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تطبيقهوأحِقيَّة مبدأ المعاش التقاعدي 

من م تُحسالتقاعدية التي من المحسوماتيُدفع للموظف كونه "حق مكتسب"المعاش التقاعدي هو •
الفعليةالخدمة المعاش خالل 

صندوق "لها نشأ يُ كإيراد للخزينة وال التقاعدية المحسومات الصادرة، تُؤخد للمراسيم التشريعية خالفاً •
"مستقل لتقاعد موظفي القطاع العام

ة كاملة لقيمتها لألموال المقتطعة وبالتالي خسارة فورية لقيمتها الفعلية واليوم خسارفعّال ال إستثمار •
السوقية مع إنهيار سعر الصرف

ية من الفعلية على حد سواء بحاجة إلستهالك السلع األساسالموظف المتقاعد والموظف في الخدمة إن •

للتنقلالمحروقات إن كان لإلستهالك المنزلي أو الى إضافة وإستشفاء، مشرب ومأكل وطبابة 



نصف شهر عن كل سنةسنوات  5من سنة الى 

من الراتب عن كل سنة%65سنوات 10سنوات الى 5من 

من الراتب عن كل سنة%75سنة 15سنوات الى 10من 

من الراتب عن كل سنة%85سنة 20الى سنة 15من 

من الراتب عن كل سنة%100سنة20فوق 

الخاصأبرز أسس تطبيق نظام التقاعد لدى القطاع 

ي معاش تقاعديفقط، دون تخصيص أالخدمةتعويض نهاية ، يخصصالخاصوفقاً لقانون ونظام التقاعد اللبناني في القطاع •

الخدمةالعامة لذات مبدأ تعويض نهاية اإلدارات كما يخضع جميع العاملين في المؤسسات العامة والمتعاقدين مع •

الصندوق لمصلحةعامل عن كل الشهريالراتب من % 8.5بنسبة تبلغ اشتراكات دفع مطبق النظام الفي ظل العمل أصحاب يتكبد 

الصندوق من دفعكون المخصصات التي تإضافية العمل الى دفع تعويضات أرباب كما ويقوم العديد من ،جتماعياإلالوطني للضمان 

غير كافيةالوطني 

حقوق العامل في القطاع الخاص

تغطية رب العمل

افة إضخدمة الموظف عن عمر الستين وما فوق يستحق عندها إنتهاء في حال 

من الراتب عن كل 1.5من الراتب عن كل سنة فيحصل على %100الى 

وألسرتهه من التقديمات الصحية لإفادته الى باإلضافة سنة ما فوق العشرين 



الية العامةالمعلى مقارنةً مع معظم دول العالم وبالتالي له تأثير سلبي للغاية سخي في لبنان تقاعد النظام 

ي الراتب الشهريُحدد 

ه الذي تقاضااألخير

بنسبة الموظف

من اجل % 85

احتساب المعاش 

و تعويضأالتقاعدي 

نهاية الخدمة

حق المعاشيست

فراد ألالتقاعدي 

ة الموظف أو عائل

اع المتقاعد في القط

منذ اليوم العام

لوفاتهالتالي 

ستحق معاش ي  

تسنواالتقاعد عن

الفعليةةالخدم

وفقا لما ينص 

عليه القانون

عاش المتبلُغ نسبة 

ة التقاعدي لكل سن

خدمة

من % 2.25

الراتب االخير 

المحتسب على 

%85أساس 

يُحتسب تعويض

الصرف في حال 

إختار الموظف 

االستفادة منه بدل

المعاش التقاعدي

بهمخاصة تقاعدية ألنظمةيخضعون والعاملةمن القوى المئة في 20حوالي يشكلون والسلك العسكري من القطاع العام المتقاعدون 

تعويض صرف الى ذلك يضافوسنة ربعين لغاية األ% 85بمضروب، خيراألالشهري الراتب 

سنة خدمةربعيناألالسنوات التي تفوق عن شهر أيعادل راتب ثالثة 

المعاش يُحتسب

للموظفينالتقاعدي 

ساسأعلى المدنيين 

المعاش يحتسب

للسلك التقاعدي

اساسعلى العسكري

تعويض صرف يعادل الى ذلك يضافوسنة ربعين األلغاية % 85بمضروب، خيراألالراتب الشهري 

الفعلية خدمة وذلك بعد إحتساب سنوات الخدمةسنة ربعيناألالسنوات التي تفوق عن شهر أراتب ثالثة 

مضروبة بثالثة عمالً بالتدبير الخاص للجيش اللبناني

يتم إقتطاع 

المحسومات 

من % 6التقاعدية

الراتب

من معاش الموظف 

العامل في القطاع 

خدمتهالعام خالل 

العامالقطاع أبرز أسس تطبيق نظام التقاعد لدى 



العدد التسمية الوظيفية

34،595 العامةاإلدارات

117،246 األسالك العسكرية

1،603 تابعة للدولةأخرى وظائف 

153،444 المجموع

109،762 المتقاعدين

263،206 العامالمجموع

٪ من إجمالي 41.7

القطاع العام هم موظفي 

المتوقع أنن ومن يمتقاعد

في النسبة هذه تزداد 

المستقبل القريب

9،847 لبنانيةليرة بمليارات الةالسنويمتوسط الرواتب 

6،006 الرواتب

2،997 التقاعد

389 الخدمةنهاية 

455 التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب

821 للرواتبمتوسط الشهري

لشهريامتوسط ال٪ من 34

د لرواتب القطاع العام يعو

عتوقالمومن ين تقاعدملل

ةالحصتزداد هذه النسبة أن 

باألرقام



الي الحتقاعديالنظام الحكومة تجد في تطبيق الإن 

الناشئة ةجتماعيقتصادية واإلاإلنتائجه تحديات لناحية 

بة وصعو، قتصادياإلركودالمثل حجم البطالة، نه ع

لهيكلية االمشاكل وكماوالنفقات،بين اإليرادات التوازن 

اإلعداد الى باإلضافةالمتغيّرةالديموغرافية البنية في 

وغيرهاالمرتفعة لهجرة الشباب 

وحاجة الى اإلصالحتغطية محدودة: الواقع الحالي

شهريمصدرهو في ضمان أهمية نظام التقاعد إن 

يؤمن الى حد ما الحماية االجتماعية ويوفر لهم 

ي االمان من خطر الفقر ولو كان ضئيالً، كما انه ف

لناحية العاملأو االحيان يتعلق بثقافة الموظف أكثر 

خوفه من المستقبل المجهول مما يجعله يلجأ الى

ي النقداإلستقرار المعاش التقاعدي إلشباع مبدأ 

وكفاية التغطية الصحية

رؤية الحكومةرؤية العامل

ة الطبقإفقار ولكن ليس على حساب اإلنفاق التقاعد في المدى البعيد الى تقليص حجم أنظمة ترتقي أن يجب 

نة التي  الصحيعلى الصعيد إضافية تحتاج الى مخصصات الُمّسِّ



ً قتصاديإ ا

ً جتماعيإ ا

 ً ماليا

العدالة

الكفاية

نظام التقاعدصالحإلمرجّوة أهداف

ار النظر إلى اآلثالمهم إال انه من هو الهدف الرئيسي، المالي هتمام اإلالرغم من أن على 

نظام التقاعدجتماعية إلصالحقتصادية واإلاإل



(Mercer CFA)الصادر عن معهد ، 2021لعاممؤشر المعاشات التقاعدية العالمي عتمد إ

:عوامل، وهي3من سكان العالم على % 65ل تمثِّّ دولة 43تقييما لألنظمة التقاعدية في 

التقاعديقيمة المعاش 1.

نظام المساهمات2.

التقاعديالمنظمة للبرنامج راللوائح يتطو2.

ةالعالميالمعاشات التقاعدية اتمؤشرأبرز أسس

الىاإلضافةبالشيخوخة،معدالت رتفاع إبسببمتزايدة تضغوطامن أنظمة التقاعد في العديد من دول العالم تعاني ان 

تقاعديةالعلى الحكومات لصرف المعاشات أعباء والتي رتبت جائحة كورونا التي تسببت بهاقتصادية اإلاألزمة 

لتقاعدي مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي أن يبلغ المعاش اقترح ي  

من راتب ما قبل التقاعد % 70



 اإلدارة في حإصالبداية وهي المعاش التقاعدي بإستحقاق لسنوات الخدمة  التي تسمح زيادة الحدّ األدنى
العامة والسلك العسكري 

 (العليا وغيرهمالقضاة وضباط الرتبإستثناء ب)لمدة ثالث سنوات ومنع التوظيف اإلستقاالت منع

(2019الموازنة قانون )التقاعد نظام التعديالت في 

 العامةاإلدارات سنة لموظفي 25سنة إلى 20من

 يالعسكرفراد والرتباء في السلك سنة لأل23سنة إلى 18من

 للضباطسنة 25سنة إلى 20من

 اإلختصاصسنة لضباط 18سنة إلى 15من

 ن أي راتب أو تعويض أو مخصص يُدفع مالتقاعد ومعاشال يجوز ألصحاب المعاشات الجمع بين
الخزينة العامة



إعادة النظر في 

التدابير 

العسكرية

إعادة النظر 

بشروط التوريث

اب مع المراعاة الجدية لالسبتدريجياً وتخفيضه العسكريفي السلك 3رقم دبير التالنظر في إعادة 

والشروط التي تسمح للعسكري اإلستفادة من هذه التدابير

ورفعه تدريجياً ليصبح 2023عام للسلك العسكري إبتداءاً من 50التقاعد عند الحد األدنى لسن تحديد 

موازياً لسن التقاعد للعاملين في اإلدارة العامة

سب السن إعادة النظر في المخصصات والرواتب وشروط التوريث لعوائل للمتقاعدين من خالل توزيعها بح

الورثةوأحوال 

المتوقعتلقائيا مع إرتفاع متوسط العمر ( سنة64)رفع سن التقاعد الحالي 

%10-5تخفيض كلفة المعاشات التقاعدية بنسبة تتراوح بين 

اعتبارا من % 6من ( عسكريين ومدنيين)التقاعدية تدريجيا  للموظفين الحاليين نسبة المحسومات رفع 

2031على االقل في عام %  10لتصل الى 2023سنة 

تمويله شروطحدد يالوزراء، في مجلس تخذ مرسوم يُ بموجب للتقاعدصندوق مستقل اءنشالعمل على إ

الصادر في 47من المرسوم االشتراعي رقم 57وفقاً للمادة ، توظيف موجوداتهواستثمار ودارته إصول أو

29/6/1983

إصالح تدريجي شامل لنظام التقاعد في لبنان

ضمان شيخوخة 

الجميع

أو اع العام العمل التدريجي على خطة شاملة تسمح بافادة جميع العاملين من اللبنانيين سواء في القط

الخاص من المعاشات التقاعدية الشهرية بما يؤمن العدالة لجميع اللبنانيين

إنشاء صندوق 

التقاعد

تعديل نسب 

المحسومات



هادفوطنينحو نظام تقاعد 

نانييناللبالذي يمكن أن يستفيد منه جميع " إصالح نظام التقاعد الوطني"في يتم البحث

 حماية طويلة األجل لستراتيجية إقصيرة األجل كجزء من يةتدابير إصالحإقتراحيمكنكما

ن تنفذ بالفعل العديد من البلدا)سياسات سوق العمل والتعليم وما إلى ذلك والتي تشمل ين المسنّ 

(مجتمعاتهافي " االستعداد للشيخوخة"ة سياس

 يع من المشارعدّ يُ إعداد مشروع قانون العمل مع مشاركة ممثلي العمال في صياغته، ألنه

لتقاعداالمهمة في حياة المستخدمين التي تضمن حقوقهم في التوظيف إلى ممارسة العمل ثم 

 ن التطبيقجهد في التواصل والتوعية بهدف التمهيد لحسيتطلب إصالح نظام التقاعد الوطني



الخطوات الالحقة

الدراسة والموافقة على
أبرز اإلصالحات من 
قبل مجلس الوزراء

إعداد مشروع قانون 
من إصالحي للتقاعد يتض
ما تم طرحه في هذا 

العرض

المباشرة باإلصالحات على أن
على 2023تأثيرها في أيبد

أبعد تقدير



شكراً 


