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 نهايـة الخدمـة:  الفصـل التاسـع
 

  : 30المادة 

 : تنتهي خدمة المستخدم في الحاالت التالية -1

 .االستقـالة -

 .الصـرف من الخـدمة -

 .الطرد من الخدمة -

 .غ السن القانونية، وهي أربع وستون سنة للذكور واإلناثبلو  -

 .الوفــاة -

 ال يسري مفعول السن القانونية كما حّددت أعاله على المصارف التي تحّدد أنظمتهــا

 .الداخلية سنًا أعلى

 المستخدم المنتسب لفرع نهايـة الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إن   -2

منحة مالية  منوترك المصرف قوقه لديه، يستفيد عنـد تصفية حقوقه الذي يصّفي حو
   :  استثنائية تعادل

  .سنة  30 و 25 بينخدمته بشكل متواصل  مدةخمسة أشهر إذا تراوحت راتب  -     
  .سنة 30ستة أشهر إذا زاد عدد سنوات خدمته بشكل متواصل عن  راتب -     

الجتماعي يجيز للمضمون تصفية التعويض عند لما كان الصندوق الوطني للضمان ا -3
: قانون الضمان رقم(بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة 

فإن تعويض نهاية الخدمة عن السنوات الالحقة لتاريخ ) 6/1/1987تاريخ  2/87
ب عليه أن التصفية وحتى إنهاء الخدمة الفعلية يبقى على عاتق المصرف الذي يتوج

يدفع للمستخدم من أي فئة كان عند انتهاء خدمته لديه راتب شهر واحد عن كل سنة 
ويعتبر . خدمة الحقة لتاريخ تصفية حقوقه لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .جزء السنة بمثابة سنة كاملة لتطبيق هذا النص

 

 االستقـالـــة

 : 31المادة 

ولكن ال يمكنه ترك . ان أن يتقّدم باستقالته في أي وقت كانيمكن للمستخدم من أي فئة ك
 .عمله إال بعد قبول استقالته أو بعد انقضاء مدة اإلنذار القانونية
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 : 32المادة 

 يحق للمستخدم من أي فئة كـان غيــر المنتمـي للصندوق الوطنـي للضمـان االجتماعي   -

 .له والمستقيل كامل التعويضات القانونية المستحقة

  يدفع للمستخدم المستقيل نصـف قيمة التعويض المستحـق فــور تركـه العمـل    -
والنصف اآلخر بعد انقضاء ثالثة أشهر وبعد التأّكد من أن المستخدم لم يعمل خالل 

 .الفترة لدى أي مصرف آخر في لبنان هذه

 يقبض عنـد استقالته أّمـا المستخدم الذي قضى في الخدمـة عشرين سنـة وما فــوق فإنـه  -

 .تعويض صرفه كامًال دون أي شرط وبمعّدل راتب شهر واحد لكل سنة  خدمة

 

  
  الصـرف من الخـدمـة

 : 33المادة 

يستحق المستخدم من أي فئة كان المصروف من الخدمة وغير المنتسب للصندوق الوطنـي 
 .ون أي تحديدللضمان االجتماعي تعويضًا قدره راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة د

  
 : 34المادة 

 .في حال طرد المستخدم من الخدمة ألي سبب وفقًا للقانون فإنه ال يستحق أي تعويض

 

 الـوفــاة

 : 35المادة 

 في حــال وفاة المستخدم من أي فئة كان غير المنتسب للصندوق الوطنـي للضمـان  -1

 ستفيدين من التعويض كمادفع كامل التعويض المستحق له الى ورثته الماالجتماعي، يُ 

  .2/8/1974تاريخ  8496حّددهم المرسوم رقم  

 شرط أن ال يقلّ  دفــع تعويض إضافي لعائلة المستخدم المتوفي قدره راتب ثالثة أشهـر،يُ   -2
عتبر هذا ويُ . كنفقات دفن )ثالثة ماليين ليرة لبنانية(.ل.ل/ 3,000,000/عن 

 للصندوق الوطني للضمان نتسبًا أو غير منتسبالتعويض مستحقًا سواء أكان الفقيد م

 .االجتماعي
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في حال وفــاة زوجة المستخدم أو أحد فروعه الذيـن ال زالوا على عاتقـه يستفيـد المستخدم  -3
مليون (.ل.ل/  1,500,000/من مساعدة تعادل راتب شهر واحد، على أن ال تقّل عن 

 ).لف ليرة لبنانيةأوخمسماية 

  
 .احتســاب التعويضـات:  36المادة 

  :وفقًا لألسس التاليـة) ة الخدمةنهاي(تحسب التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل 

 من مجموع ما يتقاضاه المستخدم على أساس الراتب) جزء من اثني عشر( 1/ 12  -

 .الشهري األخير والتعويضات  والعائدات النقدية والعينية آلخر سنة خدمة

   اتب فترة اإلنذار القانوني في حال عدم تشغيله خالل مهلة اإلنذاركما يتقاضى ر   -
 .ُيعتبر كل جزء من السنة سنة كاملة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  


