
م بشأن المعاش ا�ساسي 1985لسنة ) 16(قانون رقم   

 مؤتمر الشعب العام،

 

م 1984الموافق . ر.و93/94تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية ا�ساسية في دور انعقادھا العادي الثالث لعام  . 

مؤتمر (والروابط المھنية التي صاغھا الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات وا.تحادات 
 26المـوافق من . ر.و 1394جمادي ا<خرة  9إلى  5في دور انعقاده العادي العـاشر في الفترة من ) الشعب العام

م1985مارس  2فبراير إلى  . 

 

بشأن الضمان ا.جتماعي. م 1980لسنة  13وبعد ا.طDع على القانون رقم  . 

 

شأن المعاقينب. م 1981لسنة ) 3(وعلى القانون رقم  . 

 

 :صيغ القانون ا<تي

 

 المادة ا�ولى
 

 المعاش ا�ساسي
 

المعاش ا�ساسي منفعة نقدية يكفلھا نظام الضمان ا.جتماعي دون أداء اشتراكات تقابلھا من المستحقين وذلك 
 .بالشروط وا�وضاع المقررة بھذا القانون

 

 المادة الثانية
 

اسيالشروط العامة .ستحقاق المعاش ا�س  

 

مع مراعاة الشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المذكورة في المادة السابعة من ھذا القانون يشترط .ستحقاق 
 -:المعاش ا�ساسي واستمرار يته الشروط ا<تية

 

أن يكون من مواطني الجماھيرية العربيـة الليبية الشعبية ا.شتراكية وأن يكون مقيماً بھا: أو.ً  . 

 

ن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان ا.جتماعي اXعفاء من ويجوز بقرار م
 .شرط اXقامة إذا ثبت من المستندات التي يقدمھا صاحب الشأن أن إقامته في الخارج ترجع إلى ظروف تبرر ذلك

 

 ً ن له دخل تقل قيمته عن قيمة ھذا المعاش أ. يكون له إيراد يبلغ مقداره قيم المعاش ا�ساسي، فإذا كا :ثانيا
 .فيستحق معاشاً أساسياً تكميلياً بقدر الفرق بين القيمتين

 

 ً ً : ثالثا أ. يكون له عائل قادر تجب عليه نفقته شرعا . 

 

 ً أ. يكون مالكاً لمال قابل لDستغDل أو ا.ستثمار متى كان قـادراً على استغDله أو استثماره: رابعا . 

 

 ً أ. يكون ممتنعاً عن القيام بعمل لحساب نفسه أو لحساب المجتمع متى كان قادراً على ذلك: خامسا . 

 

أ. يمتنع عن ا.لتحاق بالدورات التدريبية أو المعاھد الخاصة بالتدريب والتأھيل المھني متى كان قادراً : سادساً 
 .على ذلك

 

 المادة الثالثة



 

 اXيــــــراد
 

أحكام ھذا القانون ما يلييعتبر إيراداً في تطبيق  : 

 

صافي اXيراد الفعلي المتحصل عليه نتيجة العمل أو ا.بتكار أو ا.ستثمار أو مـن اXيراد المرتب) أ . 

 

أي معاش من المعاشات المقررة بموجب أحكام قانون الضمان ا.جتماعي أو قانون التأمين ا.جتماعي أو قانون  (ب
ينالتقاعد أو قانون تقاعد العسكري . 

 

المنافع قصيرة ا�مد التي تستحق بموجب قانون الضمان ا.جتماعي) ج . 

 

النفقة الشرعية التي يحصل عليھا المضمون) د . 

 

 :و. يعتبر إيراداً ما يلي

 

م1981لسنة  3منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة بموجب أحكام قانون المعاقين رقم ) أ . 

 

سكنهما يتقاضاه المضمون �غراض ) ب . 

 

المنح أو المكافآت التي تصرف للمضمون أثناء الدراسة، أو التدريب أو التأھيل) ج . 

 

المنافع العينية أو النقدية التي تقدم للمضمون من مراكز العDج أو جھات الرعاية الصحية أو ا.جتماعية) د . 

 

المكافآت التي تمنح للمجاھدين) ھـ . 

 

د التي تبينھا اللوائحناتج ا�نشطة المنزلية في الحدو) و . 

 

وفي جميع ا�حوال يراعى عند حساب قيمة اXيراد الشھري للمضمون أن يتم بواقع متوسط الدخل المحقق خDل 
عشر شھراً السابقة على تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ا�ساسي مع عدم احتساب أي دخل أو إيراد .  مدة ا.ثنى

 .يتخذ صفة الثبات وا.ستقرار لمدة ستة أشھر على ا�قل خDل سنة اXيراد
 

 المادة الرابعة
 

 العائل الشرعي
 

 :في تطبيق أحكام ھذا القانون يعد عائDً شرعياً كل من
 

زوجتهالزوج ل – 1 . 

 

ا�ب �و.ده إلى حين زواج ا�نثى وبلوغ الذكر سن الثامنة عشرة إ. إذا كان من المعاقين، أو كان طالباً  – 2
 .فيستمر واجب اXعالة على ا�ب في الحدود المقررة في المادة الرابعة عشرة من ھذا القانون

 

 .ا�و.د لوالديھم – 3
 

توفي أو ثبت إعساره أو كانوا غير ثابتي النسب وذلك إلى حين بلوغ الذكر سن ا�م �و.دھا إذا كان والدھم م – 4



 .الثامنة عشرة وحتى زواج ا�نثى
 

 .و. يعد عائDً أي قريب آخر للمضمون غير من ذكروا في البنود السابقة

 

 المادة الخامسة
 

 قدرة العائل الشرعي
 

تحقيھا إذا كان دخله الصافي الشھري تجاوز قيمته بداية مربوط يعتبر العائل الشرعي قادراً على أداء النفقة لمس) أ
 .الدرجة ا�ولى

 

أينما وردت بھذا القانون بداية مربوط الدرجة ا�ولى مضافاً إليه ) بداية مربوط الدرجة ا�ولى(ويقصد بعبارة  (ب
لسنة ) 15(ق بالقانون رقم المرف) 1(عDوة السكن المقررة لھذه الدرجة وذلك وفقاً لما ھو مبين بالجدول رقم 

م 1981  .بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماھيرية العربية الليبية الشعبية ا.شتراكية .
 

 1من ھذه المادة بواقع ) أ(وعند قياس قدرة العائل الشرعي يزاد الدخل الصافي الشھري المشار إليه في الفقرة ) ج

ى عن كل من تجب عليه إعالته على أ. تجاوز قيمة الزيادة في صافي الدخل من بداية مربوط الدرجة ا�ول 12/ 
خمسة وعشرين في المائة من بداية مربوط الدرجة ا�ولى% 25المشار إليه  . 

 

 المادة السادسة
 

 الدخل الصافي للعائل الشرعي
 

أجر فعلي أو نفقة أو إيراد  يقصد بالدخل الصافي للعائل الشرعي ما يحصل عليه العائل شھرياً من مرتب فعلي أو
 -:بعد استنـزال المبالغ التالية

 

 .ما يستحق عليه من ضرائب الدخل والدمغة والجھاد – 1

 

 .ا.شتراكات الضمانية التي تستحق عليه بموجب أنظمة الضمان ا.جتماعي – 2
 

 .أقساط الديون المستحقة عليه للجھات العامة – 3
 

 المادة السابعة
 

ينفئات المستحق  

 

 -:يستحق المعاش ا�ساسي للمضمونين من الفئات ا<تية
 

 .الشيوخ – 1
 

 .العجزة – 2
 

 .ا�رامل من النساء – 3
 

 .ا�يتام – 4
 



 .من انقطعت بھم أو ضاقت عليھم سبل العيش – 5

 

واللوائح وينتھي استحقاق المعاش ا�ساسي لھذه الفئات بفقد أي شرط من شروط ا.ستحقاق المقررة بھذا القانون 
 .الصادرة بمقتضاه

 

 المادة الثامنة
 

 الشيوخ
 

يعتبر شيخاً من بلغ خمساً وستين سنة من الرجال وستين سنة من النساء، وتستثنى ھذه الفئة من شرط عدم  – 1
 .وجود العائل المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة الثانية من القانون المشار إليه

 

اسية لمستحقيھا بسھولة ويسر وفي المواعيد المقررة لھاتصرف المعاشات ا�س – 2 . 

 

 المادة التاسعة
 

 العجز الكلي
 

يعتبر عاجزاً كلياً من أصيب بعاھة أو مرض يفقده القدرة على العمل بصفة كلية ودائمة أو لمدة تزيد على سنة أو 
فأكثر% 60ينقص القدرة بنسبة  . 

 

تقدير العجز على النحـو الذي تبينه اللوائحويثبت العجز وتقـدر نسبته بمعـرفة لجـان  . 

 

 المادة العاشرة
 

 ا�رامل من النساء
 

يقصد با�رملة في تطبيق أحكام ھذا القانون من توفي عنھا زوجھا ولو خDل عدتھا من طDق رجعي) أ . 

 

من ھذا القانون تستحق ا�رملة غير الليبية التي توفي عنھا  )الثانية(واستثناء من حكم البند أو.ً من المادة  (ب
 .زوجھا الليبي الجنسية المعاش ا�ساسي بشرط أن تكون مقيمة في الجماھيرية العربية الليبية الشعبية ا.شتراكية

 

ن من ويكون ربط المعاش ا�ساسي بصفة مؤقتة لrرملة غير ذات ا�و.د التي لم تجاوز الخامسة وا�ربعي (ج
 .عمرھا وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح

 

 المادة الحادية عشرة
 

 ا�يتام
 

يقصد باليتيم) أ : 

 

 .من توفي والده – 1

 

 .من كان مجھول الوالدين – 2

 

 .من كان غير ثابت النسب – 3



 

ستحقاق لمن كان ويستمر استحقاق اليتيم الذكر للمعاش ا�ساسي لحين بلوغه سن الثامنة عشرة وتزاد مدة ا. (ب
طالباً إلى حين انتھاء الدراسة على أ. يتجاوز عمره ثمانية وعشرين عاماً بالنسبة لمرحلة التعليم الجامعي أو ما 
يعادلھا، وأربعة وعشرين عاماً بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، واثنين وعشرين عاماً بالنسبة لمرحلة التعليم 

بلغ اليتيم السن المشار إليھا خDل السنة الدراسية فيستمر استحقاقه للمعاش  الثانوي، وفي جميع ا�حوال إذا
 .ا�ساسي إلى نھايتھا

 

ويستمر استحقاق المعاش ا�ساسي لrنثى اليتيمة إلى حين زواجھا) ج . 

 

 المادة الثانية عشرة
 

 الحا.ت ا�خرى
 

 -:يقصد بمن انقطعت بھم أو ضاقت عليھم سبل العيش كل من
 

مطلقات التي انقضت عدتھنال – 1 . 

 

 .أسرة المريض نزيل المستشفى لمدة تجاوز الشھرين – 2
 

 .العائدين من المھجر الحاملين لبطاقات العودة وفقاً للتشريعات النافذة – 3
 

 .أسرة المحتجز أو المحبوس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي متى تجاوزت مدة ا.حتجاز أو الحبس شھرين – 4
 

سرة المفقود، أو الغائب، أو ا�سيرأ – 5 . 

 

 –المفرج عنه بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم بھا وإلى حين التحاقه بعمل، ويستحق المعاش في ھذه الحالة  – 6

كحد أقصى ثDثة أشھر –عند توافر شروط استحقاقه  . 

 

7 –  ً  .العاجزين عن العمل جزئيا
 

ا�ساسي بسبب وجود العائل الشرعي القادر على النحو المبين بالمادة  ا�و.د القصر لمعول حجب عنه المعاش – 8
من ھذا القانون) الخامسة (  . 

 

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان ا.جتماعي إضافة 
 .حا.ت غير من ذكروا في ھذه المادة

 

 المادة الثالثة عشرة
 

عاش ا�ساسيقيمة الم  

 

من بداية ھذا  12/  1من بداية مربوط الدرجة ا�ولى وتزاد بمقدار %)50( تكون قيمة المعاش ا�ساسي شھريّاً 
 ً  .المربوط عن كل من تجب عليه إعالته على أ. يتجاوز المعاش ا�ساسي ثلثي بداية المربوط شھريا

 

لمقررة �صحاب المعاشات الضمانيةويستحق صاحب المعاش باXضافة إلى ذلك عDوة العائلة ا . 

 

وتزاد قيمة المعاش ا�ساسي كلما تقررت الزيادة في قيمة المعاشات ا�خرى التي ينص عليھا قانون الضمان 



ا.جتماعي وبذات نسب الزيادة فيھا كما تزاد عDوة العائلة كلما تقررت زيادتھا �صحاب المعاشات الضمانية 
 .ا�خرى

 

شرةالمادة الرابعة ع  

 

 استمرار استحقاق الزيادة
 

 :تستمر الزيادة في المعاش ا�ساسي للمضمون عن اXبن بعد بلوغه سن الثامنة عشرة في الحالتين ا<تيتين
 

3(إذا كان اXبن من بين فئات المعاقين المنصوص عليھم في القانون رقم  – 1 بشأن المعاقين ما . م 1981لسنة  (
قللم يتقرر له معاش أساسي مست . 

 

من ھذا القانون) الحادية عشرة(من المادة ) ب(إذا كان اXبن طالباً وذلك في حدود السن المقررة في الفقرة  – 2 . 

 

 المادة الخامسة عشرة
 

 منحة الوفاة

 

في حالة وفاة صاحب المعاش ا�ساسي يستمر صرف معاشه إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته الذين تحددھم 
اللوائح في المواعيد المحددة للصرف، بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشھر الذي حدثت فيه الوفاة والشھرين 

عليھا التاليين له، وتعتبر ھذه المبالغ منحة . يجوز استردادھا أو الحجز . 

 

 المادة السادسة عشرة
 

 اشتراكات المعاش ا�ساسي
 

يفرض اشتراك يغطى بصفة جزئية تكلفة المعاشات ا�ساسية وعDوة العائلة المستحقة �صحاب ھذه  – 1
المعاشات ويقدر ھذا ا.شتراك بنسبة من المرتب أو ا�جر الفعلي أو الدخل المفترض تحدد بقرار من اللجنة الشعبية 

مة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان ا.جتماعيالعا . 

 

وتسري على ھذا ا.شتراك كافة ا�حكام والقواعد المتعلقة با.شتراكات الضمانية المنصوص عليھا بقانـون  – 2
 .الضمـان ا.جتماعي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه

 

 المادة السابعة عشرة
 

يتمويل المعاش ا�ساس  

 

يكون تمويل المعاش ا�ساسي وعDوة العائلة من الموارد التالية) أ : 

 

 .حصيلة ا.شتراك المقرر بحكم المادة السادسة عشرة – 1

 

حصيلة الرسوم اXضافية المقررة لصالح المعاش ا�ساسي من الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع  – 2
 .المستوردة

 

المفروض على بيع التبغ المستورد المبالغ الناتجة عن الرسم – 3 . 

 



 .أية رسوم أخرى تقرر لصالح تمويل المعاش – 4
 

وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان ا.جتماعي قرارات بزيادة 
ساسي وعDوة العائلةبما يكفل التمويل الذاتي الكامل للمعاش ا�) 4، 3، 2(الرسوم المشار إليھا في البنود  . 

 

تحصل اXيرادات المنصوص عليھا في ھذه المادة لصالح صندوق الضمان ا.جتماعي وعلى الصندوق إيداعھا ) ب
 .في حساب مستقل يخصص للصرف منه وفقاً �حكـام ھذا القانون

 

ثانياً فقرة أ من ( بند وفي حالة حدوث عجز في إيرادات المعاش ا�ساسي تتم تغطيته وفقاً لما ھو مبين في ال (ج
م 1980لسنة  13من قانون الضمان ا.جتماعي رقم ) المادة الثانية والثDثين  . 

 

 المادة الثامنة عشرة
 

 التأھيل ونظام ا�سر المنتجة
 

تتولى اللجان الشعبية للضمان ا.جتماعي في البلديات بالتنسيق مع الجھات المختصة شئون التدريب والتأھيل  (أ
نظام ا�سر المنتجة لمستحقي المعاشات ا�ساسية بما يكفل اعتمادھم على النفس في كسب عيشھم وذلك وتنفيذ 

على النحو الذي تبينه اللوائح والقرارات التي تصدرھا اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية 
 .العامة للضمان ا.جتماعي

 

المستحقة على ضـوء ما يسفر عنه التدريب والتأھيلويعـاد النظر في المعاشـات ا�ساسية ) ب . 

 

 المادة التاسعة عشرة
 

 المزايا واXعفاءات
 

 :يعفي أصحاب المعاشات ا�ساسية من أداء ا.لتزامات المالية التالية
 

أقساط تملك المساكن المملوكة للمجتمع أو أقساط القروض العقارية والرسوم والضرائب والمصروفات التي  – 1
تحق على ذلكتس . 

 

 .مقابل استھDك المياه والكھرباء في الحدود وبالشروط التي يصدر بھا قرار من اللجنة الشعبية العامة – 2

 

نصف القيمة المقررة لنقل ا�شخاص بوسائل النقل العام الداخلي ويشمل حكم ھذا البند كل من تجب على  – 3
 .المضمون إعالتھم

 

 المادة العشرون
 

امةا�حكام الع  

 

، 41، 39، 37تسري بشأن المعاش ا�ساسي ا�حكام العامة المنصوص عليھا في المواد  42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،
47 بشأن الضمـان ا.جتماعي. م 1980لسنـة  13، مـن القانون رقـم  . 

 

 المادة الحادية والعشرون
 

ن ا.جتماعي اللوائح المتعلقة بالقواعد تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضما



واXجراءات التنفيذية الDزمة لبيان ضوابط استحقاق المعاشات ا�ساسية واستمرار صرفھا وإيقافھا وانتھاء الحق 
 .فيھا

 

وتظل اللوائح والقرارات المعمول بھا حالياً سارية بما . يتعارض وأحكام ھذا القانون وذلك إلى حين صدور ما 
ا أو يلغيھايعدلھ . 

 

 المادة الثانية والعشرون
 

بشأن الضمان ا.جتماعي كما يلغى كل حكم . م 1980لسنة ) 13(من القانون رقم ) الثانية والعشرون(تلغى المادة 
 .آخر يخالف أحكام ھذا القانون

 

 المادة الثالثة والعشرون
 

الجريدة الرسميةوينشر في . م1986يعمل بھذا القانون اعتباراً من أول يناير  . 

 

 

 مؤتمر الشعب العام

 

من وفاة الرسول 1394شوال  7صدر في  . 

 

م1985يونيو  24الموافق  .  
 

 


