 .1تعريف ضم مدة الخدمة
ھو احتساب مدد العمل أو الخدمة السابقة إلى الالحقة لبدء سريان قانون الضمان االجتماعي
رقم  13لسنة  80م .
وذلك أيا كان نوع ھذه المدة سواء كانت مدد عمل باألجر اليومي أو بالمقطوع الشھري
أو بالمكافأة السنوية أو بعقود ) شفوي ـ مكتوب( .
  א:
أ .

أن تحسب مدة الخدمة التقاعدية السابقة وفقا للقواعد المقررة في قانون التقاعد العام
لسنة  1967م .

ب.

أن تحسب مدة العمل السابقة التي كان يسري عليھا قانون التأمين االجتماعي رقم 53
لسنة  1957م باعتبار كل خمسين أسبوعا ٌ دفعت عنھا االشتراكات بمثابة سنة .

ج.

أن تضم مدد الخدمة العسكرية السابقة للمشترك وفقا ً للقواعد المقررة بشأنھا بقانون
تقاعد العسكريين رقم  43لسنة  1974م .

 ومن أھم السمات لقانون الضمان االجتماعي رقم  13لسنة  1980م الصادر بتاريخ / 14
 1980 / 4م .
ھو أنه ييسر حساب مدد العمل والخدمة جميعا ً لمصلحة المضمون وضم مدد العمل
والخدمة السابقة .
 تعاريف مدد الخدمة وفقا للقوانين المعمول بھا في ضم مدد الخدمة .

 . 1المدة التأمينية يقصد بھا المدة التي قضاھا المضمون المشترك في ظل قانون التأمين
االجتماعي رقم  53لسنة  1957م  .والقوانين المعدلة له خالل الفترة من 1959 / 3 / 28
افرانجي بالنسبة لبنغازي و  1962/ 12/ 29افرانجي بالنسبة لسبھا .
 . 2مدة الخدمة التقاعدية ھي التي قضاھا المضمون المشترك في ظل قانون التقاعد العام لسنة
 1967م .وھي المدة من  1943 / 1 / 1م وحتى  1981/ 5 / 31م .
 . 3مدة الخدمة العسكرية ھي المدة التي قضيت في الشعب المسلح .
 ثمة قرارات تتعلق بضم مدد الخدمة السابقة و منھا قرارات اللجنة الشعبية العامة الصادر
في  1978 / 8 / 15م  .بشأن ضم مدد الخدمة التقاعدية.
 وقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في  1979/ 7/ 26م

 الخدمة الفعلية التي قضيت في المناصب العامة أو في الوظائف مثل الموظفون "المصنفون
والغير المصنفون " أعضاء القوات المسلحة  +الشرطة .
 الخدمة االعتبارية ھي الخدمة التي ال تتوافر فيھا شروط الخدمة الفعلية ولكنھا ألحقت بھا
حكما بنص صريح في القانون أو في اللوائح الصادرة بمقتضاه .
 * مدد الخدمة االعتبارية التي يتقرر ضمھا إلي الخدمة الفعلية وفقا ألحكام القانون .
 وفي حساب مدة الخدمة تعتبر كسور أيا ً كان مقدارھا سنة كاملة لصالح المضمون .
 تعتبر مدة خدمة اعتبارية للمضمون المنتفع دون أداء استقطاعات قانونية عنھا المدد التالية :
 . 1المدة التي يقضيھا طالب الكليات و المعاھد العسكرية المعترف بھا من رئاسة األركان
العامة للقوات المسلحة و ذلك باستبعاد سنة الدراسة التي يرسب فيھا الطالب .
 . 2مدة مساوية لمدة األسر ) مضاعفة ( .
 . 3مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية في زمن الحرب .
 . 4ما يضاف للمضمون المنتفع من مدة اعتبارية أخرى بقرار في حدود األوضاع التي ينص
عليھا ھذا القرار .
 .2التواريخ التي يتم بموجبھا ضم الخدمة وفقا ً للقوانين و اللوائح المعمول
شא  א   :






 1940 / 8 / 9م إلي  1943 / 8 / 31م  ..مضاعفة الخدمة .
 1943 / 1 / 1م إلي  1957 / 7 / 31م ..ك.م .غ تحسب كاملة ايا ً كان نوع التعيين .
 1957 / 8 / 1م إلى  1967 / 3 / 31م  ..ك.م.غ م  . 1/2الخدمة على وظيفة مصنفة
تحسب كاملة مدة الخدمة في الوظيفة الغير مصنفة تحسب مخفضة بواقع النصف .
 1967 / 4/ 1م إلى  1981/ 5/ 31م..م.غ م.ك  .الخدمة على وظيفة مصنفة أو غير
مصنفة تحسب كاملة وفقا لقانون التقاعد العام لسنة . 1967
الخدمة على وظيفة مصنفة أو في الشرطة النظامية و حرس الجمارك و القوات المسلحة  .و
تحسب كاملة من الفترة المبتدئة من  1943 / 1 / 1إلى < كاملة.
ضאوאنא  :

 قانون رقم )  58لسنة  1957م (  ،المعدل بالقانون رقم )  24لسنة .(1962
 قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في )  24ديسمبر  1959م (.

 قانون التقاعد العسكري الصادر في ) 21أكتوبر  1959م( .
 قانون صندوق الضمان االجتماعي لضباط الصف و الجنود الصادر في ) 21أكتوبر 1959
م(.
 قانون التقاعد رجال قوة البوليس رقم ) 11لسنة . ( 1964
 المرسوم الملكي بقانون الصادر في ) 28سبتمبر  1965م ( في شان اداراة شئون التقاعد .






 .3القوانين التي يتم بموجبھا ضم مدد الخدمة :
قانون التامين االجتماعي ) 53لسنة  1957م ( والقوانين المعدلة له .
قانون التقاعد ) لسنة  1967م ( والقوانين المعدلة له .
قانون الخدمة المدنية رقم ) 55لسنة  1976م ( .
قانون الضمان االجتماعي رقم ) 13لسنة  1980م ( والقوانين المعدلة له.

 .4إسقاط الحق في ضم الخدمة :
الحكم في جريمة تجسس ضد مصلحة البالد .

إذا التحق المضمون بالخدمة في دوله أجنبيه بغير إذن كتابي من الخارجية.

إذا أسقطت الجنسية الليبية أو سحبھا .

إذا حكم علي المضمون مع التنفيذ في جريمة تتعلق بشخصية الدولة أو بأمنھا الخارجي

أو الداخلي أو في جريمة اختالس أموال عامة أو رشوه أو تزوير أوراق رسمية .
و אמא אאش..
"#א אא$ونאش  ..







يتم وقف اقتطاع االشتراكات من مرتب المشترك أو أجره أو دخله لحساب المعاش .
وذالك ابتداء من التاريخ تخوله فيه مدة خدمته أو عمله المحسوبة الحد االقصي للمعاش "
خمسه وثالثون سنه خدمه " وألتدخل المدة التالية لذالك في حساب المعاش .
وذالك بنص المادة  14من قانون الضمان االجتماعي رقم  13لسنة  1980م  .فقرة ج .
االستمرار ). ( % 1.125
الترجيع ) ( % 2.125عن المدة  1981 / 6/ 1م إلي  1991 / 5 / 13م .
وبواقع ) ( % 2.625عن المدة  1991 / 6 / 1م إلي < .

