
 إنشاء صندوق تعاضد أفراد الھيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
 )1994/ 3/ 24تاريخ  321قانون رقم (

 34ص  1994/ 03/ 31تاريخ  13عدد . ر.ملحق ج: المرجع

 أقر مجلس النواب،
 :وينشر رئيس الجمھورية القانون التالي نصه

 
 :1المادة 

 3/31/1994: تاريخ بدء العمل

 
ينشأ صندوق تعاضد 2فراد الھيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من الداخلين في الم-ك والمتعاقدين 

المتفرغين والمتقاعدين، يتمتع بالشخصية المعنوية وا2ستق-لين المالي وا2داري، ويحدد نظامه 
وشروط ا2نتساب اليه وطريقة ادارته، وشؤونه المالية، والخدمات التي يؤديھا، وا2عفاءات التي 

يستفيد منھا والتي تنص عليھا القوانين المرعية ا2جراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على 
 .اقتراح وزيري المالية والثقافة والتعليم العالي استنادا لتوصية رئيس الجامعة

 
 :2المادة 

 3/31/1994: تاريخ بدء العمل

 
 :تتكون واردات الصندوق من

بد2ت اشتراك المنتسبين التي يحددھا مجلس ادارة الصندوق ويصادق عليھا رئيس الجامعة  -1
 .اللبنانية بموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي

 .مساھمة مالية سنوية ترصد في موازنة الجامعة اللبنانية لصالح الصندوق -2
 .المساعدات والمنح والھبات والوصايا التي يقرر مجلس الجامعة قبولھا كواردات للصندوق -3

 
 :3المادة 

 3/31/1994: تاريخ بدء العمل

 
تقيد أموال الصندوق في مصرف لبنان دون غيره بعد تصديق وزير الثقافة والتعليم العالي  -1

 .وتصرف ھذه اUموال وفقا لنظام الصندوق
 
 .تقديمات صندوق التعاضد غير قابلة للحجز وللتنازل مسبقا ولو جزئيا -2

 
خ-فا 2ي نص اخر ومع مراعاة ا2حكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة، تعتبر ديون صندوق  -3

 .التعاضد على الغير وعلى ا2عضاء المنتسبين اليه ديونا ممتازة
 
 .يستفيد صندوق التعاضد من ا2عفاءات التي تستفيد منھا صناديق التعاضد ا2خرى -4

 
 :4المادة 

 3/31/1994: تاريخ بدء العمل

 
قانون خ-فا لكل نص اخر يستثنى افراد الھيئة التعليمية المشمولون باحكام ھذا القانون من احكام 

 من ھذا القانون محل المادة ا2ولى ويحل صندوق التعاضد المنصوص عليه في تعاونية موظفي الدولة
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التعاونية المذكورة والجامعة اللبنانية، على ان تستمر تعاونية موظفي الدولة والجامعة في بت 
 .المعام-ت المقدمة اليھما حتى مباشرة الصندوق عمله الفعلي

 
 :5المادة 

 3/31/1994: تاريخ بدء العمل

 
 .يعمل بھذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

 
 1994اذار  24بعبدا في             
 الياس الھراوي: ا2مضاء            

 
 صدر عن رئيس الجمھورية    
 رئيس مجلس الوزراء    
 رفيق الحريري: ا2مضاء    
 

 رئيس مجلس الورزاء            
 رفيق الحريري: ا2مضاء            
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