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 :أولا 

 

السلك العسكري، السلك  ،  الخاص لموّظفي القطاع    والتقاعد  نهاية الخدمة  حدّد سنّ ت  خر،آي نّص  ل خالفا  

 : على الشكل التالي اإلداري

 

 :القطاع الخاص .أ

 

ن أوعشرون سنة خدمة في المحل عينه    ة و له خمسأوستين عاما    أربعةالبالغ من العمر    لألجير

جير نفسه الحق في االستمرار أل. كما ولن يستفيد من تعويض الصرفألخدمة ويطلب صرفه من ا

سن   بلوغه  ولغاية  العمل  حكما خضوعه    الثامنةفي  ينتهي  بحيث  مكتملة  قانون   لحكاموالستين 

وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل   العمل.

 و عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد سن الثامنة والستين.أفيها 

الربعة والستين عاما  أطلب الجير    إذا المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه  انقضاء أو   و بعد 

خمسة وعشرين سنة في المؤسسة عينها، ال يحق له أي تعويض صرف جديد من صاحب العمل 

 في حال استمراره في الخدمة حتى سن الثامنة والستين.

 

 : السلك العسكري .ب

 

 تحديد الحد الدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد على الشكل التالي: 

 ثالثة وعشرون عاماً لألفراد والرتباء. سبعة وعشرون عاماً بدال من 

 تسعة وعشرون عاماً بداًل من خمسة وعشرون عاماً للضباط.

 اثنان وعشرون عاماً بدال من ثمانية عشرة عاماً لضباط االختصاص.

في حال عدم إمكانية استكمال المدة القانونية الستحقاق المعاش التقاعدي لبلوغ العسكريين السن  

 لهم معاش تقاعدي وفقاً لسنوات خدمتهم. القانونية يستحق 

والمعدلة بموجب المادة    83/47من المرسوم االشتراعي رقم    /25/يستفيد العسكريين من المادة  

 .46/2017من القانون رقم  /26/

 

 : لسلك اإلداريا ج.

 

 .ون عاماً يحدد سن التقاعد لموظفي القطاع العام بثمانية وست

خمسة وعشرون عاماً لكافة الموظفين بيحدد عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحق بالتقاعد  

دخلوا  أعلى   اللذين  فوق  وما  الثالثة  الفئة  موظفي  وأوضاع  بالمرأة،  الخاصة  الحكام  تراعي  ن 

 الوظيفة العامة في سن ال يسمح لهم االستمرار بالخدمة مدة تسعة وعشرون عاماً. 

المعاش التقاعدي لبلوغ المعلمين والساتذة    الستحقاقم إمكانية استكمال المدة القانونية في حال عد

السن،  تجاوزت شرط  خاصة  بقوانين  الرسمي،  التعليم  الى مالك  دخولهم  لجراء  القانونية  السن 

 يستحق لهم معاش تقاعدي وفقاً لسنين خدمتهم. 



 

 .خمسة عشرة عاماً خدمة يسمح لهم بالبالنسبة لساتذة الجامعة اللبنانية  

يصفى المعاش على أساس جزء من ستين عندما تكون السن القانونية ثمانية وستون عاماً وجزء 

 من خمسة وخمسين عندما تكون السن القانونية أربعة وستون سنة.

الدنى  بصورة استثنائية، يعطى لموظف التي لم تبلغ خدمته الفعلية بتاريخ إحالته حكماً على الحد 

الخيار بين الحصو التقاعدي، حق  المعاش  ل على تعويض صرف عن خدمته المقرر الستحقاق 

او طلب استبدال التعويض بمعاش تقاعدي في مهلة شهر واحد من تاريخ انتهاء الخدمة    المؤدات

 وذلك في حال كانت خدماته الفعلية بتاريخ العمل بهذا القانون توليه الحق بتقاضي هذا المعاش. 

 . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

 

    2202 آذار 29 في ،بيروت           

  

 

 النائب                     

 طوني فرنجيه                   
 

  



 

 السباب الموجبة ومبررات العجلة 

 

المعدالت السابقة بتاريخ وضع أي ارتفع عن  ،  2202عاما لسنة    79حيث أن معدّل االعمار في لبنان هو  

 ؛ قوانين العمل المرعية اإلجراء الحالية

 

وحيث أنه من الهمية رفع سن التقاعد في ظل تغيّر العديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها ارتفاع متوسط  

 العمار وتغيّر سن االلتحاق بالعمل؛

 

العمل   انتهاء  سن  رفع  أن  تمويل  والتقاعد  وحيث  مصادر  من  التعويضات،  يزيد   صندوق 

 ؛ على الموازنة العامة التي تعاني من عجز اصالً  كبيرةمبالغ  تسديد سنوات 4لـ ويؤّجل، 

 

لة اقتصادية  رفع سن نهاية الخدمة يخفض عدد السكان غير المنتجين الذين يمكن أن يشّكلوا عا  أنوحيث  

 ؛ ومادية على المنتجين

 

الدول الدولية والبنك  العمل  بمنظمة  استعانت  اللبنانية  الحكومة  أن  العوام وحيث  اللذين وضعوا خالل  ي 

التقاعد ورفع سن نهاية    صيغ  2019و  2011،  2010 موحدة تضمنت توصيات لضرورة اصالح نظام 

 الخدمة اسوة بالدول المتطورة؛ 

 

لصالح   بتطويع عناصر  يسمح  البالد ال  في  القائم حالياً  الوضع  أن  العسكريوحيث  تسريح   السلك  يقابله 

 لب استقاالتهم؛ العسكريين اللذين بلغوا السن القانونية ناهيك عن العسكريين اللذين يتقدمون بط 

 

قد انتهى الى تمديد سنوات الخدمة وقد ظهر ذلك في المادة    2019التشريعي منذ العام    االتجاهوحيث ان  

 من خالل رفع عدد سنوات الخدمة الفعلية للرتباء والفراد؛   2019/ الصادر في العام  144من القانون /  /90/

 

لم يطرأ   16/9/1983/ تاريخ  102رقم /  االشتراعيوحيث أن قانون الدفاع الوطني قد صدر بالمرسوم  

عليه أي تعديل منذ ذلك الزمن أي منذ ما يقارب الربعين سنة، وقد حصلت خاللها تطورات عديدة على  

 متوسط العمر؛

 

 

 



انكماشاً في   - والعالم أجمع   -صدمات سلبيّة؛ فمن جهة يشهد لبنان  الوضع االقتصادي اللبناني تلقى  وحيث  

السواء من تطّورات  الطلب الكلّي، وذلك نتيجة تنامي الشعور بالخشية لدى المستهلكين والمستثمرين على  

ومآالتها.   اإلغالق  كما  المستقبل  لعمليات  نتيجةً  الكلّي  للعرض  في صدمات  دورأ  كورونا  فيروس  لعب 

ال الوالحجر  تدهور  لبنان، مما سارع في عملية  التي كانت صّحي على مستوى  ازدياد السعار    عملة مع 

حاصالً أصالً؛ أو ما يُعرف بالتضّخم الذي أدّى الى التسارع في وتيرة تدهور القدرة الشرائيّة لصحاب  

الخدمة ذات قيمة  الدخل المتوّسط والمحدود. لذا فالظروف الحالية تجعل من مبلغ التعويض للمنتهيين عن  

 ؛ م تحسين الوضع االقتصادي والماليريثما يت فترة اضافيةوتأجيل نهاية الخدمة يعطي  زهيدة

 

هم أكثر حكمة بخصوص اتخاذ القرارات الصحيحة،    كبار السن  أنوحيث أن دراسات جديدة استخلصت  

لى القرار، إال أن الطريقة  للتوصل إلنهم أقل قلقا من مغبة الوقوع في الخطاء. حتى وإن أمضوا وقتا أطول  

. وتشير الدراسات ان العمال  سدىة التي يتبعونها توفر عليهم الكثير من الطاقات الزائدة التي قد تبذل  الناجح

لنهم غالبًا ما يتمتعون بمهارات اتصال أقوى   ناجحيناالكبر سناَ لديهم مهارات قيادية جيدة، ويعتبرون قادة  

 ؛ولديهم أخالقيات عمل جيدة سنًا وإنهم مخلصونمن زمالئهم الصغر 

 

أنه من الوظيفة الخاصة    اقرار  ضرورةال  وحيث  بيئة سليمة في  تأمين  بهدف  والسلك  والعامة  التعديالت 

 ؛ الحفاظ على خبرات عديدة وقيمة مما يمكنالعسكري 

 

ــ ل  ، ك ــــــــــذلــــــــ

 

هذا،   المكرر  المعجل  القانون  باقتراح  جلسة  تقدمنا  اول  جدول  على  ادراجه  الكريم  مجلسكم  من  راجين 

 تشريعية آملين مناقشته وإقراره. 


