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 الجمهورية المبنانية
 مجمس النواب

 قـانون
عطاء زيادة غالء المعيشة لمموظفين والمتعاقدين واألجراء   رفع الحد األدنى لمرواتب واألجور وا 

 في اإلدارات العامة وفي الجامعة المبنانية والبمديات واتحادات البمديات والمؤسسات 
 العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب المالك اإلداري العام 

 والتعميم العالي  هيئة التعميمية في وزارة التربيةوأفراد ال
 واألسالك العسكرية

 
 أحكام تتعمق بالرواتب واألجور :الباب األول

 :األولىالمادة 
ُيرفع الحد األدنى لمرواتب واألجور في اإلدارات العامة والبمديات واتحادات البمديات وفي الجامعة 

وخمسة / ؿ.ؿ. )ستماية  675.666المبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانوف العمؿ إلى /
 وسبعوف ألؼ ليرة لبنانية(.

 
  :المادة الثانية

 التعميمية في الجامعة المبنانية:باستثناء القضاة وأفراد الييئة 
تحّوؿ سالسؿ رواتب موظفي المالؾ اإلداري العاـ وموظفي المالؾ اإلداري في الجامعة المبنانية  – 1

وموظفي المالؾ المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع األخضر ومجمس الجنوب، وفقًا لما ىو مبيف في الجداوؿ رقـ 
الممحقة بيذا القانوف، وُيخصص لكؿ مف  13و 12و 11و 16و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1

الموظفيف المعنييف الراتب الجديد المقابؿ لراتبو القديـ، والدرجة الجديدة المقابمة لدرجتو القديمة مع احتفاظو 
 بحقو في القدـ المؤىؿ لمتدرج، دوف تعديؿ في الرتبة.

قبؿ نقميـ إلى الخارج وعمى الذيف ُأعيدوا أو ُتطبؽ أحكاـ ىذا البند عمى موظفي السمؾ الخارجي عند تعيينيـ و 
 انتدبوا إلى اإلدارة المركزية بعد انقضاء سنة واحدة عمى عودتيـ إلى لبناف.
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 16و 15و 14ؿ سالسؿ رواتب موظفي السمؾ الخارجي وفقًا لما ىو مبيف في الجداوؿ رقـ تحوّ  – 2
الممحقة بيذا القانوف، ويخصص لكؿ منيـ الراتب الجديد المقابؿ لراتبو القديـ والدرجة الجديدة المقابمة لدرجتو 

 القديمة مع احتفاظو بحقو في القدـ المؤىؿ لمتدرج، دوف تعديؿ في الرتبة.
، باالستفادة مف يستمر موظفو السمؾ الخارجي، ولمدة سنة واحدة مف تاريخ عودتيـ إلى اإلدارة المركزية -

 ىذه الجداوؿ دوف سائر التعويضات الممحقة بالراتب والتي يستفيدوف منيا أثناء عمميـ في الخارج.
تخضع الزيادة التي طرأت عمى رواتب موظفي السمؾ الخارجي العامميف في الخارج والمحددة بموجب ىذه  -

 تخضع لألحكاـ المتعمقة بفرؽ القطع. الفقرة لممضاعفة وفقًا لألحكاـ التي ترعى بدؿ االغتراب، وال
 تعتمد الحتساب الزيادة المشار إلييا العمالت اآلتية: -
 الفرنؾ السويسري واليف الياباني. - اليورو - الجنيو االسترليني - الدوالر األميركي -

 % مف الزيادة عمى قيمة الراتب المحوؿ بتاريخ التحويؿ. 26تشكؿ كؿ عممة نسبة 
 
تاريخ  63مة رواتب أفراد الييئة التعميمية في وزارة التربية والتعميـ العالي الممحقة بالقانوف رقـ تحوؿ سمس – 3

الممحؽ بيذا القانوف، ويخصص لكؿ مف أفراد الييئة التعميمية  17وفقًا لمجدوؿ الجديد رقـ  31/12/2668
اتبو القديـ والدرجة الجديدة المقابمة لدرجتو في وزارة التربية والتعميـ العالي المعنييف الراتب الجديد المقابؿ لر 

 القديمة مع احتفاظو بحقو بالقدـ المؤىؿ لمتدرج، ودوف تعديؿ في الرتبة.
 
جميع الجداوؿ، ويستمر الموظؼ الذي بمغ الدرجة األعمى في الجدوؿ العائد لسمسمة تُفتح القمة في  – 4

 تعادؿ قيمتيا قيمة ىذه الدرجة األعمى.رواتب وظيفتو، في االستفادة كؿ سنتيف مف درجة تدرج 
 
وفقًا لمجداوؿ الجديدة  31/12/2668تاريخ  63تحوؿ سالسؿ رواتب العسكرييف الممحقة بالقانوف رقـ  – 5

الممحقة بيذا القانوف، ويخصص لكؿ مف العسكرييف المعنييف الراتب الجديد  22و 21و 26و 19و 18رقـ 
ديدة المقابمة لدرجتو القديمة مع احتفاظو بحقو بالقدـ المؤىؿ لمتدرج، ودوف المقابؿ لراتبو القديـ والدرجة الج

 تعديؿ في الرتبة.
 
 تعتبر الجداوؿ المنّوه عنيا أعاله جزءًا ال يتجّزأ مف ىذا القانوف. - 6
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 المادة الثالثة:
تعتبر المبالغ المقبوضة كسمفة عف اعتبارًا مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف يوقؼ صرؼ غالء المعيشة و 

ولغاية نفاذ ىذا القانوف غير خاضعة  1/2/2612بدؿ غالء معيشة لممستفيديف مف ىذه السمسمة مف تاريخ 
 .االستردادلموجب 

كما ال يستحؽ بأي حاؿ مف األحواؿ أي فروقات عمى تعويضات أو أجور ميما كاف نوعيا عمى 
 ولغاية تاريخ نفاذ ىذا القانوف. 1/2/2612 فة المقبوضة اعتبارًا مفممبالغ الس

 
 :المادة الرابعة

عند نقؿ الموظؼ مف وظيفة إلى وظيفة أخرى مف ذات الفئة أو الرتبة إنما لكؿ منيما جدوؿ رواتب  - 1
 مختمؼ، يحتفظ بالدرجة دوف الراتب، وبحقو في القدـ المؤىؿ لمتدرج.

التعميـ الرسمي غير الجامعي الذيف ينقموف مف السمؾ  ال يحؽ ألي مف أفراد الييئة التعميمية في - 2
التعميمي إلى اإلدارات العامة، االحتفاظ بالدرجات االستثنائية المعطاة ليـ بموجب قوانيف خاصة، ما لـ تكف 
الغاية مف ىذا النقؿ تعيينو بوظيفة مفتش معاوف تربوي أو رئيسًا لمنطقة تربوية حيث يبقى محتفظًا بالدرجات 

 تثنائية المشار إلييا طالما لـ ينقؿ ثانية مف ىذه الوظيفة إلى وظيفة إدارية أخرى.االس
 

 :المادة الخامسة
ال يحؽ لممستفيد مف التحويؿ المنصوص عميو في ىذا القانوف، في حاؿ كاف قد استفاد مف أحكاـ 

لقانوف والزيادات التي ، سوى الفرؽ بيف الزيادة المقررة بموجب ىذا ا29/8/2611تاريخ  173القانوف رقـ 
 حصؿ عمييا بموجب القانوف المذكور.

 
 :المادة السادسة

ال يستفيد الميندس او الطبيب أو الصيدلي مف جداوؿ الرواتب المخصصة لمميندسيف أو األطباء أو 
الصيادلة إال في حاؿ كاف يشغؿ وظيفة تتضمف مف بيف شروطيا شرط حيازة شيادة في اليندسة أو الطب 

 يدلة.أو الص
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  : المادة السابعة
ال تدخؿ الدرجات االستثنائية التي تعطى لمموظفيف بموجب قوانيف خاصة، في احتساب الدرجات 

 المطموبة لمترفيع مف فئة إلى فئة أعمى أو مف رتبة إلى رتبة أعمى.
 

 :المادة الثامنة
العامة لمطيراف المدني يعطى موظفو المالؾ الفني في مصمحة المالحة الجوية في المديرية 

الموجودوف في الخدمة الفعمية بتاريخ صدور ىذا القانوف درجتاف استثنائيتاف عف كؿ كفاءة مف كفاءات مراقبة 
) قانوف سالمة الطيراف  4/2/2665تاريخ  663الحركة الجوية المنصوص عمييا بموجب القانوف رقـ 

 رج.المدني ( مع احتفاظيـ بحقيـ في القدـ المؤىؿ لمتد
 

   :المادة التاسعة
وموظفو المالؾ االداري في الجامعة  رتبُيعطى موظفو اإلدارات العامة مف مختمؼ الفئات وال -

تدخؿ في أساس الراتب ويحتفظوف  استثنائيةالعامموف بتاريخ نفاذ ىذا القانوف ثالث درجات المبنانية، 
 بحقيـ بالقدـ المؤىؿ لمتدرج.

المرحمة الثانوية وأفراد الييئة التعميمية مف في ُيعطى أفراد الييئة التعميمية في مالؾ التعميـ الرسمي  -
ىذا  نفاذف في الخدمة الفعمية بتاريخ العاممو الفئة الثالثة في المديرية العامة لمتعميـ الميني والتقني 

 لمتدرج. بحقيـ بالقدـ المؤىؿ احتفاظيـمع  استثنائيةدرجات  ستالقانوف 
والمتوسط في وزارة التربية والتعميـ  االبتدائيُيعطى أفراد الييئة التعميمية في مالؾ التعميـ الرسمي  -

العالي وافراد الييئة التعميمية مف الفئة الرابعة في المديرية العامة لمتعميـ الميني والتقني العامميف في 
 احتفاظيـمع  استثنائيةست درجات  1/1/2616قبؿ ىذا القانوف المعينيف  نفاذالخدمة الفعمية بتاريخ 

ولى يعطوا بحقيـ بالقدـ المؤىؿ لمتدرج، وكذلؾ المعينيف بعد ىذا التاريخ المصنفيف عمى الدرجة اال
 . 1/1/2616ف لحممة االجازة الجامعية المعينيف بعد است درجات، ويعطى درجت

العاملون في  TS و BTالرسمي مف حممة شيادتي  ُيعطى أفراد الييئة التعميمية في مالؾ التعميـ -

 .مع احتفاظيـ بحقيـ بالقدـ المؤىؿ لمتدرجدرجتيف استثنائيتيف  1/1/0212الخدمة الفعلية بعد 
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 : المادة العاشرة
يضاؼ إلى التعويض الشيري الذي يتقاضاه المتعاقدوف في اإلدارات العامة، والمتعاقدوف اإلداريوف 

المبنانية، والمتعاقدوف في المالؾ المؤقت لممشروع األخضر وفي مجمس الجنوب، زيادة غالء في الجامعة 
 معيشة تحتسب وفؽ اآللية اآلتية:

 .31/12/2668تاريخ  63تنػزؿ مف التعويض الشيري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانوف رقـ  – 1
 تضاؼ إلى الرصيد زيادة غالء معيشة بنسبة: – 2

ألؼ  375ألؼ ليرة لبنانية، عمى أال تقؿ الزيادة عف  466عمى الشطر األوؿ منو حتى  % 166 -
 ليرة لبنانية.

ألؼ ليرة لبنانية وال يتجاوز المميوف وخمسمائة  466% عمى الشطر الثاني منو الذي يزيد عف  9 -
 ألؼ ليرة لبنانية.

 لبنانية.ال شيء عمى الشطر الذي يتجاوز المميوف وخمسمائة ألؼ ليرة  -
يحتسب الفرؽ بيف المبمغ اإلجمالي الناتج عف الفقرة السابقة والتعويض الشيري الذي كاف يتقاضاه  – 3

ويكوف ىذا الفرؽ ىو الزيادة التي تضاؼ إلى التعويض الشيري الذي كاف  31/1/2612المتعاقد بتاريخ 
 .31/1/2612يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 

ت المتعاقديف الشيرية بنتيجة زيادتيا عمى النحو المبيف أعاله عف راتب ال يجوز أف تتدنى تعويضا – 4
ًا لمجداوؿ الدرجة الموازية أو األقرب في سمسمة رواتب الوظيفة المماثمة أو المشابية لمياميـ بعد تحويميا وفق

 .اعتبارًا مف تاريخ نفاذهالقانوف الممحقة بيذا 
 

 : المادة الحادية عشرة
الذيف يتقاضوف والمؤقتوف واألجراء بالفاتورة ) الذي يتقاضاه األجراء الدائموفيضاؼ إلى األجر 

( في اإلدارات العامة وفي الجامعة المبنانية وفي المكتب التنفيذي شيرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر تعويضات
 لممشروع األخضر ومجمس الجنوب زيادة غالء معيشة تحتسب وفؽ اآللية اآلتية:

 .31/12/2668تاريخ  63ف األجر الشيري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانوف رقـ تنػزؿ م – 1
 تضاؼ إلى الرصيد زيادة غالء معيشة بنسبة: – 2

ألؼ  375ألؼ ليرة لبنانية، عمى أال تقؿ الزيادة عف  466% عمى الشطر األوؿ منو حتى  166 -
 ليرة لبنانية.
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ألؼ ليرة لبنانية وال يتجاوز المميوف وخمسمائة  466يزيد عف % عمى الشطر الثاني منو الذي  9 -
 ألؼ ليرة لبنانية.

 ال شيء عمى الشطر الذي يتجاوز المميوف وخمسمائة ألؼ ليرة لبنانية. -
لفرؽ بيف المبمغ اإلجمالي الناتج عف الفقرة السابقة واألجر الشيري الذي كاف يتقاضاه األجير ايحتسب  – 3

، ويكوف ىذا الفرؽ ىو الزيادة التي تضاؼ إلى األجر الشيري الذي كاف يتقاضاه 31/1/2612بتاريخ 
 .31/1/2612األجير بتاريخ 

مف أجؿ احتساب قيمة األجر اليومي يقسـ األجر الشيري الجديد عمى ثالثيف ويدور كسر األلؼ ليرة  – 4
 إلى ألؼ ليرة لصالح المستفيد.

 
 :المادة الثانية عشرة

ى المتعاقدوف لمتدريس بالساعة في حقؿ التعميـ الرسمي ما قبؿ الجامعي والتعميـ الميني والتقني يعط -
والتعميـ العالي زيادة غالء معيشة عمى أف تحدد األجرة الجديدة لمساعة بقرار مشترؾ يصدر عف وزير المالية 

باالعتبار الزيادات التي حصمت استطالع رأي مجمس الخدمة المدنية، مع األخذ المختص، بعد والوزير 
 سابقًا.

 
ال يجوز أف تتدنى التعويضات الشيرية لممتعاقديف وفقًا لألصوؿ بعقود سنوية لدى مصمحة التعميـ واإلرشاد  -

الزراعي لمتدريس في المدارس الزراعية الرسمية، عف راتب الدرجة الموازية أو األقرب في سمسمة رواتب 
ًا لمجداوؿ الممحقة ابية لمياميـ في مالؾ التعميـ الزراعي الرسمي بعد تحويميا وفقالوظيفة المماثمة أو المش

 .بيذا القانوف
 

 المادة الثالثة عشرة:
 تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى أفراد الييئة التعميمية في المدارس الخاصة الداخميف في المالؾ.

عمى أساس عدد حصص عممو األسبوعية، مف ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة 
 الزيادة التي لحقت الداخميف في المالؾ في المدارس المذكورة نتيجة لسمسمة الرتب والرواتب المحّولة.
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 :المادة الرابعة عشرة
يعطى المستخدموف والمتعاقدوف واألجراء الدائموف والمؤقتوف واألجراء بالفاتورة ) الذيف يتقاضوف  –أ 

تعويضات شيرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر ( في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانوف العمؿ زيادة غالء 
 معيشة ُتضاؼ إلى أساس الراتب الشيري الذي يتقاضاه كؿ منيـ وتحتسب وفؽ اآللية اآلتية:

تاريخ  63تنػزؿ مف الراتب الشيري قيمة الزيادة التي أضيفت سندًا ألحكاـ القانوف رقـ  – 1
31/12/2668. 

 تضاؼ إلى الرصيد زيادة غالء معيشة بنسبة: – 2
 375ألؼ ليرة لبنانية، عمى أال تقؿ الزيادة عف  466% عمى الشطر األوؿ منو حتى  166 -

 ألؼ ليرة لبنانية.
الؼ ليرة لبنانية وال يتجاوز المميوف وخمسمائة  466% عمى الشطر الثاني منو الذي يزيد عف  9 -

 يرة لبنانية.ألؼ ل
 ال شيء عمى الشطر الذي يتجاوز المميوف وخمسمائة ألؼ ليرة لبنانية. -

يحتسب الفرؽ بيف المبمغ اإلجمالي الناتج عف الفقرة السابقة وأساس الراتب الشيري الذي كاف  – 3
الشيري ويكوف ىذا الفرؽ ىو الزيادة التي تضاؼ إلى أساس الراتب  31/1/2612يتقاضاه المستفيد بتاريخ 
 .31/1/2612الذي كاف يتقاضاه بتاريخ 

 
ال يجوز أف يتدنى أساس الراتب الشيري لممستخدميف والتعويض الشيري لممتعاقديف، بنتيجة زيادتو  – 4

عمى النحو المبيف أعاله، عف راتب الدرجة الموازية أو األقرب في سمسمة رواتب الوظيفة المماثمة أو المشابية 
مع األخذ باالعتبار  ،ًا لمجداوؿ الممحقة بيذا القانوفاإلداري العاـ بعد تحويميا وفقلمياميـ في المالؾ 

 الزيادات التي حصمت سابقًا.
تحوؿ سالسؿ رواتب مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانوف العمؿ وفقًا لألسس المبينة في –ب 

ناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزيري البند )أ( أعاله وذلؾ بموجب مراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء ب
 المالية والوصاية.

 
 
 
 



8 
 

 :المادة الخامسة عشرة
يعطى الموظفوف والمتعاقدوف واألجراء في البمديات واتحادات البمديات زيادة غالء معيشة تضاؼ إلى  - أ

 أساس الراتب الشيري الذي يتقاضاه كؿ منيـ وتحتسب وفؽ اآللية اآلتية:
تاريخ  63أساس الراتب الشيري قيمة الزيادة التي أضيفت سندًا ألحكاـ القانوف رقـ تنػزؿ مف  –1

31/12/2668. 
 تضاؼ إلى الرصيد زيادة غالء معيشة بنسبة: –2

 375ألؼ ليرة لبنانية، عمى أال تقؿ الزيادة عف  466% عمى الشطر األوؿ منو حتى  166 -
 ألؼ ليرة لبنانية.

الؼ ليرة لبنانية وال يتجاوز المميوف  466و الذي يزيد عف % عمى الشطر الثاني من 9 -
 وخمسمائة ألؼ ليرة لبنانية.

 ال شيء عمى الشطر الذي يتجاوز المميوف وخمسمائة ألؼ ليرة لبنانية. -
يحتسب الفرؽ بيف المبمغ اإلجمالي الناتج عف الفقرة السابقة وأساس الراتب الشيري الذي كاف  –3

ويكوف ىذا الفرؽ ىو الزيادة التي تضاؼ إلى أساس الراتب الشيري  ،31/1/2612بتاريخ يتقاضاه المستفيد 
 .31/1/2612 الذي كاف يتقاضاه بتاريخ

ال يجوز أف يتدنى أساس الراتب الشيري لمموظفيف والتعويض الشيري لممتعاقديف بنتيجة زيادتيا  –4
عمى النحو المبيف أعاله عف راتب الدرجة الموازية أو األقرب في سمسمة رواتب الوظيفة المماثمة أو المشابية 

مع األخذ باالعتبار ، بيذا القانوفالممحقة لمياميـ في المالؾ اإلداري العاـ بعد تحويميا وفقًا لمجداوؿ 
 الزيادات التي حصمت سابقًا.

تحوؿ سالسؿ رواتب موظفي البمديات واتحادات البمديات وفقًا لألسس المبينة في البند ) أ ( أعاله  –ب 
وذلؾ بموجب قرارات تصدر عف المجمس البمدي أو عف اتحاد البمديات المختص وفقًا لألصوؿ وتقترف 

 الوصاية.بمصادقة سمطة 
 

 المادة السادسة عشرة:
في االدارات العامة والمكتب اعتبارًا مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف، يعتمد كأساس في احتساب أجور األجراء  -

راتب الدرجة »والمؤسسات العامة والبمديات واتحادات البمديات  الجنوبالتنفيذي لممشروع األخضر ومجمس 
الحد األدنى »وذلؾ بداًل مف « لنافذ في القطاع العاـ في أي حيفخامسة ااألولى مف سمسمة رواتب الفئة ال

احتساب  ، كما توحّد اعتبارًا مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف طريقة«لألجور النافذ في القطاع العاـ في أي حيف
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المؤسسات شيرًا يقضييا في الخدمة الفعمية في اإلدارات أو  24الزيادة الدورية التي تستحؽ لألجير عف كؿ 
 العامة أو البمديات أو اتحادات البمديات، بحيث تعادؿ قيمتيا خمسة بالمئة مف أجره.

 
ُيعاد، تبعًا لما تقدـ، تكويف الوضع المالي لألجراء المعنييف دوف أف يترتب عمى ذلؾ أية مبالغ مالية عف  -

أف تتدنى أجورىـ عف األجور التي  المدة السابقة لتاريخ نفاذ ىذا القانوف، وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ
 كانوا يتقاضونيا.

 
 :المادة السابعة عشرة

تحدد بمراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى مع األخذ باالعتبار الزيادات التي حصمت سابقًا 
اقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزيري المالية والوصاية أصوؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف، عمى المؤسسات 

ة الخاضعة لقانوف العمؿ ومراكز الخدمات االجتماعية المنبثقة عف وزارة الشؤوف االجتماعية، وذلؾ بعد العام
 .1/5/2668حسـ الزيادات المدفوعة اعتبارًا مف تاريخ 

أما المؤسسات العامة والمصالح المستقمة التي ال تستمـز استصدار مرسوـ لتعديؿ سمسمة الرتب 
فيتـ تعديميا بموجب قرارات تصدر وفقًا لألصوؿ المحددة في قوانينيا وأنظمتيا والرواتب الخاصة بكؿ منيا 

 الخاصة، بما يتوافؽ مع األحكاـ والجداوؿ الواردة في ىذا القانوف.
  

 :المادة الثامنة عشرة
)تحويؿ سالسؿ رواتب القضاة(  173/2611 رقـ المستفيديف مف أحكاـ القانوفالمتقاعديف  باستثناء  أواًل:

)تحويؿ سالسؿ رواتب أفراد الييئة التعميمية في الجامعة المبنانية( والقانوف رقـ  266/2612 رقـ والقانوف
)إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد لألسرى المحرريف مف السجوف االسرائيمية(، ُيعطى  364/2661

 نفاذ ىذا القانوف:المتقاعدوف الذيف تقاعدوا قبؿ 
، 63/2668 رقـ بموجب القانوف المحددةزيادة عمى معاشاتيـ التقاعدية  اعتبارًا مف تاريخ نفاذه، -1

عمى أف ال تقؿ قيمة ىذه الزيادة  عف %( 85مف أساس معاشاتيـ التقاعدية )% 25بنسبة 
 ُيدّور كسر األلؼ لصالح الخزينة.ألؼ ليرة.  366

 وبعد عاـ ُتدفع زيادة مماثمة. -2
 ُيدفع الباقي بكاممو. 2619عاـ  -3
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عمى الوجو  16/8/2661تاريخ  364/2661تعدؿ الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف القانوف رقـ : ثانيا  
 التالي:
ما معاشًا تقاعديًا مقداره الحد األدنى الرسمي لألجور المعموؿ بو في القطاع العاـ، يضاؼ إليو  - وا 

 لعسكري درجة أولى.عف كؿ سنة في األسر تزيد عف الثالث سنوات نصؼ قيمة الدرجة التي تعطى 
 تستحؽ المعاشات التقاعدية الُمحتسبة وفقًا ليذا القانوف كاممة بتاريخ نفاذه ودوف أي مفعوؿ رجعي. -

 
 :المادة التاسعة عشرة

تصحح بمراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء، عند االقتضػاء، األخطاء المادية الحاصمة في الجداوؿ الممحقة بيذا 
 القانوف.

 
 المادة العشرون:

يجاز لمحكومة، بمراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير المالية والوزير المختص، فتح  – 1
 .الذي ينفذ حكمًا بعد شير االعتمادات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف

مفة ( مف ىذه المادة بالواردات المرتقبة لتغطية ك1تغطى االعتمادات المجاز فتحيا بموجب البند ) – 2
 إعطاء زيادة غالء معيشة وتحويؿ سالسؿ الرتب والرواتب لموظفي القطاع العاـ.

 
 

 أحكام مختمفة :الباب الثاني
 

 : والعشرون المادة الواحدة
وياتو تُتمنع جميع حاالت التوظيؼ والتعاقد بما فييا القطاع التعميمي والعسكري بمختمؼ مس

المنظمات الدولية المختمفة إال بقرار مف مجمس الوزراء بناًء عمى واختصاصاتو وفي المشاريع المشتركة مع 
 تحقيؽ تجريو إدارة األبحاث والتوجيو.

 
إنجاز مسح شامؿ يبّيف الوظائؼ الممحوظة في المالكات والوظائؼ التي تحتاج إلييا عمى الحكومة 

يف والعامميف فييا بأي صفة كانت، مة إلييا، وتحديد أعداد الموظفيف والمتعاقدة لمقياـ بالمياـ الموكاإلدار 
الخدمة بما يتيح  إنياء كمفةوتحديد الحاجات والفائض والكمفة الحالية والمستقبمية لمموارد البشرية بما في ذلؾ 
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رشاد كتمة اإلنفاؽ عمى الرواتب  تقدير النفقات المتوسطة األجؿ واقتراح اإلجراءات المالئمة لتقميص وضبط وا 
 واألجور وممحقاتيا.

إنجاز الميمة في ميمة ال تتجاوز ستة مف مجمس الوزراء مف القطاعيف العاـ والخاص عمى الجيات المكمفة 
نجاز التوصيؼ الوظيفي في إطار ىيكمة اإلدارة وتطويرىا وتقديـ تقرير إلى مجمس الوزراء  مع إلقراره أشير وا 

 نسخة توّجو إلى مجمس النواب.
 

 القضائية: العطمة المادة الثانية والعشرون
ومكتب  مجمس القضاء األعمىًا ونصؼ الشير، ويعود لشير لكؿ قاٍض السنوية العطمة القضائية  تكوف مدة

دد موعدىا لكؿ قسـ أو غرفة أو دائرة قضائية في الفترة لدولة ومجمس ديواف المحاسبة أف يحمجمس شورى ا
  أيموؿ مف كؿ سنة. 36تموز و  15الواقعة بيف 

 
 : دوام العمل الرسمي والعشرون الثالثةالمادة 

 / ساعة أسبوعيًا موزعة كما يأتي:35/ ساعة إلى /32ُيعّدؿ دواـ العمؿ الرسمي مف /   
 عشرة الخامسةأياـ االثنيف والثالثاء واألربعاء والخميس: مف الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة  -

ساعتاف عمى أف ُتعطى حتى الساعة الخامسة عشرة مف الساعة الثامنة صباحًا ويوـ الجمعة  والنصؼ.
 لمصالة.

 
 : الدوام النصفي لمموظفة المتزوجةوالعشرون الرابعةالمادة 

يمكف لمموظفة المتزوجة االستفادة مف دواـ نصفي وذلؾ لدواٍع خاصة لمدة أقصاىا ثالث سنوات خالؿ  -
ىذا الدواـ نصؼ عدد الساعات المحددة قانونًا، فترة خدمتيا، ويقصد بالدواـ النصفي أف تعمؿ المستفيدة مف 

 عمى أف يكوف تدوير الساعة لصالح اإلدارة.
يعطى الدواـ النصفي بقرار مف الوزير بعد موافقة مجمس الخدمة المدنية وذلؾ بناًء عمى طمب معّمؿ مف  -

 صاحبة العالقة.
ا لممدة ذاتيا، وال يجوز تكميؼ الموظفة تحّدد مدة الدواـ النصفي باثني عشر شيرًا متتالية يمكف تجديدى -

 بالعمؿ اإلضافي طيمة مدة إفادتيا مف الدواـ النصفي.
يقدـ طمب االستفادة مف الدواـ النصفي خطيًا قبؿ شير مف تاريخ بدء اإلفادة منو ويقدـ طمب تجديده خطيًا  -

التعميمية التي ترغب باإلفادة مف  عند االقتضاء، قبؿ شير مف تاريخ انتيائو. أما المتزوجة مف أفراد الييئة
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الدواـ النصفي فعمييا تقديـ طمب االستفادة خطيًا بيف أوؿ حزيراف والخامس مف تموز مف السنة الدراسية 
 المنوي االستفادة مف الدواـ النصفي خالليا.

ية موظفي يستحؽ لممستفيدة مف الدواـ النصفي، نصؼ الراتب، أما التعويضات العائمية وتقديمات تعاون -
ر عمى اإلفادة منيا كاممة عمى أف تقتطع مف أنصاؼ بالدولة وغيرىا مف التعويضات أو التقديمات فتثا

 الرواتب المصروفة ليا كامؿ المساىمة الشيرية اإللزامية المترتبة قانونًا لصالح التعاونية.
نة مف أي نوع كانت وفؽ ما يحّظر عمى المستفيدة مف ىذا الدواـ أف تتعاطى أي عمؿ مأجور أو أية مي -

تفرضو الفقرة الرابعة مف المادة الخامسة عشرة مف نظاـ الموظفيف، وذلؾ تحت طائمة العودة عف ىذا التدبير 
 في أي وقت تثبت فيو مخالفتيا ىذا الحظر، فضاًل عف ترتب المسؤولية المسمكية وفقًا لألنظمة النافذة.

خالفًا ألي نص آخر، تحسب سنة الدواـ النصفي نصؼ سنة خدمة فعمية بالنسبة لمتدرج وتعويض  -
 الصرؼ أو المعاش التقاعدي أو المحسومات التقاعدية.

 
 : العمل اإلضافي والعشرون الخامسةالمادة 

 كحد أقصى.ُيعّيف الحد األقصى لعدد ساعات التكميؼ بالعمؿ اإلضافي بخمس وثالثيف ساعة شيريًا  -
ف والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة األعماؿ اإلضافية والتحقؽ مف يتحّمؿ الرؤساء المباشروف والتسمسميو  -

أدائيا وفقًا لألصوؿ، ويتوجب عمى كافة اإلدارات المعنية والعامميف فييا تسييؿ عمؿ المفتشيف وتمكينيـ مف 
 القياـ بمياميـ.

 
 :والعشرون السادسةالمادة 
)نظاـ التقاعد والصرؼ مف 29/6/1983تاريخ  47مف المرسـو االشتراعي رقـ  25نص المادة  ُيمغى

 ويستعاض عنو بالنص اآلتي: الخدمة(
إذا توفي الموظؼ، وكانت مدة خدمتو دوف العشر سنوات، اعطي المبنانيوف مف أصحاب الحؽ مف أفراد  -

 اة.عائمتو كامؿ تعويض الصرؼ الذي كاف يستحقو بتاريخ الوف
ذا كانت خدماتو قد تجاوزت العشر سنوات، يحؽ ألفراد عائمتو المشار إلييـ أعاله االستفادة مف المعاش  وا 

ال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ أف يتدنى المعاش التقاعدي عف الحد و التقاعدي إذا اختاروا ىذا المعاش. 
 األدنى الرسمي لألجور النافذ في أي وقت.
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تاريخ  47من المرسوم االشتراعي رقم  26إضافة فقرة إلى نص المادة  والعشرون: السابعةالمادة 
 وتعديالته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة( 29/6/1983

وتعديالتو )نظاـ التقاعد  29/6/1983تاريخ  47مف المرسوـ االشتراعي رقـ  26ُيضاؼ إلى نص المادة 
 صيا:والصرؼ مف الخدمة( الفقرة الجديدة اآلتي ن

"ُيقطع المعاش عف األوالد الذكور األعاّلء المتأىميف إذا كاف أبناؤىـ الذكور قد أتّموا الثامنة عشرة مف عمرىـ 
أو الخامسة والعشريف في حاؿ كانوا يتابعوف الدراسة، إال إذا كاف ىؤالء في كمتا الحالتيف أعاّلء عاجزيف عف 

مف ىذا  22ة الطبية الدائمة المنصوص عمييا في المادة كسب العيش وكانت عمتيـ مثبتة بتقرير مف المجن
 المرسـو االشتراعي.

 
ىذا  بمعاودةال يعود راتب الموظؼ إلى السرياف بعد توقفو ألي سبب كاف إال  والعشرون: الثامنةالمادة 

 الموظؼ لعممو وفقًا لألصوؿ.
 

 حفظ الحق في األقدمية والعشرون: التاسعةالمادة 
يحتفظ الموظؼ الذي يرفع مف الفئة الثانية إلى الفئة األولى، بنصؼ عدد الدرجات التي كانت لو في فئتو  - 

 السابقة.
، تضاؼ الدرجات التي احتفظ بيا والمشار إلييا آنفًا ينراتب األساسي الجديد لمموظؼ المعألجؿ تحديد ال - 

 الجديدة، وتعتبر نصؼ الدرجة حاؿ وجودىا سنة أقدمية.إلى درجة تعيينو في جدوؿ الرواتب العائد لوظيفتو 
ويعاد  1/1/1999ترفيعيـ إلى الفئة األولى بعد أو يجري تطبؽ ىذه األحكاـ عمى الموظفيف الذيف جرى  - 

تكويف راتبيـ األساسي وفؽ األحكاـ المبينة أعاله دوف أف يترتب عمى ذلؾ أية مبالغ أو حقوؽ مالية عف 
 اريخ نفاذ ىذا القانوف.المدة السابقة لت

 
 أحكام تتعمق بتعيين المدرسين في التعميم األساسي الرسمي الثالثون:المادة 

تاريخ  223ُتمغى اعتبارًا مف تاريخ نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية المادة السادسة مف القانوف رقـ 
 األساسي الرسمي:وتعتمد األحكاـ اآلتية لتعييف المدّرسيف في التعميـ  2/4/2612
في الدرجة اإلجازة التعميمية و ُيعّيف المدّرسوف في التعميـ األساسي الرسمي الذيف يحمموف اإلجازة الجامعية  -

 .ةالموحدة ألفراد الييئة التعميميمف السمسمة  التاسعة
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لقانوف رقـ مف الدرجات االستثنائية المنصوص عمييا في ا وف بحسب أحكاـ ىذه المادةين يستفيد المعال -
. أما حممة اإلجازة الجامعية الذيف قد يحصموف عمى إجازة تعميمية بعد تعيينيـ، 6/8/2661تاريخ  344

 فيستفيدوف مف درجتيف استثنائيتيف فقط وفؽ األسس المنصوص عمييا في القانوف المذكور.
بنتيجة إعادة تكويف وضعيـ  أف تتدنى رواتب المعنييف بأحكاـ ىذه المادة ال يجوز، بأي حاؿ مف األحواؿ، -

 المالي، عف الرواتب التي كانوا يتقاضونيا قبؿ صدور ىذا القانوف.
 

: وضع نظام موّحد لمتقديمات االجتماعية )منحة زواج، منحة والدة، منحة تعميم، والثالثون الواحدةالمادة 
 مساعدة وفاة( يشمل جميع العاممين في القطاع العام

خالؿ ميمة سنة مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف، وضع نظاـ موحد لمتقديمات االجتماعية )منحة  لحكومةعمى ا
زواج، منحة والدة، منحة تعميـ، مساعدة وفاة( يشمؿ جميع العامميف في القطاع العاـ يطبؽ في تعاونية 

وسائر األسالؾ موظفي الدولة وصناديؽ تعاضد القضاة العدلييف والشرعييف وأساتذة الجامعة المبنانية 
العسكرية والمؤسسات العامة والمجالس والييئات والبمديات واتحاداتيا، وذلؾ بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء 

 بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء.
 

تاريخ  102من القانون رقم  152: يضاف إلى نص الفقرة )ح( من المادة والثالثون الثانيةالمادة 
 فاع الوطني ما يأتي:قانون الد 16/9/1983

خالفًا ألي نص آخر ال يجوز أف تحفظ وظائؼ الفئتيف األولى والثانية لقدماء العسكرييف، حيث يبقى التعييف 
 في ىاتيف الوظيفتيف خاضعًا ألحكاـ نظاـ الموظفيف.

فييا حتى انتياء اؿ الوظيفة التي ُعّينوا غبؿ تاريخ العمؿ بيذا القانوف بإشيستمر الموظفوف الذيف ُعّينوا ق
 خدماتيـ.

 
 إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق والثالثون: الثالثةالمادة 
خالؿ ميمة ستة أشير مف تاريخ نشر ىذا القانوف إعادة النظر بسياسة الدعـ في مختمؼ  لحكومةعمى ا

القطاعات عف طريؽ إجراء دراسة مقارنة بيف المبالغ المدفوعة والجدوى االقتصادية و/أو االجتماعية الناتجة 
بالغ مجمس افي ضوء نتائج تمؾ الدراسة القرار المناسبعف ىذا الدعـ، وذلؾ لجية  لنواب بنتيجة ، وا 

 الدراسة.
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 تحديد إنفاق المحروقات في اإلدارات العامة والثالثون: الرابعةالمادة 
خالفًا ألي نص آخر، يحّظر إنفاؽ اعتمادات المحروقات الممحوظة في موازنات مختمؼ اإلدارات  - 1

 ولصالح الخدمة العامة فقط.العامة، إال لمسيارات العسكرية والمدنية المكّمفة بميمات مف ِقبؿ المرجع الصالح 
تمغى جميع اإلعفاءات مف الرسوـ والعالوات والجعاالت ويتـ شراء المحروقات المستيمكة مف ِقبؿ كافة  - 2

 األجيزة العسكرية واألمنية واإلدارات العامة المدنية بسعر السوؽ.
 

 تقييم أداء الموظفين والثالثون: الخامسةالمادة 
خالؿ ستة أشير مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف أف تضع، بموجب مشروع قانوف، نظامًا حديثًا  لحكومةعمى ا

لتقييـ األداء الوظيفي، في ضوء التوصيؼ الوظيفي في مختمؼ المالكات االدارية، يأخذ باالعتبار معايير 
 االنتاجية والكفاءة.

والمستجّدة، مع الحفاظ عمى مرجعية ىيئات ُيعتد بتقييـ األداء لمساءلة الموظفيف وفقًا لمنصوص المرعية 
 الرقابة والتأديب والقضاء االداري لمتظمـ مف أي تدبير يناؿ مف الموظفيف في ىذا السياؽ.

 
 :والثالثون السادسةالمادة 

 فور نشره في الجريدة الرسمية.في سائر مواده يعمؿ بيذا القانوف 
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 األسباب الموجبة

عطاء زيادة غالء المعيشة لمموظفين والمتعاقدين واألجراء  قـانونل  رفع الحد األدنى لمرواتب واألجور وا 
 في اإلدارات العامة وفي الجامعة المبنانية والبمديات واتحادات البمديات والمؤسسات 

 العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب المالك اإلداري العام 
 والتعميم العالي  التعميمية في وزارة التربية هيئةوأفراد ال

 واألسالك العسكرية
 

قضى بتعييف الحد األدنى الرسمي ألجور  25/1/2612تاريخ  7426بما أف المرسوـ رقـ  
 المستخدميف والعماؿ الخاضعيف لقانوف العمؿ ونسبة غالء المعيشة وكيفية تطبيقيا،

الحكومة  9/11/2611قد أوصت في جمستيا المنعقدة بتاريخ وبما اف لجنة اإلدارة والعدؿ النيابية  
بإعداد مشروع قانوف يتضمف سالسؿ جديدة تأخذ باالعتبار جميع الزيادات الحاصمة مقارنة بنسبة التضخـ، »

 «.حفاظًا عمى المساواة بيف مختمؼ السالسؿ وخصوصية الوظائؼ وذلؾ بغية وضع حد لمزيادات االستثنائية
 

رة العامة تعاني مف شغور كبير في مالكاتيا واف الرواتب التي يتقاضاىا الموظفوف ال بما اف اإلدا 
 يمكف اف تشكؿ بحالتيا الحاضرة حافزًا الستقطاب الكفاءات،

 
وبما اف النظرة التاريخية إلى تطور الرواتب في القطاع العاـ تبيف بشكؿ واضح الخمؿ الذي أصابيا  

مؼ العامميف في القطاع العاـ، األمر الذي انعكس سمبًا عمى عمؿ اإلدارات واحدث ىوة كبيرة بيف رواتب مخت
 العامة،

 
وبما  اف العديد مف القوانيف التي قضت بزيادات استثنائية أو إعادة النظر بسالسؿ رواتب بعض 

ف في األسالؾ قد زادت اليوة بيف رواتب العامميف في القطاع العاـ، اف كاف بيف األسالؾ أو بيف العاممي
 اإلدارات العامة، 

 
وبما اف ىذا األمر قد دفع بمف لـ تشمميـ السالسؿ الجديدة أو الدرجات االستثنائية إلى المطالبة 

 بإنصافيـ بعد التفاوت الكبير الحاصؿ بيف رواتبيـ ورواتب مف سبؽ واستفاد بموجب قوانيف خاصة، 
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تاريخ  173جب القانوف رقـ وبما انو قد صدرت مؤخرًا سمسمة رواتب خاصة بالقضاة بمو 
أفادت أيضًا مف أحكاميا القضاة الذيف نقموا إلى وظيفة في المالؾ اإلداري العاـ، األمر الذي  29/8/2611

استدعى إدراج أحكاـ في مشروع القانوف المرفؽ تقضي بعدـ إفادة ىؤالء مف التحويؿ المنصوص عنو في 
ومرة ثانية بمشروع القانوف  173/2611رة أولى بالقانوف رقـ متنو، وذلؾ تالفيًا لتحويؿ رواتبيـ مرتيف: م

 المرفؽ حاؿ صدوره، 
 

وبما اف أساتذة التعميـ الثانوي الذيف نقموا إلى اإلدارة في وزارة التربية والتعميـ العالي وعينوا في الفئتيف 
) الفقرتيف )ب( و )ج(  17/8/2611الصادر بتاريخ  159الثالثة والثانية قد استفادوا مف أحكاـ القانوف رقـ 

خدمة فعمية في تدرجيـ، إضافة إلى إفادتيـ مف  منو( وذلؾ بإعطائيـ أربع درجات استثنائية وأقدمية سنة
ومف أحكاـ المادة األولى مف  4/8/2666تاريخ  256البدؿ المالي المحدد في المادة الثانية مف القانوف رقـ 

، األمر الذي قضى بإدراج مادة في مشروع 1/1/2616، اعتبارًا مف 26/16/2663تاريخ  148القانوف رقـ 
عدـ إفادة ىؤالء سوى مف الفرؽ بيف الزيادة المقترحة بموجب مشروع القانوف المرفؽ القانوف المرفؽ تقضي ب

المشار إليو أعاله وذلؾ لعدـ إحداث ىوة بيف  159/2611والزيادات التي حصموا عمييا بموجب القانوف رقـ 
 رواتب أفراد الييئة التعميمية المشار إلييـ أعاله ورواتب زمالئيـ، 

 
تطرأ عمى أساس رواتب العامميف في القطاع العاـ تمحؽ باإلضافة إلى أساس وبما أف كؿ زيادة 

 / الممحؽ بسمسمة رواتب ىؤالء، 6رواتب العسكرييف التعويضات المتممة لمراتب والواردة بالجدوؿ رقـ /
 

وبما أف الدرجات التي يستفيد منيا جميع العامميف في القطاع العاـ بمقدار درجة كؿ سنتيف قد تدنت 
 لى حد كبير، إ

 
وبما اف الدرجات التي تعطى بموجب قوانيف استثنائية ال تستند إلى خدمة فعمية، فقد جرى النص في 
مشروع القانوف المرفؽ عمى عدـ احتسابيا في تحديد الدرجة المطموبة لمترفيع مف فئة إلى فئة أعمى أو مف 

 رتبة إلى رتبة أعمى ضمف الفئة، 
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قابة وطبيعة المياـ المناطة بالعامميف فييا استدعت تخصيصيـ بسالسؿ وبما اف تعزيز أجيزة الر 
المرفؽ بمشروع القانوف، األمر الذي  7و  4و  2رواتب خاصة بيـ عمى النحو المبيف في الجداوؿ رقـ 
 ينسجـ مع سياسة الحكومة في دعـ وتعزيز أجيزة الرقابة، 

 
وظؼ حقو بالراتب الذي يسمح لو بالعيش وبما اف مف أىـ مقومات اإلصالح اإلداري إعطاء الم

الكريـ تمكينًا لمقطاع العاـ مف استقطاب الخبرات والميارات والكفاءات األمر الذي يشكؿ حافزًا ليؤالء 
 لالنخراط في الخدمة العامة، 

 
وبما انو يقتضي تحديد رواتب القطاع العاـ عمى أساس العدالة والمساواة مع األخذ باالعتبار 

 عض الوظائؼ، خصوصية ب
 

إلخ...(  –لجاف  –وبما اف موظفي السمؾ الخارجي ال يستفيدوف مف أية تعويضات ) أعماؿ إضافية 
عند عودتيـ إلى اإلدارة المركزية باإلضافة تفرغيـ بالكامؿ لعمميـ ومنع زوجاتيـ مف العمؿ إال بإذف خاص 

 ار الناتج عف طبيعة مياميـ.مف وزير الخارجية والمغتربيف باإلضافة إلى عامؿ عدـ االستقر 
 

ونظرًا لوجود مشاكؿ قانونية ومالية أوجدت فوارؽ عديدة بيف رواتب موظفيف ىـ في ذات الوضعية 
القانونية وشكمت موضوع مراجعات أماـ القضاء اإلداري وخمقت إشكاالت عديدة في التطبيؽ، فقد جرى 

 مشاكؿ،النص في مشروع القانوف المرفؽ عمى أحكاـ تعالج ىذه ال
 

وبما اف الوظيفة العامة تتعرض لتحديات ال بد مف مواجيتيا بإيجاد الحموؿ المناسبة، ولعؿ في 
طميعتيا التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر عمى كرامة الوظيفة العامة وعمى والء الموظؼ لمدولة 

ب لكي تتالءـ مع األوضاع المعيشية ومعالجة مسألة الفساد في اإلدارة، مما يتطمب إعادة النظر بالروات
 والحياتية التي تضغط عمى الموظؼ وتنعكس سمبًا عمى األداء العاـ.

 
بما أف الموظفيف الفنييف في مصمحة المالحة الجوية في الطيراف المدني يتولوف القياـ بمياـ تتطمب 

 راف تفاديًا ألي خطأ يقع.الكثير مف التركيز والجيد الفكري والجسدي والمالحظة الدقيقة لحركة الطي
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وبما أف المياـ المطموبة مف ىؤالء تختمؼ عف الوظائؼ اإلدارية األخرى اختالفًا كبيرًا نظرًا 
 لممسؤولية الممقاة عمى عاتؽ ىؤالء والتي ليا عالقة مباشرة بسالمة الطيراف في لبناف.

 
 وبعد األخذ باالعتبار الوضع الحالي لمخزينة.

 
 لذلؾ،

 
مشروع القانوف المرفؽ الرامي إلى تحويؿ سالسؿ رواتب الموظفيف في المالؾ اإلداري العاـ تـ إعداد 

عطاء زيادة غالء معيشة لممتعاقديف واألجراء والمتقاعديف.  وا 
 

 اف الحكومة إذ تحيمو إلى المجمس النيابي لتأمؿ إقراره.
 

 


