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نظام التقاعد في لبنان 
التحدیات واالصالحات 

المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات االجتماعية  

شرم الشيخ -ايلول/سبتمبر ٢٠٢٢ 

د. محمد كركي  

مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
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مقدمة 
ادارة اي نــظام لــمعاشــات الــتقاعــد هــو بحــد ذاتــه تحــد كــبير الي ○

مؤسسة ضمان اجتماعي. 
االصــــالح المســــتمر، ادارة الــــمخاطــــر، االســــتدامــــة الــــمالــــية ابــــرز ○

التحديات التي تواجه اي نظام لمعاشات التقاعد.  
لم يعتمد لبنان بعد نظام لمعاشات التقاعد للقطاع الخاص. ○
جــرت عــدة مــحاوالت القــرار نــظام لــلتقاعــد مــنذ ســبعينيات الــقرن ○

الماضي ولم تنجح. 
مـــؤخـــرا انهـــت الـــلجان الـــنيابـــية، الـــمكلفة مـــناقـــشة نـــظام الـــتقاعـــد، ○

مهمتها واصبح مشروع القانون جاهز لالقرار. 
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الــــصندوق الــــوطــــني لــــلضمان اإلجــــتماعــــي هــــو أكــــبر الــــمؤســــسات الــــضامــــنة فــــي ○
لبنان انشأ في العام ١٩٦٣ : 

يتالف من ثالث اجهزة : مجلس ادارة ، لجنة فنية ، امانة سر  ○
يـــضم ثـــالثـــة فـــروع عـــامـــلة: فـــرع ضـــمان الـــمرض واالمـــومـــة، فـــرع الـــتقديـــمات ○

العائلية، فرع تعويض نهاية الخدمة.  
يبلغ عدد المؤسسات المسجلة فيه حوالي ٤٩ الف موسسة  ○
يـــــــوفّـــــــر الـــــــتقديـــــــمات لـــــــحوالـــــــي ٥٩١ ألـــــــف مـــــــضمون وحـــــــوالـــــــي ١،٣٨١،٠٠٠ ○

مستفيداً. 
يـوفـر تـقديـمات سـنويـة بـحوالـي ١،٤٢١ مـليار لـيرة، (قـبل االزمـة االقـتصاديـة ○

االخيرة ) 
موازنته التشغيلية حولي  ١٢٢ مليار عام ٢٠١٥ .○

لمحة عامة عن الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي في لبنان 
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 ً أوالً : نظام تعویض نھایة الخدمة المطبق حالیا

نــــــظام مــــــؤقــــــت مــــــعمول بــــــه مــــــنذ الــــــعام ١٩٦٥ لــــــحين إقــــــرار نــــــظام ○
معاشات تقاعدية. 

يعتمد  نظام الدفعة الواحدة عند بلوغ السن القانونية (٦٠-٦٤) ○
سنة أو بعد العمل لمدة عشرين سنة أو بسبب العجز أو ترك 

العمل أو الوفاة. 
يطال معظم الخاضعين ألحكام قانون الضمان اإلجتماعي .○
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نظام قائم على مبدأ الرسملة ذات تقديمات محّددة تعادل : ○

مجــــــموع الكســــــب األخــــــير لــــــألجــــــير مــــــضروبــــــاً بــــــعدد ســــــنوات ●
اإلنتساب عند صاحب العمل األخير. 

يُـــضاف إلـــيها االشـــتراكـــات المســـددة عـــنه ومـــردود فـــوائـــدهـــا، ●
عن عمله لدى أصحاب العمل السابقين. 

يـضاف مـعدل كسـب نـصف الشهـر عـن سـنوات الـعمل الـتي ●
تزيد عن عشرين سنة شرط بلوغ السن القانونية للتقاعد.

أوالً : نظام تعویض نھایة الخدمة المطبق حالیاً 
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يـــحق لـــالجـــير الـــحصول عـــلى تـــعويـــض مـــخفض بنســـبة بـــين ٥٠ و ○
٨٥٪ عـند تـرك الـعمل نـهائـيا فـي حـال كـان اشـتراكـه لـمدة تـقل عـن 

عشرين سنة وقبل بلوغه سن التقاعد. 
فـي حـالـة إصـابـة الـمضمون بـالعجـز، يـتقاضـى الـمضمون تـعويـض ○

عجـز مـقداره شهـر عـن كـل سـنة خـدمـة، عـلى أن ال يـقل الـتعويـض 
عن أجرة عشرين شهراً. 

فـي حـالـة وفـاة الـمضمون، يـتقاضـى اصـحاب الـحق أجـرة تـعويـض ○
يــعادل اجــرة شهــر عــن كــل ســنة خــدمــة عــلى أن ال يــقل الــتعويــض 

عن أجرة ستة أشهر.

أوالً : نظام تعویض نھایة الخدمة المطبق حالیاً 
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مساوئ هذا النظام والمشاكل التي تعترضه: ○
التعويض المستحق ال يؤّمن معيشة الئقة وكافية للمتقاعد. ●
لجوء المتقاعد إلى صرف التعويض على مشاريع غير منتجة أو خاسرة .  ●
تأثر التعويض بالتبّدالت الحاصلة في سعر صرف العملة .  ●
مـعظم دول الـعالـم تخـلت عـن نـظام الـدفـعة الـواحـدة واسـتبدلـته بـنظام الـمعاشـات ●

التقاعدية .  
إرهــاق صــاحــب الــعمل األخــير بــدفــع مــبالــغ الــتسويــة عــن الــفروقــات الــناتــجة بــين ●

مـقدار الـتعويـض المسـتحق  قـانـونـاً ومـقدار اإلشـتراكـات الـمتوجـبة أو المسـددة 
عن األجير. 

يـشكل عـائـقاً أمـام تـنقل الـيد الـعامـلة مـن مـؤسـسة إلـى أخـرى ويحـد مـن حـركـية ●
سوق العمل.

أوالً : نظام تعویض نھایة الخدمة المطبق حالیاً 
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ضــــــرورة اصــــــالح الــــــنظام واالنــــــتقال الــــــى نــــــظام الــــــتقاعــــــد ○
بسبب  : 

مساوئ ومشاكل نظام تعويض نهاية الخدمة ○
الطبيعة الموقتة لنظام تعويض نهاية الخدمة  ○
الــتوصــيات الــدولــية الــمتعددة الــصادرة عــن مــنظمة الــعمل ○

الــــــــدولــــــــية، والــــــــبنك الــــــــدولــــــــي والجــــــــمعية الــــــــدولــــــــية لــــــــلضمان 
اإلجتماعي.

أوالً : نظام تعویض نھایة الخدمة المطبق حالیاً 
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تـم الحـرص فـي مشـروع  قـانـون نـظام الـتقاعـد الجـديـد  ○
على التوفيق بين: 

قدرة اإلقتصاد الوطني على تمويل تقديمات المشروع . ●
المحافظة على دور الدولة الرعائي. ●
حصول االجير على معاش كاف ال يقل عن حد ادنى  ●
تامين افضل مردود لالستثمارات  ●
الدمج بين الرسملة والتوزيع  ●
التوافق مع االتفاقيات الدولية التي تتناول انظمة التقاعد ●

ثانیاً : مشروع قانون نظام التقاعد الجدید 
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نظام مزدوج قائم على الرسملة والتوزيع : •
الرسملة للحساب الفردي املتراكم  •
التوزيع للحد االدني للمعاش ، ومعاش العجز والوفاة •

نظام قائم على مبدأ االشتراكات املحددة .      •
اعادة نظر وفهرسة مستمرة ملعاش التقاعد والحساب الفردي •
حدا ادنى متحركان للمعاش التقاعدي  يعتمدان على فترات •

العمل ومتوسط االجور  
آليات الدارة املخاطر .•

 خصائص مشروع قانون التقاعد الجديد
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الخاضعون الزاميا  ○
๏ .للمضمونين الذين يدخلون العمل بعد وضع القانون موضع التنفيذ
๏ .والذين هم في الخدمة بتاريخ وضعه في التنفيذ ولم يبلغوا سناً يجري تحديدها

الخاضعون اختياريا  ○

๏ لـلمضمونـين الـذيـن  تـتوفـر فـيهم الشـروط إلسـتحقاق الـمعاش الـتقاعـدي وتخـطو الـسن المحـدد
للخضوع االلزامي . 

๏  المشاركون اختياريا

๏ : يمكن  لفئات غير مضمونة االنتساب بشكل اختياري الى نظام التقاعد مثل

๏ الــــلبنانــــيون الــــمقيمون فــــي لــــبنان مــــن الــــعامــــلين لــــحسابــــهم الــــخاص واصــــحاب الــــعمل
واالجراء غير الدائمين في الزراعة. 

๏  اللبنانيون العاملون في الخارج

๏.المضمونون المنتسبون لنظام التقاعد ولم يعد تتوفر فيهم شروط الخضوع

الخاضعون للنظام 
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 ويتألف من: 
 االشـتراكـات الـمتوجـبة (جـزء مـن االشـتراكـات، يـخصص لـدعـم الحـد ○

االدنى) 
 تعادل نسبة مئوية من مجموع الكسب.  ○
ضــــمن ســــقف يــــعين بــــمرســــوم و يــــتم تــــعديــــله ســــنويــــا بــــناء عــــلى ○

تغيير متوسط االجور المصرح عنها للصندوق.  
زيــــادة ســــنويــــة يحــــددهــــا الــــصندوق ســــنويــــا تــــعادل نســــبة مــــئويــــة مــــن ○

مؤشر متوسط مداخيل المشتركين في السنة المنصرمة، 
يـمكن تـعديـل الـزيـادة الـسنويـة عـلى الـحساب الـفردي الـى اعـلى فـي ○

حال بين التقييم االكتواري للنظام فائضا استثنائيا في االحتياط، 

الحساب الفردي االفتراضي المتراكم 
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يستحق المعاش التقاعدي عند توفّر الشرطين التاليين : ○
 بلوغ  المضمون السن القانونية للتقاعد . ●
 بلوغ مدة اشتراك المضمون ١٥ سنة. ●
مع امكانية االستمرار بالعمل بعد بلوغ السن القانونية. ●

التقاعد المبكر: ○
فـــي غـــضون ســـت ســـنوات قـــبل بـــلوغ ســـن الـــتقاعـــد اذا كـــان بـــوضـــع جســـدي او عـــقلي او ○

نفسي ال يمكنه من ممارسة عمله(نسبة ٥٠٪ من عدم االهلية) 
فــي غــضون اربــع ســنوات قــبل بــلوغــه ســن الــتقاعــد شــرط ان ال تــقل مــدة اشــتراكــه عــن ٢٠ ○

سنة وان يكون حسابه الفردي يؤمن له معاش تقاعدي يوازي الحد االدنى 
فئات االجراء ذوي الوضعية الخاصة  ○

بــــعض الــــفئات الــــذيــــن يــــقومــــون بــــاعــــمال مــــرهــــقة او ال تــــسمح لــــهم طــــبيعة عــــملهم بــــالخــــدمــــة ○
الطويلة تحدد لها شروط خاصة بالنسبة للعمر واالشتراكات. 

عــــند عــــدم تــــوفّــــر شــــروط الــــتقاعــــد (مــــدة اشــــتراك ١٥ ســــنة ) تُــــصفّى ○
المبالغ المقيّدة في الحساب الفردي وتُدفع للمضمون دفعة واحدة.

استحقاق المعاش التقاعدي 
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ضمانتا الحد االدني 

يـــــــــضمن الـــــــــنظام ان ال يـــــــــقل الـــــــــمعاش الـــــــــتقاعـــــــــدي عـــــــــن افـــــــــضل احـــــــــدى ○
الضمانتين: 

لــلمضمون الــذي اشــترك ١٥ ســنة ان يــحصل نســبة ٥٥٪ مــن الحــد ○
االدنــــى الــــرســــمي لــــالجــــور تــــزاد هــــذه النســــبة ١،٧٥٪ عــــن كــــل ســــنة 
اشتراك اضافية لتبلغ حد اقصى ٨٠٪ من الحد االدنى الرسمي. 

نســــبة ١،٣٣٪ مــــن مــــتوســــط اجــــور المشــــترك طــــيلة فــــترة اشــــتراكــــه، ○
المعاد تقييمها، عن كل سنة اشتراك لغاية ٣٠ سنة كحد اقصى. 

يــــــــمكن اعــــــــادة الــــــــنظر بهــــــــذه النســــــــب عــــــــلى ضــــــــوء تــــــــوصــــــــية الــــــــخبير ○
االكتواري بموجب مرسوم.
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الــعاجــز هــو الــمصاب بعجــز دائــم وكــلي جســدي او اعــقلي او نــفسي يــخفض قــدرتــه عــلى ○
العمل بنسبة الثلثين 

ص للعاجز معاش عجز وفق الشروط التالية: ○ يُخصَّ
ان يكون مشتركا في النظام مدة ٣ سنوات بتاريخ ثبوت حالة العجز ○
ان ال يكون العجز حاصال قبل دخول المضمون بالنظام  ○
اذا كـــان العجـــز نـــاتـــجا عـــن حـــادث غـــير مـــهني او طـــارئ مـــرضـــي مـــدة االشـــتراك تـــخفض ال ١٢ ○

شهر. 
يحتســب مــعاش العجــز وفــقا لــلحساب االفــتراضــي الــمتراكــم شــرط ان ال يــقل عــن افــضل ○

الضمانتن : 
٥٥٪ مـــن الحـــد االدنـــى الـــرســـمي وتـــزاد ١،٧٥٪ عـــن كـــل ســـنة اشـــتراك اضـــافـــية لـــغايـــة ٨٠٪ مـــن ○

الحد االدنى  
١،٣٣٪ من متوسط اجور العاجز المعاد تقييمها عن كل سنة خدمة لغاية ٣٠ سنة ○
تـضاف مـدة افـتراضـية لـسنوات االشـتراك تـمتد مـن الـيوم الـتالـي للعجـز ولـغايـة بـلوغ الـعاجـز الـسن ○

القانونية للتقاعد. 
عند عدم توفر شروط االشتراك تصفى المبالغ المتراكمة وتدفع له دفعة واحدة○

معاش العجز 
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خلفاء المضمون هم :  ○
الزوج او الزوجة على قيد الحياة . ○
االطــفال الشــرعــيون او الــمتوقــع والدتــهم فــي فــترة ٩ اشهــر او الــمتبنين قــبل ســنتين مــن الــوفــاة ○

لـــــغايـــــة ١٨ ســـــنة او ٢٥ ســـــنة فـــــي حـــــال تـــــفرغـــــهم لـــــلدراســـــة، دون تحـــــديـــــد ســـــن بـــــالنســـــبة لـــــذوي 
االحتياجات الخاصة . 

يحتســـب مـــعاش تـــقاعـــدي للخـــلفاء عـــلى اســـاس الـــحساب لـــفردي الـــمتراكـــم لـــلمضمون ○
المتوفي شرط ان ال يقل عن عن افضل الضمانتين: 

٥٥٪ مــن الحــد االدنــى الــرســمي وتــزاد ١،٧٥٪ عــن كــل ســنة اشــتراك اضــافــية لــغايــة ٨٠٪ مــن ○
الحد االدنى.  

١،٣٣٪ من متوسط اجور العاجز المعاد تقييمها عن كل سنة خدمة لغاية ٣٠ سنة ○
تـــضاف مـــدة افـــتراضـــية لـــسنوات االشـــتراك تـــمتد مـــن الـــيوم الـــتالـــي لـــلوفـــاة ولـــغايـــة بـــلوغ الـــسن ○

القانونية للتقاعد. 
فـــي حـــال تـــوفـــي الـــمضمون الـــذي يســـتفيد مـــن مـــعاش تـــقاعـــد او مـــعاش عجـــز يـــنتقل الـــمعاش ○

بنسبة ٨٠٪ ويخصص منه ٤٠٪ للشريك و ٤٠٪ لالوالد 

معاش خلفاء المضمون 
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التمویل 
تتكون مصادر التمويل من : ○

ارصــدة  الــحسابــات الــفرديــة فــي نــظام نــهايــة الخــدمــة الــمحولــة ○
الى نظام التقاعد.  

االشتراكات (على عاتق اصحاب العمل والمضمونين  ○
عائدات االستثمار ○
زيادات التاخير والغرامات  ○
مـــساهـــمة الـــدولـــة الـــسنويـــة المحـــددة بنســـبة مـــن مجـــموع كســـب ○

الخاضعين تلحظ سنويا في قانون الموازنة العامة. 
الرسوم المخصصة لدعم الحساب العام تفرض بمرسوم  ○

الـدولـة هـي الـضامـن الـنهائـي لـالسـتدامـة الـمالـية لـلنظام ويـنبغي ان ○
ينعكس بوضوح في موازنتها العامة عند الحاجة 
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سياسة التمويل  ○
يصدرها مجلس االدارة تحدد المعايير واالسس لضمان االستدامة المالية على المدي الطويل  ○

ويعاد النظر بها عند االقتضاء  
○ :Indexation  الفهرسة

كل سنة بنفس التاريخ يعاد تقييم جميع المعاشات الجاري دفعها استنادا الى اسعار ○
االستهالك الصادر عن ادارة اإلحصاء المركزي العائد للسنة المنصرمة  

التقييم ○
يتوجب فحص الوضع المالي للنظام اكتواريا مرة كل ثالث سنوات على األكثر. ○
يقوم بالفحص االكتواري شركة او مؤسسة اكتوارية معتمدة ذات صدقية مهنية معترف بها.  ○
عـند كـل فـحص وتـقييم اكـتواريـين يـتوجـب عـلى الـخبير ان يلحـظ فـي تـقريـره اسـتنادا الـى سـياسـة ○

التمويل الجال طويلة اذا كان وضع الصندوق يسمح بفهرسة االجور والمعاشات التقاعدية  
تعلق فهــرســة االجــور والــمعاشــات اذا كــانــت نــتائــج الــتقييم ســلبية حــتى مــوعــد الــفحص والــتقييم ○

الالحقين  
اذا كـانـت تـنائـج الـفحص والـتقييم الـالحـقين ايـجابـية يـمكن اجـراء فهـرسـة عـلى الـجو او الـمعاشـات ○

بمفعول رجعي عن السنوات السابقة

فحص وتقییم الوضع المالي للنظام 
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استثمار اموال الصندوق 

هيكلية لجنة االستثمار : ○
لجنة االستثمار  ○
االدارة التنفيذية لالستثمار ○
رؤساء الوحدات التنفيذية ○
مدراء االصول  ○
قيم على االدوات المالية○
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ترتبط بمجلس االدارة وتتمتع باالستقالل المالي واالداري ●
تـــــتألـــــف مـــــن ســـــتة خـــــبراء مســـــتقلين مـــــؤهـــــلين يـــــضاف الـــــيهم مـــــديـــــر عـــــام الـــــصندوق والـــــمديـــــر الـــــتنفيذي ●

لالستثمار دون حق التصويت مدتها ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  
يــــختار الــــخبراء مــــن الئــــحة يــــعدهــــا مجــــلس الخــــدمــــة الــــمدنــــية مــــن مــــن تــــتوفــــر فــــيهم الــــمؤهــــالت الــــعلمية ●

والخبرات العملية  
تتولى اللجنة ●

 اعـــــداد ركـــــائـــــز االســـــتثمار وســـــياســـــات االســـــتثمار واجـــــراءاتـــــه وســـــياســـــات الـــــمخاطـــــر وتـــــضارب ●
المصالح واالستثمار االجنبي ومراجعة هذه السياسات سنويا 

اعداد الخطة االستثمارية الطويلة االجل  ●
اعتماد الخطة االستثمارية السنوية ●
اختيار القيم على االدوات المالية  ●
الموافقة علي اختيار مدراء االصول  ●
اعداد االنظمة الداخلية الالزمة لعمل وحدات االستثمار ●

لجنة االستثمار 
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االدارة التنفیذیة لالستثمار 
تتألف االدارة التنفيذية لالستثمار من : ○

المدير التنفيذي لالستثمار ○

رؤســــاء وحــــدات االســــتثمار (وحــــدة الــــتنفيذ والــــتشغيل، وحــــدة االدارة والــــمراقــــبة، وحــــدة ○
ادارة المخاطر ) 

مدراء االصول  ○

مهماتها: ○

الموافقة على المعامالت االستثمارية  ○

تنسيق انشطة الهيكلية التنفيذية جميعها لالستثمار ○

وضع الخطة السنوية لالستثمار  ○

تطوير السياسات ووضع التقارير الالزمة ○
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المدیر التنفیذي لالستثمار
يــعين مــن قــبل مجــلس الــوزراء لــمدة ســبع ســنوات قــابــلة للتجــديــد مــرة واحــدة مــن خــالل الئــحة ○

تعدها لجنة االستثمار من اصحاب الكفائة والمؤهالت المنصوص عنها في القانون  

يتولى : ○

اعداد الهيكلية التنفيذية لجهاز  لالستثمار وجميع وحداته  ○

اعداد مشروع الموازنة السنوية العائدة لجهاز االستثمار  ○

مـــهمة امـــين ســـر لـــجنة االســـتثمار ، يـــحضر اجـــتماعـــاتـــها ويـــشارك فـــيها ويـــدون ويـــحفظ ○
المحاضر  

اعــــداد الــــتقاريــــر الــــفصلية والــــسنويــــة عــــن نــــشاط الــــهيكلية الــــتنفيذيــــة ورفــــعها الــــى لــــجنة ○
االستثمار 

التنسيق مع مدير عام الصندوق لتنفيذ توجهات مجلس االدارة  ○

تنفيذ سياسات االستثمار التي تقرها لجنة االستثمار  ○
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المدراء الخارجیون لالصول 
تختارهم لجنة االستثمار بناء لتوصية االدارة التنفيذية ○

من المؤسسات المالية والشركات المؤهلة والمرخصة ○

مسوولية مدير االصول  ○

يــــعتبر مــــديــــر االصــــول والــــعامــــلين لــــديــــه مــــؤتــــمنا عــــلى االمــــوال وال تــــعتبر اصــــول ○
الصندوق ملكا له  

يتحمل مسؤولية قانونية عن االضرار التي تنتج عن عدم ادائه مسؤولياته  ○

عـلى مـديـر االصـول والـعامـلين لـذيـه تـوفـير عـقود الـتأمـين الـمالئـمة بهـدف حـمايـة ○
الصندوق من الخسائر الناتجة عن التزوير والتصرفات غير القانونية. 

عـــــليه ان يـــــحتفظ بمســـــتندات وســـــجالت كـــــامـــــلة ودقـــــيقة عـــــن عـــــمليات االســـــتثمار ○
يرفعها عند الطلب الى لجنة االستثمار للمراقبة والتدقيق  
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القیم على االدوات المالیة

هو مؤسسة او مركز مالي متخصص  ○

يتم اختياره من الئحة تعدها هيئة االسواق المالية  ○

يــــكون قــــيما عــــلى االدوات الــــمالــــية لــــلصندوق وعــــن الــــحفظ اآلمــــن لــــالصــــول ○
والصكوك والقيم واالوراق المالية الواقعة تحت ادارته  

يـتولـى تـنفيذ الـمعامـالت الـمطلوبـة مـن قـبل االدارة الـتنفيذيـة لـالسـتثمار فـيما ○
يــتعلق بــاعــمال االســتثمار الــداخــلية الــتي تــدار بــواســطة وحــدات االســتثمار 

او بواسطة مدراء االصول 



الخـــــــاتمة 
o اقـــــرار قـــــانـــــون نـــــظام الـــــتقاعـــــد الجـــــديـــــد اصـــــبح اكـــــثر مـــــن ضـــــرورة فـــــي ظـــــل االزمـــــة

االقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان 
o نــظام تــعويــض نــهايــة الخــدمــة لــم يــعد قــادرا عــلى تــأمــين ادنــى حــمايــة اجــتماعــية فــي

ظل التضخم الحاصل  
o خـضع هـذا الـقانـون لـنقاشـات ودراسـات عـدة مـن قـبل خـبراء لـبنانـيون وخـبراء مـنظمة

العمل الدولية واخذ بعين االعتبار افضل الممارسات  
o يــــتضمن هــــذا الــــقانــــون آلــــية تــــلقائــــية لــــالســــتدامــــة الــــمالــــية مــــن خــــالل فهــــرســــة االجــــور

والمعاشات بعد تقييم دوري  
o  ضمانة حد ادني متغير ياخذ بعين االعتبار فترات العمل
o هيكلية متطورة لالستثمار
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وشــــــــــكـراً


