
1 

 

 

  8  ......................... ................................................................  والتفتيش وا�شتراكات التسجيل �ئحة

  8  ..................................................................................................................  (1) مــــــــــادة

  8  ....................................................................................................................  : يف تعار

  8  ......................................................................................................................  : القانون

  8  ...............................................................................................................  : التقاعد قانون

  8  ..................................................................................................  : ا�جتماعي التأمين قانون

  8  ....................................................................................................  : العسكريين تقاعد قانون

  8  .......................................................................................................  : المدنية مةالخد قانون

  8  ................ ................................................................................................  : العمل قانون

  8  ...................................................................................................  : نالوطنيي مرتبات قانون

  8  ..................................................................................................................  : المضمون

  9  ....................................................................................................................  : المشترك

  9  ....................................................................................................  : الخدمة أو العمل جھات

  9  ...........................................................................................................  : ا*جر أو المرتب

  9  .......................................................................................................................  : الدخل

  9  ...................................................................................................................  : ا�شتراك

  10  ....................................................................................................................  ا*ول الباب

  10  .....................................................................................................  وإجراءاته التسجيل أحكام

  10  ................ ................................................................................................  (2) ـــادةمـــــــ

  10  ..................................................................................................................  : التسجيل

  10  ................ ................................................................................................  (3) مــــــــــادة

  10  ............................................................................................  : المشتركين المضمونين فئات

  10  ................ ................................................................................................  (4) مــــــــــادة

  10  ..................................................................................................................  : الشركاء

  11  ................ ................................................................................................  (5) مــــــــــادة

  11  ................ ................................................................................................  : الموظفون

  11  ................ ................................................................................................  (6) مــــــــــادة

  11  .....................................................................................................  : عمل بعقود العاملون

  11  ................ ................................................................................................  (7) مــــــــــادة

  11  ...............................................................................  : عمل عقود بمقتضى العاملين فئات تحديد

  12  ..........................................................................  : ا�جتماعي الضمان قانون *حكام يخضع و�

  12  ................ ................................................................................................  (8) مــــــــــادة

  12  .................................................................................................  : أنفسھم لحساب العاملون



2 

 

  12  ................ ................................................................................................  (9) ـــادةمـــــــ

  12  ..........................................................................................................  : بالتسجيل الملزم

  13  ..............................................................................................................  (10) مــــــــــادة

  13  .........................................................................................................  : رىأجبا التسجيل

  13  ..............................................................................................................  (11) مــــــــــادة

  13  ....................................................................................................  : لتسجيلا ازدواج عدم

  13  ..............................................................................................................  (12) مــــــــــادة

  13  ...........................................................................................................  : ا*ساسي العمل

  14  ..............................................................................................................  (13) مــــــــــادة

  14  .....................................................................................................  : نفسه لحساب العامل

  14  ..............................................................................................................  (14) مــــــــــادة

  14  ............................................................................................................  : التسجيل مكان

  14  ..............................................................................................................  (15) مــــــــــادة

  14  ..............................................................................................................: التسجيل رقم

  15  ..............................................................................................................  (16) مــــــــــادة

  15  ..........................................................................................................  : التسجيل مناطق

 15 ............................................................................................. : ا*ولى المنطقة •

 15 .............................................................................................. : الثانية المنطقة •

 15 .............................................................................................. : الثالثة المنطقة •

 15 ............................................................................................ : الرابعة المنطقة •

 15 ........................................................................................... : الخامسة المنطقة •

 15 ........................................................................................... : السادسة المنطقة •

 15 ............................................................................................ : السابعة المنطقة •

  15  ..............................................................................................................  (17) مــــــــــادة

  15  ................. ................................................................................................  : السج9ت

  16  ..............................................................................................................  (18) مــــــــــادة

  16  .......................... ................................................................  : الخدمة أو العمل جھات تسجيل

  16  ..............................................................................................................  (19) مــــــــــادة

  16  .......................... ................................................................  : المشتركين نينالمضمو تسجيل

  16  ..............................................................................................................  (20) مــــــــــادة

  16  .......................................................................................  : الخدمة أو العمل جھة تسجيل رقم

  17  ..............................................................................................................  (21) مــــــــــادة

  17  .....................................................................................................: المشترك تسجيل رقم

  17  ..............................................................................................................  (22) مــــــــــادة



3 

 

  17  .................................................................................................  : الفروع و الرئيسي المقر

  17  ..............................................................................................................  (23) مــــــــــادة

  17  ............................................................................................................  : البيانات تعديل

  18  ...............................................................................................................  (24)مــــــــــادة

  18  ........................................................................................................  : ا�ضافية ا*عمال

  18  ..............................................................................................................  (25) مــــــــــادة

  18  .............................................................................................................  : ا�ب9غ ميعاد

  18  ..............................................................................................................  (26) مــــــــــادة

  18  ......................................................................................  : الخدمة أو العمل بجھات المسئولين

  18  ..............................................................................................................  (27) مــــــــــادة

  18  .........................................................................................................  : الضمانية البطاقة

  19  ..............................................................................................................  (28) مــــــــــادة

  19  ...........................................................................................................  : التسجيل أشعار

  20  ....................................................................................................................  الثاني الباب

  20  .......................................................................................................  ــاتا�شتراكــ بشـــــأن

  20  .......................................................................................  } ا�شتراكات تحديد في ا*ول فصل {

  20  ..............................................................................................................  (29) مــــــــــادة

  20  ....................................................................................................  المفروضة ا�شتراكات

  20  ....................................................................................................  : المعاش إشتراك1)

  20  ................................................................................................  : المساعدات إشتراك2)

  20  .......................... ................................................................  : الصحية الرعاية إشتراك3)

  21  ..............................................................................................................  (30) مــــــــــادة

  21  ...................................................................................................  ا�نتاج في الشريك دخل

  21  ...........................................................................................................  (31) مــــــــــادة

  21  ..................................................................................................  نفسه لحساب العامل دخل

  22  ..............................................................................................................  (32) مــــــــــادة

  22  ...........................................................................................المفترض الدخل إختيار ضوابط

  23  ...............................................................................................................  (33)ـــــادةمـــــ

  23  ...................................................................................................  سنة لمدة مفترض الدخل

  23  ..............................................................................................................  (34) دةمــــــــــا

  23  ..............................................................................................................  موظف مرتب

  24  ..............................................................................................................  (35) مــــــــــادة

  24  ............................................................................................  عمل عقد مقتضىب العامل أجر

  24  ..............................................................................................................  (36) مــــــــــادة



4 

 

  24  ..............................................................................................................  العينية المزايا

  24  ..............................................................................................................  : الطعام1)

  25  .............................................................................................................  : المسكن2)

  25  ..............................................................................................................  (37) مــــــــــادة

  25  .................................................................................................  با�نتاج أو بالقطعة ا*جر

  25  ..............................................................................................................  (38) مــــــــــادة

  25  ................ ................................................................................................  ا*جر تقدير

  25  ..............................................................................................................  (39) مــــــــــادة

  25  ....................................................................................  خدمات أو أعمال عدة بين الجمع حالة

  26  ..............................................................................................................  (40) مــــــــــادة

  26  ................................................................................................  ل<شتراك ا�جمالي الوعاء

  26  ..............................................................................................................  (41) ـــادةمـــــــ

  26  .......................................................................................  ل9شتراك الزمنية الوحدة ھو الشھر

  26  ...............................................................................................................  (42) مـــــــــادة

  26  .....................................................................................  وانتھائھا الخدمة أو العمل بدء حا�ت

  26  ...............................................................................................................  (43) مـــــــــادة

  26  .....................................................................................  ا�صابة أو المرض بسبب ا*جر فقد

  27  ..............................................................................................................  (44) مــــــــــادة

  27  ...................................................................................................  والحرمان الوقف حا�ت

  27  .....................................................................................................................  (45) مادة

  27  .......................... ................................................................  والتجنيد والبعثة والندب ا�عارة

  27  ...............................................................................................................  (46) مـــــــــادة

  27  ........................................................................................  مرتب بدون وا�عارات ا*جازات

  28  ..............................................................................................................  (47) ـــــــادةمـــ

  28  .....................................................................................................  ا�شتراك عبء توزيع

  28  ...............................................................................................  : الشركاء إلى بالنسبة1)

  28  : ا*خرى الوطنية العمل وجھات العامة والشركات والھيئات والمؤسسات ا�داري الجھاز في للعاملين بالنسبة2)

  28  ..............................................................................  : أنفسھم لحساب العاملين إلى بالنسبة 3)

  28  ...................................................................  : الوطنية غير العمل جھات في للعاملين بالنسبة4)

  29  ..............................................................................................................  (48) مــــــــــادة

  29  ..........................................................................................................  محدد المشترك عبء

  29  ..............................................................................................................  (49) مــــــــــادة

  29  ............................................................................  : البيانات تقديم عدم حالة في اكا�شتر تحديد

  30  ........................................................................................} ا�شتراكات أداء في الثاني الفصل {



5 

 

  30  ..............................................................................................................  (50) مــــــــــادة

  30  ......................................................................................................  إلزامي ا�شتراك أداء

  30  ..............................................................................................................  (51) دةمــــــــــا

  30  ......................................................................................................ا�شتراك بأداء الملزم

 30 ......................................................................................... : ا�نتاجية المنشآت •

 30 .............................................................................................. : العامة الخزانة •

 30 ......................................................................... : الوطنية العمل أو الخدمة جھات •

 31 ................................................................... : الوطنية غير الخدمة أو العمل جھات •

 31 .................................................................................. : أنفسھم لحساب العاملون •

  31  ..............................................................................................................  (52) مــــــــــادة

  31  .......................................................................................  : جھة من أكثر لدى المشترك عمل

  31  ..............................................................................................................  (53) مــــــــــادة

  31  .......................................................................................................العامة الخزانة حصة

  31  ..............................................................................................................  (54) مــــــــــادة

  31  .................................................................................................  : ا�نتاجية المنشآت إلتزام

  32  ..............................................................................................................  (55) مــــــــــادة

  32  .............................................................................................  : والعمل الخدمة جھات إلتزام

  32  ..............................................................................................................  (56) ـــــــادةمـــ

  32  .......................... ................................................................  العمل جھة غير من ا*جر قبض

  32  ...............................................................................................................  (57) ــــادةمـــــ

  32  ................................................................................................  نفسه لحساب العامل إلتزام

  32  ..............................................................................................................  (58) مــــــــــادة

  32  ...................................................................................................  وا*داء ا�ستحقاق ميعاد

  33  ..............................................................................................................  (59) مــــــــــادة

  33  ...............................................................................................................  ا*داء طريقة

  33  ..............................................................................................................  (60) مــــــــــادة

  33  ..........................................................................................................  ا�شتراكات سجل

  34  ..............................................................................................................  (61) مــــــــــادة

  34  ...........................................................................................  المدفوعة با�شتراكات ا*خطار

  34  ..............................................................................................................  (62) مــــــــــادة

  34  ........................................................................................................  رفالص إستمارات

  34  ..............................................................................................................  (63) مــــــــــادة

  34  ............................................................................................  ا�عتراض رغم ا*داء وجوب

  34  ..............................................................................................................  (64) مــــــــــادة



6 

 

  34  ........................................................................................  ا*داء أو التسجيل عن التخلف أثر

  36  ....................................................................................................................الثالث الباب

  36  .......................................................................................  والتفتيش والتحصيل التسجيل ضمانات

  36  ..............................................................................  } والتحصيل التسجيل ضمانات ا*ول الفصل {

  36  ..............................................................................................................  (65) مــــــــــادة

  36  ....................................................................................................................العقوبات

  36  ..............................................................................................................  (66) مــــــــــادة

  36  .............................................................................................................  التأخير غرامة

  37  ...............................................................................................................  (67) مـــــــــادة

  37  ...................................................................................................  العمل لجھات الترخيص

  37  ..............................................................................................................  (68) مــــــــــادة

  37  ....................................................................................  با�خطار والخدمة العمل جھات إلتزام

  38  ..............................................................................................................  (69) مــــــــــادة

  38  .......................................................................................................  لمنشآتا عن التنازل

  38  ..............................................................................................................  (70) مــــــــــادة

  38  .....................................................................................................................  ا*متياز

  38  ..............................................................................................................  (71) مــــــــــادة

  38  .............................................................................................................ا�داري الحجز

  38  ..............................................................................................................  (72) مــــــــــادة

  38  .....................................................................................................................  التقسيط

  39  ..............................................................................................................  (73) مــــــــــادة

  39  .............................................................................................................  الخلف مسئولية

  40  .....................................................................................} والضبط التفتيش امأحك الثاني الفصل {

  40  ..............................................................................................................  (74) مــــــــــادة

  40  .............................................................................................................  شالتفتي أجھزة

  40  ..............................................................................................................  (75) مــــــــــادة

  40  .....................................................................................................  المفتشين إختصاصات

 40 .......................................................................................... : يلالتسج شان في •

 40 ...................................................................................... : ا�شتراكات شأن في •

 41 ................................................................................. : الضمانية المنافع شأن في •

  41  ..............................................................................................................  (76) مــــــــــادة

  41  ....................................................................................................  بالقضائي الضبط صفة

  41  ..............................................................................................................  (77) مــــــــــادة

  41  .............................................................................................  الوظيفة أسرار على المحافظة



7 

 

  41  ..............................................................................................................  (78) مــــــــــادة

  41  ................................................................................................  والمراقبين المفتشين أعمال

  42  ..............................................................................................................  (79) مــــــــــادة

  42  .............................................................................................................ا�داري الحجز

  42  ..............................................................................................................  (80) مــــــــــادة

  42  ................ ................................................................................................  ومكافأة بدل

ـاب   43  ...............................................................................................................  الــــرابع الـب

ــام   43  ...................................................................................................  وإنتقاليـــة عامـــة أحكــ

  43  ..............................................................................................................  (81) مــــــــــادة

  43  ................................................................................................  والخدمة العمل مدد حساب

  43  ..............................................................................................................  (82) مــــــــــادة

  43  ..........................................................................................................  السابقة المدد ضم

  43  ..............................................................................................................  (83) مــــــــــادة

  43  .....................................................................................  الخدمة أو للعمل المشترك عودة حالة

  44  ..............................................................................................................  (84) مــــــــــادة

  44  ......................................................................................  سابق نظام يغطيھا يكن لم التي المدد

  44  ..............................................................................................................  (85) مــــــــــادة

  44  ........................................................................السارية العمل وتعليمات والتفتيش التسجيل أنظمة

  44  ..............................................................................................................  (86) مــــــــــادة

 

  



8 

 

 

  �ئحة التسجيل وا�شتراكات والتفتيش

  

ــــادة   (1) مــــــ

  :تعار يف  

يف تطبيق أحكام هذه الالئحة تدل األلفاظ والعبارات اآلتية على املعاين املبينة فيما يلي ما مل تدل القرينة 

  .على غري ذلك 

  :القانون 

  . م والقوانني املعدلة له  1980لسنة  (13)هو قانون الضمان اإلجتماعي رقم 

   :قانون التقاعد 

  . م والقوانني املعدلة له  1967  هو قانون التقاعد الصادر سنة

  :قانون التأمين ا�جتماعي 

  . م والقوانني املعدلة له  1957لسنة  (53)هو قانون التأمني اإلجتماعي رقم 

  :قانون تقاعد العسكريين 

  . م بشأن تقاعد العسكريني والقوانني املعدلة له  1974لسنة  (43)هو القانون رقم 

  :قانون الخدمة المدنية 

  .م والقوانني املعدلة له  1976لسنة  (55)هو قانون اخلدمة املدنية وقم 

  :قانون العمل 

  .بشان العمل والقوانني املعدلة له  1970لسنة  (58)هو القانون رقم 

   : قانون مرتبات الوطنيين

  .م بشأن نظام مرتبات للعاملني الوطنيني بالدولة  1981لسنة (15)هو القانون رقم 

  : المضمون

م سواء كان من املشرتكني أو   1980لسنة  (13)قانون الضمان اإلجتماعي رقم  بأحكامهو كل من ينتفع 

  .كان من غري املشرتكني 
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  :المشترك 

م مقابل أداء  1980لسنة  (13)هو املضمون الذي ينتفع بأحكام قانون الضمان اإلجتماعي رقم 

سهم وذلك إشرتاكات واملشرتكون يف نظام الضمان اإلجتماعي هو الشركاء واملوظفون والعمال والعاملون حلساب أنف

  وينتفع بأنظمة الضمان اإلجتماعي كذلك أفراد أسر هذه الفئات األربعة . ي تبينه أحكام هذه الالئحة على الوجه الذ

  :جھات العمل أو الخدمة 

ويشمل ذلك الوحدات اإلدارية العامة ، هي اجلهات اليت يعمل لديها أو يستخدم ا موظفون أو عمال  •

واجلهات الغمة على إختالف أنواعها كما يشمل أصحاب األعمال سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أشخاصا 

  . اعتبارية أخرى وسواء كانوا مواطنني أو أجانب 

هذه  وأحكاممن حيث األلتزام بإحكام قانون الضمان اإلجتماعي ، اخلدمة  العمل أو جهةوتعترب يف حكم  •

وأصحاب ، بالشركاء فيها  املتعلقةلتزاماا الضمانية إىل إوالوحدات اإلنتاجية بالنسبة  املنشآت، الالئحة 

ضمانية حنو لك فيما يتعلق بالتزامام ال1الزراعية والصناعية وغريها ودور املهن واحلرف احلرة و األعمال

  . أنفسهم 

  :المرتب أو ا*جر  

اشرتاكات املوظفني والعاملني بعقود املضمونني  أساسهي حتسب على الفعلي الذ األجرأو  الفعليهو املرتب 

ويشمل ما يتقاضاه املوظف أو ، أخرى ضمانية  ومنافعستحقونه من معاشات ملشرتكني كما يسوى على أساسه ما يا

أساسي أو أجر أساسي مضافا إليه ما يستحقه من عالوات وبدالت ومزايا مالية أخرى بشرط العامل بعقد من مرتب 

وذلك سواء كان املرتب أو األجر يؤدي من جهة العمل ، أن تكون هذه اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة 

  . أو غريها وسواء كان يؤدي نقدا أو عينا 

  :الدخل 

 و أو الدخل املفرتض للعاملني حلساب أنفسهم من أفراد، املنشآت اإلنتاجية هو اخلل املفرتض للشركاء يف 

  ذكورتني من املشرتكني املضموننيوذلك على النحو الذي حتدده أحكام هذه الالئحة فيما يتعلق بالفئتني امل، تشاركيات 

  :ا.شتراك 

قانون الضمان اإلجتماعي هن كل مشرتك من  أحكامهو املبلغ الذي تفرضه هذه الالئحة بناء على 

وز تعديله وفقا ألحكام وجي، املشرتكني يف مقابل املنافع الضمانية ويكون جزءا من إيرادات صندوق الضمان اإلجتماعي 

  .القانون 
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  الباب ا�ول

  أحكام التسجيل وإجراءاته
  

ــــم  (2)ادة ــــــ
  

  :التسجيل 

لك يف فروع صندوق الضمان اإلجتماعي أمساء وبيانات كل من جهات تسجل يف السجالت اليت تعد لذ

وتتبع يف كل ما يتعلق بالتسجيل ، واملضمونني املشرتكني التابعني هلا ، العمل أو اخلدمة الكائنة بدائرة أختصصها 

          .الضماين األحكام واإلجراءات املنصوص عليها باملواد التالية 

ــــم   (3)ادة ــــــ
� �

   : فئات المضمونين المشتركين

  -:املضمونون املشرتكون الواجب تسجيلهم أربع فئات وهي 

  . الشركاء •

  .املوظفون العموميون  •

  .نفسهم العاملون حلساب أ •

 . من غري من ذكروا يف فئات املضمونني املشرتكني الثالثة السابقة، العاملون مبقتضى عقود عمل  •

   

ــــم   (4)ادة ــــــ
  

   : الشركاء

الشركاء هم املنتجون الذين يسامهون بعملهم يف وحدة أو منشأة إنتاجية حيث يكون دخل الشريك فيها 

  .نصيبا من األرباح الصافية يتحدد بعد خصم نصيب املواد وأدوات اإلنتاج 
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ــــم   (5)ادة ــــــ

  :الموظفون 

والبلديات واهليئات واملؤسسات واملصاحل هم موظفو الوحدات اإلدارية العامة وهى أمانات اللجان املوظفون  •

اء والنيابة العامة والسلك ورجال القض، اا ة هلا واألجهزة العامة القائمة بذالعامة واإلدارات العامة التابع

  .ورجال الشرطة وحرس اجلمارك  والقنصلي السياسي

هذه  وألحكام ألحكامهضوع واخل اإلجتماعيبقانون الضمان  االنتفاعمن حيث ، ويعترب يف حكم املوظفني  •

املؤمترات الشعبية وأمناؤها املساعدون وأمناء اللجان الشعبية وأعضاؤها بالوحدات اإلدارية أمناء ، الالئحة 

  .العامة ورؤساء وأعضاء جمالس اهليئات واملؤسسات العامة 

ت وينتفعون بأحكام الضمان وتسرى على املوظفني غري الليبيني املقيمني يف الدولة أنظمة التسجيل واالشرتاكا •

  .اإلجتماعي بشرط أبداء املوافقة من جانبهم أو االتفاق مع الدول التابعني هلا 

كما يسرى حكم الفقرة ج على أصحاب املعاشات الذين يعملون حلساب أنفسهم وذلك خالل سنة من  •

ذلك بعد إعادة تسجيلهم بداية مزاولة النشاط أو من تاريخ نفاذ هذه الالئحة وال جيوز هلم العدول عن 

  . بأنظمة الضمان اإلجتماعي 

ــــم   (6)ادة ــــــ

  :العاملون بعقود عمل 

ين يعملون لدى الغري مبقتضى عقد عمل مكتوب أو شفوي ذويقصد م يف تطبيق أحكام هذه الالئحة ال

يطبق بشأا  أعمال إنتاجية الدى نقدا أو عينا سواء كان ذلك يف أعمال غري إنتاجية أو يف ؤ ي، مقابل اجر أو مرتب 

وذلك مع ، وسواء كان األمل مواطنا أو أجنبيا وأيا كانت جهة العمل سواء كانت جهة عامة أو خاصة ، نظام الشركاء 

  .مراعاة األحكام الواردة ذه الالئحة وأحكام اإلتفاقيات الدولية 

ــــم   (7)ادة ــــــ

  

  :تحديد فئات العاملين بمقتضى عقود عمل 

  :املشرتكني الواجب تسجيلهم وفقا ألحكام هذه الالئحة ) العاملني بعقود عمل  ( يكون من فئة

  .العاملون مبقتضى عقود عمل ممن كان يسرى عليهم قانون التأمني اإلجتماعي 1)  

  عقود عمل الذين كان يستثنيهم قانون التأمني اإلجتماعي من اخلضوع ألحكامه وبصفة خاصة مبقتضى العاملني 2)  

  عمال املنشآت اليت يقل عدد عماهلا عن مخسة  •

  . عمال الزراعة وعمال الرعي وتربية احليوان  •
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   .العمال املومسيون والعمال الذين يستخدمون يف أعمال عرضية أو مؤقتة وذلك أيا كانت مدة العمل  •

املتدربون املدنيون والعسكريون الذين تصرف هلم منح أو مكافآت شهرية مقابل التدريب سواء أكان التدريب  •

  .يتم يف املراكز أو املعاهد أو الكليات املعدة لذلك أو يف مواقع العمل أو اإلنتاج 

ل من حيث املرتب األساسي وعالوتا ويعامل املتدرب يف حالة العجز أو الوفاة قبل التخرج معاملة قرينة العام         

  .السكن والعائلة فقط 

زوجة صاحب العمل أو زوج صاحبة العمل وأوالد أي منهما ووالداه مىت كان بينهم وبني صاحب العمل  •

  .  بعقد عمل مكتو 

  .لك 1حيوز فيها  اليتالعاملون خبدمة املنازل يف األحوال  •

مع مراعاة أحكام قانون وأنظمة السجون على أن تكون ، ين جيرى تشغيلهم أثناء مدة السجن ذاملسجونون ال3)  

  .جهة العمل بالنسبة هلم  هيأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل 

  

  :و. يخضع *حكام قانون الضمان ا�جتماعي 

الرعايا األجانب املقيمون يف الدولة بسبب عملهم يف البعثات الدولية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو يف  •

  .أعمال اخلربة العسكرية 

دها داخل احلدود الليبية لغري املالحة الداخلية أو الطريان خالل وجو  األجنبيةفن والطائرات سأفراد أطقم ال •

  . الداخلي 

ــــم   (8)ادة ــــــ

  :املون لحساب أنفسھم الع

العاملون حلساب أنفسهم هم أصحاب املهن احلرة أو احلرف احلرة الذين ال يعملون لدى الغري وال تربطهم  •

يف الرعي وتربية احليوان أو  بالغري صلة إستخدام وأصحاب األعمال الزراعية أو الصناعية والعاملون ألنفسهم

  .الشركاء  لك من األعمال اليت ال يطبق فها نظامذ غري

وإذا كان العامل حلساب نفسه من املقيمني يف الدولة من غري الليبيني فيشرتط لسريان أحكام هذه الالئحة  •

  .عليه والنتفاعه بأنظمة الضمان اإلجتماعي أبداء املوافقة من جانبه أو االتفاق مع الدولة التابع هلا 

ــــم   (9)ادة ــــــ

  :الملزم بالتسجيل 

  :يقع األلتزام بالتقدم للتسجيل على 

  . حدة اإلنتاجية بالنسبة للشركاء فيها املنشأة أو الو  •
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  . جهة العمل واخلدمة أيا كانت بالنسبة إىل املوظفني والعاملني بعقود عمل ا  •

  .تسجيل نفسه  أيلالعامل حلساب نفسه بالنسبة  •

ــــم   (10)ادة ــــــ

  :التسجيل أجبارى 

ألزامى فيما يتعلق جبميع أفراد فئات املضمونني املشرتكني الذين تنطبق عليهم أحكام قانون  الضماينالتسجيل  •

وذلك يف حدود أحكام هذه الالئحة وبشرط توفر اللياقة الصحية للعمل أو النشاط  اإلجتماعيالضمان 

  . الذي يزاوله 

 يفل ضياع حق املضمون أو املستحقني عنه وال يرتتب على تقصري امللزم بالتسجيل يف القيام بواجب التسجي •

  . املنافع الضمانية 

 اليتة ئمشرتكا حسب الف باعتبارهوىف حالة عدم التسجيل يقوم فرع الصندوق املختص بتسجيل املضمون  •

ويرجع على كل ، عنه  الدفعأليها من بني فئات املضمونني وتقيد اإلشرتاكات املتعلقة به واملستحقة  ينتمي

 هذه من (64)حبصته فيها مع مراعاة حكم الفقرة ب من املادة  األشرتاكات ألداء هذه نيلزمطرف من امل

  .الالئحة 

ــــم   (11)ادة ــــــ

  : التسجيل  ازدواجعدم 

أي  إىليتعدد التسجيل بالنسبة  أالويراعى ، جيرى تسجيل املضمون املشرتك مرة واحدة ويف مكان واحد 

عمل أو خدمة املشرتك أو نشاطه فيتم تسجيله لدى فرع الصندوق املختص الكائن ذا تعددت أماكن فإ، مشرتك 

  .بدائرته جهة خدمته أو عمله األصلي أو مقر نشاطه األساسي دون غريه 

ــــم   (12)ادة ــــــ

  : العمل ا*ساسي  

  :وبناء على ذلك ، ساسي سجل املضمون املشرتك على أساس عمله األصلي أو نشاطه األ 1)

 هيتعترب الوظيفة العام ، فأن املضمون الذي جيمع بني العمل كموظف عام وبني أي عمل أو نشاط أخر  •

  . نشاطه األساسي ويسجل على أساس هذه الوظيفة 

هنة أو حرفة أو ير ذلك من األعمال املضمون الذي جيمع بني العمل كشريك يف اإلنتاج وبني العمل يف م •

  .ج يسجل على أساس عمله كشريك منت

  .العامل بعقد عمل يسجل على أساس عمله هذا ولو كان جيمع بينه وبني عمل أو نشاط أخر  •
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أن يدخل ما ، بالنسبة إىل املشرتك الذي جيمع بني عدة أعمال أو خدمات ، على أن يراعى يف مجيع األحوال  2)

تستحق عنه وىف تسوية املنافع الضمانية اليت  حيصل عليه مقابل كل أعماله وخدماته يف حساب اإلشرتاكات اليت

  . من هذه الالئحة  (39)تستحق له مع مراعاة املادة 

ــــم   (13)ادة ــــــ
  

  : العامل لحساب نفسه

أذا تعددت أوجه نشاطاته الزراعية أو الرعوية أو الصناعية أو املهنية أو احلرفية فانه حيل  العامل حلساب نفسه •

مرة واحدة على أن تؤخذ يف األعتبار بالنسبة أليه مجيع الدخول املتحصلة له من خمتلف األعمال اليت يبشرها 

  . من هذه الالئحة  (12)من املادة  2حلساب نفسه مع مراعاة الفقرة 

أفراد األسرة  حيث يشرتك يف اإلنتاج، واليدوية  وتربية احليوان ويف الصناعات املنزلية والرعيمال الزراعة ويف أع •

  . يقتصر التسجيل على رب األسرة ويكون هو املشرتك ، وال يكون للزوجة أو األوالد دخل مستقل 

فيسجل ، األنشطة املذكورة ن جه يف أي نشاط مأفراد األسرة دخل مستقل من أنتا فرد من أما أذا كان ألي •

  . ستقالل بوصفه مضمونا مشرتكا أمسه على إ

ــــم   (14)ادة ــــــ
  

  : مكان التسجيل 

يتم تسجيل جهات العمل واخلدمة واملشرتكني من أي فئة كانوا يف فرع الصندوق املختص الذي يقع بدائرة  •

  . من هذه الالئحة  (9)مقر عمل أو مشاط اجلهة امللزمة بالتقدم للتسجيل واملشار أليها باملادة  إختصاصه

اخلدمة يتم تسجيل كل فرع من فروعها لدى فرع الصندوق  ويف حالة تعدد فروع املنشأة أوجهة العمل أو •

  . من هذه الالئحة  (22)وذلك مع مراعاة حكم املادة   إختصاصهاملختص الذي يقع هذا الفرع يف نطاق 

ــــم       (15)ادة ــــــ

  : قم التسجيل ر

  . يكون لكل مشرتك رقم تسجيل كما يكون لكل جهة عمل أو خدمة رقم تسجيل  •

  . ويتحدد رقم التسجيل الضماين على مستوى املنطقة الضمانية  •

وجيرى التنسيق بني الوحدات على مستوى :  اآليلوتزود كل منطقة ضمانية بوحدة من وحدات النظام  •

 . جتماعي املركزي بصندوق الضمان اإل اآليلاجلهاز 

   



15 

 

ــــم   (16)ادة ــــــ

  : مناطق التسجيل 

  -: وذلك على النحو األيت ، مناطق تسجيل ضمانية  إىلالدولة  متنقس

  : المنطقة ا*ولى  •

  . ختصاص بلدية اجلبل األخضر ومقرها البيضاء وتشمل دائرة إ

  : المنطقة الثانية  •

  ختصاص بلدية البيان األول ومقرها بنغازي وتشمل دائرة إ

  : المنطقة الثالثة  •

  .ختصاص بلدية خليج سرت ومقرها مصراتة وتشمل دائرة إ

  : المنطقة الرابعة  •

  . ومقرها طرابلس وتشمل دائرة إختصاص بلدية طرابلس 

  : المنطقة الخامسة  •

  . ومقرها الزاوية وتشمل دائرة إختصاص بلدية الزاوية 

  : المنطقة السادسة  •

  . ومقرها غريان وتشمل دائرة إختصاص بلدية اجلبل الغريب 

  : المنطقة السابعة  •

  .  الشرارةومقرها سبها وتشمل دائرة إختصاص بلدية 

اختصاص املناطق املذكورة ذه املادة بعض املناطق أو التعديل يف دوائر  إلغاءمناطق جديدة أو  إضافةوجيوز 

  . من فرع الصندوق املختص  اإلجتماعي بناء على إقرتاحوذلك بقرار من اللجنة الشعبية لصندوق الضمان 

ــــم   (17)ادة ــــــ

  : السجIت 

أحدمها لتسجيل جهات العمل ، يعد يف كل فرع من فروع صندوق الضمان اإلجتماعي املختص سجالن 

   اين لتسجيل املضمونني املشرتكني والث، أو وحدات أدارية عامة أو أصحاب عمل  إنتاجية منشآتواخلدمة سواء كانت 
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ــــم   (18)ادة ــــــ

  : تسجيل جھات العمل أو الخدمة 

على كل ملزم بالتسجيل سواء كان منشأة أو وحدة أدارية عامة أو جهة خدمة أو عمل أيا كانت أو عامال 

  . بطلب تسجيل أمسه يف سجل جهات العمل أو اخلدمة به  املختصحلساب نفسه أن يتقدم أيل فرع الصندوق 

ويكون تقدمي الطلب على النموذج املعد لذلك ويبني فيه أسم امللزم بالتسجيل والبيانات املتعلقة به وبنشاطه 

  . وتاريخ بدء ذلك النشاط وعنوانه ومقره 

جهة  إكتسابوجيب على امللزم بالتسجيل تقدمي هذا الطلب يف موعد ال جياوز مخسة عشر يوما من تاريخ 

                                . ة أو تاريخ بدء نشاطها صفالعمل أو اخلدمة هذه ال

ــــم   (19)ادة ــــــ

  : تسجيل المضمونين المشتركين 

فرع الصندوق املختص بطلب تسجيل أمساء وبيانات العاملني معه من  إىلعلى كل ملزم بالتسجيل أن يتقدم  •

الشركاء واملوظفني العاملني بعقود يف سجل املضمونني املشرتكني وتسجيل أمسه هو كذلك مىن كان من 

  . العاملني حلساب أنفسهم 

مل أو اخلدمة لدي اق املضمون املشرتك بالعريخ إلتحن تا أياموبقدم هذا الطلب يف ميعاد ال جياوز سبعة  •

  . امللزم بالتسجيل أو من تاريخ بدء نشاط العامل حلساب نفسه 

وجنسيته  ميالدهويكون تقدمي الطلب على النموذج املعد لذلك ويبني فيه أسم املضمون املشرتك وتاريخ وحمل  •

وعمله  بشخصهقة وجنسيته والبيانات املتعل ميالدهل بشخصه وعمله أو خدمته وتاريخ وحم والبيانات املتعلقة

  . أو خدمته وتاريخ بدء العمل أو اخلدمة ومقرها 

وعلى كل مضمون أن يساعد جهة العمل أو اخلدمة يف شأن أعداد هذه البيانات وحترير منوذج طلب  •

  . التسجيل 

ــــم   (20)ادة ــــــ

  : رقم تسجيل جھة العمل أو الخدمة 

جهة برقم وتبلغ كل ، أو خدمة تسجل لدية  يعطى فرع الصندوق املختص رقم تسجيل لكل جهة عمل

ويظل هذا الرقم ثابتًا ويذكر ، تسجيلها الضماين يف أشعار التسجيل الذي يسلم أليها غلى النموذج املعد هلذا الغرض 

  . يف مجيع احملررات املتبادلة بني جهات الضمان اإلجتماعي وبني جهة العمل أو اخلدمة 
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ــــم   (21)ادة ــــــ

  :تسجيل المشترك رقم 

وال جيوز أن يكون للمشرتك ، يعطى فرع الصندوق املختص كل مضمون مشرتك يسجل لديه رقم تسجيل 

ويراعى ذكر رقم ، ويظل هذا ثابتا للمشرتك بصفة دائمة طوال حياته وبعد مماته ، الواحد أكثر رقم تسجيل واحد 

  .نفسه وبورثته املستحقني عنه بعد وفاته  التسجيل يف مجيع املعامالت الضمانية املتعلقة باملشرتك

ــــم   (22)ادة ــــــ

  :الفروع  المقر الرئيسي و

عمل اجلهة امللزمة بالتسجيل يتم تسجيل مقرها الرئيسي لدى فرع يف حالة تعدد أماكن نشاط أو  •

ويتم تسجيل كل فرع من فروعها وكل ، الصندوق املختص الذي يقع بدائرة إختصاصه هذا املقر 

وحدة من وحداا على حدة لدى فرع الصندوق املختص الذي يقع يف نطاقه مقر الفرع أو 

  .الوحدة 

أذا أثبت لفرع الصندوق املختص الذي يقع بدائرة إختصاصه مشروع من املشروعات اليت تنفذها  •

جهة من اجلهات امللزمة بالتسجيل أو نشاط فرع من فروع هذه اجلهة أو وحدة من وحداا بأن 

تفي فيك، هذا املشروع أو ذلك النشاط ليس مستقال بذاته من النواحي اإلدارية واملالية واحملاسبية 

يقع بدائرته املقر الرئيسي  الذيبتسجيل املشروع أو النشاط املذكور لدى فرع الصندوق املختص 

 .للجهة امللزمة بالتسجيل 

ــــم   (23)ادة ــــــ

  : تعديل البيانات 

املختص بكل تغيري أو تعديل يطرأ على يبلع فرع الصندوق  أنعلى كل ملزم بالتسجيل أيا كان  •

دميها من جانبه يف منوذج طلب التسجيل سواء تعلق هذا التغيري أو التعديل البيانات السابق تق

بشكل املنشأة أو جهة العمل أو اخلدمة أيا كانت أو بعنواا أو مقرها أو نوع نشاطها أو عملها 

تعلق التغيري أو التعديل مبوظفيها أو عماهلا أو الشركاء فيها ، لك من البيانات اخلاصة ا  ذأو بغري

أو غري ، أو مرتبام أو نقلهم أو إنتهاء عملهم أو خدمام دة عملهم أو خدمتهم أو أجورهم وم

  .ذلك من البيانات املتعلقة م 

وعلى كل ملزم بالتسجيل اإلبالغ كذلك عن توقف عمله أو نشاطه أو انتهائه وسبب ذلك  •

 .وظروفه 
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ــــ    (24)ادةمــــــ

  :ا*عمال ا�ضافية 

املشرتك أو أعري من جهة عمل أو خدمة إىل جهة عمل أو خدمة أخرى أو أسند إليه أذا ندب  •

فتكون جهة العمل أو ، على أي حنو باإلضافة إىل عمله أو خدمته عمل أو خدمة يف جهة أخرى 

اخلدمة األخرية ملزمة بإبالغ فرع الصندوق املختص عن عمله اجلديد معها أو خدمته اإلضافية 

  .فيها 

تعددت أوجه  مهما  شرتك يف هذه احلالة رقم تسجيله فال يتعدد هذا الرقم وال يتغريويظل للم •

ويؤشر يف سجل املضمونني بالبيانات املتعلقة بالعمل اجلديد أو اخلدمة ، عمل املشرتك ونشاطه 

على أن يدخل ما حيصل عليه املشرتك مقابل عمله أو خدمته اجلديدة اإلضافية يف ، اإلضافية 

 . ويف تسوية املنافع اليت تستحق له ، حساب اإلشرتاكات اليت تستحق منه 

ـــــــــم   (25)ادة ـ

  : ميعاد ا�بIغ 

على النموذج املعد لذلك خالل ثالثة ، يتم اإلبالغ يف مجيع األحوال املنصوص عليها باملادتني السابقتني 

  .أيام من حصول التغيري أو التعديل أو بدء العمل أو اخلدمة اإلضافية أو توقف العمل أو النشاط أو انتهائه 

ــــم   (26)ادة ــــــ

  :المسئولين بجھات العمل أو الخدمة 

على كل جهة عمل أو خدمة ملزمة بالتسجيل أن ختصص فيها مسئوال أو مسئولني عن شئون  •

وعليها أن ختطر فرع الصندوق ، لك من املعامالت الضمانية ذوعن غري  املشرتكنيتسجيل 

وبكل تغيري يطرأ على هذه هم ومناذج توقيعام هؤالء املسئولني وصفام وعناوين بأمساءاملختص 

  .األمساء والصفات والعناوين ومناذج التوقيعات 

وتعترب السائل املوجهة من اجلهات املختصة يف شئون الضمان اإلجتماعي إيل هؤالء املسئولني  •

 .موجهة إىل جهات العمل أو اخلدمة املذكورة 

ــــم   (27)ادة ــــــ

  :البطاقة الضمانية 

ص بطاقة ضمانية على النموذج اخلاص بذلك بقصد التعريف باملضمون يعد فرع الصندوق املخت •

  .املشرتك لدى خمتلف اجلهات الضمانية 
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وتتضمن هذه البطاقة بيانات بشأن أسم املشرتك وفرع الصندوق املختص املسجل لديه ورقم  •

ني تسجيله وتاريخ وحمل ميالده ورقم بطاقته الشخصية أو جواز سفره أن كان من غري املواطن

  .وتلصق ا صورته الشمسية 

  .وتسلم البطاقة إىل املشرتك عن طريق جهة العمل أو اخلدمة التابع هلا  •

  .لدى كل معاملة ضمانية وكلما طلب إليه ذلك  وإبرازهاوعلى املشرتك احملافظة على هذه البطاقة  •

  .خطار الشرطة وفرع الصندوق املختص بذلك وعليه يف حالة فقدها أو تلفها إ •

ــــم   (28)ادة ــــــ

  :أشعار التسجيل 

على كل جهة عمل أو خدمة أال كانت أن حتتفظ لديها بأشعار التسجيل الصادر إليها من فروع الصندوق 

  .املختص والذي يفيد تسجيلها هي وتسجيل املضمونني العاملني ا من أية فئة كانوا لدى فرع الصندوق املختص 

  .هو ضمانيا   حلساب نفسه يف شأن تسجيلهويقع هذا األلتزام على العامل 
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  الباب الثاني

  بشـــــأن ا�شتراكــــات

  }فصل ا�ول في تحديد ا�شتراكات  {

  

ــــم   (29)ادة ــــــ

  ا�شتراكات المفروضة 

  -:اإلشرتاكات اآلتية . تفرض فئ مقابل املنافع النقدية 

  :إشتراك المعاش 1) 

وهو أشرتاك واحد يفرض بالنسبة إىل مجيع فئات املشرتكني مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب أصابة 

وقد حددت قيمة هذا اإلشرتاك بعشرة ، واملنح املقطوعة ، ومعاشات الورثة ، والعجز الكلى لغري أصابة العمل . العمل 

  . ونصف يف املائة 

  :إشتراك المساعدات 2) 

ىل فئة املشرتكني العاملني حلساب أنفسهم يف مقابل املنافع النقدية قصرية األمد اليت تستحق ويفرض بالنسبة إ

  .وقد حددا قيمة هذا اإلشرتاك بواحد ونصف يف املائة ،هلم 

  :إشتراك الرعاية الصحية 3) 

  -:ويفرض بالنسبة إىل مجيع فئات املشرتكني وينقسم إىل قسمني 

الرعاية الصحية النوعية اليت يقدمها صندوق الضمان اإلجتماعي للمشرتكني مقابل خدمات : القسم األول  •

  .وقد حدد بواحد يف املائة ، 

مقابل اخلدمات الطبية األساسية اليت تقدمها أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة للمشرتكني : القسم الثاين  •

  .وأفراد أسرهم وقد حدد باثنني ونصف يف املائة 
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ــــم   (30) ادةــــــ

  دخل الشريك في ا�نتاج 

حتدد اإلشرتاكات بالنسبة إىل الشركاء يف املنشآت اإلنتاجية على أساس دخل مفرتض خيتاره الشريك من بني  •

   -:قائمة الدخول املفرتضة اآلتية 

  .دينارا شهريا     150

 .دينارا شهريا     200

 .دينارا شهريا     250

 .دينارا شهريا     300

 .نارا شهريا دي    350

 .دينارا شهريا     400

 .دينارا شهريا     450

  .دينارا شهريا     500

 .دينارا شهريا     550

 .دينارا شهريا     600

  .وخيضع إختيار الشريك للدخل املفرتض ملوافقة املنشأة اإلنتاجية واعتماد فرع الصندوق املختص  •

ويراعى أن يتناسب اخلل املفرتض الذي يتم اختياره مع النصيب من األرباح الصافة للمنشأة الذي يتوقع  •

  .حصوله عليه وعلى أال يتعده احلد األعلى املقرر للدخل املفرتض 

ــــم   (31)ادة ــــــ

  دخل العامل لحساب نفسه 

أساس دخل مفرتض خيتاره املشرتك من بني على ، فيما يتعلق بالعاملني حلساب أنفسهم ، حتدد اإلشرتاكات  •

  -:قائمة الدخول املفرتضة اآلتية 

  .دينارا شهريا     150

 .دينارا شهريا     200
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 .دينارا شهريا     250

  .دينارا شهريا     300

 .دينارا شهريا     350

 .دينارا شهريا    400

 .دينارا شهريا    450

 .دينارا شهريا    500

 .هريا دينارا ش   550

 .دينارا شهريا    600

وخيضع إختيار املشرتك للدخل املفرتض العتماد فرع الصندوق املختص ويراعى أن يتناسب ذلك اخلل  •

  .املفرتض مع دخلة الصايف الفعلي 

وحتدد بقرار من اللجنة الشعبية لصندوق الضمان اإلجتماعي شرائح الدخول املفرتضة لكافة املهن واحلرف 

وذلك بالتنسيق مع أمانة ،املختلفة حبد أدىن وحد أقصى لكل حرفة أو نشاط يف حدود أحكام هذه املادة واألنشطة 

  .اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب املهين 

ــــم   (32)ادة ــــــ

  ضوابط إختيار الدخل المفترض 

، يار املشرتك للدخل املفرتض املناسب يف احلاالت املنصوص عليها باملادتني السابقتني يراعى عن مراقبة إخت1) 

  -:االستهداء بالعوامل اآلتية 

  .رأس مال املنشأة  •

  .حجم أعماهلا وأنشطتها وميزانيتها التقديرية •

  .حساب األرباح واخلسائر يف السنة أو السنوات املاضية  •

  .الضرائب املدفوعة عن دخلها يف السنوات املذكورة •
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فيعدل  ،وإذا قامت لدى فرع الصندوق املختص دالئل قوية على عدم صحة الدخل املفرتض الذي أختاره املشرتك 2) 

ويضل هذا القرار ساريا ما مل يلغى أو ،الدخل بقرار مسبب من جانبه وحيدد األشرتاكات على أساس ما ورد ذا القرار

  .يعدل بقرار من جلنة املنازعات املختصة وفقا للقانون 

ــــم    (33)ادةــــــ

  الدخل مفترض لمدة سنة 

مىت مت إختيار الدخل املفرتض وفقا ألحكام املواد السابقة فأنة يضل مستقرا ملدة سنة على األقل وال جيوز  •

  .تغيري خالل هذه املدة 

  وتتبع يف شأن طلب تغيري الدخل املفرتض بعد هذه املدة ذات القواعد املقرر للمواد السابقة 

  .العمل للدخل املفرتض املعدل أعتبارا من أول السنة امليالدية التالية لقبول طلب التغيري  ويسري •

ــــم   (34)ادة ــــــ

  مرتب موظف 

من هذه الالئحة  (5)يقصد باملرتب  الذي يستحق عنه اإلشرتاك فيما يتعلق باملوظفني الوارد بيام باملادة  •

ف املشرتك أي أول مربوط درجته وما استحقه يف هذه الدرجة من املرتب الفعلي وهو املرتب األساسي للموظ

وعالوة العائلة ، عالوات سنوية وتشجيعية وعالوة ترقية مضافا إىل ذلك ما يستحق له من عالوة السكن 

 وسائر العالوات والبدالت واملزايا املالية األخرى ذات الصفة املستقرة الثابتة املنتظمة اليت حيددها قرار تصدره

  .اللجنة الشعبية لصندوق الضمان اإلجتماعي

وتراعى بالنسبة لبدل العمل اإلضايف الذي يتقاضاه املوظف مىت توفرت له صفة الثبات واإلستقرار ملدة ستة  •

  . أحكام التشريعات املنظمة لبدل العمل اإلضايف ، أشهر على األقل خالل السنة امليالدية الواحدة 

ف من جانب جهة العمل تقدر هذه امليزة العينية بقيمة عالوة السكن اليت  وىف حالة ختصيص مسكن للموظ •

  . كانت تستحق له لو مل خيصص له ذلك املسكن 

وال يشمل املرتب املبالغ اليت يتقاضاها املوظف عوضًا عن نفقات فعلية كبدل السفر وعالوة البيت وما يف  •

  .حكمها 
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ــــم   (35)ادة ــــــ

  عمل جر العامل بمقتضى عقد أ

من  (7 - 6)يقصد باألجر الذي يستحق عنه اإلشرتاك فيما يتعلق بالعاملني بعقود عمل الوارد بيام يف املادتني 1) 

هذه الالئحة األجر الفعلي وهو كل ما يستحقه العامل املشرتك لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيين أيا كانت الفرتة 

  .اليت يستحق عنها 

ساسي للعامل مضافا إليه ما يتقاضاه يف مقابل اإلسكان ومقابل األعباء العائلية والعالوات ويشمل ذلك األجر األ2) 

  :والبدالت واملزايا املالية اآلتية ذات الصفة املستقرة والثابتة واملنتظمة وهــي 

  .البدالت النقدية عن األعمال اخلطرة أو شبه اخلطرة أو الضارة بالصحة  •

املكافآت واملنح وغريها من املبالغ اليت تعطي مقابل نشاطه أو جزاء أمانته أو كفايته مىن كانت مقررة يف عقد  •

  .العمل أو يف اللوائح واألنظمة أو جرى العمل مبنحها 

  . نصيب العامل يف األرباح  •

  . العالوات اليت تتصرف بسبب غالء املعيشة  •

  .املزايا العينية اليت تقدم للعاملني  •

ما حيصل عليه العاملون بالفنادق واملطاعم واملقاهي وغريها من احملال العمة من هبات من غري صاحب  •

  .العمل إذا تضمن عقد العمل أو لوائح وأنظمة العمل قواعد لضبطها 

بدل العمل اإلضايف مىن كانت له صفة الثبات واإلستقرار ملدة ستة أشهر على األقل خالل السنة امليالدية  •

  احدة مع مراعاة أحكام التشريعات املنظمة لبدل العمل اإلضايف الو 

  .وال يشمل األجر ما يتقاضاه العامل من مبالغ عوضا عن نفقات فعلية كبدل الفر وعالوة املبيت وما يف حكمها 3) 

الوطنية مبا ال يتم إحتساب اإلشرتاك الضماين بالنسبة للعاملني الوطنيني يف الشركات األجنبية وجهات العمل غري 4) 

  .م 1985لسنة  (5)م املعدل بالقانون رقم 1981لسنة  (15)يتعارض وأحكام القانون رقم 

ــــم   (36)ادة ــــــ

  المزايا العينية 

كانت هذه املزايا طعاما أو مسكنا فيكون   إذعلى أنه ، تقدر املزايا العينية اليت تقدم كأجور للعمال بقيمتها 

  :  تقديرها على الوجه األيت

  :الطعام 1) 

  .نصف دينار يوميا : وجبة رئيسية واحدة يف اليوم 



25 

 

  .دينار واحد يوميا : وجبتان رئيسيتان أو أكثر يف اليوم 

  :المسكن 2) 

ويقدر بقيمة عالوة السكن اليت تستحق لعامل مماثل له يف األجر من العاملني اخلاضعني لنظام عالوة السكن 

والضوابط اليت تنظم ميزة عالوة السكن للمضمونني املشرتكني بقرار من اللجنة الشعبية وحتدد األسس والقواعد ، 

  .لصندوق الضمن اإلجتماعي 

ــــم   (37)ادة ــــــ

  ا*جر بالقطعة أو با�نتاج 

إذا كان العامل بعقد يتقاضى أجرة بالقطعة أو على أساس اإلنتاج أو مقابل عمولة تتحدد حبسب حجم 

فيحسب أجره على أساس متوسط ما تتقاضاه عن مدة عمله يف األشهر ، هبة من العمالء أو بالساعة املبيعات أو 

  .وبالنسبة إىل العاملني اجلدد يؤخذ متوسط أجر عامل مماثل أساس للحساب ، الثالثي األخرية 

ــــم   (38)ادة ــــــ

  تقدير ا*جر 

مل يقتنع فرع الصندوق املختص مبا حصل اإلقرار به إذا مل تقر جهة العمل باألجر الفعلي للعامل بعقد أو 

  .فيتوىل هذا الفرع تقدير األجر وحساب اإلشرتاك على أساسه 

ــــم   (39)ادة ــــــ

  حالة الجمع بين عدة أعمال أو خدمات 

، من هذه الالئحة  (12)إذا كان املشرتك يعمل لدى أكثر من جهة عمل أو خدمة وسجل طبقا للمادة  •

فان ما يتحصل عليه من دخل أو أجر أو مرتب من عري جهة عمله األصلية حيسب ضمن الوعاء الضماين 

  .من أجره أو مرتبه األساسي بدون عالوات  %50يف حدود 

من هذه الالئحة ذه الصفة وقوم بعدة  (13)فإذا كان املشرتك عامال حلساب نفسه وسجل طبقا للمادة  •

  .تطبق بشأا أحكام الفقرة أ من هذه املادة ، خرى فأن ما حيصل عليه من دخول أنشطة أ

  .وقي مجيع األحوال تراعي التشريعات اخلاصة مبزاولة احلرف واملهن واألنشطة املختلفة إىل جانب العمل األصلي 
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ــــم   (40)ادة ــــــ

  الوعاء ا�جمالي لVشتراك 

رتب الفعلي أو األجر الفعلي أو الدخل املفرتض على النحو السالف حيسب كل أشرتاك بنسبة مئوية من امل

بيانه وذلك قبل إستنزال أية إستقطاعات جتري عليه كالضرائب والرسوم وقبل خصم الديون واألقساط املستحقة على 

أخري أو لغري املشرتك واالستقطاعات األخرى بسبب اجلزاءات أو الغرامات أو اخلصم مقابل أيام الغياب أو ساعات الت

من هـذه  34ذلك من األسباب اليت دعت إىل خفض األجر أو الضرائب أو الدخل وذلك مع مراعاة حكم املادة 

  .الالئحـة 

ــــم   (41)ادة ــــــ

  الشھر ھو الوحدة الزمنية لIشتراك  

على أو مرتب تكون العربة يف حتديد اإلشرتاك يف مجيع األحوال مبا يستحق للمشرتك يف كل شهر من أجر ف •

وذلك سواء كان حيصل عليه فعال يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا ، أو بدخله املفرتض عن شهر ، فعلى 

  . أو كان يستحقه عن أية وحدة زمنية أخرى 

  .ويقصد بالشهر يف هذا اخلصوص الشهر حبسب التقومي امليالدي  •

  (42)ادة ـــــــــم

  ھائھا حا.ت بدء العمل أو الخدمة وانت 

يستحق اإلشرتاك عن الشهر الذي يبدأ فيه املشرتك العمل أو اخلدمة وكذلك عن الشهر الذي ينتهي فيه  •

عمله أو خدمته وذلك على أساس نسبة عدد أسام العمل أو اخلدمة الفعلية لذلك املشرتك يف الشهر املذكور 

  .إىل مدة شهر كامل 

أخرى حتسب اإلشرتاكات املستحقة عن عمله أو خدمته  ويف حالة إنتقال املشرتك من جهة عمل أو خدمة •

  .على أساس املدة الفعلية اليت قضاها فيكل جهة منها 

  (43)ادة ـــــــــم

  فقد ا*جر بسبب المرض أو ا�صابة 

إذا فقد املشرتك كامل أجره أو مرتبه أو دخله ملدة معينة بسبب املرض أو أصابة العمل أو الوالدة فيعفى من  •

صته من اإلشرتاك هن املدة املذكورة على أن تعترب هذه املدة كما لو كانت مسددة عنها اإلشرتاكات أداء ح

  .بالكامل وذلك فيما عدا أشرتاك املساعدات 

  .فإذا كان فقد األجر أو املرتب أو الدخل جزئيا فيعفى من أداء اإلشرتاك عن القدر الذي فقده  •
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ــــم   (44)ادة ــــــ

  رمان حا.ت الوقف والح

ال حيول دون إستحقاق اإلشرتاك الضماين كامال وقف املشرتك عن العمل أو اخلدمة  بدون مرتب أو أجر أو  •

أو مبرتب أو أجر  أو دخل خمفض أو حرمانه كليا أو جزئيا من مرتبه أو أجره أو دخله مبقتضى ، دخل 

اجلزاءات أو اإلستقطاعات أيا   أنظمة العمل أو اخلدمة أو نقص مرتبه أو أجرة أو دخله بسبب اخلصم أو

  .كانت 

ويبقى قائما يف هذه احلاالت إلتزام جهة العمل أو اخلدمة بأداء حصة املشرتك يف اإلشرتاك نيابة عنه على أن  •

تعترب هذه احلصة املؤدا عنه يف حكم القرض الذي يلتزم املشرتك بالوفاء به جلهة العمل أو اخلدمة وفقا 

  .ا لألنظمة املعمول ا فيه

 . من هذه الالئحة  (43)وال خيل ما تقدم حبكم املادة  •

  (45)مادة 

  ا�عارة والندب والبعثة والتجنيد 

يكون اإلشرتاك الضماين مستحقا يف حالة إعارة املشرتك أو ندبه للعمل جبهة أخرى داخل الدولة على أساس  •

من جهة عمله املنتدب أو املعار غليها  ما يتقاضاه من مرتب أو أجر ومزايا مالية مقررة وفقا هلذه الالئحة

  .وذلك طيلة فرتة الندب أو اإلعارة 

يكون اإلشرتاك الضماين مستحقا يف حالة إعارة املشرتك أو ندبه أو تكليفه بالعمل خارج الدولة مستحقا يف  •

ة تدريبية أو حالة إعارة املشرتك أو ندبه أو تكليفه بالعمل خارج الدولة أو إيفاده يف بعثة دراسية أو دور 

اإلستدعاء للخدمة العسكرية أو الوطنية على أساس املرتب أو األجر الذي كان يستحق له من جهة عمله 

  .األصلية مضافا إليه الرتقيات والعالوات الدورية اليت تستحق له 

بوصفها وتلتزم اجلهة اليت يصرف منها مرتبه أو أجره أو دخله يف هذه احلاالت بأداء حصتها من اإلشرتاك  •

  .جهة عمل أو خدمة وأداء حصة املشرتك نيابة عنه وفقا إلحكام الفقرتني السابقتني 

  (46)مـــــــــادة 

  ا*جازات وا�عارات بدون مرتب 

يظل اإلشرتاك الضماين مستحقا يف احلاالت اليت ال يستحق فيها للمشرتك أجر أو مرتب أو دخل الدولة  •

وحيسب اإلشرتاك يف هذه اخلاالت على أساس أخر مرتب ، أجازة خاصة بسبب أجازة دراسية أو إعارة أو 

  .أخر أجر أساسي تتقاضاه مضافا غليه عالوتا السكن والعائلة  أو 
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على أن يسرى يف ، وتستمر جهة العمل أو اخلدمة يف أداء حصتها من اإلشرتاك وحصة املشرتك نيابة عنه  •

  .من هذه الالئحة  (44)من املادة ) ب(هذه احلالة حكم الفقرة 

ــــادة    (47)مــــــ

  توزيع عبء ا�شتراك 

مع مراعاة أحكام اإلتفاقيات الدولية الضمانية يوزع عبء كل إشرتاك من اإلشرتاكات الضمانية على الوجه 

  -:األيت 

  :بالنسبة إلى الشركاء 1) 

من نصيب الشركاء يف دخل تؤدي املنشاة اإلنتاجية كامل اإلشرتاك الذي يستحق عن الشريك وذلك خصما 

  .النشأة 

بالنسبة للعاملين في الجھاز ا�داري والمؤسسات والھيئات والشركات العامة وجھات العمل 2) 
  :الوطنية ا*خرى 

  :يوزع عبء إشرتاك على ثالثة أطراف بالنسب اآلتية 

  .من اإلشرتاك   5%اخلزانة العمة وتتحمل  •

  .إلشرتاك من ا 70%جهة العمل أو اخلدمة وتتحمل  •

  .من اإلشرتاك  25%املشرتك ويتحمل   •

  :بالنسبة إلى العاملين لحساب أنفسھم  3)

  :يوزع عبء اإلشرتاك على طرفني بالنسب اآلتية 

  من اإلشرتاك  5%اخلزانة العامة وتتحمل  •

  .من اإلشرتاك  95%املشرتك ويتحمل  •

  :بالنسبة للعاملين في جھات العمل غير الوطنية 4) 

  :اإلشرتاك على طرفني بالنسب اآلتية يوزع عبء 

  .من اإلشرتاك  75%جهة العمل أو اخلدمة وتتحمل  •

  .من اإلشرتاك  25%املشرتك ويتحمل  •
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ــــادة    (48)مــــــ

  عبء المشترك محدد 

ال جيوز جلهة العمل أو اخلدمة أو لغريها من اجلهات أن حتمل املضمون املشرتك بأي نصيب من اإلشرتاك 

  . يزيد على ما حدد بقانون الضمان اإلجتماعي  وبأحكام هذه الالئحة 

 كما ال جيوز بصفة عامة حتميل املشرتكني بنصيب يف أعباء املقررة بالقانون املذكور أو اللوائح اليت تصدر

  .مبقتضاه 

ــــادة    (49)مــــــ

  :تحديد ا�شتراك في حالة عدم تقديم البيانات 

إذا ختلفت جهة العمل أو اخلدمة أو ختلف املشرتك عن تقدمي البيانات الالزمة لتحديد قيمة اإلشرتاك 

إليه أو يف ضوء ما فيتوىل فرع الصندوق املختص حتديد اإلشرتاك على أساس أخر بيانات سبق تقدميها ، الواجب أداؤه 

  .قد يتوافر لديه من معلومات أخرى 

ويكون قراره يف هذا الشأن ملزما جلهة العمل أو اخلدمة وللمشرتك ما مل يلغ هذا القرار أو يعدل بقرار يصدر 

قانون  من(44)من الفرع املذكور بعد اإلدالء بالبيانات الالزمة وبقرار من جلنة املنازعات املختصة مبقتضى حكم املادة 

  .الضمان اإلجتماعي 
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 }الفصل الثاني في أداء ا�شتراكات  {

ــــادة    (50)مــــــ

  أداء ا�شتراك إلزامي 

يكون أداء اإلشرتاكات إلزاميا وذلك فيما يتعلق جبميع أفراد فئات املضمونني املشرتكني ويف حدود أحكام  •

  .قانون الضمان اإلجتماعي وأحكام هذه الالئحة 

، ويستمر األلتزام بأداء اإلشرتاك طوال مدة خدمة املشرتك أو عمله وحىت تاريخ إنتهاء اخلدمة أو العمل  •

وذلك مع مراعاة انه يتعني وقف اقتطاع إشرتاك املعاش من مرتب املشرتك أو أجره أو دخله إبتداء من التاريخ 

) ج(فقرة  14ش وذلك عمال حبكم املادة الذي ختوله فيه مدة خدمته أو عمله احملسوبة احلد األقصى للمعا

  .من قانون الضمان اإلجتماعي 

ــــادة    (51)مــــــ

  الملزم بأداء ا�شتراك 

  :تلتزم بأداء اإلشرتاكات الضمانية اجلهات اآلتية 1) 

  : المنشآت ا�نتاجية  •

الشركاء يف من اإلشرتاكات اليت تستحق عن الشركاء فيها وذلك خصما من نصيب % 100وتلتزم بأداء 

  دخل املنشآت 

  :الخزانة العامة  •

من اإلشرتاكات اليت تستحق عن املشرتكني من املوظفني والعاملني لدى اجلهات الوطنية % 5وتلتزم بأداء 

  .وحلساب أنفسهم 

  :جھات الخدمة أو العمل الوطنية  •

كما تلتزم هذه ، من اإلشرتاكات اليت تستحق عن املشرتكني من املوظفني والعاملني لديها % 70وتلتزم بأداء 

من اإلشرتاكات املستحقة % 25اجلهات بأن تؤدي نيابة عن هؤالء املوظفني والعاملني احلصة اليت يتحصلوا وقدرها 

  .عنهم 
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  :جھات العمل أو الخدمة غير الوطنية  •

اكات اليت تستحق عن املشرتكني من العاملني لديها كما تلتزم هذه اجلهات من اإلشرت % 75وتلتزم بأداء 

  .من اإلشرتاكات املستحقة عنهم % 25بأن تؤدي نيابة عن هؤالء العاملني احلصة اليت يتحصلوا وقدرها 

  :العاملون لحساب أنفسھم  •

  .من اإلشرتاكات اليت تستحق عنهم % 95ويلتزمون بأداء 

ن اجلهات السالفة الذكر هي املخاطبة بأحكام قانون الضمان اإلجتماعي وأحكام هذه الالئحة وتكون كل جهة م2) 

  .ذلك يف احلدود املقررة ذه املادة ، باعتبارها امللزم بأداء اإلشرتاكات قانونا 

ــــادة    (52)مــــــ

  :عمل المشترك لدى أكثر من جھة 

ة عمل أو خدمة فيكون على كل جهة منها أن تؤدي ما أذا كان املشرتك يعمل أو خيدم لدى أكثر من جه

من هذه  39تلتزم بأدائه من اإلشرتاكات عنه حبسب األجر أو املرتب الذي يتقاضاه منها مع مراعاة حكم املادة 

  .الالئحة 

ــــم   (53)ادة ــــــ

  حصة الخزانة العامة 

والعاملني لدى جهات عمل وطنية من اإلشرتاكات املستحقة عن املشرتكني من املوظفني % 5وقدرها 

وذلك بطريق التحويل مباشرة من أمانة اللجنة الشعبية للخزانة إىل حساب صندوق ، والعاملني حلساب أنفسهم 

  .خالل مدى ال جتاوز العشرة أيام األوىل من الشهر امليالدي التايل لتاريخ املطالبة ، الضمان اإلجتماعي باملصرف 

ــــادة    (54)مــــــ

  :تزام المنشآت ا�نتاجية إل

وعلى كل فرع من فروعها _ شركاء ال أجراء _ على كل منشأة من املنشآت اإلنتاجية اليت يطبق ا نظام 

أن تؤدي شهريا كامل اإلشرتاكات املستحقة عن الشركاء فيها إىل فرع الصندوق املختص ، وكل وحدة من وحداا 

أو الفرع وذلك حلساب صندوق الضمان اإلجتماعي خالل املدة املشار إليها بالبلدية الذي يقع بدائرته مقر الوحدة 

  .باملادة السابقة 
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ــــادة    (55)مــــــ

  :إلتزام جھات الخدمة والعمل 

ميا يف ذلك األمانات واللجان ، على كل جهة من جهات اخلدمة أو العمل سواء كانت عامة أو خاصة  •

األجهزة العامة القائمة بذاا واهليئات واملؤسسات العامة والبلديات الشعبية واملصاحل واإلدارات العامة و 

أن تقتطع من مرتبات وأجور املوظفني والعاملون ، واملنشآت والشركات الوطنية واألجنبية وأصحاب األعمال 

وعليها أن تؤدي شهريا هذه احلصة باإلضافة إىل احلصة ، من اإلشرتاكات املستحقة عنهم %  25وقدرها 

إىل فرع الصندوق  –حسب األحوال  –من اإلشرتاك املستحق %  75أو %  70ليت تلتزم ا وقدها ا

  .املختص بالبلدية الذي يقع بدائرته مقر جهة العمل أو اخلدمة وذلك حلساب صندوق الضمان اإلجتماعي 

فيتعني أداء اإلشرتاكات فإذا كان جلهة العمل أو اخلدمة أكثر من مقر أو كان هلا مقر رئيسي ومقار فرعية  •

املتعلقة باملوظفني والعاملني يف كل فرع الصندوق املختص بالبلدية الكائن بدائرته كل مقر أو كل فرع على 

  .وذلك حلساب الصندوق ، حدة 

ــــادة    (56)مــــــ

  قبض ا*جر من غير جھة العمل  

يلتزم هؤالء العاملون بأداء ،  جهة العمل يف احلاالت اليت تكون فيها أجور العاملني كلها مما تدفقه غري 

وتلتزم جهة العمل بأداء احلصة اليت تتحصل ا من اإلشرتاك وفقا ألحكام ، من %  25حصتهم من اإلشرتاك وقدرها 

  .هذه الالئحة 

  (57)مـــــــــادة 

  إلتزام العامل لحساب نفسه  

 على كل مشرتك من العاملني حلساب أنفسهم أن يؤدي شهريا حصته يف اإلشرتاك املستحق عنه وقدرها 

إىل فرع الصندوق املختص بالبلدية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر عله أو نشاطه وذلك حلساب ، منه %  95

  .صندوق الضمان اإلجتماعي 

ــــادة    (58)مــــــ

  ميعاد ا�ستحقاق وا*داء

حق اإلشرتاك املتعلق بكل شهر ميالدي يف اليوم األول من الشهر امليالدي التايل له مباشرة ويكون يست •

  .اإلشرتاك واجب األداء شهريا فور إستحقاقة 
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وعلى كل من يلتزم بأداء اإلشرتاك كله أو حصة منه أن يبادر إىل األداء يف اليوم األول من الشهر املذكور أو  •

وأال إستحقت عليه غرامة التأخري فضال عن ، اليوم العاشر  –بأي حال  – جياوز على األكثر يف ميعاد ال

  .اجلزاءات القانونية األخرى 

وجيوز لفرع الصندوق املختص أن يقبل أداء املشرتك العامل حلساب نقسه حصته من اإلشرتاك املستحق  •

  .مقدما 

ــــادة    (59)مــــــ

  ة ا*داء قطري

يكون أداء اإلشرتاكات يف مجيع األحوال بطريق األداء مباشرة حلساب صندوق الضمان اإلجتماعي بإحدى 1) 

  -:الوسائل اآلتية  

بالدفع إىل فرع الصندوق املختص نقدا أو بصك معتمد من أحد املصارف العاملة بالدولة وذلك حلساب  •

  .الصندوق 

  .باإليداع حلساب الصندوق بأحد املصارف  •

وعلى امللزم باألداء أن يقدم إىل املوظف املكلف مبراجعة التحصيل بفرع الصندوق املختص خالل عشرة أيام على 2) 

ويقوم ، األكثر من تاريخ الدفع أو اإليداع إيصال التوريد أو قسيمة الدفع وصورة من االستمارة املعدة هلذا الغرض 

بعد مراجعته أو التثبت من مطابقة املبلغ املدفوع ملستحقات  املوظف املذكور خبتم إيصال التوريد أو قسيمة الدفع

  .كما خيتم صورة االستمارة املذكورة ويعيدها لصاحب الشأن ، صندوق الضمان اإلجتماعي 

أو تاريخ تسليم الصك أو تاريخ إيداع ) أو قسيمة الدفع(ويتحدد تاريخ أداء اإلشرتاكات بتاريخ إيصال التوريد 3) 

  .ندوق الضمان اإلجتماعي يف املصرف املبلغ حلساب ص

ــــادة    (60)مــــــ

  سجل ا�شتراكات

وحتدد اللجنة الشعبية لصندوق ، يعد يف فرغ الصندوق املختص بكل بلدية سجل ملتابعة سداد اإلشرتاكات 

  .الضمان اإلجتماعي بقرار منها بيانات هذا السجل ونظام القيد فيه 
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ــــادة    (61)مــــــ

  با.شتراكات المدفوعة ا*خطار 

يقوم فرع الصندوق املختص يف كل بلدية بأخطار املشرتكني املسجلة أمسارهم لديه بعدد اإلشرتاكات 

  .الضمانية املدفوعة عنهم وذلك بناء على طلب كل منهم 

ــــادة    (62)مــــــ

  إستمارات الصرف 

رف املرتبات واألجور والدخول البيانات  أن تضمن إستمارات ص –أيا كانت  –على جهات العمل واخلدمة 1) 

  -:اآلتيــة 

  .أسم املشرتك بالكامل  •

  .رقمه الضماين  •

  .عدد أيام العمل خالل الشهر بالنسبة إىل املشرتك  •

  .املرتب أو األجر أو اخلل املدفوع له عن الشهر  •

اخلدمة من هذا قيمة اإلشرتاك الضماين املستحق عن كل مشرتك وحصة كل من املشرتك وجهة العمل أو  •

  .اإلشرتاك 

وعلى جهات العمل واخلدمة أن حتتفظ بصور من كل إستمارة من أستارات الصرف املذكورة ملدة ثالث سنوات 2) 

  .على األقل 

ــــادة    (63)مــــــ

  وجوب ا*داء رغم ا�عتراض

ذه الالئحة ولو كان لديه أن يويف به على النحو املقرر –كله أو بعضه   –على كل من يلتزم بأداء اإلشرتاك 

وال مينعه األداء من تقدمي ما قد يكون لديه من اعرتاضات أو تظلمات إىل اجلهة  ، سبب لالعرتاض أو التظلم 

  .املختصــة 

ــــادة    (64)مــــــ

  أثر التخلف عن التسجيل أو ا*داء  

ضياع ، أو التأخري يف ذلك ، أدائها ال يرتتب على التخلف عن أداء اإلشرتاكات الضمانية من جانب امللزم ب •

  .حق املشرتك أو املستحقني عنه يف املنافع الضمانية 



35 

 

وعلى فرع الصندوق املختص الرجوع على امللزمني باألداء للحصول على مستحقات الصندوق يف 

  .حة اإلشرتاكات املتأخرة وغرامات التأخري بالطرق املقررة يف قانون الضمان اإلجتماعي ويف هذه الالئ

منفعة ضمانية ، أو املستحقون عنه ، وإذا انتهى نشاط العامل حلساب نفسه ألي سبب كان وأستحق هو  •

قبل تسجيله يف نظام الضمان اإلجتماعي وحتديد دخله املفرتض فيتم تسجيله باحلد األدىن املقرر بشرحية 

  .الدخل املفرتض للمهنة أو احلرفة اليت كان يزاوهلا قبل إنتهاء نشاطه 
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 الباب الثالث
  ضمانات التسجيل والتحصيل والتفتيش

  

  } الفصل ا�ول ضمانات التسجيل والتحصيل {

ــــم   (65)ادة ــــــ

  العقوبات 

   من قانون الضمان اإلجتماعي كل من (45)من املادة ) أ(يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها بالفقرة  •

أو أمتنع عن ، معلومان أو بيانات غري صحيحة  –فيما يتعلق بالتسجيل الضماين أو اإلشرتاكات  –أعطى 

أعطاء املعلومان أو البيانات الصحيحة وذلك بقصد أن يتهرب هو أو غريه من أي إلتزام يفرضه قانون 

لنفسه أو لغريه غلى أية أو بقصد أن حيصل ، الضمان اإلجتماعي أو تفرضه أحكام هذه الالئحة أو غريها 

كما يلزم برد قيمة مجيع املنافع اليت يكون قد ، منفعة ضمانية نقدية أو عينية أو على زيادة يف هذه املنفعة 

  .وبتعويض صندوق الضمان اإلجتماعي عن أية أضرار تكون قد ترتبت على فعله ، تلقاها بدون وجه حق 

الضمان اإلجتماعي كل مسئول   من قانون (45)من املادة ) ب(ويعاقب بالغرامة املنصوص عليها يف الفقرة  •

عن جهة عمل أو خدمة مل يتخذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل أي مضمون مشرتك من العاملني معه 

كما يعاقب ، سواء كان من الشركاء أو املوظفني أو العاملني بعقود ، اخلاضعني ألحكام القانون املذكور 

لك ذمل العاملني لديه أي نصيب يف إشرتاكات الضمان اإلجتماعي مل ينص عليه بالعقوبة ذاا كل من حي

. من اللوائح أو يزيد على ما نص عليه فيها ، أو غريها ، من الالئحة ، أو غريها ، ه الالئحة ذالقانون أو ه

  .وتتعدد الغرامة اليت حيكم ا بتعدد العاملني الذين وقعت بشأم املخالفة 

ــــم   (66)دة اــــــ

  غرامة التأخير 

عن أداء األنصبة املفروض ، إذا تأخر امللزم بأداء اإلشرتاكات سواء كان هو جهة العمل أو املضمون املشرتك  •

عليه أداؤها من اإلشرتاكات إىل اجلهات ويف املواعيد احملددة وفقا لقانون الضمان اإلجتماعي وإلحكام هذه 

فتستحق على امللزم باألداء غرامة التأخري املقررة حبكم املادة ، ر مبقتضاه الالئحة وغريها من اللوائح اليت تصد

مخسة يف املائة من قيمة مبالغ اإلشرتاكات املستحقة اليت بأخر %   5من القانون املذكور ومقدارها (46)

  .وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة من مدة التأخري يف السداد ، أداؤها 
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وحده غرامة التأخري وال جيوز أن حتمل جهة العمل أو اخلدمة عبء هذه الغرامة  ويتحمل امللزم باألداء •

   للمشرتك بل تكون هي امللزمة وحدها بأداء الغرامة باإلضافة إىل سداد حصتها وحصى املشرتك من

  .اإلشرتاك 

دون غرامة وذلك كما يسمح بأداء اإلشرتاك ، وال تستحق الغرامة إذا مت أداء اإلشرتاك يف تاريخ استحقاقه  •

من الشهر دون أداء اإلشرتاك فتستحق عن هذا اإلشرتاك غرامة  -على األكثر –خالل األيام العشرة األوىل 

أعتبارا من اليوم األول من الشهر  –يف مجيع األحوال  –على أن يكون إستحقاق الغرامة وحساا ، التأخري 

  .ق اإلشرتاك الذي تأخر أداؤه امليالدي السالف ذكره أي اعتبارا من تاريخ إستحقا

ويكون إستحقاق غرامة التأخري بقوة القانون وبدون حاجة غلى أية مطالبة قضائية أو إدارية أو إنذار أو تنبيه  •

  .أو إختاذ أية إجراءات أخرى 

  .عن كل سنة أو جزء من السنة من كامل مدة التأخري % 5وحتسب الغرامة مبقدار •

إىل كل إشرتاك على حدة من تاريخ إستحقاق هذا اإلشرتاك حىت تاريخ سداد وحتسب مدة التأخري بالنسبة  •

  .قيمته 

وإذا كانت مدة التأخري جزءا من السنة فتحسب سنة وإذا كانت املدة سنة أو عدة سنوات وجزءا من السنة  •

  .فيحسب كسر السنة سنة كاملة 

  ..ويكون حتصيل غرامات التأخري حلساب صندوق الضمان اإلجتماعي  •

  (67)ادة ـــــــــم

  الترخيص لجھات العمل 

أيا كانت  –على مجيع الوحدات اإلدارية العامة واجلهات العامة اليت ختتص بإصدار تراخيص جلهات العمل 

أن تعلق إصدار هذه الرتاخيص أو جتديدها على تقدمي شهادة من فرع صندوق الضمان اإلجتماعي املختص تفيد  –

  .ني لديها يف سجالت هذا الفرع وسداد اإلشرتاكات الضمانية املتعلقة م تسجيل جهة العمل والعامل

ــــم   (68)ادة ــــــ

  إلتزام جھات العمل والخدمة با�خطار 

على كل جهة من جهات العمل أو اخلدمة اليت تستخدم أحد أصحاب املعاشات الضمانية أو احد 

املستحقني يف املعاش أن ختطر فرع الصندوق املختص باسم من تستخدمه وتاريخ التحاقه بالعمل أو اخلدمة ومبرتبه أو 

شرتكا وحتصيل اإلشرتاكات الضمانية اليت أجره أو دخله وسائر البيانات الالزمة قانونا وذلك لضمان تسجيله بوصفه م

ويف حالة عدم ، من قانون الضمان اإلجتماعي  (40)وفقا حلكم املادة ، تستحق عن عمله أو خدمته اجلديدة 

  .من القانون على جهات العمل أو اخلدمة  (45)اإلخطار تطبق أحكام املادة 
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ــــم   (69)ادة ــــــ

  التنازل عن المنشآت 

املختصة بتحرير أو توثيق أو شهر أو تسجيل العقود واحملررات املتعلقة بالتنازل عن املنشات أو على اجلهات 

أن تعلق األجراء على تقدمي شهادة من جانب املتنازل تفيد تسجيل املنشاة أو جهة العمل ، جهات العمل بصفة عامة 

  .ت الضمانية املستحقة والعاملني ا يف سجالت الضمان اإلجتماعي والوفاء جبميع اإلشرتاكا

ــــم   (70)ادة ــــــ

  ا*متياز

وتأتى مرتبة هذا ، يكون لإلشرتاكات الضمانية وغرامات التأخري امتياز عام على مجيع أموال امللزم بأدائها 

  .من القانون املدين اللييب  (1143)األمتياز بعد مرتبة املصروفات القضائية وتتبع بشأنه أحكام املادة 

  (71)ادة ــــــــــم

  الحجز ا�داري 

عن تنفيذ إلتزامه أو عن أداء غرامات التأخري املستحقة عليه –أيا كان –إذا ختلف امللزم بأداء اإلشرتاكات 

لسنة  (152)فتستويف هذه اإلشرتاكات والغرامات بإجراءات احلجز اإلداري وذلك عمال بقانون احلجز اإلداري رقم 

  .الصادرة تنفيذا له م وتعديالته والقرارات  1970

ويتوىل إجراءات احلجز اإلداري قسم التفتيش واملتابعة الضمانية بإدارة الشئون الضمانية بصندوق الضمان 

على أن يصدر قرار احلجز اإلداري من أمني فرع الصندوق ، اإلجتماعي وأقسام التفتيش بفروع الصندوق يف البلديات 

  .انية حبسب األحوال املختص أو من مدير إدارة الشئون الضم

ــــم   (72)ادة ــــــ

  التقسيط 

         جيوز تقسيط مبالغ اإلشرتاكات وغرامات التأخري املستحقة على أن تراعي يف هذا الشأن القواعد

  :اآلتية 

من قانون الضمان  (45)عدم اإلخالل بأحكام الغرامات وسائر العقوبات املنصوص عليها يف املادة  •

  .اإلجتماعي مىت توفرت شروط تطبيقها 

وجوب مراعاة األحكام املتعلقة بغرامة التأخري حبيث ال يعفي السماح بتقسيط مبالغ اإلشرتاكات املتأخرة من  •

وتظل الغرامة مستحقة عن كل مبلغ من هذه املبالغ ، إستحقاق غرامة التأخري عن أي مبلغ تأخر أداؤه 
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على أن ختصم األقساط املدفوعة من حساب غرامة ، اريخ استحقاقه إىل تاريخ الوفاء به بالكامل أعتبارا من ت

  .التأخري أوال بأول 

أن يكون التقسيط بناء على طلب يتقدم به امللزم باألداء ويبني فيه الظروف اليت تقتضي التقسيط مع تقدمي  •

  .ما يثبت قيام هذه الظروف 

لتقسيط تعريض حقوق صندوق الضمان اإلجتماعي للضياع بسبب إعسار أال يكون من شأن السماح با •

  .امللزم باألداء أو خشية مغادرته البالد أو لغري ذلك من األسباب 

  أال جياوز أمد التقسيط التاريخ الذي تنتهي عنده خدمة املشرتك أو عمله مبقتضى قانون الضمان  •

  .اإلجتماعي 

إدارة الشئون الضمانية بالصندوق بتقسيط املبالغ اليت ال تتجاوز أو مدير ، وخيتص أمني فرع الصندوق  •

مخسة وعشرين كما خيتص أمني اللجنة الشعبية للصندوق بتقسيط املبالغ اليت ال تتجاوز  25.000

  .مائة ألف دينار  100.000

لصندوق الضمان  وإذا جاوزت املبالغ املراد تقسيطها ما ذكر أعاله فيكون تقسيطها بقرار من اللجنة الشعبية •

  .اإلجتماعي 

ويصدر بتحديد الضمانات القانونية للمبالغ اليت يتم تقسيطها فرار من اللجنة الشعبية للصندوق بناء على 

  .عرض أمني اللجنة الشعبية للصندوق 

إذا أخل امللزم باألداء باالتفاق اخلاص بالتقسيط حيق لصندوق الضمان اإلجتماعي إلغاء التقسيط وتطبيق  •

  .من هذه الالئحة  (71)أحكام املادة 

ــــم   (73)ادة ــــــ

  مسئولية الخلف

يف أية يد كانت مسئولة عن كافة مستحقات الضمان  –أو جهة العمل بصفة عامة  –تظل املنشأة  •

  .اإلجتماعي من اإلشرتاكات وغرامات التأخري وغريها 

ويف حالة انتعاهلا غلى الغري بالبيع أو التنازل أو اإلدماج أو الوصية أو اإلرث أو غري ذلك من أسباب  •

يكون مسئوال بالتضامن  –أيا كان  –اإلنتقال فأن املشرتي أو املتنازل إليه أو املوصي له أو الوارث أو اخللف 

املنشاة أو جهة العمل السابقني عن الوفاء جبميع اإللتزامات املستحقة عليهم للضمان  مع أصحاب

  .اإلجتماعي 

فتكون مسئولية ، ا كان الذي أنتقل إىل الغري هو حصة من املنشأة أو جهة العمل أو عنصر من عناصرها ذفإ •

 .اخللف يف حدود قيمة ما أل إليه 
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 }الفصل الثاني أحكام التفتيش والضبط  {

ــــادة    (74)مــــــ

  أجھزة التفتيش 

يكون يكل فرع من فروع الصندوق بالبلديات جهاز يتوىل التفتيش على أعمال تسجيل جهات العمل  •

، واخلدمة وتسجيل املضمونني املشرتكني وعلى أعمال حتصيل اإلشرتاكات وغرامات التأخري املتعلقة م 

لتحقق من أن ذلك يتم وفقا ألحكام قانون الضمان ومراقبة صرف املنافع الضمانية وتقدميها وا

  .اإلجتماعي وأحكام هذه الالئحة وغريها من اللوائح اليت تصدر مبقتضاه 

كما يكون بإدارة الشئون الضمانية بصندوق الضمان اإلجتماعي جهاز مركزي يضم مراقبني للتفتيش  •

والتحقق من أقسام التسجيل واإلشرتاكات يتولون األشراف على تنفيذ أنظمة التسجيل واإلشرتاكات 

والتحقق من أقسام التسجيل واإلشرتاكات والتفتيش يف فروع الصندوق يف البلديات واملشرتكني وجهات 

العمل واخلدمة حترث مجيعا على سالمة تنفيذ أحكام القانون واللوائح املتعلقة بالتسجيل واإلشرتاكات 

  .وتقدمي املنافع الضمانية وصرفها 

يراعى يف إختيار املفتشني ومراقيب التفتيش أن يكونوا من العناصر ذات الكفاءة واألمانة واخلربة يف و  •

  .شئون التسجيل واإلشرتاكات ويف أعمال الضمان اإلجتماعي بصفة عامة 

ــــادة    (75)مــــــ

  ختصاصات المفتشين إ

  :ت مما يلي تشمل إختصاصات املفتشني ومراقيب التفتيش البحث والتحري والتثب

  :في شان التسجيل  •

مراقبة تنفيذ كل ملزم بالتسجيل إللتزامه القانوين بشأن تسجيل نفسه والعاملني معه وأنه قد تقدم بالبيانات 

وضبط وقائع التهرب من التسجيل واألمتناع عن أعطاء البيانات الصحيحة الكاملة واإلدالء ، الصحيحة الكاملة 

  .غري الصحيحة بالبيانات غري الكافية أو 

   : أن ا�شتراكاتشفي  •

مراقبة تنفيذ كل ملزم بأداء اإلشرتاكات كلها أو حصة منها إللتزامه القانوين ذا الشأن وضبط وقائع التخلف 

عن أداء اإلشرتاكات أو التهرب من ذلك أو التأخر يف أدائها عن امليعاد احملدد أو تقدمي بيانات غري صحيحة 

أو بعض االلتزامات املتعلقة بأداء اإلشرتاكات والتحقق من حتصيل غرامات التأخري للتخلص من تنفيذ كل 

  .املستحقة وفقا ألحكام القانون وأحكام هذه الالئحة 
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  :في شأن المنافع الضمانية  •

، مراقبة صرف الضمانية والتحقق من سالمة صرفها وتقدميها غلى من تتوافر فيهم شروط إستحقاقها قانونا 

  .ظهر يف هذا الشأن من خمالفات للقانون ولوائحه وضبط ما ي

ــــادة    (76)مــــــ

  صفة الضبط بالقضائي 

حتدد أمساء مراقيب التفتيش واملفتشني بقرار تصدره اللجنة الشعبية لصندوق الضمان اإلجتماعي بناء على  •

  .بالصندوق عرض أمني فرع الصندوق املختص يف البلدية أو مدير أدارة الشئون الضمانية 

ويكون للمفتشني ومراقيب التفتيش الذين حتدد أمساؤهم وفقا ملا تقدم صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ  •

  .أحكام قانون الضمان اإلجتماعي ولوائح التسجيل واإلشرتاكات واملنافع الصادرة مبقتضاه 

ذلك دخول أماكن العمل أو اخلدمة وهلم ذه الصفة إختاذ مجيع اإلجراءات املخولة هلم قانون مبا يف  •

واإلطالع على الوثائق والسجالت واملستندات واألوراق عامة وأجراء التحريات والتفتيش ومجع األستدالالت 

  .وحترير حماضر ضبط الواقعة وأحالتها إىل النيابة العامة 

ــــادة    (77)مــــــ

  المحافظة على أسرار الوظيفة

يش وغريهم من املوظفني بأجهزة التفتيش وكل من هلم إختصاص بتنفيذ أنظمة على املفتشني ومراقيب التفت

وال جيوز هلم إعطاء بيانات أو معلومات ، احملافظة على أسرار الوظيفة وعدم إفشائها ، التسجيل واإلشرتاكات والتفتيش 

ن الضمان اإلجتماعي أو لوائحه مما جتمع لدى أجهزة التفتيش نتيجة لتنفيذ أحكام قانو  –أيا كانت  –أو تسليم وثائق 

  .أال بناء على أمر من جهة عامة خمتصة حبكم القانون أو مبوافقة مكتوبة من صاحب الشأن ، 

من قانون العقوبات اللييب فضال عن  (236)وتطبق عليهم يف حالة إفشاء أسرار الوظيفة أحكام املادة 

  .التعرض للجزاءات التأديبية 

ــــادة    (78)مــــــ

  ال المفتشين والمراقبين أعم

أن يستعينوا برجال الشرطة أو األمن الشعيب احمللي كلما  –للمفتشني ومراقيب التفتيش يف سبيل أداء واجبام  •

  .اقتضى األمر ذلك و وعلى جهات العمل واخلدمة أن تقدم التسهيالت اليت تيسر هلم اجناز مهامهم 
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وعلى كل مفتش أو مراقب أن حيمل معه بطاقة تثبت صفته الوظيفية وأن يربزها لكل من يطلب اإلطالع  •

  .عليها من ذوي الشأن 

لدى جهة العمل أو اخلدمة  –أيا كانت  –وإذا رأى املفتش أو املراقب ضرورة احلصول على مستند أو ورقة  •

  .فعليه أن حيافظ عليها ويعطي هذه اجلهة إيصاال يفيد تسلمه إياها  ،

ــــادة    (79)مــــــ

  الحجز ا�داري

، يقوم املفتشون بفروع الصندوق بأعمال وإجراءات احلجز اإلداري لتحصيل اإلشرتاكات وغرامات التأخري 

  .جز ويتوىل مراقبو التفتيش األشراف والتوجيه ومتابعة أعمال وإجراءات احل

ــــادة    (80)مــــــ

  بدل ومكافأة 

مكافأة شهرية يصدر بتحديدها فرار من ، باإلضافة إىل مرتبام ، مينح كل من املفتشني ومراقيب التفتيش 

  .اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمني اللجنة الشعبية العامة للضمان اإلجتماعي 
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  رابعــــاب الــالب

  ةـــة وإنتقاليـــام عامــــأحك

ــــم   (81)ادة ــــــ

  حساب مدد العمل والخدمة 

  .حتسب بالتقومي امليالدي سنوات العمل واخلدمة اليت يسري عليها قانون الضمان اإلجتماعي  •

عند تسوية املعاش تعترب كسور السنة سنة كاملة  –لكل مشرتك  –وعند حساب جمموع مدد العمل واخلدمة  •

  .شرتك وذلك أيا كان مقادير الكسر وأيا كان نوع مدة اخلدمة والعمل لصاحل امل

وأال جيرب كسر املدة أال مرة واحدة بالنسبة ، ويراعى يف مجيع األحول أال حتسب أية مدة أكثر من مرة واحدة  •

  .للمشرتك 

ــــم   (82)ادة ــــــ

  ضم المدد السابقة

م وتضم إىل مدد عمل املشرتك وخدمته التالية  1981/6/1حتسب مدد العمل واخلدمة السابقة على يوم 

  -:للتاريخ املذكور وذلك مع مراعاة ما يلي 

م وبالقدر الذي حتدده  1967حتسب مدد اخلدمة التقاعدية وفقا للقواعد املقررة يف قانون التقاعد لسنة  •

  .هذه القواعد 

اإلجتماعي باعتبار كل مخسني أسبوعا حتسب مدد العمل السابقة اليت كان يسري عليها قانون التأمني  •

  .دفعت عنها اإلشرتاكات مبثابة سنة 

تضم مدد اخلدمة العسكرية السابقة للمشرتك على أن يكون حساا وفقا للقواعد املقررة بشأا فقانون  •

  .تقاعد العسكريني وبالقد احملدد فيه 

ــــم   (83)ادة ــــــ

  حالة عودة المشترك للعمل أو الخدمة 

كان للمشرتك مدة خدمة تقاعدية مدنية أو عسكرية أو مدة خدمة تأمينية سابقة و جيوز له أن يتقدم   إذا •

بطلب لضمها كلها أو بعضها غلى مدة خدمته الضمانية الالحقة بشرط أن يرد غلى صندوق الضمان 

مامل يكن معفي ، ررة اإلجتماعي قيمة املكافأة أو اإلعانة اليت صرفت له عنها واالستقطاعات التقاعدية املق

  .وتطبق بشأا أحكام املادة السابقة ، منها حسب األحوال 
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  .ويكون الرد أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية إىل فرع الصندوق املختص  •

فإذا إنتهت خدمة املشرتك أو عملة وأستحق معاشا ضمانيا ومل يتم رد كامل األقساط املستحقة عن ضم مدة  •

فيحسب له صمن مدة خدمته احملسوبة يف املعاش جزء من مدة اخلدمة السابقة املضمونة و خدمته السابقة 

  .يعادل األقساط اليت قام بردها فقط 

وجيوز له خالل سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو عمله أن يدر باقي األقساط وقي هذه احلالة تعاد تسوية  •

  . ضمومة املعاش الضماين حبساب كامل مدة اخلدمة السابقة امل

ــــم   (84)ادة ــــــ

  المدد التي لم يكن يغطيھا نظام سابق

قبل  –أفراد فئات املضمونني املشرتكني الذين مل تكن تغطيهم أنظمة الضمان اإلجتماعي أو أنظمة التقاعد 

ل ويبدأ حتصي، خيضعون ألنظمة التسجيل الضمانية املقررة ذه الالئحة  –سريان قانون الضمان اإلجتماعي 

أو خدمة سابقة على  م وال حتسب هلم أي مدد عمل 1981/6/1اإلشرتاكات الضمانية املتعلقة م اعتبارا من يوم 

  .ذلك التاريخ 

  .م  1981/6/1وال حتسب للعاملني حلساب أنفسهم املدد اليت كانوا يعملون فيها حلساب أنفسهم قبل تاريخ 

ــــم   (85)ادة ــــــ

  التسجيل والتفتيش وتعليمات العمل السارية أنظمة

يستمر العمل بأنظمة التسجيل والتفتيش والتحصيل وتعليمات العمل والنماذج املستخدمة السارية و وذلك  •

  .بالقدر الذي ال يتعارض وأحكام هذه الالئحة غلى أن تلغي أو تعدل 

  . ئحة الوعلى جهات العمل أو اخلدمة تسوية أوضاعها طبقا ألحكام هذه ال •

ــــم   (86)ادة ــــــ

تصدر اللجنة الشعبية لصندوق الضمان اإلجتماعي القرارات تعليمات العمل واعتماد النماذج والسجالت 

  .واالستمارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة 

  

  


