تمكف وارداتيا مف تغطية التقديمات  االدارة، وىي تحدد بنسبة مئوية مف الكسب الخاضع لمحسومات، بحيث

مف ىذا القانوف ويمكف تحديد  88المنصوص عميو في المادة  ونفقات االدارة ومف تكويف ماؿ االحتياط الدائـ
  .عمؿ واالمراض المينية وفقا النواع النشاطات المينيةال معدالت اشتراكات ضماف طوارىء

 
 *االشتراؾ المقطوع - 72 المادة   

 :االشتراؾ المقطوع الواجب دفعو لمفئات التالية يستطيع مجمس االدارة اف يعيف مبمغ    

 .عشرة اجراء المؤسسات التي تضـ اقؿ مف -أ 

 .المتدربوف والمتمرنوف -ب 

وكذلؾ بعض فئات مف العماؿ    مف ىذا القانوف 9، الفقرة ;المادة  في الزراعيوف الوارد ذكرىـالعماؿ  -ج 
 .القانوف مف ىذا 15الزراعييف المشار الييـ في المادة 

يدفعيا اشخاص غير ارباب  االجراء الذيف يقبضوف كؿ دخميـ أو بعضو بشكؿ اكراميات او مخصصات -د 
 .العمؿ

 .الخدـ الذيف يعمموف في بيوت االفراد -ىػ 

 .االجراء اليوميوف المذكوروف في النظاـ الداخمي - و

 - ز 

 :25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 67المادة  بموجب 16اضيفت الفقرة )ز( التالية الى المادة  

 .  التي تكوف قد منحتيا الحكومة صفة المنفعة العامة المؤسسات 

 :66/0/6555تاريخ  665القانوف رقـ  مف 65المادة  بموجب 16اضيفت الفقرة اآلتية الى المادة  

 (%15) مقدار االشتراؾ المتوجب عمى جمعيات المعوقيف ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة يحدد 

والعائد لمختمؼ الفروع  مف االشتراؾ المعموؿ بو لممؤسسات غير الخاضعة لالشتراؾ المخفض او المقطوع
افادة صادرة عف وزارة الشؤوف االجتماعية وفقا  طمب االعفاء ىذا بناء عمىباستثناء فرع نياية الخدمة. ويقدـ 

نياية الخدمة، فيحدد مجمس ادارة الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي  لالجراءات المتبعة. اما بالنسبة لفرع
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  .المتوجب عمى ىذه الفئة مف المؤسسات او الجمعيات مبمغ االشتراؾ

 
 *االشتراكات عمى عاتؽ ارباب العمؿترتب  - 73 المادة   

والتعميمية ونظاـ  واالمراض المينية ونظاـ التقديمات العائمية  اشتراكات: ضماف طوارىء العمؿ اف - 1   
االجر خالؿ  عندما يصيب االجير تخفيض في  .تعويض نياية الخدمة ىي كميا عمى عاتؽ ارباب العمؿ

 .االعمى عممو عند رب العمؿ نفسو فاف اشتراؾ رب العمؿ يظؿ يحسب عمى اساس اجره

يبمغ االجير المضموف اختياريا  اف واجب رب العمؿ بدفع اشتراكات لصندوؽ تعويض نياية الخدمة يزوؿ عندما
ويصبح بوسعيا االستفادة حكما مف تعويض نياية  مف عمرىا 77مف العمر واالجيرة او الزاميا الستيف 

 .  الخدمة

لخدمة بعد قبضو تعويض نياية الخدمة يدفع رب مف عمره ا 85او الػ 77واذا تابع االجير الذي لـ يبمغ الػ 
حسابو عمى اساس شير واحد عف    السنوي لغاية بموغ االجير ىذا السف وعند ذاؾ يصفى العمؿ االشتراؾ

 .تعويض اضافي سنة خدمة دوف أي كؿ

المضمونيف وارباب عمميـ والدولة. تأخذ الدولة عمى  اف اشتراكات ضماف المرض واالمومة ىي عمى عاتؽ - 2
االشتراكات التي ىي عمى  وتعيف نسبة   التقديمات المتعمقة بالضماف المذكور بالمئة مف قيمة 97عاتقيا 

الوزراء، بناء عمى اقتراح وزير العمؿ وانياء  عاتؽ كؿ مف ارباب العمؿ واالجراء بمرسـو يتخذ في مجمس
 .مجمس االدارة

 ددهالمتعمقة بالمتدربيف، واالشخاص الذيف ال يقبضوف اجورا نقدية تزيد عمى مقدار يح غير اف االشتراكات

 .مجمس االدارة، تكوف كميا عمى عاتؽ ارباب العمؿ

مف ىذا القانوف ىي  11المنتسبيف الى الضماف االختياري الممحوظ في المادة  اف اشتراكات االشخاص - 3
ضماف  عاتؽ ىؤالء االشخاص. اال اف مساىمة الدولة الممحوظة في الفقرة السابقة تطبؽ عمى كميا عمى

 .اريالمرض واالمومة االختي

 4 -  

 :25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 66المادة  بموجب 12اضيفت الفقرة التالية الى المادة  

قانوف  وما يمييا مف 91مرور الزمف عمى االشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنيا في المواد  اف مدة -أ  
اعتبارا مف تاريخ  اصحاب العمؿ ىي خمس سنواتالضماف وعمى سائر الديوف المتوجبة لمصندوؽ عمى 

ىذه الميمة عشر سنوات اعتبارا  التصريح عف الشخص الخاضع لمضماف الذي تتوجب عنو، عمى اف ال تتعدى
 .مف تاريخ االستحقاؽ

، وباالنذار المنصوص عنو   قانوف الموجبات والعقود لالسباب المبينة في يتوقؼ مرور الزمف وينقطع -ب 
 .قانوف الضماف االجتماعي مف :9في المادة 

وغير المتوجبة ىي خمس سنوات اعتبارا مف تاريخ  اف مدة مرور الزمف عمى المبالغ المدفوعة لمصندوؽ -ج 
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   .التسديد

مف  6تظير عند تصفية حساب المضموف وفقا الحكاـ الفقرة مبالغ التسوية التي  اف مدة مرور الزمف عمى -د 
 .الداخمي مف قانوف الضماف ىي خمس سنوات مف تاريخ االستحقاؽ كما يحدده نظاـ الصندوؽ 76المادة 

  - أ - 5 

المادة   بموجب  772/7611االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 66المادة  بموجب 12المضافة الى المادة   أ - 0الفقرة  ألغي نص 
 :وابدؿ بالنص التالي  2/0/7606تاريخ  61/06القانوف رقـ  مف 2

جؿ في حسابات خاصة خارج نطاؽ المتوجبة لمصندوؽ الغية وتشطب مف القيود او تس يمكف اعتبار الديوف 
 .ىالكا بناء عمى قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة لمصندوؽ اذا كاف الديف زىيدا او الموازنة

وكذلؾ الشروط الواجب توفرىا في الديوف  يحدد نظاـ الصندوؽ الداخمي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زىيدة
 .اليالكة

 .في البند السابؽ نيائية وممزمة لمصندوؽ المذكورة تعتبر قرارات المجنة -ب 

الداخمي دقائؽ واصوؿ تطبيؽ ىذه الفقرة وكذلؾ تشكيؿ ىذه المجنة واصوؿ العمؿ  يحدد نظاـ الصندوؽ  -ج 
 .قابمة لمتجديد وتعيف المجنة بقرار يتخذه مجمس االدارة بناء عمى اقتراح المدير العاـ لمدة سنة .لدييا

 6 -  

 :25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  المرسوـ  مف 66المادة  بموجب 12لتالية الى المادة ا 2اضيفت الفقرة  

 الديوف المتوجبة لمصندوؽ عمى اصحاب العمؿ واالشخاص الخاضعيف لمضماف وال سيما تتمتع جميع  

مف قانوف  76مف المادة  6التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عمييا في الفقرة  وزيادات   االشتراكات
  .لتسجيؿا بصفة االمتياز وتصنؼ مباشرة بعد ديف الخزينة ويعفى ىذا االمتياز مف الضماف

 
 *تحديد اشتراكات ضماف المرض واالمومة - 74 المادة   

 ضماف المرض واالمومة المتوجبة عمى المضمونيف الذيف ال يستفيدوف اال مف العناية تحدد اشتراكات -   

  .اآلخريف الطبية، عمى اساس نسبة مئوية تقؿ عف نسبة اشتراكات المضمونيف

 
 *االضافية عمى االشتراكاتالعالوة  - 75 المادة   

 :عمى الوجه التالي 25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 62المادة  بموجب 75 المادة عدؿ نص   

 بالعقوبات المنصوص عمييا في قوانيف اخرى، يستطيع الصندوؽ فيما يتعمؽ بضماف طوارىء مع االحتفاظ - 1 

تجييزاتو مطابقة  رب العمؿ الذي يقترؼ اىماال، او الذي ال تكوفالعمؿ واالمراض المينية، اف يفرض عمى 
نسبة التعرض لمطوارىء واالمراض  لالحكاـ التنظيمية المتعمقة بوقاية العامؿ وسالمة صحتو او اذا كانت

 .مف ىذا القانوف 91الييا في المادة  المينية كبيرة، عالوة اضافية عمى االشتراكات المشار

قسـ مف االشتراكات المدفوعة اذا كانت تجييزاتو والتدابير  ناء عمى طمب رب العمؿ اعادةويمكف لمصندوؽ، ب
 .المنصوص عنيا في ىذا القانوف وكانت نسبة التعرض لمطوارىء في مؤسستو طفيفة المتخذة مطابقة لالحكاـ
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 .شروط تطبيؽ ىذه المادة في النظاـ الداخمي لمصندوؽ تحدد

التصريح عف طارىء العمؿ او المرض الميني خالؿ الميمة المحددة في الفقرة  اف رب العمؿ الذي يغفؿ - 2
 .  يعاقب بغرامة تتراوح بيف ماية والؼ ليرة لبنانية :7المادة  االولى مف

  .التكرار خالؿ السنة نفسيا تضاعؼ العقوبات تفرض الغرامات عمى قدر المخالفات. وعند

 
 *الضماف تحديد مجمس االدارة القواعد المتعمقة بتطبيؽ قانوف - 76 المادة   

ىذا القانوف، القواعد المتعمقة بتسجيؿ ارباب العمؿ  مف 5يحدد مجمس االدارة، وفقا الحكاـ المادة     
العمؿ والخروج منو وطرؽ دفع االشتراكات والعالوات والسمفات، وكذلؾ  والمضمونيف وتصاريح الدخوؿ في

  .االخرى الالزمة لتطبيؽ ىذا القانوف جميع التدابير

 انفصم انراثع 

 انًرالجخ وانعمىثبد

 *مراقبة الصندوؽ - 77 المادة   

 :عمى الوجه التالي 25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  المرسوـمف  61المادة  بموجب 77 المادة نص عدؿ   

 فيما يتعمؽ بتطبيؽ احكاـ ىذا القانوف والمراسيـ واالنظمة المتممة لو، لمراقبة يخضع اصحاب العمؿ، - 1 

   .الصندوؽ

الخاص  بأعماؿ المراقبة مفتشوف في مالؾ الصندوؽ، ويحدد نظاـ الصندوؽ الداخمي مالؾ التفتيش يقوـ - 2
اجرائيا وكذلؾ اصوؿ تقديـ  مف ىذه المادة واصوؿ 1وصالحيات المفتشيف وقواعد المراقبة المذكورة في الفقرة 

 .ينظميا المفتشوف المالية التيوبت االعتراضات عمى التقارير والبيانات 

قبؿ القياـ بمياميـ اف يؤدوا اليميف التالية اماـ  مف ىذه المادة 9عمى مفتشي الصندوؽ المذكوريف في الفقرة  - 3
اقـو بوظيفتي بكؿ امانة واخالص واف ال ابوح باسرار الصناعة او بطريؽ  الحاكـ المنفرد في بيروت )اقسـ اف

 .(ع عمييا بحكـ وظيفتيقد اطم االستثمار التي

المادة، تعرض المفتش لمعقوبات المنصوص عمييا  مف ىذه 5كؿ مخالفة لميميف المذكورة في الفقرة  - 4
  .العقوبات مف قانوف ;79المادة  في

بنتائج اعماؿ    التكميؼ المالي والتقارير التي ينظميا المفتشوف تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات - 5
بيوية  حتى اثبات العكس، وتستكمؿ المعمومات المتعمقة مف ىذه المادة، صحيحة 9الحكاـ الفقرة  المراقبة وفقا

اعطاء ىذه المعمومات او تعذر  المخالؼ ومحؿ اقامتو بواسطة النيابة العامة االستئنافية اذا رفض المخالؼ
 .عمى المفتش الحصوؿ عمييما

يدوف، دوف بياض او حشو او حؾ او تصحيح، في سجؿ خاص وفؽ نموذج  عمى صاحب العمؿ اف - 6
تحت تصرفو ويبيف فيو تاريخ كؿ تدويف اسماء االشخاص الخاضعيف لمضماف، وتاريخ  تضعو ادارة الصندوؽ

العمؿ، وكذلؾ  والدتيـ ومقدار اجرىـ والتعويضات االضافية التي يستفيدوف منيا وذلؾ قبؿ مباشرتيـ ومحؿ
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 .تاريخ حصولو تاريخ االنقطاع عف العمؿ او الصرؼ منو خالؿ ثالثة اياـ عمى االكثر تمي

مف ىذه  8الفقرة  الصندوؽ السجؿ المذكور، في  عمى صاحب العمؿ اف يضع تحت تصرؼ مفتشي - 7
يمكف أف تحتوي عمى قيود االجور  حتوي أوالمادة، وجميع السجالت واالوراؽ ومستندات المحاسبة التي ت
 .المتعمقة بيـ والمواحؽ أو كسب االشخاص الخاضعيف لمضماف والمعمومات

تحدد لو، واف يقدـ ليـ  دوؽ في المواعيد التيمفتشي الصن  عمى صاحب العمؿ او ممثمو اف يستقبؿ - 8
المتعمقة خصوصا بنشاط المؤسسة، والتغييرات  االيضاحات والمعمومات المطموبة واالوراؽ والمستندات الثبوتية

لمضماف وتواريخ بدء وانقطاع عمميـ ومكاف وعمؿ كؿ منيـ،  التي تطرأ عمى اوضاعيا واالشخاص الخاضعيف
 .كسبيـ وطريقة حسابيا ودفعيا ىـ اووكذلؾ نوع وقيمة اجور 

بيما او بالمؤسسة لممفتش اثناء قيامو بوظيفتو او  اذا تعرض صاحب العمؿ أو ممثمو او أي شخص مرتبط - 9
عرقؿ اعمالو، يعاقب باالضافة الى االحكاـ المنصوص عمييا في قانوف  بسببيا او منعو مف القياـ بيا، او

ىاتيف  وبالحبس مف شير الى ثالثة اشير، او باحدى  ليرة لبنانية 1555و 755تتراوح بيف  العقوبات بغرامة
 .العقوبتيف عمى اف تضاعؼ العقوبة عند تكرار المخالفة

الموكولة  صندوؽ، اف يطمبوا مؤازرة ومعاونة االدارات العامة وقوى االمف، لتنفيذ المياـال يمكف لمفتشي - 10
  .الييـ

 
 *باالجور امتناع رب العمؿ عف تقديـ المستندات المتعمقة - 78 المادة   

 :بالنص التاليوابدؿ   0/0/7621تاريخ  62المرسـو االشتراعي رقـ  المادة االولى مف بموجب  10المادة   نص الغي   

 العمؿ عف تقديـ المستندات المتعمقة باالجور خالؿ الميؿ المحددة، أو في حاؿ امتناعو، في حاؿ امتناع رب 

التصاريح المنصوص عمييا في نظاـ الصندوؽ  غيرىا مفاو    خالؿ الميؿ نفسيا عف تقديـ الجداوؿ
فاف الصندوؽ يوجو لو انذارا بكتاب مضموف يدعوه فيو الى  الداخمي، او اذا كانت ىذه المستندات ناقصة،

 القانونية والتنظيمية خالؿ ثمانية اياـ مف تبمغو االنذار واذا تمنع رب العمؿ عف تسوية وضعو والتقيد باالحكاـ

المتوجبة بصورة  مضموف االنذار ضمف الميمة المذكورة يكوف لمصندوؽ حكما حؽ تقدير االشتراكاتالتقيد ب
  .  دوائر التنفيذ قطعية. ويتـ تنفيذ القرارات المتعمقة بتقدير االشتراكات بواسطة

 
 *زيادات التأخير - 79 المادة   

 :عمى الوجه التالي  25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 60المادة  بموجب  16المادة   نص عدؿ   

 .تأخير التي ال تدفع خالؿ الميمة المحددة تزاد حكما بنسبة نصؼ بااللؼ عف كؿ يـو اف االشتراكات  - 1 

السابقة، مف قبؿ الصندوؽ عند تسديد االشتراكات  المشار الييا في الفقرة  تحصؿ قيمة زيادات التأخير - 2
وفقا الصوؿ تحصيؿ االشتراكات  لدى تسديد االشتراكات تحصؿ   وفي حاؿ تمنع صاحب العمؿ عف دفعيا

  .وسائر ديوف الصندوؽ
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 *معاقبة رب العمؿ - 80 المادة   

     

 :التالي عمى الوجه 30/6/1977 تاريخ 772المرسوـ االشتراعي رقـ   مف 62المادة  بموجب 80 المادة نص عدؿ

اجر او كسب الشخص الخاضع  بغير حؽ االشتراؾ المحسـو مف   اف صاحب العمؿ الذي يحتجز - 1 
 1555و 155سنتيف أو بغرامة تتراوح بيف  لمضماف والمستحؽ لمصندوؽ يعاقب بالحبس مف ثالثة اشير الى

المتوجب بذمتو خالؿ ميمة اقصاىا خمسة عشر يوما  او بياتيف العقوبتيف معا اذا لـ يسدد المبمغ   انيةليرة لبن
 .ذار بالدفعالقانونية االن مف تاريخ ابالغو باحدى الطرؽ

مف ىذا القانوف،  99مف المادة  8في الفقرة  اف صاحب العمؿ الذي يغفؿ تنظيـ السجؿ المنصوص عنو - 2
المعمومات  عف كؿ شخص اغفؿ ذكره في السجؿ او لـ تدوف   لبنانية ليرة 655يعاقب بغرامة مقطوعة قدرىا 

 .المطموبة عنو او لـ تدوف ىذه المعمومات في الوقت المطموب

تاريخ تنظيـ  العمؿ الغرامة المذكورة اعاله، خالؿ خمسة عشر يوما مفالعقوبة اذا لـ يدفع صاحب  تضاعؼ
 .محضر الضبط

عمى االكثر مف تاريخ حصوليا بالتغييرات  عمى صاحب العمؿ اعالـ الصندوؽ خالؿ ميمة شير -أ  - 3
ماف والتي مف شأنيا اف تؤثر عمى تطبيؽ احكاـ قانوف الض القانونية او االدارية التي تطرأ عمى مؤسستو

 .االجتماعي

 .الحاالت في نظاـ الصندوؽ الداخمي تحدد ىذه

الصندوؽ بالتغييرات المشار الييا في البند السابؽ بغرامة  يعاقب صاحب العمؿ الذي يتخمؼ عف اعالـ -ب 
 .  لبنانية ليرة 1555و 955تتراوح بيف 

المرسـو  او اجراء بشأنيا أي عقد مف العقود المشار الييا في في حاؿ بيع المؤسسة او التفرغ عنيا -ج 
الصندوؽ بيذه الواقعة خالؿ  يتوجب عمى جميع أطراؼ العقد اعالـ  ،89;11/9/1تاريخ  11رقـ  االشتراعي

 .ميمة ثالثة اياـ عمى االكثر مف تاريخ حصوليا

البند ب مف ىذه  يعاقب كؿ متخمؼ عف القياـ بالموجبات المحددة في البند السابؽ بالغرامة المحددة في - د
المدينيف االساسييف عف المبالغ المتوجبة  الفقرة ويصبح مسؤوال بالتضامف والتكافؿ مع المديف االساسي أو

 .لمصندوؽ وذلؾ خالفا لكؿ نص معاكس

الشخص الخاضع لمضماف بالعمؿ او عف  عف التحاؽ   اف صاحب العمؿ الذي يغفؿ التصريح  - أ - 4
ليرة  1555و 155أو الترؾ يعاقب بغرامة تتراوح بيف  تركو العمؿ خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ االلتحاؽ

ثالثة اشير مف تاريخ االلتحاؽ بالعمؿ او الترؾ،  واذا تجاوز التأخر في التصريح مدة اقصاىا .  لبنانية
في مطمؽ  شيريا عف كؿ شخص عمى اف ال تتجاوز الغرامة   ليرة 50 يعاقب المخالؼ بغرامة اضافية قدرىا

 .  االحواؿ ألؼ ليرة لبنانية عف كؿ شخص
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لمضماف اذا عمؿ اقؿ مف عشرة اياـ اال اذا كاف ينتمي الى  الشخص الخاضع ال يصرح لمصندوؽ عف -ب 
الداخمي احكاما خاصة بيا. وال يعفي ذلؾ صاحب العمؿ مف تسجيمو في السجؿ  فئة يمحظ نظاـ الصندوؽ

 .مف ىذا القانوف 99مف المادة  8المنصوص عنو في الفقرة  الخاص

التصريح االسمي السنوي الذي ينص عميو النظاـ الداخمي لمصندوؽ يغفؿ تقديـ  اف صاحب العمؿ الذي - 5
االشتراكات عمى  اذا كانت المؤسسة تسدد  ليرة لبنانية 755الميمة المحددة فيو، يعاقب بغرامة قدرىا  وخالؿ

 .  ليرة اذا كانت تسدد االشتراكات عمى اساس غير شيري 955اساس شيري و

ليرات شيريا عف كؿ شخص خاضع  15المخالؼ بغرامة اضافية قدرىا  اذا تجاوز التأخير ثالثة اشير يعاقب
 الحالة عف خمسماية ليرةالشير شيرا كامال عمى اف ال تقؿ العقوبة االجمالية في ىذه  لمضماف. ويعتبر جزء

 .  واف ال تتجاوز خمسة االؼ ليرة لبنانية

وفي حاؿ تمنع صاحب ولصالحو عند تقديـ التصريح االسمي السنوي.  تحصؿ الغرامة حكما مف قبؿ الصندوؽ
تقديـ التصريح المذكور، تحصؿ وفقا الصوؿ تحصيؿ االشتراكات وسائر ديوف  العمؿ عف دفعيا لدى

 .الصندوؽ

االدنى لمغرامة  مف ىذه المادة اماـ المحاكـ اذا دفع الحد 6و 5و1ال يالحؽ المخالؼ الحكاـ الفقرات  - 6
اعاله،  6بالنسبة لمخالفات الفقرة  ومة وفقا لمدة التأخراالساسية ولمغرامات االضافية في حاؿ توجبيا محس

 .الضبط وذلؾ خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ تنظيـ محضر

 .ال تطبؽ احكاـ ىذه الفقرة في حاؿ تكرار المخالفة خالؿ مدة سنة

 .تدفع الغرامات التي يحكـ بيا الدارة الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي - أ - 7

  .وبة عند تكرار المخالفة خالؿ مدة سنةتضاعؼ العق - ب

 
 *تحديد العقوبة - 81 المادة   

 :عمى الوجه التالي  25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 61المادة  بموجب  07المادة   عدؿ نص   

شخص يتعمد االستفادة شخصيا او يتعمد  يعاقب كؿ  مف ىذا القانوف، 56و 97المادتيف  بأحكاـ مع االحتفاظ 
صحيحة او كاذبة بغرامة تتراوح  الغش او بتقديـ تصاريح غير افادة غيره مف تقديمات ال حؽ لو بيا عف طريؽ

لبنانية فضال عف عقوبة الحبس التي قد يتعرض ليا عند االقتضاء مف جراء تطبيؽ  ليرة 9555و 755بيف 
   .العقوبات ويكوف ممزما في اف يعيد لمصندوؽ المبالغ المدفوعة دوف حؽ قانوف

 
 *حاالت عدـ تقدير رب العمؿ باحكاـ قانوف الضماف - 82 المادة   

 :اعاله 1:و 5:عدا الحاالت المنصوص عمييا في المادتيف  فيما   

مضمونا يدعوه بموجبو الى بأحكاـ ىذا القانوف يوجو لو مدير عاـ الصندوؽ كتابا  اذا لـ يتقيد رب العمؿ
بموجب المادة  وضعو خالؿ ميمة ثمانية اياـ وعمى المدير العاـ اف يراجع محاكـ العمؿ لمبت بالقضية تصحيح
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  .ادناه اذا لـ يمب رب العمؿ الطمب 7:

 
 *االشتراكات نتيجة عدـ التصريح عف اجير او تأخر رب العمؿ عف تسديد - 83 المادة   

المينية، عندما يكوف االجير غير مصرح عنو او عندما يكوف  يتعمؽ بفرع طوارىء العمؿ واالمراضفي ما     
 االشتراكات المتوجبة عميو كميا او جزئيا لغاية يـو الحادث، ففي ىذه الحالة عمى رب العمؿ متأخرا عف تسديد

بمبمغ يساوي  ويبقى رب العمؿ مدينا لمصندوؽ   الصندوؽ اف يقدـ لالجير جميع التقديمات المتوجبة لو
وذلؾ حتى تاريخ التسديد الكامؿ  مجموع التقديمات المتوجبة او المدفوعة لالجير او الصحاب الحؽ مف بعده،

  .ليالالشتراكات واالضافات التابعة 

 انجبة انثبَي 

 حم انخالفبد

 *االختصاص في حؿ الخالفات - 84 المادة   

 :عمى الوجه التالي  25/2/7611تاريخ  772االشتراعي رقـ  مف المرسوـ 60المادة  بموجب  01المادة  نص عدؿ   

 الشفاء أو التئاـ الجروحالمرض أو القدرة عمى العمؿ أو الحالة الصحية أو تاريخ  في حاؿ قياـ خالؼ حوؿ 

المراقب معا. وفي  بنتيجة طارىء عمؿ او مرض ميني، ينظر في الخالؼ الطبيب المعالج وطبيب الصندوؽ
يؤخذوف مف الئحة خبراء اختصاصييف  حاؿ اختالفيما يعيف مدير عاـ الصندوؽ لجنة مؤلفة مف ثالثة خبراء

جمس الوزراء، ويكوف قرارىـ قطعيا وغير قابؿ أي م يضعيا مجمس ادارة الصندوؽ وتصدؽ بمرسـو يتخذ في
  .المراجعة طريؽ مف طرؽ

 
 *محاكـ العمؿ - 85 المادة   

يثيرىا تطبيؽ ىذا القانوف، سواء أكانت ناشئة بيف المضمونيف  اف الخالفات االخرى والمنازعات التي قد    
  .مف اختصاص محاكـ العمؿ الصندوؽ وارباب العمؿ او المضمونيف ىي وارباب العمؿ، اـ بيف

 
 *التنفيذ االجباري - 86 المادة   

 الصادرة عف القضاء المذكور يتـ بواسطة دوائر التنفيذ ذات الصالحية، وفقا اف التنفيذ االجباري لمقرارات    

   قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية  الحكاـ

 
 *القانوف نشر - 87 المادة   

  .الرسمية ينشر ىذا القانوف في الجريدة    

 
 المادة الثانية   

 .المرسـو في الجريدة الرسمية ينشر ىذا   

  

 85;1ايموؿ  98الذوؽ في 
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 االمضاء: فؤاد شياب

  

 
 

 315لبَىٌ رلى  
 2006 أيار 66صادر في 

 تعذيم ثعط أحكبو

 االجتًبعي لبَىٌ انعًبٌ

 انتأخير وانًخبنفبد واالعفبء يٍ زيبداد

 واجبزح تمطيػ ديىٌ انذونخ انُبتجخ

 نصبنح عٍ االشتراكبد انًتىججخ

 انصُذوق انىغُي نهعًبٌ االجتًبعي

 

 اقر مجمس النواب،

 :التالي نصو وينشر رئيس الجميورية القانوف

  

 المادة االولى   

القانوف، بتقسيط  االجتماعي، خالؿ مدة اثني عشر شيرا تمي تاريخ نشر ىذاالصندوؽ الوطني لمضماف  يقوـ   
االشتراكات المتوجبة أو التي تتوجب لو  ديوف الدولة والديوف التي يطمب اصحاب العالقة تقسيطيا والناتجة عف

ارصدة اشخاص القانوف العاـ والقانوف الخاص، بما فييا  عمى اصحاب العالقة مف 51/19/9556حتى تاريخ 
 .سابقة الديوف غير المسددة مف تقسيطات

 .المتوجبات المالية االخرى ُيفيـ بالديوف المتوجبة عمى الدولة الديوف الناتجة عف االشتراكات وسائر

 .(خمسة بالماية) % 7تتوجب عمى المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدؿ  -2

 :يمي وفقا لمايقّسـ الديف الى شطور ويقسط عمى اقساط متساوية  -3

  

 

أو التي يجري تقسيطيا وفقا ألحكاـ ىذا القانوف مف زيادات التأخير  تعفى الديوف التي تدفع لمصندوؽ فعميا -4
 .قانوف الضماف االجتماعي المنصوص عمييا في

موضوع اذا كانت  51/19/9556اشتراكات مستحقة لغاية  ال تؤخذ بعيف االعتبار زيادات التأخير المسندة الى
مف قانوف الضماف االجتماعي شرط  7:المادة  نفاذ ىذا القانوف وفقا الحكاـ نزاع عالؽ اماـ القضاء قبؿ تاريخ

اشتراكات وفقا الحكاـ  ستحقا عميو قانونا مفيسدد صاحب العمؿ فعميا أو أف يعرض عرضا فعميا ما يعتبره م اف
 .المدنية وما يمييا مف قانوف اصوؿ المحاكمات 99:المواد 

قواعد التقسيط والجدولة اضافة الى  تطبؽ عمى ىذه االشتراكات المنازع عمييا بعد تحديدىا بقرار قضائي نيائي،
 .ر الييا اعالهوالفوائد المشا قواعد االعفاءات مف زيادات التأخير والغرامات
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الديف، يستحؽ اجمالي الديف المقسط وتسري الزيادات  في حاؿ عدـ تسديد ثالثة سندات متتالية مف -5
اعتبارا مف  كامؿ رصيد الديف المتوجبمف قانوف الضماف االجتماعي عمى  79 المادة  المنصوص عمييا في

 .تاريخ استحقاؽ السند االوؿ الذي لـ يدفع في االجؿ المحدد

ىذا  عفو عاـ عف جميع مخالفات احكاـ قانوف الضماف االجتماعي التي ارتكبت قبؿ تاريخ نشر يمنح -6
التي تكوف قد اقترنت  يرالقانوف في الجريدة الرسمية. ال يسري مفعوؿ العفو عمى العقوبات وزيادات التأخ

 .بالتنفيذ النيائي قبؿ العمؿ بأحكاـ ىذه الفقرة

العفو  ال يعتبر تنفيذًا لزيادات التأخير توقيع سندات المر الصندوؽ ويشترط لالستفادة مف ومف اجؿ ذلؾ
في ذلؾ  االجتماعي وانظمتو بما المذكور قياـ اصحاب العالقة بالوفاء بموجباتيـ وفقا الحكاـ قانوف الضماف

 .المتعمقة بتنفيذ تمؾ الموجبات تقديـ التصاريح والكشوفات والبيانات والمستندات

التقسيط الجاري وفقا الحكاـ ىذا القانوف دوف ترخيص الصندوؽ  باستثناء حؿ المؤسسة وتصفيتيا، ال يحوؿ -7
الصادر بتاريخ  9:/96القانوف رقـ  استثنائية، باجراء المعامالت المبينة في الصحاب العالقة، بصورة

 .مف الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي التي تستوجب الحصوؿ عمى براءة ذمة 9:;1/:/5

فيتوقؼ الترخيص عمى موافقة كؿ مف البائع والشاري والمتفرغ لو  اما في حاؿ بيع المؤسسة أو التفرغ عنيا
  .استحقاقيا واخذه عمى عاتقيـ وتعيدىـ بايفاء االقساط في تواريخ خطيا، عمى قيمة الديف

 
 2 المادة   

المرسـو رقـ   الضماف االجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب تضاعؼ كؿ الغرامات الواردة في قانوف   
مف  (30) المادة  مف (1) ثالث مرات مقدار الزيادة المنصوص عمييا في الفقرة 26/9/1963 تاريخ 77;15

( ويعمؿ بيذه الزيادة اعتبارا مف 1;;1العامة لعاـ  قانوف الموازنة)  1;;1/;/9تاريخ  1;/;:القانوف رقـ 
  .في الجريدة الرسمية نشر ىذا القانوفالشير الذي يمي 

 
 3 المادة   

خالؿ ميمة ثالثة اشير مف تاريخ صدور  9557اشتراكاتيـ عف العاـ  يعفى اصحاب العمؿ الذيف يسددوف   
  .مف زيادات التأخير المترتبة عمى االشتراكات % 5;ىذا القانوف، مف 

 
 4 المادة   

 .الجريدة الرسمية في يعمؿ بيذا القانوف فور نشره   

  

 9558أيار  99بعبدا في 

 االمضاء: اميؿ لحود
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 1445يرضىو رلى  
 1982 أيلول 62صادر في 

 تبريخ 6/15تًذيذ انعًم ثبحكبو انمبَىٌ رلى 

 انعًم ثتعذيم انًتعهك ثتعهيك 20/2/1981

 يٍ لبَىٌ انعًبٌ االجتًبعي 5و 2انًبدتيٍ 

 يجهص ادارحواععبء  وتًذيذ واليخ رئيص

 انصُذوق انىغُي نهعًبٌ االجتًبعي

  

 :بموجب معدؿ

 14/1/1983 تاريخ  707المرسوـ رقـ  

  

 اف رئيس الجميورية

   منو، :7الدستور وال سيما المادة  عمى بناء

مشروع قانوف  ،14/1/1982 تاريخ 6957المرسـو رقـ  الحكومة احالت عمى مجمس النواب، بموجب وبما اف
وتمديد والية رئيس واعضاء مجمس  20/2/1981 تاريخ 1:/8القانوف رقـ  باحكاـ معجؿ يرمي الى تمديد العمؿ

 لمضماف االجتماعي، ادارة الصندوؽ الوطني

المعجؿ المذكور عمى مجمس النواب دوف أف  وبما انو انقضى اكثر مف اربعيف يوما عمى طرح مشروع القانوف
 يبتو،

 وافقة مجمس الوزراء في جمستو المنعقدة بتاريخوالشؤوف االجتماعية، وبعد م بناء عمى اقتراح وزير العمؿ

20/9/1982، 

 :يرسـ ما يأتي

  

 المادة االولى   

تاريخ  6957التنفيذ، مشروع القانوف المعجؿ المحاؿ عمى مجمس النواب بموجب المرسـو رقـ  وضع موضع    
وتمديد والية رئيس  1:;95/9/1تاريخ  1:/8الرامي الى تمديد العمؿ بأحكاـ القانوف رقـ  9:;16/1/1

  :نصو واعضاء مجمس ادارة الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي، التالي

 انمبَىٌ 

 تاريخ 2/01المادة االولى مف القانوف رقـ  تمديد العمؿ باحكاـ الفقرة االولى مف -المادة االولى    

20/2/1991* 

وذلؾ لمدة  1:;95/9/1تاريخ  1:/8المادة االولى مف القانوف رقـ الفقرة االولى مف   باحكاـ مدد العمؿ    
  .9:;51/19/1اقصاىا 
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 *االجتماعي تمديد والية رئيس واعضاء مجمس ادارة الصندوؽ الوطني لمضماف - 2 المادة   

ادارة  تمدد حكما والية رئيس واعضاء مجمس ،:9;96/6/1تاريخ  :19/9رقـ  القانوف خالفا الحكاـ   
 .9:;51/19/1الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي لمدة اقصاىا 

مف ىذه  اف تمدد، عند االقتضاء، العمؿ باحكاـ الفقرة االولى بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء، ويجاز لمحكومة،
  .  5:;51/19/1المادة، لمدة اقصاىا 

 
 *ايقاؼ العمؿ بالقانوف قبؿ حموؿ االجؿ - 3 المادة   

االولى  بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء، اف تقرر عند االقتضاء، وقؼ العمؿ باحكاـ المادة يجاز لمحكومة،   
  .مف ىذا القانوف قبؿ حموؿ االجؿ المعيف فييا

 
 *العمؿ بالقانوف - 4 المادة   

  .الجريدة الرسمية يعمؿ بيذا القانوف فور نشره في    

 
 المادة الثانية   

 .الرسمية المرسـو ويبمغ حيث تدعو الحاجة ويعمؿ بو فور نشره في الجريدة ينشر ىذا   

  

 9:;1ايموؿ  95بعبدا في 

 سركيس االمضاء: الياس

  

 
 

 9184يرضىو رلى  
 1997 الثاني كانون 62صادر في 

 56/6/5931تبريخ  5514انغبء انًرضىو رلى 

 (2احكبو انفمرح ) انًتعهك ثتحذيذ شروغ تطجيك

 يٍ لبَىٌ انعًبٌ االجتًبعي 25يٍ انًبدح 

 انخبرج نجهخ االضتشفبء في
 

 :يمغي

 72/2/7610تاريخ  1384 المرسوـ رقـ 

  

  اف رئيس الجميورية،

  الدستور، بناء عمى

)قانوف الضماف االجتماعي(،  77;15المرسـو رقـ  موضع التنفيذ بموجب بناء عمى مشروع القانوف الموضوع
  منو، 91المادة  ( مف9ال سيما الفقرة )

file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f116
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/858
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/858
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/37001
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/37001
file:///D:/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/37001


باعماؿ مجمس  لمقياـ 5;;1/1/:9تاريخ  5199المرسـو رقـ  بموجب بناء عمى انياء المجنة المؤقتة المعينة
 ،26/6/1996 تاريخ 987ادارة الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي، بموجب قرارىا رقـ 

 بناء عمى اقتراح وزير العمؿ،

 ،(8;/16/15تاريخ  9; - 8;/17الرأي رقـ ) وبعد استشارة مجمس شورى الدولة

 ،9;;17/1/1المنعقدة بتاريخ  وبعد موافقة مجمس الوزراء في جمستو

 :يرسـ ما يأتي

  

 االولى المادة   

 91مف المادة  (2) الفقرة احكاـ المتعمؽ بتحديد شروط تطبيؽ  :9;18/8/1تاريخ  15:6المرسـو رقـ  الغي   
الى مؤسسات غير مقبولة او اشخاص غير مقبوليف مف الصندوؽ  عند المجوء مف قانوف الضماف االجتماعي،
  .حاالت االستشفاء في الخارج الوطني لمضماف االجتماعي في

 
 2 المادة   

 .الحاجة المرسـو ويبمغ حيث تدعو ينشر ىذا    

  

 9;;1كانوف الثاني  :9بعبدا 

 اليراوي االمضاء: الياس

  

 
 

 5132يرضىو رلى  
 1980 األول تشرين 62صادر في 

 انُظر في َساعبد انعًم انفرديخ وانُساعبد

 انعًبٌ االجتًبعي انُبشئخ عٍ تطجيك لبَىٌ
 

 :يعدؿ

 66/6/7612الصادر بتاريخ  قانوف العمؿ 

  

 الجميورية، اف رئيس

  منو، :7ال سيما المادة  بناء عمى الدستور،

مشروع قانوف  ،5/4/1979 تاريخ 9::1المرسـو رقـ  بموجب وبما اف الحكومة احالت عمى مجمس النواب،
 والنزاعات الناشئة عف تطبيؽ قانوف الضماف االجتماعي، معجؿ يتعمؽ بالنظر بنزاعات العمؿ الفردية

 اربعيف يوما عمى طرح مشروع القانوف المعجؿ المذكور عمى مجمس النواب دوف اف وبما انو انقضى اكثر مف
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 يبتو،

 :يرسـ ما يأتي

  

 المادة االولى   

 تاريخ 9::1المرسـو رقـ  بموجب التنفيذ مشروع القانوف المعجؿ المحاؿ عمى مجمس النواب وضع موضع    

الناشئة عف تطبيؽ قانوف الضماف االجتماعي،  المتعمؽ بالنظر بنزاعات العمؿ الفردية والنزاعات 5/4/1979
  :التالي نصو

 انمبَىٌ 

 *الحكاـ قانوف الضماف تحديد النزاعات والخالفات الخاضعة -المادة االولى    

 :قواعد االختصاص وطرؽ المراجعة تخضع الحكاـ ىذا القانوف، لجية    

فقرة أولى مف قانوف الموجبات  896المادة  بمفيوـ نزاعات العمؿ الفردية الناشئة عف عالقات عمؿ - 1
  .والعقود

  .الضماف االجتماعي مف قانوف 7:المادة  والمنازعات المنصوص عنيا في الخالفات - 2

 
 2 المادة   

  .المذكور وقد ادخمت في صمب القانوف جديد بنص  مف قانوف العمؿ وابدلته 11الغت نص المادة    

 
 *القضائية مف رسـ الطابع االعفاء مف الرسـو - 3 المادة   

دوف  الدعاوى التي تقدـ اماـ مجالس العمؿ التحكيمية مف الرسـو القضائية ومف رسـ الطابع تعفى جميع   
  .النفقات

 
 *المثوؿ دوف محاـ - 4 المادة   

  .مجالس العمؿ التحكيمية دوف االستعانة بمحاـ يجوز تقديـ الدعاوى والمثوؿ أماـ   

 
 *المراجعة طرؽ - 5 المادة   

التحكيمية ال تقبؿ مف طرؽ المراجعة سوى االعتراض واعتراض  اف االحكاـ الصادرة عف مجالس العمؿ   
 لالصوؿ المنصوص عمييا في قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية وفي قانوف التنظيـ القضائي الغير والتمييز وفقا

  :المواد التاليةمع مراعاة االحكاـ الخاصة الواردة في 

 
 *طمبات النقض - 6 المادة   

 .القضائية باستثناء التأميف والنفقات تعفى طمبات النقض مف الرسـو - 1    

ثالثوف يوما وتسري ىذه الميمة بالنسبة لالحكاـ الوجاىية مف  اف ميمة الطعف اماـ محكمة التمييز ىي - 2
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 .لالحكاـ الغيابية مف تاريخ انقضاء ميمة االعتراض عميياالنيائي وبالنسبة  تاريخ تبميغ الحكـ

 .التبميغات عمى محكمة التمييز اف تصدر قرارىا خالؿ ستة اشير عمى االكثر مف تاريخ انتياء - 3

التنفيذ في ميمة اقصاىا خمسة اياـ  اف استدعاء النقص ال يوقؼ الحكـ. ولمحكمة التمييز اف تقرر وقؼ - 4
التنفيذ في مطمؽ االحواؿ مدة الستة اشير المحددة في  لطمب بشأنو عمى اف ال يتعدى وقؼمف تاريخ تقديـ ا

 مف قانوف 97التمييزي. عند انقضاء ميمة قرار وقؼ التنفيذ وخالفا الحكاـ المادة  الفقرة السابقة الصدار القرار

 .يحؽ لممحكـو لو التنفيذ دوف كفالة 16/10/1961 تاريخ 9:77المرسـو رقـ  التنظيـ القضائي الصادر بموجب

االجتماعية  لييئة القضايا في وزارة العدؿ أف تتقدـ تمقائيا أو بناء عمى طمب وزير العمؿ والشؤوف يمكف - 5
 .العمؿ التحكيمي ماـ محكمة التمييز نفعا لمقانوف ضد كؿ قرار صادر عف مجمسبمراجعة طعف أ

  .الييـ اف قرار محكمة التمييز ال يفيد المتخاصميف وال يسيء

 
 *الغرامة االكراهية - 7 المادة   

تاريخ  بدوف سبب مشروع تنفيذ الحكـ الصادر بحقو وانقضت عشرة أياـ مف اذا رفض المحكـو عميو أو أرجأ   
مجموع المبالغ  بذلؾ مف قبؿ دائرة االجراء تسري بحقو حكما غرامة اكراىية قدرىا واحد بالمئة مف تبمغو انذارا

دائرة  بحقو وتقـو مف قانوف العقوبات 566المادة  أحكاـ المحكـو بيا وذلؾ عف كؿ يـو تأخير فضال عف تطبيؽ
  .االجراء التي يجرى التنفيذ أماميا بتصفية الغرامة المذكورة

 
 *وقواعد اجراء التحقيؽ اصوؿ - 8 المادة   

االجتماعية اصوؿ الوزراء بناء عمى اقتراح وزيري العدؿ والعمؿ والشؤوف  تحدد بمرسـو يتخذ في مجمس    
االقتضاء مف  التحقيؽ مف قبؿ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية في الدعاوى المحالة عمييا عند وقواعد اجراء

 .قبؿ مجالس العمؿ التحكيمية

  .تتوسع فيو خارج أوقات الدواـ الرسمي بواسطة رئيسيا لمجالس العمؿ اف تجري التحقيؽ أو أف

 
 9 المادة   

الصالحة بموجب القوانيف السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة اماميا  المحاكـ والييئات القضائيةتستمر    
التاريخ المذكور  بيذا القانوف وفقا لالصوؿ المتبعة لدييا غير اف االحكاـ النيائية الصادرة بعد بتاريخ العمؿ

  .تكوف قابمة لمنقض وفقا لما ينص عميو ىذا القانوف

 
 *القانوف الغاء النصوص القانونية او النظامية المتعارضة واحكاـ هذا - 10 ةالماد   

  .التي تتعارض واحكاـ ىذا القانوف أو ال تتالءـ ومضمونو تمغى جميع النصوص القانونية أو النظامية   

 
 *العمؿ بالقانوف - 11 المادة   

  .الجريدة الرسمية يعمؿ بيذا القانوف فور نشره في   
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 المادة الثانية   

 .الرسمية المرسـو ويبمغ حيث تدعو الحاجة ويعمؿ بو فور نشره في الجريدة ينشر ىذا   

  

 5:;1تشريف االوؿ  91بعبدا في 

 سركيس االمضاء: الياس

  

 
 

 2598يرضىو رلى  
 1992 نيسان 62صادر في 

 تحذيذ انهيئبد االكثر تًثيال الرثبة انعًم

 واالجراء
 

 :يمغي

 60/52/7602تاريخ   390 المرسوـ رقـ 

  

 الجميورية، اف رئيس

  الدستور، بناء عمى

 ايموؿ 98تاريخ  77;15المرسـو رقـ  الموضوع موضع التنفيذ بموجب بناء عمى مشروع القانوف المعجؿ

 ،(الضماف االجتماعي) 1963

 ،(تعديؿ بعض احكاـ قانوف الضماف االجتماعي) 24/4/1978 تاريخ :19/9القانوف رقـ  عمى بناء

 ،(الييئات االكثر تمثيال الرباب العمؿ واالجراء تحديد) 5:;97/5/1تاريخ  5;5المرسـو رقـ  عمى بناء

 العمؿ، بناء عمى اقتراح وزير

 ،(9;;19/5/1تاريخ  85الدولة )الرأي رقـ وبعد استشارة مجمس شورى 

 ،9;;6/1/:موافقة مجمس الوزراء في جمستو المنعقدة بتاريخ  وبعد

 :يأتي يرسـ ما

  

 *تمثيال تحديد الهيئات المهنية االكثر -المادة االولى    

 :المبنانيةالرباب العمؿ عمى جميع االراضي  تعتبر الييئات المينية التالية االكثر تمثيال   

 .أف تختار مندوبيف اثنيف جمعية الصناعييف المبنانييف، وليا - 1

تختار مندوبيف اثنيف أحدىما مف خارج جمعية  جمعيات تجار بيروت، طرابمس، زحمة وصيدا، وليا أف - 2
 .تجار بيروت

 .ار مندوبا واحدالالطباء وأطباء االسناف والصيادلة والمستشفيات، وليا أف تخت نقابات الميف الحرة - 3
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تختار مندوبا  نقابات الميف الحرة لمميندسيف والمحاميف والصحافة وأصحاب المدارس الخاصة، وليا أف - 4
 .واحدا

 .جمعية المصارؼ، وليا أف تختار مندوبا واحدا - 5

 .جمعية شركات الضماف في لبناف، وليا أف تختار مندوبا واحدا - 6

 .رؼ، وليا أف تختار مندوبا واحداأصحاب الح اتحادات نقابات - 7

 .والمقاىي ودور السينما، وليا أف تختار مندوبا واحدا نقابات أصحاب الفنادؽ والمطاعـ - 8

  .أف يكونوا مسجميف لدى الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي كأرباب عمؿ ويشترط بمندوبي أرباب العمؿ

 
 *االتحاد العمالي العاـ - 2 المادة   

 الييئة االكثر تمثيال لالجراء عمى جميع االراضي المبنانية ولو أف يختار عشرة العاـ يعتبر االتحاد العمالي   

المستقمة والمؤسسات  مندوبيف، عمى أف يراعي في انتخاب المندوبيف، تمثيؿ جميع المحافظات، والمصالح
  .العامة والقطاعات االكثر انتاجية

 
 *المندوبوفانتخاب  - 3 المادة   

 .المادتيف السابقتيف مف قبؿ الييئات المشار الييا آنفا ينتخب المندوبوف المنصوص عمييـ في   

المادتيف  العمؿ، أو مف ينتدبو، بدعوة الييئات المينية االكثر تمثيال المشار الييا في يقـو مدير عاـ وزارة
 .السري بطريقة االقتراعالسابقتيف أعاله الجتماعات تنتخب خالليا المندوبيف عنيا 

خالؿ خمسة عشر يوما ويتـ  واذا لـ يحضر ممثمو الييئات المدعوة كافة، تجري الدعوة الى اجتماع آخر
تعادلت االصوات يؤخذ االكبر سنا، ويشترط  االنتخاب بأكثرية أصوات الحاضريف ميما كاف عددىـ، واذا

 .ار مف مجمس ادارة الييئة التي ينتمي الييااالنتخاب بقر  بالممثؿ الذي يحضر أف يكوف مفوضا بيذا

 العمؿ، أو مف ينتدبو، محضرا بعممية االنتخاب يوقع منو ومف االعضاء المشتركيف في ينظـ مدير عاـ وزارة

  .االنتخابات

 
 *60/2/7602تاريخ  265الغاء المرسوـ رقـ  - 4 المادة   

  .النصوص المخالفة الحكاـ ىذا المرسـووجميع  5:;97/5/1تاريخ  5;5رقـ  يمغى المرسـو   

 
 *المرسـو نشر - 5 المادة   

 .الحاجة ينشر ىذا المرسـو ويبمغ حيث تدعو   

  

 9;;1نيساف سنة  97بيروت في 

 اليراوي االمضاء: الياس

  



 
 

  


