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 قرار المجنة الشعبية العامة
 ـ1981لسنة  (669)رقـ 

 بشأف الئحة معاشػػػػػػات
 الضماف االجتماعي

 :المجنة الشعبية العامة
 . ميبلدؼ1980لسنة  (13)بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 . ـ كالقكانيف المعدلة لو1957لسنة  (53)كعمى قانكف التأميف االجتماعي رقـ 
 . ميبلدؼ1967كعمى قانكف التقاعد لسنة 
 . ميبلدؼ1970لسنة  (58)كعمى قانكف العمل رقـ 

 . كالقكانيف المعدلة لو1974لسنة  (43)كعمى قانكف تقاعد العسكرييف رقـ 
كعمى البلئحة اإلدارية لمشركات كالمنشآت المممككة لممجتمع الصادرة بقرار المجنة 

 . ـ1980 يكليك 19 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1389 رمضاف 7الشعبية العامة في 
كعمى الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة في 

 . ـ1980 نكفمبر 24 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1390 محـر 17
كبناء عمى ما عرضو أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي بمذكرتو 

 . ميبلدؼ1981 أبريل 7 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1390 جماد الثاني 3المؤرخة في 
 قررت
 (1)مادة 

يعمل بالبلئحة المرافقة في شاف أنظمة المعاشات التي تستحق تنفيذا ألحكاـ قانكف 
 . ـ1980لسنة  (13)الضماف االجتماعي رقـ

 . ميبلدية1981كتسرػ أحكاـ ىذه البلئحة اعتبارا مف أكؿ شير يكنيك سنة 
 (2)مادة 

 كل –عمى المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كسائر المجاف الشعبية العامة 
 . تنفيذ ىذا القرار كالبلئحة المرافقة لو–فيما يخصيا 
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كتصدر قرارات مف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي بشأف األنظمة 
 .التفصيمية كتعميمات العمل ككضع النماذج البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذه البلئحة

 (3)مادة 
 .ينشر ىذا القرار كالبلئحة المرافقة لو في الجريدة الرسمية

 (المجنة الشعبية العامة )
 

  مف وفاة الرسوؿ 1390 رجب 20: صدر في
  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدي 1981 مايو 23: الموافق
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 الئحة 
 معاشات الضماف االجتماعي

 (1)مادة 
 :تعاريف

   في تطبيق أحكاـ ىذه البلئحة تدؿ األلفاظ كالعبارات اآلتية عمى المعاني المبينة 
 : فيما يمي  ما تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ

 :اللانوف 
 . ميبلدؼ1980لسنة  (13)   ىك قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 :قانوف التلاعد
 .ـ كالقكانيف المعدلة  لو1967   ىك قانكف التقاعد الصادر سنة 

 : قانوف التأميف االجتماعي
 . ـ كالقكانيف المعدلة لو1957لسنة  (53) ىك قانكف التاميف االجتماعي رقـ 

 :قانوف تلاعد العسكرييف
 . ـ بشأف تقاعد العسكرييف كالقكانيف المعدلة لو1974لسنة  (43)ىك القانكف رقـ 

 :قانوف الخدمة المدنية
 . ميبلدؼ1976لسنة  (55)  ىك قانكف الخدمة المدنية رقـ 

 :قانوف العمل
 . ـ كالقكانيف المعدلة لو1970لسنة  (58)ىك القانكف رقـ 

 :الئحة التسجيل واالشتراكات و التفتيش
 مف كفاة 1390 محـر 17ىي البلئحة الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة في 

 . ـ تنفيذا لقانكف الضماف االجتماعي1980 نكفمبر 24الرسكؿ المكافق 
 : المضموف 

 ـ سكاء 1980لسنة  (13)ىك كل مف ينتفع بأحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .كاف مف المشتركيف أك كاف مف غير المشتركيف
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 :المشترؾ
ـ 1980لسنة  (13)ىك المضمكف الذؼ ينتفع بأحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 .مقابل أداء االشتراكات
 :كالمشترككف الذيف ينتفعكف بأحكاـ ىذه البلئحة ىـ جميع أفراد الفئات األربعة اآلتية

 .الشركاء في اإلنتاج - أ

بما في ذلؾ )المكظفكف كىـ مكظفك الكحدات اإلدارية العامة كمف في حكميـ  - ب
 .(رجاؿ القضاء كالنيابة العامة كالشرطة كحرس الجمارؾ كالحرس البمدؼ 

 .العماؿ كىـ الذيف يعممكف بمكجب عقد عمل- ج

 .العاممكف لحساب أنفسيـ- د

كما ينتفع بأنظمة المعاشات كغيرىا أفراد أسر ىذه الفئات األربعة كذلؾ في الحدكد 
 .التي تبينيا أحكاـ ىذه البلئحة

كيرجع في شأف بياف كتحديد كل فئة مف فئات المضمكنيف المشتركيف السالف ذكرىـ 
 . مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش8 إلى 3إلى أحكاـ المكاد مف 
 :جيات العمل أو الخدمة

كيشمل . ىي الجيات التي يعمل بيا أك يستخدـ فييا شركاء أك مكظفيف أك عماؿ
ذلؾ الكحدات اإلدارية العامة كالمنشآت كالكحدات اإلنتاجية كذكؼ الميف الحرة 

كالحرؼ الحرة كأصحاب األعماؿ الزراعية كالصناعية كغيرىا سكاء كانكا أفرادا أك 
كذلؾ كمو عمى . شركات أك أشخاصا اعتبارية أخرػ كسكاء كانكا مكاطنيف أك أجانب

 .النحك المحدد ببلئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش
 :الدخل

ىك الدخل الشيرؼ المفترض لمشركاء في المنشآت أك الكحدات اإلنتاجية أك الدخل 
الشيرؼ المفترض لمعامميف لحساب أنفسيـ، كىك المبيف تفصيبل ببلئحة التسجيل 

 .كاالشتراكات كالتفتيش السالف ذكرىا
 :المرتب أو األجر

  ىك المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكات المكظفيف 
أك العماؿ المضمكنيف،كما يسكػ عمى أساسو ما يستحقكنو مف معاشات كمنافع 
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كيشمل ما يتقاضاه المكظف أك العامل شيريا مف مرتب أساسي أك . ضمانية أخرػ 
أجر أساسي مضافا إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ ، بشرط 

أف تككف ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة سكاء كاف المرتب أك 
األجر يؤدؼ مف جية العمل أك الخدمة أك غيرىا كسكاء كاف يؤدؼ نقدا أك عينا ، 
كذلؾ عمى الكجو المبيف ببلئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كالقرارات الصادرة 

 .بمقتضاىا
 : المجنة الشعبية المختصة

ىي المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي التي تتكلى في كل بمدية مف البمديات تنفيذ 
 .أنظمة الضماف االجتماعي في نطاؽ اختصاص البمدية

 :المنافع النلدية
ىي أنظمة المعاشات كعبلكة العائمة كالمنافع قصيرة األمد كالمنح المقطكعة التي 
تكفميا نصكص قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح الصادرة بمقتضاه لممضمكنيف 

صابة العمل كمرض المينة كعند  المشتركيف في حاالت الشيخكخة كالعجز كالمرض كا 
الحمل كالكالدة ، كإلعانتيـ عمى تحمل األعباء العائمية كفي حاالت الككارث كالطكارغ 

 .كالكفاة
 :كتشمل ىذه المنافع ما يمي

 .معاشات الشيخكخة كالعجز كمعاشات المستحقيف عند الكفاة -أ 

 .عبلكة العائمة ألصحاب المعاشات -ب 

 . المنح المقطكعة -ج 

 . منحة الكفاة -د 

 . المنافع قصيرة األمد -ق 

 .منح الككارث كالطكارغ  -ك 
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 الباب األوؿ
 انتياء الخدمة ومعاشات الشيخوخة

 الفصل األوؿ
 أحكاـ انتياء العمل أو الخدمة

 (2)مادة 
 المشتركوف وسف الشيخوخة

 تنتيي مدة خدمة أك عمل كل مف المضمكنيف المشتركيف ببمكغو سف انتياء  -1
مف قانكف الضماف  (13)العمل أك الخدمة حسبما ىك منصكص عميو في المادة 

 .االجتماعي

 : كتسرػ أحكاـ المادة المذككرة عمى المشتركيف مف جميع الفئات اآلتية -2

 .الشركاء في اإلنتاج -أ 

 .المكظفيف العمكمييف بالكحدات اإلدارية العامة كمف في حكميـ -ب 

 العماؿ الذيف يعممكف بمقتضى عقكد عمل كيخضعكف ألحكاـ قانكف العمل  -ج 
 .كلكائحو كأنظمة العمل السارية بمقتضاه

العامميف لحساب أنفسيـ في الزراعة أك الصناعة أك الحرؼ أك الميف الحرة  -د 
 .أك غيرىا

 عمى أف تراعى بشاف رجاؿ القضاء كالنيابة العامة كالشرطة كحرس الجمارؾ  -3
 .مف ىذه البلئحة (9)إلى  (6)كالحرس البمدؼ أحكاـ المكاد مف 

 (3)مادة 
 سف الخامسة والستيف

تنتيي خدمة المشترؾ أك عممو ببمكغو سف الخامسة كالستيف سنة ميبلدية كاممة ، 
كذلؾ إذا كاف المشترؾ مف الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الكظائف العادية ، ككاف 

 .مف المادة السابقة (د)إلى  (أ)مف الفئات المشار إلييا بالبنكد مف 
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 (4)مادة 
 سف الستيف

تككف سف انتياء الخدمة أك العمل ستيف سنة ميبلدية كاممة إذا كاف المشترؾ مف 
 :إحدػ الفئات اآلتية

 .النساء العامبلت أيا كاف عمميف أك خدمتيف - أ

الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الصناعات المضرة بالصحة ، كىي التي يترتب  - ب
عمى العمل فييا عادة التعرض ألمراض مينية أك مخاطر خاصة مف شأنيا أف 
تؤثر عمى صحة العامميف فييا أك سبلمتيـ عمى الرغـ مف اتخاذ االحتياطات 
المقررة لتمؾ األعماؿ أك الصناعات كيتضمف بياف ىذه األعماؿ أك الصناعات 
جدكؿ تضعو المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي بعد أخذ رأؼ المجنة 

 .الشعبية العامة لمصحة

الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الكظائف العادية كذلؾ بشرط أف يككف انتياء - ج
الخدمة أك العمل عند بمكغ سف الستيف  أك بعدىا ،كقبل إتماـ الخامسة كالستيف ، كأف 

يككف ذلؾ بناء عمى مكافقتيـ كمكافقة الجيات التي يعممكف بيا ، سكاء كاف إبداء 
الرغبة في انتياء العمل أك الخدمة في ىذه الحاالت مف جانب المشترؾ بمكافقة جية 

 مع مكافقة المشترؾ عمى –بداية - العمل أك الخدمة أك كاف مف جانب ىذه الجية 
 .ذلؾ

 .كيجب في جميع األحكاؿ أف يككف إبداء الرغبة كالمكافقة كتابة
 (5)مادة 

 جواز االستمرار في العمل أو الخدمة 
مف ىذه البلئحة أك  (3) يجكز لمف بمغ سف الخامسة كالستيف المحددة بالمادة  -1

منيا أف يستمر في الخدمة  (4)لمف بمغ سف الستيف في الحاالت المبينة بالمادة 
أك العمل بعد تماـ سف الخامسة كالستيف أك سف الستيف بحسب األحكاؿ كذلؾ 
بشرط مكافقتو ىك كمكافقة جية العمل أك الخدمة كمع عدـ اإلخبلؿ بالشركط 

األخرػ المتعمقة بالبقاء في الخدمة أك العمل كالمقررة بالتشريعات المنظمة لمعمل 
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كمف .أك الخدمة كالسارية في جية عممو أك خدمتو كقت بمكغ السف السالف ذكرىا
 .ذلؾ شرط المياقة الصحية لمبقاء في العمل أك الخدمة

 كبشرط لمبقاء في الخدمة أك العمل في ىذه األحكاؿ أف يصدر قرار بمكافقة جية  -2
العمل أك الخدمة عمى ذلؾ بعد التحقق مف مكافقة المشترؾ كانتفاء المكانع 

 .القانكنية لبلستمرار في العمل أك الخدمة

 كتسرػ أحكاـ ىذه المادة عمى حاالت مدد الخدمة أك العمل التالية ليـك  -3
مكظفيف كانكا أك شركاء أك )ـ كذلؾ فيما يتعمق بجميع العامميف 1/6/1981

 .بما في ذلؾ العاممكف الحاليكف  (عماالًال 

 (6)مادة 
 اللضاء والشرطة والحرس

ال تسرػ أحكاـ انتياء الخدمة المقررة بالمكاد السابقة عمى رجاؿ القضاء كالنيابة 
 .العامة كرجاؿ الشرطة كحرس الجمارؾ كالحرس البمدؼ

كتسرػ عمى أفراد كل فئة مف ىذه الفئات األحكاـ المتعمقة بسف انتياء الخدمة 
 :المقررة بالتشريعات المنظمة لشئكنيـ كاألحكاـ المبينة في المكاد التالية

 (7)مادة 
 انتياء خدمة رجاؿ اللضاء

 تنتيي خدمة رجاؿ القضاء كالنيابة العامة ببمكغيـ سف الستيف سنة ميبلدية  -1
 .كاممة

 كتنتيي خدمة رجاؿ القضاء أك النيابة العامة بناء عمى طمب كتابي منو متى  -2
 .جاكزت سنو الخامسة كالخمسيف سنة ميبلدية كاممة

 . كيسكػ لرجل القضاء أك النيابة المعاش المستحق لو ببمكغ السف المذككرة -3

 كفي جميع األحكاؿ إذا كاف بمكغ رجل القضاء أك النيابة العامة السف المحددة  -4
النتياء الخدمة قد كقع في الفترة مف أكؿ شير سبتمبر إلى آخر شير يكنيك كبقى 

المدة - ألغراض المعاش - مستمرا في الخدمة حتى آخر يكنيك فبل تحسب لو 
 .بيف السف المذككرة كبيف التاريخ األخير
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 (1)(8)مادة 
 رجاؿ الشرطة وحرس الجمارؾ

 :يككف انتياء خدمة رجاؿ الشرطة كحرس الجمارؾ عمى الكجو اآلتي
 تنتيي ببمكغ سف الستيف سنة ميبلدية كاممة خدمة الضباط مف رتب لكاء كعميد  -1

 .كعقيد كمقدـ كرائد

 كتنيي ببمكغ سف الخامسة كالخمسيف سنة ميبلدية كاممة خدمة الضباط مف رتب  -2
 .نقيب ، كمبلـز أكؿ، كمبلـز

 . كتنتيي ببمكغ سف الخمسيف سنة ميبلدية كاممة خدمة ضباط الصف كاألفراد -3

 .كل ذلؾ ما لـ تمد مدة الخدمة كفقا لقانكف الشرطة أك لقانكف حرس الجمارؾ -4

 (9)مادة 
 رجاؿ الحرس البمدي 

تنتيي خدمة رجاؿ الحرس البمدؼ كفقا لما ينص عميو قانكف الحرس البمدؼ رقـ 
 . ـ كمعادلة كظائف الحرس البمدؼ برتب رجاؿ الشرطة1977لسنة  (30)

 (10)مادة  
 العبرة بآخر خدمة أو عمل 

 تككف العبرة في تحديد السف التي تنتيي بيا الخدمة أك العمل بآخر خدمة أك  -1
 .عمل تكاله المشترؾ قبل بمكغو السف

 فإذا كاف المشترؾ مف الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الخدمات العادية التي  -2
 سنة ثـ نقل إلى خدمة أك عمل تنتيي 65تنتيي فييا الخدمة أك العمل ببمكغ سف 

فيو الخدمة أك العمل ببمكغ سف الستيف فإف خدمتو أك عممو تنتيي إذا ما بمغ سف 
 .الستيف سنة ميبلدية كاممة

ذا كاف المشترؾ مف الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الخدمات التي تنتيي  -3  كا 
فييا الخدمة أك العمل ببمكغ سف الستيف ثـ نقل إلى خدمة أك عمل مما تنتيي فيو 

                                           
 في 251 إلى 248ـ بشأف األمف كالشرطة كالمنشكر في الصفحة مف 1992 لسنة 10مف القانكف رقـ  (95)عدلت بمكجب المادة (1)

 .الجزء األكؿ
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الخدمة أك العمل ببمكغ سف الخامسة كالستيف فتككف سف انتياء خدمتو أك عممو 
 .ىي السف األخيرة

ذا كاف قد سكػ لممشترؾ معاش الشيخكخة عقب انتياء خدمتو أك عممو  -4  كا 
ببمكغو سف الستيف ثـ عيف في كظيفة أك عمل مف األعماؿ العادية التي تنتيي 

 سنة فيكقف صرؼ معاشو إلى أف ينتيي 65فييا الخدمة أك العمل ببمكغ سف 
 .عممو أك خدمتو األخيرة ببمكغ السف المحددة النتيائيا

 (11)مادة 
 إثبات السف 

 أك نية تثبت السف بمكجب شيادة الميبلد المستخرجة مف سجل األحكاؿ المد -1
بشيادة إلثبات السف تحرر مف كاقع البيانات الكاردة في ذلؾ السجل أك في كتيب 

العائمة كتراعى بشأف إصدار الشيادة كحجيتيا أحكاـ قانكف األحكاؿ المدنية ، 
 .كقانكف كتيب العائمة

ذا لـ يكف تاريخ الميبلد ثابتا باليـك كالشير في الشيادة فيعتبر المشترؾ مكلكدا  -2  كا 
فإذا كانت السف معينة بالشير .في يـك أكؿ يكليك مف السنة الثابت ميبلده فييا

كالسنة دكف بياف اليـك فيعتبر اليـك السادس عشر مف الشير المبيف في الشيادة 
 .ىك تاريخ الميبلد

 كفي الحاالت االستثنائية التي يتعذر فييا تقديـ الشيادة السالف ذكرىا يجكز  -3
إثبات السف بتقديـ كثيقة رسمية أخرػ كجكاز السفر أك البطاقة الشخصية كما 
يجكز إذا اقتضت الضركرة تقدير السف بقرار تصدره المجنة الطبية المختصة 

بتقدير العجز في المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية المختصة كذلؾ في 
 .الحاالت االستثنائية المذككرة

 الفصل الثاني
 أحكاـ معاش الشيخوخة

 (12)مادة 
 شروط استحلاؽ المعاش

 :يشترط الستحقاؽ معاش الشيخكخة كفقا لقانكف الضماف االجتماعي
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 أف يككف الشخص مف فئات المشتركيف في نظاـ الضماف االجتماعي كذلؾ بأف  -1
يككف مف الشركاء في اإلنتاج أك المكظفيف ، أك العماؿ أك العامميف لحساب 

 .أنفسيـ

بحيث يثبت أف خدمتو األخيرة أك .  أف تككف أعمالو أك خدماتو قد انتيت جميعا -2
عممو األخير قد انتيى كأف يقر بأنو غير مستمر في أؼ عمل أك خدمة مما 

 .تنطبق عميو أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي

 أف يككف قد بمغ السف المحددة قانكنا النتياء الخدمة أك العمل كىي السف المبينة  -3
مف قانكف الضماف االجتماعي كفي الفصل السابق مف  (13)أحكاميا في المادة 

 .ىذه البلئحة

 أف تككف انتياء الخدمات أك األعماؿ بسبب بمكغ السف القانكنية قد حدث اعتبارا  -4
 ـ كىك التاريخ المحدد لبدء سرياف نظاـ معاش 1981مف يـك أكؿ يكنيك سنة 

 .ـ1980لسنة  (13)الشيخكخة المقرر بقانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 (13)مادة 
 حالة استمرار العمل بعد السف

 ال يستحق المشترؾ معاش الشيخكخة إذا بمغ سف الخامسة كالستيف أك سف  -1
نما استمر يعمل أك .دكف أف تنتيي خدمتو أك عممو–بحسب األحكاؿ–الستيف  كا 

يخدـ بمكافقتو ىك كمكافقة جية عممو أك خدمتو أك في جية عمل أك خدمة أخرػ 
مف قانكف الضماف االجتماعي، كبمراعاة (13)مف المادة (ج)كفقا لحكـ الفقرة 

 .الشركط القانكنية المتعمقة باستمرار الخدمة أك العمل بعد السف المذككرة

 كيبدأ استحقاؽ ىذا المشترؾ لمعاش الشيخكخة عندما تنتيي خدماتو أك أعمالو  -2
 . بحسب األحكاؿ–جميعا فما بعد سف الخامسة كالستيف أك الستيف 

 (14)مادة 
 انتياء الخدمة قبل بموغ السف

 قبل بمكغو السف المحددة النتياء العمل أك – إذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو  -1
 كذلؾ لسبب غير العجز الكمي لممرض أك إصابة العمل فإنو ال –الخدمة 

يستحق معاش الشيخكخة إال حيف تبمغ سنو السف المحددة النتياء الخدمة أكالعمل 
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مف قانكف الضماف االجتماعي كالفصل السابق مف ىذه  (13)كفقا ألحكاـ المادة 
 .البلئحة

 كيستحق لو ببمكغ ىذه السف معاش الشيخكخة كلك كاف قد بمغ السف المذككرة  -2
كىك خارج العمل أك الخدمة متى تكافرت الشركط األخرػ البلزمة الستحقاؽ 

 .المعاش المذككر

 (15)مادة 
 الخدمة المنتيية قبل تاريخ السرياف

 ـ بسبب بمكغو السف 1/6/1981إذا كانت خدمة الشخص أك عممو قد انتيت يـك 
القانكنية كلـ يعد إلى العمل أك الخدمة بعد اليـك المذككر فإنو تنطبق عمى حالتو 
أحكاـ قانكف التقاعد إذا كاف مكظفا مف الخاضعيف لذلؾ القانكف ، كأحكاـ قانكف 

 كال يستحق معاش – إذا كاف عامبل مف المؤمف عمييـ –التأميف االجتماعي 
 .مف قانكف الضماف االجتماعي (14)الشيخكخة المقرر بمقتضى حكـ المادة 

 (16)مادة 
 المساواة في استحلاؽ المعاش

مف ىذه البلئحة يستحق (14)إلى  (12) عند تكافر الشركط المقررة بالمكاد مف  -1
لممشترؾ معاش الشيخكخة الضماني أيا كانت مدة خدمتو أك عممو المحسكبة كأيا 

 ذكرا  كاف أك – كأيا كاف جنسو–مكاطنا كاف أك عربيا أك أجنبيا -كانت جنسيتو 
 .أنثى

 عمى أف يراعى بشأف المشتركيف غير المكاطنيف ، الذيف ليست ليـ مدد اشتراؾ  -2
محسكبة في ظل نظاـ التأميف االجتماعي كالذيف ال تحكـ أكضاعيـ اتفاقيات 
ضمانية خاصة، أال يستحق ليـ معاش الشيخكخة إال إذا قضكا في الخدمة أك 

سددت عنيـ خبلليا  (عمى األقل)ـ مدة عشر سنكات 1/6/1981العمل بعد يـك 
اشتراكات الضماف االجتماعي مع استيفاء شركط استحقاؽ المعاش المشار إلييا 

فإذا لـ يتكافر ليـ شرط المدة المذككرة فبل يستحقكف معاش . بالفقرة السابقة
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نما يستحقكف في ىذه  الشيخكخة عند انتياء خدمتيـ أك عمميـ ببمكغ السف كا 
 .(1)الحالة اإلعانة اإلجمالية المقررة بالفصل الثالث مف ىذا الباب

 مدة محسكبة في نظاـ التأميف االجتماعي – غير المكاطف– فإذا كانت لممشترؾ  -3
ـ مدة 1/6/81فيشترط الستحقاقو معاش الشيخكخة الضمانياف تككف لو بعد يـك 

اشتراؾ محسكبة في نظاـ الضماف االجتماعي تكمل مدة التأميف السابقة بحيث ال 
 .يقل مجمكعيما عف عشر سنكات

 (17)مادة 
 طمب تسوية المعاش 

 يقدـ المشترؾ طمبا لتسكية معاش الشيخكخة إلى قسـ المنافع النقدية بالمجنة  -1
الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية الكائف بدائرتيا مقر عممو األخير أك خدمتو 

 .األخيرة

 . كيجكز أف يقدـ الطمب مف شخص ينكب عف المشترؾ في تقديمو -2

 أف يقدـ الطمب إلى المجنة الشعبية – إذا اقتضت ظركؼ المشترؾ – كما يجكز  -3
 .لمضماف االجتماعي الكائف بدائرتيا محل إقامتو بعد انتياء أعمالو كخدماتو

 كيبيف في الطمب رقـ التسجيل الضماني لممشترؾ كالمجنة الشعبية لمضماف  -4
 .االجتماعي المسجل بيا ضمانيا

 (18)مادة 
 مرفلات طمب التسوية

 :ترفق بطمب تسكية المعاش
شيادة الميبلد المستخرجة مف سجل األحكاؿ المدنية أك شيادة إلثبات السف مف  - أ

 .كاقع بيانات كتيب العائمة

شيادة الدفع األخير مكضحا بيا تسمسل المرتب أك األجر أك الدخل خبلؿ - ب 
 .السنكات الثبلثة األخيرة مف الخدمة أك العمل

 .شيادة بمدد العمل أك الخدمة-  ج

                                           
  .112 إلى 108ـ المنشكر في الصفحة مف 1986 لسنة 328عدلت ىذه المادة بمكجب القرار رقـ (1)
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 .شيادة بشأف الكضع العائمي لممشترؾ أك كتيب العائمة-  د

 .قرار جية العمل أك الخدمة بانتياء خدمتو أك عممو-  ىػ

فإذا كاف المشترؾ عامبل لحساب نفسو فيقدـ إقرارا بانتياء عممو بسبب بمكغو السف، 
 ..(ىػ)كذلؾ عكضا عف القرار المشار إليو في البند 
 (19)مادة 

 الطمب ملابل إيصاؿ
يعطى المكظف المختص بقسـ المنافع النقدية الطالب إيصاال يفيد تمقى الطمب 

كالمستندات المرافقة لو بعد أف يثبت تاريخ ميبلده مف كاقع كتيب العائمة إذا لـ تكف 
 .شيادة الميبلد مقدمة

 (20)مادة 
 البحث بلسـ 

 التسجيل واالشتراكات 
 يحيل قسـ المنافع النقدية الطمب كمرفقاتو إلى قسـ التسجيل كاالشتراكات  -1

كالتفتيش بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة،كذلؾ لمتحقق مف 
البيانات المتعمقة بمدد خدمة المشترؾ أك عممو المحسكبة،كاالشتراكات المدفكعة 

خبلؿ  (الذؼ تحسب عمى أساسو االشتراكات)عنيا،كالمرتب أك األجر أك الدخل 
 .السنكات الثبلثة األخيرة مف مدة خدمة المشترؾ أك عممو

 كيستكمل قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش أية بيانات لـ يقدـ المشترؾ  -2
 .مستندات بشأنيا أك قدـ مستندات غير كافية

 كبعد استيفاء البحث، يحرر القسـ مذكرة بشأنو كيرد األكراؽ إلى قسـ المنافع  -3
 .النقدية إلجراء التسكية

 (21)مادة 
 عناصر التسوية 

 :يتحقق قسـ المنافع النقدية مف العناصر البلزمة لمتسكية كىي
 .مجمكع مدد الخدمة أك العمل المحسكبة لممشترؾ - أ

متكسط المرتب أك األجر أك الدخل خبلؿ السنكات الثبلثة السابقة عمى انتياء  - ب
 .الخدمة أك العمل
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 (22)مادة 
 مدد الخدمة أو العمل

( 81) تطبق في شأف حساب مدد الخدمة أك العمل كضـ ىذه المدد أحكاـ المكاد  -1
 (المحسكبة)كيقصد بالمدة . كما بعدىا مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

مدة خدمة المشترؾ أك عممو التي يعتد بيا في حساب االشتراكات كفي تسكية 
 .المعاش ، تطبيقا ألحكاـ البلئحة المذككرة

 كال تدخل في حساب مدة الخدمة أك العمل لغرض تسكية المعاش أية مدة خدمة  -2
أك عمل تالية لمتاريخ الذؼ تخكؿ فيو المشترؾ مدة خدمتو أك عممو المحسكبة 

 .مف متكسط المرتب أك األجر أك الدخل (%80)الحد األقصى لممعاشات كىك 

 (23)مادة 
 حساب المتوسط 

يحسب متكسط المرتب أك األجر أك الدخل لممشتركيف مف فئات المكظفيف كالعماؿ 
 :كالشركاء كالعامميف ألنفسيـ كفقا لمقكاعد التالية

لممكظفيف أك )يجمع كل ما استحقو المشترؾ مف مرتبات أك أجكر شيرية فعمية -أ 
مما تحسب عمى أساسو ( لمشركاء كالعامميف ألنفسيـ)أك دخكؿ مفترضة  (العماؿ

االشتراكات الضمانية خبلؿ السنكات الثبلثة األخيرة مف مدة خدمتو أك عممو 
المحسكبة في نظاـ الضماف االجتماعي، كىي مدة الستة كثبلثيف شيرا السابقة 

كيقسـ المجمكع عمى ستة كثبلثيف كيككف . مباشرة عمى انتياء خدمتو أك عممو
الناتج ىك متكسط المرتب أك األجر أك الدخل الذؼ يتخذ أساس لتسكية معاش 

 .الشيخكخة

 في تحديد مدة السنكات الثبلثة المتعمقة بحساب المتكسط ، تككف العبرة  -ب 
بالسنكات الثبلثة األخيرة مف مدة العمل أك الخدمة التالية ليـك أكؿ يكنيك سنة 

 .ـ كال يعتد  في شأف حساب المتكسط بأؼ مدة سابقة عمى ذلؾ التاريخ1981

ـ عف 1981 إذا قمت مدة الخدمة أك العمل المحسكبة التالية ألكؿ يكنيو سنة  -ج 
ستة كثبلثيف شيرا فيقسـ مجمكع المرتبات أك األجكر أك الدخكؿ التي استحقت 
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عف مدة الخدمة أك العمل المذككرة عمى عدد أشير الخدمة أك العمل الفعمية 
 .المحسكبة التالية لمتاريخ المذككر كذلؾ الستخراج المتكسط

 المدد المحسكبة التي يدخل مرتبيا أك أجرىا أك دخميا في حساب المتكسط ىي  -د 
 التي استحقت عنيا االشتراكات – السالف بيانيا –مدد الخدمة أك العمل 

 ك 43)الضمانية كالمدد التي أعفى مف أداء االشتراكات عنيا كفقا ألحكاـ المكاد 
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش،كالمدد التي أكقف  (46 ك 45 ك 44

 .مف البلئحة المذككرة (50)اقتطاع اشتراؾ المعاش عنيا عمبل بالمادة 

ذا كاف المشترؾ قد حـر - ق   مف مرتبو أك أجره أك دخمو عف – كميا أك جزئيا –كا 
كل أك بعض المدة السابقة عمى انتياء خدمتو أك عممو أك أعفى مف أداء االشتراؾ 
عنيا دكف أف يمنع ذلؾ مف حساب ىذه المدة لو ضمف مدة خدمتو أك عممو، فيعتد 

الكامل الذؼ (المفترض)أك الدخل(الفعمي)في حساب المتكسط بالمرتب أك األجر 
 .استحقت عنو االشتراكات أك الذؼ حسب عمى أساسو االشتراؾ المجاني

مف ىذه  (1)كيقصد بالمرتب أك األجر أك الدخل مدلكلو الكارد بيانو في المادة - ك 
البلئحة دكف أؼ معاش جزئي إلصابة العمل أك إعانة مقطكعة أك منفعة قصيرة 

مف عممو أك )األمد يككف المشترؾ قد استحق خبلؿ مدة السنكات الثبلثة األخيرة 
 ..التي حسب عمى أساسيا المتكسط (خدمتو 

 (24)مادة 
 التسوية 

1 )يضرب المتكسط الناتج عف تطبيق أحكاـ المادة السابقة في 

2
في عدد (2% 

إذا كانت عشريف  (22)سنكات الخدمة أك العمل المحسكبة لممشترؾ بحكـ المادة 
سنة أك أقل مف ذلؾ فإذا زادت سنكات الخدمة أك العمل المحسكبة لممشترؾ عف 

1)في  (المذككر)عشريف سف فيضرب المتكسط 

2
في العشريف سنة األكلى  (2% 

مف مدة خدمة المشترؾ أك عممو كيضاؼ إلى الناتج مف ذلؾ حاصل ضرب 
في عدد سنكات الخدمة أك العمل المحسكبة التي تزيد  (%2)المتكسط ذاتو في 

 ..عمى العشريف
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 (25)مادة 
 الحد األدنى لمعاش الشيخوخة 

 ال يقل معاش الشيخكخة الذؼ يستحق لممشترؾ عف ثمانيف في المائة مف الحد  -1
األدنى لؤلجكر السارؼ في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى 

 .في كقت استحقاؽ المعاش

 يقل عف ذلؾ – السابقة –( 24) فإذا كاف ناتج التسكية بمقتضى حكـ المادة  -2
الحد األدنى ، فإف المعاش يرفع بالقدر الذؼ يصل بو إلى قيمة الحد األدنى 

 .المذككر

 كيراعى رفع المعاش إلى ما يكازؼ الحد األدنى المذككر كمما تقررت زيادة الحد  -3
األدنى لؤلجكر في الجماىيرية بحيث ال يقل معاش الشيخكخة الذؼ يستحقو 

 .مف الحد األدنى لؤلجكر ( %80)المشترؾ في أؼ كقت عف 

 . كل ذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بحكـ المادة التالية المتعمق بالحد األقصى لممعاش -4

 (26)مادة 
 الحد األقصى لمعاش الشيخوخة 

ال يجكز أف يزيد معاش الشيخكخة بأؼ حاؿ عمى ثمانيف في المائة مف متكسط 
 .المرتب الفعمي أك األجر الفعمي أك الدخل المفترض الذؼ سكػ عمى أساسو المعاش

 (27)مادة 
 بداية االستحلاؽ

يستحق معاش الشيخكخة اعتبارا مف اليـك التالي النتياء خدمة المشترؾ أك عممو  
( 14ك13)كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بحكـ المادتيف . بسبب بمكغ السف المحددة قانكنا

 .مف ىذه البلئحة
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 الفصل الثالث
 اإلعانة اإلجمالية لممضمونيف مف غير المواطنيف 

 (28)مادة 
 مف يستحق اإلعانة اإلجمالية

إذا كاف المشترؾ مف فئة المقيميف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية 
العظمى بسبب العمل أك الخدمة مف غير المكاطنيف سكاء كاف عربيا أك أجنبيا غير 
عربي، كانتيت خدمتو أك عممو بيا لسبب آخر غير بمكغو السف القانكنية النتياء 

مف قانكف الضماف االجتماعي، كغير العجز  (13)الخدمة أك العمل المقررة بالمادة 
مف ذلؾ القانكف، كلـ يستحق بسبب انتياء  (18 ك 17)الكمي المشار إليو بالمادتيف 

خدمتو أك عممو معاشا، فإنو يستحق عف مدة عممو أك خدمتو إعانة إجمالية تحدد 
كذلؾ ما لـ تدخل مدة خدمتو أك عممو في حساب المدد التي .كفقا لحكـ المادة التالية

 أك التي –تنظـ ضميا كحسابيا اتفاقية مف اتفاقيات الضماف االجتماعي المبرمة 
 . بيف الجماىيرية كبيف الدكلة التابع ليا المشترؾ المذككر–تبـر 

 (29)مادة 
 قيمة اإلعانة

 بستيف في المائة مف مجمكع – السالف ذكرىا – تقدر قيمة اإلعانة اإلجمالية  -1
اشتراكات المعاشات الضمانية التي دفعت عف المشترؾ طكؿ مدة خدمتو أك 

عممو المحسكبة ، كيشمل ذلؾ أنصبة االشتراكات التي تحمميا ىك كاألنصبة التي 
كيزاد ىذا . تتحمميا جية العمل أك الخدمة كاألنصبة التي تحممتيا الخزانة العامة

مف مجمكع االشتراكات المذككرة عف كل سنة عمل أك  ( %2)المبمغ بمعدؿ 
 .خدمة

التي دفعت عف  (فرع المعاش ) كيشمل ما تقدـ اشتراكات التأميف االجتماعي  -2
المشترؾ عف أية مدة عمل أك خدمة محسكبة سابقة عمى بدء سرياف قانكف 

 .الضماف االجتماعي
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 (30)مادة 
 إثبات انتياء العمل

 يستحق المشترؾ اإلعانة اإلجمالية المذككرة متى قدـ الدليل عمى انتياء خدمتو  -1
 . في الجماىيرية–نيائيا –أك عممو 

 كتقـك تأشيرة الخركج النيائي الممنكحة لو دليبل عمى انتياء خدمتو أك عممو  -2
 .نيائيا

 (31)مادة 
 تسوية اإلعانة 

يتكلى تسكية اإلعانة اإلجمالية قسـ المنافع النقدية بالمجنة الشعبية لمضماف 
كتؤدؼ مف  حساب . االجتماعي التي انتيى في دائرتيا عمل المشترؾ أك خدمتو

كتستيمؾ االشتراكات التي سكيت . المعاشات في صندكؽ الضماف االجتماعي
بمكجبيا اإلعانة المذككرة كال تدخل في حساب أؼ منفعة نقدية كذلؾ مع مراعاة 

 ..مف ىذه البلئحة (33)المادة 
 (32)مادة 

تصرؼ اإلعانة اإلجمالية نقدا دفعة كاحدة ، أك تكدع في حساب المستحق لدػ أحد 
المصارؼ العاممة بالجماىيرية عمى أف تككف قابمة لمتحكيل إلى الخارج بناء عمى 

 .طمبو
 (33)مادة 

 العودة إلى العمل أو الخدمة 
 إلى – كفقا ألحكاـ المكاد السابقة – إذا عاد مف صرفت لو اإلعانة اإلجمالية  -1

العمل أك الخدمة في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى فبل 
يجكز أف تحسب لو المدة التي دفعت لو عنيا ىذه اإلعانة إال إذا كافق عمى رد 

 .قيمة اإلعانة المذككرة السابق صرفيا إليو

 الذؼ يعكد إلى العمل أك الخدمة بالجماىيرية –غير المكاطف– كعمى المشترؾ  -2
أف يخطر جية العمل أك الخدمة  الجديدة بأية إعانة إجمالية سبق صرفيا إليو 

كعمى جية العمل أك الخدمة المذككر أف تخطر . بمقتضى أحكاـ ىذا الفصل
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المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية المختصة باسـ المشترؾ المذككر 
كرقـ تسجيمو الضماني كتاريخ عكدتو لمعمل أك الخدمة كاإلعانة اإلجمالية التي 

 .سبق صرفيا إليو
 الباب الثاني

 معاش ومنافع العجز بسبب إصابة العمل
 الفصل األوؿ

 في شأف نطاؽ التطبيق
 (34)مادة 

 األشخاص الذيف تسرى عمييـ أحكاـ إصابات العمل
 .تسرػ أحكاـ ىذا الباب عمى المشتركيف دكف غيرىـ

كالمشترككف ىـ المضمكنكف أفراد الفئات األربعة المنصكص عمييا في قانكف 
 :الضماف االجتماعي كالئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بمقتضاه كىـ

 .الشركاء - أ

 .المكظفكف  - ب

 العماؿ-  ج
 .العاممكف لحساب أنفسيـ-   د

 (35)مادة 
 تاريخ السرياف 

 تسرػ أحكاـ ىذا الباب عمى إصابات العمل كأمراض المينة التي تقع لممشتركيف  -1
 .ـ1981اعتبارا مف يـك أكؿ يكنيو سنة 

 كما تسرػ ىذه األحكاـ عمى حاالت الكفاة كحاالت العجز التي تحصل ليؤالء  -2
عمل أك (حكادث)ـ كلك كاف سببيا إصابات 1/6/1981المشتركيف ابتداء مف يـك 

 .أمراض مينة كقعت ليـ قبل التاريخ المذككر

 ـ 81 عمى أف يراعى أف تسرػ عمى الحكادث التي كقعت قبل أكؿ يكنيو سنة -3
 .كشركط اعتبارىا إصابات عمل القكاعد التي كانت سارية كقت كقكعيا

 (36)مادة 
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 إصابات العمل السابلة 
 ـ كالناشئة عف 1981حاالت العجز كالكفاة السابقة عمى يـك أكؿ يكنيو سنة 

إصابات عمل أك أمراض مينة، ال تنطبق عمييا أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي 
نما تسرػ عمييا أحكاـ قانكف التقاعد إذا 1980لسنة  (13)رقـ  ـ كأحكاـ ىذا الباب كا 

كاف مف تكفى أك أصيب  بالعجز مف المكظفيف الخاضعيف لمقانكف األخير أك قانكف 
التأميف االجتماعي متى كاف المتكفى أك المصاب بالعجز مف العماؿ أك الشركاء 

 .المشمكليف بنظاـ التأميف االجتماعي
 الفصل الثاني

 في شأف تحديد إصابات العمل وأمراض المينة
 (37)مادة 

 تعريف إصابة العمل
 إصابة العمل ىي اإلصابة التي تمحق بالشخص كتككف ناشئة عف عممو أك  -1

خدمتو أك تحدث لو أثناء العمل أك الخدمة ،بما في ذلؾ اإلصابات التي تحصل 
لو أثناء ذىابو إلى محل عممو أك خدمتو أك عكدتو منو كذلؾ عمى النحك المبيف 

 .كما بعدىا مف ىذه البلئحة (38)بالمادة 

 كتأخذ حكـ إصابات العمل أمراض المينة المحددة عمى الكجو المشار إليو  -2
 . مف ىذه البلئحة42بالمادة 

 (38)مادة 
 شروط إصابة العمل 

 :يشترط العتبار اإلصابة إصابة عمل أف تنشأ عف حادث تتكافر فيو الشركط اآلتية
بأف يمحق ضررا بجسمو سكاء كاف  (المشترؾ) أف يككف ماسا بجسـ اإلنساف  -1

داخميا أك خارجيا ، فبل يعتبر إصابة عمل الحادث الذؼ ال يمحق ضررا بجسـ 
ف أكقع ضررا بطرؼ صناعي لو أك بماؿ مف أمكالو  .المشترؾ كا 

 . أف يككف الحادث مفاجئا -2

 أف يقع الحادث لممشترؾ بسبب العمل أك الخدمة أك أف يقع لو أثناء العمل أك  -3
الخدمة أك أف يقع لو أثناء ذىابو إلى محل العمل أك الخدمة أك عكدتو منو، 
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كذلؾ بشرط أف يككف الذىاب كاإلياب دكف تكقف أك تخمف أك انحراؼ عف 
 .الطريق الطبيعي المعتاد

 . أال يككف المشترؾ قد تعمد إصابة نفسو -4

 (أك خطأ جسيـ) أال يككف  الحادث قد كقع بسبب سكء سمكؾ جسيـ  أك مقصكد  -5
 ..مف جانب المشترؾ

كيجرؼ التثبت مف تكافر ىذه الشركط مف مختمف التحقيقات التي تجرػ بعد كقكع 
 .الحادث

 (39)مادة 
 الخطأ  الجسيـ 

 : يعتبر في حكـ سكء السمكؾ الجسيـ أك المقصكد مف جانب المشترؾ -1

اإلصابة الناشئة عف السكر اإلرادؼ ، كيككف في حكـ السكر تعاطي  - أ
 .المخدرات

اإلصابة الناشئة عف مخالفة صريحة متعمدة أك جسيمة لتعميمات السبلمة  - ب
 العمالية كاألمف الصناعي المعمقة في أماكف ظاىرة بمحل العمل أك الخدمة 

 .غير ذلؾ مف حاالت اإلصابة بسبب الخطأ الجسيـ مف جانب المضمكف - ج

 كيجب أف تثبت أؼ مف حاالت المذككرة مف التحقيقات التي تجرػ بشأف  -2
 .الحادث

 (40)مادة 
 الوفاة أو العجز الكمي بسبب الخطأ الجسيـ

إذا كانت اإلصابة قد حدثت بسبب سكء السمكؾ المتعمد أك الجسيـ مف جانب 
المشترؾ ، فبل تستحق عنيا منافع إصابة العمل المالية إال إذا نشأت عنيا كفاة 

المشترؾ أك تخمف عنيا عجز كمي مستديـ لديو ، فيستحق في ىاتيف الحالتيف معاش 
 .العجز الكمي أك معاش الكفاة بسبب إصابة العمل
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 (41)مادة 
 اإلجياد غير العادي

تعتبر إصابة عمل اإلصابة الناتجة عف اإلجياد أك اإلرىاؽ غير العادؼ بسبب 
 كذلؾ متى تكافرت فييا الشركط التي يصدر بيا قرار مف المجنة –العمل أك الخدمة 

الشعبية العامة لمضماف االجتماعي بعد أخذ رأؼ المجنة الشعبية العامة لمصحة 
 .كالمجنة الشعبية العامة لمخدمة العامة

 (42)مادة 
 مرض المينة

 :تشترط العتبار المرض مرض مينة يأخذ حكـ إصابة العمل ، الشركط اآلتية
المرافق ليذه  (أ) أف يككف مف األمراض أك حاالت التسمـ الكاردة بالجدكؿ رقـ  -1

البلئحة، أك مف أمراض الميف األخرػ التي تضاؼ إلى ىذا الجدكؿ بقرار تصدره 
المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي بعد أخذ رأؼ المجنة الشعبية العامة  

 .لمصحة

 أف يثبت أف المشترؾ المصاب بالمرض أك التسمـ مف العامميف في أحد  -2
األعماؿ أك إحدػ الصناعات المبينة بالجدكؿ المذككر كالتي ينشأ عف العمل بيا 

 .ذلؾ المرض أك التسمـ

 أف يككف عمل المشترؾ في تمؾ الصناعة أك ذلؾ العمل قد استمر المدة الكافية  -3
 .إلحداث المرض أك التسمـ

 أف تظير األعراض األكلى لممرض أك التسمـ أثناء عمل المشترؾ في الصناعة  -4
أك العمل المذككر أك أف تظير ىذه األعراض في خبلؿ فترة مف انتياء عممو 

كتبدأ ىذه الفترة مف تاريخ انتياء عمل . السابق (3)فييا ال تجاكز المدة بالبند 
 .المشترؾ في الصناعة أك العمل سالف الذكر

 أال يككف قد ثبت أف المشترؾ مصاب بالمرض مف قبل االلتحاؽ بالعمل  -5
 .المغطى بالضماف االجتماعي
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 (43)مادة 
 إخطار الضماف االجتماعي 

 إذا التحقق المشترؾ بعمل أك صناعة مف شأنيا تعريضو لئلصابة بمرض مف  -1
فعمى جية العمل أك الخدمة  (المرافق (أ)الكاردة بالجدكؿ رقـ )أمراض المينة 

 باستخدامو لدييا – كتابة –إخطار المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة 
كبالظركؼ التي يعمل أك يخدـ فييا ك باالحتياطات التي تتخذىا ىذه الجية 

لمكقاية مف أمراض المينة ، كيجب أف يتـ ذلؾ اإلخطار خبلؿ سبعة أياـ مف 
 .تاريخ استخدامو

 كفي حالة عدـ اإلخطار أك التأخر فيو يككف لمجنة الشعبية المذككرة أف تعتبر  -2
جية العمل أك الخدمة مسئكلة عف كل تأخير في الكشف عف المرض كاف ترجع 

 .عمييا بالتعكيض عف األضرار الناتجة عف ذلؾ
 (44)مادة 

 تدابير الوقاية
 تبيف لكائح الرعاية الطبية النكعية كلكائح األمف الصناعي كالسبلمة العمالية  -1

اإلجراءات الكاجب إتباعيا كالتدابير البلـز اتخاذىا لمكقاية مف إصابات العمل 
كتتضمف المكائح المذككرة إجراءات الكشف الدكرؼ عمى .كمف أمراض المينة

العامميف بالصناعات كاألعماؿ التي مف شأنيا تعريض العامميف بيا لؤلمراض 
 .المينية

 كعمى جيات العمل كالخدمة كالعامميف بيا مف أؼ فئة كانكا أف يمتزمكا بتعميمات  -2
 .الكقاية كالكشف الدكرؼ كأف ينفذكا تدابير السبلمة كاألمف المذككرة

 الفصل الثالث
 في شأف اإلجراءات الواجب إتباعيا في حالة 

 وقوع إصابة عمل أو مرض 
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 (45)مادة 
 إبالغ جية العمل باإلصابة

عمى كل مف المشترؾ كالمشرؼ عمى العمل أك الخدمة ، أف يبمغ جية العمل أك 
الخدمة فكرا بأؼ حادث يقع لممشترؾ كيككف سببا في إصابتو إصابة عمل كبالظركؼ 

 .التي كقع ذلؾ الحادث فييا
 (46)مادة 

 إبالغ الضماف االجتماعي باإلصابة 
عمى جية العمل أك الخدمة أف تبمغ المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة 
بكل إصابة عمل تقع لممشتركيف العامميف بيا كذلؾ فكر كقكعيا ، مع بياف تاريخ 

اإلصابة كمكانيا كطبيعتيا كالظركؼ التي كقعت  فييا ، كيككف اإلببلغ عمى 
 .النمكذج المعد لذلؾ

كيتضمف اإلببلغ أسـ المشترؾ كرقـ تسجيمو الضماني كأسـ جية العمل أك الخدمة 
 .كعنكانيا كرقـ تسجيميا الضماني

 (47)مادة 
 كيفية اإلبالغ

يككف إببلغ جية العمل أك الخدمة المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة مف 
 .أصل كثبلث صكر كيكدع األصل بممف المشترؾ في المجنة الشعبية المذككرة

 أك لمف يرافقو عند نقمو إلى الجية المحددة –كتسمـ الصكرة األكلى لممصاب 
 كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بكجكب إسعاؼ المصاب كعبلجو فكر  إصابتو في –لعبلجو

 .جميع األحكاؿ
كترسل الصكرة الثانية إلى القسـ المختص بالتحقيق اإلدارؼ في جية العمل أك 

 .الخدمة أك إلى مركز الشرطة كذلؾ بحسب األحكاؿ
تقدـ ىذه . كتحتفع جية العمل أك الخدمة بالصكرة الثالثة في ممف خاص لئلصابات

 إلى مفتشي الضماف االجتماعي أك عمى غيرىـ ممف يككف ليـ –لئلطبلع–الصكرة 
 .حق االطبلع أك التفتيش
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 (48)مادة 
 حوادث الطرؽ العامة

 إذا نشأت اإلصابة عف حادث مف حكادث الطرؽ العامة فعمى المشترؾ  -1
 .أف يبمغ بو مركز الشرطة عندما تسمح  حالتو بذلؾ (المصاب)

 كتحرر الشرطة محضرا أك مذكرة بالحادث ، كعمييا أف ترسل صكرة مف ىذا  -2
 .المحضر أك ىذه المذكرة إلى جية العمل أك الخدمة

 (49)مادة 
 إبالغ المشترؾ الضماف االجتماعي 

في حالة امتناع جية العمل أك الخدمة عف إخطار المجنة الشعبية لمضماف 
 (المصاب)االجتماعي المختصة عف اإلصابة أك تراخييا في ذلؾ، يتكلى المشترؾ 

أك مف ينيبو إخطار المجنة الشعبية المذككرة باإلصابة فكر حدكثيا كيكافييا باسمو 
كعنكانو كرقـ تسجيمو الضماني كببياف عف ظركؼ الحادث كتاريخو كمكانو كنكع 

 .اإلصابة كرقـ كتاريخ محضر الشرطة أك مذكرتيا بشأف الحادث
 .كعمى المجنة المذككرة اتخاذ اإلجراءات البلزمة في ىذه الحالة

 (50)مادة 
 العامل لحساب نفسو

 إذا كقع الحادث لممشترؾ العامل لحساب نفسو كأدػ إلى إصابتو إصابة عمل  -1
 المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة – ىك أك مف ينيبو –فعميو أف يبمغ 

 .بالحادث فكر كقكعو

 كيككف إخطاره ليا كفقا ألحكاـ اإلببلغ مف جانب جيات العمل أك الخدمة  -2
مف ىذه البلئحة بحيث يككف اإلخطار متضمنا  (47 ك 46)المقررة بالمادتيف 

أسـ المشترؾ المصاب كرقـ تسجيمو الضماني كعنكانو مع بياف مكاف اإلصابة 
 .كتاريخ كقكعيا كطبيعتيا كالظركؼ التي كقعت فييا
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 (51)مادة 
 إسعاؼ المصاب ونلمو

 كذلؾ في المصانع –فكر حدكث اإلصابة -  تقدـ لممصابيف اإلسعافات البلزمة  -1
 .كفي غيرىا مف مكاقع العمل كاإلنتاج

 نقل المصاب بكسائميا – اإلسعاؼ – بعد – كتتكلى جية العمل أك الخدمة  -2
كعمى نفقتيا لعبلجو في المركز الضماني أك أؼ مركز مف مراكز العبلج 

 .بالجماىيرية

 كعمى المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة نقل المصاب بكسائميا  -3
كعمى نفقتيا لمعبلج في المستشفى العاـ أك المركزؼ أك المتخصص كذلؾ كمما 

 .اقتضت ضركرات العبلج ذلؾ

 . كال يتحمل المصاب أية مصركفات مقابل النقل أك اإلسعاؼ أك العبلج -4

 (52)مادة 
 إبالغ الشرطة

عمى جية العمل أك الخدمة أف تبمغ الشرطة عف الحادث الذؼ  أدػ إلى إصابة 
 :العمل كذلؾ في الحالتيف اآلتيتيف

كمما كجدت شبية ارتكاب جناية أك جنحة مف أؼ نكع كانت صاحبت  - أ
 .الحادث أك اقترنت بو أك نشأت عنيا اإلصابة

 . في حاالت اإلصابات الناشئة عف حكادث الطريق - ب

 (53)مادة 
 التحليق اإلداري 

 عمى جية العمل أك الخدمة أف تجرػ في جميع األحكاؿ التحقيقات اإلدارية  -1
البلزمة لمتثبت مف ظركؼ الحادث كطبيعتو كتاريخو كمكانو كمدػ جدية الكاقعة 

كتستدؿ عمييا بأقكاؿ . كأسبابيا كنتائجيا كنكع اإلصابة المترتبة عمييا كمداىا
الشيكد كسائر األدلة األخرػ كتتحرػ مدػ إتباع قكاعد كتعميمات الكقاية كاألمف 

كالسبلمة العمالية كما إذا كانت تتكافر في الكاقعة الشركط البلزمة العتبارىا 
 .كما بعدىا مف ىذه البلئحة (38)إصابة عمل كالمبينة في المادة 
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 كيستعيف المكمف بالتحقيق اإلدارؼ في جية العمل أك الخدمة بمحاضر جمع  -2
االستدالالت كالمذكرات التي تككف قد حررتيا الشرطة بشأف الحادث كبأية 

 .تحقيقات أخرػ 
 (54)مادة 

 صور محاضر التحليق 
 تسمـ الشرطة إلى جية العمل أك الخدمة صكرا مف محاضر جمع االستدالالت  -1

مف ىذه البلئحة مع  (52)التي أجرتيا فيما يتعمق بالحكادث المشار عمييا بالمادة 
 .بياف اإلجراءات التي اتخذت بشأنيا

 كعمى جيات العمل كالخدمة أف ترسل إلى المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي  -2
المختصة صكرا مف محاضر جمع االستدالالت المذككرة كصكرا مف محاضر 

كمذكرات التحقيقات اإلدارية التي أجرتيا ىذه الجية كنتيجتيا كتكدع ىذه 
 .المحاضر كالمذكرات في ممف المشترؾ المصاب بالمجنة الشعبية المذككرة

 كال يجكز إقفاؿ التحقيقات اإلدارية أك تقرير أؼ منفعة نقدية لممصاب في  -3
إال بعد كركد محضر الشرطة أك مذكرتيا  (52)الحاالت المشار إلييا بالمادة 

 .بشأف الحادث كنتيجة اإلجراءات المتخذة

 (55)مادة 
 استكماؿ التحليق

في حالة عدـ استيفاء التحقيقات مف جانب جية العمل أك الخدمة يجكز لمجنة 
الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة أف تستكمل التحقيق بمعرفة  مفتشييا أك أف 

تطمب إلى الجية التي أجرتو استكمالو عمى أف تحدد ليا النقطة أك النقاط التي يتعيف 
 .استيفاء التحقيق بشأنيا

 (56)مادة 
 العالج في جميع األحواؿ

 تقدـ لممصاب في جميع األحكاؿ خدمات العبلج مف إصابة العمل كلك كانت  -1
 .اإلصابة ال تمنعو مف مباشرة عممو

 .كيستمر العبلج كلك تبيف فيما بعد أف الحادث ال تتكافر فيو شركط إصابة العمل -2
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 دكف استمرار – ألؼ سبب كاف – كال يحكؿ انتياء عمل المصاب أك خدمتو  -3
 .عبلجو مف إصابتو كمف آثار ىذه اإلصابة

 (57)مادة 
 إتباع تعميمات العالج

ال جاز أف  عمى المشترؾ المصاب أف يتبع في جميع األحكاؿ تعميمات العبلج كا 
يحـر مف بعض المنافع المترتبة عمى اإلصابة تبعا لتأثير إىماؿ العبلج عمى نسبة 

 .العجز
 (58)مادة 

 اإلخطار بانتياء العالج 
 الذؼ تـ فيو العبلج أف – أك مركز العبلج أك المستشفى –عمى المركز الضماني

يخطر المشترؾ كجية العمل أك الخدمة كالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي 
المختصة بانتياء العبلج مف اإلصابة ، كبما تخمف عنيا مف آثار كبحالة المصاب 

كيككف اإلخطار عمى . بعد العبلج ، كالتاريخ المحدد لعكدتو إلى العمل أك الخدمة
 .كتحفع صكرتو بممف المشترؾ لدػ المجنة الشعبية المذككرة. النمكذج المعد لذلؾ

 (59)مادة 
 عدـ توافر شروط اإلصابة 

إذا ثبت مف التحقيقات التي أجرتيا المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي 
أف اإلصابة ليست إصابة عمل أك أف  (مستعينة بمحاضر الشرطة كغيرىا)المختصة 

المصاب قد تعمد إصابة نفسو ،أك أف إصابتو حدثت بسبب سكء سمكؾ جسيـ أك 
مقصكد مف جانبو لـ تترتب عميو الكفاة أك العجز الكمي المستديـ ، فإف المشترؾ 

ال يستحق المنافع النقدية المقررة في القانكف كفي ىذه البلئحة إلصابات  (المصاب)
 .العمل
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 (60)مادة 
 المساعدات لمعامميف ألنفسيـ

إذا كاف المصاب مف العامميف لحساب أنفسيـ كثبت أف إصابتو إصابة عمل،، كأنو 
فقد بسبب العجز الكقتي الناشئ عف ىذه اإلصابة كل أك بعض دخمو ، فإف قسـ 
المنافع النقدية بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة يؤدؼ إليو المنفعة 

مف قانكف الضماف االجتماعي في حدكد  (25)النقدية المستحقة كفقا لحكاـ  المادة 
 .مف الدخل المفترض كلمدة سنة كاحدة % 70

 (61)مادة 
 أمراض الميف

 .تأخذ أمراض المينة حكـ إصابات العمل
كتسرػ في شأف المصابيف بمرض مف أمراض الميف جميع األحكاـ المتعمقة برعاية 
سعافيـ كعبلجيـ كتقديـ المنافع الضمانية ليـ  المصابيف بإصابات العمل كنقميـ كا 

 .كذلؾ بالقدر الذؼ يتفق مع طبيعة مرض المينة
 (62)مادة 

 إسعاؼ المريض وتلديـ الخدمات لو
 إذا ظيرت عمى المشترؾ أعراض مرض مف األمراض المينية المحددة بالجدكؿ  -1

المرافق أثناء مدة العمل أك الخدمة فعمى جية العمل أك الخدمة التي  (أ)رقـ 
يعمل فييا أك يخدـ بيا أف تبادر إلى إعطائو العبلج ك اإلسعاؼ السريع المناسب 

 .في المصنع أك في مكقع العمل أك اإلنتاج كذلؾ فكر ظيكر أعراض المرض

 إلى المركز الضماني – بكسائميا كعمى نفقتيا – كعمى الجية الذككرة أف تنقمو  -2
المختص أك إلى أقرب مركز مف مراكز العبلج بالجماىيرية كذلؾ طكؿ المدة 

 .البلزمة لمعبلج

 كيتمقى المشترؾ ذات الخدمات كالمنافع كلك كانت أعراض المرض قد ظيرت  -3
عميو بعد انتياء خدمتو أك عممو في جية معينة متى كاف ظيكرىا خبلؿ المدة 

 .مف ىذه البلئحة (42)المشار إلييا في المادة
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 كتمتـز مراكز الضماف االجتماعي كسائر مراكز العبلج في الجماىيرية بفحص  -4
المشتركيف الذيف يحالكف إلييا بسبب ظيكر أعراض اإلصابة بمرض مف أمراض 

 .المينة ، كما تمتـز بعبلجيـ كتقديـ جميع أكجو العناية الطبية البلزمة ليـ
 (63)مادة 

 اإلصابة خارج الجماىيرية
 إذا كاف المشترؾ مقيما خارج الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية بحكـ  -1

 كأصيب بإصابة عمل أك – مف أؼ نكع كانت –كظيفتو أك كاف مكفدا في ميمة 
متى تكافرت شركطيا كفقا ألحكاـ ىذه )بمرض مينة، فتأخذ اإلصابة أك المرض 

التي تحدث لممشترؾ في داخل ( أك مرض المينة)حكـ اإلصابة  (البلئحة
 .الجماىيرية كذلؾ مف حيث أحقية في العبلج كالمنافع النقدية

التقدـ بصكرة مف محضر  (أك المستحقيف عنو في حالة كفاتو) كعمى المشترؾ  -2
تحقيق الحادث الذؼ أصيب فيو محررا بمعرفة جية رسمية بالمغة العربية أك 
مترجما إلى ىذه المغة كمصدقا عميو مف المكتب الشعبي الميبي المختص في 

 .الدكلة التي كقع بيا الحادث أك مرض المينة

 (64)مادة 
 وفاة المشترؾ بسبب اإلصابة 

قد ترتبت عمييا كفاة (أك مرض المينة )إذا ثبت مف التحقيقات أف إصابة العمل 
المشترؾ المصاب ، فتتخذ اإلجراءات البلزمة لتسكية معاش إصابة العمل الذؼ كاف 

مف  (17)يستحق لو في ىذه الحالة بافتراض أنو عجزا كميا مستديما كفقا لحكـ المادة
كتصرؼ أنصبة مف ىذا المعاش إلى أفراد أسرتو . قانكف الضماف االجتماعي

مف القانكف المذككر كأحكاـ الباب الرابع  (21)المستحقيف عنو بمقتضى حكـ المادة 
 .مف ىذه البلئحة

 الفصل الرابع
 تلدير العجز في حاالت إصابة العمل أو مرض المينة 
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 (65)مادة 
 عجز المصاب عجزا كميا أو جزئيا 

قد ترتب عمييا  (أك مرض المينة ) إذا تبيف مف التحقيقات أف إصابة العمل  -1
عجزا كميا أك عجز جزئيا فيضـ اإلخطار  (المصاب أك المريض )عجز المشترؾ 

بانتياء عبلجو مف اإلصابة أك المرض إلى سائر أكراؽ ممفو كتقدـ جميعا إلى 
لجنة تقدير العجز المختصة التي يعرض عمييا المشترؾ لتبيف مدػ ما تخمف 

 .مف عجز بسبب اإلصابة أك المرض كتقدير نسبة ىذا العجز

 : كتتبع بيذا الشأف األحكاـ كاإلجراءات المنصكص عمييا بالمكاد التالية -2

 (66)مادة 
 تلدير العجز 

 يقدر العجز الناشئ عف إصابة العمل أك المرض المينة بدرجة فقد المشترؾ  -1
القدرة عمى العمل ،كبحسب نكع العمل أك الخدمة كالجزء  (المصاب أك المريض)

 .المصاب مف الجسد

 . كتتكلى المجاف الطبية المختصة تقدير ذلؾ العجز كتحديد نسبتو -2

جراءاتيا كطريقة التظمـ مف قراراتيا  -3  كيحدد تشكيل ىذه المجاف كاختصاصاتيا كا 
 .في الئحة تقدير العجز التي تصدر تنفيذا لقانكف الضماف االجتماعي

 (67)مادة 
 عناصر قرار المجنة

 :يجب أف يتضمف قرار المجنة الطبية
 .كصف الحالة كتشخيصيا كعناصر تقدير العجز كنسبتو - أ

 . بياف مدػ إمكاف استفادة المشترؾ مف إعادة التأىيل - ب

 .بياف ما إذا كانت حالة العجز قد استقرت كالجراحة قد التأمت- ج

ما إذا كاف مف البلـز إعادة عرض المشترؾ عمى المجنة بعد مدة معينة إلمكاف - د
 .تقدير العجز أك لتقرير استمراره
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 (68)مادة 
  تاريخ العجز

 عمى المجنة الطبية أف تحدد في قرارىا التاريخ الذؼ تقدر حصكؿ العجز فيو  -1
 .كذلؾ سكاء كاف عجزا كميا أك جزئيا

 فإذا تعذر عمييا أف تحدد تاريخا معينا لحصكؿ العجز فيككف تاريخ العجز ىك  -2
 .اليـك الذؼ عرض فيو المصاب أك المريض عمى المجنة

 (69)مادة 
 قرار المجنة مف عدة نسخ 

يحرر قرار المجنة الطبية بشأف تقدير العجز عمى النمكذج المعد لذلؾ مف أربع نسخ 
كترسل الثانية إلى جية العمل أك الخدمة كالثالثة (المصاب)تسمـ إحداىا إلى المشترؾ 

إلى المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة كتحفع النسخة الرابعة لدػ المجنة 
 .الطبية

 (70)مادة 
 إعادة الفحص 

جراءات كمكاعيد إعادة فحص صاحب  -1  تبيف الئحة تقدير العجز حاالت كا 
المعاش لمتحقق مف مدػ استمرار العجز الناشئ عف إصابة العمل أك مرض 

 .المينة كمف استقرار نسبة ذلؾ العجز

 كيراعى في جميع األحكاؿ االعتداد بما يمي فيما يتعمق بإعادة الفحص المذككر  -2
 :كأثره عمى المعاش المستحق أك غيره مف المنافع النقدية المستحقة

 .تحسف الحالة بسبب العبلج أك إعادة التأىيل - أ

 . االنتكاسات أك المضاعفات أ ك اإلصابات الجديدة - ب

 . كتتبع في شأف إعادة الفحص أحكاـ الفصل السادس مف ىذا الباب -3

 
     الفصل الخامس

 المعاشات والمنافع النلدية األخرى التي تستحق
 بسبب إصابة العمل أو مرض المينة
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 (71)مادة 
 استحلاؽ المنافع النلدية

 
 يستحق معاش العجز الكمي بسبب إصابة العمل أك مرض المينة متى بمغت  -1

نسبة العجز ستيف في المائة أك أكثر كانتيى العمل أك الخدمة بسببيا أك نشأت 
 .عف اإلصابة أك المرض المذككر الكفاة

 فإذا كانت نسبة العجز الناشئ عف اإلصابة أك مرض المينة ثبلثيف في المائة  -2
 .أك أكثر دكف أف تبمغ ستيف في المائة فيستحق المشترؾ معاشا جزئيا

ذا بمغت درجة العجز  -3 أك أكثر كلـ تبمغ ثبلثيف في المائة فيستحق % 5 كا 
 .المشترؾ إعانة مقطكعة

 %.5كال يستحق المشترؾ أؼ منفعة إذا قمت درجة العجز عف  -4
 (72)مادة 

 طمب التسوية
يقدـ المشترؾ إلى قسـ المنافع النقدية بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي  - أ

المختصة طمبا لتسكية المعاش أك المنفعة النقدية األخرػ المستحقة لو بسبب 
، كيرفق بطمبو األكراؽ (أك مرض المينة )العجز الناشئ عف إصابة العمل 

 :اآلتية

 صكرة مف قرار المجنة الطبية المختصة بتقدير العجز عمى أف يككف ىذا  -1
 .القرار نيائيا

 . صكرة مف اإلخطار بانتياء العبلج -2

 صكرة مف محضر التحقيق اإلدارؼ أك محضر جمع االستدالالت الذؼ  -3
 .أجرتو الشرطة بشأف الحادث

 . شيادة الدفع خبلؿ السنكات الثبلثة األخيرة -4

 . شيادة بمدة الخدمة أك العمل -5

 . شيادة بشأف الكضع العائمي أك كتيب العائمة -6

 . قرار انتياء العمل أك الخدمة كذلؾ في حاالت العجز الكمي -7
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فإذا كاف المشترؾ عامبل لحساب نفسو فيقدـ عكضا عف ذلؾ إقرارا بانتياء 
 .عممو

 . كيعطى المشترؾ إيصاال يفيد تسمـ الطمب كاألكراؽ المرافقة لو - ب

 (73)مادة 
 اإلحالة إلى قسـ التسجيل واالشتراكات

 يحيل قسـ المنافع النقدية الطمب كمرفقاتو إلى قسـ التسجيل كاالشتراكات  -1
كعمى ىذا القسـ األخير . كالتفتيش بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة

أف يكتب مذكرة مف كاقع ممف المشترؾ تتضمف بياف مدة العمل أك الخدمة 
المحسكبة لو كمرتبو أك أجره أك دخمو المحسكب كفقا ألحكاـ الئحة االشتراكات 

،في خبلؿ مدة السنكات الثبلثة األخيرة السابقة عمى انتياء خدمتو أك عممو بسبب 
 كمحاضر التحقيق اإلدارؼ كغيره مف التحقيقات التي – إف كاف كميا –العجز 

أجريت بشأف الحادث سكاء تمت مف جانب مفتش الضماف االجتماعي أك مف 
 .جانب جية العمل أك الخدمة عقب كقكع الحادث أك حصكؿ المرض

 كيستكمل قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش التحقق مف أية بيانات لـ يقدـ  -2
 .المشترؾ مستندات بشأنيا أك قدـ مستندات غير كافية

 ترسل المذكرة منتيية برأؼ القسـ المذككر إلى قسـ المنافع النقدية لتسكية المنفعة  -3
 .النقدية التي تستحق لممشترؾ كفقا لمقانكف كألحكاـ ىذه البلئحة

 (74)مادة 
 تسوية معاش العجز الكمي

بعد التحقق مف أف العجز الذؼ لحق بالمشترؾ ىك عجز كمي ، كأنو نشأ عف إصابة 
عمل أك مرض مينة، كانو انتيت بسببو خدمتو أك عممو تجرػ تسكية معاش العجز 

 :الكمي لو عمى النحك اآلتي
( 81)تحسب مدة العمل أك الخدمة لممشترؾ بالتطبيق ألحكاـ القانكف كأحكاـ  - أ

 .كما بعدىا مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

 يحسب متكسط مرتبو الفعمي إذا كاف مكظفا أك أجره الفعمي إذا كاف عامبل أك  - ب
 كذلؾ في ثبلث السنكات األخيرة السابقة عمى –دخمو المفترض إذا كاف شريكا 

 .انتياء الخدمة أك العمل بسبب العجز الكمي



37 

 

يسكػ لو المعاش الكامل بافتراض أف خدمتو أك عممو قد انتيت بسبب بمكغو - ج
مف  (14)سف الشيخكخة المحددة النتياء الخدمة أك العمل كذلؾ كفقا لحكـ المادة 

مف ىذه البلئحة،  (26)إلى  (21)قانكف الضماف االجتماعي كأحكاـ المكاد مف 
في عدد  (%2½)كذلؾ بضرب متكسط المرتب أك األجر أك الدخل السمف ذكره في

ثـ . سنكات الخدمة أك العمل مف العشريف سنة األكلى مف مدة خدمتو أك عممو
في عدد سنكات الخدمة أك العمل التالية  (%2)يضرب المتكسط المذككر في 

كيجمع حاصل ضرب العمميتيف ليككف الناتج ىك المعاش الكامل . لمعشريف سنة
 .مف القانكف  (14)المحسكب كفقا لحكـ المادة 

يحسب الحد األدنى لمعاش العجز الكمي كيراعى أال يقل المعاش عنو كيحسب  - د
الحد األقصى لممعاش كيراعى أال يزيد المعاش عميو كذلؾ عمى ما تبينو المكاد 

 .التالية

 (75)مادة 
 الحد األدنى لممعاش

 يحسب الحد األدنى لممعاش الذؼ يستحق بسبب العجز الكمي الناشئ عف  -1
 :إصابة عمل أك مرض مينة كيقدر ىذا الحد بجمع العنصريف اآلتييف

قيمة المعاش األساسي المقرر بمقتضى قانكف الضماف االجتماعي لمف  - أ
ذا زيدت ىذه  (كىي حاليا أربعكف دينارا شيريا)يستحقكف معاشا أساسيا  ، كا 

 في حساب الحد األدنى –القيمة إلى أكثر مف أربعيف دينارا فيككف االعتداد 
 . بقيمة المعاش األساسي السارية المفعكؿ كقت التسكية أيا كانت–

 نصف آخر مرتب فعمي أك أجر فعمي أك دخل مفترض مما استحقت عمى  - ب
أساسو اشتراكات الضماف االجتماعي عف المشترؾ قبل انتياء خدمتو أك 

 .عممو لفقده القدرة عمى الكسب بسبب اإلصابة أك المرض

 فإذا تبيف أف المعاش الناتج عف التسكية يقل عف ذلؾ فترفع قيمتو إلى ىذا الحد  -2
 .األدنى
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 (76)مادة 
 الحد األقصى لممعاش

 يراعى أال يزيد المعاش الذؼ يستحق بسبب العجز الكمي الناشئ عف إصابة  -1
مف قيمة آخر مرتب  % 100عمل أك مرض مينة بأؼ حاؿ مف األحكاؿ عمى 

فعمي أك أجر فعمي أك دخل مفترض استحقت عمى أساسو اشتراكات الضماف 
االجتماعي عف المشترؾ قبل انتياء خدمتو أك عممو لفقده القدرة عمى الكسب 

 .بسبب اإلصابة أك مرض المينة

 فإذا تبيف أف المعاش الناتج مف التسكية يزيد عمى ذلؾ فتخفض قيمتو عمى ىذا  -2
 .الحد األقصى

 (77)مادة 
 بداية استحلاؽ معاش العجز الكمي

يستحق معاش العجز الكمي ابتداء مف اليـك التالي لتاريخ انتياء خدمة المشترؾ أك 
 (أك مرض مينة)عممو متى ثبت أف انتياء الخدمة أك العمل ناشئ عف إصابة عمل 

 .مما أعجزه عجزا كميا عف الكسب
 ( 78)مادة 

 معاش العجز الجزئي 
 إذا بمغت درجة العجز الناشئ عف إصابة العمل أك مرض المينة ثبلثيف في  -1

المائة أك زادت عمى ذلؾ دكف أف تبمغ ستيف في المائة فيستحق لممشترؾ معاش 
 .جزئي يقدر بنسبة درجة العجز إلى المعاش الكامل

 كلتسكية معاش العجز الجزئي المذككر تتبع الخطكات البلزمة لتسكية المعاش  -2
الكامل بافتراض أف المشترؾ يستحق معاش العجز الكمي بسبب إصابة العمل 

، ثـ (مف ىذه البلئحة  (76)عمى  (74)كذلؾ بالتطبيق ألحكاـ المكاد مف )
يضرب المعاش الكامل االفتراضي المذككر في نسبة العجز الجزئي لتككف 

 .النتيجة ىي المعاش الجزئي المستحق
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 (79)مادة 
 بداية استحلاؽ معاش العجز الجزئي

 يككف استحقاؽ معاش العجز الجزئي المذككر ابتداء مف التاريخ المحدد كفقا  -1
لبداية عجز المشترؾ عجزا جزئيا عف الكسب بسبب إصابة  (68)لحكـ المادة 

 .العمل أك مرض المينة

 كيراعى في شأف تحديد بداية استحقاؽ المعاش المذككر انتياء األمد الذؼ  -2
مف قانكف  (25)استحق المشترؾ خبللو المنافع قصيرة  األمد كفقا لممادة 

الضماف االجتماعي بحيث ال يجمع المشترؾ عف فترة كاحدة بيف المنفعة قصيرة 
 .األمد كبيف معاش العجز الجزئي عف إصابة العمل أك مرض المينة

 (80)مادة 
 جواز الجمع 

يجكز لممشترؾ أف يجمع بيف معاش العجز الجزئي إلصابة العمل أك مرض المينة 
كبيف أؼ مرتب أك أجر أك دخل يككف مستحقا لو عف عممو أك خدمتو لدػ أية جية 

 ..كانت
 (81)مادة 

 نياية استحلاؽ المعاش الجزئي
ينتيي استحقاؽ المشترؾ المعاش الجزئي إلصابة العمل بأؼ سبب مف األسباب 

 :اآلتية
زكاؿ العجز الجزئي تماما أك ثبكت أف نسبتو قد انخفضت عند إعادة الفحص  - أ

 %.30بحيث أصبحت نسبة العجز أقل مف 

 استحقاؽ المشترؾ معاش الشيخكخة عند انتياء خدمتو أك عممو بسبب بمكغ             - ب
 .السف المحددة لذلؾ قانكنا

استحقاؽ المشترؾ معاش العجز الكمي عند انتياء خدمتو أك عممو  بسبب -  ج 
عجز كمي ناشئ عف إصابة عمل أك مرض مينة أك ناشئ عف حادث أك مرض 

 .غير ذلؾ

 .كفاة المشترؾ-  د
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، ال يدخل معاش إصابة العمل الجزئي في تسكية  (ب، ج، د)كفي جميع الحاالت 
الشيخكخة أك معاش العجز الكمي لممشترؾ كما ال يدخل في تسكية معاشات أفراد 

 .األسرة المستحقيف عنو في حالة كفاتو
 (82)مادة 

 تسوية اإلعانة الملطوعة
أك أكثر % 5 إذا بمغت درجة العجز الناشئ عف إصابة العمل أك مرض المينة  -1

فإف المشترؾ يستحق إعانة مقطكعة تقدر بنسبة درجة % 30دكف أف تصل إلى 
 .العجز إلى قيمة معاش سنة كاممة

 كلتحديد مقدار ىذه اإلعانة المقطكعة يسكػ لممشترؾ معاش كامل بافتراض أنو  -2
إلى  (74)كذلؾ بالتطبيق ألحكاـ المكاد مف )عجز عجزا كميا بسبب إصابة عمل 

كتستخرج قيمة المعاش االفتراضي الكامل عف سنة ( مف ىذه البلئحة  (76)
كاممة ثـ تضرب ىذه القيمة في نسبة العجز الجزئي كيككف الناتج ىك اإلعانة 

 .المقطكعة التي يستحقيا المشترؾ

 كتصرؼ ىذه اإلعانة لو دفعة كاحدة مف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي  -3
 .مف ىذه البلئحة (158)المختصة بإحدػ طرؽ الصرؼ المبينة بالمادة 

 الفصل السادس
 إعادة الفحص وأثرىا عمى المعاشات
 وغيرىا مف المنافع المستحلة

 (83)مادة 
 التزاـ المشترؾ بالتلدـ إلعادة الفحص

 عمى كل مشترؾ استحق معاش عجز كمي أك جزئي بسبب إصابة عمل أك  -1
مرض مينة، أف يتقدـ بعد تسكية المعاش لو إلى المجنة الطبية المختصة إلعادة 

الفحص بصفة دكرية كفي المكاعيد التي تعينيا الئحة تقدير العجز أك التي 
يحددىا لو قرار المجنة الطبية المختصة، كذلؾ لمتحقيق مف استمرار العجز كمما 

 .إذا كاف قد طرأ تحسف عمى حالتو أك انتكاسات أك مضاعفات
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 كعمى قسـ المنافع النقدية بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة أف  -2
يخطر صاحب المعاش بالميعاد المحدد إلعادة فحصو قبل ذلؾ الميعاد بشير 

 .عمى األقل

 (84)مادة 
 تعديل نسبة العجز لصاحب المعاش

إذا أسفرت إعادة الفحص الطبي عف تعديل نسبة العجز السابق تقديره لصاحب 
المعاش كصدر قرار المجنة الطبية النيائي في ىذا الشأف أك أصبح ذلؾ القرار، 

 :فتتبع القكاعد اآلتية. بعد التظمـ أك الطعف نيائيا 
إذا كاف المصاب صاحب معاش عجز جزئي ثـ عدلت نسبة عجزه بحيث  - أ

أصبح عجزا كميا انتيت معو خدمتو أك عممو فإنو يستحق معاش العجز 
 .الكمي كذلؾ اعتبارا مف تاريخ انتياء خدمتو أك عممو بسبب ذلؾ العجز الكمي

فإذا قدر العجز الجزئي نتيجة إلعادة الفحص بنسبة أقل أك أكثر ال تقل عف  - ب
ستيف في المائة فيعدؿ معاش  ( %60)ثبلثيف في بالمائة كال تبمغ  ( 30%)

العجز الجزئي كفقا لمنسبة الجديدة كذلؾ ابتداء مف أكؿ الشير الميبلدؼ 
 .التالي لتاريخ القرار النيائي بتعديل نسبة العجز

ذا كاف المصاب صاحب معاش عجز كمي ثـ عدلت نسبة عجزه بسبب - ج كا 
تحسف الحالة بحيث أصبح عجزه بسبب تحسف الحالة بحيث أصبح عجزا جزئيا 

ستيف في  (%60)ثبلثيف في المائة أك أكثر كال تصل إلى  (%30)تبمغ نسبتو 
المائة فتعدؿ التسكية كيستحق معاش العجز الجزئي كذلؾ ابتداء مف أكؿ الشير 

 .الميبلدؼ التالي لمقرار النيائي الخاص بثبكت العجز الجزئي المذككر

كفي جميع الحاالت المنصكص عمييا بيذه المادة ال يمحق بالمعاش أؼ - د
تعديل بالزيادة أك النقص فيما يتعمق بالمدة السابقة عمى التاريخ المحدد لتعديل 

 .التسكية
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 (85)مادة 
 (ثالثيف في المائة  %30)تعديل نسبة العجز إلى أقل مف 

إذا كاف المصاب قد استحق بسبب اإلصابة أك مرض المينة معاشا ثـ أسفرت إعادة 
 بدرجة تقل عف –الفحص عف تعديل نسبة العجز بحيث قدر العجز بصفة نيائية 

فإف المصاب يستحق  (خمسة في المائة%5)كال تقل عف  (ثبلثيف في المائة 30%)
مف قانكف الضماف االجتماعي كأحكاـ  (17)إعانة مقطكعة تقدر كفقا ألحكاـ المادة 

كتسكػ لو ىذه اإلعانة عمى أساس نسبة العجز األخيرة ،كتخصـ منيا .ىذه البلئحة
أقساط المعاش الشيرية التي سبق أف صرفت لو، عمى أنو إذا كانت ىذه األقساط 

 .يزيد مجمكعيا عمى قيمة اإلعانة المستحقة فبل يسترد منو الفرؽ 
 (86)مادة 

 تخمف المصاب عف إعادة الفحص
 إذا لـ يتقدـ صاحب معاش العجز لمجنة الطبية المختصة في الميعاد المحدد  -1

مف ىذه البلئحة فتنبو عميو المجنة كتحدد لو ميعادا  (83)بمقتضى حكـ المادة 
 .آخر مع إنذاره بأنو إذا لـ يحضر إلعادة الفحص سيحـر مف صرؼ معاشو

ذا لـ يحضر صاحب معاش العجز رغـ ذلؾ كلـ يقدـ عذرا تقبمو المجنة الطبية  -2  كا 
مف صرؼ معاشو كذلؾ اعتبارا مف أكؿ الشير  (بصفة مؤقتة)المختصة فيحـر 

الميبلدؼ التالي آلخر ميعاد حددتو لو المجنة كلـ يحضر كيخطر قسـ المنافع 
 .النقدية صاحب المعاش فكرا بكقف الصرؼ كسببو

 . كيستمر الحرماف مف الصرؼ إلى أف يتقدـ صاحب المعاش إلعادة الفحص -3

ذا تقدـ صاحب المعاش بعد ذلؾ إلى المجنة الطبية فإف المجنة الشعبية  -4  كا 
لمضماف االجتماعي المختصة تتجاكز عف تخمفو عف إعادة الفحص في الميعاد 

 .السابق تحديده متى قدـ أسبابا مقبكلة لتأخيره عف التقدـ لمفحص

ذا أسفرت إعادة الفحص عف نقصاف درجة العجز عف النسبة السابق تقديرىا  -5  كا 
أك زيادتيا عمييا فإف النسبة الجديدة تعتبر ىي األساس لمتسكية اعتبار مف 

التاريخ الذؼ كاف محددا إلعادة الفحص الطبي أما إذا تبيف مف إعادة الفحص أف 
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درجة العجز مستقرة فيستمر صرؼ المعاش لو كتصرؼ لو في الحالتيف 
 .المعاشات التي كاف قد حـر مؤقتا مف صرفيا

 (87)مادة 
 إعادة الفحص بناء عمى طمب المصاب

 في حالة حصكؿ انتكاسات أك مضاعفات أك إصابة عمل جديدة –يجكز لممصاب 
أثرت في حالتو السابقة أف يطمب تحديد ميعاد إلعادة الفحص كيبيف أسباب ذلؾ 
كفي ىذه الحالة يعرض عمى الطبيب األخصائي عضك المجنة الطبية المختصة 

بتقدير العجز فإذا اقتنع ىذا الطبيب بجدية األسباب المذككرة فيحدد لو ميعادا إلعادة 
فإذا ثبت لمجنة أف تغييرا قد طرأ عمى حالتو .الفحص بمعرفة ىذه المجنة كيخطره بو

فتعيد تقدير درجة العجز كيعدؿ قسـ المنافع النقدية في ىذه الحالة التسكية عمى 
األسس المذككرة بالمكاد السابقة تبعا لما يككف قد طرأ عمى درجة العجز مف زيادة 

 .كذلؾ كفقا ألحكاـ القانكف كأحكاـ المادة التالية
 (88)مادة 

 تعديل التسوية
 :-السابقة تتبع القكاعد اآلتية (87)في الحاالت المذككرة بالمادة 

 إذا كاف المصاب صاحب معاش عجز جزئي ثـ عدلت نسبة عجزه بحيث  -1
أصبح عجزا كميا انتيت معو خدمتو أك عممو أك عجزا جزئيا بدرجة أكبر مما 

 .مف ىذه البلئحة (84)كاف، فتعدؿ التسكية كفقا لحكـ المادة 

% 5) فإذا لـ يكف المصاب قد استحق أؼ منفعة بسبب قمة درجة العجز عف  -2
ثـ عدلت نسبة العجز عند إعادة الفحص بحيث أصبحت  (خمسة في المائة

 (ثبلثيف في المائة% 30)أك أكثر بما ال يصل إلى  (خمسة في المائة5%)
 .فيستحق المصاب إعانة مقطكعة حسب درجة العجز الجديدة

ذا كاف قد استحق إعانة مقطكعة ثـ زادت نسبة العجز دكف أف تبمغ  -3 % 30) كا 
 .فتزاد لو اإلعانة المقطكعة بما يتفق مع النسبة الجديدة (ثبلثيف في المائة

ذا كاف المصاب قد استحق إعانة مقطكعة ثـ أسفرت إعادة الفحص في  -4  كا 
عف تعديل نسبة العجز بحيث أصبحت مستقرة (87)الحاالت المذككر بالمادة 
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أك أكثر كأصبح قرار المجنة الطبية في ىذا  (ثبلثيف في المائة% 30)بدرجة 
الشأف نيائيا، فإنو يسكػ لو معاش العجز الجزئي أك معاش العجز الكمي بحسب 
األحكاؿ، كيككف استحقاقو لذلؾ المعاش اعتبارا مف التاريخ المشار إليو بالمادة 

كفي ىذه الحالة يقدر لو عف المدة السابقة عمى قرار إعادة الفحص  (84)
المذككر معاش افتراضي يحسب لو بافتراض أنو كاف يستحق منذ البداية معاشا 

ذا كانت اإلعانة .جزئيا عمى أساس درجة العجز المقدرة لو في المرة األكلى كا 
المقطكعة التي صرفت لو تزيد عمى مجمكع المعاشات الجزئية االفتراضية التي 

نتيجة إلعادة )كاف يمكف أف يستحقيا خبلؿ المدة السابقة عمى تعديل التسكية 
كذلؾ في .فيسترد منو الفرؽ بطريق الخصـ مف المعاش الذؼ يستحق لو (الفحص

مف قانكف الضماف (ج /42)حدكد الربع كمع مراعاة سائر أحكاـ المادة 
 .االجتماعي

 الفصل السابع
 أحكاـ عامة
 (89)مادة 

 :الحاجة إلى خدمة شخص آخر
 إذا كاف صاحب معاش العجز الكمي بسبب إصابة العمل أك مرض المينة  -1

يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر لو لفقد قدرتو عمى خدمة نفسو 
كذلؾ بحسب تكع الخدمة % 25نتيجة لمعجز فإف معاشو يزاد بنسبة ال تتجاكز 

 .البلزمة كمدػ الحاجة إلييا

 كتقدر المجنة الطبية المختصة الخدمة المذككرة كنكعيا كمدػ الحاجة إلييا  -2
 .كنسبة الزيادة التي تقترحيا في المعاش بما يتناسب مع ىذه الخدمة

 كيصدر بشأف الزيادة في الحاالت المذككرة قرار مسبب مف المجنة الشعبية  -3
 .لمضماف االجتماعي بالبمدية  المختصة

 كيشترط الستحقاؽ الزيادة أال يككف صاحب المعاش مف المعاقيف الذيف استحقكا  -4
 . ـ1981لسنة  (3)منفعة الخدمة المنزلية المعانة بمقتضى قانكف المعاقيف رقـ 
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 (90)مادة 
 :المسئولة في حاالت إصابة العمل

 باإلضافة إلى المنافع النقدية المقررة بقانكف الضماف االجتماعي كبيذه البلئحة  -1
أك لكرثتو في حالة )يككف لممشترؾ المصاب بإصابة عمل أك مرض مينة 

المطالبة بتعكيض عف إصابتو أك مرضو، مف المسئكؿ عف ىذه اإلصابة (كفاتو
 (إذا كاف غير جية العمل أك الخدمة، كمف جية العمل أك الخدمة)أك المرض 

قد حدثت بسبب مخالفة ىذه الجية  (أك مرض المينة)إذا ثبت أف اإلصابة 
لقكانيف أك أنظمة العمل أك الخدمة أك بسبب تقصيرىا في اتخاذ إجراءات األمف 

 .الصناعي كالسبلمة العمالية

 كال يخل ما تقدـ بمسئكلية جية العمل أك الخدمة أماـ صندكؽ الضماف  -2
االجتماعي عف إصابات العمل كأمراض المينة التي تقع لمعامميف بيا نتيجة 
مخالفتيا لقكانيف أك لكائح أك أنظمة العمل أك الخدمة أك تقصيرىا في اتخاذ 

مف قانكف  (26)احتياطات األمف الصناعي كالسبلمة العمالية كذلؾ كفقا لممادة 
 .الضماف االجتماعي

 الباب الثالث
 معاش العجز الكمي لغير إصابة العمل

 (91)مادة 
 :العجز الكمي

سكاء )تسرػ أحكاـ ىذا الباب بشأف العجز الكمي المستديـ الذؼ يصيب المشترؾ 
كيعكقو مف أف  (كاف مف الشركاء أك المكظفيف أك العماؿ أك العامميف لحساب أنفسيـ

كذلؾ دكف أف يككف العجز ناشئا عف إصابة عمل .. يؤدؼ بمقابل أؼ عمل أك خدمة
 .أك مرض مينة

 :وتشترط العتبار العجز كذلؾ الشروط اآلتية
 :أف يككف العجز ناشئا عف حالة مف الحاالت اآلتي بيانيا -أ 

 اإلصابات أك الحكادث العادية التي ال ترجع إلى إصابة عمل أك مرض  -1
 .مينة
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 اعتبلؿ الصحة العامة كسائر األمراض العادية التي ال يككف سببيا إصابات  -2
 .عمل كال تعتبر أمراضا مينية

 األمراض المستديمة كىي األمراض المزمنة أك المستعصية التي تحتاج  -3
عادة كبحكـ طبيعتيا كنكعيا إلى عبلج لمدة طكيمة تبمغ سنة أك أكثر مف 

 .سنة

كتحدد ىذه األمراض كشركط اعتبارىا كذلؾ بقرار مف المجنة الشعبية العامة لمضماف 
 .االجتماعي بعد أخذ رأؼ المجنة الشعبية العامة لمصحة

 أف يثبت العجز الكمي المذككر بقرار مف المجنة الطبية المختصة كفقا ألحكاـ  -ب 
 .ىذه البلئحة كالئحة تقدير العجز

 .أك أكثر % 60 أف تككف نسبة العجز حسب تقدير المجنة المذككرة  -ج 

 (92)مادة 
 :السرياف مف حيث الزماف

 تسرػ أحكاـ ىذا الباب عمى حاالت العجز الكمي التي تنطبق عمييا أحكاـ  -1
ـ أك 1981المادة السابقة كذلؾ إذا حصل العجز المذككر يـك أكؿ يكنيو سنة 

 .بعده كلك كاف سببو حكادث أك أمراضا كقعت قبل ذلؾ التاريخ

كالناشئة عف )ـ 1981 كأما حاالت العجز الكمي السابقة عمى يـك أكؿ يكنيو سنة  -2
فبل تطبق عمييا أحكاـ  قانكف الضماف  (..غير إصابة عمل أك مرض مينة

نما تسرػ عمييا أحكاـ قانكف التقاعد إذا كاف  االجتماعي كأحكاـ ىذا الباب كا 
المصاب بالعجز الكمي مف المكظفيف الذيف كانت تنطبق عمييـ قبل 

ـ قانكف التقاعد المذككر، فإذا كاف المصاب مف الشركاء أك العماؿ 1/6/1981
فتسرػ .. الذيف كاف يسرػ عمييـ قبل التاريخ المذككر قانكف التأميف االجتماعي

 ..عمى حالة العجز الكمي السابقة أحكاـ قانكف التأميف االجتماعي
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 (93)مادة 
 :ضوابط العجز

 يقدر العجز غير الناشئ عف إصابة العمل أك مرض المينة بدرجة فقد المشترؾ  -1
كبحسب نكع العمل أك الخدمة كالجزء .. القدرة عف الكسب مف العمل أك الخدمة

 ..المصاب مف الجسد

 .. كتتكلى المجاف الطبية المختصة التحقق مف ذلؾ العجز كتقدير نسبتو -2

جراءات عمميا كأحكاـ التظمـ مف  -3  كيبيف تشكيل ىذه المجاف كاختصاصاتيا كا 
 .في الئحة تقدير العجز.. قراراتيا أك الطعف فييا

 (94)مادة 
 : تلدير العجز

 إلى 65)تسرػ بشأف تقدير العجز الكمي لغير إصابة العمل أحكاـ المكاد مف 
مف ىذه البلئحة كذلؾ بالقدر الذؼ يتفق مع طبيعة العجز الكمي لغير  (70

 ..إصابة العمل كال يتعارض مع أحكاـ ىذا الباب
 (95)مادة 

 :شروط استحلاؽ المعاش
 أقل مف – إذا كانت نسبة العجز الناشئ عف غير إصابة عمل أك مرض مينة  -1

 ..فبل تستحق لممشترؾ المصاب بذلؾ العجز منفعة نقدية% - 60

أك أكثر كثبت أف عمل المشترؾ  (%60) أما إذا قدر العجز المذككر بنسبة  -2
المصاب أك خدمتو انتيت بسبب ذلؾ العجز الكمي فيستحق لو معاش العجز 

مف قانكف الضماف االجتماعي كيسكػ ذلؾ  (18)الكمي بمقتضى حكـ المادة 
 ..المعاش كفقا ألحكاـ المكاد التالية

مف  ( 3، 2) عمى أف تسرػ بشأف المشتركيف غير المكاطنيف أحكاـ الفقرتيف  -3
لغير .. مف ىذه البلئحة ، فبل يستحق ليـ معاش العجز الكمي (16)المادة 

كفي حالة .. إصابة العمل إال بعد استيفاء شرط المدة المقررة بالفقرتيف المذككرتيف
عدـ تكفر ىذا الشرط يقتصر استحقاؽ المشترؾ عمى إعانة إجمالية تنطبق 

 ..مف ىذه البلئحة (33، 28)بشأنيا أحكاـ المكاد مف 
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 (96)مادة 
 :طمب التسوية ومرفلاتو

يقدـ المشترؾ المصاب بالعجز الكمي طمب التسكية إلى قسـ المنافع النقدية  - أ
 :بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة كيرفق بو

 . شيادة بمدد الخدمة أك العمل -1

فإذا كاف المشترؾ مف ) قرار انتياء الخدمة أك العمل بسبب العجز الكمي  -2
 .(..العامميف لحساب أنفسيـ فيقدـ إقرارا بانتياء عممو

 شيادة الدفع األخير بشأف مرتبو أك أجره أك دخمو خبلؿ السنكات الثبلثة  -3
 ..األخيرة مف مدة عممو أك خدمتو

بتقدير العجز عمى أف يككف ..  صكرة مف قرار المجنة الطبية المختصة -4
 ..ىذا القرار نيائيا

 .. شيادة بشأف الكضع العائمي لممشترؾ أك كتيب العائمة -5

 .. كيعطى المشترؾ إيصاال يفيد تمقي الطمب كالمستندات المرافقة لو - ب

 (97)مادة 
 :التحليق مف بيانات الطمب وعناصر التسوية

 يحيل قسـ المنافع النقدية الطمب كمرفقاتو إلى قسـ التسجيل كاالشتراكات  -1
كالتفتيش بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة لمتحقق مف بياناتو عمى 

كعمى ىذا القسـ األخير أف .. مف ىذه البلئحة (20)النحك المشار إليو بالمادة 
يكتب مذكرة مف كاقع ممف المشترؾ تتضمف بياف مدة العمل أك الخدمة 

المحسكبة لو، كمرتبو أك أجره أك دخمو المحسكب كفقا ألحكاـ الئحة االشتراكات 
خبلؿ مدة السنكات الثبلثة األخيرة السابقة عمى انتياء خدمتو أك عممو بسبب 

 .العجز الكمي

 كيستكمل قسـ التسجيل كاالشتراكات أية بيانات لـ يقدـ المشترؾ مستندات  -2
 ..بشأنيا أك قدـ مستندات غير كافية

 كتحاؿ ىذه المذكرة عمى قسـ المنافع النقدية كما يحاؿ إلى القسـ المذككر قرار  -3
 .لجنة تقدير العجز
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 (98)مادة 
 :تسوية معاش العجز الكمي

بعد التحقق مف أف العجز الذؼ لحق بالمشترؾ ىك عجز كمي لـ ينشأ عف إصابة 
عمل أك مرض مينة كأف خدمة المشترؾ أك عممو قد انتيت بسبب ذلؾ العجز الكمي 

 :يجرؼ قسـ المنافع النقدية تسكية المعاش لممشترؾ عمى النحك اآلتي
تحسب مدة العمل أك الخدمة لممشترؾ بالتطبيق ألحكاـ القانكف كأحكاـ المكاد  -أ 

 ..كما بعدىا مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش (81)

أك ..  يحسب متكسط مرتبو الفعمي إذا كاف مكظفا أك أجره الفعمي إذا كاف عامبل -ب 
دخمو المفترض إذا كاف شريكا أك عامبل لحساب نفسو كذلؾ في ثبلث السنكات 

 ..األخيرة السابقة عمى انتياء خدمة المشترؾ أك عممو بسبب العجز الكمي

 يسكػ لو المعاش الكامل بافتراض أف عممو أك خدمتو قد انتيت بسبب بمكغو  -ج 
كتجرػ ىذه التسكية كفقا ..سف الشيخكخة المحددة النتياء الخدمة أك العمل

 إلى 21كأحكاـ المكاد مف ..مف قانكف الضماف االجتماعي(14)ألحكاـ المادة 
 .. مف ىذه البلئحة26

السالف (14)المحسكب كفقا ألحكاـ المادة  (المعاش الكامل )كيككف الناتج ىك 
 ..ذكرىا

 %(..50)المذككر في  (المعاش الكامل )يضرب المعاش  -د 

1) يحسب مقدار  -ق 
2

مف متكسط مرتب المشترؾ أك أجره أك دخمو المشار إليو  ( %
كيضرب الناتج في عدد سنكات الخدمة أك العمل .. مف ىذه المادة (ب)في البند 

فإذا زادت مدة العمل أك .. المحسكبة لممشترؾ إذا كاف عشريف سنة أك أقل
1)الخدمة المحسكبة لممشترؾ عف عشريف سنة فيحسب 

2
مف متكسط المرتب  ( %

مف (%2)أك األجر أك الدخل المذككر مضركبا في عشريف سنة ثـ يحسب 
متكسط المرتب أك األجر أك الدخل السالف ذكره كيضرب الناتج في عدد سنكات 
الخدمة أك العمل المحسكبة التي تجاكز العشريف سنة األكلى مف مدة الخدمة أك 

 ..العمل المحسكبة
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 يجمع الناتج مف العمميات المذككرة في البنكد السابقة بالنسبة إلى حالة المشترؾ  -ك 
كيككف حاصل الجمع ىك ..الذؼ انتيت خدمتو أك عممو بسبب العجز الكمي

 ..معاش العجز الكمي الذؼ يستحق لو

 كيراعى أال يقل ىذا المعاش عف الحد األدنى كال يزيد عمى الحد األقصى المشار  -ز 
مف قانكف الضماف االجتماعي كذلؾ عمى الكجو المبيف  (18)إلييما بالمادة 

 ..بالمادتيف التاليتيف

 (99)المادة 
 :الحد األدنى لممعاش

يحسب الحد األدنى لمعاش المشترؾ المصاب بالعجز الكمي كذلؾ عمى النحك 
( ك)فإذا تبيف أف المعاش الناتج كفقا لمبند .. مف ىذه البلئحة (75)المقرر بالمادة 

 يقل عف الحد األدنى فترتفع قيمة المعاش – كىك ناتج التسكية –مف المادة السابقة 
 ..المستحق إلى الحد األدنى المذككر

 (100)المادة 
 الحد األقصى لممعاش

 يراعى أف ال يزيد المعاش الذؼ يستحق بسبب العجز الكمي الناتج عف غير  -1
مف آخر مرتب  (%80)إصابة عمل أك مرض مينة بأؼ حاؿ مف األحكاؿ عمى 

فعمي أك أجر فعمي أك دخل مفترض مما استحقت عمى أساسو اشتراكات الضماف 
 ..االجتماعي عف المشترؾ قبل انتياء خدمتو أك عممو بسبب العجز المذككر

 فإذا تبيف أف المعاش الناتج عف التسكية يزيد عمى ذلؾ الحد األقصى فتخفض  -2
 . قيمتو إلى الحد األقصى المذككر

 (101)مادة 
 بداية استحلاؽ المعاش

يستحق معاش العجز الكمي ابتداء مف اليـك التالي لتاريخ انتياء خدمة المشترؾ أك 
عممو متى ثبت أف انتياء الخدمة أك العمل ناشئ عف عجز كمي ال يرجع سببو إلى 

 .إصابة عمل أك مرض مينة
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 (102)مادة 
 :إعادة الفحص

عمى صاحب معاش العجز الكمي الذؼ انتيت خدمتو أك عممو لسبب ال يرجع إلى 
إصابة عمل أك مرض مينة أف يتقدـ إلى المجنة الطبية المختصة إلعادة الفحص 

 .كذلؾ لمتحقق مف استمرار العجز
مف ىذه البلئحة كذلؾ بالقدر  ( 86 ك 83)كتسرػ في ىذا الشأف أحكاـ المادتيف 

مف قانكف الضماف االجتماعي كال يتعارض مع  (18)الذؼ يتفق مع أحكاـ المادة 
فإذا ثبت بصفة نيائية مف إعادة الفحص أنو لـ يعد عاجزا عجزا .. أحكاـ ىذا الباب

 .كميا عف الكسب فيقطع عنو معاش العجز الكمي
 (103)مادة 

 :الحاجة إلى خدمة شخص آخر
إذا كاف صاحب معاش العجز الكمي لغير إصابة عمل يحتاج بصفة مستمرة إلى 

فيزداد معاشو .. خدمة شخص آخر لو لفقد قدرتو عمى خدمة نفسو نتيجة العجز
 ..مف ىذه البلئحة (89)كتسرػ في ىذا الشأف أحكاـ المادة  (%25)بنسبة ال تتجاكز

 الباب الرابع
 المعاشات والمنح لممستحليف عف المتوفى

 : الفصل األوؿ
 منحة الوفاة

 (104)مادة 
 : حاالت استحلاقيا

 :-تستحق منحة الوفاة في الحالتيف اآلتيتيف
 كفاة المشترؾ سكاء كاف شريكا منتجا ، أك مكظفا ، أك عامبل ، أك عامبل :األولى

 ..لحساب نفسو
كذلؾ سكاء كاف صاحب معاش شيخكخة أك معاش ..  كفاة صاحب المعاش:الثانية

عجز كمي أك جزئي إلصابة عمل أك معاش عجز كمي لغير إصابة العمل أك أحد 
 .معاشات المستحقيف أك معاشا أساسيا
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 ( 105)مادة 
 : مناط استحلاقيا

إذا ..مف قانكف الضماف االجتماعي (23)تستحق منحة الكفاة بالتطبيق لحكـ المادة 
 .. ـ أك بعد ذلؾ اليـك1/6/1981حصمت الكفاة يـك 

أما إذا كانت الكفاة قد حدثت قبل التاريخ المذككر ككاف المتكفى مف المكظفيف 
المنتفعيف بقانكف التقاعد أك مف أصحاب المعاشات التقاعدية التي قررت كفقا لذلؾ 

مف قانكف التقاعد بشأف منحة الكفاة التي  (48 ك 47)القانكف، فيطبق حكـ المادتيف 
 ..تستحق ألفراد أسرتو المستحقيف عنو

 (106)مادة 
 : مف تستحق ليـ

كىـ - تستحق منحة الكفاة ألفراد أسرة المتكفى سكاء كاف مشتركا أك صاحب معاش
 ...المستحقكف عنو الذيف تحددىـ أحكاـ الفصل الثاني مف ىذا الباب

 ( 107)مادة 
 : ملدارىا ومصدرىا في حالة وفاة المشترؾ

في حالة كفاة المشترؾ يستمر أداء مرتبو أك أجره أك دخمو إلى المستحقيف عنو - 1
كذلؾ عف الشير ..المذككريف في المكاعيد المحددة لمصرؼ بافتراض عدـ كفاتو

 ..الميبلدؼ الذؼ حدثت خبللو الكفاة كالشيريف التالييف لو
كيككف أداء ىذه المبالغ مف جية العمل أك الخدمة التي كاف يصرؼ منيا - 2

لممشترؾ مرتبو أك أجره أك دخمو حاؿ حياتو كذلؾ إذا كاف المشترؾ قبل كفاتو مكظفا 
 ..أك عامبل أك شريكا في اإلنتاج
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 (108)مادة 
 :تحديد المرتب واألجر

فيما يتعمق بتحديد قيمة المنحة في حالة كفاة المكظف أك - يقصد بالمرتب أك األجر
المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ كانت تحسب عمى أساسو االشتراكات - العامل

الضمانية عمى المشترؾ المكظف أك العامل كالذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش 
 ..الضماني لو

كىك يشمل ما كاف يتقاضاه المشترؾ مف مرتب أساسي أك أجر أساسي مضافا إليو 
ما كاف يستحقو مف عبلكة اإلسكاف كعبلكة العائمة كالعبلكات األخرػ ذات الصفة 

المستقرة الثابتة المنتظمة كذلؾ عمى النحك الذؼ حددتو الئحة التسجيل كاالشتراكات 
 .كالتفتيش كالقرارات الصادرة بمقتضاىا

 (109)مادة
 :تحديد الدخل

الدخل المفترض الذؼ حسبت عمى - فيما يتعمق بتحديد قيمة المنحة- يقصد بالدخل
أساسو االشتراكات الضمانية كالذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش كذلؾ إذا كاف المتكفى 

 ..مف الشركاء في اإلنتاج
 ( 110)مادة 

 :العامموف ألنفسيـ
إذا كاف المشترؾ مف العامميف لحساب أنفسيـ فتصرؼ منحة الكفاة إلى المستحقيف 
عنو مف صندكؽ الضماف االجتماعي لمدة ثبلثة أشير ىي الشير الميبلدؼ الذؼ 

كتحسب قيمتيا في كل شير عمى أساس دخمو ..حدثت فيو الكفاة كالشيراف التالياف لو
الشيرؼ المفترض التي كانت تؤدػ عمى أساسو االشتراكات الضمانية عف ذلؾ 

مف قيمة ذلؾ الدخل % 60كتقدر المنحة في ىذه الحالة بكاقع ..المشترؾ قبل كفاتو
مف قيمة الدخل %70كبكاقع ..في حالة الكفاة العادية (لمدة ثبلثة أشير)المفترض 

في حالة الكفاة بسبب إصابة عمل أك مرض  (كلممدة ذاتيا)المفترض المذككر 
 ..مينة

 
 



54 

 

 (111)مادة 
 : المنحة حاؿ وفاة صاحب المعاش

يستمر أداء معاشو إلى - أيا كاف - في حالة كفاة صاحب المعاش الضماني- 1
المستحقيف عنو مف أفراد أسرتو السالف ذكرىـ في المكاعيد المحددة لمصرؼ بافتراض 

كالشيريف التالييف ..كذلؾ عف الشير الميبلدؼ الذؼ حدثت فيو الكفاة..عدـ كفاتو
كيككف أداء ىذا المعاش مف خزانة صندكؽ الضماف االجتماعي التي كانت ..لو

 ..يصرؼ منيا المعاش إليو قبل كفاتو
كيسرؼ ىذا الحكـ بشأف معاشات الشيخكخة كمعاشات العجز الكمي كالعجز - 2

الجزئي بسبب إصابة العمل كمعاشات العجز الكمي لغير إصابة عمل، كما يسرؼ 
 .بشأف معاشات المستحقيف عف المتكفى كالمعاشات األساسية

 (112)مادة 
 :اإلثبات

 تثبت كفاة المشترؾ أك صاحب المعاش بشيادة مستخرجة مف سجل األحكاؿ  -1
 .المدنية

 كتثبت صفة كل مف المستحقيف كشركط االستحقاؽ كذلؾ بإقرار المستحق  -2
عمى أف يؤيد ذلؾ اإلقرار - نفسو أك بإقرار مف يتكلى شؤكنو إف كاف قاصرا

بشيادة مف المجنة الشعبية لممحمة الكائف بدائرتيا المحل الذؼ كاف يقيـ بو 
 .المشترؾ أك صاحب المعاش قبل كفاتو

 (113)مادة 
 :المنحة منفعة إضافية

تستحق منحة الكفاة باإلضافة إلى المعاشات التي تستحق ألفراد األسرة المستحقيف 
مف قانكف الضماف االجتماعي كأحكاـ الفصل  (21)عف المتكفى بمقتضى حكـ المادة

 .التالي مف ىذا الباب
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 (114)مادة 
 :طمب الصرؼ

 .يقدـ طمب صرؼ المنحة عمى النمكذج المعد لذلؾ (1)
كيتقدـ بالطمب أفراد أسرة المشترؾ المستحقكف عنو إلى جية العمل أك الخدمة  (2)

 .التي كاف يصرؼ لو منيا حاؿ حياتو مرتبو أك أجره أك دخمو
فإذا كاف المشترؾ عامبل لحساب نفسو فيقدـ الطمب إلى قسـ المنافع النقدية  (3)

 .بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي الكائف بدائرتيا محل إقامة المتكفى
ذا كاف المتكفى صاحب معاش فيقدـ الطمب إلى قسـ المنافع النقدية بالمجنة  (4) كا 

 .الشعبية لمضماف االجتماعي المذككرة
 (115)مادة 

 :التوكيل
يجكز ألفراد المستحقيف تككيل أحدىـ في طمب المنحة نيابة عنيـ كصرفيا  (1)

كتكزيعيا عمييـ حسب النصيب الذؼ يستحقو كل منيـ،كتتبع في ىذا الشأف أحكاـ 
 .التككيل في صرؼ المنافع النقدية المبينة بالباب الخامس مف ىذه البلئحة

كيصرؼ نصيب القصر مف المستحقيف عف المتكفى إلى مف يتكلى شؤكنيـ  (2)
حسبما تثبتو الشيادة اإلدارية التي تصدر بيذا الشأف مف المجنة الشعبية لممحمة 

 .الكائف بدائرتيا محل إقامة المشترؾ أك صاحب المعاش قبل كفاتو
 (116)مادة

 :عدـ جواز االسترداد والحجز
 .ال يجكز استرداد منحة الكفاة المستحقة أك الحجز عمييا

 (117)مادة 
 :اإلعفاء مف الضرائب

مف ( أ)فقرة  (43)تعفى المنحة مف جميع الضرائب كالرسـك كذلؾ تطبيقا لحكـ المادة 
 .قانكف الضماف االجتماعي
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 :الفصل الثاني
 معاشات أفراد األسرة المستحليف عف المضموف 

 (118)مادة 
 :الحاالت التي تستحق فييا
 :تستحق المعاشات ألفراد أسرة المضموف في حالتيف

 :األولى
حالة انتياء خدمة المشترؾ أك عممو بسبب الكفاة سكاء كاف ىذا المشترؾ قبل كفاتو 

 .شريكا في اإلنتاج أك مكظفا أك عامبل لحساب نفسو
 : الثانية

حالة كفاة شخص كاف يستحق قبل كفاتو معاشا مف معاشات الشيخكخة،أك معاشات 
أك معاشات العجز الكمي الذؼ ال - العجز الكمي إلصابة العمل أك مرض المينة

يرجع إلى إصابة عمل أك مرض المينة فإذا كاف المتكفى يستحق معاش عجز جزئي 
 .إلصابة عمل فبل يدخل ىذا المعاش في حساب معاشات المستحقيف عنو

 (119)مادة 
 (سرياف األحكاـ الجديدة مف حيث الزماف)مناط استحلاقيا 

مف  (21)تستحق ىذه المعاشات ألفراد األسرة المذككريف بمقتضى حكـ المادة  (1)
قانكف الضماف االجتماعي كأحكاـ ىذا الفصل كذلؾ إذا حدثت كفاة المشترؾ أك 

 .ـ أك بعده1/6/1981صاحب المعاش يـك 
أما إذا كانت الكفاة قبل ذلؾ التاريخ فتطبق في شأف استحقاؽ المعاشات  (2)

أحكاـ قانكف التقاعد إذا كاف  (مف األرامل كاأليتاـ كغيرىـ)لممستحقيف عف المتكفى 
المتكفى مف المكظفيف الذيف تسرؼ عمييـ أحكاـ ذلؾ القانكف، أك أحكاـ قانكف التأميف 

االجتماعي متى كاف المتكفى مف العماؿ المؤمف عمييـ الذيف تسرؼ عمييـ أحكاـ 
 .  القانكف األخير
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 (120)مادة
 :في حالة وفاة المشترؾ

سكاء كاف شريكا في اإلنتاج أك )إذا انتيت بسبب الكفاة خدمة المشترؾ أك عممو  (1)
 . (عامبل أك مكظفا أك عامبل لحساب نفسو

 .فيحسب المعاش الذؼ كاف يستحقو بافتراض أنو عجز عجزا كميا
مف قانكف الضماف  (17)كتتبع في شأف حساب ىذا المعاش أحكاـ المادة  (2)

االجتماعي كأحكاـ الباب الثاني مف ىذه البلئحة كذلؾ متى كاف سبب الكفاة إصابة 
فإذا كانت الكفاة ال ترجع إلى إصابة عمل أك مرض مينة .عمل أك مرض مينة

مف القانكف كأحكاـ الباب الثالث مف  (18)فتطبق بشأف حساب المعاش أحكاـ المادة 
 .ىذه البلئحة

ثـ تسكػ أنصبة مف المعاش المذككر بالفقرتيف السابقتيف ألفراد أسرة المشترؾ  (3)
 .المستحقيف عنو بعد كفاتو كذلؾ كفقا ألحكاـ المكاد التالية

 (121)مادة 
 :في حالة وفاة صاحب المعاش

معاشا مف المعاشات الضمانية سكاء - قبل كفاتو- إذا تكفي شخص كاف يستحق 
كاف معاش شيخكخة أك معاش عجز كمي إلصابة عمل أك معاش عجز كمي لغير 
إصابة العمل ، فتسكػ أنصبة مف ىذا المعاش ألفراد أسرتو المستحقيف عنو بعد 

 .كفاتو كذلؾ كفقا ألحكاـ المكاد التالية
 (122)مادة 

 :مف ىـ المستحلوف 
 :أفراد األسرة المستحقكف عف المتكفى ىـ

 .األرممة أك األرامل (1)
 .األبناء الذككر (2)
 .البنات (3)
 .الكالداف (4)
 .الزكج (5)
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 .األخكة كاألخكات (6)
كذلؾ مع مراعاة شركط االستحقاؽ الكاردة في المكاد التالية كاألنصبة كاألحكاـ المبينة 

 .المرافق ليذه البلئحة، كالقكاعد العامة الممحقة بيذا الجدكؿ (ب)بالجدكؿ رقـ 
 (123)مادة 

 :األرامل
 .تستحق أرممة المتكفى نصيبا مف المعاش بالقدر المبيف بالجدكؿ المذككر (1)
ذا تعددت أرامل المتكفى يقسـ عمييف نصيب األرممة بالتساكؼ  (2)  .كا 
كينتيي استحقاؽ األرممة متى تزكجت، كفي حالة تعدد األرامل يرد نصيب مف  (3)

 .تزكجت منيف عمى غيرىا مف األرامل
 (124)مادة 

 :األبناء الذكور
يستحق كل مف األبناء الذككر لممتكفى نصيبا مف المعاش بالقدر المبيف بالجدكؿ 

 :- كذلؾ متى كانكا في حالة مف الحاالت اآلتية- المرافق 
 .قبل بمكغيـ سف الحادية كالعشريف سنة ميبلدية كاممة (أ)
إذا كانكا طبلبا بإحدػ الجامعات أك الكميات أك المعاىد العالية فيظمكف  (ب)

مستحقيف حتى بمكغيـ سف الثامنة كالعشريف سنة ميبلدية كاممة ما لـ تنتو دراستيـ 
 .قبل ذلؾ

إذا كانكا طبلبا بأحد المعاىد الدينية الثانكية أك معاىد المعمميف أك المعاىد  (ج)
كالمدارس الفنية المتكسطة أك ما يعادليا كذلؾ حتى بمكغيـ سف الرابعة كالعشريف 

 .سنة ميبلدية كاممة ما لـ تنتو دراستيـ قبل ذلؾ
إذا كانكا طبلبا في إحدػ المدارس الثانكية العامة أك ما يعادليا كذلؾ حتى إتماـ  (د)

فإذا أتـ الطالب دراستو قبل أف يتجاكز ىذه السف كالتحق .سف الثانية كالعشريف
بإحدػ الجامعات أك الكميات أك المعاىد العميا فيستمر صرؼ معاشو حتى  يتـ سف 

 .الثامنة كالعشريف، ما لـ تنتو دراستو بالكمية أك المعيد العالي قبل ذلؾ
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كفي جميع الحاالت المنصكص عمييا بالبنكد ب،ج،د، السابقة إذا ما بمغ الطالب - 
السف المحددة فييا خبلؿ السنة الدراسية فيستمر صرؼ المعاش لو إلى نياية السنة 

 .الدراسية المذككرة
األكالد الذككر متى كانكا مصابيف بعجز صحي كمي يمنعيـ مف الكسب، كتثبت  (ق)

حالة العجز الصحي المذككر بقرار مف المجنة الطبية المختصة،ككفقا إلجراءات 
تقدير العجز المتبعة لدييا، كينتيي الحق في المعاش متى زالت حالة العجز كأصبح 

 .  االبف قادرا عمى العمل كالكسب
 (125)مادة 

 :البنات
تستحق بنات المشترؾ المتكفى أك صاحب المعاش المتكفى نصيبيف في المعاش في 

 :-الحاالت اآلتية
 .البنات غير المتزكجات حتى يتزكجف (أ)
البنات المطمقات كالبنات األرامل كمما طمقف أك ترممف كذلؾ حتى يتزكجف مف  (ب)

 .جديد
 (126)مادة 

 :الوالداف
يشترط الستحقاؽ أؼ مف الكالديف لممعاش أال يككف لو إيراد يساكػ حقو في المعاش 
أك يزيد عميو، كما يشترط الستحقاؽ األـ باإلضافة إلى ذلؾ أال تككف متزكجة بغير 

 .كالد المتكفى
 (127)مادة 

 :األخوة واألخوات
الستحقاؽ أؼ مف أخكة المتكفى أك أخكاتو نصيبا مف المعاش، تشترط الشركط 

 :- اآلتية
 . أف ال يككف لممتكفى أكالد-أوال

ذككرا كانكا أك - فإذا كاف المشترؾ أك صاحب المعاش قد تكفي عف كلد أك أكالد
 .فبل يستحق إلخكتو أك أخكاتو شيء مف المعاش- إناثا
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إيراد يساكػ نصيبو في المعاش أك يزيد عميو،  (أك لؤلخت) أال يككف لؤلخ -ثانيا
 .في ىذا الخصكص النفقة التي يؤدييا عائل قادر ممـز بيا (اإليراد)كيشمل 
مف ىذه البلئحة الستحقاؽ  (134) أف تتكافر في األخ الشركط المقررة بالمادة -ثالثا

 .الستحقاؽ البنت (125)االبف، كاف تتكافر في األخت الشركط المقررة في المادة 
 (128)مادة 

 :انتياء حق األخ واألخت
إذا استحق األخ نصيبا مف المعاش، فإف حقو فيو ينتيي ببمكغو سف الحادية - 1

كالعشريف سنة ميبلدية كاممة، كما ينتيي ذلؾ الحق بانتياء دراستو إذا كاف طالبا أك 
ببمكغو الحد األقصى لمسف عمى النحك المقرر بشأف األبناء الذككر بحكـ المادة 

مف ىذه البلئحة، أك بانتياء حالة العجز الصحي الكمي إذا كاف ذلؾ العجز  (124)
 .ىك سبب االستحقاؽ

ذا استحقت األخت نصيبا مف المعاش فإف حقيا فيو ينتيي بزكاجيا- 2  .كا 
متى أصبح لو إيراد كيطبق بيذا  (أك األخكات)كما ينتيي حق أؼ مف األخكة - 3

 .مف ىذه البلئحة (130)الشأف حكـ المادة 
 (129)مادة 
 :الزوج

يستحق نصيب مف المعاش لزكج المشتركة المتكفاة أك زكج صاحبة المعاش - 1
 .المتكفاة كذلؾ إذا كاف مصابا بعجز صحي كمي يمنعو مف الكسب

كتثبت حالة العجز بقرار مف لجنة تقدير العجز بالمجنة الشعبية لمضماف - 2
 .االجتماعي المختصة ككفقا لئلجراءات كالضكابط المتبعة لدييا

 .كينتيي حق الزكج في المعاش متى زالت حالة العجز كأصبح قادرا عمى الكسب- 3
 (130)مادة 

 :أنصبة الوالديف واألخوة واألخوات
 يقطع المعاش عف المستحق مف الكالديف أك األخكة كاألخكات إذا أصبح لو  -1

 .يساكػ نصيبو مف المعاش أك يزيد عميو (أيا كاف)إيراد 
 .فإذا نقص ذلؾ اإليراد عما يستحقو مف معاش أدػ إليو الفرؽ 
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ذا كاف أؼ مف الكالديف أك األخكة كاألخكات قد حـر مف المعاش بسبب  -2  كا 
كجكد إيراد لو عند كفاة المشترؾ أك صاحب المعاش،ثـ أصبح بعد ذلؾ مف 

غير ذكؼ اإليراد فيعطى نصيبا مف المعاش بافتراض أنو كاف مستحقا لو عند 
عمى أف يبدأ استحقاقو لذلؾ النصيب مف أكؿ الشير الميبلدؼ التالي .الكفاة

 .لتاريخ ثبكت أنو ليس لو إيراد يساكػ نصيبو في المعاش أك يزيد عميو
اإليراد الذؼ لو صفة الدكاـ، دكف ما - في ىذا الشأف-  كيقصد باإليراد -3

يحصل عميو الشخص مقابل أعماؿ عارضة أك كقتية كيشمل اإليراد النفقة 
 .الذؼ يؤدييا عائل قادر ممـز بيا

 . كيقطع المعاش عف األـ إذا تزكجت بغير كالد المتكفى -4
 (131)مادة 

 :عدـ جواز الجمع بيف المعاش والمرتب
يراعى في جميع األحكاؿ انو ال يجكز لممستحق أيا كاف أف يجمع بيف نصيبو في 

المعاش كبيف مرتب أك أجر أك دخل يستحقو مف خدمتو أك عممو لدػ جية عامة أك 
الشعب أك الدكلة، كيعمل في ىذا الشأف بحكـ الفقرة - كميا أك جزئيا- جية يممكيا

مف ىذه  (154) مف قانكف الضماف االجتماعي كبأحكاـ المادة 39األكلى مف المادة 
 .البلئحة

 (132)مادة 
 : عدـ الجمع بيف المعاشات

ال يجكز ألؼ مف أفراد األسرة المستحقيف عف المتكفى أف يجمع بيف أكثر مف  (1)
معاش، سكاء كانت ىذه المعاشات مف معاشات المستحقيف كفقا ألحكاـ ىذا الفصل 

 .أك غيرىا مف المعاشات المقررة كفقا ألحكاـ ىذه البلئحة
فإذا استحق الشخص أكثر مف معاش مف معاشات المستحقيف، أك استحق  (2)

معاشا مف ىذه المعاشات كمعاشا مف نكع آخر كمعاش الشيخكخة أك معاش العجز 
الكمي، فيؤدؼ إليو المعاش األكثر فائدة لو دكف غيره، كيسرؼ في ىذا الخصكص 

 . مف قانكف الضماف االجتماعي39حكـ الفقرة الثانية مف المادة 
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 (133)مادة 
 : جواز الجمع بيف المعاشات بالنسبة إلى األوالد واألرامل

 :-تستثنى مف أحكاـ المادة السابقة الحالتاف اآلتيتاف
أف يجمع بيف معاشيف مستحقيف لو عف - ذككرا أك إناثا- يجكز ألؼ مف األكالد (أ)

كالديف تكفى كل منيما بعد أف كاف مشتركا أك صاحب معاش، كيككف الجمع بيف 
 .     المعاشيف في ىذه الحالة بدكف حد أقصى

يجكز لؤلرممة الجمع بيف المعاش المستحق ليا عف زكجيا المتكفى، كبيف أؼ  (ب)
معاش آخر يستحق ليا بصفتيا مشتركة كفقا لقانكف الضماف االجتماعي بسبب 
الشيخكخة أك العجز الكمي، كيشترط في ىذه الحالة أال يجاكز ما تستحقو األرممة 

 :- نتيجة الجمع بيف المعاشيف أعمى القيمتيف اآلتيتيف
الحد األقصى لممعاش الضماني الذؼ سكػ ليا سكاء كاف سببو الشيخكخة أك  (1)

 .العجز الكمي
الحد األقصى لممعاش الذؼ سكػ لممشترؾ المتكفى أك لصاحب المعاش  (2)

 .المتكفى
 (134)مادة 

 :تاريخ بدء االستحلاؽ
يستحق المعاش ألفراد األسرة المستحقيف عف المشترؾ المتكفى أك عف صاحب 

المعاش المتكفى كذلؾ اعتبارا مف اليـك األكؿ مف الشير الميبلدؼ التالي لتاريخ كفاة 
 .المشترؾ أك كفاة صاحب المعاش

 (135)مادة 
 :الحمل المستكف

عند كجكد حمل مستكف في حالة كفاة المشترؾ أك صاحب المعاش تخطر المجنة 
الشعبية لمضماف االجتماعي بذلؾ كتقدـ ليا شيادة ميبلده بمجرد انفصالو حيا، كفي 
ىذه الحالة يعاد تكزيع المعاش بافتراض أنو كاف مكجكدا في تاريخ الكفاة، كيسرػ 

 . حكـ إعادة التكزيع اعتبارا مف أكؿ الشير الميبلدؼ التالي النفصاؿ الحمل حيا
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 (136)مادة 
  :طمب المعاش

إلى قسـ المنافع النقدية بالمجنة - أك مف ينكب عنو- يقدـ طمب المعاش المستحق
الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية المختصة عمى النمكذج المعد لذلؾ، كترفق بو 

ثبات تكافر شركط االستحقاؽ  .المستندات البلزمة إلثبات صفة المستحق كا 
 (137)مادة 

 : اإلثبات
يككف إثبات كفاة المشترؾ أك صاحب المعاش ككذلؾ كقائع الزكاج كالطبلؽ  (1)

 .كالترمل بشيادات مستخرجة مف سجل األحكاؿ المدنية
كيككف إثبات صفة المستحق كقرابتو لممتكفى بإقرار يقدمو المشترؾ أك صاحب  (2)

المعاش قبل كفاتو، كفي حالة عدـ كجكد ىذا اإلقرار تثبت صفة المستحق كقرابتو 
لممتكفى باالطبلع عمى كتيب العائمة أك بشيادة مف المجنة الشعبية لممحمة التي كاف 

 .يقيـ بدائرتيا المتكفى
أك مف يتكلى شؤكنو إف )كيثبت عدـ كجكد إيراد أك نفقة بإقرار مف المستحق  (3)

عمى أف يؤيد ذلؾ اإلقرار بشيادة مف المجنة الشعبية لممحمة  (كاف قاصرا أك محجكراًال 
 .الكائف بدائرتيا المحل الذؼ يقيـ بو ذك الشأف

أما العجز الصحي فيثبت بقرار مف المجنة الطبية المختصة بتقدير العجز  (4)
 .بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية ذات الشأف

كيككف إثبات االلتحاؽ بالدراسة كاالستمرار فييا بشيادة مف الكمية أك المعيد أك  (5)
 .المدرسة الممتحق بيا المستحق

 (138)مادة 
 :التحلق مف شروط االستحلاؽ

لمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية المختصة الرجكع إلى أية جية مف  (1)
الجيات ذات الشأف لمتثبت مف تحقق شركط استحقاؽ المعاشات كمف استمرار تكافر 

 .ىذه الشركط
كتتخذ اإلجراءات البلزمة في حالة ثبكت حصكؿ تغيير مف شأنو التأثير في  (2)

 .أصل االستحقاؽ أك في مقدار النصيب المستحق
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 (139)مادة 
 :وكيل المستحليف

إذا كانكا المستحقكف لممعاش أكثر مف شخص كاحد، جاز ليـ أف ينيبكا عنيـ  (1)
 .ككيبل لتسمـ حصصيـ في المعاش كتكزيعيا عمييـ

ذا كانكا مف بينيـ قاصر أك محجكر عميو كجب تعييف مف ينكب عنو قانكنا  (2) كا 
 .لتسمـ حصتو في المعاش، كذلؾ مع مراعاة حكـ المادة التالية

 (140)مادة 
 :والدة اللاصر

يجكز أف تصرؼ المعاشات المستحقة لمقصر إلى كالدتيـ دكف حاجة إلى قرار 
الذؼ  (الكصي )فإذا لـ تكجد الكالدة فتصرؼ معاشاتيـ إلى متكلي شؤكنيـ . كصاية

تثبت صفتو بقرار مف المحكمة المختصة أك بشيادة مف المجنة الشعبية لممحمة التي 
 .يقيـ بدائرتيا القصر المذككركف 

 (141)مادة 
 :عودة االستحلاؽ لمبنت أو األـ أو األخت

البنت أك الكالدة ك األخت التي لـ تستحق المعاش ألنيا كانت متزكجة في كقت كفاة 
المشترؾ أك صاحب المعاش أك التي حرمت مف المعاش بسبب زكاجيا بعد ذلؾ، 
يعكد إلييا االستحقاؽ في المعاش إذا طمقت أك ترممت، كتجرؼ تسكية نصيبيا في 

المعاش بافتراض أنيا كانت مستحقة في المعاش عند الكفاة، عمى أف يبدأ استحقاقيا 
 .لو مف أكؿ الشير الميبلدؼ التالي لتاريخ طبلقيا أك ترمميا

 (142)مادة 
 :العجز الصحي الطارئ 

إذا كاف االبف أك الزكج أك األخ قد حـر مف المعاش بسبب قدرتو عمى الكسب عند 
كفاة المشترؾ أك صاحب المعاش ثـ طرأت عميو بعد ذلؾ حالة عجز صحي كمي 

فيعطى نصيبا مف المعاش بافتراض أنو كاف مستحقا لممعاش عند . عف الكسب
الكفاة، عمى أف يبدأ استحقاقو لذلؾ النصيب مف أكؿ الشير الميبلدؼ التالي لتاريخ 

 .ثبكت العجز المذككر
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 (143)مادة 
 :عودة االستحلاؽ لألرممة

إذا حرمت األرممة مف نصيبيا في المعاش بسبب زكاجيا ثـ طمقت بعد ذلؾ أك  (1)
ترممت فيعكد إلييا ما كانت تستحقو مف معاش بصفتيا أرممة لزكجيا األكؿ ما لـ 

تكف مستحقة لمعاش عف زكجيا األخير،فتستحق في ىذه الحالة أكثر المعاشيف فائدة 
 .ليا
كيراعى في حالة عكدة االستحقاؽ في المعاش إلى إحدػ أرامل المتكفى أف  (2)

بقدر جزء المعاش الذؼ - إف كجدف- يخفض معاش األرامل األخريات لممتكفى ذاتو
 .استحقتو األرممة نتيجة طبلقيا أك ترمميا
 (144)مادة 

 :اإلخطار بالتغيير
عمى كل مستحق في معاش ككل نائب عف مستحق سكاء كاف ككيبل أك كصيا  (1)

أك قيما، أف يخطر المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة بكل تغيير يطرأ 
عمى حالة المستحق يككف مف شأنو التأثير في حقكقو في المعاش كذلؾ خبلؿ 

 .أسبكعيف عمى األكثر مف تاريخ حصكؿ ذلؾ التغيير
 .كيتخذ قسـ المنافع النقدية المختص ما يستمزمو ذلؾ مف إجراء (2)

 (145)مادة 
عادة التوزيع  :الرد وا 

عند رد معاش بعض المستحقيف عمى غيرىـ مف المستحقيف أك إعادة تكزيع المعاش 
كذلؾ ألحد األسباب المبينة بيذا الفصل كفقا لمقكاعد العامة الممحقة بجدكؿ تكزيع 

يعاد ربط المعاش اعتبارا مف اليـك األكؿ مف الشير . األنصبة لممستحقيف المرافق
 .الميبلدؼ التالي لتاريخ الكاقعة التي ترتب عمييا الرد أك إعادة التكزيع

 (146)مادة 
 :انتياء الحق في المعاش
 :-ينتيي حق المستحليف في المعاش في الحاالت اآلتية

 .كفاة المستحق (1)
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 .زكاج األرممة أك البنت أك األخت أك زكاج األـ بغير كالد المتكفى (2)
بمكغ االبف أك األخ سف الحادية كالعشريف كذلؾ إال إذا كاف طالبا فينتيي حقو  (3)

أؼ التاريخيف  (124)في المعاش بانتياء دراستو أك بمكغو السف المحددة بالمادة 
 .أقرب

ثبكت المقدرة عمى العمل كالكسب بالنسبة إلى األبناء أك األزكاج كذلؾ إذا كاف  (4)
 .استحقاقيـ بسبب العجز الصحي الكمي

تخمف شرط مف شركط االستحقاؽ بالنسبة ألؼ مف الكالديف أك األخكة أك  (5)
 .األخكات

 (147)مادة 
 :تاريخ قطع المعاش

في األحكاؿ المذككرة بالمادة السابقة يقطع المعاش اعتبارا مف اليـك األكؿ مف الشير 
 .    الميبلدؼ التالي لتاريخ تحقق سبب انتياء الحق فيو

 (148)مادة 
 :المفلود

إذا كاف المشترؾ أك صاحب المعاش مفقكدا بأف طالت غيبتو عف محل إقامتو  (1)
بقرار مف  )كانقطعت أخباره عف أىمو كلـ يعرؼ مكانو حي ىك أك ميت فيجكز 

أف تصرؼ ألفراد أسرتو  (المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية المختصة
المستحقيف عنو إعانة عمى حساب المعاش، كلك لـ تثبت كفاتو حقيقة أك حكما، 

 :-كذلؾ متى تكافرت الشركط اآلتية
إثبات أنو مفقكد كذلؾ بشيادة مف المجنة الشعبية لممحمة التي كاف يقيـ بدائرتيا  (أ)

 .قبل فقده
إقامة الدعكػ مف أؼ مف أفراد أسرتو أماـ المحكمة المختصة إلثبات كفاتو  (ب)

 .حكما
تقديـ الدليل عمى عدـ استمرار صرؼ مرتبو أك أجره أك دخمو أك معاشو إليو  (ج)

 .شخصيا أك إلى ككيل أك إلى نائب عنو
 .أال يككف ألفراد أسرتو إيراد يساكؼ المعاش أك يزيد عميو (د)
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كتقدر اإلعانة المذككرة بسبعيف في المائة مف المعاش الكمي الذؼ كاف يستحق  (2)
بافتراض ثبكت كفاة المشترؾ أك صاحب المعاش ثـ تكزع أنصبة مف ىذه اإلعانة 

مف البلئحة  (الرابع  )عمى أفراد أسرتو المستحقيف عنو كفقا ألحكاـ ىذا الباب 
كيستمر صرؼ اإلعانة شيريا كذلؾ لممدة التي . المرافق ليا (ب)كأحكاـ الجدكؿ رقـ 

 .يحددىا القرار الصادر بمنحيا عمى أال تجاكز ىذه المدة سنة
فإذا ثبت كفاة المفقكد حقيقة أك صدر حكـ قضائي نيائي بإثبات كفاتو  (3)

فتصرؼ منحة الكفاة كيسكػ المعاش لممستحقيف عف المشترؾ اعتبارا مف أكؿ .حكما
الشير الميبلدؼ التالي لتاريخ ثبكت الكفاة، كذلؾ مع مراعاة عدـ جكاز الجمع بيف 
اإلعانة كالمعاش،عف أؼ فترة، كتسترد أية إعانة قد صرفت عف مدة يستحق عنيا 

 .المعاش
فإذا ظير المفقكد أك ثبت حياتو أك رفضت دعكػ إثبات كفاتو فيكقف صرؼ  (4)

 .اإلعانة، كتسترد اإلعانات التي سبق كأف صرفت إلى أفراد أسرتو بغير كجو حق
مف قانكف الضماف االجتماعي  (45)كتكقع العقكبات الجنائية المقررة بالمادة  (5)

عمى كل مف أعطى معمكمات أك بيانات غير صحيحة أك امتنع عف إعطاء 
المعمكمات أك البيانات الصحيحة،كذلؾ بقصد الحصكؿ لنفسو أك لغيره عمى إعانة 
بدكف كجو حق كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بأؼ عقكبة أشد ينص عمييا قانكف العقكبات 

 .أك غيره مف القكانيف
 الباب الخامس
 أحكاـ عامة

  (149)مادة 
 :التسوية خالؿ ثالثة أشير

يجب آف تتـ تسكية أؼ معاش مف المعاشات الضمانية التي تستحق بمقتضى  (1)
 مف قانكف الضماف االجتماعي كأحكاـ األبكاب 21 ك 18 ك 17 ك 14أحكاـ المكاد 

األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع مف ىذه البلئحة عمى كجو السرعة كفي خبلؿ مدة ثبلثة 
 .أشير عمى األكثر مف تاريخ تحقق السبب المكجب الستحقاؽ المعاش

كتبدأ مدة ثبلثة األشير المذككرة فيما يتعمق بمعاش الشيخكخة مف تاريخ انتياء  (2)
كما . مف القانكف 13خدمة المشترؾ أك عممو بسبب بمكغو السف القانكنية بحكـ المادة 
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سكاء كاف يرجع إلى إصابة العمل . تبدأ ىذه المدة بالنسبة إلى معاشات العجز الكمي
أك غيرىا مف تاريخ انتياء خدمة المشترؾ أك عممو نتيجة لمعجز الكمي المذككر،أيا 

كاف سببو،كفي حالة كفاة المشترؾ أك صاحب المعاش يبدأ ميعاد التسكية لممستحقيف 
عنو مف تاريخ كفاتو كأما معاش العجز الجزئي إلصابة العمل فيجب تسكيتو خبلؿ 

 .ثبلثة أشير مف تاريخ تقدير نسبة العجز بصفة نيائية مف المجنة المختصة
كعمى جميع األقساـ المختصة بالمنافع النقدية كبالتسجيل كاالشتراكات كالتفتيش  (3)

في المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات، أف تراعى كجكب استكماؿ 
عناصر التسكية كاتخاذ اإلجراءات البلزمة ليا عمى كجو السرعة كعمى ىذه األقساـ 
أف تتعاكف في ذلؾ بحيث تتـ تسكية المعاشات المستحقة في خبلؿ مدة ال تتجاكز 

 .ثبلثة األشير المحددة عمى النحك السالف بيانو
كعمى أقساـ الرعاية الطبية النكعية بالمجاف الشعبية المككرة كلجاف تقدير العجز  (4)

المختصة بيا أف تراعى اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتقدير العجز كتحديد نسبتو عمى 
 . كجو السرعة حتى تتـ تسكية المعاش الذؼ يستحق خبلؿ الميعاد السالف ذكره

 (150)مادة 
 :التسوية المؤقتة لممعاشات

إذا قاـ نزاع حكؿ بعض العناصر البلزمة لتسكية المعاش كتعذر استيفاء  (1)
البيانات بشأنو مف أقساـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كمف الرجكع إلى سجبلت 
كممفات المشتركيف،يككف عمى قسـ المنافع النقدية المختص أف يخطر المشترؾ 
بخطاب مسجل بأكجو النزاع كأسبابو كبالمطمكب منو لمفصل فيو كيحدد لو ميعاد 

 ..مناسبا لتقديـ ذلؾ
كعمى قسـ المنافع النقدية أف يجرؼ في ىذه الحالة تسكية مؤقتة بسرعة كأف  (2)

يصرؼ لممشترؾ خبلؿ شير عمى األكثر مف تاريخ تسممو طمب التسكية ،جزء 
المعاش الذؼ ال يككف محبل ألية منازعة كذلؾ إلى أف تتـ التسكية النيائية في 

الميعاد المشار إليو بالمادة السابقة كحينئذ تؤدػ إليو الفركؽ مرة كاحدة في الشير 
 .التالي لحصكؿ التسكية النيائية
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ذا تبيف بعد التسكية النيائية أف المعاش المستحق يقل عف المبمغ الذؼ صرؼ  (3) كا 
فيسترد الفرؽ عمى أقساط شيرية عمى أال يجاكز ما يخصـ مف المعاش حدكد الربع 

 ..الجائز اقتطاعو شيريا
 (151)مادة 

 :التسوية المؤقتة لمعاش العجز
إذا تعذر الكصكؿ عمى تسكية معاش العجز بالسرعة المطمكبة كذلؾ بسبب التظمـ 
مف تقدير نسبة العجز أك الطعف في ىذا التقدير فتجرػ بناء عمى طمب المشترؾ 

تسكية مؤقتة عمى أساس نسبة العجز التي ليست محبل ألية منازعة متى كانت ىذه 
 .النسبة تخكلو الحق في معاش كتتبع بشأف ىذه التسكية المؤقتة أحكاـ المادة السابقة

 (1)(152)مادة 
 :عالوة العائمة

تحسب عبلكة العائمة المستحقة ألصحاب معاشات الشيخكخة كالعجز الكمي إلصابة 
كتصرؼ ىذه العبلكة ألصحابيا .. العمل أك لغيرىا كمعاشات أفراد األسرة المستحقيف
 مف قانكف الضماف االجتماعي 24باإلضافة إلى المعاش،كتتبع بشأنيا أحكاـ المادة 

 ..كالئحة عبلكة العائمة السارية بمقتضاه
 (153)مادة 

 :عدـ الجمع بيف أكثر مف معاش
ال يجكز لمشخص أف يجمع بيف أكثر مف معاش كاحد كذلؾ سكاء كانت ىذه  (1)

المعاشات تستحق لو مف صندكؽ الضماف االجتماعي كفقا ألحكاـ قانكف الضماف 
االجتماعي كأحكاـ ىذه البلئحة أك كفقا لتشريعات التقاعد أك التأميف االجتماعي،أك 

 ..كانت تؤدؼ إليو مف أية خزانة عامة أخرػ 
فإذا استحق الشخص أكثر مف معاش مف المعاشات المذككرة أيا كاف سبب  (2)

 .استحقاقو لو، فيؤدؼ إليو فقط المعاش األكثر فائدة لو دكف غيره

                                           
 . في الجزء األكؿ425 إلى 423ـ الصادر عف المؤتمر الكطني العاـ المنشكر في الصفحة مف 2013 لسنة 6ألغيت بمكجب القانكف رقـ (1)
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عمى أال يخل ذلؾ باألحكاـ المقررة بشاف المعاشات االستثنائية كاألحكاـ  (3)
الخاصة بمعاشات المستحقيف عف المتكفى، كبأحكاـ الئحة المعاش األساسي كأية 

 .لكائح أخرػ كفي حدكد أحكاـ ىذه المكائح
كما يجكز الجمع بيف المعاشات كبيف المكافآت المقررة لقدماء المجاىديف  (4)

 14)ر .ك1388 جمادؼ األكلى 17بمقتضى قرار المجنة الشعبية العامة الصادر في 
 . بشاف تقرير بعض المزايا لقدماء المجاىديف (ـ1979أبريل 

 (154)مادة 
 :عدـ الجمع بيف المعاش وبيف المرتب أو األجر أو الدخل

ال يجكز ألؼ شخص أف يجمع بيف المعاش المقرر لو كفقا ألحكاـ قانكف  (1
الضماف االجتماعي أك بمقتضى تشريعات التقاعد أك التأميف االجتماعي، كبيف أؼ 
مرتب أك أجر أك دخل يستحقو عف خدمتو أك عممو لدػ أية كحدة إدارية عامة أك 
جية مف الجيات العامة أك مف الجيات التي يممكيا كميا أك بعضيا الشعب أك 

 .الدكلة
 :كيستثنى مف ذلؾ (2

المعاش الجزئي المستحق بسبب إصابة عمل أك مرض مينة كفقا لحكـ المادة  -أ 
 .مف قانكف الضماف االجتماعي كأحكاـ الباب الثاني مف ىذه البلئحة (17)

أؼ مقابل يصرؼ لصاحب المعاش عما يؤديو مف أعماؿ عارضة أك أعماؿ  -ب 
كيرجع في بياف ما يعتبر مف ىذه األعماؿ إلى قرارات تصدر مف .. كقتية

 ..المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي
كال تخل أحكاـ ىذه المادة بكجكب كقف استحقاؽ معاش الشيخكخة أك العجز  (3

الكمي كيكقف صرفو عند عكدة صاحب المعاش إلى عمل أك خدمة أؼ كانت 
تخضعو ألحكاـ التسجيل كاالشتراكات الضمانية اإلجبارية كذلؾ عمبل بحكـ المادة 

كيككف المعاش ..  مف ىذه البلئحة165 مف قانكف الضماف االجتماعي كالمادة 16
 ..غير مستحق طكؿ مدة الكقف المذككر
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 (155)مادة 
 :عدـ الجمع بيف المعاش والمنفعة النلدية قصيرة األمد

يراعى أال يجمع المشترؾ العامل لحساب نفسو، عف فترة كاحدة، بيف المنفعة النقدية 
 مف قانكف الضماف االجتماعي 25قصيرة األمد التي تستحق لو بمقتضى حكـ المادة 

كبيف أؼ معاش مف معاشات الشيخكخة أك العجز الكمي أك الجزئي المقررة بالمكاد 
 . مف القانكف المذككر18 ك 17 ك14

 (156)مادة 
 :اإلعفاء مف الضرائب والرسوـ

تعفى مف جميع الضرائب كالرسـك المعاشات كغيرىا مف المنافع النقدية الضمانية  (1
كيشمل ىذا ..  مف قانكف الضماف االجتماعي43أيا كانت كذلؾ عمبل بأحكاـ المادة 

اإلعفاء ضريبة الدخل  كضريبة الجياد كرسـك كضرائب الدمغة كغيرىا مف الضرائب 
 .كالرسـك

كما يعفى المضمنكف كالمستحقكف عنيـ بعد كفاتيـ مف رسـك كضرائب الدمغة  (2
كالرسـك القضائية كغيرىا مف الضرائب كالرسـك التي قد تستحق بشأف طمب أداء 

المعاشات أك المنافع النقدية الضمانية أك التظمـ أك الطعف أك المنازعة في شأنيا أك 
يصاالت سدادىا  ..إقامة الدعاكػ بيذا الخصكص كأكراؽ التككيل في قبضيا كا 

 (157)مادة 
 :ميعاد االستحلاؽ والصرؼ

تستحق المعاشات شيريا، كيصرؼ في نياية كل شير ميبلدؼ قسط المعاش 
 ..المستحق لصاحبو عف ذلؾ الشير مضافا إليو عبلكة العائمة المستحقة

 (158)مادة 
 :طرؽ الصرؼ

 : يكوف صرؼ المعاشات وغيرىا مف المنافع النلدية بإحدى الطرؽ اآلتية
عف طريق اإليداع مباشرة في حساب المضمكف لدػ أحد المصارؼ العاممة  (1

 .بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية كذلؾ بناء عمى طمبو
 ..بمكجب صؾ مصرفي مسحكب عمى أحد المصارؼ العاممة في الجماىيرية (2
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نقدا مف خزينة المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية المختصة في الحدكد  (3
 .المقررة لمصرؼ نقدا

 (159)مادة 
 :التوكيل في الصرؼ

يجكز أف تصرؼ المعاشات أك المنافع النقدية األخرػ إلى ككيل عف صاحبيا كذلؾ 
أك أجرػ التككيل عمى النمكذج الذؼ تعده المجنة الشعبية .. إذا قاـ بتككيمو رسميا

العامة لمضماف االجتماعي،عمى أف يحرره صاحب المعاش أك المنفعة النقدية أماـ 
المكظف المختص بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية، كالذؼ يقـك 

بالتصديق عمى التككيل أك يحرره صاحب المعاش أك المنفعة كيشيد عميو شاىداف 
كيصدؽ عمى تكقيعيما مف المجنة الشعبية لممحمة، عمى أال يجكز تككيل مكظفي 

الضماف االجتماعي في صرؼ المعاشات كغيرىا مف المنافع إال إذا كاف المككمكف 
 ..مف أقاربيـ لغاية الدرجة الثالثة

 (160)مادة 
 :معاش اللاصر أو المحجور عميو

إذا كاف صاحب المعاش أك غيره مف المنافع النقدية قاصرا أك محجكرا عميو فيصرؼ 
كذلؾ إال إذا أذنت .. المعاش أك المنافع النقدية األخرػ إلى كصيو أك القيـ عميو

عميو المحكمة المختصة لمقاصر أك المحجكر عميو بإدارة أمكالو أك بصرؼ معاشو 
أك مستحقاتو األخرػ كمع عدـ اإلخبلؿ بجكاز الصرؼ إلى كالدة القصر عمبل بحكـ 

 ..مف ىذه البلئحة (140)المادة 
 (161)مادة 

 :التحويل
يجكز تحكيل المعاشات كالمنافع النقدية األخرػ إلى أصحابيا مف المضمكنيف 
المقيميف في خارج الجماىيرية، كتراعى بيذا الشأف أحكاـ االتفاقيات التي تككف 

 ..كما يراعى مبدأ المعاممة بالمثل- إف كجدت- الجماىيرية طرفا فييا
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 (162)مادة 
 :اإلسلاط والوقف

ال يجكز ألؼ سبب كاف إسقاط حق المشترؾ أك صاحب المعاش في المعاشات  (1
أك غيرىا مف المنافع النقدية المستحقة لو أك كقف صرفيا إليو كلك كاف ذلؾ بسبب 

كيسرؼ ..اتخاذ إجراءات جنائية أك تأديبية أك صدكر أحكاـ جنائية أك تأديبية ضده
ىذا الحكـ سكاء كاف المعاش أك المنفعة األخرػ قد سكيت لممضمكنيف أك لـ تكف قد 

 ..تمت تسكيتيا لو بعد
فإذا قيدت حرية المشترؾ أك صاحب المعاش أك المنفعة النقدية األخرػ تنفيذا  (2

لحكـ جنائي فيصرؼ المعاش أك المنفعة النقدية المستحقة لو إلى مف يككمو في 
.. في حسابو بأحد المصارؼ العاممة بالجماىيرية (بناء عمى طمبو)قبضيا أك يكدع 

كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ قانكف العقكبات كبأحكاـ قانكف السجكف كالمكائح 
 ....   الصادرة بمقتضاه

 (163)مادة 
 :الحرماف

ال يجكز حرماف المضمكف مف الحق في المعاش أك غيره مف المنافع النقدية 
المستحقة لو بمقتضى قانكف الضماف االجتماعي كىذه البلئحة، عف أية فترة، سكاء 

 :كاف الحرماف كميا أك جزئيا، إال تطبيقا لحكـ مف األحكاـ اآلتية
الحرماف مف المعاش بناء عمى قاعدة عدـ جكاز الجمع بيف المعاش كالمرتب  -أ 

أك األجر أك الدخل ، كقاعدة عدـ جكاز الجمع بيف معاش كمعاش آخر 
.. يصرؼ مف صندكؽ الضماف االجتماعي، أك مف أية خزانة عامة أخرػ 

مف قانكف الضماف االجتماعي كفي  (39)كذلؾ بالتطبيق ألحكاـ المادة 
 .مف ىذه البلئحة (132،131)الحدكد المقررة بالمادتيف 

الحرماف مف جزء مف المعاش أك المنفعة النقدية األخرػ بسبب الحجز عمى  -ب 
المعاش أك االقتطاع منو أك النزكؿ عنو، كذلؾ في حدكد الربع شيريا، ككفقا 

 .مف القانكف المذككر (ج/42)ألحكاـ المادة 
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 أية أحكاـ أخرػ كاردة في القانكف أك في ىذه البلئحة تقرر كقف استحقاؽ  -ج 
المعاش أك الحرماف مف كل أك بعض المعاش أك غيره مف المنافع النقدية 

لسبب قانكني سكاء كاف ذلؾ بصفة مؤقتة أك كاف بصفة دائمة لتخمف سبب 
 ..االستحقاؽ

 (164)مادة 
 :التلادـ

اليسقط بمجرد مضي المدة أصل استحقاؽ المعاش أك المنفعة النقدية كال الحق  (1
 .في كل أك بعض المعاشات أك المنافع النقدية

عمى أنو يمنع سماع الدعكػ التي مكضكعيا النزاع عمى أصل استحقاؽ المعاش  (2
كيمنع سماع دعكػ المطالبة .. أك غيره مف المنافع النقدية بمضي خمس عشرة سنة

بقسط أك أكثر مف أقساط المعاشات أك المنافع الشيرية بمضي خمس سنكات 
 ..باعتبارىا مف الديكف الدكرية المتجددة

كتطبق في ىذا الشأف أحكاـ عدـ سماع الدعكػ عند التقادـ المقررة بالقانكف (3
 .                 ـ1972 لسنة 86المدني الميبي كالمعدلة بالقانكف رقـ 

 (165)مادة 
 :وقف استحلاؽ معاش الشيخوخة أو العجز الكمي

ال يجكز لمف استحق معاشا مف معاشات الشيخكخة أك معاشات العجز الكمي  (1
إلصابة العمل أك معاشات العجز الكمي لغير إصابة العمل كفقا ألحكاـ قانكف 
الضماف االجتماعي، أف يككف في الكقت ذاتو مشتركا في الضماف االجتماعي 
باعتباره شريكا في اإلنتاج أك مكظفا أك عامبل بعقد أك عامبل لحساب نفسو، كال 
يستحق الشخص أيا مف المعاشات المذككرة إال إذا انتيت خدمتو أك عممو بسبب 

صفتو كمشترؾ في - تبعا لذلؾ- بمكغ السف القانكنية أك بسبب العجز الكمي كانتيت
 ..الضماف االجتماعي

فإذا كانت قد انتيت أعماؿ المشترؾ كخدماتو كاستحق معاش الشيخكخة أك  (2
بمقتضى قانكف الضماف  (إلصابة العمل أك لغير إصابة العمل)معاش العجز الكمي 

االجتماعي ثـ عاد بعد ذلؾ إلى أؼ عمل أك خدمة يتقاضى عنيا مرتبا أك أجرا أك 
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كترتب عمى ذلؾ عكدتو  (عدا ما يدفع مقابل األعماؿ العارضة أك الكقتية )دخبلًال 
لمخضكع ألحكاـ الئحة التسجيل كاالشتراكات الضمانية باعتباره مشتركا مف فئات 

فيكقف  (الشركاء كالمكظفيف كالعماؿ كالعامميف لحساب أنفسيـ)المشتركيف األربعة 
كذلؾ اعتبارا مف أكؿ .. استحقاقو لممعاش الضماني كيكقف تبعا لذلؾ صرفو إليو

الشير الميبلدؼ التالي لتاريخ عكدتو إلى العمل أك الخدمة، كيستمر ذلؾ اإليقاؼ 
كيظل .. طكؿ مدة خدمتو أك عممو الخاضع ألنظمة التسجيل كاالشتراكات الضمانية

 ..المعاش الضماني غير مستحق لو إلى حيف انتياء عممو الجديد أك خدمتو الجديدة
كتنطبق أحكاـ ىذه المادة أيا كاف العمل أك الخدمة التي عاد إلييا الشخص  (3

كسكاء كاف ىك عممو السابق أك خدمتو السابقة أك كاف عمبل آخر أك خدمة أخرػ، 
كأيا كانت جية العمل أك الخدمة الجديدة، كسكاء كانت مف الكحدات اإلدارية العامة 
أك مف الشركات أك المنشآت التي يممكيا المجتمع كميا أك بعضيا أك كانت غير ذلؾ 

مف جيات العمل أك الخدمة متى كاف يترتب عمى االلتحاؽ بيا العكدة لمخضكع 
 ..ألحكاـ التسجيل كاالشتراؾ الضماني

كتسرؼ أحكاـ ىذه المادة كذلؾ بشأف مف استحقت ليـ معاشات الشيخكخة أك  (4
ـ أك قانكف التأميف 1967العجز الكمي بمقتضى أحكاـ قانكف التقاعد لسنة 
فبل يجكز ألؼ منيـ أف يجمع بيف . االجتماعي قبل سرياف قانكف الضماف االجتماعي

صفتو كصاحب معاش كبيف صفتو كمشترؾ مف فئات المشتركيف في نظاـ الضماف 
فإذا عاد صاحب المعاش التقاعدؼ أك التأميني إلى خدمة أك عمل .االجتماعي

يخضعو لمتسجيل كاالشتراؾ الضماني، فيكقف استحقاقو لممعاش كصرفو لو كيظل 
ىذا المعاش غير مستحق لو طكؿ مدة خدمتو أك عممو الخاضع ألنظمة الضماف 

 .الجديدة
 (166)مادة 

 :اإلخطار بالعودة لمعمل أو الخدمة
عمى جميع الكحدات اإلدارية العامة كالمجاف الشعبية  كالمنشآت كالشركات  (1

كالجمعيات كسائر جيات العمل أك الخدمة التي تقـك بتعييف أحد أصحاب المعاشات 
أك بتشغيمو أك استخدامو أف تخطر المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية 
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المختصة باسـ صاحب المعاش المذككر كرقـ تسجيمو الضماني كتاريخ التحاقو 
بالعمل أك الخدمة لدييا كمرتبو أك أجره أك دخمو أك الجية التي يصرؼ منيا 

 ..معاشو
كعمى كل صاحب معاش يعكد إلى العمل أك الخدمة أف يخطر بعكدتو المجنة  (2

الشعبية المذككرة ك أف يضمف إخطاره جميع البيانات السالف ذكرىا كذلؾ أيا كانت 
 .جية العمل أك الخدمة الجديدة

 (167)مادة 
 :التسوية عند انتياء العمل والخدمة

صاحب المعاش السابق الذؼ عاد إلى العمل أك الخدمة ثـ انتيى عممو أك  (1
خدمتو تعاد تسكية المعاش لو عمى أساس ضـ جميع مدد عممو أك خدمتو السابقة 

مف قانكف الضماف االجتماعي ك  (16ك14)المحسكبة بالتطبيق ألحكاـ المادتيف 
أحكاـ حساب المدد كضميا كفقا ألحكاـ ىذه البلئحة كأحكاـ الئحة التسجيل 
مف  (39)كاالشتراكات كالتفتيش، كمع مراعاة أحكاـ عدـ جكاز الجمع المقررة بالمادة 

 .  مف ىذه البلئحة (165)القانكف المذككر كأحكاـ المادة 
( 14)كتتبع في شاف تسكية المعاش لو عند انتياء عممو أك خدمتو أحكاـ المادة  (2

 مف قانكف الضماف االجتماعي كذلؾ بحسب ما إذا كانت 18 أك المادة 17أك المادة 
الخدمة األخيرة أك العمل األخير قد انتيى بسبب الشيخكخة أك العجز الكمي إلصابة 

 .العمل أك العجز الكمي لغير إصابة العمل
 (168)مادة 

 :إيواء صاحب المعاش
في حالة إيكاء صاحب معاش الشيخكخة أك العجز الكمي بدار لمشيخكخة أك  (1

العجزة أك المعكقيف أك بغيرىا مف دكر الرعاية االجتماعية تخفض قيمة المعاش 
كتختمف ىذه . بنسبة يحددىا قرار مف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي

النسبة بحسب ما إذا كاف لصاحب المعاش مف يمتـز باإلنفاؽ عمييـ أك لـ تكف تمزمو 
 .النفقة عمى أحد
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كيعكد إليو حقو في المعاش كامبل اعتبارا مف اليـك التالي النتياء إيكائو بدار  (2
 . الرعاية االجتماعية المذككرة

 (169)مادة 
 :الحجز عمى المعاش أو غيره مف المنافع النلدية

إذا حجز لدػ المجنة الشعبية المختصة عمى جزء مف المعاش أك المنفعة النقدية - 1
األخرػ الجائز حجزه قانكنا فعمى قسـ المنافع النقدية بيذه المجنة أف يخطر المحجكز 

عميو بذلؾ خبلؿ أسبكع مف تاريخ حصكؿ الحجز فإذا استكفى الحجز إجراءات 
صحتو فيؤدؼ إلى صاحب المعاش أك المنفعة الجزء الباقي منيا بعد الحجز في 

 .الميعاد المحدد ألداء المعاشات أك المنافع
كعمى المجنة المذككرة أف تعطي الدائف الحاجز شيادة مبينا بيا مقدار المبالغ - 2

 .التي يستحقيا المحجكز عميو
ذا حصل أكثر مف حجز لدييا عمى ذات المعاش أك المنفعة فتراعي المجنة - 3 كا 

( 42)المحجكز عمييا األكلكية بيف الديكف المحجكز مف أجميا كذلؾ كفقا لحكـ المادة 
مف قانكف الضماف االجتماعي كتثبت في الشيادة التي تعطييا كل حجز  (ج)فقرة 

 .كتاريخ تكقيعو كنكع الديف المحجكز مف أجمو
كتؤدؼ المجنة المبمغ المحجكز لدييا إلى مف يثبت ليا أحقيتو فيو نيائيا أك - 4

تكدعو خزانة الجية المختصة بمكجب محضر إيداع بعد خصـ مصاريف اإليداع 
 .منو
كتستمر إجراءات الحجز قائمة إلى أف يحكـ ببطبلنو أك بعدـ االعتداد بو أك - 5

كعندئذ تعكد إلى صرؼ ما . ببراءة ذمة المحجكز عميو مف الديف المحجكز مف أجمو
 .كاف يستحقو كامبل قبل تكقيع الحجز

 .كال يخل ما تقدـ بأحكاـ قانكف المرافعات كقانكف الحجز اإلدارؼ - 6
 (170)مادة 

 :التحلق مف استمرار توافر شروط االستحلاؽ
عمى كل مف قسـ التفتيش كقسـ المنافع النقدية بالمجنة الشعبية المختصة اتخاذ - 1

اإلجراءات كعمل التحريات البلزمة لمتثبت مف كجكد صاحب المعاش عمى قيد الحياة 
 .كمف استمرار تكافر شركط االستحقاؽ فيو
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فإذا ثبت أف تغييرا طرأ مف شأنو التأثير في حق صاحب المعاش، فعمى قسـ - 2
خطار صاحب الشأف بو  . المنافع النقدية اتخاذ اإلجراء الذؼ يستمزمو ذلؾ التغيير، كا 

 (171)مادة 
 :وفاة صاحب المعاش

 .ينقضي الحق في معاشات الشيخكخة كالعجز الكمي بكفاة صاحب المعاش- 1
كتصرؼ في ىذه الحالة منحة الكفاة لممستحقيف مف أفراد أسرة صاحب المعاش - 2

مف قانكف الضماف االجتماعي كبيذه  (23)المتكقي كفقا ألحكاميا المقررة بالمادة 
 .البلئحة

كتتخذ اإلجراءات لتسكية المعاشات ألفراد أسرة صاحب المعاش المستحقيف عنو - 3
مف قانكف الضماف االجتماعي كأحكاـ  (21)بعد كفاتو كذلؾ كفقا ألحكاـ المادة 

 ..الباب الرابع مف ىذه البلئحة
كأما معاشات أفراد األسرة المستحقيف، كمعاشات العجز الجزئي إلصابة العمل، - 4

فتراعى بشأف انتياء الحق فييا األحكاـ المتعمقة بذلؾ كالمنصكص عمييا في ىذه 
 .البلئحة

 (172)مادة 
 :واجب اإلبالغ عف الوفاة

عمى المجاف الشعبية لممحبلت إببلغ قسـ المنافع النقدية بالمجنة الشعبية لمضماف - 1
االجتماعي بالبمدية المختصة فكرا عف كفاة أصحاب المعاشات أك المنافع النقدية 

 .األخرػ المقيميف بدائرة اختصاصيا، أيا كانت المعاشات كالمنافع المذككرة
 .عف كفاتو- كذلؾ- كعمى كرثة صاحب المعاش أك المنفعة اإلببلغ- 2
كفي حالة عدـ اإلببلغ عف الكفاة ينظر قسـ التفتيش بالمجنة الشعبية المختصة - 3

بمجرد كركد التحريات إليو، في اتخاذ اإلجراءات القانكنية ضد مف امتنع عف اإلببلغ 
بقصد التيرب مف أحكاـ القانكف، أك حصل لنفسو أك لغيره عمى منفعة نقدية عمى 

 .غير مقتض مف أحكاـ القانكف أك أحكاـ ىذه البلئحة
كفي حالة صرؼ أية معاشات أك منافع نقدية أخرػ بدكف كجو حق، تتخذ فكرا - 4

اإلجراءات البلزمة السترداد قيمتيا أيا كاف مف دفعت إليو، كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ 
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بالتزاـ المسئكؿ بتعكيض صندكؽ الضماف االجتماعي عف أية أضرار تككف قد 
 . ترتبت عمى فعمو

 (173)مادة 
 :التخمف عف التسجيل أو عف أداء االشتراكات

ال يترتب عمى تقصير الممـز بالتسجيل الضماني اإلجبارؼ في القياـ بكاجبو - 1
أك المستحقيف  (المشتركيف)بشأف تسجيل المشتركيف، ضياع حق أؼ مف المضمكنيف 

كيطبق في حالة التقصير في . في المنافع الضمانية النقدية (في حالة كفاتيـ)عنيـ 
 .مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش (10)التسجيل حكـ المادة 

كما ال يترتب عمى التخمف عف أداء االشتراكات الضمانية مف جانب الممـز - 2
أك حقكؽ المستحقيف  (المشترؾ)بأدائيا أك التأخر في ذلؾ، ضياع حق المضمكف 

كيطبق في ىذا الشأف حكـ المادة . في المنافع الضمانية النقدية (في حالة كفاتو)عنو 
 .مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش (64)
كتسكػ المنافع الضمانية في الحاالت المذككرة بالفقرتيف السابقتيف عمى أساس  - 3

 .ما يثبت لدػ األقساـ ذات الشأف بالمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي المختصة
 (174)مادة 

 :معاشات غير المواطنيف
تستحق لممشتركيف مف غير المكاطنيف في حاالت إصابة العمل أك مرض المينة - 1

المعاشات كسائر المنافع المقررة إلصابة العمل بمقتضى أحكاـ الباب الثاني مف ىذه 
البلئحة، كما تستحق ألفراد أسرىـ المستحقيف عنيـ في حالة الكفاة بسبب إصابة 

العمل أك مرض المينة منحة الكفاة كمعاشات المستحقيف المقررة بأحكاـ الباب الرابع 
 .مف ىذه البلئحة كذلؾ عند تكافر الشركط المقررة بالبابيف الثاني كالرابع المذككريف

 كال يشترط الستحقاؽ المعاشات كالمنافع المذككرة لممشترؾ غير المكاطف، كألفراد  -3
 مف 3، 2، شرط استيفاء المدة المنصكص عمييا في الفقرتيف  (عند كفاتو)أسرتو 
 . مف ىذه البلئحة16المادة 
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 (175)مادة 
 :صرؼ المستحلات السابلة لمورثة

في حالة كفاة المشترؾ أك صاحب المعاش، تصرؼ بالكامل إلى كرثتو الشرعييف 
المبالغ التي استحقت لو قبل كفاتو كلـ تصرؼ إليو خبلؿ حياتو، كذلؾ متى كانت 
ىذه المبالغ مستحقة لو لدػ صندكؽ الضماف االجتماعي بمقتضى أحكاـ قانكف 

الضماف االجتماعي أك المكائح الصادرة كفقا لو، أك بمقتضى أحكاـ قانكف التقاعد أك 
 .قانكف التأميف االجتماعي

 الباب السادس
 أحكاـ انتلالية

 (176)مادة 
 :استمرار صرؼ المعاشات السابلة

يستمر صرؼ المعاشات التقاعدية كمعاشات التأميف االجتماعي التي استحقت - 1
 ـ بمقتضى أحكاـ التقاعد كالمكائح الصادرة تنفيذا 1981/ 6/ 1ألصحابيا قبل يـك 

لو، كذلؾ متى كانت الكاقعة المنشئة لبلستحقاؽ قد كقعت قبل التاريخ المذككر كأيا 
 .كاف الكقت الذؼ تمت فيو التسكية النيائية لممعاش

كتظل سارية بشأف المعاشات المستحقة المذككرة األحكاـ المقررة قيما يتعمق بكل - 2
منيا في تشريعات التقاعد أك تشريعات التأميف االجتماعي حسب األحكاؿ كذلؾ مع 

 . مف ىذه البلئحة178عدـ اإلخبلؿ بحكـ المادة 
ذا تكفي صاحب المعاش التقاعدؼ يـك - 3  ـ أك بعده فتصرؼ إلى 1/6/1981كا 

 مف 48 ك 47المستحقيف عنو مف أفراد أسرتو منحة الكفاة المقررة أحكاميا بالمادتيف 
قانكف التقاعد ككفقا لمقكاعد كاإلجراءات المتعمقة بيذه المنحة المبينة بذلؾ القانكف 

 .كلكائحو
 (177)مادة 

 :أيمولة أنصبة مف المعاشات السابلة إلى المستحليف عند الوفاة
ـ كالمكائح الصادرة بمقتضاه في شأف أيمكلة 1967تتبع أحكاـ قانكف التقاعد لسنة - 1

ـ إلى أفراد أسرة 1/6/1981أنصبة مف المعاشات التقاعدية المستحقة قبل يـك 
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صاحب المعاش التقاعدؼ عند كفاتو، كذلؾ سكاء حدثت ىذه الكفاة قبل التاريخ 
 .المذككر أك بعده

كتتبع أحكاـ قانكف التأميف االجتماعي كالمكائح الصادرة بمقتضاه في شأف أيمكلة - 2
ـ إلى األرامل 1/6/1981أنصبة مف معاشات التأميف االجتماعي المستحقة قبل يـك 

كاأليتاـ كالكالديف مف أفراد أسرة صاحب المعاش التأميني في حالة كفاتو كذلؾ سكاء 
 .حدثت ىذه الكفاة قبل التاريخ المذككر أك بعده

كتظل سارية في ىذا الخصكص أحكاـ قانكف التقاعد كلكائحو الحالية المتعمقة - 3
بمعاشات المستحقيف مف أفراد أسرة المنتفع المتكفى ، كأحكاـ قانكف التاميف 

االجتماعي كلكائحو الحالية المتعمقة بمعاشات األرامل كاأليتاـ كالكالديف مف أفراد أسرة 
المؤمف عميو المتكفى، بما في ذلؾ قكاعد تحديد األنصبة مف المعاش التقاعدؼ أك 
التأميني، كشركط االستحقاؽ كأحكاـ الرد، كا عادة التكزيع، كأحكاؿ انتياء الحق في 
المعاش، كغير ذلؾ مف األحكاـ التقاعدية أك التأمينية الحالية التي تحكـ معاشات 
أفراد األسرة المستحقيف عف المتكفى كذلؾ حتى ينتيي الحق في ىذه المعاشات 

 .التقاعدية أك التأمينية
كال تسرؼ بشأف ىذه المعاشات أحكاـ الباب الرابع أك غيره مف أحكاـ ىذه - 4

 . التالية178البلئحة كذلؾ فيما عدا ما تنص عميو المادة 
 (178)مادة 

 :أحكاـ قانوف الضماف التي تسري عمى المعاشات السابلة
تسرؼ بشأف المعاشات المستحقة كفقا لقانكف التقاعد أك قانكف التأميف االجتماعي - 1

 : أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي اآلتي بيانيا
 إعادة تقييـ المعاشات كالمنافع النقدية التي يقدميا صندكؽ الضماف  -أ 

 مف قانكف الضماف االجتماعي عمى أف 34االجتماعي عمبل بحكـ المادة 
 .يراعى مبدأ المساكاة في نسبة الزيادة التي تقرر في حالة إعادة التقييـ

 عدـ جكاز الجمع بيف المرتب أك األجر أك الدخل كبيف المعاش فيما عدا  -ب 
المعاش الجزئي إلصابة العمل كمقابل األعماؿ العارضة ك الكقتية كذلؾ 

 .  فقرة أكلى مف قانكف الضماف االجتماعي39عمبل بالمادة 
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 فقرة ثانية مف 39 عدـ جكاز الجمع بيف المعاشات كذلؾ كفقا لحكـ المادة  -ج 
 .القانكف المذككر

كقف استحقاؽ المعاش ككقف صرفو في حالة عكدة صاحب المعاش إلى  -د 
 165 مف القانكف المذككر كالمادة 16العمل أك الخدمة كذلؾ عمبل بالمادة 

 .مف ىذه البلئحة
أ / 42عدـ جكاز إسقاط المعاشات أك كقفيا كذلؾ بمقتضى حكـ المادة  -ق 

 .مف القانكف 
 .ب مف القانكف / 42 منع سماع الدعكػ عند التقادـ بحكـ المادة  -ك 
عدـ جكاز الحجز عمى المعاش أك االقتطاع منو أك النزكؿ عنو إال في حدكد  -ز 

 .ج مف القانكف / 42معينة كذلؾ بحكـ المادة 
 .أ مف القانكف / 43 إعفاء المعاشات مف الضرائب كالرسـك كفقا لحكـ المادة  -ح 
 . مف القانكف 24 استحقاؽ عبلكة العائمة ألصحاب المعاشات بحكـ المادة  -ط 

كتتبع بشأف كل حكـ مف أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي المشار إلييا في - 2
البنكد السالف ذكرىا، أحكاـ المكاد المتعمقة بو مف ىذه البلئحة كالمنصكص عمييا 

بحيث تسرؼ أحكاـ قانكف الضماف  (األحكاـ العامة )في الباب الخامس منيا 
المذككرة كما يتصل بيا مف أحكاـ ىذه البلئحة عمى معاشات التقاعد كمعاشات 
التأميف االجتماعي المستحقة مف قبل سرياف أنظمة الضماف االجتماعي الجديدة، 
كما تسرؼ عمى معاشات المستحقيف في حالة كفاة أصحاب المعاشات التقاعدية 

 .   كالتأمينية المذككرة
 (179)مادة 

 :عودة أصحاب المعاشات السابلة إلى العمل أو الخدمة
إذا عاد صاحب المعاش التقاعدؼ أك صاحب المعاش التأميني إلى مزاكلة خدمة أك 

 ـ، فيكقف 1/6/1981عمل يخضعو ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي بعد يـك 
كيستمر ذلؾ اإليقاؼ طكاؿ مدة . استحقاقو لممعاش كيكقف تبعا لذلؾ صرفو إليو

مف  (16)خدمتو أك عممو الخاضع لمضماف االجتماعي كذلؾ تطبيقا لحكـ المادة 
 . مف ىذه البلئحة165قانكف الضماف االجتماعي كحكـ المادة 
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فإذا انتيت خدمتو أك عممو فتعاد تسكية معاشو عمى أساس ضـ جميع مدد عممو أك 
خدمتو المحسكبة كفقا لمقانكف، كتتبع بشأف إعادة التسكية في ىذه الحالة أحكاـ تسكية 
المعاشات الضمانية المنصكص عمييا في الباب األكؿ أك الثاني أك الثالث مف ىذه 

البلئحة كذلؾ بحسب سبب انتياء العمل األخير أك الخدمة األخيرة كما إذا كاف 
السبب ىك الشيخكخة أك العجز الكمي إلصابة العمل أك العجز الكمي لغير إصابة 

 .العمل
 (180)مادة 

 :المكافآت واإلعانات المستحلة سابلا
إذا كاف المكظف بأؼ كحدة إدارية عامة أك الشريؾ في اإلنتاج أك العامل، قد - 1

 ـ كاستحق بسبب ذلؾ مكافأة تقاعدية 1/6/1981انتيت خدمتو أك عممو قبل يـك 
كفقا ألحكاـ قانكف التقاعد أك إعانة إجمالية لمشيخكخة كفقا لقانكف التأميف 

االجتماعي، ثـ عاد إلى الخدمة أك العمل في ظل سرياف أنظمة الضماف االجتماعي 
الجديدة، فتدخل مدة خدمتو أك عممو السابقة ضمف مدة خدمتو أك عممو المحسكبة 

. كفقا لقانكف الضماف االجتماعي كالئحة التسجيل كاالشتراكات الصادرة بمقتضاه
كذلؾ بشرط أف يرد إلى صندكؽ الضماف االجتماعي قيمة المكافأة التقاعدية أك 
 .اإلعانة اإلجمالية التأمينية التي كاف قد تتقاضاىا عف مدة عممو أك خدمتو السابقة

فإذا لـ يعد األشخاص المذككركف إلى العمل أك الخدمة بعد سرياف أنظمة - 2
الضماف االجتماعي الجديدة فيبقى ليـ الحق في المكافآت التقاعدية التي استحقكىا 

كفقا ألحكاـ قانكف التقاعد، أك اإلعانة اإلجمالية لمشيخكخة التي استحقكىا كفقاًال 
ذا لـ تكف قد سكيت ليـ المكافآت التقاعدية أك  ألحكاـ فانكف التأميف االجتماعي كا 

اإلعانات اإلجمالية التأمينية المذككرة فتجرؼ تسكيتيا كصرفيا ليـ كفقا ألحكاـ قانكف 
التقاعد أك قانكف التأميف االجتماعي، بشرط التحقق مف عدـ عكدتيـ إلى العمل أك 

ـ كال يعاممكف بمقتضى أنظمة الضماف االجتماعي 1/6/1981الخدمة بعد يـك 
 .الجديدة
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 (أ)األمراض المينية                                                 جدوؿ رقـ 
 الصناعات أو األعماؿ المسببة ليذا المرض نوع المرض ـ.ر
1 
 

التسمـ بالرصاص 
 ومضاعفاتو

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ الرصاص أك مركباتو أك المكاد 
. تداكؿ الخامات المحتكية عمى الرصاص: المحتكية عميو، كيشمل ذلؾ

 صب الرصاص القديـ كالزنؾ القديـ
العمل في صناعة األدكات مف سبائؾ الرصاص .في سبائؾ (الخردة) 
تحضير كاستعماؿ ميناء الخزؼ المحتكية عمى .صير الرصاص. 

التمميع بكاسطة برادة الرصاص أك المساحيق المحتكية عمى .الرصاص
تحضير أك استعماؿ البكيات أك األلكاف أك الدىانات .الرصاص

ككذلؾ أؼ عمل يستدعي التعرض لغبار أك . المحتكية عمى الرصاص
 .أبخرة الرصاص أك مركباتو أك المكاد المحتكية عميو

2 
 

التسمـ بالزئبق 
 ومضاعفاتو

أؼ عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ الزئبق أك مركباتو أك المكاد 
المحتكية عميو، ككذلؾ أؼ عمل يستدعي التعرض لغبار أك أبخرة 

 .الزئبق أك مركباتو أك المكاد المحتكية عميو
العمل في صناعة مركبات الزئبق كصناعة آالت : كيشمل ذلؾ

المعامل كالمقاييس الزئبقية كتحضير المادة الخاـ في صناعة القبعات 
 .كعمميات التذىيب كاستخراج الذىب، كصناعة المفرقعات الزئبقية

التسمـ بالزرنيخ  3
 ومضاعفاتو

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ الزرنيخ أك مركباتو أك المكاد 
المحتكية عميو، ككذلؾ أؼ عمل يستدعي التعرض لغبار أك أبخرة 

 .الزرنيخ أك مركباتو أك المكاد المحتكية عميو
 :كيشمل ذلؾ

العمميات التي يتكلد فييا الزرنيخ أك مركباتو ككذلؾ العمل في إنتاج أك 
 .  تداكؿ صناعة الزرنيخ أك مركباتو

التسمـ باألنتيموف  4
 ومضاعفاتو

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ األنتيمكف أك مركباتو أك المكاد 
المحتكية عميو، ككذلؾ أؼ عمل يستدعي التعرض لغبار أك أبخرة 

 . األنتيمكف أك مركباتو أك المكاد المحتكية عميو
5 
 

 
التسمـ بالفسفور 
 ومضاعفاتو

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ الفسفكر أك مركباتو أك المكاد 
المحتكية عميو، ككذلؾ أؼ عمل يستدعي التعرض لغبار أك أبخرة 

 .الفسفكر أك مركباتو أك المكاد المحتكية عميو
كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ ىذه المكاد ككذلؾ كل عمل التسمـ بالبنزوؿ أو  6
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 الصناعات أو األعماؿ المسببة ليذا المرض نوع المرض ـ.ر
مثيالتو أو مركباتو  

األميدية أو األزوتية أو 
مشتلاتو ومضاعفات ذلؾ 

 التسمـ

 .يستدعي التعرض ألبخرتيا أك غبارىا

 

7 
 

التسمـ بالمنغنيز 
 ومضاعفاتو

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ المنغنيز أك مركباتو أك المكاد 
المحتكية عميو، ككذلؾ أؼ عمل يستدعي التعرض لغبار أك أبخرة 

 .المنغنيز أك مركباتو أك المكاد المحتكية عميو
العمل في استخراج أك تحضير المنغنيز أك مركباتو : كيشمل ذلؾ

 .كصحنيا كتعبئتيا
التسمـ بالكبريت  8

 ومضاعفاتو
كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ الكبريت أك مركباتو أك المكاد 
المحتكية عميو، ككذلؾ أؼ عمل يستدعي التعرض لغبار أك أبخرة 

 .الكبريت أك مركباتو أك المكاد المحتكية عميو
 .  التعرض لممركبات الغازية كغير الغازية لمكبريت:كيشمل ذلؾ

التأثر بالكرـو وما ينشأ  9
 عنو مف قرح ومضاعفاتو

كل عمل يستدعي تحضير أك تكلد أك استعماؿ الكركـ أك حامض 
الكركميؾ أك كركمات أك بيكركمات الصكديـك أك البكتاسيـك أك الزنؾ 

 . أك أية مادة تحتكؼ عمييا
10 
 

التأثر بالنيكل  وما ينشأ 
 عنو مف مضاعفات وقرح 

كل عمل يستدعي تحضير أك تكلد أك استعماؿ أك تداكؿ  النيكل أك 
 : مركباتو أك أية مادة تحتكؼ عمى النيكل أك مركباتو كيشمل ذلؾ

 .التعرض لغبار كربكنيل النيكل
11 
 

التسمـ بأوؿ أكسيد 
الكربوف وما ينشأ عنو مف 

 .مضاعفات

عمميات : كل عمل يستدعي التعرض ألكؿ أكسيد الكربكف كيشمل ذلؾ
تحضيره أك استعمالو أك تكلده كما يحدث في الجراحات كقمائف الطكب 

 .كالجير
التسمـ بحامض السيانور  12

ومركباتو وما ينشأ عنو 
 .مف مضاعفات

كل عمل يستدعي تحضير أك تكلد أك استعماؿ أك تداكؿ  حامض 
السيانكر أك مركباتو ككذلؾ كل عمل يستدعي التعرض ألبخرة أك رذاذ 

 . الحامض أك مركباتو كأتربتيا أك المكاد المحتكية عمييا
التسمـ بالكمور والفمور  13

 والبرـو ومركباتيا
كل عمل يستدعي تحضير أك تكلد أك استعماؿ أك تداكؿ  الكمكرأك 

الفمكر أك البرـك أك مركباتو ككذلؾ كل عمل يستدعي التعرض ألبخرة 
 أك رذاذ تمؾ المكاد أك أبخرتيا أك غبارىا

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ البتركؿ أك غازاتو أك مشتقاتو،  التسمـ بالبتروؿ أو   14
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 الصناعات أو األعماؿ المسببة ليذا المرض نوع المرض ـ.ر
غازاتو أو مشتلاتو  

 ومضاعفاتو
ككذلؾ أؼ عمل يستدعي التعرض لتمؾ المكاد صمبة كانت أك سائمة 

 .أك غازية
15 
 

التسمـ بالكمور وفوـر 
 ورابع كمور الكربوف 

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ الكمكركفكـ أك رابع كمكر الكربكف 
ككذلؾ أؼ عمل يستدعي التعرض ألبخرتيا أك األبخرة المحتكية 

 .عمييا
التسمـ برابع كمور  16

األثيميف وثالث كمور 
األثيميف والمشتلات 
 اليالوجنيةاألخرى 

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ ىذه المكاد أك التعرض ألبخرتيا 
 .أك األبخرة المحتكية عمييا

األمراض واألعراض الباثولوجية  17
التي تنشأ عف الراديوـ أو 
المواد ذات النشاط اإلشعاعي 

 .إكسأو أشعة 

كل عمل يستدعي التعرض لمراديكـ المكاد أك أية مادة أخرػ ذات 
 .نشاط إشعاعي أك أشعة إكس

18 
 

سرطاف الجمد األولي 
والتيابات وتلرحات الجمد 
 .والعيوف المزمنة

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ أك التعرض لمقطراف أك الزفت أك 
أك الفمكر أك أؼ  (بما فييا البارافيف  )البيتكميف أك الزيكت المعدنية 

مركبات أك منتجات أك مخمفات ليذه المكاد ككذلؾ التعرض ألؼ مادة 
مييجة أخرػ صمبة أك سائمة أك غازية كأؼ  عمل يستدعي التعرض 

المكرر أك المتكاصل لمكىج أك اإلشعاع الصادر عف الزجاج المصيكر 
أك المعادف المحمية أك المنصيرة أك التعرض لضكء قكؼ أك حرارة 

 . شديدة مما يؤدؼ إلى تمف العيف أك ضعف اإلبصار
أمراض الغبار الرئوية  19

التي تنشأ (نوموكونيوزس)
 :عف

غبار االسبستوزس  (1
 (اسبستوزس)

 (سميكوزس)غبارالسميكا(2
 (.بسينوزس)غباراللطف(3

كل عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التكلد لمادة السميكا أك المكاد 
كالعمل في % 5التي تحتكؼ عمى مادة السميكا بنسبة تزيد عمى 

المناجـ كالمحاجر أك نحت األحجار أك طحنيا أك في صناعة 
المسنات الحجرية أك تمميع المعادف بالرمل أك أية أعماؿ أخرػ 

تستدعي التعرض لغبار االسبستكزس كغبار القطف لدرجة تنشأ عنيا 
 .ىذه األمراض

كل عمل يستدعي االتصاؿ بحيكانات مصابة بيذا المرض، أك تناكؿ  (انتراكس)الجمرة الخبيثة  20
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 الصناعات أو األعماؿ المسببة ليذا المرض نوع المرض ـ.ر
رمميا أك أجزاء منيا بما في ذلؾ الجمكد كالحكافز كالقركف كالشعر  

 .كيدخل في ذلؾ أعماؿ الشحف كالتفريغ كالنقل ليذه االجزاء
21 
 

كل عمل يستدعي االتصاؿ بحيكانات مصابة بيذا المرض، كتداكؿ  السلاوة
 .رمميا أك أجزاء منيا

 . العمل في المستشفيات المخصصة لعبلج ىذا المرض مرض الدرف  22
 .العمل في المستشفيات المخصصة لعبلج ىذا الحميات أمراض الحميات المعدية 23
24 
 

كل عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ ىذا العنصر أك مركباتو أك  التسمـ بالبريميـو
المكاد المحتكية عميو ،كأؼ عمل يستدعي التعرض لغباره أك أبخرتو أك 

 .مركباتو أك المكاد المحتكية عميو
أؼ عمل يستدعي استعماؿ أك تداكؿ ىذا العنصر أك مركباتو أك المكاد  التسمـ بالسمينيـو 25

المحتكية عميو ،كأؼ عمل يستدعي التعرض لغباره أك أبخرتو أك 
 .مركباتو أك المكاد المحتكية عميو

مرض الليسوف وسائر  26
األمراض الناتجة عف 
التعرض لتغيرات الضغط 

 الجوي 

العمل عمى أعماؽ تحت سطح الماء أك العمل تحت ضغط جكؼ 
منخفض كذلؾ لمدة طكيمة أك أؼ عمل يستدعي التعرض لتخمخل 

 .مفاجئ في الضغط الجكؼ 

التسمـ بالنيزوفينوؿ  27
 .ونظائرىا وأمالحيا

 .العمل في الصناعات أك األعماؿ التي يتعرض فييا العاممكف لذلؾ

األمراض الناشئة عف  28
 الكوبالت

 (حجر الزرنيخ )

 .العمل في الصناعات أك األعماؿ التي يتعرض فييا العاممكف لذلؾ

29 
 

الميتوسبريةاليوقانية النزفية 
الميكروب الذي يؤثر عمى )

 (الكبد

 .العمل في الصناعات أك األعماؿ التي يتعرض فييا العاممكف لذلؾ

30 
 

الناشئ  (الكزاز  )التيتانوس 
 .عف المينة

 .العمل في الصناعات أك األعماؿ التي يتعرض فييا العاممكف لذلؾ

األمراض المينية التي تصيب  31
المفاصل  العظمية والناشئة 

 .  العمل في الصناعات أك األعماؿ التي يتعرض فييا العاممكف لذلؾ



88 

 

 الصناعات أو األعماؿ المسببة ليذا المرض نوع المرض ـ.ر
عف اىتزازات اآلالت اليدوية 
التي تدار باليواء المضغوط أو 
بالكيرباء وكذلؾ اآلالت 

 .المماثمة
الصمـ الميني واإلصابات  32

المينية الناشئة عف 
 الضوضاء

العمل في الصناعات أك األعماؿ التي يتعرض فييا العاممكف لتأثير 
 . الضكضاء أك العقاقير كالكيماكيات التي تؤثر عمى السمع

 
 (ب )جدوؿ رقـ 

 بشأف أنصبة أفراد األسرة المستحليف في حالة وفاة المشترؾ أو صاحب المعاش
 
رقـ 
 الحالة

 المستحلوف 
 توزيع أنصبة مف المعاش عمى فئات المستحليف في كل حالة

 مالحظات األخوة واألخوات الوالداف األوالد األرامل

 (أ )
حالة وجود أوالد 
 بدوف أرامل

أرممة أو 
زوج 
 مستحق

 ولد واحد أرامل
أكثر 
 مف ولد

أحد 
 الوالداف الوالديف

أخ أو 
 أخت

أكثر مف 
أخ أو 
 أخت

 

   - - - %100 %75 - - ولد أو أوالد (1
   - - %25 - %75 - - ولد واحد ووالد (2

   - %30 - - %70 - - ولد ووالداف (3

4) 
أكثر مف ولد 
   - %20 %20 %80 - - - ووالد أو والداف

حاالت وجود  (ب)
أرممة أو أرامل 
 أو زوج مستحق

أرممة أو 
زوج 
 مستحق

أكثر  ولد واحد أرامل
 مف ولد

أحد 
 الوالديف

أخ أو  الوالداف
 أخت

أكثر مف 
 أخ وأخت

 

أرممة أو أرامل  (1
 أوزوج مستحق

75% 75% - - - - - -  

أرممة أو أرامل  (2
أوزوج مستحق 
 وولد واحد

50% 50% 50% - - - - -  

أرممة أو أرامل  (3
أوزوجمستحق 

40% 40% - 60% - - - -  
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 وأوالد
أرممة أو أرامل  (5

أو زوج مستحق 
 ووالداف

65% 65% - - - 35% - -  

أرممة أو أرامل  (6
أو زوج مستحق 
وولد ووالد أو 
 والداف

40% 40% 40% - 20% 20% - -  

حاالت وجود  (ب )
أرممة أو أرامل 
 أو زوج مستحق

أرممة أو 
زوج 
 مستحق

أكثر  ولد واحد أرامل
 مف ولد

أحد 
 الوالديف

أخ أو  الوالداف
 أخت

أكثر مف 
 أخ وأخت

 

أرممة أو أرامل  (7
أو زوج مستحق 
وأوالد ووالد أو 
 والداف

30% 30% - 50% 20% 20% - -  

أرممة أو أرامل  (8
أو زوج مستحق 
 وأخ وأخت

75% 75% - - - - 25% -  

أرممة أو أرامل  (9
أو زوج مستحق 
 وأخوة وأخوات

65% 65% - - - - - 35%  

 (ب)
حاالت وجود 
أرممة أو أرامل 
 أو زوج مستحق

أرممة أو 
زوج 
 مستحق

أكثر  ولد أرامل
 مف ولد

أحد 
 الوالديف

الوالداف 
 معا

أخ أو 
 أخت

أكثر مف 
أخ أو 
 أخت

 

10) 

أرممة أو أرامل 
أو زوج مستحق 
ووالد وأخ أو 
 أخت

  ػػ %15 ػػ %15 ػػ ػػ 70% 70%

11) 

أرممة أو أرامل 
أوزوج 

مستحلووالداف 
 وأخ أو أخت

  ػػ %15 %25 ػػ ػػ ػػ 60% 60%

12) 
أرممة أو أرامل 
أوزوج مستحق 
ووالد وأخوة 

  %25 ػػ ػػ %15 ػػ ػػ 60% 60%
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 وأخوات

13) 

أرممة أو أرامل 
أوزوج مستحق 
وولداف وأخوة 
 وأخوات

  %25 ػػ %25 ػػ ػػ ػػ 50% 50%

حاالت وجود  (ج )
والديف أو أخوة 
أو أخوات أو ىـ 

 معا

أرممة أو 
زوج 
 مستحق

أحد  أوالد ولد واحد أرامل
 الوالديف

أخ أو  الوالداف
 أخت

أكثر مف 
 أخ وأخت

 

  - - %60 %40 - - - - والد أو والداف (1
أخ أو أخت أو  (2

 أكثر
- - - - - - 40% 60%  

والد أو والداف  (3
 وأخ أو أخت

- - - - 40% 60% 40% -  

والد وأخوة أو  (4
 أخوات

- - - - 40% - - 60%  

والداف وأخوة او  (5
 أخوات

- - - - - 50% - 50%  
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 قواعد عامة
الخاص بتوزيع أنصبة مف المعاش عمى المستحليف في حالة    (ب)بشأف الجدوؿ 

 الوفاة
القكاعد العامة اآلتي بيانيا فيما يمي مكممة كمفسرة ألحكاـ الباب الرابع مف الئحة 

كىي  (الخاص بمعاشات المستحقيف عف المتكفى)معاشات الضماف االجتماعي 
المرافق ليذه البلئحة كالمتعمق بتكزيع أنصبة  (ب)قكاعد عامة ممحقة بالجدكؿ رقـ 

كيجب . مف المعاش عمى أفراد أسرة المشترؾ المتكفى أك صاحب المعاش المتكفى
أحكاـ الئحة المعاشات  (في جميع األحكاؿ)عند تطبيق ىذا الجدكؿ أف تراعى 

 :الضمانية كأف تتبع القكاعد العامة اآلتية
تعني أكالد المتكفى سكاء  (األكالد)ككممة . تعني االبف أك البنت (الكلد)كممة - 1

 . منيـ الذككر كاإلناث
 . األب كاألـ (بالكالديف)األب كاألـ ، كيقصد  (بالكالد)يقصد -  2
أخكة المتكفى كأخكاتو عامة سكاء كانكا أشقاء أك  (باألخكة كاألخكات  )يقصد - 3

 .شقيقات أك لـ يككنكا كذلؾ
 (كىـ األكالد كاألرامل كالكالداف كاألخكة كاألخكات)األقارب المذككركف في الجدكؿ - 4

ال يستحق أؼ منيـ األنصبة المبينة بذلؾ الجدكؿ إال إذا تكافرت فيو شركط 
االستحقاؽ الكارد بيانيا في الباب الرابع مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي كمع 
مراعاة أحكاـ الجدكؿ كىذه القكاعد العامة كمع مبلحظة أف األكالد يحجبكف األخكة 

 .حجب حرماف
عند تعدد األرامل يقسـ النصيب مف المعاش المحدد ليف بالجدكؿ بينيف - 5

 .بالتساكؼ 
ناثا- عند تعدد األكالد- 6 يقسـ النصيب مف المعاش المحدد ليـ بالجدكؿ - ذككرا كا 

 .بينيـ بالتساكؼ 
عند كجكد كالديف تتكافر فييما شركط االستحقاؽ يقسـ النصيب المحدد ليما - 7

 .بالجدكؿ بالتساكؼ بينيما
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عند تعدد اإلخكة أك األخكات مع تكافر شركط االستحقاؽ ليـ يقسـ النصيب مف - 8
 .المعاش المحدد ليـ بالجدكؿ بينيـ بالتساكؼ سكاء كانكا ذككرا أك إناثا

إذا تكفي المشترؾ أك صاحب المعاش عف أكثر مف أرممة كتزكجت إحداىف أك - 9
 .تكفيت فإف معاشيا يرد إلى باقي األرامل

- إذا تكفي المشترؾ أك صاحب المعاش عف أكثر مف أرممة كتزكجف أك تكفيف- 10
فيقطع المعاش عنيف كيؤكؿ نصيبيف في ذلؾ المعاش إلى أكالد المشترؾ - جميعا

المتكفى أك صاحب المعاش المتكفى بالتساكؼ بينيـ كذلؾ متى كانكا ىؤالء األكالد 
 .ممف تتكافر فييـ شركط استحقاؽ المعاش في تاريخ زكاج األرامل أك كفاتيف

إذا تكفي المشترؾ أك صاحب المعاش عف أرممة كاحدة كاستحقت نصيبا في - 11
المعاش ثـ تزكجت بعد ذلؾ أك تكفيت، فإف معاشيا يقطع عنيا كيرد إلى أكالد 

المتكفى المستحقيف في المعاش في تاريخ زكاجيا أك كفاتيا، كيسرؼ الحكـ ذاتو في 
 .حالة كفاة الزكج المستحق في المعاش

في حالة كقف أك قطع معاش أحد األكالد بسبب كفاتو أك بسبب تخمف شرط - 12
 .مف شركط استحقاقو لممعاش، يرد نصيبو إلى باقي األكالد بالتساكؼ بينيـ

في حالة انتياء حق األكالد جميعا في المعاش بسبب كفاتيـ أك تخمف شركط - 13
 .استحقاقيـ لممعاش، يرد نصيبيـ في المعاش إلى األرممة أك األرامل بالتساكؼ بينيف

في حالة كقف أك قطع معاش أحد الكالديف بسبب كفاتو أك تخمف شرط - 14
 .استحقاقو لممعاش يرد معاشو إلى الكالد اآلخر سكاء كاف أبا أك أما لممتكفى

في حالة كقف أك قطع معاش الكالديف كمييما لكفاتيما أك تخمف شركط - 15
استحقاقيما لممعاش يرد معاشيما إلى الكلد أك األكالد المستحقيف عف المتكفى 

كفي حالة عدـ كجكد ىؤالء األكالد يرد معاش الكالديف إلى األرممة أك . (بالتساكؼ )
كفي حالة عدـ كجكدىف يرد ذلؾ . (بالتساكؼ بينيف)األرامل المستحقات عف المتكفى 

المعاش إلى األخ أك األخت أك اإلخكة أك األخكات الذيف تتكافر فييـ شركط 
 .(كذلؾ بالتساكؼ بينيـ)االستحقاؽ 

عند قطع أك كقف معاش أحد األخكة أك األخكات يرد نصيبو في المعاش إلى - 16
 .باقي األخكة األخكات بالتساكؼ بينيـ متى تكافرت شركط االستحقاؽ فييـ
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في حالة قطع أك كقف نصيب األخكات جميعا في المعاش يرد نصيبيـ إلى - 17
 .األرممة أك األرامل

يشترط لرد المعاش كفقا ألحكاـ البلئحة كالقكاعد العامة السالف ذكرىا أف يككف - 18
سبب االستحقاؽ قائما فيمف يرد إلييـ المعاش كأف تككف شركط االستحقاؽ متكفرة 

 .ليـ في كقت الرد
عند زكاؿ السبب الذؼ مف أجمو أكقف النصيب في المعاش أك قطع يعاد - 19

 .التكزيع بأف يسترد ىذا النصيب ممف رد عميو كيعاد لمستحقو األصمي
في حالة قطع معاش أحد المستحقيف بسبب استحقاقو معاشا أكبر كفقا لقانكف - 20

الضماف االجتماعي أك الئحة المعاشات الضمانية يعاد تكزيع المعاش المستحق عف 
 .المتكفى باعتبار أف ىذا المستحق غير مكجكد

حامل أك زكجات  (أرممة)إذا تكفي المشترؾ أك صاحب المعاش عف زكجة - 21
أك  (األرممة )حكامل، فيعاد تكزيع المعاش مف جديد بعد كضع ىذه الزكجة  (أرامل)

كتككف إعادة التكزيع بافتراض حصكؿ الكالدة . مكلكدا حيا (األرامل)أؼ مف الزكجات 
 .قبل كفاة المشترؾ أك صاحب المعاش

في جميع حاالت قطع المعاش أك كقفو أك رده أك إعادة تكزيعو ال يسرؼ - 22
التعديل في التكزيع كال يترتب االستحقاؽ الجديد، إال اعتبارا مف أكؿ الشير الميبلدؼ 

 .التالي لتاريخ حصكؿ السبب المكجب لمقطع أك الكقف أك الرد أك إعادة التكزيع
تؤكؿ في جميع - بسبب عدـ استحقاقيا- حصص المعاش غير المكزعة- 23

 . األحكاؿ إلى صندكؽ الضماف االجتماعي
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 مذكرة بشأف الئحة معاشات الضماف االجتماعي
 جمادػ 28ـ بتاريخ 1980 لسنة 13 صدر قانكف الضماف االجتماعي رقـ  -1

 .(ـ1980 أبريل 14المكافق ) مف كفاة الرسكؿ 1389األكلى لسنة 

 (معاشات ال مكافآت) كأف مف أىـ األسس التي قاـ عمييا ذلؾ القانكف مبدأ  -2
الذؼ يستحق بمقتضاه معاش شيرؼ لكل مضمكف مشترؾ ممف تغطيو مظمة 
الضماف االجتماعي في ليبيا، بعد انتياء خدمة المشترؾ أك عممو، سكاءًال كاف 

أؼ لبمكغ السف المحددة في )انتياء الخدمة كالعمل بسبب التقاعد لمشيخكخة 
، أك كاف انتياؤىا بسبب العجز (القانكف الجديد النتياء الخدمة أك العمل

الناشئ عف المرض، أك عف إصابة العمل أك مرض المينة، كما يمنح أفراد 
 .األسرة المستحقكف عف المضمكف أنصبة مف المعاش في حالة كفاتو

نظاـ المكافآت التقاعدية كاإلعانات -  بذلؾ– كلقد ألغى القانكف الجديد  -3
لمخاضعيف ألنظمة التقاعد -  مرةًال كاحدة–اإلجمالية التأمينية، التي كاف تمنح 

إذا لـ يتكافر ليـ شركط استكماؿ مدة -  السابقة–أك التأميف االجتماعي 
العمل أك الخدمة البلزمة الستحقاؽ المعاش، كبذلؾ غدا نظاـ الضماف 

االجتماعي متفقاًال مع مبادغ التي تكفل لممكاطنيف كأسرىـ الرعاية المستمرة 
كسد الحاجات المعيشية متى انتيت خدماتيـ كأعماليـ كأصبحكا غير قادريف 
عمى اإلنتاج كالعطاء كمف ىنا عنى القانكف عنايةًال كبيرةًال بأحكاـ المعاشات 

بكصفيا أىـ المنافع التي تشتمل عمييا نصكصو كأبرز ركائز العدالة 
 .االجتماعية

ذ كاف القانكف الجديد قد أكجب أف تسرؼ أنظمة المعاشات التي تضمنيا  -4  – كا 
ـ كأف 1981اعتباراًال مف أكؿ شير يكنيو - سائر األنظمة الضمانية الكاردة بو

تحل ىذه األنظمة الضمانية الجديدة ابتداءًال مف ذلؾ التاريخ محل تشريعات 
التقاعد كالتأميف االجتماعي، كما نص عمى أف تصدر المكائح البلزمة لتنفيذ 

أحكامو بقرار مف المجنة الشعبية العامة بناءًال عمى عرض أميف المجنة الشعبية 
العامة لمضماف االجتماعي، لذلؾ فقد صدرت البلئحة الضمانية األكلى كىي 
الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بقرار مف المجنة الشعبية العامة بتاريخ 
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ـ، كتعتبر ىذه 1980 نكفمبر 24 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1390 محـر 17
البلئحة نقطة البداية كحجر األساس في النظاـ الضماني الجديد حيث تسجل 

كىي الكحدات اإلدارية العامة )بمقتضى أحكاميا جيات العمل كالخدمة 
، كما يسجل المضمكنكف المشترككف العاممكف (كالمنشآت اإلنتاجية كالشركات

بيذه الجيات جميعاًال سكاءًال كانكا مكاطنيف أك مقيميف بسبب العمل، كسكاءًال 
كانكا شركاء في اإلنتاج أك مكظفيف أك عماالًال أك عامميف لحساب أنفسيـ في 

 كما تحدد البلئحة –الزراعة أك الصناعة أك الميف كالحرؼ أك غيرىا 
كلقد بدأ تنفيذ أحكاـ الئحة . المذككرة االشتراكات الضمانية كتنظـ أداءىا

الئحة -  لتصدر كتنفذ–التسجيل كاالشتراكات المذككرة كصار لزاماًال أف تعد 
المعاشات الضمانية لتحدد لممضمكف المشترؾ غاية النظاـ الضماني الذؼ 

سجل بسجبلتو كالذؼ أديت عنو االشتراكات فيو، كلتضع الضكابط 
كاإلجراءات البلزمة في شئكف المعاشات حتى تقدـ لممكاطف المضمكف ثمرة 

منفعة نقدية دكرية كعطاء سخياًال في شكل معاش : نظاـ الضماف كقطافو
غداة تمحق بو الشيخكخة أك العجز أك  (ألفراد أسرتو)شيرؼ يسكػ لو أك 

كمف أجل ذلؾ أعدت أمانة الضماف االجتماعي مشركع الئحة . تدركو الكفاة
المعاشات الضمانية كعرض عمى المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي 

 لسنة 669ثـ أصدرتو المجنة الشعبية العامة بقرار رقـ . فناقشتو كأقرتو
 مايك سنة 23 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1390 رجب سنة 20ـ بتاريخ 1981
 . مف الميبلد1981

 : وتضـ الئحة المعاشات الضمانية المرافلة ستة أبواب عمى النحو اآلتي -5
 في شأف أحكاـ انتياء الخدمة أك العمل كما يترتب عمى ذلؾ مف :الباب األوؿ

استحقاؽ معاش الشيخكخة كأحكامو كضكابطو، كيتفرع ىذا الباب إلى 
 :فصميف

 .أحكاـ انتياء الخدمة أك العمل: الفصل األوؿ 
 .أحكاـ معاشات الشيخكخة:  الفصل الثاني
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 كيضـ أحكاـ إصابات العمل كأمراض المينة كمعاشات كمنافع العجز :الباب الثاني
كينقسـ ىذا الباب إلى الفصكؿ . الكمي أك الجزئي المترتب عمييا

 :اآلتية
 . بشأف نطاؽ سرياف أحكاـ ىذا الباب: الفصل األوؿ

 .بشأف تعريف كتحديد إصابات العمل كأمراض المينة: الفصل الثاني
 بشأف اإلجراءات الكاجب إتباعيا في حالة كقكع :الفصل الثالث

اإلببلغ، اإلسعاؼ، النقل، العبلج، )اإلصابة أك المرض الميني 
 .(الرعاية

 بشأف مبادغ تقدير العجز الذؼ يتخمف عف اإلصابة أك :الفصل الرابع
 .المرض الميني
 المعاشات كغيرىا مف المنافع التي تستحق بسبب :الفصل الخامس

جراءاتيا  .إصابة العمل أك مرض المينة، كأحكاميا كا 
 إعادة الفحص لمتحقق مف استمرار أك تطكر حالة :الفصل السادس

 .العجز
 . أحكاـ عامة بشأف اإلصابات المذككرة:الفصل السابع

 كقد خصص ألحكاـ معاشات العجز الكمي الناشئ عف غير إصابات :الباب الثالث
 .العمل كأمراض المينة

مف أفراد  (الكرثة) كيعنى باألحكاـ المتعمقة بمعاشات كمنح المستحقيف :الباب الرابع
كىك يشتمل عمى  (بعد كفاتو)أسرة المشترؾ أك صاحب المعاش 

 :فصميف
 . في منحة الكفاة: الفصل األوؿ
 . في معاشات الكرثة: الفصل الثاني
 كيتناكؿ بالتفصيل األحكاـ العامة التي تسرؼ عمى جميع أنكاع :الباب الخامس

المعاشات السالف ذكرىا بما في ذلؾ الضمانات العامة التي تكفل 
استحقاقيا كتسكيتيا كصرفيا لممكاطنيف ذكؼ الحق فييا سكاءًال منيـ 

 .المشترككف أك أفراد أسرىـ
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كيشتمل عمى األحكاـ االنتقالية البلزمة لتنظيـ حمكؿ  (كاألخير) :الباب السادس
أنظمة الضماف الجديدة محل أنظمة التقاعد كالتأميف االجتماعي 

السابقة مع استمرار سرياف أحكاـ تشريعات التقاعد كالتأميف 
االجتماعي عمى المعاشات المقررة مف قبل سرياف القانكف الجديد، 
حيث تستصحب ىذه المعاشات األحكاـ التي سكيت في ظميا كذلؾ 
في حدكد معينة رسميا القانكف الجديد كفصل بيانيا مشركع البلئحة 

 .المرفقة
ـ عمى كضع 1980 لسنة 13 كلقد اقتصر قانكف الضماف االجتماعي رقـ  -6

يجاز، كفكض إلى  المعالـ األساسية لنظاـ الضماف االجتماعي في تركيز كا 
المكائح في بياف كثير مف المسائل كفي كضع األحكاـ التنفيذية كاإلجراءات 
كالضكابط التفصيمية البلزمة، كمف ىنا فإنو ال يبدك غريباًال أف يأتي مشركع 

في ستة أبكاب - عمى ما سمف ذكره- الئحة المعاشات الضمانية المرافق
 :كقد أرفق بيذه البلئحة جدكالف. مادة (180)تشمل عمى مائة كثمانيف 

 كىك خاص ببياف كتفصيل أمراض الميف كحاالتيا كىي تأخذ :الجدوؿ األوؿ
كتعتبر أحكاـ ىذا الجدكؿ في الكاقع . حكـ إصابات العمل

مكممة ألحكاـ الباب الثاني مف البلئحة الخاص بإصابات 
 .العمل
 كىك متعمق ببياف األنظمة التي تمنح ألفراد األسرة المستحقيف :الجدوؿ الثاني

كأحكاـ ىذا . عف المشترؾ المتكفى أك صاحب المعاش المتكفى
الجدكؿ تتعمق بأحكاـ الباب الرابع مف البلئحة كىي أحكاـ 
معاشات الكرثة المستحقيف حالة كفاة المشترؾ أك صاحب 

 .المعاش

 أنو ال يغيب عف الباؿ أف مظمة الضماف االجتماعي سكؼ تظل كفقاًال لمقانكف  -7
مف أؼ فئة كاف مف فئات المضمكنيف  (المشترؾ)الجديد المضمكف 
كحيثما  (الشركاء، المكظفيف، العماؿ، العامميف ألنفسيـ)المشتركيف األربعة 

كاف ذلؾ المضمكف كأينما عمل، كسف تغطي مدد عممو كخدمتو جميعاًال، 
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إال في خاتمة  (كىي أساساًال المعاش)بحيث ال تسكػ مستحقاتو الضمانية 
 :المطاؼ عندما تنتيي أعمالو كخدماتو جميعاًال بسبب مف األسباب اآلتية

 سنة أك 65)إما ببمكغو سف الشيخكخة المحددة بالقانكف الجديد كىي  -أ 
 مف ذلؾ القانكف كبالفصل األكؿ 13حسبما كرد تفصيمو بالمادة  (سنة60

 .مف الباب األكؿ مف البلئحة

ما بعجزه عف العمل كالخدمة عجزاًال كمياًال أك جزئياًال بسبب إصابة عمل أك  -ب   كا 
مرض مف أمراض المينة أك الصناعة فيستحق معاش العجز الناشئ عف 

 مف القانكف الجديد، كاألحكاـ 17إصابة العمل كفقاًال ألحكاـ المادة 
الممحق  (أ)التنفيذية الكاردة بالباب الثاني مف البلئحة المرافقة كبالجدكؿ 

 .بيا

ما بعجزه عف العمل كالخدمة عجزاًال كميًّا بسبب عدـ المياقة الصحية أك  -ج   كا 
بسبب مرض معيف مف غير األمراض المينية أك بسبب حادث ال تنطبق 

 كحينئٍذ يستحق معاش العجز –عميو شركط كضكابط إصابات العمل 
 مف القانكف الجديد ككفقاًال لؤلحكاـ التنفيذية 18الكمي المقرر بالمادة 

 .كاإلجراءات المبينة بالباب الثالث مف البلئحة المرافقة

ما بأف يمكت المشترؾ المضمكف  -د  سكاءًال قبل استحقاقو معاشاًال أك بعد )كا 
لكرثتو الذيف تحددىـ البلئحة ( في الحالتيف)، فتستحق (استحقاقو لممعاش

 21المرافقة، أنصبة مف المعاش تكزيع عمييـ عمى النحك المبيف بالمادة 
مف القانكف كباألحكاـ التنفيذية الكاردة بالباب الرابع مف البلئحة المرافقة 

 .الممحق بيا (ب)كبالجدكؿ 
 ىذا كغني عف البياف أف تمؾ األنكاع األربعة مف المعاشات لف تستحق  -8

نما يستحق لو مف بينيا المعاش الذؼ تتكافر  لممضمكف كميا في كقت كاحد، كا 
كيتحدد ىذا المعاش كفقاًال لمسبب القانكني الذؼ انتيت مف أجمو . لو شركطو

خدمتو أك انتيى بسببو عممو، كىذا السبب كما قمنا إما أف يككف بمكغ السف 
أك العجز إلصابة العمل أك العجز لغير اإلصابة أك  (الشيخكخة)القانكنية 

 .الكفاة
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 إف مف أىـ ما كرد في البلئحة المرافقة بياف أحكاـ الحديف األدنى كاألقصى  -9
 .لكل معاش مف المعاشات في الحدكد التي رسميا القانكف الجديد

مف الحد األدنى لؤلجكر كحده % 80 حده األدنى ىك ...فمعاش الشيخوخة
مف المرتب أك األجر أك الدخل الذؼ سكػ عمى أساسو % 80األقصى 
 .المعاش

حده األدنى قيمة المعاش األساسي مضافاًال إلييا .. .ومعاش العجز الكمي
نصف آخر دخل أك مرتب أك أجر استحقت عمى أساسو االشتراكات قبل فقد 

مف % 100-  في حاالت إصابة العمل–القدرة عمى الكسب، كحده األقصى 
مف % 80كفي غيرىا مف الحاالت . المرتب أك األجر أك الدخل المذككر

 .المرتب أك األجر أك الدخل سالف الذكر

بالشركاء في ) ىذا إلى أف ىذه البلئحة تكاكب الثكرة االقتصادية حيث تعنى  -10
فضبلًال عف )بكصفيـ فئة ىامة مف فئات المضمكنيف المشتركيف  (اإلنتاج

، كتخدـ خطط التحكؿ الصناعية حيث (العامميف ألنفسيـ كالعماؿ كالمكظفيف
تضع الضكابط كاألحكاـ كاإلجراءات البلزمة لرعاية الشركاء كالعامميف جميعاًال 
عندما تقع ليـ أثناء العمل أك بسببو إصابات العمل أك تظير عمييـ أعراض 

 .األمراض المينية

كلقد استقت البلئحة األحكاـ المناسبة في ىذا الخصكص مف أحدث األنظمة 
كالدراسات الضمانية كاالتفاقيات الدكلية المتعمقة بإصابات العمل كأمراض الميف، 

لمعامميف في الزراعة -  ألكؿ مرة في ليبيا–كمف جية أخرػ فإف البلئحة تكفل 
كالعامميف لحساب أنفسيـ مف أصحاب األعماؿ الزراعية كغيرىا الحق في المعاشات 

الضمانية، كبذلؾ يسبق الضماف االجتماعي الميبي كثيراًال مف أنظمة الضماف في 
 .العالـ
 كلئف كانت ىذه البلئحة قد أعدت داخل اإلطار العاـ الذؼ يرسمو قانكف  -11

ـ، فإنيا قد راعت أحكاـ االتفاقيات 1980 لسنة 13الضماف االجتماعي رقـ 
 لسنة 65الضمانية العربية كالدكلية التي صدقت عمييا ليبيا بالقانكف رقـ 
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ـ كما أفادت مف الخبرات الفنية الضمانية في 1975 لسنة 37ـ كرقـ 1974
 .المجاؿ الدكلي

 إف مف السمات المميزة لبلئحة المرافقة باإلضافة إلى ما تقدـ ما نجممو فيما  -12
 :يمي

التيسير عمى المضمكنيف المشتركيف مستحقي المعاشات مف غير تفريط  -أ 
 .في حق صندكؽ الضماف االجتماعي كمف غير مخالفة ألحكاـ القانكف 

 السرعة في اتخاذ اإلجراءات حتى تتـ تسكية المعاش المستحق خبلؿ  -ب 
الميعاد الذؼ حدده القانكف كىك ثبلثة أشير مف تاريخ انتياء الخدمة أك 

العمل بسبب الشيخكخة أك العجز أك الكفاة، ذلؾ أف المعاش حاجة 
 .ماسة فبل يسكغ تأخير صرفو

 الرعاية الكريمة ألفراد األسرة المستحقيف حيث فكض القانكف إلى البلئحة  -ج 
في بيانيـ كتحديد األنصبة التي تستحق ليـ مف معاش المشترؾ المتكفى 

 .أك صاحب المعاش المتكفى

التركيز عمى الضمانات، ضمانات استحقاؽ المعاشات كأدائيا إلى  -د 
مقدس، ال يتناكلو اإلسقاط أك -  لصاحبو–مستحقييا، فالمعاش حق 

كال يرد بشأنو الحرماف الدائـ أك الكقتي إال بسمطاف مف أحكاـ . اإليقاؼ
 .القانكف 

حتى تتضح -  قدر اإلمكاف–صياغة األحكاـ في بياف كاضح مفصل  -ق 
لممكاطف المضمكف حقكقو كتستبيف لممكظف كاجباتو، كتستغني أجيزة 

 عف اإلسياب في التعميمات –إلى حد كبير - الضماف االجتماعي
 .كالتفصيل فييا

 إننا نقدـ لبلئحة المعاشات الضمانية الجديدة بيذه المذكرة المكجزة، كنشير  -13
 .إلييا ىذه اإلشارة السريعة
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كقد اتخذت أمانة الضماف االجتماعي اإلجراءات التنفيذية اإلدارية البلزمة 
لتطبيق أحكاـ ىذه البلئحة اعتباراًال مف اليـك الذؼ حدده قانكف الضماف االجتماعي 

 .ـ1981الجديد كىك اليـك األكؿ مف شير يكنيو 
 حسيف     إبراىيـ الفليو حسف. ع

 أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي
 . مف كفاة الرسكؿ1390 رجب سنة 20
 . مف الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلد1981 مايك سنة 23
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 القزارات املعدلة لالئحة املعاشات
 م1981لسنة  (669)الضمانية رقم
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 (سابلا)قرار المجنة الشعبية العامة

  ـ1988لسنػػػػػػػػػة  (303)رقػػػػػـ 
 مف قانوف  (38)بشأف تطبيق حكـ المادة 
  ـ80لسنة  (13)الضماف االجتماعي رقـ 
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 (سابلا)قرار المجنة الشعبية العامة
 ـ1988لسنة  (303)رقـ 

 مف قانوف  (38)بشأف تطبيق حكـ المادة 
 ـ80لسنة  (13)الضماف االجتماعي رقـ 

 المجنة الشعبية العامة،،،
ـ 1980لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

كتعديبلتو، كبناءًال عمى ما عرضو أميف المجنة الشعبية العامة لمخزانة بكتابو رقـ 
 .ـ1/2/1988 المؤرخ في 24/2

 "قػػػررت"
 (1)مادة 

إذا انتيت خدمة المضمكف المشترؾ الكطني ألؼ سبب مف األسباب القانكنية 
مف قانكف الضماف  (13)الخارجة عف إرادتو كقبل بمكغو السف المحددة بالمادة 

ـ كلـ 1986لسنة  (14)ـ المعدلة بالقانكف رقـ 1980لسنة  (13)االجتماعي رقـ 
، 17، 14)يستحق بسبب انتياء خدمتو أك عممو معاشاًال مف المعاشات المقررة بالمكاد 

مف ىذا القانكف فتستمر جية عممو أك خدمتو في صرؼ مرتبو أك دخمو أك أجره  (18
 .كذلؾ في الحدكد ككفقاًال لمقكاعد كالشركط المبينة في المكاد التالية مف ىذا القانكف 

 (2)مادة 
عمى جية العمل أك الخدمة التي أنيت خدمة المضمكف المشترؾ االستمرار  -أ 

في صرؼ ما كاف يتقاضاه مف مرتب أك أجر أك دخل قبل انتياء خدمتو أك 
عممو، كذلؾ لمدة أقصاىا ستة أشير، ما لـ يمحق بعمل آخر أك خدمة أخرػ 

 .قبل ذلؾ

إذا لـ تكفر المجنة الشعبية لمخدمة العامة المختصة عمبلًال مناسباًال لممضمكف  -ب 
خبلؿ الستة األشير األكلى مف تاريخ انتياء عممو أك خدمتو فتمتـز بدفع ما 

كاف يتقاضاه مف مرتب أك أجر أك دخل إلى أف يمحق بعمل مناسب أك 
 .كظيفة مناسبة
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كيشمل األجر أك الدخل أك المرتب الممنكح بمكجب ىذا القرار العبلكات ذات 
 .الصفة المستقرة الثابتة دكف غيرىا

 (3)مادة 
مف  (2)يشترط الستحقاؽ المرتب أك األجر أك الدخل المنكه عنو في المادة 

 :ىذا القرار ما يمي
أال يككف انتياء خدمة أك عمل المضمكف المشترؾ بسبب سكء سمككو أك  -أ 

 .إىمالو أك بناءًال عمى رغبتو

أف يقدـ طمباًال لمجنة الشعبية لمخدمة العامة في البمدية الكائف بيا مقر سكناه  -ب 
لمحصكؿ عمى كظيفة أك عمل يتناسب مع مؤىمو كخبرتو كدرجتو في 

المجاالت التي يتقنيا كمع ظركفو االجتماعية عمى أف يرفق بالطمب المؤىل 
 .كشيادات الخبرة التي اكتسبيا في الكظائف كاألعماؿ التي قاـ بيا

 أف يمتـز بمراجعة المجنة الشعبية لمخدمة العامة المختصة مرةًال كل أسبكع  -ج 
 .عمى األقل لمتأكد مف إيجاد كظيفة أك عمل مناسب لو

أال يرفض االلتحاؽ بالكظيفة أك العمل الذؼ يكجو إليو مف قبل المجنة الشعبية  -د 
لمخدمة العامة المختصة متى كاف ىذا العمل أك الكظيفة مناسبة لخبرتو 

 .كظركفو االجتماعية

أف يسعى في البحث عف كظيفة أك عمل بالتعاكف مع المجنة الشعبية - ق 
 .لمخدمة العامة المختصة

 (4)مادة 
إذا رفض المضمكف المشترؾ بدكف سبب كجيو كظيفة مناسبة أك عمبلًال 

مناسباًال عرض عميو مف قبل المجنة الشعبية لمخدمة المختصة يخفض مرتبو أك أجره 
كيستمر ىذا التخفيض سارياًال إلى % 20أك دخمو الممنكح لو بمكجب ىذا القرار بنسبة 

 .أف يمحق بعمل آخر أك كظيفة أخرػ 
فإذا تكرر منو الرفض مرةًال ثانية تزاد نسبة التخفيض في المرتب أك األجر أك 

كفي حالة رفضو االلتحاؽ بعمل مناسب أك كظيفة مناسبة لممرة % 50الدخل إلى 
 .الثالثة يحـر مف المرتب أك األجر أك الدخل نيائياًال بعد ذلؾ
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 (5)مادة 
تسرػ أحكاـ ىذا القرار عمى المضمكف المشترؾ الكطني العامل لحساب نفسو 
عمى أف تتكلى المجنة الشعبية المختصة في البمدية التي أنيت مزاكلة مينة أك حرفة 

العامل لحساب نفسو صرؼ ما يساكؼ دخمو األخير المحدد الذؼ يسدد عنو 
االشتراكات الضمانية عندما كاف يزاكلو مينتو أك حرفتو، كذلؾ إلى أف يمنح ترخيصا 
آخر لمزاكلة مينة أك حرفة أخرػ مناسبة أك إعادة ترخيصو السابق إليو كتمكينو مف 

 .مزاكلة مينتو أك حرفتو
 (6)مادة 

تعتبر المدة التي يتقاضى عنيا المضمكف المشترؾ مرتباًال أك أجراًال أك دخبلًال 
كفقاًال ألحكاـ ىذا القرار مدة خدمة محسكبة في المعاش الضماني كتسدد عنيا 

 .االشتراكات الضمانية
 (7)مادة 

عمى أمانتي الخدمة العامة كالخزانة كصندكؽ الضماف االجتماعي كل فيما 
 .يخصو تنفيذ ىذا القرار، كيعمل بو مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة الرسمية

 
 المجنة الشعبية العامة

 ر.ك1397 شكاؿ 8: صدر في
 ـ1988 الماء 23: المكافق
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 "سابلاًا "قػػػػػػػػػرار المجنة الشعبيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة 

  ـ بشػػػػػػػػػػػػأف تعديػػػػػػػػػػػل 1986لسنة  (328)رقػػػـ 
 بعض أحكاـ الئحة معاشات الضماني االجتماعي

 
  



109 

 

 (سابلا)قرار المجنة الشعبية العامة
  ـ1986لسنة  (328)رقـ 

 بشأف تعديل بعض أحكاـ الئحة معاشات الضماني االجتماعي
 المجنة الشعبية العامة،،،

 .ـ كتعديمو1980لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
ر المكافق .ك1392 محـر 17كعمى قرار المجنة الشعبية العامة الصادر في 

 .ـ بإصدار الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش24/2/1980
ـ بشأف الئحة معاشات 1981لسنة  (669)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .الضماف االجتماعي
ـ بإضافة كتعديل بعض 1983لسنة  (367)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 .األحكاـ ببلئحة معاشات الضماف االجتماعي

 قػػػررت
 (1)مادة 

مكرراًال إلى الئحة المعاشات الضمانية  (28)تضاؼ مادة جديدة تحت رقـ 
 :المشار إلييا يككف نصيا كما يمي

 "مكرراًا  (28)مادة "
 :االتفاقيات الضمانية

 تنظـ االتفاقيات الضمانية الثنائية المعقكدة بيف الجماىيرية العربية الميبية  -1
 مف المحدديف بالمادة –الشعبية االشتراكية كدكلة المضمكف غير الكطني 

 قكاعد كنظـ تحكيل قيمة اإلعانة اإلجمالية ليذا –مف ىذه البلئحة  (28)
 .المضمكف 

 : كيراعى أف تتضمف االتفاقيات الضمانية الثنائية ما يمي -2
 .تطبيق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق بتحكيل المدخرات الضمانية -أ 

تحكيل اإلعانة اإلجمالية إلى حساب جية الضماف االجتماعي في بمد  -ب 
 .المضمكف غير الكطني بالخارج

فإذا لـ يكف ثمة نظاـ ضماني في بمد المضمكف أمكف صرؼ اإلعانة إلى 
 .مف ىذه البلئحة (32)المضمكف في حدكد أحكاـ المادة 
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 عدـ دفع أية أنصبة تخص فرع المعاشات مقابل عدـ التزاـ صندكؽ  -ج 
الضماف االجتماعي بدفع أية معاشات ضمانية أك إعانة إجمالية أك منح 
مقطكعة متعمقة بالمعاش الضماني لممضمكف غير الكطني عند انتياء 

 .خدمتو ألؼ سبب مف األسباب بالجماىيرية
 كفي جميع األحكاؿ ال يجكز لممضمكف غير الكطني تحكيل قيمة اإلعانة  -3

-  في ىذا الشأف–اإلجمالية المستحقة لو إلى الخارج إال في حدكد ما تقرره 
االتفاقية الضمانية الثنائية المعقكدة في حدكد أحكاـ ىذه المادة ككفقاًال لشركط 

 .استحقاؽ اإلعانة اإلجمالية المنصكص عمييا في ىذا القرار
عمى أنو إذا لـ تكف ىناؾ اتفاقية مف ىذا القبيل، جاز صرؼ قيمة اإلعانة 

 .اإلجمالية المستحقة كفقاًال لممكاد التالية
 (2)مادة 

مف الئحة المعاشات الضمانية المشار  (33، 32، 29، 16)تعدؿ المكاد 
 :إلييا كذلؾ عمى النحك التالي

 (16)مادة 
 مف ىذه البلئحة يستحق 14 إلى 12عند تكافر الشركط المقررة بالمكاد مف  -1

 .لممشترؾ معاش الشيخكخة الضماني أياًال كانت مدة خدمتو أك عممو المحسكبة

عمى أف يراعى بالنسبة لممشتركيف المضمكنيف غير الكطنييف الذيف ليست ليـ  -2
مدة اشتراؾ محسكبة في ظل نظاـ التأميف االجتماعي كالذيف ال تحكـ 

أكضاعيـ اتفاقيات ضمانية خاصة، أال يستحق ليـ معاش الشيخكخة إال إذا 
 (عمى األقل)ـ مدة عشريف سنة 1/6/81قضكا في الخدمة أك العمل بعد يـك 

سددت عنيـ خبلليا اشتراكات الضماف االجتماعي مع استيفاء شركط 
 .استحقاؽ المعاش المشار إلييا بالفقرة السابقة

فإذا لـ يتكافر شرط المدة المذككرة فبل يستحقكف معاش الشيخكخة عند انتياء 
نما يستحقكف في ىذه الحالة اإلعانة االجتماعية  خدمتيـ أك عمميـ ببمكغ السف، كا 

 .كفقاًال لمشركط المقررة بالفصل الثالث مف ىذا الباب
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فإذا كاف لممضمكف المشترؾ غير الكطني مدة محسكبة في نظاـ التأميف 
ـ 1/6/1981االجتماعي فيشترط الستحقاقو معاش الشيخكخة أف تككف لو بعد يـك 

مدة اشتراؾ محسكبة في نظاـ الضماف االجتماعي تكمل مدة التأميف االجتماعي 
 .السابقة بحيث ال يقل مجمكعيما عف عشريف سنة

 (29)مادة 
 يشترط لصرؼ اإلعانة اإلجمالية لممشترؾ المضمكف غير الكطني الذؼ ال  -1

تحكـ أكضاعو اتفاقية ضمانية ثنائية أف يككف قد أمضى في الخدمة أك 
العمل بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية مدة خمس سنكات كاممة 
عمى األقل دفعت عنيا االشتراكات الضمانية بالكامل، كذلؾ مع تكافر بقية 

 .الشركط الخاصة بصرؼ اإلعانة اإلجمالية الكاردة بيذه البلئحة

 تقدر قيمة اإلعانة اإلجمالية السابق ذكرىا بنصيب المضمكف غير الكطني  -2
في فرع اشتراؾ المعاش المستقطع مف مرتبو أك أجره أك دخمو طيمة مدة عممو 

 .أك خدمتو المحسكبة لدػ أية جية عمل أك خدمة داخل الجماىيرية

الذؼ دفع  (فرع تأميف المعاش) كيشمل ما تقدـ اشتراؾ التأميف االجتماعي  -3
عف المضمكف المشترؾ عف أية مدة عمل أك خدمة محسكبة سابقة عمى بدء 

 .سرياف أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي

 (32)مادة 
 تصرؼ اإلعانة اإلجمالية لممشترؾ المضمكف غير الكطني نقداًال دفعو كاحدة  -1

أك تكدع في حسابو لدػ أحد المصارؼ العاممة بالجماىيرية العربية الميبية 
 .الشعبية االشتراكية

 يقتصر صرؼ المعاش أك اإلعانة اإلجمالية إلى المشترؾ المضمكف غير  -2
 .الكطني دكف غيره

كفي حالة كفاتو يصرؼ المعاش أك اإلعانة اإلجمالية لممستحقيف عنو مف 
 .أفراد أسرتو أك إلى ككيميـ داخل الجماىيرية

 مع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الثنائية، إذا ما استحق المشترؾ المضمكف غير  -3
 .الكطني معاشاًال كفقاًال ألنظمة الضماف االجتماعي أك التأميف االجتماعي
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فيصرؼ لو أك لممستحقيف عنو طالماًال كانكا مقيميف عمى أرض الجماىيرية، 
كال يستحق ىذا المعاش عف المدة التي يقيـ فييا المضمكف غير الكطني 

 .خارج الجماىيرية

 – في حالة عدـ كجكد اتفاقيات ثنائية تنظـ تحكيل المعاش لممستحق بالخارج  -4
جراءات صرؼ رأس ماؿ  لى حيف استكماؿ الدراسات الخاصة بنظـ قكاعد كا  كا 

تسكػ الحاالت المستحقة حالياًال بناءًال عمى طمب مستحقييا بصرؼ - المعاش
 .إعانة إجمالية كفقاًال لمشركط الكاردة بيذه البلئحة

 (33)مادة 
كعاد -  كفقاًال ألحكاـ ىذه البلئحة–ال يجكز لمف صرفت لو اإلعانة اإلجمالية 

إلى العمل أك الخدمة بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية أف تحسب لو 
المدة التي دفعت عنيا اإلعانة اإلجمالية، كتعتبر االشتراكات المدفكعة عنيا 

 .مستيمكة
 (3)مادة 

تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى أصحاب المعاشات الضمانية كالتأمينية، ككذلؾ 
عمى الحاالت التي لـ تتـ إجراءات صرؼ اإلعانة اإلجمالية ليا حتى تاريخ العمل 

 .بيذا القرار
 (4)مادة 
ـ بإضافة كتعديل 1983لسنة  (367)يمغى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .بعض األحكاـ ببلئحة معاشات الضماف االجتماعي المشار إليو
 (5)مادة 

 .يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية
 

 المجنة الشعبية العامة
  مف كفاة الرسكؿ1395 رمضاف 5: صدر في
 ـ1986 مايك 13: المكافق
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 مدير إدارة المعاشات والمنافع الصػػػػػادر/ كتاب السيد
  ـ بشأف معاشات األجانػػػػػػػػػػػب10/9/2014فػػػػػػػػػػػػػػي 
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 اإلدارة العامة

 :التاريخ
  ـ10/9/2014: المكافق     2402-2-9-13/ اإلشارؼ 

 تعميػػـ
 السادة مدراء الفروع/ إلى

 بعد التحية،،،
ـ كتعديمو 1980لسنة  (13)بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 328)رقـ " سابقاًال "كالئحة معاشات الضماف االجتماعي كقرار المجنة الشعبية العامة 
بشأف تعديل بعض أحكاـ الئحة معاشات الضماف االجتماعي فيما  (ـ1986لسنة 

 .يخص معاشات غير الكطنييف
 :نكرد إليكـ بعض المبلحظات

 :مف قانكف الضماف االجتماعي عمى (38)مف المادة  (ب)تنص الفقرة : أكالًال 
إذا كاف المشترؾ مف فئة المقيميف في الدكلة الميبية بسبب العمل كانتيت "

مف  (18، 17، 14، 13)خدمتو أك عممو بيا لغير األسباب المشار إلييا بالمكاد 
نفس القانكف فإنو يتقاضى عف مدة عممو أك خدمتو إعانة إجمالية، تضع المكائح 
نظاميا كطريقة حسابيا، كذلؾ ما لـ تدخل ىذه المدة في حساب المدد التي تنظـ 
ضميا كحسابيا اتفاقيات الضماف االجتماعي التي ُتبـر بيف الدكلة الميبية كالدكلة 

 ".التابع ليا المشترؾ المذككر
ربط المعاشات لغير الكطنييف بعد استيفاء شركط االستحقاؽ المشار إلييا 

لة  (16)مف الئحة المعاشات كالمادة  (14، 12)بالفقرة  مف نفس البلئحة كالمعدَّ
ـ كالذؼ ُيبي ِّف المدة التي يتـ بيا ربط معاش 1986لسنة  (328)بالقرار رقـ 

دت عنيـ  (20)الشيخكخة كالعجز لغير إصابة العمل كىي  سنة عمى األقل سد ِّ
خبلليا اشتراكات الضماف االجتماعي بعد صدكر قانكف الضماف االجتماعي في 

 .ـ01/06/1981
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 :مف نفس الالئحة عمى (174)وتنص المادة 
 تستحق لممشتركيف مف غير المكاطنيف في حاالت إصابة العمل أك مرض  -1

رة إلصابة العمل بمقتضى أحكاـ الباب  المينة المعاشات كسائر المنافع المقر 
الثاني مف ىذه البلئحة، كما تستحق ألفراد ُأسرىـ المستحقيف عنيـ في حالة 
الكفاة بسبب إصابة العمل أك مرض المينة منحة الكفاة كمعاشات المستحقيف 
رة  رة بأحكاـ الباب الرابع مف ىذه البلئحة كذلؾ عند تكافر الشركط المقر  المقرَّ

 .بالبابيف الثاني كالرابع المذككريف

 كال ُيشترط الستحقاؽ المعاشات المنافع المذككرة لممشترؾ غير المكاطف،  -2
شرط استيفاء المدة المنصكص عمييا في الفقرتيف  (عند كفاتو)كألفراد أسرتو 

 .مف ىذه البلئحة (16)مف المادة  (3، 2)

 :مالحظة
كالمستحقيف األجانب في معاشات الميبييف كاألرامل أك األبناء أك الكالديف 

المستحقيف في معاشات يككف أصحابيا ليبييف، يتـ متابعة التغيرات السنكية كتقديـ 
إجراءاتيـ كاإلقرارات السنكية معاممتيـ معاممة المكاطنيف الميبييف كال ينطبق عمييـ 

 .المشار إلييا أعبله (328)شرط اإلقامة المنصكص عمييا في القرار 
 

 والسالـ عميكـ
   إبراىيـ العماري 

 مدير إدارة المعاشات والمنافع
 

 :صكرة إلى
 .رئيس مجمس إدارة الصندكؽ  -

 .الدكرؼ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ+ الحفػػػع  -
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 "سابلاًا " قرار المجنة الشعبية العامػػػػػػػػػػة 
  ـ1988لسنػػػػػػػػػػػة  (461)رقػػػػػػػػػػػػػـ 

 بإضػػػػػػػافة حكـ إلى الئحة معاشات
  الضمػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػػػػػػاعي
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 قرار المجنة الشعبية العامة
  ـ1988لسنة  (461)رقـ 

 بإضافة حكـ إلى الئحة معاشات الضماف االجتماعي
 :المجنة الشعبية العامة

ـ بشأف 1981 لسنة 669بعد اإلطبلع عمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 .الئحة معاشات الضماف االجتماعي كتعديبلتو

 شكاؿ 24 المؤرخ في 1/1/95كعمى كتاب صندكؽ الضماف االجتماعي رقـ 
 .ـ8/6/1988ر المكافق .ك1397

كعمى مكافقة المجنة الشعبية العامة في اجتماعيا العادؼ السابع عشر لعاـ 
 .ـ1988

 قػػػررت
 (1)مادة 

مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي المشار إلييا  (98)تضاؼ إلى المادة 
 :يجرػ نصيا عل النحك التالي (ح)فقرة جديدة 
 "98مادة "
إذا انتيت خدمة أك عمل المضمكف المشترؾ الكطني قبل بمكغو سف  (ح

الشيخكخة المقررة دكف أف يستحق أؼ نكع مف أنكاع المعاشات، كأصبح عاطبلًال عف 
العمل كأصيب بعجز كمي يمنعو مف االلتحاؽ بأؼ عمل آخر لمحصكؿ عمى مقابل 
منو، فإنو يستحق في ىذه الحالة معاش عجز كمي لغير إصابة العمل متى كانت 

فأكثر، كيحسب ىذا المعاش عمى أساس آخر مرتب تتقاضاه أك  (%60)نسبة عجزه 
متكسط أجره أك مرتبو أك دخمو خبلؿ السنكات الثبلثة األخيرة السابقة عمى تاريخ 

 ".انتياء عممو أك خدمتو
 (2)مادة 

 .يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية
 المجنة الشعبية العامة

 .ـ21/8/1988صدر في 
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  ـ1988لسنة  (2)تعميمات عمل رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 " سابلاًا "بشأف تنفيذ قرار المجنة الشعبية العامة 

  ـ بإضافػػػػػػػػػػة1988لسػػػػػػػػػػنة  (461)رقػػػػػػػػػػـ 
 حكـ إلى الئحػػػػػػػػػػة معاشات الضماف االجتماعي
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 ـ1988لسنة  (2)تعميمات عمل رقـ 

 ـ بإضافة1988لسنة  (461)بشأف تنفيذ قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 حكـ إلى الئحة معاشات الضماف االجتماعي

 أمناء وأعضاء المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات/ األخوة
 المستشاروف ومدراء اإلدارات ورؤساء المكاتب بصندوؽ الضماف االجتماعي/ األخوة

عمبلًال بقرار المجنة الشعبية العامة بإضافة حكـ إلى الئحة معاشات الضماف 
مف الئحة معاشات  (98)االجتماعي كالذؼ نص عمى أف تضاؼ إلى المادة 

 :الضماف االجتماعي فقرة جديدة يجرػ نصيا عمى النحك التالي
 (98)مادة 

إذا انتيت خدمة أك عمل المضمكف المشترؾ الكطني قبل بمكغو سف  (ج
الشيخكخة المقررة دكف أف يستحق أؼ نكع مف أنكاع المعاشات كأصبح عاطبلًال عف 
العمل كأصيب بعجز كمي يمنعو مف االلتحاؽ بأؼ عمل آخر لمحصكؿ عمى مقابل 
منو فإنو يستحق في ىذه الحالة معاش عجز كمي لغير إصابة العمل متى كانت 

فأكثر كيحسب ىذا المعاش عمى أساس آخر مرتب تقاضاه أك  (%60)نسبة عجزه 
متكسط أجره أك مرتبو أك دخمو خبلؿ السنكات الثبلثة األخيرة السابقة عمى تاريخ 

 .انتياء عممو أك خدمتو
كتكحيد لسبلمة تطبيق ىذا القرار في جميع البمديات عمى أسس سميمة فإنو 

 :يطمب إلى الجميع التقيد بما يمي
 : يسرؼ ىذا القرار عمى المضمكنيف المشتركيف كفقاًال لمشركط التالية: أوالًا 
 . أف يككف المضمكف المشترؾ مف الكطنييف دكف غيرىـ -أ 

 .أف يككف انتياء خدمتو قبل بمكغ سف الشيخكخة المقررة بحسب األحكاؿ -ب 

 . أف ال يككف قد سبق لو أف استحق أؼ نكع مف أنكاع المعاشات -ج 

 . أف يككف انتياء خدمتو قد جعمتو عاطبلًال عف العمل -د 
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فإذا أصيب ىذا المشترؾ المضمكف بعجز كمي يمنعو مف االلتحاؽ بأؼ - ق 
عمل آخر يحصل منو عمى مقابل فإنو يستحق في ىذه الحالة معاش عجز كمي 

 .فأكثر (%60)لغير إصابة العمل شريطة أف تككف نسبة العجز 
 : تسكية المعاش:ثانياًا 

 عند تكافر الشركط المذككرة في المادة السابقة لتقديـ المضمكف المشترؾ أك  -1
ككيمو بطمب تسكية معاش العجز الكمي لغير إصابة العمل كيرفق بالمستندات 

 .مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي (96)المذككرة في المادة 

 تسرؼ بشأف تسكية معاش العجز الكمي لغير إصابة العمل لمف يسكػ  -2
مف الئحة معاشات  (103 إلى 96مف )بشأنيـ ىذا القرار أحكاـ المكاد 

 .الضماف االجتماعي

يعتبر في حكـ العجز الكمي لغير إصابة العمل حاالت الكفاة كلك حصمت بعد : ثالثاًا 
انتياء الخدمة، كيسكػ معاش الكرثة المستحقيف عف المضمكف المشترؾ المتكفى 

عمى أساس آخر مرتب أك أجر أك دخل تتقاضاه قبل االنقطاع عف العمل أك عمى 
أساس متكسط الثبلث سنكات األخيرة السابقة عمى تاريخ انتياء عممو أك خدمتو عمى 
أف يصرؼ المعاش لمكرثة المستحقيف اعتباراًال مف تاريخ صدكر قرار المجنة الشعبية 
العامة المشار إليو إذا ما حصمت الكفاة في تاريخو أك قبمو، كتعاد تسكية الحاالت 

 .السالفة التي تمت بالمخالفة لما كرد بيذه الفقرة
بعد عرض المضمكف عمى المجنة  (ثانياًال )تتـ تسكية المعاش المذككر في الفقرة : رابعاًا 

الطبية لتقدير العجز في البمدية المختصة، كفي حالة صدكر قرار منيا بثبكت عجزه 
عجزاًال كمياًال فإنو يستحق معاش عجز كمي اعتباراًال مف اليـك التالي لتاريخ صدكر قرار 

 .المجنة
 .يرجى اعتبار ىذه التعميمات في غاية األىمية كعمى كل فيما يخصو تنفيذه

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو
 

 إبراىيـ قويدر 
 مدير صندوؽ الضماف االجتماعي

 

 ـ20/10/1988: صدر في
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 "سابلاًا "  قػػػػػػػػػػرار المجنػػػػػػػػػػة الشعبية العامػػػػػػػػػة 
 ( ـ2007)ر . و1375لسنة  (18)رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 برفع الحد األدنى لليمة المعاشات الضمانية
  لبعض الفئػػػػػػػػػػػػػػػػات
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 (سابلا)قرار المجنة الشعبية العامة 
 ( مسيحي2007)ر .و1375لسنة  (18)رقـ 

 برفع الحد األدنى لليمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات
 المجنة الشعبية العامة،،،

  تنفيذاًال لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية، بشأف تحسيف دخكؿ ذكؼ الدخل
 .المحدكد كأصحاب المعاشات

  كعمبلًال بما أقره مجمس التخطيط العاـ في اجتماعو العادؼ الثاني لمعاـ
 .ر، بشأف دراسة كيفية رفع دخل الفرد كالمجتمع.ك1372

  ر، بشأف المؤتمرات .ك1369لسنة  (1)كبعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ
 .الشعبية كالمجاف الشعبية، كالئحتو التنفيذية

  مسيحي، بإصدار قانكف الخدمة المدنية1976لسنة  (55)كعمى القانكف رقـ . 

  مسيحي، بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف 1981لسنة  (15)كعمى القانكف رقـ 
 .الكطنييف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية

  مسيحي، بشأف الضماف االجتماعي1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ . 

  مسيحي، بشأف المعاش األساسي1985لسنة  (16)كعمى القانكف رقـ . 

  ميبلدية، بإنشاء صندكؽ الرعاية 1428لسنة  (20)كعمى القانكف رقـ 
 . ميبلدية1430لسنة  (10)االجتماعية المعدؿ بالقانكف رقـ 

  ر، بزيادة قيمة .ك1374لسنة  (277)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .المعاشات األساسية

  ر، بتحديد الحد .ك1375لسنة  (2)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .األدنى لمقابل العمل

  ر، بتقرير بعض .ك1375لسنة  (17)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .األحكاـ في شأف رسـك تمكيل المعاش األساسي

  كعمى ما انتيت إليو المجاف المشكمة بمقتضى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .ر، بتشكيل لجاف كتحديد مياميا.ك1374لسنة  (372)

  ر، بشأف .ك1374لسنة  (330)كعمى قرار أمانة المجنة الشعبية العامة رقـ
 .إعادة تنظيـ صندكؽ اإلنماء االقتصادؼ كاالجتماعي
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  كعمى ما قررتو المجنة الشعبية العامة في اجتماعيا العادؼ الثاني لسنة
 .ر.ك1369

  عمى ما قررتو أمانة المجنة الشعبية العامة في اجتماعيا العادييف السابع
ر، كاجتماعيا العادؼ األكؿ لسنة .ك1374كالعشريف كالثبلثيف لسنة 

 .ر.ك1375

 قػػػررت
 (1)مادة 

 :يرفع الحد األدنى لقيمة المعاش الضماني بحيث يصبح عمى النحك اآلتي
 .الذيف ال يعكلكف ( األفراد)مائة كثبلثكف ديناراًال شيرياًال لممستحقيف  (130) -أ 

مائة كثمانكف ديناراًال شيرياًال لممستحقيف مف األسر المككنة مف  (180) -ب 
 .شخصيف

 (2)مادة 
تمكؿ الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية لممستحقيف المذككريف في المادة 

 .السابقة، مف مصادر تمكيل المعاش األساسي المحددة كفقاًال لمتشريعات النافذة
 (3)مادة 

 يمغى كل حكـ يخالف أحكاـ ىذا القرار
 (4)مادة 

، كينشر ( مسيحي2007)ر .ك1375/أؼ النار/1ُيعمل بيذا القرار اعتباراًال مف 
 .في مدكنة اإلجراءات

 المجنة الشعبية العامة
  محـر6:       صدر في

 ( مسيحي2007)ر .ك25/01/1375المكافق 
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 "سابلاًا "  قػػػػػػػػػرار المجنػػػػػػػػػػة الشعبية العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 بإضافة فئة  ( ـ2007)ر . و1375لسنة  (64)رقـ 

 إلى الفئػػػػػػػػػػػػػػات التي رفػػػػػػػػػػع الحد األدنػػػػػػػػػػػػػى
  لليمػػػػػة معاشاتيػػػػػػػػػػػػػػا الضمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 (سابلا)قرار المجنة الشعبية العامة 
 ( مسيحي2007)ر .و1375لسنة  (64)رقـ 

 بإضافة فئة إلى الفئات التي رفع الحد األدنى لليمة معاشاتيا الضمانية
 المجنة الشعبية العامة،،،

  تنفيذاًال لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية، بشأف تحسيف دخكؿ ذكؼ الدخل
 .المحدكد كأصحاب المعاشات

  كعمبلًال بما أقره مجمس التخطيط العاـ في اجتماعو العادؼ الثاني لمعاـ
 .ر، بشأف دراسة كيفية رفع دخل الفرد كالمجتمع.ك1372

  ر، بشأف نظاـ عمل .ك1375لسنة  (1)كبعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ
 .المؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية

  مسيحي، بإصدار قانكف الخدمة المدنية1976لسنة  (55)كعمى القانكف رقـ . 

  مسيحي، بشأف الضماف االجتماعي1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ . 

  مسيحي، بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف 1981لسنة  (15)كعمى القانكف رقـ 
 .الكطنييف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية

  مسيحي، بشأف المعاش األساسي1985لسنة  (16)كعمى القانكف رقـ . 

  ميبلدية، بإنشاء صندكؽ الرعاية 1428لسنة  (20)كعمى القانكف رقـ 
 . ميبلدية1430لسنة  (10)االجتماعية المعدؿ بالقانكف رقـ 

  ر، بزيادة قيمة .ك1374لسنة  (277)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .المعاشات األساسية

  ر، بتحديد الحد .ك1375لسنة  (2)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .األدنى لمقابل العمل

  ر، بتقرير بعض .ك1375لسنة  (17)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .األحكاـ في شأف رسـك تمكيل المعاش األساسي

  ر برفع الحد .ك1375لسنة  (18)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .األدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات
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  ر، بشأف .ك1374لسنة  (330)كعمى قرار أمانة المجنة الشعبية العامة رقـ
 .إعادة تنظيـ صندكؽ اإلنماء االقتصادؼ كاالجتماعي

  كعمى ما انتيت إليو المجاف المشكمة بمقتضى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .ر، بتشكيل لجاف كتحديد مياميا.ك1374لسنة  (372)

  كعمى ما عرضو أميف المجنة الشعبية العامة لمشؤكف االجتماعية بكتابو رقـ
 .ر.ك1375/ 4/2المؤرخ في  (22)

  كعمى ما قررتو المجنة الشعبية العامة في اجتماعيا العادؼ الثاني لسنة
 .ر.ك1369

  كعمى ما قررتو أمانة المجنة الشعبية العامة في اجتماعيا العادييف السابع
ر، كاجتماعيا العادؼ األكؿ لسنة .ك1374كالعشريف كالثبلثيف لسنة 

 .ر.ك1375

 قػػػررت
 (1)مادة 

تضـ فئة المستحقيف مف األسر المككنة مف ثبلثة أشخاص فأكثر إلى الفئات 
التي رفع الحد األدنى لقيمة معاشاتيا الضمانية بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة 

ر المشار إليو، كيحدد الحد األدنى لقيمة المعاش الضماني .ك1375لسنة  (18)رقـ 
 .مائتاف كعشركف ديناراًال  (220)لمفئة المذككرة بمبمغ كقدره 

 (2)مادة 
تمكؿ الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية لممستحقيف المذككريف في المادة 
السابقة، مف االشتراكات الضمانية كمصادر تمكيل المعاش األساسي المحددة كفقاًال 

 .لمتشريعات النافذة
 (3)مادة 

 .يمغى كل حكـ يخالف أحكاـ ىذا القرار
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 (4)مادة 
، (مسيحي2007)ر .ك1375/ أؼ النار/ 1ُيعمل بيذا القرار اعتباراًال مف 

 .كينشر في مدكنة اإلجراءات
 المجنة الشعبية العامة

  محـر27: صدر في
 ( مسيحي2007)ر .ك15/2/1375: المكافق
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  ـ2007ر . و1375لسنة  (1)تعميمات العمل رقػػػػػػػـ 

 "سابلاًا "بشأف آلية تنفيذ قرارات المجنة الشعبية العامة 
ر .و1374لسنة  (277) قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -1

 . ـ بزيادة قيمة المعاشات األساسية2006

 ـ 2007ر .و1375لسنة  (18) قرار المجنة الشعبية رقـ  -2
بشأف رفع الحد األدنى لليمة المعاشات الضمانية لبعض 

 .الفئات

ر .و1375لسنة  (64) قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -3
 ـ بشأف إضافة فئة إلى الفئات التي رفع الحد األدنى 2007

 .لليمة معاشاتيا الضمانية
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
  مسيحي2007ر .و1375لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ 

 بشأف آلية تنفيذ قرارات المجنة الشعبية العامة
 مسيحي 2006ر .و1374لسنة  (277)قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -أ 

 .بزيادة قيمة المعاشات األساسية

 مسيحي بشأف رفع 2007ر .و1375لسنة  (18)قرار المجنة الشعبية رقـ  -ب 
 .الحد األدنى لليمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات

 مسيحي 2007ر .و1375لسنة  (64)قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -ج 
بشأف إضافة فئة إلى الفئات التي رفع الحد األدنى لليمة معاشاتيا 

 .الضمانية
تنفيذاًال لقرارات المجنة الشعبية العامة المشار إلييا أعبله كالمتعمقة بزيادة قيمة 

مسيحي، كرفع الحد 2006المعاشات األساسية اعتباراًال مف األكؿ مف شير الكانكف 
األدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات اعتباراًال مف األكؿ مف شير أؼ النار 

مسيحي، كفي إطار تنفيذ ما كرد بيذه القرارات فقد تقرر إصدار التعميمات 2007
 .التالية التي يتعيف إتباعيا عند التنفيذ

لسنة  (277)فيما يخص إجراءات تنفيذ قرار المجنة الشعبية العامة رقـ : أوالًا 
 . مسيحي بشأف زيادة قيمة المعاشات األساسية2006ر . و1374

-17)تتـ تسكية الحد األدنى لمعاشات العجز الكمي أك الكفاة طبقاًال لممادتيف 
 مسيحي، لمحاالت الجديدة 1980 لسنة 13مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (18

-12-1التي تقرر إحالتيا عمى المعاش بالعجز الكمي أك الكفاة اعتباراًال مف 
مسيحي، باعتبار أف المعاش األساسي المقرر عند التسكية ىك قيمة المعاش 2006

 ك 180 ك 130)األساسي المحدد بقرار المجنة الشعبية العامة المشار إليو كىك 
حسب األحكاؿ، كيراعى عند التسكية أال تزيد قيمة المعاش الناتج عف  (ؿ.د220

ذا تبيف  (18-17)التسكية عف الحد األعمى لممعاش الكارد بالمادتيف  المنكه عنيما كا 
أف ناتج التسكية يقل عف الحد األدنى المقرر بمكجب قرارؼ المجنة الشعبية العامة 

 مسيحي يرفع المعاش الضماني إلى 2007ر .ك1375لسنة  (64 ك 18)رقمي 
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، حسب األحكاؿ كيحمل الفرؽ عمى تمكيل المعاش (ؿ. د220 ك 180 ك 130)
 .األساسي
( 64 ك 18)أما فيما يخص إجراءات تنفيذ قرارؼ المجنة الشعبية العامة رقـ : ثانياًا 
 مسيحي، بشأف رفع الحد األدنى مف قيمة المعاشات 2007ر . ك1375لسنة 

 التقاعدية –التأمينية )الضمانية لبعض الفئات فيتـ رفع الحد األدنى لممعاشات 
ُُ مف  (الضمانية– التقاعدية العسكرية –المدنية  مسيحي، 1/1/2007الحالية اعتباراًال

ككذلؾ المعاشات الجديدة التي سيتـ ربطيا الحقاًال ليذا التاريخ بحيث تككف قيمة الحد 
 :األدنى لممعاش طبقاًال لآلتي

مائة كثبلثكف دينار شيرياًال إذا كاف المستحق لممعاش شخص  (ؿ.د130) -أ 
 .كاحد

مائة كثمانكف دينار شيرياًال لممستحقيف مف األسر المككنة مف  (ؿ. د180) -ب 
 .شخصيف فقط

مائتاف كعشركف دينار شيرياًال لممستحقيف مف األسر المككنة مف  (ؿ. د220) -ج 
 .ثبلثة أشخاص فأكثر

كتكضيحاًال لذلؾ فإف أصحاب معاشات الشيخكخة أك معاشات العجز الكمي 
 :ترفع معاشاتيـ إلى الحد األدنى المقرر طبقاًال لآلتي (األحياء)

 . دينار إذا كاف صاحب المعاش لكحده130 (1

 . دينار إذا كاف معو زكجة أك أحد األكالد كيعكلو180 (2

 . دينار إذا كاف معو شخصيف فأكثر يعكليـ220 (3
كيقصد بإعالة األبناء الذككر الذيف لـ يتجاكزكا الحادية كالعشريف أك طبلباًال 
حسب الئحة المعاشات الضمانية، أما في يخص المستحقيف عف أسرة صاحب 

 :المعاش المتكفى، فيتـ رفع الحد األدنى لممعاش طبقاًال لآلتي
فقط مائة كثبلثكف دينار شيرياًال إذا كاف المستحق لممعاش  (ؿ. د130) -أ 

عمى أف ال  ( أحد األخكة– أحد الكالديف – أحد األبناء –أرممة )شخص كاحد 
 .(ؿ. د96)يقل المعاش الذؼ يصرؼ حالياًال عف 
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مائة كثمانكف دينار شيرياًال إذا كاف المستحق لممعاش شخصيف  (ؿ. د180) -ب 
 .(الخ...  أك كالداف– أك ابناف –أرممة كأحد األبناء )فقط مثاؿ 

مائتاف كعشركف دينار شيرياًال إذا كاف المستحقيف لممعاش ثبلثة  (ؿ. د220 ) -ج 
خكة- أرممة ككلداف فأكثر)أشخاص فأكثر، مثل  ثبلثة أكالد - كالداف كا 

 .(الخ...فأكثر

 أما في حالة تجزئة معاش المستحقيف ألكثر مف ككيل فيتـ إعادة تكزيع  -د 
المعاش بعد رفعو حسب الفئة المستحقة كال يرفع المعاش مرةًال أخرػ بعد 

 .التجزئة

الممحق ببلئحة معاشات الضماف االجتماعي  (ب)كيراعى في ذلؾ الجدكؿ  -ق 
 .كالقكاعد الخاصة بو

 كفي الحاالت التي يزاد فييا عدد المستحقيف يتـ رفع المعاش إلى الحد  -ك 
األدنى المقرر لعدد أفراد األسرة لمفئة الجديدة، أما في حالة خفض عدد أفراد 
األسرة المستحقيف يخفض الحد األدنى لممعاش حسب أفراد األسرة الجديدة 
لمفئة الجديدة بحيث ال يقل المعاش عف قيمة المعاش الضماني المستحق 

 .طبقاًال لقانكف الضماف االجتماعي
 أحمد عمي بالتمر. د

 أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي
 

 ر.ك1375/صفر/9: صدر في
 مسيحي25/2/2007: المكافق
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 "سابلاًا "قػػػػػػػػػػرار المجنػػػػػػػػػػة الشعبػػػػػػػػػػػية العامػػػػػػػػػػػة 
 بشأف زيادة  ( ـ2011)ر . و1379لسنة  (27)رقـ 

 مرتبات العػػػػػػػػػػػػػػػػامميف بالوحدات اإلدارية العامػػة
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 (سابلا)قرار المجنة الشعبية العامة 
 ( ـ2011)ر .و1379لسنة  (27)رقـ 

 بشأف زيادة مرتبات العامميف بالوحدات اإلدارية العامة
 :المجنة الشعبية العامة

  ر، بشأٌ َظاو ػًم .1375ٔنسُت  (1)بؼذ اإلطالع ػهى انقإٌَ رقى

 .انًؤحًزاث انشؼبٍت ٔانهجاٌ انشؼبٍت ٔالئحخّ انخُفٍذٌت ٔحؼذٌالحًٓا

  ر، بشأٌ ضزائب انذخم، ٔالئحخّ .1378ٔنسُت  (7)ٔػهى انقإٌَ رقى

 .انخُفٍذٌت

  ر، بشأٌ إصذار قإٌَ ػالقاث انؼًم، .1378ٔنسُت  (12)ٔػهى انقإٌَ رقى

 .ٔالئحخّ انخُفٍذٌت

  ٔػهى قزاراث انهجُت انشؼبٍت انؼايت انصادرة بئقزار سٌادة يانٍت فً يزحباث

 .انؼايهٍٍ انٕطٍٍٍُ ببؼض انٕحذاث اإلدارٌت انؼايت

  ٔػهى يٕافقت انهجُت انشؼبٍت انؼايت فً اجخًاػٍٓا انؼادٌٍٍ انثانث ٔانزابغ نسُت

 .ر.1379ٔ

قـــررت 

( 1)مادة 

ٌُؼًم بجذٔل انًزحباث انًزفق نهؼايهٍٍ بانٕحذاث اإلدارٌت انؼايت بًٍ فٍٓى 

. انًحانٌٕ ححج حصزف انخذيت

( 2)مادة 

ال حسزي أحكاو ْذا انقزار ػهى انٕحذاث اإلدارٌت انؼايت انخً حطبق بٓا 

. جذأل يزحباث خاصت

(  3)مادة 

. أربؼًائت ٔخًسٌٕ دٌُاراًا  (450)ٌكٌٕ انحذ األدَى نهًحانٍٍ ػهى انخقاػذ 

( 4)مادة 

ٌُؼًم بٓذا انقزار يٍ حارٌخ صذٔرِ، ٌٔهغى كم حكى ٌخانفّ، ٔػهى انجٓاث 

. انًخخصت حُفٍذِ

 المجنة الشعبية العامة
 ربيع األكؿ/24: صدر في
 ـ2011-2-26: المكافق
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 تعميمػػػػػػات العمػػػػػل الصػػػػػػػػػادرة عف
  إدارة صندوؽ الضماف االجتماعي 
 بخصوص الئحة معاشات الضماف

  االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي
  وتعديالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

 
 
 
 
 
 
 

  



136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ بشأف إعادة صياغة 2003لسنة  (4)تعميمات العمل رقـ 
 ـ بشأف أصحاب معاشات 1992لسنة  (4)تعميمات العمل رقـ 

العجز الصحي الذي يزاولوف مينة أو حرفة أو نشاط لحسابيـ 
 .الخاص 

 
 

  



137 

 

 صندوؽ الضماف االجتماعي
 ـ بشأف إعادة صياغة تعميمات2003لسنة  (4)تعميمات العمل رقـ 

 ـ بشأف أصحاب معاشات العجز الصحي1992لسنة  (4)العمل رقـ 
 الذيف يزاولوف مينة أو حرفة أو نشاط لحسابيـ الخاص

 مدراء فروع صندوؽ الضماف االجتماعي في الشعبيات/ األخوة
 مدراء اإلدارات ورؤساء المكاتب واألقساـ بصندوؽ الضماف االجتماعي/ األخوة

 بعد التحية،،،
  ؼ كتعديبلتو 1980 لسنة 13باإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ

 .كالمكائح الصادرة بمقتضاه

  ( 1309)كعمى الئحة تقدير العجز الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .ؼ1981لسنة 

 :فإنو يراعى تعميمات العمل التالية
ال يجكز لمف انتيت خدماتيـ بسبب العجز الصحي الكمي مزاكلة العمل مرةًال : أوالًا 

ال  أخرػ بعد إحالتيـ كذلؾ أياًال كاف نكع العمل كحتى كلك كاف لبعض الكقت كا 
اعتبرت مزاكلة العمل بعد اإلحالة بالعجز الصحي قرينة عمى المياقة الصحية كزكاؿ 

 .حالة العجز الصحي كمف ثـ تسجيمو كمضمكف مشترؾ
ثبات  كيكقف المعاش الضماني بعد عرضو عمى المجنة الطبية المركزية كا 

المياقة الصحية لمعمل أك امتناعو عف المثكؿ أماـ المجنة المذككرة ما لـ يكف قد بمغ 
 .السف القانكنية المقررة لترؾ الخدمة

 يتعيف عمى أجيزة التفتيش بفركع صندكؽ الضماف االجتماعي كالمكاتب التابعة :ثانياًا 
ليا في الفركع عدـ منح شيائد لغرض الحصكؿ عمى تراخيص مف الجيات 

المختصة ألصحاب معاشات العجز الصحي الكمي كفي حالة منح ىذه الشيائد 
فتكضح الكاقع الضماني لطالبييا مع االلتزاـ بما جاء في الفقرة أكالًال بشأف المطالبة 

 .بإعادة العرض عمى المجنة الطبية المركزية
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تتـ مكاتبة الجيات العامة التي تقـك بمنح تراخيص مزاكلة الحرؼ كالميف : ثالثاًا 
كاألنشطة المختمفة بضركرة عدـ إصدار ىذه التراخيص إال بعد تقديـ ما يثبت 

 .كضعيـ الضماني الحالي
 .تعتبر ىذه التعميمات في غاية األىمية كيطمب كضعيا مكضع التنفيذ

 
 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو
 أحمد سعيد الشريف. د

 أميف المجنة الشعبية لمصندوؽ 
 ربيع اآلخر/ 29: التاريخ
 ؼ17/6/2004: المكافق
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ـ بشأف إعادة 2004ر الموافق .و1372لسنة  (7)تعميمات العمل رقـ 
  ـ1993لسنة  (13)صياغة تعميمات العمل رقـ 
 مكرر مف اللانوف " 16"بشأف التطبيق العممي لنص المادة 

  ـ1985لسنة  ( 8 )رقـ 
 عمى ضوء المبادئ التي تضمنيا حكـ المحكمة العميا بالخصوص
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 ؼ بشأف إعادة صياغة 2004ر الموافق .و1372لسنة  (7)تعميمات العمل رقـ 

  ؼ1993لسنة  (13)تعميمات العمل رقـ 
  ؼ1985 لسنة 8مكرر مف اللانوف رقـ " 16"بشأف التطبيق العممي لنص المادة 

 عمى ضوء المبادئ التي تضمنيا حكـ المحكمة العميا بالخصوص
 مدراء فروع الصندوؽ / األخوة
 مدراء اإلدارات والمكاتب/ األخوة

ـ، بشأف تعديل بعض 1985لسنة  (8)أثار التطبيق العممي لمقانكف رقـ 
ـ عدة إشكاليات حكؿ تطبيق 1980لسنة  (13)أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

مكرر مف القانكف مما حدا ببعض األخكة المضمكنيف  (16)ما نصت عميو المادة 
إلى المنازعة فيو أماـ لجاف فض المنازعات الضمانية بفركع الصندكؽ كالطعف أماـ 
دكائر القضاء اإلدارؼ كذلؾ فيما يتعمق بإعادة تسكية المعاش الضماني لممضمكف 

ـ آنف الذكر عف دخمو الناتج عف خدمتو 1985 لسنة 8المحاؿ بحكـ القانكف رقـ 
الخاضعة ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية كدخمو عف مدة عممو البلحقة مف عمل 

 .إنتاجي أك ميني أك حرفي يزاكلو لحساب نفسو
 مكرر مف القانكف قد قضت بجكاز الجمع بيف المعاش 16كلما كانت المادة 

المستحق كفقاًال لقانكف التقاعد أك قانكف التأميف االجتماعي أك قانكف الضماف 
االجتماعي أك قانكف تقاعد العسكرييف كبيف أؼ دخل مف عمل إنتاجي أك ميني أك 
حرفي يزاكلو صاحبو لحساب نفسو، كأكدت أيضاًال عمى فقرتيا األخيرة بإعادة التسكية 
لمعاشات لمف أجيز ليـ الجمع بيف المعاش كالدخل كما أشرنا كذلؾ حيف بمكغيـ سف 

 .الشيخكخة
 مكرر مف جكازيو طمب أؼ مف العامميف 16كحيث أف ما نصت عميو المادة 

الخاضعيف لقانكف الخدمة المدنية متى بمغت مدة عممو أك خدمتو المحسكبة عشريف 
ف لـ يككف قد بمغ سف الشيخكخة المبينة بالمادة   مف 13سنة إنياء عممو أك خدمتو كا 

قانكف الضماف االجتماعي كيتقاضى في ىذه الحالة معاشاًال ضمانياًال يسكػ طبقاًال 
 مف ذلؾ القانكف ىك استثناء أكرده المشرع عمى القاعدة العامة 14ألحكاـ المادة 
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لئلحالة عمى المعاش قصد بو في إطار ضيق العامميف الخاضعيف ألحكاـ قانكف 
 .الخدمة المدنية

فاألصل ىك إحالة ممف يخضعكف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية ببمكغ سف 
اثنيف كستيف سنة ميبلدية كاممة بالنسبة لمعامميف مف الرجاؿ كيحاؿ كما ىك مقرر 
بالقانكف في سف ستيف سنة ميبلدية لمعامبلت مف النساء كذلؾ اإلحالة كفقاًال لمقكاعد 

ـ ىي ميزة 1985 لسنة 8العامة بسبب العجز كبذلؾ تككف اإلحالة كفقاًال لمقانكف رقـ 
خاصة منحيا المشرع لمعامميف الذؼ يطمبكف اإلحالة عمى المعاش كذلؾ عف مدد 
عمميـ الخاضعيف لقانكف الخدمة المدنية دكف غيرىا مف المدد التي ال تخضع 

ـ بشأف الخدمة المدنية كالتي يجب أف تظل خاضعة 1976 لسنة 55لمقانكف رقـ 
لمقكاعد القانكنية العامة لئلحالة عمى المعاش كبالتالي فإف ما يتحصل عميو 

المضمكف مف دخل ناتج عف مدد خدمة أك عمل آخر سكاءًال كاف إنتاجي أك ميني أك 
 مكرر ال يجكز 16حرفي يزاكلو المضمكف لحساب نفسو بالتطبيق ألحكاـ المادة 

إعادة تسكيتو كضمو إال بعد بمكغ المضمكف المشترؾ سف الشيخكخة أك العجز بسبب 
إصابة العمل أك مرض المينة أك العجز لغير إصابة العمل أييما أقرب كىذا ينسجـ 

ـ آنف الذكر كالصادرة بمكجب قرار 1985 لسنة 8كاألحكاـ التنفيذية لمقانكف رقـ 
 .ـ1986 لسنة 452المجنة الشعبية العامة رقـ 

 مكرر مف 16كقد كضعت المحكمة العميا التفسير الصحيح لنص المادة 
ؽ 38/38ـ كذلؾ مف خبلؿ نظرىا الطعف اإلدارؼ رقـ 1985 لسنة 8القانكف رقـ 

 مكرر ال تعطي لصاحب 16ـ حيث ذكرت بأف المادة المذككرة 28/2/1993بتاريخ 
العامة  (المدنية)المعاش الحق في الجمع بيف معاشيف معاشاًال عف عممو في الخدمة 

نما تعطيو الحق في إعادة تسكية معاشو الضماني الذؼ  آخر عف عممو اإلنتاجي كا 
تتقاضاه عف الخدمة العامة إذا استمر في دفع االشتراؾ في الضماف االجتماعي عف 

 .عممو اإلنتاجي أك الميني أك الحرفي
كحيث أنو تتمخص كقائع الحكـ المشار إليو في الدعكػ اإلدارية رقـ 

المضمكف ساسي عمي عيسى ضد كل مف أميف / ؽ المقامة مف قبل األخ29/1989
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المجنة الشعبية لبمدية الزاكية سابقاًال كأميف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي ببمدية 
الزاكية كلجنة المنازعات الضمانية كالتي طمب فييا الحكـ بإلغاء قرار لجنة المنازعات 

ـ كالمتعمق مكضكعيا بالتقاعد االختيارؼ 18/10/1989الضمانية الصادر بتاريخ 
 مكرر كالذؼ ثار الجدؿ حكليا فيما 16ـ المادة 1985 لسنة 8كفقاًال لمقانكف رقـ 

يتعمق بإعادة تسكية المعاش الذؼ تتقاضاه المعنى عف خدمتو العامة بصفتو مكظفاًال 
كعممو بصفتو عامل لحساب نفسو، حيث قضت دائرة القضاء اإلدارؼ بإلغاء قرار 
لجنة المنازعات المطعكف فيو كالمتظمـ فيو كاستحقاؽ الطاعف لممعاش عف الدخل 

الكظيفي كالدخل المفترض كفق التسكية الصادرة عف قسـ المنافع النقدية بفرع 
 .الصندكؽ 

كقد طعنت إدارة القضايا في ىذا الحكـ بطريق النقض إماـ المحكمة العميا 
كالتي أصدرت حكميا بقبكؿ الطعف شكبلًال كفي المكضكع بنقض الحكـ المطعكف فيو 

لزاـ رافعيا 29/89كفي الدعكػ اإلدارؼ رقـ   استئناؼ طرابمس رفض الدعكػ كا 
 .بالمصركفات كمصركفات ىذا الطعف مرفق لكـ نسخة عنو

حيث أف األحكاـ كالمبادغ القانكنية التي تصدر المحكمة العميا تعتبر ممزمة 
لكافة المخاطبيف بيا كاستنباطاًال مف حكـ المحكمة العميا المشار إليو يتكجب مراعاة 

 :كالتقيد بما يمي

 تطبيق حكـ المحكمة العميا بالقياس عمى الحاالت المشابية كعدـ إعادة التسكية :أوالًا 
لمدخكؿ المفترض الناتجة مف عمل إنتاجي أك ميني أك حرفي إال بعد بمكغ المضمكف 
المشترؾ لسف الشيخكخة المقررة بحكـ القانكف أك عجزه بمكجب قرار نيائي تصدره 

المجنة الطبية المختصة متى ثبت قرار إنياء النشاط عند صدكر قرار اإلحالة أك قبل 
 .ذلؾ

 عدـ االعتداد بأية تسكية سابقة تمت بالمخالفة لممبادغ القانكنية التي أكردىا :ثانياًا 
 .حكـ المحكمة العميا المشار إليو
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خصـ كاسترجاع المبالغ التي يتحصل عمييا مف تمت تسكية معاشو بالمخالفة : ثالثاًا 
 .ألحكاـ القانكف عمى ضكء ما تـ إيضاحو في ىذا الشأف ككفقاًال لما جرػ عميو العمل

 يعتبر ىذا في غاية األىمية كيطمب التقيد بما جاء فيو
 

 أحمد سعيد الشريف. د
 أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي

 ربيع اآلخر/ 29: التاريخ
 ـ17/6/2004: المكافق
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  ؼ2004ر الموافق لسنة .و1372لسنة  (11)تعميمات عمل رقـ 
  ـ1992لسنة  (2)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقػػػػػػػػػػػػػـ 

 بشػػػػػػػػأف توصيات لجنة التطبيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الفنية
 .تعديل سف المضموف المشترؾ وأثره في تسوية المعاش -

 .العمل اإلضافػػػػػػػػػػػػػػػي -

 .الجمع بيف المعاشات -

كيفية احتساب المعاش لمف يجمع بيف عّدة أعماؿ أو كاف  -
 .منتدب أو معار

 .المضموف الذي يعانى مف مرض قبل التحاقو بالعمل  -

 .العرض عمى المجػػػػاف الطبيػػػػػػة خػػػارج ملر العمل  -
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
  ؼ2004ر الموافق لسنة .و1372لسنة  (11)تعميمات عمل رقـ 

 ـ1992لسنة  (2)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 
 بشأف توصيات لجنة التطبيلات الفنية

 مديرك اإلدارات كالمكاتب كرؤساء األقساـ بصندكؽ الضماف االجتماعي/ األخكة
 مديرك فركع صندكؽ الضماف االجتماعي/ األخكة

 بعد التحية،،،
نعمـ عميكـ فيما يمي التكصيات التي أقرتيا لجنة التطبيقات الفنية باجتماعيا 

 :ـ كالتي تـ اعتمادىا كىي1991األكؿ لعاـ 
 :تعريف العمل اإلضافي: أوالًا 

إف العمل اإلضافي المنصكص عميو في تشريعات الضماف االجتماعي ىك 
العمل الذؼ يؤدػ بعد ساعات الدكاـ الرسمي في جية العمل األصمية حسب 
تشريعات العمل كالخدمة النافذة بمقابل نقدؼ كال يخضع ىذا المقابل لبلشتراؾ 

الضماني إف قمت مدة العمل اإلضافي عف ستة أشير متصمة أك منفصمة في السنة 
الميبلدية الكاحدة كبالتالي ال يدخل ضمف آخر مرتب أك أجر أك دخل مفترض أك 

 .ضمف المتكسط عند تسكية المعاش
 :تعديل سف المضموف المشترؾ وأثره عمى تسوية المعاش: ثانياًا 

 ال يترتب عمى تعديل سف المضمكف المشترؾ بعد اإلحالة عمى المعاش  -1
إعادة تسكية المعاش الذؼ يصرؼ لو، حيث أف عممو أك خدمتو قد انتيت 

 .بناءًال عمى أكضاع قانكنية صحيحة كسكؼ معاشو عمى أساسيا

 إف المشترؾ الذؼ ينتيي عممو كلـ يتحصل عمى معاش بسبب عدـ بمكغو  -2
السف المقررة لترؾ الخدمة، ثـ يستصدر حكماًال بتعديل كاقعة ميبلده كىك خارج 

الخدمة كيبمغ السف القانكنية كفقاًال ليذا الحكـ فإنو يستحق معاش الشيخكخة 
لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (14)كيسكػ لو كفقاًال لممادة 

 .ـ1980
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 :الجمع بيف المعاشات بالنسبة لممستحليف: ثالثاًا 
مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي الخاصة  (133)تطبيق أحكاـ المادة 

بالجمع بيف المعاشات لؤلرامل كاأليتاـ عمى المعاشات التأمينية كالتقاعدية المدنية 
 .كالعسكرية
 كيفية احتساب المعاش لمف يجمع بيف عّدة أعماؿ أو كاف منتدباًا أو معاراًا : رابعاًا 

 إذا أحيل المضمكف المشترؾ عمى المعاش ببمكغ السف في جية عممو  -1
األصمية ككاف يجمع بيف عمل أك أكثر إلى جانب عممو األصمي فإنو يعامل 

 :عمى النحك التالي

إذا بمغ المضمكف المشترؾ سف اإلحالة في عممو األصمي كاستمر في  -أ 
عممو اآلخر فإنو ال يستحق معاش الشيخكخة إال ببمكغو السف المحددة 

لترؾ الخدمة بحسب األحكاؿ بعد ترؾ الخدمة، كفي ىذه الحالة يتـ تسكية 
لسنة  (13) مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ 14معاشو طبقاًال لممادة 

 .ؼ1980

 إذا انتيت خدمتو في عممو األصمي كالعمل الثانكؼ الذؼ يزاكلو في آف  -ب 
كاحد فإف تسكية معاشو تتـ عمى أساس جمع الدخميف شريطة بمكغو سف 
الستيف سنة ميبلدية أك تجاكزىا، أما إذا لـ يبمغ سف الستيف فيرجأ إلى 

حيف بمكغو سف الستيف، كيتـ التأكد عف طريق قسـ التسجيل كاالشتراكات 
 .كالتفتيش مف أف عبلقتو بعممو قد انتيت

 ذا عجز عجزاًال كمياًال أك تكفي قبل بمكغو السف القانكنية، فتعاد تسكية  -ج 
المعاش عمى أساس جمع الدخميف كما لك كاف قد بمغ السف المقررة لترؾ 

 .الخدمة

ـ ككاف 1985لسنة  (8) بالنسبة لمف انتيت خدمتو بمكجب القانكف رقـ  -2
يعمل مع جية أخرػ كأنيى عبلقتو مع ىذه الجية في نفس تاريخ إحالتو عمى 
المعاش فإف المبالغ التي كاف يتقاضاىا مف تمؾ الجية تدخل ضمف متكسط 

الراتب الذؼ يحسب عمى أساسو المعاش الضماني المستحق لو إذا كانت ىذه 
 .الجية خاضعة لقانكف الخدمة المدنية
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أما إذا كاف يعمل مع جية أخرػ غير خاضعة لقانكف الخدمة المدنية، فإف 
المبالغ التي يتقاضاىا مف ىذه الجية ال تدخل ضمف تسكية المعاش 

ؼ كترجأ إلى حيف بمكغو 1985لسنة  (8)المستحق لو طبقاًال لمقانكف رقـ 
 .السف المحددة لترؾ الخدمة في جية عممو األصمية

 إف المضمكف المشترؾ الذؼ ينتيي عممو كيحاؿ عمى المعاش ببمكغ سف  -3
الستيف بناءًال عمى طمبو كمكافقة جية العمل ككاف متحصبلًال عمى إذف مف جية 

العمل األصمية لمعمل في جية عمل أخرػ باإلضافة إلى عممو األصمي 
كيتقاضى في مقابل مف تمؾ الجيات عف العمل المكمف بو فييا كانتيى عممو 

مع تمؾ الجيات، فإف جميع المبالغ التي كاف يتقاضاىا مف جية عممو 
األصمية كالجيات المكمف بالعمل فييا تدخل ضمف متكسط الراتب الذؼ 

 .يحسب عمى أساسو المعاش الضماني المستحق لو

كفي جميع األحكاؿ المنصكص عمييا في الفقرات السابقة يجب مراعاة أحكاـ 
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش اعتباراًال مف  (39)المادة 

 .ؼ عمى الحاالت المنتيية بعد ىذا التاريخ1/6/1991

 أف المكظف الخاضع لقانكف الخدمة المدنية كالمعار أك المنتدب إلى جية  -4
ف لـ تكف تمؾ الجية خاضعة لقانكف الخدمة  عمل أخرػ داخل الجماىيرية كا 
المدنية فإف عممو بيا يعتبر امتداد لعممو األصمي كبذلؾ يسكػ معاشو عمى 
أساس متكسط إجمالي مرتبو كما في حكمو خبلؿ الثبلث السنكات األخيرة 

ؼ كفقاًال 1985لسنة  (8)السابقة لتاريخ انتياء عممو استناداًال لمقانكف رقـ 
 .لمقكاعد المقررة لتسكية معاش الشيخكخة

 :المضموف الذي يعاني مف مرض قبل التحاقو بالعمل: خامساًا 
بالنسبة لممستخدـ الذؼ يعيف كىك يعاني مف مرض أك إعاقة قبل تعيينو 
كينتيي عممو لعدـ لياقتو الصحية بعد عرضو عمى المجنة الطبية لتقدير العجز 

فأكثر بسبب اإلعاقة أك المرض الذؼ يعاني منو % 60كيتحصل عمى نسبة عجز 
قبل التحاقو بالعمل إذا لـ تثبت المجنة الطبية أف حالتو الصحية ازدادت سكءاًال 
كتفاقمت بسبب عممو لمدة طكيمة فإنو ال يستحق معاشاًال ضمانياًال بسبب العجز 



148 

 

الصحي كيستحق لو معاش الشيخكخة عند بمكغو السف القانكنية المقررة لترؾ 
 .الخدمة
 :العرض عمى المجنة الطبية لتلدير العجز خارج نطاؽ ملر العمل: سادساًا 

استناداًال عمى أحكاـ المادتيف الثانية كالثالثة مف الئحة تقدير العجز كالمتيف 
حددتا االختصاص المكاني لمجاف الطبية، بأف تختص المجنة الطبية االبتدائية 
 .بالحدكد اإلدارية لممكاتب، كتختص المجنة الطبية العامة بالحدكد اإلدارية بالفركع
عمى كافة المجاف الطبية مراعاة ىذا االختصاص حتى ال تككف قراراتيا 

 .عرضةًال لمطعف فييا بسبب عيب االختصاص
 :كيفية تسجيل التشاركيات والعامميف فييا: سابعاًا 
 . يتـ تسجيل التشاركية كتعطي رقماًال ضمانياًال كجية عمل -1

 . يعامل الشركاء فييا كعامميف لحساب أنفسيـ -2

 يسجل كل شريؾ كيعطي رقماًال ضمانياًال كمضمكف مشترؾ كتككف التشاركية  -3
ىي جية العمل كيككف رقـ التشاركية ىك رقـ الشريؾ كجية عمل باإلضافة 

 .إلى رقمو كمضمكف 

 يتـ تسجيل جميع العامميف مف غير الشركاء ضمانياًال كيعاممكف كعامميف  -4
بعقكد كلك كانكا يتقاضكف أجكرىـ مقابل عمميـ بالقطعة، ففي ىذه الحالة 
يحسب متكسط ما يحصمكف عميو خبلؿ الثبلث شيكر األخيرة كحد أدنى 

لؤلجر الشيرؼ ليـ كال يعاممكف كعامميف لحساب أنفسيـ إال إذا كانكا شركاء 
طبقاًال لعقد تأسيس التشاركية بل يعاممكف كعامميف بعقكد لدػ جية العمل كىي 

 .التشاركية

 :استمارة طمب الحصوؿ عمى المعاش الضماني (502)تعديل نموذج : ثامناًا 
الخاص بتسمسل المرتبات  (502ـ ف )كذلؾ بإضافة كشف ممحق لمنمكذج 

عف الثبلث سنكات األخيرة لممضمكف المشترؾ كيتبع في شأف استعمالو الخطكات 
 :التالية
 . الصفحة األكلى كما ىي تعبأ مف جية العمل -1
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 الصفحة الثانية يستعاض عنيا بالنمكذج الممحق ألصل النمكذج ـ ف  -2
كذلؾ بأف يعبأ كشف عف كل سنة عف السنكات الثبلث األخيرة حسب  (502)

 .البيانات الكاردة بالنمكذج

 . الصفحة الثالثة كالخاصة بالكضع العائمي تبقى كما ىي -3

 باإلضافة إلى البيانات الكاردة في شيادة الدفع األخيرة كالتي يطمب إرفاقيا  -4
 .ضمف مستندات المعاش

يطمب تنفيذ التعميمات السالفة الذكر كااللتزاـ بيا تطبيقاًال لقانكف الضماف 
 .االجتماعي كالمكائح الصادرة بمقتضاه

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو
 

 أحمد سعيد الشريف. د
 أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي

 ربيع اآلخر/29: التاريخ
 ـ17/6/2004: المكافق
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 مدير إدارة المعاشات والمنافع/ كتاب السيد
  ـ24/3/2014الصػػػػػػػػػػػػػادر فػػػػػػػػػػػػػػػي 

 بخصػػػػػػػػػػػػػػػػػوص تعديػػػػػػػػػػػػػػػػل السف
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 تعميـ

 ىػ1435. جمادػ األكؿ. 23/ التاريخ
 ـ2014 . 3. 24/                المكافقA/11-2-5191/ اإلشارؼ 
 

 مدراء فروع صندوؽ الضماف االجتماعي/ السادة

 تحية طيبة وبعد،،،

 قضائية كتعميمات العمل 55 لسنة 171نعمـ عميكـ حكـ المحكمة العميا رقـ 
ـ، 1992لسنة  (2) بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 2004لسنة  (11)رقـ 

 :كالذؼ جاء فييما

 : قضائية55 لسنة 171حكـ المحكمة العميا رقـ 
خدمة المكظف تنتيي بقكة القانكف ببمكغ السف المقررة قانكناًال لترؾ الخدمة، "

كمتى انتيت خدمة المكظف ليذا السبب تغير مركزه القانكني مف مكظف مشترؾ إلى 
، كال يغير مف ىذا المركز الجديد أؼ - معاش الشيخكخة–صاحب معاش ضماني 

 ".تعديل جديد في تاريخ الميبلد
 :2004لسنة  (11)الفلرة ثانياًا مف تعميمات العمل رقـ 

 :تعديل سف المضموف المشترؾ وأثره عمى تسوية المعاش: ثانياًا 
  ال يترتب عمى تعديل سف المضمكف المشترؾ بعد اإلحالة عمى المعاش إعادة

تسكية المعاش الذؼ يصرؼ لو، حيث أف عممو أك خدمتو قد انتيت بناءًال 
 .عمى أكضاع قانكنية صحيحة كسكؼ معاشو عمى أساسيا

  إف المشترؾ الذؼ ينتيي عممو كلـ يتحصل عمى معاش بسبب عدـ بمكغو
السف المقررة لترؾ الخدمة، ثـ يستصدر حكماًال بتعديل كاقعة ميبلده كىك خارج 

الخدمة كيبمغ السف القانكنية كفقاًال ليذا الحكـ فإنو يستحق معاش الشيخكخة 
 لسنة 13 مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ 14كيسكػ لو كفقاًال لممادة 

 .ـ1980
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 .عميو نأمل منكـ التقيد بما جاء بالحكـ كتعميمات العمل المشار إلييا أعبله
 والسالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو

   إبراىيـ العماري 
 مدير إدارة المعاشات والمنافع

 :صورة إلى
 .رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ -

 .مدير مكتب الشؤكف القانكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -

 .مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش -

 .مدير إدارة الجكدة كتقكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ األداء -

 .مدير إدارة المراجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -

 .اإلدارة+ اػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكرؼ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  -
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 مدير إدارة المعاشات والمنافع/ كتاب السيد
  ـ بخصػػػػػػػػػوص 27/10/2013الصادر في 

 بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ السف واالستمرار فػػػػػػػػػػػي العمل
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 تعميـ

 ىػ1434. ذك الحجة. 22/ التاريخ
 ـ2013. أكتكبر. 27/       المكافق46471-2-9/ اإلشارؼ 

 
 مدراء الفروع/ إلى السادة
 بعد التحية،،،

رداًال عمى االستفسارات الكاردة إلينا مف بعض الفركع بشأف الكيفية التي يتـ بيا 
معاممة مضمكف مشترؾ عاد لمعمل أك استمر في عممو بعد بمكغو السف القانكنية 

ـ بشأف تعديل بعض أحكاـ 1986لسنة  (14)لئلحالة عمى المعاش كفقاًال لمقانكف رقـ 
 :ـ، كالذؼ نص عمى1980لسنة  (13)القانكف رقـ 

ُيستحق معاش الشيخكخة لممشترؾ عند انتياء خدمتو أك عممو بسبب بمكغو - أ" 
دة قانكناًال لترؾ العمل أك الخدمة  .السف المحد 

خمسة كستيف سنة ميبلدية كاممة فيما يتعم ق بالمشتركيف  (65)كتككف ىذه السف - ب
مف ىذه المادة كما تككف  (ج)مف الرجاؿ منو غير الفئة المنصكص عمييا في الفقرة 

 :ستيف سنة ميبلدية كاممة بالنسبة إلى الفئات اآلتية (60)
 . العامبلت مف النساء -1

 الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الصناعات المضرة بالصحة التي تحددىا  -2
 .المكائح

 الرجاؿ العامميف في األعماؿ العادية، كذلؾ بشرط أف يككف انتياء الخدمة أك  -3
 .العمل بناءًال عمى مكافقتيـ كمكافقة الجيات التي يعممكف بيا

كتككف سف انتياء الخدمة لمف يخضعكف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية مف - ج
 ".اثنيف كستيف سنة ميبلدية كاممة (62)الرجاؿ 

ـ بشأف عبلقات العمل 2010لسنة  (12)كذلؾ حتى صدكر القانكف رقـ 
د تاريخ اإلحالة عمى المعاش كفقاًال لما جاء بالمادة  منو عمى انتياء  (43)كالذؼ حد 

 .سنة شمسية (65)خدمة الرجاؿ العامميف أك المكظفيف ببمكغيـ سف الػ
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 :عميػو نفيدكـ بالرأؼ الفني التالي
تعتبر المدة مف تاريخ بمكغ المضمكف لمسف القانكنية لئلحالة عمى المعاش 

( 13)ـ المعد ؿ لقانكف الضماف االجتماعي رقـ 1986لسنة  (14)كفقاًال لمقانكف رقـ 
ـ بإصدار قانكف عبلقات 2010لسنة  (12)ـ كحتى نشر القانكف رقـ 1980لسنة 

ـ مدة غير محسكبة ضمانياًال لعدـ خضكعيا ألؼ قانكف 18/05/2010العمل في 
كذلؾ سكاءًال تـ  إعادة المضمكف المتقاعد كفقاًال لقرار عكدة لمعمل أك أف المضمكف 

البالغ سف التقاعد استمر في العمل بدكف إحالة عمى التقاعد حتى نشر القانكف رقـ 
ـ ككذلؾ الحاؿ عمى مف تـ  إحالتو عمى التقاعد قبل نشر القانكف 2010لسنة  (12)

أؼ سف اإلحالة الجديدة عمى التقاعد  (65)ـ كلـ يصل لسف 2010لسنة  (12)رقـ 
كقامت جيات العمل بإرجاعيـ لسابق أعماليـ فيتـ إلغاء معاشاتيـ طيمة مدة عمميـ 

 .البلحقة
كعند بمكغيـ السف القانكنية لئلحالة عمى المعاش يتـ ضـ مدد الخدمة السابقة 

مف قانكف الضماف االجتماعي كاستبعاد المدة  (16)كالبلحقة طبقاًال لما جاء بالمادة 
التي تقاضى فييا المعني  معاشات ضمانية قبل عكدتو لمعمل ككذلؾ استبعاد المدة 

لسنة  (14)مف تاريخ بمكغ السف القانكنية لئلحالة عمى المعاش حسب القانكف رقـ 
ـ بشأف 2010 لسنة 12ـ تاريخ نشر القانكف رقـ 18/05/2010ـ كحتى 1986

 .عبلقات العمل
 شير فيتـ استكماليا 36كبالنسبة لممتكسط إذا لـ تستكمل مدة العمل البلحقة 

لسنة  (14)مف األشير السابقة لبمكغ المضمكف السف القانكنية كفقاًال لمقانكف رقـ 
 .ـ1986

 والسالـ عميكـ
   إبراىيـ العماري 

 مدير إدارة المعاشات والمنافع
 :صكرة إلى
 .رئيس مجمس إدارة الصندكؽ  -

 .الدكرؼ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ+ لمحفع  -
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  ـ 2004ر الموافق .و1372لسنة  (12)تعميمات عمل رقـ 
  ـ 1987لسنة  (1)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

 " سابلاًا "بشػػػػػػػػػػأف تنفيذ قػػػػػػػػػػرار المجنة الشعبيػػػػػػػػػػػػػػػة العامة 
  ـ المتعمق ببعض األحكػػػػػػػاـ 1986لسنة  (452)رقػػػػػػػػػػػػػـ 

  ـ1985لسػػػػػػػػنة  (8)التنفيذية لملػػػػػػػػػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػػػـ 
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 ـ بشأف إعادة صياغة 2004ر الموافق .و1372لسنة  (12)تعميمات عمل رقـ 
 ـ بشأف تنفيذ قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 1987لسنة   (1)تعميمات العمل رقـ 

  ـ1986لسنة  (452)
  ـ85لسنة  (8)المتعمق ببعض األحكاـ التنفيذية لملانوف رقـ 

 مدراء فركع صندكؽ الضماف االجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي/ األخكة
 مدراء اإلدارات كالمكاتب بصندكؽ الضماف االجتماعي/ األخكة

 بعد التحية،،،

ـ فقد أصدرت المجنة الشعبية 1985لسنة  (8)تنفيذاًال ألحكاـ القانكف رقـ 
. ـ بشأف بعض األحكاـ التنفيذية لمقانكف المذككر86لسنة  (452)العامة القرار رقـ 

كتكحيداًال لتطبيق أحكاـ ىذا القرار فقد أصدرنا التعميمات التالية لكضعيا مكضع 
 :التنفيذ كىي

ؼ بإضافة مادة جديدة إلى 1985لسنة  (8)تنص المادة األكلى مف القانكف رقـ - 1
مكرر تنص   (16)ؼ، تحت رقـ 1980لسنة  (13)قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

الفقرة الثانية منيا عمى أنو يجكز ألؼ مف العامميف الخاضعيف ألحكاـ قانكف الخدمة 
المدنية متى بمغت مدة عممو أك خدمتو المحسكبة عشريف سنة فأكثر أف يطمب إنياء 

ف لـ يكف قد بمغ سف الشيخكخة المحددة بالمادة  مف القانكف  (13)عممو أك خدمتو كا 
لت أخيراًال بمكجب 1980لسنة  (13)رقـ  ؼ بشأف الضماف االجتماعي كالتي عد 

ؼ، كيتقاضى في ىذه الحالة معاشاًال ضمانياًال يسكػ 1986لسنة  (14)القانكف رقـ 
 .ؼ1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (14)طبقاًال ألحكاـ المادة 

كبناءًال عمى ما تقدـ فإنو يحق لممكظفيف الخاضعيف ألحكاـ قانكف الخدمة 
ف لـ يبمغكا سف الشيخكخة 76لسنة  (55)المدنية رقـ  ـ أف يطمبكا إنياء خدماتيـ كا 

 .متى بمغت مدة خدمتيـ المحسكبة في نظاـ الضماف االجتماعي عشريف سنة فأكثر
كنظراًال ألف بعض المكظفيف الذيف طمبكا إنياء خدماتيـ بمكجب القانكف رقـ 

ـ يقكمكف بأعماؿ أخرػ غير خاضعة ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية 1985لسنة  (8)



158 

 

ـ كيسددكف االشتراكات الضمانية عنيا كذلؾ إلى جانب 1976لسنة  (55)رقـ 
عمميـ بالخدمة المدنية، لذلؾ فقد أكضحت المادة األكلى مف قرار المجنة الشعبية 

ـ عمى أف تتـ تسكية معاش ذلؾ المكظف عمى 1986لسنة  (452)العامة رقـ 
أساس ما يتقاضاه مف دخل مف جية عممو الخاضع لقانكف الخدمة المدنية أما المادة 

الثانية منو فيي مرتبطة ارتباطاًال كثيقاًال بالمادة األكلى كقد أكردت حكماًال يقضي بأف 
المكظف الذؼ يجمع بيف عمميف خبلؿ فترة كاحدة كطمب انتياء خدمتو مف الخدمة 

ـ فبل تحسب لو مدة خدمتو المتداخمة 1985لسنة  (8)المدنية بمكجب القانكف رقـ 
بيف مدة عممو الخاضع لقانكف الخدمة المدنية كمدة عممو الغير خاضع لقانكف 

الخدمة المدنية إال المدة الخاضعة ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية  أما المدة الثانية 
 .فيرجأ تسكية معاشو عنيا إلى حيف بمكغو سف الشيخكخة أك عند العجز أك الكفاة

كبناءًال عميو فإنو يتعيف أف تتـ تسكية معاش مف يطمب إنياء خدمتو الخاضعة 
ـ عمى أساس متكسط 1985لسنة  (8)لقانكف الخدمة المدنية بمكجب القانكف رقـ 

إجمالي مرتبو كما في حكمو في الثبلث السنكات األخيرة مف مدة خدمتو الخاضعة 
ـ فإف كانت أقل مف ذلؾ فيؤخذ 1976لسنة  (55)لقانكف الخدمة المدنية رقـ 
/2المتكسط عنيا كيضرب في 

2
في عدد السنكات الخدمة أك العمل المحسكبة في % 1

سكاءًال كانت مدة الخدمة تقاعدية خاضعة لقانكف التقاعد )نظاـ الضماف االجتماعي 
ـ أك لقانكف تقاعد العسكرييف أك كانت خدمة تأمينية خاضعة لقانكف 1967لسنة 

في العشريف سنة األكلى فإذا زادت عف ذلؾ فيضاؼ إلى الناتج  (التأميف االجتماعي
في عدد سنكات الخدمة أك العمل المحسكبة % 2حاصل ضرب المتكسط ذاتو في 

 .التي تزيد عف العشريف سنة
لسنة  (55)أما مدة عممو غير الخاضعة ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية رقـ 

ـ كالمسدد عنيا االشتراكات الضمانية كالتي زاكليا باإلضافة إلى خدمتو 1976
بالخدمة المدنية كفي كقت معاصر ليا كانتيت خدمتو بيا بنفس التاريخ الذؼ تمت 

ـ فإنو يتـ إدخاؿ دخمو 1985لسنة  (8)فيو إحالتو عف التقاعد بمكجب القانكف رقـ 
منيا ضمف تسكية معاشو عند بمكغو سف الشيخكخة أك عجزه عف العمل عجزاًال كمياًال 

 مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش إذا 39أك الكفاة مع مراعاة تطبيق المادة 
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ـ كبالنسبة لممكظف الخاضع لقانكف 1/6/1991كانت اإلحالة عمى التقاعد بعد 
ف لـ تكف تمؾ الجية  الخدمة المدنية كالمعار أك المنتدب إلى جية عمل أخرػ كا 

خاضعة لقانكف الخدمة المدنية أف عممو بيا يعتبر امتداد لعممو األصمي كبذلؾ يسكػ 
معاشو عمى أساس متكسط إجمالي مرتبو كما في حكمو خبلؿ الثبلث سنكات األخيرة 

ؼ كفقاًال لمقكاعد 1985لسنة  (8)السابقة لتاريخ انتياء عممو استناداًال لمقانكف رقـ 
 .المقررة لتسكية معاش الشيخكخة

منحة الكفاة كا عانة الدفف المستحقة لكرثة صاحب معاش كاف يزاكؿ عمبلًال - 2
 :لحساب نفسو

إذا تكفى صاحب المعاش الذؼ يجمع بيف معاشو كدخمو مف عممو الذؼ 
يزاكلو لحساب نفسو كالخاضع لنظاـ الضماف االجتماعي فإف كرثتو يستحقكف كفقاًال 
ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح الصادرة بمقتضاه إعانة دفف كمنحة كفاة 
تحسب عمى أساس معاشو الضماني أك عمى أساس دخمو مف عممو لحساب نفسو 

 .أييما أفضل كال يحق ليـ الحصكؿ عمى أكثر مف إعانة دفف كمنحة كفاة
 :سرياف أحكاـ قرار المجنة الشعبية العامة المنكه عنو- 3

ـ اعتباراًال مف 1986لسنة  (452)يسرؼ قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
لسنة  (8)ـ كيتعيف إعادة تسكية المعاشات المقررة بمكجب القانكف رقـ 26/7/1986

ـ التي تمت بالمخالفة ليذا القرار كاسترجاع ما يككف قد صرؼ ألصحابيا 1985
بالزيادة بعد التاريخ المذككر أعبله كذلؾ بطريق الخصـ مف معاشاتيـ في حدكد الربع 

 .شيرياًال 

أما المبالغ المصركفة ألصحاب المعاشات المذككرة مف تاريخ االستحقاؽ 
ؼ فتحصر كتدكف بكشكفات تتضمف رقـ المعاش كأسـ صاحبو 26/7/1986كحتى 

كقيمة المعاش عند التسكية كقيمة المعاش بعد إعادة التسكية كفقاًال ألحكاـ قرار المجنة 
ـ، 26/7/1986الشعبية العامة المشار إليو كالفرؽ بينيما كالمدة السابقة عمى 

جمالي المصركفات حسب النمكذج المرفق كترسل إلى إدارة المنافع النقدية  كا 
 .بصندكؽ الضماف االجتماعي
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 .عمى كل فيما يخصو تنفيذ ىذه التعميمات كيمغى كل ما يخالفيا مف أحكاـ
 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

 
 أحمد سعيد الشريف.    د

 أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي
 

 ربيع اآلخر/ 29: التاريخ
 ـ17/6/2004: المكافق
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  ـ2004ر الموافق .و1372لسنة  (15)تعميمات العمل رقـ 
 بشػػػػػػػػػػػػػأف إعػػػػػػػػػػػػػػػادة صياغػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  ـ1985لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (9)تعميمػػػػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػػػػػـ 
 مكرر (16)بشػػػػػػػػػػأف األحكػػػػػػػػػػػػػػاـ التنفيذية لنص المػػػػػػػػػادة 

  ـ بتعديل بعض أحكاـ قانوف 1985لسنة  (8)مف اللانوف رقـ 
  ـ13/1980الضمػػػػػػػػػػػػػػػاف االجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رقـ 
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
  ـ2004ر الموافق .و1372لسنة  (15)تعميمات العمل رقـ 

 بشأف إعادة صياغة
  ـ1985لسنة  (9)تعميمات العمل رقـ 

 مكرر (16)بشأف األحكاـ التنفيذية لنص المادة 
  ـ بتعديل بعض أحكاـ قانوف 1985لسنة  (8)مف اللانوف رقـ 

  ـ13/1980الضماف االجتماعي رقـ 
 .مدراء اإلدارات كالمكاتب بصندكؽ الضماف االجتماعي/ األخكة
 .مدراء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي/ األخكة

 بعد التحية،،،
 8ـ، صدر القانكف رقـ 25/5/1985ر المكافق .ك1394 رمضاف 6بتاريخ 

ـ 1980 لسنة 13ـ بتعديل بعض أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 1985لسنة 
ـ 93/94كالذؼ أقرتو المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العادؼ لسنة 

ـ كالتي صاغيا مؤتمر الشعب في دكر انعقاده العادؼ العاشر في 1984المكافق 
 مارس سنة 2 فبراير إلى 26ر المكافق مف .ك1394 جمادػ الثانية 9-5الفترة مف 

ؼ كنصت المادة األكلى مف القانكف المشار إليو عمى أف تضاؼ إلى قانكف 1985
يككف نصيا  ( مكرر16)ـ مادة جديدة برقـ 1980 لسنة 13الضماف االجتماعي رقـ 

 :عمى النحك التالي
 : مكرر16مادة 

يجكز ألصحاب المعاشات المستحقة كفقاًال لقانكف التقاعد أك قانكف التأميف 
االجتماعي أك قانكف الضماف االجتماعي أك قانكف العسكرييف أف يجمعكا بيف 

معاشاتيـ كبيف أؼ دخل آخر مف عمل إنتاجي أك ميني أك حرفي يزاكلكنو لحساب 
 .أنفسيـ

كما يجكز ألؼ مف العامميف الخاضعيف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية متى 
بمغت مدة عممو أك خدمتو المحسكبة عشريف سنة أف يطمب إنياء عممو أك خدمتو 

ف لـ يكف قد بمغ سف الشيخكخة المبينة في المادة  مف قانكف الضماف  (13)كا 
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( 14)االجتماعي كيتقاضى في ىذه الحالة معاشاًال ضمانياًال يسكػ طبقاًال ألحكاـ المادة 
 .مف ذلؾ القانكف 

كيجكز لمف ذكركا في الفقرتيف السابقتيف أف يختاركا استمرار االشتراؾ في 
الضماف االجتماعي عف مدة عمميـ اإلنتاجي أك الميني أك الحرفي عمى أف تعاد 

 .تسكية المعاش ليـ عند بمكغيـ سف الشيخكخة
ـ سالف 1985لسنة  (8)مف القانكف رقـ  (الثانية)ىذا كما نصت المادة 

 .الذكر عمى أف يعمل بو مف تاريخ صدكره
مف قانكف الضماف االجتماعي تقضي بأنو إذا زاكؿ  (16)كلما كانت المادة 

صاحب المعاش المستحق كفقاًال ليذا القانكف أك لقانكف التقاعد أك التأميني االجتماعي 
خدمة أك عمبلًال يخضعو ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي فيكقف صرؼ معاشو 
اعتباراًال مف أكؿ الشير التالي لتاريخ عكدتو إلى الخدمة أك العمل كيستمر مكقكفاًال 

 .طكاؿ مدة خدمتو أك عممو الخاضع لمضماف االجتماعي
فإذا انتيت خدمتو أك عممو فيعاد تقدير معاشو عمى أساس ضـ جميع مدد 

مف ىذا  (39)عممو أك خدمتو المحسكبة كفقاًال لمقانكف كذلؾ مع مراعاة حكـ المادة 
 .القانكف 

مف قانكف الضماف االجتماعي تقضي بأنو ال يجكز  (39)ىذا كما أف المادة 
أف يجمع المشترؾ بيف مرتب أك أجر أك دخل يستحقو عف خدمتو لدػ جية عامة أك 

جية يممؾ الشعب أك الدكلة كل أك بعض رأس ماليا كيستثنى مف ذلؾ المعاش 
الجزئي إلصابة العمل كما يستثنى أؼ مقابل يصرؼ لممشترؾ صاحب المعاش عف 
أعماؿ عارضة أك كقتية كذلؾ عمى النحك الذؼ تبينو المكائح كال يجكز الجمع بيف 
أكثر مف معاش يؤدػ مف صندكؽ الضماف االجتماعي أك مف أية خزانة عامة 

أخرػ، فإذا استحق الشخص أكثر مف معاش سكاءًال كاف ذلؾ بالتطبيق ألحكاـ ىذا 
القانكف أك أؼ قانكف آخر فيؤدػ إليو المعاش األكثر فائدةًال لو دكف غيره كعمى أف 
تبيف المكائح الحاالت التي تجيز طبيعتيا االستثناء مف ىذه القاعدة كحدكد ذلؾ 

ـ، مكضع 1985 لسنة 8كضكابطو لذلؾ فإنو حتى يمكف كضع أحكاـ القانكف رقـ 
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جابة عف كثير مف االستفسارات التي  التنفيذ بمراعاة سبلمة التطبيق كتكحيداًال لمرأؼ كا 
 :طرحت حكؿ تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف فإنو يتعيف االلتزاـ باألحكاـ التالية

 :بالنسبة ألصحاب المعاشات السابلة: أوالًا 
ـ لحيف تطبيق 25/5/1985ر المكافق .ك1394رمضاف  (6)اعتباراًال مف 
ـ تطبيق األحكاـ الكاردة فيما بعد يتعمق بأصحاب 1985لسنة  (8)أحكاـ القانكف رقـ 

 :المعاشات المستحقة بمكجب أنظمة الضماف االجتماعي التالية
 .قانكف التقاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد* 
 .قانكف التأميف االجتماعي* 
 .قانكف الضماف االجتماعي* 
 .قانكف تقاعد العسكرييػػػػػػػػػػػػػف* 

 أؼ 8/85 أصحاب المعاشات الذيف ال يزاكلكف في تاريخ العمل بالقانكف رقـ  -1
عمل خاضع لمضماف االجتماعي فيما عدا مف يزاكؿ منيـ عمل إنتاجي أك 
ميني أك حرفي لحساب نفسو يجكز ليـ أف يجمعكا بيف معاشاتيـ كبيف أؼ 

 .دخل مف عمميـ المذككر

 أصحاب المعاشات الذيف سبق إيقاؼ صرؼ معاشاتيـ بسبب مزاكلتيـ ألؼ  -2
مف  (39)ك  (16)عمل خاضع لمضماف االجتماعي بمكجب نص المادتيف 

ـ ثـ انتيت خدماتيـ أك 1980لسنة  (13)قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
ـ كما 25/5/1985أعماليـ، تعاد تسكية معاشاتيـ كصرفيا إلييـ اعتباراًال مف 

يتبع نفس الحكـ بالنسبة لمف يستمر منيـ في مزاكلة عمل إنتاجي أك ميني 
ـ الجمع بيف 25/5/1980أك حرفي لحساب نفسو بحيث يحق لو اعتباراًال مف 

 .المعاش المستحق لو كبيف أؼ دخل يحصل عميو مف العمل المذككر

 أصحاب المعاشات الذيف سبق إيقاؼ صرؼ معاشاتيـ بسبب مزاكلتيـ ألؼ  -3
مف  (39)ك  (16)عمل خاضع لمضماف االجتماعي بمكجب نص المادة 

قانكف الضماف االجتماعي كال يزالكف مستمريف في مزاكلة ىذا العمل فإنو ال 
يجكز ليـ الجمع بيف المعاش المستحق ليـ كبيف أؼ أجر أك مرتب أك دخل 

مف قانكف الضماف االجتماعي  (39)ك  (16)كذلؾ عمبلًال بحكـ المادتيف 
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كالتي تظل قائمة كسارية في شأنيـ فإذا انتيت خدماتيـ أك أعماليـ الخاضعة 
ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي فتعاد تسكية معاشاتيـ كصرفيا إلييـ 

اعتباراًال مف اليـك التالي النتياء خدماتيـ أك أعماليـ كذلؾ باستثناء مف يزاكؿ 
منيـ عمبلًال إنتاجياًال أك مينياًال أك حرفياًال لحساب نفسو فإنو يجكز لو اعتباراًال مف 

ـ أف يجمع بيف المعاش المستحق لو كبيف أؼ دخل مف عممو 25/5/1985
 .المذككر

 أما أصحاب المعاشات الذيف التحقكا بأعماؿ لدػ جيات العمل ال يخضعكف  -4
 (ـ80لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (39)ألحكاـ المادة 

كذلؾ بعد بمكغيـ سف ترؾ الخدمة المقررة في ىذه الجيات فإنو يحق ليـ أف 
 .يجمعكا بيف معاشاتيـ كما يحصمكف عميو مف دخكؿ بتمؾ الجيات

 :بالنسبة لممستحليف مف أفراد أسرة المضموف : ثانياًا 
يجكز لؤلرامل كاألكالد المستحقيف لممعاش عف المضمكف المشترؾ المتكفى أك 

صاحب المعاش الذيف تتكفر شركط استمرار استحقاؽ المعاش أف يجمعكا بيف 
أنصبتيـ في المعاش كأؼ دخل آخر يحصمكف عميو مف أؼ عمل إنتاجي أك ميني 

 مف قانكف الضماف 39أك حرفي أك مف جية أخرػ عدا المنصكص عمييا في المادة 
 .ـ1980لسنة  (13)االجتماعي رقـ 

 :بالنسبة لمعامميف الخاضعيف ألحكاـ قانوف الخدمة المدنية: ثالثاًا 
يجكز ألؼ مف العامميف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية دكف سكاىـ متى بمغت 
مدة عممو أك خدمتو المحسكبة عشريف سنة أف يطمب إنياء عممو أك خدمتو كأف لـ 

مف قانكف الضماف االجتماعي  (13)يكف قد بمغ سف الشيخكخة المبينة في المادة 
مف قانكف  (14)كيتقاضى في ىذه الحالة معاشاًال ضمانياًال يسكػ طبقاًال ألحكاـ المادة 

الضماف االجتماعي كما يجكز لو أف يجمع بيف معاشو كبيف أؼ دخل آخر مف عمل 
 :إنتاجي أك ميني أك حرفي يزاكلو لحساب نفسو كتنفيذاًال لذلؾ يتعيف االلتزاـ بما يمي

 يستفيد مف ىذا الحكـ العامميف الخاضعكف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية فقط  -1
ـ 1976 لسنة 55مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  (1)كقد حددتيـ المادة 

 :بأنيـ
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المكظفكف العاممكف بالمجاف الشعبية العامة النكعية كاألمانات كالمجاف  -أ 
 .الشعبية لمبمديات كالتقسيمات التنظيمية ليذه الجيات

 . مكظفك األجيزة العامة القائمة بذاتيا كالييئات كالمؤسسات العامة -ب 

كال تسرؼ أحكاـ قانكف الخدمة المدنية كبالتالي ال ينطبق في شأنيـ حكـ المادة 
 :مكرر مف قانكف الضماف االجتماعي (16)

 .القكات المسمحة -أ 

 رجاؿ القضاء كأعضاء السمؾ الدبمكماسي كالقنصمي، كغيرىـ مف  -ب 
المكظفيف الذيف تنظـ شئكف تكظيفيـ قكانيف خاصة فيما نصت عميو ىذه 

 .القكانيف

 يشترط الستحقاؽ المكظفيف الخاضعيف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية السابق  -2
ذكرىـ معاش الشيخكخة دكف اشتراط بمكغ السف المنصكص عمييا في المادة 

 :مف قانكف الضماف االجتماعي ما يمي (13)
أف تبمغ مدد خدمة المضمكف المشترؾ المحسكبة في المعاش عشريف سنة  -أ 

عمى األقل كيككف عمى قسـ المنافع النقدية بفرع صندكؽ الضماف 
االجتماعي الكائف بدائرتو مقر عمل المضمكف المشترؾ األخير التحقق 

 .مف تكافر ىذا الشركط

 أف تنتيي خدمة أك عمل المضمكف المشترؾ بمكجب قرار صادر مف  -ب 
جية العمل أك الخدمة المختصة بإصداره كيتعيف أف يرفق ىذا القرار 
بطمب تسكية المعاش ضمف المستندات األخرػ المنصكص عمييا في 

 .مف الئحة معاشات الضمف االجتماعي (18)المادة 

اختيار استمرار االشتراؾ في الضماف االجتماعي بالنسبة لممستفيديف مف : رابعاًا 
 :مكرر مف قانوف الضماف االجتماعي (16)حكـ المادة 

يجكز ألصحاب المعاشات المستحقة بمكجب قانكف التقاعد أك التأميف 
االجتماعي أك قانكف الضماف االجتماعي أك قانكف تقاعد العسكرييف ككذلؾ لمعامميف 

الخاضعيف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية الذيف انتيت خدماتيـ كاستحقكا معاشاًال 
مف قانكف الضماف االجتماعي يجكز ليؤالء أف  ( مكرر16)بمكجب نص المادة 

يختاركا استمركا االشتراؾ في الضماف االجتماعي في حالة مزاكلتيـ لعمل إنتاجي أك 
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ميني أك حرفي لحساب أنفسيـ كفي ىذه الحالة يمتزمكف بأداء االشتراكات الضمانية 
المقررة كفقاًال ألحكاـ الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كمف الطبيعي أنيـ إذا لـ 

يختاركا استمرار االشتراؾ في الضماف االجتماعي فإنيـ ال يمتزمكف بأعباء 
االشتراكات الضمانية المقررة عف المدة التالية التاريخ إبداء رغبتيـ في عدـ 

 .االستمرار في االشتراؾ الضماني
الملصود بالمدة المحسوبة في المعاش المنصوص عمييا في المادة : خامساًا 
 :مف قانوف الضماف االجتماعي المعدؿ (مكرر16)

مف الئحة معاشات  (22)يقصد بالمدة المحسكبة ما نصت عميو المادة 
الضماف االجتماعي أؼ مدة خدمة المشترؾ أك عممو التي يعتد بيا في حساب 
االشتراؾ كفي تسكية المعاش كال تدخل في حساب مدة الخدمة أك العمل لغرض 
تسكية المعاش أية مدة خدمة أك عمل تالية لمتاريخ الذؼ تخكؿ فيو المشترؾ مدة 

مف متكسط المرتب  (%80)خدمتو أك عممو المحسكبة الحد األقصى لممعاش كىك 
 .أك األجر أك الدخل الذؼ سكؼ عمى أساسو المعاش

طمب إعادة تسوية المعاش في حالة اختيار صاحب المعاش استمرار : سادساًا 
 :االشتراؾ في الضماف االجتماعي

مف  ( مكرر16)ال يجكز ألصحاب المعاشات التي استفادت مف حكـ المادة 
قانكف الضماف االجتماعي ككذلؾ بالنسبة لمعامميف الخاضعيف لقانكف الخدمة المدنية 

في  ( مكرر16)الذيف انتيت خدماتيـ كاستحقكا معاش الشيخكخة كفقاًال لحكـ المادة 
حالة اختيار أؼ منيـ استمرار االشتراؾ في الضماف االجتماعي إذا ما زاكؿ عمبلًال 
لحساب نفسو سكاءًال كاف ىذا العمل إنتاجي أك ميني أك حرفي ال يجكز ليـ طمب 

 :إعادة تسكية معاشاتيـ في ىذه الحالة إال بتكفر كبل الشرطيف التالييف
مف قانكف الضماف  (13) بمكغ سف الشيخكخة المقررة بمكجب نص المادة  -1

ـ كتثبت السف بمكجب المستندات الرسمية 1980لسنة  (13)االجتماعي رقـ 
مف الئحة معاشات  (11)الدالة عمى ذلؾ كفقاًال لما ىك مبيف بنص المادة 

 .الضماف االجتماعي

 . انتياء نشاط المضمكف المشترؾ العامل لحساب نفسو -2
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 :كيفية إعادة تسوية معاش الشيخوخة: سابعاًا 
يتبع بشأف إعادة تسكية المعاش كفقاًال لما كرد بيذه التعميمات أحكاـ قانكف 

مف قانكف الضماف االجتماعي  (16)الضماف االجتماعي كعمى األخص نص المادة 
كما بعدىا مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش في شأف حساب  (81)كالمادة 

مف الئحة معاشات  (179)ك  (167)مدد الخدمة أك العمل كضـ ىذه المدد كالمكاد 
 .الضماف االجتماعي

 :تسوية المعاش في حالة العجز الكمي أو الوفاة: ثامناًا 
مف قانكف الضماف  ( مكرر16)يراعى بأف األحكاـ الكاردة بنص المادة 

ـ ال تخل بأحكاـ تسكية المعاش في 1985 لسنة 8االجتماعي المعدؿ بالقانكف رقـ 
حالة العجز الكمي أك الكفاة سكاءًال كاف ذلؾ بسبب إصابة عمل أك مرض مينية أك 

كاف بسبب عدـ المياقة الصحية لمرض أك حادث ال يرجع إلى إصابة عمل كتتبع في 
شأف تسكية المعاش في ىذه الحالة أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح السارية 

 .بمقتضاه
 .يطمب التنفيذ بأحكاـ ىذه التعميمات ككضعيا مكضع التنفيذ

 

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو
 

 أحمد سعيد الشريف. د
  أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي

 .ربيع اآلخر/ 29: صدر في
 .ـ17/6/2004: المكافق
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 رئيس لجنة التطبيلػػػػػػػػػػػػات الفنيػػػػػػػػػة/ كتاب السيد
  ـ بشػػػػػأف جواز الجمػػػع بيػػػػػػػػػػف 6/12/2009في 

 المعػػػػػاش وبيف أي مرتب أو دخل مف جية خاصة
 

  



170 

 

 صندوؽ التلاعد
 تعاونوا

 /     التاريخ
 ـ2009. 12. 6/            المكافق24/09ؼ .ع.ؾ/ اإلشارؼ 
 :مدراء فروع صندوؽ التلاعد/ األخوة

 بعد التحية،،،
باإلشارة إلى العديد مف االستفسارات التي كردت مف فركع الصندكؽ بشأف 

مكضكع مدػ أحقية صاحب المعاش في الجمع بيف معاشو كأؼ مرتب أك دخل مف 
 ...جية خاصة

نفيدكـ بأف لجنة التطبيقات الفنية أقر ت في اجتماعيا الثالث كالعشريف جكاز 
الجمع بيف المعاش المستحق مف صندكؽ التقاعد كبيف أؼ مرتب أك دخل أك أجر 

ال تممؾ الدكلة رأسماليا أك جزء منو كفقاًال لممادة  (كطنية أك أجنبية)مف جية خاصة 
 .مف قانكف الضماف االجتماعي (39)

كبعد اعتماد أميف لجنة اإلدارة لمحضر االجتماع المذككر، نأمل كضع ىذا 
 .الرأؼ مكضع التنفيذ

 
 وتلبموا فائق التلدير واالحتراـ

 والسالـ عميكـ
 

   المختػار إشتيوي 
 رئيس لجنة التطبيلات الفنية

 :صكرة إلى
 .األميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف -

 .األميف المساعد -

 .المتابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -
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  ـ 2004ر الموافق . و1372لسنة  (16)تعميمات العمل رقـ 
  ـ1986لسنة  (5)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 
  ـ1986لسنة  (14)بشػػػػػػػػػأف تنفيذ أحكػػػػػػػػػػاـ اللانوف رقػػػػػػػػػـ 

 بتػػػػػعديل بعض أحكػػػػػػػػػػاـ قانوف الضماف االجتماعي
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 ـ بشأف إعادة صياغة 2004ر الموافق . و1372لسنة  (16)تعميمات العمل رقـ 

  ـ1986لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ 
  ـ1986لسنة  (14)بشأف تنفيذ أحكاـ اللانوف رقـ 

 بتعديل بعض أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي
ؼ صدر 1986/الصيف/ 12ر المكافق . مف ك1395 شكاؿ 6بتاريخ 
( 13)ؼ بتعديل أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 1986لسنة  (14)القانكف رقـ 

 :ؼ حيث تنص المادة األكلى منو عمى اآلتي1980لسنة 
  ؼ بشأف الضماف 1980 لسنة 13مف القانكف رقـ  (13)يستبدؿ بنص المادة

 :االجتماعي المشار إليو بالنص التالي
 :سف انتياء الخدمة أو العمل

يستحق معاش الشيخكخة لممشترؾ عند انتياء خدمتو أك عممو بسبب بمكغو  -أ 
 .السف المحددة قانكناًال لترؾ العمل أك الخدمة

خمساًال كستيف سنة ميبلدية كاممة فيما يتعمق  (65)كتككف ىذه السف  -ب 
مف  (ح)بالمشتركيف مف الرجاؿ مف غير الفئة المنصكص عمييا في الفقرة 

ستيف سنة ميبلدية كاممة بالنسبة إلى الفئات  (60)ىذه المادة كما تككف 
 :اآلتية

 . العامبلت مف النساء -1

 الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الصناعات المضرة بالصحة التي  -2
 .تحددىا المكائح

 الرجاؿ العامميف في األعماؿ العادية كذلؾ شرط أف يككف انتياء الخدمة  -3
 .أك العمل بناءًال عمى مكافقتيـ كمكافقة الجيات التي يعممكف بيا

 كتككف سف انتياء الخدمة لمف يخضعكف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية مف  -ج 
 .اثنيف كستيف سنة ميبلدية كاممة (62)الرجاؿ 
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 كفي جميع األحكاؿ المنصكص عمييا في ىذه المادة ال يجكز تمديد مدة  -د 
الخدمة أك إعادة التعييف بعد بمكغ سف انتياء الخدمة المحددة كفقاًال ألحكاـ 

 .ىذا القانكف 

كتعدؿ بما يتفق كأحكاـ ىذه المادة األحكاـ المتعمقة بسف انتياء الخدمة أك - ق 
ـ، 1976لسنة  (55)العمل المنصكص عمييا في قانكف الخدمة المدنية رقـ 

كغيره مف التشريعات المنظمة لمخدمة أك العمل كفي أنظمة الشركاء كالعماؿ 
عمى أال يخل ذلؾ بالسف المحددة النتياء الخدمة في قكانيف نظاـ القضاء 
كالشرطة كحرس الجمارؾ كيسرؼ حكـ التعديل المذككر اعتباراًال مف التاريخ 

 .مف ىذا القانكف  (50)مف المادة  (ب)المحدد بالفقرة 
كتنص المادة الثانية منو بأف يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره كينشر في 

 .ـ12/06/1986الجريدة الرسمية صدر في 
 :كحيث أنو تـ االستفسار مف المجنة الشعبية العامة عمى اآلتي

 :أوالًا 
ـ، حيث أف الفقرة 1986لسنة  (14)تحديد تاريخ العمل بأحكاـ القانكف رقـ 

مف قانكف الضماف االجتماعي المعدلة تقي بأف  (13)األخيرة مف البند ىػ مف المادة 
( 50)مف المادة  (ب)يسرؼ حكـ التعديل المذككر اعتباراًال مف التاريخ المحدد بالفقرة 

ـ كىك أكؿ 1980 لسنة 13مف ىذا القانكف أؼ مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
ـ بأف يعمل 1986 لسنة 14ـ بينما كرد بالمادة الثانية مف القانكف رقـ 1981يكنيك 

ـ فأؼ التاريخيف يجب 12/06/1986بيذا القانكف اعتباراًال مف تاريخ صدكره أؼ مف 
 أف يطبق فيو أحكاـ القانكف المنكه عنو أعبله؟

 :ثانياًا 
مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (13)مف المادة  (د)ىل يسرؼ حكـ البند 

ـ، الخاصة بعدـ جكاز 1986 لسنة 14ؼ المستبدؿ لو بالقانكف رقـ 1980 لسنة 13
تمديد مدة الخدمة كا عادة التعييف بعد بمكغ سف انتياء الخدمة المحدد ألحكاـ القانكف 

سالف الذكر عمى المضمكنيف المشتركيف العامميف بالشركات األجنبية كالعامميف 
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لحساب أنفسيـ أك أف يقتصر تطبق ىذا الحكـ عمى المضمكنيف المشتركيف العامميف 
 .بالكحدات اإلدارية كالشركات العامة

كقد كردت المجنة الشعبية العامة عمى ىذيف االستفساريف برسالتيا رقـ 
 2/4/3637/10/ـ كرقـ ؾ25/6/1986 المؤرخة في 2/10/د/2/3/3080/ؾ

 :ـ باآلتي17/7/1986المؤرخة في 
 :بالنسبة لالستفسار األوؿ: أوالًا 

 لسنة 13مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (13)لما كاف نص المادة 
 إنما جاء ليؤكد عمى تحقيق حكميف 14ـ المعدؿ بمقتضى أحكاـ القانكف رقـ 1980

أساسييف ىما النزكؿ بسف انتياء الخدمة إلى الثانية كالستيف كعدـ جكاز التمديد لمدد 
 .الخدمة بعد بمكغ ىذه السف

كمف حيث أف النص المعدؿ بيذا الكصف جاء بمثابة استبداؿ لنص قائـ لـ 
يمس منو بالتعديل سكػ الحكميف المذككريف فيما بقيت أحكاـ النص المعدؿ كما ىي 

ذ قطعت المادة الثانية مف القانكف المشار إليو بأف العمل بأحكاـ  دكف تعديل، كا 
 .القانكف يككف مف تاريخ الصدكر ذلؾ إلزالة ما قد يثكر مف نقاش في ىذا المعنى
لذلؾ فإف تاريخ العمل بأحكاـ القانكف المنكه عنو يتحدد بما نص عميو في 

 .ـ12/6/1986المادة الثانية أؼ مف تاريخ الصدكر المحدد لو في 
 :بالنسبة لالستفسار الثاني

مف  (13)مف المادة  (د)حكـ عدـ جكاز التمديد المنصكص عميو بالفقرة 
 لسنة 14ـ بعد تعديميا بالقانكف رقـ 1980 لسنة 13قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

ـ يقتصر عمى العامميف بالكحدات اإلدارية كالشركات العامة كال يشمل العامميف 1986
 .لحساب أنفسيـ كالعامميف بالشركات األجنبية كالشركاء في التشاركيات اإلنتاجية

ـ نص عمى أحكاـ 1986 لسنة 14كبناءًال عمى ما تقدـ فإف القانكف رقـ 
تتضمف شركطاًال الستحقاؽ معاش الشيخكخة كتحديد سف انتياء الخدمة أك العمل بدالًال 

 .ـ1980 لسنة 13مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (13)مف أحكاـ المادة 
ـ تاريخ العمل بأحكاـ 12/06/1986كتنص ىذه األحكاـ بأنو اعتباراًال مف 

ـ يشترط الستحقاؽ معاش الشيخكخة لممضمكف المشترؾ 1986 لسنة 14القانكف رقـ 
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أف تنتيي خدمتو أك عممو بسبب بمكغو السف المحددة قانكناًال لترؾ العمل أك الخدمة 
 :المنصكص عمييا بالمادة األكلى مف القانكف المنكه عنو كىي حسب التفصيل اآلتي

خمساًال كستيف سنةًال ميبلدية كاممة  (65)تككف سف انتياء الخدمة أك العمل  -أ 
 :بالنسبة إلى المضمكنيف المشتركيف مف الرجاؿ مف الفئات التالية

 . الشركاء في اإلنتاج في الكحدات اإلنتاجية العامة -1

 العماؿ الذيف يعممكف بمقتضى عقكد كيخضعكف ألحكاـ قانكف العمل  -2
 .كلكائحو كأنظمة العمل السارية بمقتضاه

 العامميف لحساب أنفسيـ في الزراعة أك الصناعة أك الحرؼ أك الميف  -3
 .الحرة أك غيرىا

اثنيف كستيف سنة ميبلدية كاممة بالنسبة  (62)تككف سف انتياء الخدمة  -ب 
لممكظفيف المضمكنيف مف الرجاؿ الخاضعيف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية 

مكظفك الكحدات اإلدارية العامة كىي األمانات : ؼ كىـ1976 لسنة 55رقـ 
كالمصالح العامة كاإلدارات العامة التابعة ليا كاألجيزة القائمة بذاتيا كالبمديات 

 . كالييئات كالمؤسسات العامة

أما غيرىـ مف المكظفيف العامميف بجيات عمل أخرػ التي ال يسرؼ عمييا 
قانكف الخدمة المدنية مثل الشركات الكطنية كاألجنبية فبل ينطبق عمييـ حكـ 

 .ىذه الفقرة

 تككف سف انتياء الخدمة أك العمل ستيف سنة ميبلدية كاممة إذا كاف  -ج 
 :المضمكف المشترؾ مف أحد الفئات اآلتية

 . النساء العامبلت أيًّا كاف عمميف أك خدمتيف -1

 الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الصناعات المضرة بالصحة كىي التي  -2
يترتب عمى العمل فييا عادةًال التعرض ألمراض مينية أك مخاطر خاصة 
مف شأنيا أف تؤثر عمى صحة العامميف فييا أك سبلمتيـ عمى الرغـ مف 

اتخاذ االحتياطات المقررة لتمؾ األعماؿ أك الصناعات المحددة بقرار 
 الصادر في 3/2/82المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي رقـ 
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مف مكسكعة  (424)ـ كالمنشكر بالجزء الثالث ص 5/12/1982
 .تشريعات الضماف االجتماعي

 الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الكظائف العادية كذلؾ بشرط أف يككف  -3
انتياء الخدمة أك العمل عند بمكغ سف الستيف أك بعدىا كأف يككف ذلؾ 
بناءًال عمى مكافقتيـ كمكافقة الجيات التي يعممكف بيا سكاء كاف إبداء 

الرغبة في انتياء العمل أك الخدمة في ىذه الحاالت مف جانب المشترؾ 
بمكافقة جية العمل أك الخدمة أك كاف مف جانب الجية بداية مع مكافقة 

المشترؾ عمى ذلؾ، كيجب في جميع األحكاؿ أف يككف إبداء الرغبة 
 .كالمكافقة عمييا كتابة

كتككف سف انتياء الخدمة بالنسبة لرجاؿ القضاء كالنيابة كالشرطة كحرس  -د 
الجمارؾ كالحرس البمدؼ كفق التشريعات المنظمة لشئكنيـ كاألحكاـ المبينة 

 .مف الئحة المعاشات الضمانية (9)إلى  (6)في المكاد مف 

مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (13)مف المادة  (د)ىذا كقد أكردت الفقرة 

ـ حكماًال جديداًال يقضي 1986 لسنة 14ـ بعد استبداليا بالقانكف رقـ 1980 لسنة 13

بعدـ جكاز تمديد مدة الخدمة أك إعادة التعييف بعد بمكغ سف انتياء الخدمة المحدد 

بيذا القانكف كذلؾ بالنسبة إلى المضمكنيف المشتركيف الخاضعيف لقانكف الخدمة 

لى المشتركيف العامميف بالشركات العامة كىذا يعني أف المدة البلحقة لتاريخ  المدنية كا 

ـ، التي يقضييا المضمكف المشترؾ في العمل أك الخدمة بعد بمكغو 12/06/1986

سف انتياء الخدمة أك العمل خبلفاًال ألحكاـ ىذا القانكف ال يعتد بيا في حساب تسكية 

المعاش كلك كاف مسدداًال عنيا االشتراكات كفي ىذه الحالة يحق لممشترؾ المطالبة 

باسترجاعيا أما المدة التي قضاىا المشترؾ في الخدمة أك العمل قبل 

ـ، كلك كاف بعد بمكغو سف انتياء الخدمة أك العمل فإنيا تحسب لو 12/06/1986
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ضمف المدة المحسكبة في تسكية المعاش متى تكافرت بشأنيا الشركط المقررة 

مف قانكف الضماف  (13)كسددت عمييا االشتراكات ألنيا يسرؼ عمييا حكـ المادة 

ـ، 1986 لسنة 14ـ قبل استبداليا بالقانكف رقـ 1980 لسنة 13االجتماعي رقـ 

 .كالمكائح الصادرة بمقتضاه
 أحمد سعيد الشريف. د

 أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي
 

 .ربيع اآلخر/ 29: صدر في
 .ـ17/6/2004: المكافق
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  ـ2004ر . و1372لسنة  (18)تعميمات العمل رقػػػػػػػػػـ 
  ـ1990لسنة  (3)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

 بشأف األسس واللواعد واإلجراءات الواجب إتباعيا لصرؼ 
 رأسماؿ المعاشات ألصحاب المعاشػػػػػات غير الوطنييف
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
  ـ2004ر .و1372لسنة  (18)تعميمات العمل رقـ 

  ـ1990لسنة  (3)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 
 بشأف األسس واللواعد واإلجراءات الواجب إتباعيا لصرؼ 
 رأسماؿ المعاشات ألصحاب المعاشات غير الوطنييف

 
 مديرو اإلدارات والمكاتب ورؤساء األقساـ بصندوؽ الضماف االجتماعي/ األخوة
 مديرو فروع صندوؽ الضماف االجتماعي/ األخوة

 بعد التحية،،،

ؼ القاضي 86لسنة  (328)استناداًال إلى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
بتعديل بعض أحكاـ الئحة معاشات الضماف االجتماعي صدر قرار المجنة الشعبية 

ـ، بشأف قكاعد كنظـ صرؼ رأسماؿ المعاشات لغير 90لسنة  (153)العامة رقـ 
 :الكطنييف كلكضع ىذا القرار مكضع التنفيذ يتعيف إتباع تعميمات العمل التالية

 :أوالًا 
عمى فركع صندكؽ الضماف االجتماعي إحالة جميع ممفات أصحاب  -أ 

المعاشات غير الكطنييف المكقكفة حالياًال بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة 
ـ ككذلؾ إحالة أؼ ممف يتقدـ صاحبو بطمب الستبداؿ 1986 لسنة 328رقـ 

معاشو سكاءًال كانت ببلده ترتبط مع ليبيا باتفاقية ثنائية أـ ال، عمى أف يرفق 
بكل ممف شيادة تثبت قيمة المعاش الشيرؼ حسب مفرداتو كتاريخ آخر 

صرؼ مع ذكر أسباب كقف صرؼ المعاش إف كجد، كيبلحع بالسجبلت 
التي ليا عبلقة بالمعاشات عبارة المعاش مكقكؼ بصفة نيائية نظراًال إلحالتو 

 .إلى إدارة الصندكؽ لصرؼ قيمة رأسمالو

عمى كل صاحب معاش تأميني أك ضماني غير كطني أك لممستحقيف عنو أك  -ب 
الكصي الشرعي أك القيـ أك الككيل الذؼ يحمل تككيبلًال عاماًال عف المككل، فإف 
كاف التككيل خاصاًال يجب أف ينص عمى مكافقة المككل عمى استبداؿ المعاش 
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دكف غيرىـ أف يتقدـ بطمب إلى اإلدارة المختصة بصندكؽ الضماف 
االجتماعي الستبداؿ رأسماؿ معاشو بمبمغ مقطكع كفق قرار المجنة الشعبية 

 .ـ، كيتـ ذلؾ مركزياًال لئلدارة المذككرة1990 لسنة 153العامة رقـ 

 عمى اإلدارة المختصة بالصندكؽ استبلـ جميع ممفات أصحاب المعاشات  -ج 
غير الكطنييف المحالة إلييا مف فركع صندكؽ الضماف االجتماعي، كأف تعد 

سجبلًال خاصاًال تقيد فيو جميع الحاالت المحالة إلييا مف الفركع المذككرة، 
كيجب أف يدكف في السجل المذككر أسـ صاحب المعاش كتاريخ ميبلده 

كجنسيتو كرقـ جكاز سفره أك رقـ جكاز سفر ككيمو كأسمو حسب األحكاؿ كرقـ 
المعاش كنكعو كرمزه كتاريخ تقديـ الطمب كقيمة المعاش الشيرؼ كعمر 

صاحب المعاش الحقيقي كعمره االفتراضي كالمقابل النقدؼ لمدينار الكاحد 
كقيمة رأسماؿ المعاش كرقـ الصؾ كتاريخ صرفو كأية بيانات تقتضييا 

الضركرة كمف ثـ عرض صاحب المعاش عمى المجنة الطبية بالمنطقة الرابعة 
بطرابمس دكف غيرىا لمناظرتو كتحديد عمره االفتراضي كذلؾ بإضافة سنكات 
اعتبارية لكاقعة تاريخ ميبلده بناءًال عمى حالتو الصحية كبحد أقصى قدره خمس 
سنكات ككذلؾ إعادة تقرير نسبة العجز إف كاف مف معاشات العجز الصحي 

 .كمضى عمى العرض السابق سنة فأكثر
كيستثنى مف العرض عمى المجنة الطبية مف بمغ سف السبعيف فأكثر أما 
بالنسبة لممتكفيف مف أصحاب المعاشات فيتـ إضافة خمس سنكات إلى عمرىـ 

 .الحقيقي يـك تقديـ طمب صرؼ رأسماؿ المعاش بافتراض عدـ كفاتيـ

 :ثانياًا 
بناءًال عمى قرار المجنة الطبية يقـك القسـ المختص بالتحقيق أكالًال مف تكافر 
شركط االستحقاؽ فإف ثبت ذلؾ تتـ تسكية رأسماؿ المعاش عمى أساس أف عمر 
صاحب المعاش يبدأ مف سف األربعيف حتى سف السبعيف كأف يككف مقابل الدينار 

سنة كيخفض المقابل  (40)دينار لمف بمغ عمره االفتراضي  (33)الكاحد لممعاش 
 دينار عف كل سنة بعد سف األربعيف كحتى سف 2/1النقدؼ لدينار المعاش بكاقع 
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السبعيف بعدىا يككف المقابل النقدؼ كىك ثمانية عشر دينار غير قابل لمنقصاف ماداـ 
عمر صاحب المعاش سبعكف سنة فأكثر كبيذه العناصر تتـ تسكية رأسماؿ المعاش 
كذلؾ بضرب قيمة المعاش الشيرؼ في المقابل النقدؼ لمدينار طبقاًال لمجدكؿ المرفق 

بالقرار كالمبيف قريف عمر صاحب المعاش فيككف الناتج قيمة رأسماؿ المعاش 
كبحيث ال يزيد عف الحد األقصى المقرر كىك مبمغ ستة آالؼ دينار ال غير قابمة 
لمتحكيل يتـ إثبات ىذه العناصر في استمارة تسكية رأسماؿ المعاش المعدة لذلؾ 

الغرض كتسمى استمارة تسكية رأسماؿ معاش غير كطني كتعد مف أصل كصكرتيف 
األصل بممف المعاش كالنسخة الثانية بممف رأسماؿ المعاش أما النسخة الثالثة 

كاألخيرة فترفق بقسيمة الدفع كتصدر مف قبل القسـ المختص الضمانية كيعتمدىا 
مدير اإلدارة بعد ختميا بختـ المراجعة الداخمية ثـ تحاؿ إلى اإلدارة المالية بالصندكؽ 

ثباتو عمى استمارة التسكية ثـ تسميمو لصاحب المعاش أك  إلعداد صؾ بالقيمة كا 
ثباتيا عمى مستند الصرؼ كخصـ  الككيل حسب األحكاؿ بعد التأكد مف ىكيتو كا 
القيمة مف احتياطي المعاشات المدرجة بالميزانية مع مراعاة الحد األقصى لقيمة 

صدار شيادة معنكية باسـ مصرؼ ليبيا المركزؼ لتحكيل القيمة  رأسماؿ المعاش كا 
 .لممستفيد

 :ثالثاًا 
في حالة عكدة صاحب المعاش الذؼ سبق أف استمـ رأسماؿ معاشو إلى 

العمل بميبيا كاستحق معاشاًال آخر ألؼ سبب كاف فبل يصرؼ لو المعاش الجديد إال 
ف صرفت لو أك تقديـ طمب الستبداؿ  بعد أف يقـك بسداد قيمة االستبداؿ التي سبق كا 
المعاش الجديد كفي ىذه الحالة يجرؼ االستبداؿ لممعاش الجديد كتخصـ منو القيمة 

 .السابق صرفيا كيصرؼ لو الفرؽ إف كجد

 :رابعاًا 
تسرؼ ىذه التعميمات عمى المعاشات الضمانية كالتأمينية المستحقة كقت 
العمل بيذه التعميمات أك التي تستحق بعد، عمبلًال بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
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ـ، بشأف نظـ كقكاعد صرؼ رأسماؿ المعاش كمتممة لو كبالتالي 1990لسنة  (153)
 .فيي كاجبة النفاذ مف تاريخ العمل بأحكامو

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 أحمد سعيد الشريف. د
 أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي

 
 .ربيع اآلخر/ 29: صدر في
 .ـ17/6/2004: المكافق
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 ـ2008 –ر .و1376لسنة  (3) تعميمات العمل رقـ 
 بشػػػػػػػػػػػػػػػػأف قواعد استحلػػػػػػػػػػػاؽ أصحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

  المعاشػػػػػػػػػات لعالوة العائػػػػػػػػػػػػػػػػمة
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 صندوؽ التلاعد
  ـ2008 –ر .و1376لسنة  (3)تعميمات العمل رقـ 

 بشأف قواعد استحلاؽ أصحاب المعاشات لعالوة العائمة
 

 مدراء اإلدارات والمكاتب بالصندوؽ / األخوة
  رؤساء أقساـ المنافع النلدية بالفروع

 بعد التحية،،،
في إطار العمل عمى تكحيد اإلجراءات المتبعة في صرؼ عبلكة العائمة 
ألصحاب المعاشات بأنكاعيا كمف خبلؿ ما لكحع مف اختبلؼ في التطبيق في 

 .صرؼ ىذه المنفعة بيف فركع الصندكؽ 
كبناءًال عمى ما جاء بقرار كزير الشباب كالشؤكف االجتماعية الصادر في 

ـ المتعمق بصرؼ عبلكة 5/8/1976ـ المعدؿ بالقرار الصادر في 16/2/1974
العائمة ألصحاب المعاشات كعمى ما تـ االنتياء إليو بمحضر لجنة التطبيقات الفنية 

 :في اجتماعيا التاسع عشر المنعقد بمدينة بنغازؼ نكرد لكـ تعميمات العمل التالية
 (1)مادة 

تستحق عبلكة العائمة كتصرؼ شيرياًال كفقاًال لمشركط كاألكضاع المبينة بيذه 
 :التعميمات ألصحاب المعاشات التي يصرفيا الصندكؽ كىي

 . كتعديبلتو1967 المعاشات التقاعدية المقررة بمكجب قانكف التقاعد لسنة  -1

 المعاشات التأمينية المقررة بمكجب قانكف التأميف االجتماعي لمشيخكخة أك  -2
 .العجز الصحي أك الترمل أك األيتاـ

 معاشات الضماف االجتماعي المستحقة بمكجب قانكف الضماف االجتماعي  -3
 . مسيحي1980لسنة  (13)رقـ 

 .ـ1974لسنة  (43) المعاشات العسكرية المستحقة كفقاًال لمقانكف رقـ  -4

 . كيستثنى مف ذلؾ معاشات العجز الجزئي -5

 (2)مادة 
تستحق عبلكة العائمة ألصحاب المعاشات التقاعدية كالتأمينية اعتباراًال مف 

 .ـ أك مف تاريخ استحقاقيـ لممعاش في تاريخ الحق1/1/1975
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ـ 1/6/1981تستحق عبلكة العائمة ألصحاب المعاشات الضمانية اعتباراًال مف 
 .أك مف تاريخ استحقاقيـ لممعاش في تاريخ الحق
 (3)مادة 

تستحق عبلكة عائمة لصاحب المعاش كتصرؼ لو شيرياًال باإلضافة إلى قيمة 
 :معاشو بالقكاعد كالفئات التالية

 . أربعة دنانير شيرياًال عف زكجة كاحدة فقط سكاءًال كانت تعمل أك ربة بيت -1

 ديناراف شيرياًال عف كل ابف مف الذككر إلى سف الثامنة عشر عمى أف يستمر  -2
صرؼ العبلكة عف مف يبمغ منيـ السف المذككرة إذا كاف عاجزاًال عجزاًال كمياًال عف 

 .العمل

  ديناراف عف كل بنت مف اإلناث غير المتزكجات سكاءًال كانت تعمل أك ربة  -3
 .بيت

 (4)مادة 
 (صاحب المعاش أك المضمكف المشترؾ المستحق لممعاش)إذا تكفى 

كاستحقت أرممتو كأكالده معاشاًال فإف عبلكة العائمة التي كانت تستحق لو عف زكجتو 
تصرؼ إلييا، كفي حالة تعدد الزكجات تكزع العبلكة عمييف بالتساكؼ، كتصرؼ إلى 

 .عبلكة العائمة التي كانت تستحق لو عنيـ (الذككر كاإلناث)األكالد 
 (5)مادة 

تقطع عبلكة العائمة عف أؼ صاحب معاش أك المستحقيف عنو في حاالت 
 .انتياء الحق فيو

 

 أحمد عمي حسف بالتمر. د
 أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي

 ر.ك1/4/1376: صدر في
 ـ1/4/2008: المكافق
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  ـ 2009 –ر . و1377لسنة  (1)تعميمات العمل رقػػػػـ 
 ؽ 55- 50بشأف آلية تطبيق حكـ المحكمة العميا في الطعف رقـ 

 المتعمق برد نصيب األرممة
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 صندوؽ التلاعد
  ـ 2009 –ر .و1377لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ 

 ؽ المتعمق برد 55-50بشأف آلية تطبيق حكـ المحكمة العميا في الطعف رقـ 
 نصيب األرممة

  ـ كتعديبلتو 80لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ
 .كالمكائح المنفذة لو

  ـ بشأف إعادة تنظيـ المحكمة العميا1982لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ. 

  كلما كاف ما تقرره المحكمة العميا في أحكاميا ممـز لممحاكـ كالجيات األخرػ
( 6)مف القانكف رقـ  (31)في الجماىيرية العظمى كفقاًال لما تقضي بو المادة 

 .ـ المشار إليو1982لسنة 
ـ قررت المحكمة العميا في 2008ر .ك16/11/1376كحيث أنو كبتاريخ 

فريجة عثماف إبراىيـ ضد الممثل القانكني / ؽ المقدـ مف55-50الطعف اإلدارؼ رقـ 
 :لصندكؽ التقاعد بصفتو اآلتي

كقررت  (%40)إنو كلما كانت أرممة المتكفى مستحقة لنصيب زكجيا بنسبة "
لجنة المنازعات حجبيا ألنيا تعمل مدرسة حاؿ حياتو كلـ يتـ تكزيع نصيبيا عمى 

نما آؿ إلى صندكؽ الضماف االجتماعي  ".أبنائيا المستحقيف كا 
كحيث أف المحكمة العميا أكدت عمى أف ىذا النعي غير سديد لمخالفتو 

ـ 80لسنة  (13)لمنصكص القانكنية الكاردة في قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
ـ الصادرة تنفيذاًال لو كالتي أيدت 1981لسنة  (669)كالئحة المعاشات الضمانية رقـ 

عمى أف نصيب األرممة المستحقة يتـ تكزيعو بيف المستحقيف كال يؤكؿ إلى صندكؽ 
التقاعد ألنيا في األساس غير مستحقو لممعاش كالذؼ يؤيد ىذا القكؿ أف األرممة 

المستحقة لممعاش متى تزكجت أك تكفيت رد نصيبيا في المعاش إلى أكالد المضمكف 
المتكفى كليس إلى صندكؽ التقاعد ألف القكؿ بغير ذلؾ يعني حرماف األرممة مف 

 .المعاش الضماني كحرماف أكالدىا مف ىذا المعاش
 :لذا كتأسيساًال عمى ما سبق ذكره نخمص إلى النتيجة اآلتية
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أف األرممة العاممة يؤكؿ نصيبيا في معاش زكجيا إلى أكالدىا كيتـ تكزيعو 
عمييـ كبلًال حسب نصيبو كال يؤكؿ إلى صندكؽ التقاعد ألف القكؿ بغير ذلؾ يعني 

 .حرمانيا كحرماف أكالدىا مف ىذا المعاش
 .تعتبر ىذه التعميمات غاية في األىمية كعمى كل فيما يخص تنفيذىا

 والسالم عليكن

 إدريس حفيظة المبروؾ. د
 أميف لجنة إدارة صندوؽ التلاعد

 ؼ2009صدرت في 
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  ـ بشػػػػػػػػػػػػأف تنفيذ 2011لسنة  (1)تعميمات العمل رقػػػػػػػػػػػػـ 
  ـ 2011لسنة  (27)رقـ " سابلاًا "قرار المجنة الشعبية العامة 
  ـ والمتعمق برفػػع 2011لسنة  (97)المعّدؿ باللرار رقػػػػػػػػػػػػػـ 

 دينار  (450)الحد األدنى لمعاشات المحاليف عمى التلاعد إلى 
 باستثناء الحاصميف عمى المحػػػػػػػػػػػػػػػػافظ االستثمارية
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 صندوؽ التلاعد
 اإلدارة العامة

  ـ 2011لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ 
  ـ2011لسنة  (27)سابلاًا رقـ / بشأف تنفيذ قرار المجنة الشعبية العامة

 ـ والمتعمق برفع الحد األدنى لمعاشات 2011لسنة  (97)المعّدؿ باللرار رقـ 
دينار باستثناء الحاصميف عمى المحافظ  (450)المحاليف عمى التلاعد إلى 

 االستثمارية
 

 مدراء اإلدارات العامة بصندوؽ التلاعد: السادة
 مدراء فروع صندوؽ التلاعد: السادة

 بعد التحية،،،
بعد اإلطبلع عمى القكانيف كالمكائح كتعميمات العمل كالنظـ المعمكؿ بيا كعمى 

ـ بشأف رفع الحد 2007لسنة  (64 ك 18)سابقاًال رقمي / قرارؼ المجنة الشعبية العامة
دينار كفقاًال  (220 ك 180 ك 130)األدنى لممعاشات حسب الحالة االجتماعية إلى 

لآللية الكاردة بالقرارات المذككرة ، بحيث يتكلى صندكؽ التقاعد مطالبة الخزانة العامة 
بترجيع الفرؽ بيف قيمة المعاش األصمية المستحقة لممضمكف المشترؾ كفقاًال لمكعاء 
الضماني كمدة الخدمة الخاصة بو كبياف القيمة الجديدة المستحقة تنفيذاًال لقرارات 

 .سابقاًال / المجنة الشعبية العامة
كتكحيداًال إلجراءات تسكية كصرؼ المعاشات بأنكاعيا بيف فركع صندكؽ 

( 27)سابقاًال رقـ /التقاعد كلدكاعي المصمحة العامة تكضع قرار المجنة الشعبية العامة
ـ، بشأف رفع الحد األدنى 2011لسنة  (97)ـ المعدؿ بالقرار رقـ 2011لسنة 

دينار باستثناء المتقاعديف الحاصميف عمى المحافع  (450)لمعاشات المتقاعديف إلى 
ـ بشأف تحديد 2011لسنة  (28)سابقاًال رقـ / االستثمارية كقرار المجنة الشعبية العامة

دينار شيرياًال مكضع التنفيذ عمى النحك  (450)الحد األدنى لممرتبات بمبمغ كقدره 
 :التالي
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 (1)المادة 
( 110)بناءًال عمى النتائج التي تكصمت إلييا المجنة المشكمة بمكجب القرار رقـ 

ـ كالصادر عف أميف لجنة إدارة صندكؽ التقاعد بشأف كضع قرار المجنة 2011لسنة 
لسنة  (97)ـ كالمعد ؿ بالقرار رقـ 2011لسنة  (27)سابقاًال رقـ / الشعبية العامة

( 450)ـ كالمتعمق برفع الحد األدنى لمعاشات المحاليف عمى التقاعد إلى 2011
دينار مكضع التنفيذ كمف أجل الكصكؿ إلى سرعة التنفيذ كلدكاعي تتعمق بالمصمحة 
العامة تتخذ اإلجراءات التالية بشأف تنفيذ عممية رفع المعاشات بأنكاعيا لمحد األدنى 
المشار إلييا عف طريق إدارة المعمكمات كالتكثيق مباشرةًال، عمى أف يتـ مطابقة ما تـ 

تنفيذه آلياًال في منظكمة المعاشات الضمانية مع ممفات المعاشات الخاصة 
بالمتقاعديف المستيدفيف بالزيادة اعتباراًال مف الشير التالي لتنفيذ قيمة زيادة المعاشات 

 .آلياًال في منظكمة المعاشات
بحيث يتـ الرجكع إلى ممفات المعاشات الخاصة بيـ كالتأكد مف تكافر شركط 

 .االستحقاؽ
 :قواعد عامة يجب مراعاتيا عند رفع المعاشات آليا بمنظومة المعاشات

الضمانية كالتأمينية كالتقاعدية المدنية )الحد األدنى لكافة المعاشات  (آلياًال ) يرفع :أوالًا 
السارية عف طريق إدارة المعمكمات كالتكثيق بحيث ال  (كالتقاعدية العسكرية

 :دينار شيرياًال مع مراعاة (450)يقل عف 
المعاشات الضمانية كالتأمينية )تستبعد نيائياًال مف عممية الرفع اآللي كاليدكؼ 

التي تحصل أصحابيا أك المستحقكف عنيـ  (كالتقاعدية المدنية كالتقاعدية العسكرية
سابقاًال /عمى محافع استثمارية كفقاًال لنص المادة الثالثة مف قرار المجنة الشعبية العامة

 .ـ2011لسنة  (97)رقـ 
المعاشات الضمانية المستحقة بسبب العجز ) تستبعد نيائياًال مف عممية الرفع  -1

حيث أف المعنييف  (الصحي الجزئي الناتج عف إصابة العمل أك مرض المينة
 .ليسكا مف فئة المتقاعديف

حيث أنيا مف  (المعاشات االستثنائية بأنكاعيا) تستبعد نيائياًال مف عممية الرفع  -2
اختصاص الييئة العامة لصندكؽ التضامف االجتماعي كفقاًال لنص المادة 
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ـ بشأف منافع الرعاية االجتماعية 2000 لسنة 20الرابعة مف القانكف رقـ 
حالة كشكفات بيا إلى إدارة  عمى أف يتـ حصر ىذه المعاشات بالرقـ كاالسـ كا 

المعاشات كالمنافع بقصد التنسيق مع الييئة العامة لصندكؽ التضامف 
 .االجتماعي بخصكص نقل اختصاص صرفيا عف طريق الييئة المذككرة

عممية رفع المعاشات الضمانية كالتأمينية كالتقاعدية المدنية  (يدكياًال ) تتـ  -3
كالتقاعدية العسكرية المجزئة عف طريق لجنة تكمف بقرار مف قبل مدير الفرع 
المختص بحيث يتـ دراسة ممف المعاش كرفع الحد األدنى لقيمة المعاش إلى 

كعمى أف تعاد تجزئة المعاش - إذا كاف يستحق الرفع-دينار شيرياًال  (450)
 .مف جديد عمى كافة المستحقيف مع التأكد مف تكفر شركط االستحقاؽ

عممية رفع المعاشات الضمانية كالتأمينية كالتقاعدية المدنية  (يدكياًال ) تتـ  -4
كالتي تقل قيمتيا األصمية  (50، 41)كالتقاعدية العسكرية التي تحمل الرمز 

 دينار كتستحق الرفع السابق كلـ يتـ رفعيا لمحد األدنى السابق 220عف 
ـ عف 2007لسنة  (64 ك 18)دينار طبقاًال لمقرارات  (220، 180، 130)

طريق لجنة تكمف بقرار مف قبل مدير الفرع المختص بحيث يتـ رفع الحد 
دينار شيرياًال كعمى أف تعاد دراسة ممف  (450)األدنى لقيمة المعاش إلى 

 .المعاش مع التأكد مف تكفر شركط االستحقاؽ

دراسة عممية رفع كافة المعاشات الضمانية كالتأمينية كالتقاعدية  (يدكياًال ) تتـ  -5
دينار عف طريق لجنة  (96)المدنية كالتقاعدية العسكرية التي تقل قيمتيا عف 

تكمف بقرار مف قبل مدير الفرع المختص بحيث يتـ الرجكع إلى ممفات 
المعاشات الخاصة بيا كالتأكد مف الحد األدنى لكل منيا كمدػ استحقاقو 

 .لمرفع مف عدمو، مع التأكد مف تكفر شركط االستحقاؽ

دراسة عممية رفع كافة المعاشات الضمانية كالتأمينية كالتقاعدية  (يدكياًال ) تتـ  -6
المدنية كالتقاعدية العسكرية التي كانت مكقكفة في السابق كتقدـ أصحابيا أك 
المستحقكف عنيـ بالمستندات القانكنية البلزمة كالتي تؤكد استمرارية حقيـ في 
صرؼ المعاشات عف طريق لجنة تكمف بقرار مف قبل مدير الفرع المختص 
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بحيث يتـ الرجكع إلى ممفات المعاشات الخاصة بيـ كالتأكد مف تكفر شركط 
 .االستحقاؽ

ـ كالمعدؿ 2011لسنة  (27)سابقاًال رقـ /  ينص قرار المجنة الشعبية العامة -7
ـ عمى رفع الحد األدنى لممعاشات بأنكاعيا فقط 2011 لسنة 97بالقرار رقـ 

دكف أؼ إشارة إلى المساس بالعبلكة األخرػ، مع األخذ في االعتبار بأف 
العبلكات األخرػ الممحقة بالمعاشات بأنكاعيا يجب التأكد مف تكفر شركط 

 .استحقاقيا كفقاًال لمنظـ الضمانية المعمكؿ بيا

 يسرؼ عمى معاشات التأمينية كالضمانية المستحقة لؤلجانب ما يسرؼ عمى  -8
المعاشات المستحقة لمكطنييف فيما يتعمق بالرفع لمحد األدنى المنصكص عميو 

 27)ـ ك2007لسنة  (64 ك 18)سابقاًال رقـ / في قرارات المجنة الشعبية العامة
 .ـ2011لسنة  (97ك 

 يصرؼ دفعة كاحدة المتراكـ المستحق عف عممية رفع الحد األدنى لممعاشات  -9
ـ إلى تاريخ تنفيذ عممية الرفع آلياًال أك 01/03/2011بأنكاعيا عف الفترة مف 

 .يدكياًال 

 يتـ التأكد مف حصر كمتابعة تحصيل المبالغ المالية الناتجة عف تطبيق  -10
ـ بشأف رفع 2007لسنة  (64 ك 18)قرارؼ المجنة الشعبية العامة رقـ 

المعاشات بأنكاعيا مف الخزانة العامة عف طريق إدارتي الشؤكف المالية 
كالمراجعة الداخمية بالتنسيق مع إدارة المعمكمات كالتكثيق كفركع صندكؽ 

ـ 01/01/2007التقاعد المختصة كذلؾ عف المدة الكاقعة بيف 
ـ مع تقديـ تقرير مفصل ألميف لجنة إدارة صندكؽ التقاعد 28/02/2011ك

 .بالخصكص

ـ الفرؽ بيف قيمة المعاش السابقة 01/03/2011 يرصد اعتباراًال مف  -11
كالمستحقة لممضمكف المشترؾ كفقاًال لكعائو الضماني كمدة خدمتو كالحد 

سابقاًال رقـ / األدنى الجديد لممعاش المستحق تنفيذاًال لقرار المجنة الشعبية العامة
 بمنظكمة المعاشات كمبمغ شيرؼ مستحق لصالح صندكؽ 2011 لسنة 97

التقاعد يجب جبايتو بالطرؽ القانكنية مف الخزانة العامة لمدكلة كعمى اإلدارات 
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العامة كالفركع ذات العبلقة التنسيق فيما بينيا لحصر المبالغ المالية 
المستحقة لصالح الصندكؽ ككضع اآللية البلزمة لجبايتيا شيرياًال مف الخزانة 

 .العامة لمدكلة

 تخضع عممية رفع الحد األدنى لممعاشات إلشراؼ كرقابة إدارة المراجعة  -12
الداخمية كاألقساـ كالكحدات المناظرة ليا بالفركع كمكاتب الخدمات كيككف مف 
ضمف مياميا مراعاة تكفر كافة األسس كالمعايير كالشركط المتعمقة باستحقاؽ 

كصرؼ المعاشات كالعبلكات الممحقة بيا كالتأكد أيضاًال مف صحة عممية 
الرفع اآللي لمحد األدنى لممعاشات عمى أف يقـك مدراء الفركع بتقديـ تقرير 
تفصيمي عف سير العمل كاألعماؿ المنجزة شيرياًال ألميف لجنة إدارة صندكؽ 

 .التقاعد
 حفاظاًال عمى أمكاؿ صندكؽ التقاعد كلدكاعي المصمحة العامة يراعى عند رفع :ثانياًا 

المعاش آلياًال أك يدكياًال أف تحتكؼ منظكمة المعاشات الضمانية عمى الحقكؿ 
 :التالية

 تدرج بو قيمة المعاش الضماني أك التأميني أك التقاعدؼ أك :الحلل األوؿ 
 .العسكرؼ المستحق لممضمكف المشترؾ كفقاًال لكعائو الضماني كمدة خدمتو

 تدرج بو قيمة المعاش الضماني بعد رفعو الحد األدنى إلى :الحلل الثاني 
 لسنة 97سابقاًال رقـ / دينار شيرياًال كفقاًال لقرار المجنة الشعبية العامة (450)

 .ـ2011

 كتدرج بو قيمة الفرؽ بيف الحد األدنى الجديد كقيمة المعاش :الحلل الثالث 
المستحقة لممضمكف المشترؾ كفقاًال لكعائو الضماني كمدة خدمتو كىذه القيمة 
ترصد كمبالغ مالية مستحقة لصالح صندكؽ التقاعد يجب جبايتيا بالطرؽ 
القانكنية مف الخزانة العامة لمدكلة عف طريق اإلدارة المختصة بالتنسيق مع 

 .فركع صندكؽ التقاعد

يتكلى األخكة مدراء الفركع تشكيل المجاف الفرعية بمقار الفركع كمكاتب : ثالثاًا 
الخدمات التابعة لكل منيـ مف أجل دراسة كافة الممفات المستيدفة بالرفع 
لمحد األدنى الجديد كالتأكد مف صحة التنفيذ كمدػ تكفر شركط االستحقاؽ 

 .في كافة ممفات المعاشات المستيدفة
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 تحفع استمارة معتمدة مف كرئيس قسـ المعاشات كالمنافع أك رئيس كحدة :رابعاًا 
المعاشات كالمنافع بمكتب الخدمات المختص كرئيس قسـ المراجعة الداخمية 
أك رئيس كحدة المراجعة الداخمية بالمكتب باإلضافة إلى المكظف المكمف 

تفيد  (آلياًال أك يدكياًال )بالفحص بكل ممفات المعاشات بأنكاعيا كالتي تـ رفعيا 
قيمة المعاش األصمي المستحق لو نظير كعائو الضماني كمدة خدمتو كالقيمة 

الجديدة المستحقة لو بعد الرفع كفرؽ الزيادة الناتج عف عممية الرفع كفقاًال 
 .لمنمكذج المرفق بيذه التعميمات

 (2)المادة 
 :ربط المعاشات الجديدة

الشيخكخة ببمكغ السف القانكنية )يراعى اآلتي بالنسبة لمعاشات الشيخكخة 
ـ كالشيخكخة بناءًال عمى الطمب 1985 لسنة 8كالشيخكخة االختيارية طبقاًال لمقانكف رقـ 

ـ 1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (13/3)طبقاًال لنص المادة 
 .(كمعاشات العجز الصحي كما في حكميا

 :معاشات الشيخوخة: أوالًا 
ـ 01/03/2011 الحد األدنى لؤلجكر في ليبيا الحرة تـ تعديمو اعتباراًال مف  -1

 بحيث أصبح 2011لسنة  (28)سابقاًال رقـ / كفقاًال لقرار المجنة الشعبية العامة
 دينار شيرياًال بناءًال عميو يراعى عند تسكية كربط المعاشات الضمانية 450)
ذا قل  (450)أف يككف الحد األدنى لممعاشات ىك  (الجديدة) دينار ال غير، كا 

( 13) مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ 14ناتج التسكية كفقاًال لنص المادة 
مف الئحة المعاشات الضمانية رقـ  (25)ـ كتعديبلتو كالمادة 1980لسنة 
 .دينار شيرياًال  (450)ـ عف ذلؾ الحد يرفع إلى 1981 لسنة 669

ـ يرصد الفرؽ بيف الحد األدنى لممعاش 01/03/2011 اعتباراًال مف  -2
 × 450)كفقاًال آللية التسكية كقدره  (معاش الشيخكخة)االفتراضي الجديد 

كقيمة الحد األدنى لممعاش الجديد بعد الرفع كمبالغ  ( دينارا%360 = 80
مالية مستحقة لصالح صندكؽ التقاعد مطمكب تحصيميا مف الخزانة العامة 

 .لمدكلة
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 :معاشات العجز الصحي: ثانياًا 
عند تسكية معاشات العجز إلصابة العمل كالعجز لغير إصابة العمل كمعاشات - 1

يتـ تسكيتيا كفقاًال لممعايير المحددة ببلئحة المعاشات مع مراعاة  (الجديدة)المستحقيف 
 :اآلتي
 مف قانكف 14يتـ تسكية المعاش االفتراضي حسب ما ىك مبيف بنص المادة  -أ 

 مف الئحة 25ـ كنص المادة 1980 لسنة 13الضماف االجتماعي رقـ 
المعاشات كفقاًال لمحد األدنى الجديد لممرتبات، مع مراعاة الحد األعمى لممعاش 

 . مف قانكف الضماف االجتماعي14االفتراضي كفقاًال لنص المادة 

تتـ تسكية المعاش بالعجز الصحي حسب ما مبيف بالفقرتيف ثانياًال كثالثاًال  -ب 
 (9ف رقـ.نمكذج ـ)باستمارة تسكية المعاشات المعتمدة بصندكؽ التقاعد 

-75) يسكػ معاش العجز الصحي بالحد األدنى كاألقصى كفقاًال لنص المكاد  -ج 
 .ـ1981 لسنة 669مف الئحة المعاشات الضمانية رقـ  (76-99-100

تتـ المفاضمة بعد ذلؾ كترصد نتيجة المفاضمة باستمارة التسكية كىي تمثل  -د 
قيمة المعاش المستحقة لممضمكف المشترؾ كفقاًال لمقانكف مع مراعاة الحد 

دينار شيرياًال يرفع  (450)األقصى لممعاش، فإذا كاف ناتج التسكية يقل عف 
دينار شيرياًال تنفيذاًال  (450)المعاش إلى الحد األدنى الجديد لممعاشات كىك 

 .ـ2011لسنة  (97)سابقاًال رقـ / لقرار المجنة الشعبية

تدرج قيمة الفرؽ بيف المعاش المستحق كفقاًال لمتسكية الضمانية قبل الرفع - ق 
كالمعاش المستحق بعد الرفع، كمبالغ مالية مستحقة لصالح صندكؽ التقاعد 

 .مطمكب تحصيميا مف الخزانة العامة لمدكلة

 (:3)المادة 
 :المعاشات الجديدة الموجودة تحت التسوية

ديناراًال شيرياًال كلـ  (220)إذا كاف صاحب المعاش الجديدة الذؼ تقل قيمتو عف - 1
ـ فيراعى بشأنو 01/03/2011تتـ تسكيتو في السابق محاؿ عمى التقاعد قبل يـك 

 :اآلتي
ـ يتـ تسكيتيا 31/12/2006إذا كانت لديو حقكؽ الضمانية سابقة ليـك يـك  -أ 

 .بالطرؽ القانكنية المعتادة
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ثـ تعاد دراسة تسكية حقكقو الضمانية مف جديد طبقاًال لقرارؼ المجنة الشعبية  -ب 
ـ مع 28/2/2011ـ حتى 2007لسنة  (64 ك 18)العامة سابقاًال رقمي 

 .صرؼ الحقكؽ الضمانية لممتقاعد عف طريق منظكمة المعاشات

ـ 01/03/2011 كبعد ذلؾ تعاد دراسة تسكية حقكقو الضمانية اعتباراًال مف  -ج 
/ حتى تاريخ إدراج المعاش بالحاسب اآللي طبقاًال لقرارؼ المجنة الشعبية العامة

 مع صرؼ الحقكؽ الضمانية لممتقاعد 2011لسنة  (97 ك 27)سابقاًال رقمي 
 .عف طريق منظكمة المعاشات

دينار كتقل عف  (220)إذا كاف صاحب المعاش الجديد تزيد قيمتو عف  -د 
دينار شيرياًال كلـ تتـ تسكيتو في السابق محاؿ عمى التقاعد بعد يـك  (450)

مف  (3)ـ عميو تتـ تسكية حقكقو الضمانية كفقاًال لنص المادة 01/03/2011
ىذه التعميمات مع صرؼ الحقكؽ الضمانية لممتقاعد عف طريق منظكمة 

 .المعاشات

 (:4)المادة 
ـ 1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (20) تنص المادة  -1

إذا كاف صاحب معاش العجز الكمي بسبب إصابة العمل أك ): عمى اآلتي
صاحب العجز الكمي لغير إصابة العمل يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة 
شخص آخر لو لفقده قدرتو عمى خدمة نفسو نتيجة العجز جاز أف يزاد 

خمسة كعشركف في المائة منو، كذلؾ  (%25)معاشو بمقدار ال يتجاكز 
بحسب نكع الخدمات البلزمة كمدػ الحاجة إلييا كعمى الكجو الذؼ تبينو 

، كحيث أف المكائح اشترطت ضركرة حصكؿ صاحب معاش العجز (المكائح
الصحي عمى قرار مف المجنة الطبية العامة يحدد نسبة حاجتو لخدمة شخص 

، لذلؾ يجب مراعاة تعديل قيمة معاشات (%25)آخر بحيث ال تزيد عف 
العجز الصحي التي تحصل أصحابيا عمى قرارات مف المجنة الطبية العامة 

بضرب  (لخدمة شخص آخر)تفيد حاجة صاحب معاش العجز الصحي 
ضافتيا  النسبة المئكية المتحصل عمييا في الحد األدنى الجديد لممعاشات كا 
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بشكل كاضح في استمارة التسكية كصرفيا عف طريق منظكمة المعاشات 
 .لممستحقيف ليا كفقاًال لمنظاـ المعمكؿ بيا قانكناًال 

 يجب خصـ الفرؽ بيف القيمة المالية الجديدة كالقيمة السابقة كالمستحقة  -2
لصالح صاحب معاش العجز الصحي نظير حاجتو لخدمة شخص آخر 

كتقيد كمبمغ مالي مستحق لصالح صندكؽ التقاعد يجب جبايتو مف الخزانة 
العامة بالطرؽ القانكنية كعمى اإلدارات المختصة التنسيق مع الفركع لحصر 

 .ىذه المبالغ كالمطالبة بيا

 يجب مراعاة أف األيتاـ يجكز ليـ الجمع بيف أكثر مف معاش مستحق ليـ  -3
عف الكالديف المشتركيف في نظاـ الضماف االجتماعي بدكف حد أقصى طبقاًال 

 .ـ1981لسنة  (669)مف الئحة المعاشات رقـ  (أ/133)لنص المادة 

( 13) يجب إعادة دراسة معاشات األرامل المستحقة ليف طبقاًال لمقانكف رقـ  -4
ـ، برفع الحد األدنى الجديد مع دراسة مدػ أحقيتيف في الجمع 1980لسنة 

بيف معاشاتيف الضمانية كحصة مف معاشات أزكاجيف بعد الرفع طبقاًال لنص 
ـ، مع التقيد 1981لسنة  (669)مف الئحة المعاشات رقـ  (ب/133)المادة 

التاـ بعدـ إلغاء كدمج ممف معاش الزكج في ممف الزكجة عند تنفيذ المادة 
حيث أف لكل ممف معاش حقكؽ خاصة كذمة مالية مستقمة كقد  (ب/133)

تنشأ بمكجبو حقكؽ جديدة ألحد المستحقيف كعكدة اليتيمة لبلستحقاؽ بعد 
 .طبلقيا

 (5)المادة 
عمى كل فيما يخصو كضع ىذه التعميمات مكضع التنفيذ فيما يتعمق بعممية 

 :زيادة المعاشات لمحد األدنى الجديد مع مراعاة اآلتي بكل دقة
 يجب المحافظة عمى الحقكؽ الضمانية ألصحاب المعاشات بكضع استمارة  -1

يكضح بيا األسانيد القانكنية التي بمكجبيا رفعت قيمة المعاشات بأنكاعيا 
لمحد األدنى الجديد عمى أف تعتمد االستمارة مف ذكؼ االختصاص بالفرع 

 .المختص
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 يجب التأكد مف تكفر شركط االستحقاؽ بالصرؼ لكافة ممفات المعاشات  -2
 .المستيدفة بالزيادة

عمى اإلدارات العامة المختصة القياـ بالمتابعة الميدانية البلزمة كالتأكد مف  -3
 .سبلمة التنفيذ مع الرد عمى أؼ استفسار كتابيةًال ترد مف الفركع

 والسالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو
 إدريس حفيظة المبروؾ.   د

 أميف لجنة إدارة صندوؽ التلاعد
 ـ17/10/2011: صدر في
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  ـ2014( 1)تعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػل رقػػػػػػػػػػػػػػـ 
  ـ2005لسنة  (6)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

بشأف تحديد انتياء عمل العامل لحساب نفسو ببموغو سف 
 الشيخوخة و استحلاقو لممعػػػػػػػػػػاش الضمػػػػػػػػػػػػاني
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
  ـ2014( 1)تعميمات العمل رقـ 

  ـ2005لسنة  (6)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 
 بشأف تحديد انتياء عمل العامل لحساب نفسو ببموغو سف الشيخوخة

 واستحلاقو لممعاش الضماني
 /السادة 

 مدراء اإلدارات كالمكاتب كرؤساء األقساـ بصندكؽ الضماف االجتماعي
 مدراء الفركع بصندكؽ الضماف االجتماعي

 بعد التحية،،،
ـ كعمى 1980لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

لسنة  (8)القكانيف المعدلة لو ذات العبلقة بمكضكع المذكرة كخاصةًال القانكف رقـ 
ـ بشأف تعديل بعض أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كالذؼ ألغت الفقرة 1985

مف الئحة المعاشات الضمانية  (18)مف المادة  (ىػ)األكلى منو العمل بالفقرة 
ـ بشأف سف 1986لسنة  (14)الخاصة بالمشترؾ العامل لحساب نفسو كالقانكف رقـ 

ترؾ العمل أك الخدمة لفئات المضمكنيف المشتركيف كالئحة معاشات الضماف 
كالئحة التسجيل كاالشتراكات  (ـ01/06/1981)االجتماعي النافذة اعتباراًال مف 
كتطبيقاًال لركح التشريعات الضمانية كتحقيقاًال  (ـ1991)كالتفتيش النافذة اعتباراًال مف 

لمعدالة االجتماعية كالمساكاة في المراكز القانكنية بيف المشتركيف المنتيية خدماتيـ 
ـ المشار 1986لسنة  (14)كأعماليـ ببمكغ السف القانكنية طبقاًال ألحكاـ القانكف رقـ 

 :إليو فإنو يراعى اآلتي
 يستحق معاش الشيخكخة لمعامل لحساب نفسو ببمكغو سف الخامسة كالستيف  -1

سنة ميبلدية بالنسبة لمرجاؿ العامميف في األعماؿ العادية كسف الستيف سنة 
ميبلدية بالنسبة لمنساء كالرجاؿ العامميف في األعماؿ الخطرة كشبو الخطرة 

 .كالمضرة بالصحة

 . يقدـ العامل لحساب نفسو طمباًال بشأف صرؼ معاش الشيخكخة لمصندكؽ  -2
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 تجرػ تسكية كربط المعاش اعتباراًال مف اليـك التالي لبمكغو سف الستيف  -3
كالخامسة كالستيف بحسب األحكاؿ مع مراعاة سرياف التقادـ الخمسي بحيث ال 

تصرؼ المعاشات المستحقة إال عف السنكات الخمسة السابقة لتاريخ تقديـ 
 .الطمب مف قبل المستحق

 ىذه التعميمات غاية في األىمية كيطمب تنفيذىا كااللتزاـ بيا بكل دقة تعتبر
 .كذلؾ تنفيذاًال لقانكف الضماف االجتماعي كالمكائح كالقرارات الصادرة بمقتضاه

تحل ىذه التعميمات فيما يتعمق بتحديد انتياء عمل العامل لحساب نفسو 
( 6)ببمكغو سف الشيخكخة كاستحقاقو لممعاش الضماني محل تعميمات العمل رقـ 

 .ـ2004لسنة  (10)ـ بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 2005لسنة 
 والسالم عليكن

 إدريس حفيظة المبروؾ.   د
 رئيس مجمس اإلدارة والمدير العاـ
 لصندوؽ الضماف االجتماعي

 ـ2014. 01. 02/ التاريخ
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 مدير إدارة المعػػػػػػػػػػاشات والمنافع /  كتاب السيد
  ـ بخصوص الحد 2014. 6. 10الصادر في 

 األدنى الجديد لمعاشػػػػػػػػػػػات الشيخوخة
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 اإلدارة العامة

 ىػ1435/شعباف/9/ التاريخ
 ـ2014. 6. 10/         المكافقB/4-2-1576/ الرقـ اإلشارؼ 

 تعميـ
 مدراء اإلدارات والمكاتب/ السادة
 مدراء فروع صندوؽ الضماف االجتماعي/ السادة

 تحية طيبة وبعد،،،
 :باإلشارة إلى ما جاء في

ـ كالتي 1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (28) المادة  -1
 .تنص عمى

 :زيادة المنافع النقدية
أك تعديل الحد ... يجكز لمجنة الشعبية العامة أف تصدر قرارات بشأف زيادة"

 ...".األدنى كالحد األعمى لممعاشات األخرػ المقررة بيذا القانكف 
ـ بشأف رفع الحد 2011لسنة  (27)رقـ  (سابقاًال ) قرار المجنة الشعبية العامة  -2

 . دينار450األدنى لممحاليف عمى المعاش إلى 

لى ما جاء بالمكاد -3  : كا 
بشأف الحد األدنى  (ج/18) بشأف الحد األدنى لمعاش الشيخكخة ك (ب/14)

بشأف الحد األدنى لمعاش العجز  (د/17)لمعاش العجز الكمي لغير إصابة العمل ك
 .الكمي إلصابة العمل

مف القانكف المذككرة أعبله أجازت لمجنة الشعبية  (28)كحيث أف المادة 
تعديل الحد األدنى لممعاشات، عميو يعتبر الحد  (رئاسة الكزراء حالياًال ) (سابقاًال )العامة 

 لسنة 97ـ المعدؿ بالقرار 2011 لسنة 27األدنى لكافة المعاشات طبقاًال لمقرار 
مف الحد % 80مف الحد األدنى لؤلجكر كليس % 100 دينار أؼ 450ـ ىك 2011

األدنى لؤلجكر أك أؼ قيمة أخرػ كذلؾ ألف حجية المكاد القانكنية أقكػ مف حجية 
القرارات متى كجد تعارض بينيما ككذلؾ حجية القرارات أقكػ مف حجية تعميمات 
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العمل في حاؿ تعارضيما كىك المبدأ الذؼ أقرتو المحكمة العميا كحيث قرره في 
 :(ؽ45/54)حكميا رقـ 
كلما كاف مف المقرر أف التشريع الفرعي أك البلئحي ال ينبغي أف يخالف "

الذؼ يعمكه كال إف يأتي بما يقيد مطمقو أك يخصص  (القانكف )أحكاـ التشريع العادؼ 
عامو أك يضع استثناءًال عميو أك ينسخ حكماًال مف أحكامو، فإذا تضمف شيئاًال مف ذلؾ 

دكف إعطاء أؼ قكة لما يحكيو  (القانكف )كانت القكة كالتطبيق لما كرد بالتشريع العادؼ 
 ".التشريع الفرعي أك البلئحي مف أكجو المخالفة أك المعارضة أك التطبيق

( 1)مف تعميمات العمل رقـ  (2)مف أكالًال مف المادة  (2)كبذلؾ تعتبر الفقرة 
مف  (11)مف ذات المادة كالفقرة  (1)ـ ممغية كال أثر ليا كيعمل بالفقرة 2011لسنة 

 .القكاعد العامة مف نفس التعميمات
مف التعميمات كبما يتكافق كنصكص  (2)كيككف النص الصحيح لمفقرة 

 :القانكف كالتالي
ـ يرصد الفرؽ بيف الحد األدنى الجديد لممعاشات 1/3/2011اعتباراًال مف 

كفقاًال آللية ..." شيخكخة، عجز،" أيًّا كاف نكعو –كقيمة المعاش الضماني (ؿ.د450)
التسكية المستحقة لممضمكف ككفقاًال لكعائو الضماني كمدة خدمتو في خانة فرؽ 

 .في منظكمة المعاشات (الحد األدنى)المعاش 

 والسالـ عميكـ
 

   إبراىيـ العماري 
 مدير إدارة المعاشات والمنافع

 :صكرة إلى
 .رئس مجمس اإلدارة لمصندكؽ  -

 .مدير المكتب القانكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -

 .الدكرؼ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ+ الحفع  -
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مدير إدارة المعاشػػػػػػػػػػػػػػات والمنافع المؤرخ في / كتاب السيد 
  ـ بخصػػػػػػػوص توضيح لكتػػابو المؤرخ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي24/6/2014
 ـ بخصػػوص الحد األدنى لمعاشات الشيخوخة   2014 /10/6

 .الجديدة 
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 اإلدارة العامة

 ىػ1435/شكاؿ/28/ التاريخ
 ـ2014. 6. 24/         المكافقB/9-2-2131/ الرقـ اإلشارؼ 

 تعميـ
 :مدراء اإلدارات والفروع/ السادة

 بعد التحية،،،
 B/4-2-1576باإلشارة إلى التعميـ المحاؿ إليكـ برسالتنا ذات الرقـ 

ـ بشأف الحد األدنى في معاش الشيخكخة الكارد في 10/06/2014كالمؤرخة في 
ربط المعاشات الجديدة مف  (2)مف أكالًال معاش الشيخكخة مف المادة  (2)الفقرة 

 .ـ2011لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ 
مف  (1)المشار إلييا أعبله ىي الممغية كليس الفقرة  (2)عميو تعتبر الفقرة 
 .نفس المادة كما كرد خطأًال 

رفاؽ التصحيح لتعميمات العمل المشار إلييا أعبله  .نأمل اإلطبلع كا 
 

 والسالـ عميكـ
   إبراىيـ العماري 

 مدير إدارة المعاشات والمنافع
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 أميف لجنػػػػػػػػػػػة إدارة صندوؽ التلػػػػػػػػػػاعد/ كتاب السيد
  ـ 15/11/2009 المػػػػػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 بخصوص الديوف المستحلة عمى أصحاب المعاشات
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 صندوؽ التلاعد
 مكتب األميف

 ر.ك15/11/1377: التاريخ
 ـ15/11/2009:           المكافق399. 34ؽ .ت.ص: الرقـ اإلشارؼ 

 
 مدراء فروع صندوؽ التلاعد/ األخوة

 بعد التحية،،،
لقد كردت إلى إدارة الصندكؽ عدة مراسبلت مف بعض الجيات العامة تتعمق 

 .باستقطاع قيمة ديكف مستحقة عمى بعض أصحاب المعاشات الضمانية
عميو يطمب منكـ كل في ما يخصو التعاكف مع كل جية عامة مستحقة 

لديكف مترتبة عمى بعض أصحاب المعاشات الضمانية، بخصميا في حدكد الربع 
شيرياًال مف قيمة المعاشات الضمانية إيفاءًال بيذه االلتزامات إذا ُقدمت المستندات الدالة 

 .عمى ذلؾ كفقاًال لمقانكف 
ذ نحيل إليكـ ىذا الكتاب يطمب منكـ التليد والعمل بما جاء فيو  ...وا 

 والسالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو
 

 إدريس حفيظو المبروؾ/ الدكتور
 أميف لجنة إدارة صندوؽ التلاعد

 :صكرة إلى
 .أميف المجنة الشعبية لمشؤكف االجتماعية  -

 .األميف المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعد  -

 .مديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مكتب التقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كالمتابعػػػػػػػػػػػػة  -

 .ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شؤكف المجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -
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مدير إدارة المعاشات والمنافع المؤرخ في / كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب السيد
 ـ بخصوص معاشات المحاليف بالعجز الطبي 27/10/2013

 "إنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة"
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 

 ىػ1434ذك الحجة . 22: التاريخ
 ـ2013. أكتكبر. 27:              المكافق46473-2-9: الرقـ اإلشارؼ 

 تعمػيػػـ
 مدراء فروع صندوؽ الضماف االجتماعي/ السادة

 تحية طيبة وبعد،،،
مف خبلؿ دراسة عينة مف ممفات معاشات المحاليف عمى التقاعد بالعجز 

الطبي كالمحالة إلينا لغرض الدراسة لكحع اعتبار تاريخ قرار المجنة الطبية كتاريخ 
آخر مرتب المذككر في شيادة الدفع األخير عمى أنيا تكاريخ إنياء الخدمة أك العمل 
كعمى ىذا األساس يتـ احتساب مدة خدمة المضمكف، كطمب تسمسل المرتبات عف 

 .الثبلث سنكات األخيرة كاحتساب المتكسط عمى أساسو
، 98)عميو نكد إفادتكـ بأف قضاء المحكمة العميا قد استقر في أحكامو رقـ 

 44لسنة  (37) قضائية ك43لسنة  (19) قضائية ك42لسنة  (95، 82، 55، 62
 :قضائية عمى اآلتي

 انتياء الخدمة بالعجز الصحي ال يتـ إال بمكجب قرار مف المجنة الطبية  -1
 .المختصة

 يعتبر قرار المجنة الطبية قرار فني كاشف عف الحالة الصحية لممضمكف  -2
كممـز لكافة األطراؼ إال أنو غير منيي لمخدمة أك العبلقة الكظيفية بيف 

 .المضمكف كجية العمل

 يحق لجية العمل إبقاء المضمكف لحيف استنفاد مدة إجازاتو السنكية  -3
المستحقة أك لمتسميـ كاالستبلـ أك لغيرىا مف األمكر اإلدارية األخرػ التي 

 .تتطمب اإلبقاء عمى المضمكف في العمل قبل إنياء خدماتو

 جية العمل التي يتبعيا المضمكف ىي صاحبة القكؿ الفصل في تحديد تاريخ  -4
 .انتياء خدماتو متى تقرر عجزه صحياًال كىك تاريخ مكككؿ إلييا



212 

 

 خدمة المكظف الفعمية أك الحكمية قد تستمر رغـ صدكر قرار مف المجنة  -5
الطبية العامة بثبكت عجزه عف العمل إلى غاية إخطاره مف قبل جية عممو 

 .بانتياء خدماتو

 المضمكف تنتيي خدماتو اعتباراًال مف تاريخ قرار جية اإلدارة بإنياء خدماتو  -6
 .كليس مف تاريخ صدكر قرار المجنة الطبية العامة بتحديد عجزه

كيستفاد مف أحكاـ المحكمة العميا سالفة الذكر أف قرارات المجنة الطبية العامة 
كاشفة لمحالة الصحية لممضمكف كتحضيرية كليست نيائية كغير ممزمة بشكل كاٍؼ 
لجية العمل بإنياء خدمة لممضمكف مف تاريخيا، كيعتبر القرار اإلدارؼ لجية العمل 

 :ىك الفيصل في انتياء الخدمة كعمى ىذا األساس يجب

 احتساب مدة الخدمة الضمانية حتى تاريخ صدكر قرار اإلحالة عمى المعاش  -1
 .أك التاريخ الذؼ ينص عميو القرار بانتياء الخدمات

 احتساب المتكسط بطمب تسمسل المرتبات عف الثبلثة سنكات األخيرة لعمل  -2
المضمكف اعتباراًال مف تاريخ انتياء الخدمة مف قبل جية العمل كليس اعتباراًال 

 تنفيذاًال ألحكاـ المحكمة العميا التي –مف تاريخ قرار المجنة الطبية العامة 
 .تعتبر مبادغ قانكنية ممزمة

بناءًال عمى ما سمف ذكره نعمـ عميكـ أحكاـ المحكمة العميا الصادرة 

بالخصكص لمعمل بيا كنأمل منكـ عند استبلـ معاشات المحاليف عمى التقاعد بسبب 

العجز الكمي طمب قرار اإلحالة الصادرة مف جية العمل كالقاضي بإنياء خدمات 

المضمكف بالعجز الطبي كاعتباره مف المستندات الضركرية لربط المعاش كاحتساب 

مدة الخدمة كالمتكسط عف مرتبات الثبلث سنكات األخيرة بناءًال عمى تاريخ انتياء 

الخدمة الكاردة في قرار اإلحالة كليس حتى تاريخ قرار المجنة الطبية كعدـ استبلـ 

 .معاش عجز طبي كمي بدكف قرار إنياء الخدمة صادر مف جية العمل
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 والسالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو
   إبراىيـ العماري 

 مدير إدارة المعاشات والمنافع
 :صكرة إلى
 .رئيس مجمس اإلدارة كالمديػػر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ -

 .مدير مكتب الشؤكف القانكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -

 .مدر إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش -

 .مدير إدارة الجكدة كتقكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ األداء -

 .مدير إدارة المراجعة الداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -

 .اإلدارة+ ممف الدكرؼ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  -
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 الطعوف اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػة والمدنيػػػػػػػػػػة الصادرة عف المحكمة العميػػػػػا
لسنة  (669) بخصوص الئحة معاشات الضماف االجتماعي رقـ 
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215 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ؽ24/36)الطعػػػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػـ 
  احتساب ملابل عمل آخر–تلاعد اختياري 
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  احتساب ملابل عمل آخر–تلاعد اختياري 
 (ؽ24/36)قضية الطعف اإلداري رقـ 

  مسيحي، بمقر المحكمة العميا بمدينة طرابمس6/5/1990بالجمسة المنعقدة بتاريخ 
 "المبدأ- "1

إف جكاز طمب إنياء الخدمة يسرؼ عمى العامميف الخاضعيف ألحكاـ قانكف "
الخدمة المدنية دكف غيرىـ كأف يسكػ معاشيـ الضماني عما كانكا يتقاضكنو مف 
دخل في الجية التي طمبكا إنياء أعماليـ أك خدماتيـ منيا كال ينصرؼ إلى أية 

 ".أعماؿ أخرػ يقكمكف بيا ال تخضع ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية
  حيث أنو كلئف كاف المطعكف ضده قد طمب إنياء خدمتو العامة كفقاًال ألحكاـ

ـ كسكػ معاشو الضماني عمى أساس دخمو 85لسنة  (8)القانكف رقـ 
 .اإلجمالي مف الدكلة كمف الشركة األجنبية التي كاف يعمل بيا

 :األساس اللانوني- 2
  ـ الفقرة الثانية 1985لسنة  (8)الُمضافة بالقانكف رقـ  ( مكرر16)المادة 

يجكز ألؼ مف العامميف الخاضعيف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية مف بمغت "
مدة عممو أك خدمتو المحسكبة عشريف سنة أف يطمب إنياء عممو أك خدمتو 

ف لـ يكف قد بمغ سف الشيخكخة المبينة في المادة  مف قانكف الضماف  (13)كا 
االجتماعي كيتقاضى في ىذه الحالة معاشاًال ضمانياًال يسكػ طبقاًال ألحكاـ المادة 

 .مف ذلؾ القانكف  (14)

  كيجكز لمف ذكركا في الفقرتيف السابقتيف أف يختاركا استمرار االشتراؾ في
الضماف االجتماعي عف مدة عمميـ اإلنتاجي أك الميني أك الحرفي عمى أف 

 ".ُتعاد تسكية المعاش ليـ بعد بمكغيـ سف الشيخكخة
 :التعميق- 3

  ـ ينطبق عمى المكظفيف الخاضعيف ألحكاـ 85لسنة  (8)إف القانكف رقـ
 ـ ليـ أف يطمبكا إنياء خدمتيـ بعد 76لسنة  (55)قانكف الخدمة المدنية رقـ 
 .بمكغيـ عشريف سنة خدمة
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  إذا كاف المكظف الذؼ يطمب التقاعد االختيارؼ يعمل لدػ جيٍة أخرػ ال
تخضع ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية، فإف تسكية معاشو تككف كفقاًال لممرتب 
 .الذؼ كاف يتقاضاه مف جيةِّ عممو الخاضعة ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية

 فميذه األسباب
عادة  حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وفي الموضوع بنلض الحكـ المطعوف فيو وا 
 .اللضية إلى محكمة استئناؼ طرابمس لمفصل فييا مُمجدداًا مف ىيئةٍة إداريةٍة أخرى 
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  ( ؽ65/42)الطعف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 ـ وتتـ 85لسنة  ( 8 )انتياء خدمة الموظف طبلاًا لملانوف رقػػػػػػػػػػـ

التسوية عف الدخل الذي يتلاضاه مف جية عممو الخاضع للانوف 
 الخدمػػػػػػػػػػػة المدنيػػػػػػػػػػػػة إلى أف يبمغ سف الشيخوخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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ـ يتـ تسوية معاشو عف الدخل الذي كاف 8/85انتياء خدمة الموظف طبلاًا لملانوف رقـ 
 .يتلاضاه مف جية عممو الخاضع للانوف الخدمة المدنية إلى أف يبمغ سف الشيخوخة

 ر.ك15/11/1428ؽ، جمسة 65/42طعف إدارؼ رقـ 
 "المبدأ- "1

( 13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (39)إف مجاؿ أعماؿ حكـ المادة "
ـ يككف عند الجمع بيف المعاش المقرر كفقاًال ألحكاـ قانكف الضماف 1980لسنة 

االجتماعي عند انتياء الخدمة كبيف أؼ دخل يستحق مف العمل في جيٍة عامة، أما 
المكظف المشترؾ الذؼ يجمع بيف عممو الخاضع لقانكف الخدمة المدنية كبيف أؼ 

 8/85عمل أك نشاط آخر لحساب نفسو، كانتيت خدماتو كفقاًال ألحكاـ القانكف رقـ 
فإف تسكية معاشو الضماني تتـ عف الدخل الذؼ كاف يتقاضاه مف جية عممو 

لى أف يبمغ سف الشيخكخة فيعاد ربط معاشو  الخاضع لقانكف الخدمة المدنية فقط كا 
بإضافة دخل عف مدة عممو أك نشاطو غير الخاضع لقانكف الخدمة المدنية إلى دخمو 

عف عممو الخاضع لقانكف الخدمة المدنية كذلؾ كفقاًال لقكاعد ربط معاش الشيخكخة 
المقرر، كىك ما يستفاد مف أحكاـ المادتيف األكلى كالثانية مف قرار المجنة الشعبية 

 ". مسيحي8/85 بشأف بعض األحكاـ التنفيذية لمقانكف رقـ 452/86العامة رقـ 
 :األساس اللانوني- 2

 مسيحي بشأف الضماف 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (39)تنص المادة 
ال يجكز أف يجمع المشترؾ بيف المعاش المقرر لو كفقاًال ألحكاـ ىذا "االجتماعي 

القانكف أك تشريعات التقاعد أك التأميف االجتماعي كبيف مرتب أك أجر أك دخل 
يستحقو عف خدمتو لدػ جيٍة عامة أك جيٍة يممؾ الشعب أك الدكلة كل أك بعض 
رأسماليا كيستثنى مف ذلؾ المعاش الجزئي إلصابة العمل، كما يستثنى أؼ مقابل 
يصرؼ لممشترؾ صاحب المعاش عف أعماؿ عارضة أك كقتية كذلؾ عمى النحك 

 .الذؼ تبينو المكائح
كال يجكز الجمع بيف أكثر مف معاش يؤدؼ مف صندكؽ الضماف االجتماعي 

زانة عامة أخرػ، فإذا استحق الشخص أكثر مف معاش   سكاءًال كاف –أك مف أية خِّ
فيؤدؼ إليو المعاش األكثر - ذلؾ بالتطبيق ألحكاـ ىذا القانكف أك ألؼ قانكف آخر
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 عمى أف تبيف المكائح الحاالت التي ُتجيز طبيعتيا االستثناء مف –فائدة لو دكف غيره 
 ".ىذه القاعدة كحدكد ذلؾ كضكابطو

 :التعميق- 3
كمفاد ما أرستو المحكمة الُعميا في ىذا الشأف أنو إذا انتيت خدمات المكظف 

ـ كسكػ معاشو الضماني باحتساب دخمو المفترض 8/85طبقاًال ألحكاـ القانكف رقـ 
حرفي كقبل بمكغو سف الشيخكخة فإف ما -  خدمي– زراعي –عف النشاط الخاص 

تقـك بو الجيات المختصة بصندكؽ التقاعد مف استبعاد دخمو عف نشاطو الخاص 
 .الذؼ سكػ عمى أساسو معاشو الضماني يتفق كصحيح القانكف 

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وفي الموضوع بنلض الحكـ المطعوف فيو وفي 

  استئناؼ بنغازي بإلغاء اللرار المطعوف فيو75/23الدعوى اإلدارية رقـ 
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 ( ؽ80/41)الطعف اإلداري رقـ 

 تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادـ
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 "تلادـ"

ر .ك29/6/1426، بالجمسة المنعقدة بتاريخ (ؽ80/41)قضية الطعف اإلدارؼ رقـ 
 (ـ1996)

 ":المبدأ- "1
إف المعاشات التقاعدية تعتبر مف الحقكؽ الدكرية المتجددة التي يسرؼ "

 ".مف القانكف المدني (362)بشأنيا التقادـ الخمسي المنصكص عميو في المادة 
  ـ كفقاًال ألحكاـ قانكف التقاعد 1970إف المطعكف ضده ُأحيل عمى التقاعد عاـ

ـ فتح كرشة صغيرة إلصبلح الُمعدات المكتبية 1985ـ كفي عاـ 67سنة 
كسجل ذلؾ النشاط تسجيبلًال ضمانياًال إال أنو فكجئ بكقف معاشو اعتباراًال مف 

 . مسيحي1991 مسيحي فاعترض عمى كقف معاشو في سنة 1/9/1984

 :األساس اللانوني- 2
  مف القانكف المدني الميبي (362)المادة: 
 تتقادـ بخمس سنكات الدعاكػ بكل حق دكرؼ متجدد كلك أقر  بو المديف  -1

كأجرة المباني كاألراضي الزراعية كمقابل الحكر كاإليرادات المرتبة كالميايا 
 .كاألجكر كالمعاشات

 كال تسقط دعكػ الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية كال دعكػ الريع  -2
 .الكاجب عمى متكلي الكقف أداؤه لممستحقيف إال بانقضاء خمس عشرة سنة

 :التعميق- 3
  ضعف المركز القانكني ألحد األطراؼ ال يعتبر مانع أدبي يتعيف مع كجكده

 .عدـ سرياف التقادـ

  لسنة  (13)أصحاب المعاشات الضمانية يستمدكف حقكقيـ مف القانكف رقـ
ـ بشأف الضماف االجتماعي كلتسكية منازعاتيـ يمجئكف إلى لجنة فض 80

مف القانكف المذككر  (44)المنازعات الضمانية المنصكص عمييا في المادة 
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أعبله كال يجكز القكؿ بأف العبلقة بيف الصندكؽ كأصحاب المعاشات 
 .التقاعدية مبنية عمى الخشية كتفاكت المراكز القانكنية

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وفي الموضوع بنلض الحكـ المطعوف فيو 

لمفصل فييا " دائرة اللضاء اإلداري "بإعادة اللضية إلى محكمة استئناؼ بنغازي 
 .مجدداًا مف ىيئة أخرى 
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 ( ؽ14/42)الطعػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػـ 
 -  حاالت وشروط استحلاؽ–عمل إضافي 

 ومدى اإللزامية في احتسابو ضمف تسوية المعاش
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ومدى اإللزامية في احتسابو ضمف -  حاالت وشروط استحلاؽ–عمل إضافي 
 تسوية المعاش

 (ـ1997)ر .ك15/6/1426ؽ، جمسة 14/42)طعف إدارؼ رقـ 
 "المبدأ- "1

إف الئحة تنظيـ العمل اإلضافي لمعامميف بالكحدات اإلدارية الصادر بتاريخ 
مسيحي قد حددت فئات المكظفيف الذيف يستحقكف مقابل العمل 9/11/1977

يستحق كل مكظف "اإلضافي الذؼ يؤذكنو بعد الدكاـ الرسمي بأف نصت عمى أف 
مف الدرجة األكلى فما دكف يؤدؼ عمبلًال بعد ساعات العمل الرسمي أف يتقاضى أجراًال 
إضافياًال عف الساعات التي يؤدؼ فييا ىذا العمل طبقاًال لمشركط كاألكضاع المبينة في 

 ".ىذه البلئحة
ال " العاشرة حالياًال "كمفاد ذلؾ أف المكظفيف الذيف تزيد درجاتيـ عف األكلى 

يستحقكف مقابل العمل اإلضافي عف األعماؿ التي يؤدكنيا بعد ساعات العمل 
الرسمية ألف ىذا المقابل ميزة مف مزايا الكظيفة العامة تحكمو القكاعد المنظمة لو 
ببلئحة تنظيـ العمل اإلضافي كىي قكاعد آمرة ال تجكز مخالفتيا كينبني عمى ذلؾ 
إف ما يصرؼ لممكظف مقابل العمل اإلضافي بالمخالفة لؤلحكاـ المنظمة لو ال 
يدخل ضمف المرتب الفعمي الذؼ يحسب عمى أساسو االشتراؾ الضماني أك في 

تسكية معاشو الضماني كيتعيف تبعاًال  لذلؾ إعادة تسكية المعاش الضماني باستبعاد 
 ".العناصر التي ال تدخل في عداد المرتب الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني

 :األساس اللانوني- 2
نصت المادة األكلى مف الئحة تنظيـ العمل اإلضافي الصادرة بقرار المجنة 

 : مسيحي بأنو9/11/1977الشعبية العامة بتاريخ 
يستحق كل مكظف مف الدرجة األكلى فما دكف أك عامل يؤدؼ عمبلًال بعد "

ساعات العمل الرسمية أف يتقاضى أجراًال إضافياًال عف الساعات التي يؤدؼ فييا ىذا 
 ...".العمل طبقاًال لمشركط كاألكضاع المبينة في ىذه البلئحة
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 :التعميق- 3
كمفاد ما تقدـ إف الفئات التي تستحق عبلكة العمل اإلضافي ىـ المكظفكف 
مف الدرجة العاشرة فما دكف كىي التي عمى أساسيا كبعد تكافر الشركط األخرػ 

يسكػ المعاش الضماني، أما إذا كاف المكظف عند تقاعده أك انفكاكو مف جية عممو 
يشغل الدرجة الحادية عشر فما فكؽ حسب جدكؿ معادلة درجات الخدمة المدنية 

 قد صرفت لو جية عممو مقابل العمل اإلضافي فإنو 15/81بدرجات القانكف رقـ 
عمبلًال بالمادة األكلى مف البلئحة المذككرة فإف ىذا المقابل ال يدخل ضمف المرتب 

ف خطأ جية اإلدارة التي كاف يعمل  الذؼ يحتسب عمى أساسو المعاش الضماني، كا 
بيا المكظف في صرؼ مقابل العمل اإلضافي عمى الرغـ مف أنو ال يستحقو ال يمـز 
صندكؽ التقاعد في اإلبقاء عمى ىذا المقابل ضمف ُمرتبو الذؼ يحتسب عمى أساسو 

 .المعاش الضماني
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وفي الموضوع بنلض الحكـ المطعوف فيو 
عادة الدعوى لمحكمة استئناؼ بنغازي  لنظرىا مجدداًا مف ىيئة  (الدائرة اإلدارية)وا 
 أخرى 
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 (ؽ19/42)الطعف اإلداري رقـ 

 تسويػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش ضماني
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 تسوية معاش ضماني

 ( مسيحي1997)ر . ك22/6/1426، جمسة (ؽ19/42)قضية الطعف اإلدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
تسكية المعاشات الضمانية ليست قرارات إدارية كال تتحصف بمركر المدة "

 ".القانكنية ما لـ يسقط الحق في أصل قيمة المعاش
  أقاـ المطعكف ضده المنازعة الضمانية يطمب خبلليا احتساب العمل

اإلضافي ضمف معاش مكرثيـ الذؼ استبعدتو لجنة المسح لممعاشات 
ـ 1079/91الضمانية التي ُأنشئت بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .بشأف إصدار الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

 :األساس اللانوني- 2
  مف القانكف المدني (361)المادة: 

 ".تتقادـ دعكػ المطالبة بااللتزاـ بانقضاء خمس عشرة سنة"
  مف الئحة المعاشات الضمانية (164)المادة: 

 :التلادـ
ال يسقط بمجرد ُمضي المدة أصل استحقاؽ المعاش أك المنفعة النقدية كال  -1

 .الحق في كل أك بعض المعاشات أك المنافع النقدية

عمى أنو يمنع سماع الدعكػ التي مكضكعيا النزاع عمى أصل استحقاؽ  -2
معاش أك غيره مف المنافع النقدية بُمضي خمس عشرة سنة، كيمنع سماع 
دعكػ المطالب بقسط أك أكثر مف أقساط المعاشات أك المنافع الشيرية 

 ".بُمضي خمس سنكات باعتبارىا مف الديكف الدكرية المتجددة

 :التعميق- 3
  إف األصل في قيمة المعاش تسقط بمركر التقادـ طكيل األجل في حالة

سنة مع " 15"احتفاظ المضمكف أك مستحقيو بمستنداتيـ كعدـ مطالبتيـ مدة 
 .مراعاة الحقكؽ الدكرية المتجددة التي تسقط بُمضي خمس سنكات
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  يجكز تسكية المعاش سمباًال أك إيجاباًال خبلؿ الخمس عشرة سنة التالية لمتسكية
 .أك التالية النتياء الخدمة

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وفي الموضوع بنلض الحكـ المطعوف فيو 

عادة الدعوى لمحكمة استئناؼ بنغازي  لنظرىا مجدداًا مف ىيئة -  الدارة اإلدارية–وا 
 أخرى 
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 ( ؽ88/41)الطعػػػػػػػػػػػػػف المدني رقػػػػػػػػػػػػػـ 
 سرياف أحكػػػػػػػػػػاـ قانوف الضماف االجتماعي 

 ـ1981لسنة  (15)أـ اللانػػػػػػػػػػػػػػوف رقـ 
 بشػػػػػػػػػػأف نظػػػػػػػػػػػػػػاـ المرتبػػػػػػػػػػػػات 
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 ( 15) أـ اللانوف رقـ –سرياف أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي 
 ( مسيحي1981)لسنة 
، بالجمسة المنعقدة بتاريخ (ؽ88/41)قضية الطعف المدني رقـ 

 .مسيحي28/9/1997
 "المبدأ- "1

 بشأف 15/81إف حكـ الفقرة الجديدة الُمضافة لممادة الرابعة مف القانكف رقـ "
نظاـ المرتبات لمعامميف الكطنييف ليس حكماًال تقاعدياًال كال عبلقة لو بتسكية المعاش 

 .الضماني كال في احتساب الدخل الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش
كما أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف أف يككف األجر الفعمي يفكؽ الدرجة السادسة 

عشر عندما يضاؼ إليو ما يستحقو المضمكف مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية 
 ".أخرػ ذات صفة مستقرة كثابتة كمنتظمة

  1970حيث أنو كلئف كاف الطاعف مكظف عاـ ُأحيل عمى التقاعد عاـ 
مسيحي كقد اشتغل بعد ذلؾ في مجاؿ العمل الحر مع بعض الشركات كأُعيد 

 .ربط معاشو الضماني مف جديد ثـ فكجئ بخفض معاشو

 :األساس اللانوني- 2
  مف قانكف الضماف االجتماعي (16)المادة: 

إذا زاكؿ صاحب المعاش المستحق كفقاًال ليذا القانكف أك لقانكف التقاعد أك "
التأميف االجتماعي خدمة أك عمبلًال يخضعو ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي، 
فيكقف صرؼ معاشو اعتباراًال مف أكؿ الشير التالي لتاريخ عكدتو إلى الخدمة أك 

العمل كيستمر مكقكفاًال طكاؿ مدة خدمتو أك عممو الخاضع لمضماف االجتماعي، فإذا 
انتيت خدمتو أك عممو فيعاد تقدير معاشو عمى أساس ضـ جميع مدد عممو أك 

 ".خدمتو المحسكبة كفقاًال لمقانكف 
  عناصر التسكية"مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي  (21)المادة:" 

 :يتحقق قسـ المنافع النقدية مف العناصر البلزمة لمتسكية كىي"
 .مجمكع مدد الخدمة أك العمل المحسكبة لممشترؾ -أ 
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متكسط المرتب أك األجر أك الدخل خبلؿ السنكات الثبلثة السابقة عمى انتياء  -ب 
 .الخدمة أك العمل

 :التعميق- 3
  إذا زاكؿ صاحب المعاش المستحق كفقاًال لقانكف الضماف االجتماعي أك لقانكف

التقاعد أك التأميف االجتماعي خدمة أك عمل يخضعو ألحكاـ قانكف الضماف 
االجتماعي، فيكقف صرؼ المعاش إلى حيف انتياء خدمتو أك عممو كيسكػ 

 . مسيحي1980لسنة  (13)كفقاًال ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

  مسيحي جاء خاصاًال بمرتبات المكظفيف 1981لسنة  (15)إف القانكف رقـ 
الكطنييف ككيفية احتسابيا كما أف القانكف المذككر أعبله لـ يمـز الجيات 

الُمشار إلييا في الفقرة الُمضافة لممادة الرابعة بتحديد األجر كفق الجدكؿ رقـ 
نما ألزميا بإحالة ما زاد عنو إلى الخزانة العامة (1)  .كا 

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا، وفي الموضوع بنلض الحكـ المطعوف فيو 
حالة اللضية إلى دائرة اللضاء اإلداري بمحكمة استئناؼ بنغازي لمفصل فييا  وا 

 مجدداًا مف ىيئةٍة أخرى 
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 ( ؽ62/42)الطعػػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػـ 
 متلاعد يطالب بربط معاشو مف تاريخ إحالتو عمى التلاعد 
 واحتساب قيمة العمل اإلضافي في المعاػػػػػػػػػػػػػػػػػش كاممة

 
 

  



234 

 

متلاعد يطالب بربط معاشو مف تاريخ إحالتو عمى التلاعد واحتساب قيمة العمل 
 اإلضافي في المعاش كاممة

 مسيحي15/11/1998ؽ، جمسة 62/42الطعف اإلدارؼ رقـ 
 "المبدأ- "1

خدمة المكظف الغير الئق صحياًال تنتيي اعتباراًال مف اليـك التالي الستفاد "
 ".إجازاتو ما لـ يطمب إحالتو عمى التقاعد قبل ذلؾ

ؽ يطالب بإلغاء قرار لجنة 106/23أقاـ الطاعف الدعكػ اإلدارية رقـ 
ـ كالقاضي بإلزاـ الجية الطاعنة بربط 1993 لسنة 57المنازعات الضمانية رقـ 

معاش المطعكف ضده اعتباراًال مف تاريخ قرار جية اإلدارة بإحالتو لمتقاعد كاحتساب 
قيمة العمل اإلضافي في المعاش شرحاًال لدعكاه بأف القرار المطمكب إلغاؤه مخالفاًال 
لمقانكف ألف قانكف الخدمة المدنية كالبلئحة اإلدارية لمشركات كالمنشآت المممككة 

لممجتمع تطمب تكافر المياقة الصحية لتكلي الكظائف أك العمل، فإذا ثبت عدـ تكافر 
لياقة المكظف فإف خدمتو تعد منتيية بقكة القانكف اعتباراًال مف تاريخ صدكر قرار 

المجنة الطبية لعدـ المياقة الصحية كال يترتب عمى تأخر جية اإلدارة في إصدار قرار 
 مف قانكف 107/4بانتياء خدمة المكظف أؼ أثر المتداد خدمتو كفقاًال لنص المادة 

الخدمة المدنية التي نصت عمى أف خدمة المكظف الغير الئق صحياًال تنتيي اعتباراًال 
 .مف اليـك التالي الستنفاد إجازاتو السنكية ما لـ يطمب إحالتو لمتقاعد

 :األساس اللانوني- 2
 (107)  ـ1976لسنة  (55)مف قانكف الخدمة المدنية رقـ: 

تثبت عدـ المياقة الصحية لمخدمة بقرار مف المجنة الطبية "تنص عمى 
المختصة، كأف الذؼ تنتيي خدمتو بسبب عدـ المياقة الصحية تعد خدمتو منتيية 

 ".اعتباراًال مف اليـك استنفاده إجازاتو السنكية ما لـ يطمب إحالتو لمتقاعد قبل ذلؾ
 :التعميق- 3

كمكدػ ذلؾ أف عدـ المياقة الصحية تثبت بقرار يصدر عف المجنة الطبية مما 
يجعمو قراراًال فنياًال يكشف عف مدػ لياقة المكظف لبلستمرار في عممو فإذا ما ثبتت 
عدـ لياقة المكظف صحياًال الستمراره في الكظيفة كاف لو أف يستنفد إجازاتو السنكية 



235 

 

قبل أف ُيحاؿ عمى التقاعد كلو أيضاًال أف يطالب إحالتو عمى التقاعد حتى قبل استنفاد 
إجازاتو السنكية كينبني عمى ذلؾ أنو حتى ثبكت عدـ المياقة الصحة في المكظف 
بمكجب قرار المجنة الطبية المختصة فإف خدمتو تعد ممتدة إلى أف يستنفذ إجازاتو 

السنكية مما ال يجكز معو القبكؿ أف خدمة المكظف تنتيي بمجرد صدكر قرار المجنة 
 .الطبية المختصة

 فميذه األسباب
 .حكمة المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وفي الموضوع برفضو
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 ( ؽ68/42)الطعػػػػػػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػـ 
 العمل اإلضافي ال يجوز صرفو إال مف جية العمل األصمية
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 العمل اإلضافي ال يجوز صرفو إال مف جية العمل األصمية
 (ـ1998)ر .ك29/11/1428، جمسة (ؽ68/42)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف العمل اإلضافي يككف داخل جية العمل األصمية لممضمكف كيصرؼ مف "

 ".قبميا كال يجكز منح عمل إضافي كصرفو مف غير الجية األصمية لممضمكف 
  أف المطعكف ضده كىك مكظف عاـ بالدرجة العاشرة –تتحصل كاقعة الدعكػ 

 كذلؾ مف 8/85أنييت خدماتو بناءًال عمى طمبو طبقاًال ألحكاـ القانكف رقـ 
ـ كعند تسكية معاشو الضماني لـ يحتسب لو ما كاف يتقاضاه مف 1/9/1992

غير جية عممو األصمية ضمف الدخل الذؼ يتـ تسكية المعاش عمى أساسو 
مما دفعو لبلعتراض أماـ لجنة المنازعات الضمانية كالتي قررت إلزاـ الجية 
المعترض ضدىا إعادة تسكية معاشو عمى أساس احتساب ما تقاضاه مف 

أمانتي الضماف االجتماعي كالمكاصبلت كامبلًال في المعاش كمف مركز إعادة 
مف مرتبو % 50التأىيل كىيئة استثمار النير الصناعي عمى أساس 

 .األساسي

 :وىذا ىو الحكـ محل الطعف بالنلض

  كلما كاف ذلؾ ككاف الكاقع في الدعكػ أف ما تتقاضاه المطعكف ضده كىك
نما تمت " بأمانة الخزانة"مكظف  مف مقابل لما قاـ بو مف أعماؿ إضافية كا 

لدػ جيات أخرػ كليس لدػ جية عممو األصمية إال أنو كبحكـ طبيعة عممو 
بأمانة الخزانة قد تقضي القياـ بو لدػ جيات أخرػ فإف الحكـ المطعكف 

ضده كقد قضى برفض دعكػ إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية بأحقية 
المطعكف ضده في احتساب ما كاف يتقاضاه مف مقابل مف غير جية عممو 
ضمف المرتب الذؼ يسكػ عمى أساسو معاشو الضماني دكف أف يستظير ما 
إذا كاف ىذا العمل الذؼ يتقاضى عنو ىذا المقابل يتعمق بجية عممو األصمية 

أك أنو ال يتعمق بيا كبالتالي ال يحتسب ما يتقاضاه مف مقابل عنو ضمف 
المرتب الذؼ يسكػ عمى أساسو معاشو الضماني عند إحالتو عمى التقاعد 

 .االختيارؼ 
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 :التعميق- 3
إذا كاف المضمكف منتدباًال أك ُمعاراًال عمى سبيل التفرغ التاـ كيراعى في ىذا 

الصدد شركط التفرغ التاـ كأىميا قياـ الجية الفرعية المنتدب أك الُمعار إلييا 
يجكز قبكؿ صرؼ العمل اإلضافي مف الجية "المضمكف بصرؼ كامل مرتباتو، 

الفرعية باعتبارىا قد أخذت الصبلحيات الكاممة لجية عممو األصمية كأىميا صرؼ 
كامل مرتباتو، كمف يممؾ صبلحيات صرؼ المرتب يممؾ صبلحيات العمل 

 ".اإلضافي في حدكد القانكف كالمكائح المنظمة لمعمل اإلضافي
 فميذه األسباب

 حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وفي الموضوع بنلض الحكـ المطعوف فيو
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 ( ؽ95/42)الطعف اإلداري رقػػػـ 
 ملػػػػػػػػػػػػػػػػػابل العمل اإلضػػػػػػػػػػػػػافي
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 ملابل العمل اإلضافي
 (مسيحي1999)ر .ك1/1/1429، جمسة (ؽ95/42)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
أف خدمة المكظف الفعمية أك الحكمية قد تستمر رغـ صدكر قرار المجنة 
الطبية لعدـ لياقتو الصحية كلغاية إخطار جية العمل بإنياء خدمتو بعد استنفاد 

إجازاتو كتراخي جية اإلدارة في إصدار قرار إنياء خدمة المكظف لعدـ المياقة أك 
بغض النظر عف استمراره في الخدمة رغـ صدكر قرار المجنة الطبية بعجزه الصحي 

 ..."يفيد بحكـ المزـك العقمي كالمنطقي أف خدمتو مستمرة
أقاـ الطاعف الدعكػ اإلدارية طالباًال فييا إلغاء قرار المجنة الضمانية الذؼ  -

قضى بأحقية المطعكف ضده في احتساب مقابل العمل اإلضافي ضمف معاش 
الضماني حتى تاريخ صدكر قرار جية اإلدارة اإلدارؼ بإخبلء طرفو في حيف 
أف المعكؿ عميو في احتساب المعاش الضماني بسبب العجز الُكمي ىك تاريخ 
صدكر قرار المجنة الطبية كالذؼ قضت بقبكؿ الطعف شكبلًال كفي المكضكع 

 .رفضو
 وىذا ىو الحكـ المطعوف فيو

 :األساس اللانوني- 2
  مسيحي الفقرة 1976لسنة  (55)مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  (107)المادة 

(4:) 

إذا تبيف لمجنة الطبية أف المكظف غير الئق صحياًال لكظيفتو أك ألية ... )
كظيفة أخرػ، تنتيي خدمتو اعتباراًال مف اليـك التالي الستنفاده إجازاتو السنكية ما لـ 

يطمب إحالتو عمى التقاعد قبل ذلؾ، كيمنح المعاش التقاعدؼ المقرر في حالة انتياء 
الخدمة بسبب عدـ المياقة الصحية عمى أف ال يقل عف المعاش األساسي المنصكص 

عميو في قانكف الضماف االجتماعي مضافاًال إليو نصف آخر مرتب شيرؼ كامل 
 ".استحقو قبل انتياء خدمتو
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  مف الئحة المعاشات (101)المادة: 
يستحق معاش العجز الكم ي ابتداءًال مف اليـك التالي لتاريخ انتياء خدمة 

المشترؾ أك عممو متى ثبت أف انتياء الخدمة أك العمل ناشئ عف عجز كمي ال 
 ".يرجع سببو إلى إصابة عمل أك مرض أك مينة

 :التعميق- 3
إف قرار المجنة الطبية بالعجز الصحي ال يعفى مف أداء أؼ عمل لدػ الجية 
التي يعمل بيا حيث أف ليذه األخيرة حرية تحديد تاريخ انتياء خدمة المطعكف ضده 
كتمكينو مف االستمرار في العمل إلى ما بعد صدكر قرار المجنة الطبية مع ما يترتب 

 .عمى ذلؾ مف آثار
إف تاريخ قرار جية اإلدارة بانتياء الخدمة ىك المعتبر كليس قرار المجنة 

 .الطبية
 فميذه األسباب

 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وفي الموضوع برفضو
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 ( ؽ51/44) الطعف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
  بخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص قرار مف جية اإلدارة
  بإنياء الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمف ثبت عجزه
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صور قرار جية عممو - استمراره في مدة الخدمة-  ثبوت عجزه صحياًا –موظف 
 . أساسو–بانتياء خدمتو 

 ( مسيحي2000)ر .ك24/12/1430ؽ، جمسة 51/44طعف إدارؼ رقـ 
 "المبدأ- "1

أنو كلئف كاف انتياء الخدمة لمعجز الصحي ال يتـ إال بمكجب قرار مف "
المجنة الطبية المختصة إال أف تاريخ انتياء الخدمة مككل إلى الجية التي يتبعيا مف 
تقرر عجزه بجية العمل ىي صاحبة القكؿ الفصل في تحديد تاريخ انتياء الخدمة 

 مف قانكف الخدمة المدنية عمى أنو 107/4كما يؤكد ذلؾ إف ما كرد بنص المادة 
إذا تبيف لمجنة الطبية أف المكظف غير الئق صحياًال لكظيفتو أك ألؼ كظيفٍة "...

أخرػ تنتيي خدمتو اعتباراًال مف اليـك التالي الستنفاده إجازاتو السنكية ما لـ يطمب 
 ...".إحالتو عمى التقاعد قبل ذلؾ

  كمؤدػ ذلؾ أف خدمة المكظف الفعمية أك الحكمية قد تستمر رغـ صدكر قرار
المجنة الطبية لعدـ لياقتو الصحية كلغاية إخطار جية العمل بإنياء خدمتو 

بعد إجازاتو، كتراخي جية اإلدارة في إصدار قرار إنياء خدمة المكظف لعدـ 
المياقة أك غض الطرؼ عف استمراره في الخدمة رغـ قرار المجنة الطبية 

 ...".بعجزه الصحي ُيفيد بحكـ المزـك العقمي كالمنطقي إف خدمتو مستمرة

 :األساس اللانوني- 2
  مف قانكف الخدمة المدنية بأنو107/4تنص المادة : 

إذا تبيف لمجنة الطبية أف المكظف غير الئق صحياًال لكظيفتو أك ألؼ - 4"
كظيفة أخرػ تنتيي خدمتو اعتباراًال مف اليـك التالي الستنفاده إجازاتو السنكية ما لـ 

 ".يطمب إحالتو عمى التقاعد قبل ذلؾ
 :التعميق- 3

مفاد ما أرستو المحكمة الُعميا في ىذا الشأف أف تاريخ قرار جية اإلدارة بإنياء 
 .خدمة المكظف ىك المعتبر كليس تاريخ ثبكت العجز بقرار المجنة الطبية المختصة
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 ( ؽ72/27)الطعػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػـ 
 -عمل إضافي-تسوية معاش ضماني 
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-                       عمل إضافي–تسوية معاش ضماني   

 ( مسيحي2001)ر .ك3/5/1369، جمسة (ؽ72/27)طعف رقـ 
 "المبدأ- "1

ال يستحقكف " العاشرة حالياًال "إف المكظفيف الذيف تزيد درجاتيـ عف األكلى "
مقابل العمل اإلضافي عف األعماؿ التي يؤدكنيا بعد ساعات العمل الرسمي ككفقاًال 

لبلئحة تنظيـ العمل اإلضافي لمعامميف بالكحدات اإلدارية الصادر بتاريخ 
ـ كالتي قد حددت فئات المكظفيف الذيف يستحقكف مقابل العمل 9/11/1977

اإلضافي الذؼ يؤدكنو بعد ساعات العمل الرسمية، ألف ىذا المقابل ميزة مف مزايا 
الكظيفة العامة تحكمو القكاعد المنظمة لو ببلئحة تنظيـ العمل اإلضافي كىي قكاعد 

 .آمره ال تجكز مخالفتيا
  ف ما يصرؼ لممكظف مقابل العمل اإلضافي بالمخالفة لؤلحكاـ المنظمة لو كا 

 –ال يدخل ضمف المرتب الفعمي الذؼ يحسب عمى أساسو االشتراؾ الضماني
 .أك تسكية معاشو الضماني

  حيث تتمخص الكقائع أف المطعكف ضده ُأحيل عمى المعاش لبمكغو سف
الشيخكخة كىك مكظف اإلدارة الُعميا كسكػ معاشو الضماني باحتساب ما كاف 

يتقاضاه مف مقابل العمل اإلضافي، ثـ ُأستبعد ما كاف يتقاضاه مف مقابل 
العمل اإلضافي مف دخمو الذؼ سكػ عمى أساسو معاشو الضماني مما دفعو 
إلى االعتراض عمى ذلؾ أماـ لجنة المنازعات الضمانية التي قررت أحقيتو 

لزاـ الجية  في احتساب ساعات العمل اإلضافي كاممةًال في المعاش كا 
 .المعترض ضدىا تسكية تتضمف ذلؾ

 :األساس اللانوني- 2
 نصت المادة األكلى مف الئحة تنظيـ العمل اإلضافي عمى: 

يستحق كل مكظف مف الدرجة األكلى فما دكف يؤدػ عمبلًال بعد ساعات "
العمل الرسمي أف يتقاضى أجراًال عف الساعات التي تؤدػ فييا ىذا العمل طبقاًال 

 ".لمشركط كاألكضاع المبينة في ىذه البلئحة
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 :التعميق- 3
عدـ جكاز صرؼ العمل اإلضافي لمكظفي الدرجة الحادية عشر فما فكؽ 
لمعامميف في الجيات العامة كاألجيزة العامة كما في حكميا كالخاضعيف ألحكاـ 

 . مسيحي1976لسنة  (55)القانكف رقـ 
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وفي الموضوع بنلض الحكـ المطعوف فيو 
لغاء اللرار المطعوف فيو  .وا 
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 ( ؽ48/47)الطعػػػػػػػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 إحالة متلاعد عمى المعاش وأثر تعديل عمره
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  وأثر تعديل عمره–إحالة متلاعد عمى المعاش 
 (مسيحي2004)ر .ك12/12/1372، جمسة (ؽ48/47)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إذا كانت إحالة المطعكف ضده عمى التقاعد قد تمت صحيحة إال أف إعادتو "

إلى العمل بعد حصكلو عمى حكـ بتعديل عمره كانت صحيحة أيضاًال كمنتجة آلثارىا 
ألنو بصدكر ىذا الحكـ الذؼ اكتسب حجية األمر المقضي بو كأصبح عنكاناًال لمحقيقة 
كيمكف إعادتو إلى العمل مع ما يترتب عمى ذلؾ مف آثار كمنيا االعتداد بمدة خدمتو 

 ".في حساب المعاش
أقاـ الطاعف الدعكػ طعناًال في قرار لجنة المنازعات الضمانية كالقاضي بربط 

ـ طالباًال إلغاؤه كما يترتب عمى ذلؾ مف 1/7/1998معاش المطعكف ضده اعتباراًال مف 
آثار كقاؿ شارحاًال لدعكاه أنو سبق كأف ُأحيل عمى المعاش لبمكغو السف المقررة لترؾ 

 كربط معاشو عمى ىذا األساس، إال أنو عاد إلى 1924الخدمة باعتباره مف مكاليد 
ـ غير أف 1927العمل بعد أف استصدر حكماًال بتعديل عمره حيث أصبح مف مكاليد 

الطاعف لـ يعتد بمدة خدمتو البلحقة لئلحالة األكلى بل أعتد بالربط السابق لمعاشو 
باعتبار أف تعديل عمره قد تـ في كقت الحق النتياء خدمتو مما اضطره إلى 

االعتراض عمى ىذا أماـ لجنة المنازعات الضمانية كالتي أصدرت قرار بحساب 
المدة البلحقة غير أف الطاعف ينعي عمى الحكـ المطعكف فيو مخالفة القانكف بمقكلة 

أف المطعكف ضده قد كانت إحالتو عمى التقاعد صحيحة ألنيا كانت بناءًال عمى 
تحديد عمره مف كاقع ما ىك ثابت بكتيب العائمة كال يغير مف ذلؾ حصكلو عمى حكـ 

بتعديل عمره بعد ذلؾ ألف ىذا التعديل جاء في تاريخ الحق النتياء خدمتو كربط 
معاشو المقرر كانتياء عبلقتو الكظيفية كبالتالي فإف ما انتيى إليو الحكـ سبلمة قرار 
لجنة المنازعات الضمانية بربط معاش المطعكف ضده عمى أساس خدمتو السابقة 

 .كالبلحقة إلحالتو عمى التقاعد في المرة األكلى
حيث أف عمى إدارة الضماف االجتماعي أف تحسب معاش الشيخكخة في 
تاريخ اإلحالة عمى التقاعد البلحق احتراماًال لحجية كقدسية األحكاـ القضائية التي 
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اكتسبت قكة األمر المقضي كالقكؿ بغير ذلؾ يجعل الحكـ القضائي ىدراًال ال ينتج أؼ 
 .أثر قانكني

 فميذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ43/50)الطعػػػػػػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
  خصػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مف معاش مشترؾ غير وطني
  طيمػػػػػػػػػػػة إقػػػػػػػػػػػػػػػػامتو بالخػػػػػػػػػػػػػػػػارج
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 خصـ مف معاش مشترؾ غير وطني طيمة إقامتو بالخارج 
 . مسيحي1/1/2005، جمسة (ؽ43/50)طعف إداري رقـ 

 .بمقر المحكمة الُعميا بمدينة طرابمس
 "المبدأ- "1

يقتصر صرؼ المعاش أك اإلعانة اإلجمالية إلى المشترؾ المضمكف غير "
الكطني دكف غيره كفي حالة كفاتو يصرؼ المعاش أك اإلعانة اإلجمالية لممستحقيف 
عنو مف أفراد أسرتو أك إلى ككيميـ داخل ليبيا مع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الثنائية إذا 
ما استحق المشترؾ المضمكف غير الكطني معاشاًال كفقاًال ألنظمة الضماف االجتماعي 

أك التأميف االجتماعي، فيصرؼ لو أك لممستحقيف عنو طالما كانكا مقيميف عمى 
أرض ليبيا، كال يستحق ىذا المعاش عف المدة التي يقيـ فييا المضمكف غير الكطني 

 ".خارج ليبيا
  أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية شارحاًال فييا أنو يقيـ بميبيا كمف المنتفعيف

بأنظمة الضماف االجتماعي بعد انتياء خدمتو لسبب العجز الُكمي حيث تـ 
ربط معاشو الضماني إال أف صندكؽ الضماف االجتماعي كاف يقـك بيف 

 .الحيف كاآلخر بالخصـ مف معاشو بحجة أنو كاف خارج ليبيا

 :األساس اللانوني- 2
  مسيحي بشأف 328/1986مف قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  (32)المادة 

 .تعديل بعض أحكاـ الئحة معاشات الضماف االجتماعي

يقتصر صرؼ المعاش أك اإلعانة اإلجمالية إلى المشترؾ المضمكف غير "
الكطني دكف غيره كفي حالة كفاتو يصرؼ المعاش أك اإلعانة اإلجمالية لممستحقيف 

 ".عنو مف أفراد أسرتو أك إلى ككيميـ داخل ليبيا
 :التعميق- 3

  حيث يقتصر صرؼ المعاش أك اإلعانة اإلجمالية إلى المشترؾ المضمكف
غير الكطني دكف غيره، كفي حالة كفاتو يصرؼ المعاش أك اإلعانة 

اإلجمالية لممستحقيف عنو مف أفراد أسرتو أك إلى ككيميـ داخل ليبيا مع مراعاة 
أحكاـ االتفاقيات الثنائية إذا ما استحق المشترؾ المضمكف غير الكطني 
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معاشاًال كفقاًال ألنظمة الضماف االجتماعي أك التأميف االجتماعي، فيصرؼ لو 
أك المستحقيف عنو طالما كانكا مقيميف عمى أرض ليبيا، كال يستحق ىذا 

 .المعاش عف المدة التي يقيـ فييا المضمكف غير الكطني خارج ليبيا

  كمفاد ذلؾ إنو في حالة كفاة المشترؾ المضمكف غير الكطني يصرؼ
المعاش الضماني لممستحقيف عنو مف أفراد أسرتو طالما كانكا مقيميف داخل 
ليبيا، كأف ىذا المعاش يستحق لممضمكف المشترؾ غير الكطني دكف غيره 
كذلؾ إذا كاف عمى قيد الحياة كمقيماًال عمى أرض ليبيا، كأف المدة التي يقيـ 

 .فييا المضمكف غير الكطني خارج ليبيا ال يستحق عنيا ىذا المعاش
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا، وبنلض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعوى 
 .ؽ محكمة استئناؼ بنغازي برفضيا137/28اإلدارية رقـ 
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 ( ؽ37/50)الطعػػػػػػػػػػف المدني رقػػػػػػػػػػـ 
 الجمع بيف المعاش الضماني ودخل آخر
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 " ودخل آخر–الجمع بيف المعاش الضماني"
ر . ك30/1/1373، بالجمسة المنعقدة بتاريخ (ؽ37/50)قضية الطعف المدني رقـ 

 ( مسيحي2005)
 "المبدأ- "1

يشترط لجكاز الجمع بيف المعاش الضماني كأؼ دخل آخر أف يككف ىذا "
رفي أك ميني يزاكلو المضمكف لحساب نفسو أما إذا  الدخل مف عمل إنتاجي أك حِّ
كاف مصدره جيٍة عامة أك جيٍة أخرػ مممككة ُكمياًال أك ُجزئياًال لمدكلة فإف الجمع بينو 

 ".كبيف المعاش الضماني غير جائز
  حيث أنو كلئف كاف الطاعف يجمع بيف كظيفتو بأمانة العدؿ كالعمل كمأذكف

شرعي كلما بمغ سف الشيخكخة كصار صاحب معاش ضماني رفضت جية 
اإلدارة صرؼ تمؾ المكافأة كاممة بحجة عدـ جكاز الجمع بينيا كبيف المعاش 

 .الضماني

 :األساس اللانوني- 2
  مسيحي80لسنة / 13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (39/1)المادة  

ال يجكز أف يجمع المشترؾ بيف المعاش الُمقرر لو كفقاًال ألحكاـ ىذا القانكف "
أك لتشريعات التقاعد أك التأميف االجتماعي، كبيف مرتب أك أجر أك دخل يستحقو 

عف خدمتو لدػ جيٍة عامة أك جيٍة يممؾ الشعب أك الدكلة كل أك بعض رأس ماليا، 
كيستثنى منو ذلؾ المعاش الجزئي إلصابة العمل، كما يستثنى أؼ مقابل يصرؼ 

لممشترؾ صاحب المعاش عف أعماؿ عارضة أك كقتية كذلؾ عمى النحك الذؼ تبينو 
 .المكائح
  ـ بشأف تعديل بعض أحكاـ 85لسنة  (8)المادة األكلى مف القانكف رقـ

يجكز ألصحاب المعاشات كفقاًال لقانكف التقاعد، أك "القانكف المذككر أعبله 
قانكف التأميف االجتماعي، أك قانكف الضماف االجتماعي، أك قانكف تقاعد 

العسكرييف أف يجمعكا بيف معاشاتيـ كبيف أؼ دخل آخر مف عمل إنتاجي أك 
 ".ميني أك حرفي، يزاكلكنو لحساب أنفسيـ
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  لسنة  (360)المادة األكلى مف قرار أميف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ رقـ
يستحق " مسيحي بتعديل بعض أحكاـ الئحة المأذكنيف تنص عمى أنو 1981

المأذكف لقاء عممو مكافأة شيرية مقدارىا مائة كعشركف ديناراًال كيككف مقدار 
ىذه المكافأة ستيف ديناراًال بالنسبة إلى المأذكف الذؼ يشغل كظيفة أك عمبلًال 

بمرتب أك أجر أك مكافأة، فإذا انتيت خدمتو بيا استحق المكافأة المنصكص 
 ".عمييا في الفقرة األكلى مف تاريخ انتياء خدمتو

 :التعميق- 3
  إف المكافأة التي ُتصرؼ لممأذكف الشرعي مف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ لـ

يتقرر بتشريح الئحي اعتبار العمل الذؼ ُتصرؼ مف أجمو مف األعماؿ 
 .العارضة أك الكقتية كمف ثـ ينطبق عمييا كصف الدخل اآلخر

  ال يجكز الجمع بيف المعاش الضماني كالمكافأة التي ُتصرؼ لممأذكف الشرعي
 .باعتبارىا دخل آخر

 فميذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا، وبرفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ26/49)الطعػػػػف اإلداري رقػػػـ 
 تسوية معاش ضماني واحتساب مكافأة
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  احتساب مكافأة–تسوية معاش ضماني 
 ( مسيحي2005)ر .ك10/4/1373، جمسة (ؽ26/49)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف تسكية المعاش بالنسبة لمذيف تنطبق عمييـ أحكاـ قانكف الخدمة المدنية "

تتـ عمى أساس الدخل الذؼ كانكا يتقاضكنو مف الجية التي طمبكا إنياء عمميـ أك 
خدمتيـ فييا ال ينصرؼ إلى أية أعماؿ أخرػ يقكمكف بيا ال تخضعو ألحكاـ قانكف 
الخدمة المدنية عمى أف ُيعاد تسكية معاشاتيـ عند بمكغ سف الشيخكخة إذا اختاركا 

 ".االستمرار في الضماف االجتماعي
  أقاـ الطاعف الدعكػ بإلغاء القرار الصادر عف لجنة المنازعات الضمانية

كتسكية معاشو باحتساب المكافأة التي كاف يتقاضاىا مف النادؼ الميبي 
لمسيارات، حيث أنو كاف يعمل بمركز إعادة تأىيل المعاقيف كُأحيل إلى 

الضماف االجتماعي بناءًال عمى طمبو كقد تمت تسكية معاشو الضماني دكف 
احتساب قيمة المكافأة التي كاف يتقاضاىا مف النادؼ المذككر الذؼ كاف 

 .يعمل بو إضافةًال إلى عممو األصمي

 :األساس اللانوني- 2
ال يحق تسكية المعاش الضماني باحتساب الدخل العائد مف النادؼ الميبي 

 .لمسيارات ألنو ال ينطبق عميو قانكف الخدمة المدنية
 :التعميق- 3

حيث أف الدخل الذؼ يطمب الطاعف احتسابو في ربط المعاش لـ يكف ناشئاًال 
نما ىك مكافأة عف عممو في  مف عممو الخاضع ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية كا 

النادؼ الميبي لمسيارات فإف ىذا الدخل ال يجكز حسابو ضمف الدخل الذؼ يربط عمى 
 .أساسو المعاش الضماني

 فميذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا وألزمت الطاعف بالمصاريف
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 (ؽ70/49)الطعػػػػف اإلداري رقـ 
 احتساب معػػػػػػػػػػاش العجز الكمي

 
  



259 

 

 "احتساب معاش العجز الكُممي"
ر .ك22/5/1373ؽ بالجمسة، المنعقدة بتاريخ 70/49قضية الطعف اإلدارؼ رقـ 

 (مسيحي2005)
 "المبدأ- "1

إف مقتضى قانكف الضماف االجتماعي قد بيف المرتب الفعمي أك األجر "
الفعمي الذؼ يحسب عمى أساسو اشتراكات المكظفيف أك الُعماؿ كالذؼ تسكػ عمى 

أساسو المعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانية كالتي تشمل ما يتقاضاه المضمكف مف 
مرتب أساسي أك أجر أساسي ُمضافاًال إليو ما يستحق مف عبلكات كبدالت كمزايا 
مالية أخرػ شرط أف تككف ذات صفة ثابتة كمنتظمة كيسكػ المعاش طبقاًال لنص 

حيث أنو كلئف كاف المطعكف ". مف قانكف الضماف االجتماعي (18-14)المادتيف 
كربط لو % 60ضده قد عرض عمى المجنة الطبية التي قدرت لو نسب عجز 

 .المعاش الضماني عمى أساس آخر مرتب تتقاضاه قبل إحالتو عمى المجنة الطبية
 :األساس اللانوني- 2

  لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (أ)المادة الثامنة عشر الفقرة
إذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو بسبب عجز ُكمي مستديـ " مسيحي 1980
 ناشئ عف عدـ المياقة الصحية أك عف مرض حادث –أك أكثر % 60كبنسبة 

ككاف ذلؾ ال يرجع إلى إصابة عمل، فإنو يستحق معاشاًال يحسب عمى أساس 
مف  (14)مف المعاش الكامل المحسكب كفقاًال لحكـ المادة " خمسيف في المائة"

عف كل سنة اشتراؾ مف " نصف في المائة % 2/1"ُمضافاًال إليو  (ىذا القانكف 
عف كل " اثناف في المائة% 2" العشريف سنة األكلى مف مدة العمل أك الخدمة

 ".سنة خدمة أك عمل تزيد عمى ذلؾ

 يحسب معاش الشيخكخة لممشترؾ عمى أساس "أ /المادة الرابعة عشر الفقرة
متكسط مرتبو الفعمي أك أجره الفعمي أك دخمو المفترض في خبلؿ السنكات 

 .الثبلث األخيرة مف مدة خدمتو أك عممو
2/2)كيضرب ىذا المتكسط في 

عف كل سنة خدمة أك عمل مف  (1%
 ".عف كل سنة خدمة أك عمل لو تالية لذلؾ (%2)العشريف سنة األكلى لممشترؾ ك
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 :التعميق- 3
  إف تسكية المعاش بسبب العجز الُكمي، ال يككف عمى أساس ما تتقاضاه

المضمكف في آخر شير عمل أك خدمة، بل يككف عمى أساس متكسط ما 
 .تتقاضاه خبلؿ ثبلث سنكات األخيرة مف مدة خدمتو

 فميذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ67/48)الطعف المدني رقػػـ 

 تلادـ العالوات والمزايا النفطية
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 " ممثل لجنة المنازعات– العالوات والمزايا النفطية –تلادـ "
ر .ك27/3/1373، بالجمسة المنعقدة بتاريخ (ؽ67/48)قضية الطعف المدني رقـ 

 (مسيحي2005)
 "المبدأ األوؿ- "1

لبلشتراكات الضمانية امتيازاًال عاماًال عمى جميع أمكاؿ الُممـز بأدائيا يأتي بعد "
 ".امتياز المصركفات القضائية

 "المبدأ الثاني"
إف المنح المالية كالمزايا المالية كالمأكل كالمسكف الذؼ يقدـ لبعض العامميف "

بالشركات النفطية يعتبر مف اإلضافات التي تدخل في حساب األجر الفعمي 
لممضمكف المشترؾ الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكات الُعماؿ الضمانية كلـ يشترط 

 ".أف تدـك في ىذه اإلضافات صفة الثبات كاالستقرار مدة معينة
 "المبدأ الثالث"
ال يشترط في الممثل القانكني لمخصـ الماثل أماـ لجنة المنازعات الضمانية "

أف يككف محاـ عف الخصـ كمف ثـ يصح أف يحضر الخصـ بنفسو أماميا أك ككيمو 
 ".أك مف ينكب عنو قانكناًال 

  حيث أنو كلئف كاف الطاعف قد أقاـ دعكاه اإلدارية طالب إلغاء قرار لجنة
المنازعات الضمانية بشأف رفض تظممو في االشتراكات الضمانية التي ألزمو 
بيا قسـ االشتراكات بصندكؽ الضماف االجتماعي عف كجبات الغذاء التي 
تقدميا الشركة التابع ليا لعماليا خبلؿ عمميـ التناكبي بمكاقعيا النفطية 
كمقابل السكف الذؼ تكفره ليـ كغرامات التأخير عف ىذيف البنديف كعف 

المكافآت التشجيعية التي منحت لمعامميف في بعض السنكات كحكافز ليـ 
 ".كغرامة التأخير عنيا

 :األساس اللانوني- 2
  مسيحي1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (70)المادة  



263 

 

يككف لبلشتراكات الضمانية كغرامات التأخير امتياز عاـ عمى جميع أمكاؿ "
الُممـز بأدائيا كتأتي مرتبة ىذا االمتياز بعد مرتبة المصركفات القضائية كتتبع بشأنو 

 ".مف القانكف المدني الميبي (1143)أحكاـ المادة 
  يقصد باألجر الذؼ "مف الئحة االشتراكات كالتسجيل كالتفتيش  (أ/35)المادة

 فيما يتعمق بالعامميف بعقكد عمل الكارد بيانيـ في –يستحق عنو االشتراؾ 
 األجر الفعمي كىك كل ما يستحقو –مف ىذه البلئحة  (7)ك (6)المادتيف 

العامل المشترؾ لقاء عممو مف مقابل نقدؼ أك عيني أياًال كانت الفترة التي 
 ".يستحق عنيا

  تنشأ لجاف إدارية ذات "ـ 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (44)المادة
اختصاص قضائي تفصل بقرار نيائية كاجبة النفاد في المنازعات التي تنشأ 

بيف المضمكنيف كجيات العمل كالمجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في 
 .خصكص تطبيق ىذا القانكف 

كتككف بدائرة كل بمدية لجنة كاحدة أك أكثر حسبما تقضيو حاجة العمل، 
كُتشكل كل لجنة برئاسة قاضي تندبو الجمعية العمكمية لممحكمة االبتدائية التي يقع 

 :بدائرة اختصاصيا مقر المجنة كعضكية كل مف
مندكب عف المجنة الشعبية لمعدؿ في البمدية التي يقع بدائرة اختصاصيا مقر  -أ 

 .المجنة

 . مندكب عف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية -ب 

 . مندكب عف إحدػ جيات العمل في دائرة البمدية -ج 

 ...".أحد المضمكنيف العامميف في نطاؽ البمدية -د 

 :التعميق- 3
  إف صفة رئيس كأعضاء لجنة المنازعات مقررة ليـ بمكجب القانكف كالقرار رقـ

ف إغفاؿ بياف صفاتيـ ال ُيعد عيباًال جسيماًال يجعل القرار 1974لسنة  (714)  كا 
نما مف اإلجراءات الشكمية  باطبلًال أك معدكماًال كليس مف اإلجراءات الجكىرية كا 

 .الثانكية
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  إف االشتراكات الضمانية ىي المصدر األكؿ مف مصادر تمكيل صندكؽ
الضماف االجتماعي، كىذا الصندكؽ شخص مف أشخاص القانكف العاـ 
كأمكالو مخصصة لمصمحٍة عامة كىي منافع الضماف االجتماعي كىذه 

االشتراكات حق قرره القانكف لجيٍة عامٍة كلمصمحة عامة فإف االلتزاـ بيا ال 
 .يتقادـ

  إف ما يتقاضاه العامميف بالحقكؿ النفطية مف منح سنكية كمأكل كمسكف تعتبر
مف مككنات األجر الفعمي لممضمكف المشترؾ الذؼ تحسب عمى أساسو 

 .االشتراكات الضمانية كال يشترط فييا الدكاـ كالثبات كاالستقرار
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا لممطعوف ضدىما األوؿ والثاني ورفضو 
 .موضوعاًا وألزمت الطاعف بالمصروفات
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 ( ؽ88/49)الطعػػػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػـ 
 المرتب أو األجر أو الدخل الذي يربػػػػػػػػػػط 

 وأثره-  أساس ذلؾ –عمى أساسو المعاش 
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 - أثره-  أساس ذلؾ–المرتب أو األجر أو الدخل الذي يربط عمى أساسو المعاش 
 (مسيحي2005)ر .ك29/5/1373، جمسة (ؽ88/49)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
المرتب الذؼ يحسب عمى أساسو المعاش ىك متكسط مرتب المضمكف أك "

أجره أك دخمو الفعمي في خبلؿ الثبلث سنكات األخيرة مف مدة خدمتو أك عممو كليس 
 ".آخر مرتب تتقاضاه

  حيث أقاـ مكرث المطعكف ضدىا الدعكػ اإلدارية طالباًال إلغاء قرار لجنة
ـ شارحاًال أنو 1/3/1989ـ كذلؾ مف تاريخ االستحقاؽ مف 8/1988المنازعات 

كاف يعمل بشركة فيبا لمعمميات النفطية حتى أصيب بعجز عف العمل فررت 
ـ 1/3/1989كربط معاشو اعتباراًال مف % 60المجنة الطبية نسبة عجزه 

ـ مف ىذا الربط كتظمـ أماـ لجنة المنازعات 2/1989مسيحي مرتب شير 
 .الضمانية كالتي رفضت تظممو

 :األساس اللانوني- 2
  ـ بشأف الضماف االجتماعي 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (14)المادة

 :كالتي نصت عمى
يحسب معاش الشيخكخة لممشترؾ عمى أساس متكسط مرتبو أك أجره الفعمي " -أ 

 .أك دخمو المفترض خبلؿ السنكات الثبلث األخيرة مف مدة خدمتو أك عممو

عف كل سنة خدمة أك عمل مف العشريف  (%2,5)كيضرب ىذا المتكسط 
 .عف كل سنة خدمة أك عمل لو تالية لذلؾ (%2)سنة األكلى لممشترؾ ك

مف الحد األدنى  (ثمانيف في المائة)عمى أال يقل معاش الشيخكخة عف  -ب 
لؤلجكر كال يزيد عمى ثمانيف في المائة مف متكسط المرتب أك األجر أك 

 .الدخل الذؼ سكػ عمى أساسو المعاش

 كيقف اقتطاع االشتراكات مف مرتب المشترؾ أك أجره أك دخمو لحساب  -ج 
المعاش كذلؾ ابتداءًال مف التاريخ الذؼ تخكلو فيو مدة خدمتو أك عممو 

المحسكبة الحد األقصى لممعاش، كال تدخل المدة التالية لذلؾ التاريخ في 
 ".حساب المعاش
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 :التعميق- 3
  ( 14)مف المقرر أف ربط المعاش الضماني يجب أف يتـ كفقاًال ألحكاـ المادة

 : كالتي تنص عمى1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

أف المرتب الذؼ يحسب عمى أساسو المعاش ىك متكسط مرتب المضمكف أك 
أجره أك دخمو الفعمي خبلؿ السنكات الثبلث األخيرة مف مدة خدمتو أك عممو كليس 
آخر مرتب أك أجر كاف يتقاضاه أك دخل كاف يحققو مما ال مجاؿ معو لبلجتياد أك 

 .الخبلؼ
 فميذه األسباب

 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ97/49)الطعف اإلداري رقـ 

 تسوية معػػػػػػػػػػػػػػػػاػش ضمانػػػػػػي
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 تسوية معاش ضماني
 .(مسيحي2005)ر .ك23/10/1373، جمسة (ؽ97/49)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو قبل بمكغو السف المحددة النتياء الخدمة "

أك العمل فإنو ال يستحق معاش الشيخكخة إال حيف يبمغ السف المحددة النتياء 
( 13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (13)الخدمة أك العمل كفقاًال ألحكاـ المادة 

 ". مسيحي1980لسنة 
  ؽ طالباًال إلغاء قرار لجنة 217/30أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية رقـ

ـ 1/7/99المنازعات الضمانية المتضمف ربط معاشو الضماني اعتباراًال مف 
ـ قاؿ 1/6/2000ـ كحتى 1/7/1996مع صرؼ معاشاتو المتراكمة مف 

ـ ككاف يعمل بقطاع اإلسكاف كالمرافق عمى 1934شارحاًال أنو مف مكاليد 
ـ كقد انتيت خدماتو بتاريخ 1/5/1980كظيفة مختار محمة منذ 

ـ كىك ما دفعو 1/6/2000ـ كتـ ربط معاشو اعتباراًال مف 31/5/1992
لبلعتراض أماـ لجنة المنازعات طالباًال ربط معاشو اعتباراًال مف 

 .مسيحي1/7/1996

 :األساس اللانوني- 2
  ـ بتعديل بعض 86لسنة  (14)مف القانكف رقـ  (13)كفقاًال ألحكاـ المادة

يستحق معاش الشيخكخة لممشترؾ "أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي عمى أنو 
" عند انتياء خدمتو أك عممو بسبب بمكغ السف المحددة قانكناًال لترؾ العمل

خمس - 65 –تككف ىذه السف "مف نفس المادة عمى أف  (ب)كنصت الفقرة 
كستيف سنة ميبلدية كاممة فيما يتعمق بالمشتركيف مف الرجاؿ مف غير الفئة 

عمى  (ج)مف ىذه المادة كما نصت الفقرة  (ج)المنصكص عمييا في الفقرة 
أف تككف سف انتياء الخدمة لمف يخضعكف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية مف "

 ".الرجاؿ اثنتيف كستيف سنة ميبلدية كاممة
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 :التعميق- 3
مفاد ذلؾ أف سف انتياء الخدمة لمف يخضعكف ألحكاـ الخدمة المدنية مف 

ف سف انتياء الخدمة لمف ال يخضع ألحكاـ الخدمة 62الرجاؿ   سنة ميبلدية كاممة كا 
 سنة خمس كستيف سنة كاممة فيما عدا الفئات الثبلث المنصكص 65المدنية تككف 

ـ سالف الذكر 86لسنة  (14)مف القانكف رقـ  (13)مف المادة  (ج)عمييا في الفقرة 
 .الذؼ حدد سف انتياء عمميا كاستحقاقيا لمعاش الشيخكخة بستيف سنة ميبلدية كاممة

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعوى 

 ؽ محكمة استئناؼ بنغازي برفضيا217/30اإلدارية رقـ 
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 ( ؽ49/  151)الطعػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػـ 
 تلرير عػػػػػػػالوة العمل مف حيث دخوليا أـ ال 
 في حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب المرتب أو األجػػػػػػػػػػػر الذي 
 يسػػػػػوى عمى أساسو المعاش الضمانػػػػػػػػػػػػػػي
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تلرير عالوة العمل تدخل أـ ال في حساب المرتب أو األجر الذي يسوى عمى 
 .أساسو المعاش الضماني

 (مسيحي2005)ر .ك20/11/1373، جمسة (ؽ151/49)طعف إدارؼ رقـ 
 "المبدأ- "1

كلما كانت عبلكة العمل اإلضافي بحكـ طبيعتيا ال تعد ثابتة كال مستقرة "
كغير منتظمة الرتباطيا بظركؼ العمل كتقدير جية العمل كبالتالي ال تدخل في 

 ".حساب المرتب أك ألجر الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني
  أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية شارحاًال فييا أف الصندكؽ لـ يدخل كل

مقابل عممو اإلضافي في حساب معاشو الضماني بحجة سقكط بعضو 
بالتقادـ كنازع في ىذا أماـ المجنة التي أصدرت قرارىا برفض منازعتو كنظرت 
المحكمة الدعكػ كقضت فييا بقبكؿ الطعف شكبلًال كبإلغاء القرار المطعكف فيو 

لزاـ فرع صندكؽ الضماف االجتماعي بصرؼ فركقات معاش المطعكف  كا 
 .ضده البالغة خمسة كثمانيف شيراًال 
 .وىذا ىو الحكـ المطعوف فيو

 :األساس اللانوني- 2
 "التقادـ بمضي خمس سنكات"مف القانكف المدني  (362/2)المادة 

تتقادـ بخمس سنكات الدعاكػ بكل حق دكرؼ متجدد كلك أقر  بو المديف - "1
كأجرة المباني كاألرض الزراعية كمقابل الحكر كاإليرادات المرتبة كالميايا كاألجكر 

 ".كالمعاشات
ـ بشأف الضماف االجتماعي 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (52)المادة 

 :المرتب أك األجر (6)الفقرة 
ىك المرتب الفعمي أك األجر الذؼ ُتحسب عمى أساسو اشتراكات المكظفيف "

أك الُعماؿ، كما تسكػ عمى أساسو المعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانية كيشمل ما 
يتقاضاه المضمكف المشترؾ مف مرتب أساسي أك أجر أساسي ُمضافاًال إليو ما 

يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ كذلؾ بشرط أف تككف ىذه اإلضافات 
 .ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة
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كتحدد المكائح عناصر المرتب أك األجر، سكاءًال كاف يؤدؼ مف جية العمل أك 
 .غيرىا، كسكاءًال كاف يؤدػ نقداًال أك عيناًال أك في شكل عمكالت أك بأية صكرة أخرػ 

 :التعميق- 3
 .عبلكة العمل اإلضافي ال تدخل في حسابات المعاش الضماني

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعوى 

 .ؽ محكمة استئناؼ طرابمس برفضيا99/30اإلدارية رقـ 
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 ( ؽ108/51)الطعف اإلداري رقػػػػػػػػػػـ 
  عدـ احتسػػػػػػػػػػاب عالوة االغػتػػػػػػػػػػراب
  ضمف المعػػػػػػػػػػػػػػاش الضمانػػػػػػػي
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   عدـ احتساب عالوة االغتراب ضمف المعاش الضماني
 (مسيحي2006)ر .،12/2/1374، جمسة (ؽ108/51)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
 1981لسنة  (20)قرار أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي رقـ "

بشأف تحديد المزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب الفعمي الذؼ حدد ىذه 
العبلكات كلـ تكف عبلكة االغتراب كاحدة منيا، كما عرؼ المرتب الذؼ تسكػ عمى 

المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ تحسب عمى "أساسو المعاشات الضمانية بأنو 
أساسو اشتراكات المكظفيف أك الُعماؿ كما تسكػ عمى أساسو المعاشات كغيرىا مف 

مف مرتب أساسي أك أجر  (المشترؾ)المنافع الضمانية كيشمل ما يتقاضاه المضمكف 
أساسي ُمضافاًال إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ كذلؾ بشرط 

 ".أف تككف ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة كثابتة كمنتظمة
  أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية شارحاًال أنو ُأحيل عمى المعاش لعدـ

المياقة الصحية كقاـ قسـ المنافع النقدية بصندكؽ الضماف االجتماعي بربط 
معاشو الضماني عمى أساس مرتباتو التي تتقاضاىا داخل الجماىيرية كلـ 
يدخل فيو مرتباتو كعبلكات عممو بالمكتب الشعبي الميبي بسكيسرا الذؼ داـ 

 .أربعة كعشريف شيراًال 

 :األساس اللانوني- 2
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بقرار المجنة  (أ/34)المادة 

 .ـ1991 لسنة 1079الشعبية العامة رقـ 
ىك المرتب األساسي لممكظف المشترؾ أؼ أكؿ مربكط  ":المرتب الفعمي

درجتو كما استحقو في ىذه الدرجة مف عبلكات العائمة كسائر العبلكات كالبدالت 
كالمزايا المالية األخرػ ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة التي يحددىا قرار 

 ".تصدره المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي
 :التعميق- 3

عبلكة االغتراب طبعاًال ال ُتعد عنصراًال مف عناصر المرتب الفعمي لممكظف 
بشأف  (13)المشترؾ الذؼ يسكػ عمى أساسو معاشو الضماني، ألف القانكف رقـ 
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الضماف االجتماعي اشترط في كل إضافة تمحق بالمرتب األساسي كتحسب في 
تسكية المعاش الضماني أف تككف ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة كأف تككف 

محدكدة في تشريع الئحي صدر تنفيذاًال لو كعبلكة االغتراب تفتقر إلى ىذا الشرط 
األخير، فمـ ينص في تشريع الئحي عمى اعتبارىا عنصراًال مف عناصر المرتب 

 .الفعمي لممكظف المشترؾ الذؼ يسكػ عمى أساسو معاشو الضماني
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعوى اإلدارية رقـ 
ؽ استئناؼ طرابمس برفضيا، في شأف احتساب عالوة االغتراب عنصراًا مف عناصر 105/32

 .المرتب الفعمي لمموظف المشترؾ الذي يسوى عمى أساسو معاشو الضماني
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 ( ؽ130/50)الطعف اإلداري رقـ 

 عمل إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي
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 "عمل إضافي"
ر .ك2/4/1374، الجمسة المنعقدة بتاريخ (ؽ130/50)الطعف اإلدارؼ رقـ 

 (مسيحي2006)
 "المبدأ- "1

المقصكد بالمرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش "
المرتب األساسي أك األجر األساسي ُمضافاًال إليو ما / الضماني لممضمكف بأنو

يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ متى كانت ىذه اإلضافات ذات 
 ".صفة مستقرة كمنتظمة

  حيث أف كحسبما أقاـ الطاعف الدعكػ اإلدارية طالباًال إلغاء قرار لجنة فض
المنازعات الضمانية في المنازعة التي رفعيا المستحقكف عف المضمكف 

المتكفى بشأف احتساب مقابل عممو اإلضافي عف شير أؼ النار الذؼ تكفي 
 .خبللو ضمف عناصر دخمو الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني

 :األساس اللانوني- 2
  لسنة  (13)الفقرة السادسة مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (52)المادة

المرتب الفعمي أك األجر الفعمي ىك الذؼ " مسيحي كالتي نصت عمى 1980
ُتحسب عمى أساسو المعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانية كيشمل ما 

مف مرتب أساسي أك أجر أساسي ُمضافاًال إليو  (المشترؾ)يتقاضاه المضمكف 
ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ كذلؾ بشرط أف تككف ىذه 

 .اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة

كتحدد المكائح عناصر المرتب كاألجر سكاءًال كاف يؤدؼ مف جية العمل أك 
 .غيرىا، سكاء كاف يؤدػ نقداًال أك عنياًال أك في شكل عمكالت أك بأية صكرة أخرػ 

 :التعميق- 3
  إف العمل اإلضافي محل النزاع غير مستكٍؼ ألحد شركطو ىك االستمرار فيو

مدة ستة أشير في السنة الميبلدية الكاحدة فقد كاف عف شير كاحد خبلؿ سنة 
ـ كبالتالي ال يصح اعتباره عنصراًال مف عناصر المرتب الذؼ يسكػ 1996

عمى أساسو المعاش الضماني كلما كاف الحكـ المطعكف فيو لـ يمتـز ىذا 
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النظر كاعتبر العمل اإلضافي مدة الشير المذككر فإنو يككف قد خالف 
 .القانكف حرياًال بالنقض

  كلما كانت عبلكة العمل اإلضافي بحكـ طبيعتيا ال ُتعد ثابتة كال مستقرة كغير
منتظمة الرتباطيا بظركؼ العمل كتقدير جية العمل كبالتالي ال تدخل في 

 .حساب المرتب أك األجر الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعوى 

ؽ استئناؼ طرابمس بإلغاء اللرار المطعوف فيو في شأف 174/26اإلدارية رقـ 
إدخاؿ عالوة العمل اإلضافي في حساب المرتب أو األجر الذي يسوى عمى أساسو 

 المعاش الضماني لممستحليف عف المضموف المتوفى
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 ( ؽ89/51)الطعػػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػـ 
 األعماؿ المضرة بالصحة- معاش الشيخوخة 
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  األعماؿ المُمضرة الصحة–معاش الشيخوخة 

 (مسيحي2006)ر .ك25/6/1374، جمسة (ؽ89/51)طعف إدارؼ رقـ 
 "المبدأ- "1

إف معاش الشيخكخة يستحق لممشترؾ عند انتياء خدمتو أك عممو بسبب "
ف ىذه السف بالنسبة لمعامميف في  بمكغو السف المحددة قانكناًال لترؾ العمل أك الخدمة كا 

 ".األعماؿ كالصناعات الُمضرة بالصحة العامة كالتي تحددىا المكائح ىي ستكف سنة
  أقاـ الطاعف الدعكػ اإلدارية طالباًال إلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات

الضمانية شرحاًال ليا أف لجنة ربط المعاشات الضمانية قررت ربط معاشو 
الضماني عمى 

1000

 سنة كلجنة 28دينارًالا شيرياًال عمى أساس  (453) مبمغ 899
 التي كاف يعمل خبلليا كسدد عنيا االشتراكات 29الربط لـ تدخل السنة 

 .الضمانية في تسكية معاشو

 :األساسي اللانوني- 2
  ـ بشأف الضماف االجتماعي 80لسنة  (13)مف قانكف رقـ  (13)نص المادة

 :كالتي نصت عمى
يستحق معاش الشيخكخة لممشترؾ عند انتياء خدمتو أك عممو بسب بمكغو  -أ 

 .السف الُمحددة قانكناًال لترؾ العمل أك الخدمة

خمساًال كستيف سنة ميبلدية كاممة فيما يتعمق  (65) كتكف ىذه السف  -ب 
ستيف سنة ميبلدية كاممة  (60)بالمشتركيف مف الرجاؿ، ككما يككف 

 :بالنسبة إلى الفئات اآلتية
 .العامبلت مف النساء .1

الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الصناعات الُمضرة بالصحة التي  .2
 .تحددىا المكائح

الرجاؿ العامميف في األعماؿ العادية كذلؾ بشرط أف يككف انتياء  .3
 .الخدمة أك العمل بناءًال عمى مكافقتيـ كمكافقة الجيات التي يعممكف بيا
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 :التعميق- 3
حيث أف الطاعف كاف يعمل فيما ُيعد مف األعماؿ الُمضرة بالصحة كأنو بمغ 

سف الستيف كبيذا يككف قد انتيت خدمتو كيستحق معاش الشيخكخة، فإف عدـ 
 .احتساب السنة التالية في تسكية معاشو الضماني كافق صحيح القانكف 

 فميذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 

 
 

  



283 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ؽ17/52)الطعػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 عدـ جواز الجمع بيف المعاش الضماني

  وأي معػػػػػػػػػػػػػػػػاش آخػػػػػػػػػر
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 عدـ جواز الجمع بيف المعاش الضماني وأي معاش آخر
 مسيحي17/12/2006، جمسة (ؽ17/52)طعف رقـ 

 "المبدأ- "1
يشترط لجكاز الجمع بيف المعاش الضماني كأؼ دخل آخر أف يككف ىذا "

الدخل مف عمل إنتاجي أك ميني أك حرفي يزاكلو المضمكف لحساب نفسو أما إذا 
كاف مصدر الدخل جية عامة أك جية أخرػ مممككة لمدكلة ُكمياًال أك جزئياًال فإف الجمع 

 ".بينو كبيف المعاش الضماني غير جائز
  أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية طالباًال جية اإلدارة بأف تصرؼ لو المكافأة

المقررة لممأذكف الشرعي كاممةًال شارحاًال إنو كاف يجمع بيف عممو بأمانة العدؿ 
كعممو كمأذكف شرعي، كبعد بمكغو سف الشيخكخة ظل يزاكؿ عممو كمأذكف 
شرعي طالب جية اإلدارة بأف تصرؼ لو المكافأة الُمقررة لممأذكف الشرعي 

 .كاممة

 :األساس اللانوني- 2
  ـ بشأف الضماف االجتماعي 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (39)المادة

 :كالتي نصت عمى
ال يجكز أف يجمع المشترؾ بيف المعاش المقرر لو كفقاًال ألحكاـ ىذا القانكف "

أك لتشريعات التقاعد أك التأميف االجتماعي كبيف مرتب أك أجر أك دخل يستحقو عف 
خدمتو لدػ جية عامة أك جية يممؾ الشعب أك الدكلة كل أك بعض رأسماليا، 

كيستثنى مف ذلؾ المعاش الجزئي إلصابة العمل ككما يستثنى أؼ مقابل يصرؼ 
لممشترؾ صاحب المعاش عف أعماؿ عارضة أك كقتية كذلؾ عمى النحك الذؼ تبينو 
المكائح، كال يجكز الجمع بيف أكثر مف معاش يؤدػ مف صندكؽ الضماف االجتماعي 
زانة عامة أخرػ، فإذا استحق الشخص أكثر مف معاش سكاءًال كاف ذلؾ  أك مف أية خِّ
بالتطبيق ألحكاـ ىذا القانكف أك ألؼ قانكف آخر فيؤدػ إليو المعاش األكثر فائدةًال لو 

دكف غيره عمى أف تبيف المكائح الحاالت التي ُتجيز طبيعتيا االستثناء مف ىذه 
 .القاعدة كحدكد ذلؾ كضكابطو
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 :التعميق- 3
حيث أف المكافأة التي تصرؼ لممأذكف الشرعي مف المجنة الشعبية العامة 

لمعدؿ لـ يتقرر بتشريع الئحي اعتباره العمل الذؼ تصرؼ مف أجمو عمبلًال عارضاًال أك 
كقتياًال كمف ثـ ينطبق عميا كصف الدخل الذؼ ال يجكز الجمع بينو كبيف المعاش 

 .الضماني
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعوى 
 . استئناؼ طرابمس برفضيا64/32اإلدارية رقـ 
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 ( ؽ104/53)الطعػػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػـ 
   قػػػػػػػرار المجنػػػػػػػػػػػػػػة الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 أحكامو-  بإنيػػػػػػػاء خدمة الموظف 
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  أحكامو–قرار المجنة الطبية بإنياء خدمة الموظف
 (مسيحي2007)ر .ك17/6/1375جمسة  (ؽ104/53)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف تحديد انتياء خدمة المكظف الذؼ ثبت عجزه الصحي بقرار مف المجنة "

 كىي صاحبة القكؿ في ذلؾ كمف ثـ فإف –الطبية مكككؿ إلى الجية التي يتبعيا 
ثبكت العجز الصحي بقرار مف المجنة الطبية مجرد سبب لقرار اإلدارة الذؼ تستند 
إليو في إنياء الخدمة أؼ أنو الحالة القانكنية التي حممتيا لمتدخل بقصد إحداث أثر 

كمكدػ ذلؾ أف خدمة المكظف - قانكني كالمتمثل في إنياء الخدمة كىك محل القرار
الفعمية أك الحكمية قد تستمر إلى ما بعد صدكر قرار المجنة الطبية كلغاية إخطاره 

 ".بانتياء خدمتو مف الجية التابع ليا
 :التعميق- 2

كمفاد ما قررتو المحكمة العميا في سياؽ الحكـ المشار إليو أعبله يككف الزماًال 
في ىذه الحالة أنو في حالة صدكر قكانيف جديدة منظمة ألؼ مسألة تنظـ شؤكف 
العامميف سكاءًال كاف مكظفيف مدنييف أك عسكرييف قبل صدكر قرار بإنياء خدماتيـ 
تككف ىي السارية إعماالًال لقاعدة األثر الفكرؼ كالمباشر كلك بعد صدكر قرار مف 

 .المجنة الطبية بعدـ لياقتيـ الصحية
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعوى 
لزاـ رافعيا بالمصروفات-  استئناؼ بنغازي –ؽ 71/34اإلدارية رقـ   برفضيا وا 
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 ( ؽ53/ 116)الطعػػػػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
  تسويػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػػػػػػػػاش الضمانػػػػػػي في حالة
 الوفػػػػػػػػػػػاة تتـ عف الشير السابق لشير الوفاة
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 تسوية المعاش الضماني في حالة الوفاة تتـ عف الشير السابق لشير الوفاة
 (مسيحي2007)ر .ك17/6/1375، جمسة (ؽ116/53)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
كحيث أنو متى كردت كممة دخل أك مرتب أك أجر كلـ يربطيا النص "

القانكني الكارد فيو بكحدة زمنية معينة يككف الشير الميبلدؼ أيضاًال ىك الكحدة الزمنية 
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات  (41)مف المادة  (أ)لبلشتراؾ حيث نصت الفقرة 

 مسيحي 1991لسنة  (1079)كالتفتيش الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
تككف العبرة في تحديد االشتراؾ في جميع األحكاؿ بما يستحق لممشترؾ في "عمى أف 

كل شير أك أجر فعمي أك مرتب فعمي أك بدخمو المفترض عف شير، كذلؾ سكاءًال 
كاف يحصل عميو فعبلًال يكمياًال أك أسبكعياًال أك شيرياًال أك كاف يستحق عف أية كحدة 

 ".زمنية أخرػ 
  ؽ أماـ دائرة القضاء 37/35أقامت المطعكف ضدىا الدعكػ اإلدارية رقـ

اإلدارؼ بمحكمة استئناؼ طرابمس طالبةًال إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية 
 في الشق المتعمق بتحديد 206/2004بطرابمس في المنازعة الضمانية رقـ 

الشير الذؼ يتخذ أساساًال لتسكية معاش ابنيا كابنتيا الضماني، حيث قالت 
شرحاًال ليا أنو بعد كفاة زكجيا قاـ قسـ المنافع النقدية بصندكؽ الضماف 

االجتماعي فرع طرابمس بربط المعاش الضماني ابنيا كابنتيا الصغيريف بنسبة 
كحجب نصيبيا ىي ألنيا تعمل لدػ جيٍة يممؾ المجتمع كل رأس % 60

ماليا كعمى أساس شير الصيف الذؼ حدثت فيو الكفاة كنازعت في ىذا 
القرار أماـ لجنة المنازعات الضمانية التي قررت رد نصيبيا عمى بقية 

 .المستحقيف كرفض الشق اآلخر مف المنازعة

  نظرت المحكمة الدعكػ كقضت بقبكليا شكبلًال كفي المكضكع بإلغاء القرار
لزاـ صندكؽ الضماف االجتماعي بإعادة تسكية معاش ابف  المطعكف فيو كا 

مسيحي 2004كابنة المطعكف ضدىا عمى أساس إجمالي مرتب شير الماء 
باعتباره آخر أجر استحقت عمى أساسو االشتراكات لممكركث قبل كفاتو كربط 

 .المعاش عمى أساسو مع صرؼ الفركقات المستحقة
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 .وىذا ىو الحكـ المطعوف فيو
 :األساس اللانوني- 2

  مف قانكف الضماف االجتماعي (18)المادة. 
 :معاش العجز الكمي لغير إصابة العمل

أك % 60إذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو بسبب عجز ُكمي مستديـ بنسبة " -أ 
أكثر ناشئ عف عدـ المياقة الصحية أك عف مرض أك حادث ككاف ذلؾ ال 

خمسيف في "يرجع إلى إصابة عمل، فإنو يستحق معاشاًال يحسب عمى أساس 
مف ىذا القانكف  (14)مف المعاش الكامل كالمحسكب كفقاًال لحكـ المادة " المائة

عف كل سنة اشتراؾ مف العشريف سنة األكلى  (في المائة% 2/1)مضافاًال إليو 
عف كل سنة خدمة أك  (اثناف في المائة% 2)مف مدة العمل أك الخدمة ك 

 ".عمل تزيد عمى ذلؾ

( 17)مف المادة  (ج) كفي شأف تقدير العجز كتحديد نسبتو يتبع حكـ الفقرة  -ب 
 .مف ىذا القانكف 

 كال يقل معاش العجز الُكمي المستديـ الذؼ يستحق الحكـ ىذه المادة عف  -ج 
قيمة المعاش األساسي المقرر بمقدار ىذا القانكف مضافاًال إليو نصف آخر 
مرتب أك دخل أك أجر استحق عمى أساسو االشتراؾ قبل انتياء الخدمة أك 

ثمانيف في المائة مف % 80)العمل بسبب العجز الُكمي كال يجاكز المعاش 
 .(الدخل أك المرتب أك األجر المذككر بأؼ حاؿ

  مف قانكف الضماف االجتماعي21/1المادة  
 والمستحليف عف المضمونيف (الورثة)معاشات 

إذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو بسبب الكفاة، فيحسب المعاش الذؼ كاف "
يستحقو بافتراض أنو عجز عجزاًال ُكمياًال كيصرؼ نصيب مف ىذا المعاش إلى 

 ..."المستحقيف عنو مف أفراد أسرتو
  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة ( أ)الفقرة  (41)المادة

  مسيحي1991لسنة  (1079)بقرار مف المجنة الشعبية العامة رقـ 
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تككف العبرة في تحديد االشتراؾ في جميع األحكاؿ بما يستحق لممشترؾ في "
كل سنة أك أجر فعمي أك مرتب فعمي أك بدخمو المفترض عف شير، كذلؾ سكاءًال كاف 

 ".يحصل عميو فعبلًال يكمياًال أك أسبكعياًال أك شيرياًال أك كاف يستحق عف أية كحدة زمنية
 :التعميق- 3

يككف الدخل أك المرتب أك األجر الذؼ يضاؼ نصفو إلى الحد األدنى 
لممعاش األساسي ىك دخل أك مرتب أك أجر الشير السابق عمى الشير الذؼ حدثت 

 .فيو الكفاة كليس عمى جزء الشير السابق عمييا
 فميذه األسباب

 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ54-131)الطعف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػـ 
 مضموف يطالب بإعادة صرؼ معاش 
لغػػػػػػػػػػػاء المديونيػػػة  واستمػػػراره وا 
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مضموف يطالب بإعادة صرؼ معاشو الضماني واستمراره باستمرار موجب 
لغاء المديونية التي أسفر عنيا إجراء التسوية  استحلاقو وا 

 .(ؽ131/54)الطعف اإلدارؼ رقـ 
  مسيحي11/5/2008الجمسة 

 "المبدأ- "1
المكظف العاـ ىك الشخص الذؼ يعيد إليو بعمل دائـ في خدمة مرفق عاـ "

تديره أك تشرؼ عميو الدكلة كمف ثـ تسرؼ عميو جميع القكانيف كلكائح الخدمة المدنية 
بما فييا مف حقكؽ ككاجبات كأف ال يمـز إلضفاء صفة المكظف العاـ أف يككف شغمو 
نما العبرة بدكاـ العمل في ذاتو كلك كاف مف أسند إليو العمل  لمعمل دائماًال كمستمراًال كا 

ذا صفة مؤقتة كما أنو ال أىمية لممرتب الذؼ يتقاضاه المكظف العاـ كال دخل 
لمناحية المالية في كصف القائـ بالعمل المستديـ بأنو يعتبر مكظفاًال عاماًال سكاءًال بمرتب 
مقطكع أك بدكف مرتب أصبلًال كال عبرة أيضاًال بطريقة إسناد العمل في المرفق العاـ إليو 

 .سكاءًال تـ بالتعييف أك باالختيار
حيث أف كحسبما ثابت باألكراؽ أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية رقـ  -

ؽ أماـ دائرة القضاء اإلدارؼ بمحكمة استئناؼ بنغازؼ طالباًال إلغاء 108/35
لزاـ صندكؽ الضماف بإعادة صرؼ معاشو  قرار لجنة المنازعات الضمانية كا 
لغاء المديكنية التي أسفر عنو  الضماني كاستمراره باستمرار مكجب استحقاقو كا 
إجراء التسكية شارحاًال أنو عمل لمدة كاحد كثبلثيف عاماًال تقريباًال كاف آخرىا لدػ 

الييئة العامة لئلسكاف التي أنيت خدماتو باإلحالة عمى المعاش كتـ ربط 
معاشو الضماني كاستمر صرفو إلى فكجئ بإيقاؼ مرتبو بدعكػ أف قرار 

نما  تكميفو مديراًال لمشركع كحدة سكنية لـ ينص عمى درجة كظيفية معينة لو كا 
 .حدد لو مرتب شيرياًال فنازع في ذلؾ أماـ لجنة المنازعات الضمانية

كنظرت المحكمة الدعكػ كقضت في شقيا بقبكؿ الطعف شكبلًال كبإلغاء القرار  -
 .المطعكف فيو مع ما يترتب عميو مف آثار

كلما كاف المطعكف ضده قد تـ تكميفو مف جية عامة كىي الييئة العامة  -
لئلسكاف باإلشراؼ عمى أحد مشاريعيا كىك إنشاء كحدات سكنية كىك مشركع 
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مف المشركعات التي أنشأتيا الدكلة كتشرؼ عمييا كىدفيا تأميف حالة عامة 
لمجميكر بصفة مستمرة كال ترمي إلى تحقيق ربح فإنو بذلؾ يعتبر مكظفاًال 

عاماًال كينطبق عميو قانكف الخدمة المدنية كالمكائح المنظمة لممشركع كال أىمية 
لممرتب الذؼ يتقاضاه سكاءًال مرتباًال مقطكعاًال أك غير ذلؾ كما ال أىمية لطريقة 

إسناد العمل في ىذا المرفق إليو سكاءًال تـ بالتعييف عمى درجة معينة أك 
 .بطريقة التكميف

كحيث أنو ال يكجد نص خاص ينظـ مسألة التقاعد االختيارؼ بالمكائح  -
المنظمة لمجيات التي عمل بيا الطاعف سكػ المجنة الشعبية لبمدية بنغازؼ أك 
المجنة الشعبية العامة لئلسكاف، فإنو يتعيف تطبيق قانكف الخدمة المدنية كىي 
ما نصت عميو الئحة المكظفيف بعقكد حتى كلك كانت عبلقة الطاعف بالجية 

اإلدارية عبلقة تعاقدية الئحية فبل يغير مف األمر شيء في تطبيق قانكف 
 ".كيككف قد طبق عميو صحيح القانكف "الخدمة المدنية بشأنو 

 فميذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ143/54)الطعف اإلداري رقػػػػػػػػػـ 
 احتساب كل المزايا والعالوات المالية
  في تسويػػػػػػػػػػػػػة المعػػػاش الضماني
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 احتساب كل المزايا والعالوات المالية في تسوية المعاش الضماني
 (مسيحي2008)ر .ك25/5/1376، جمسة (ؽ143/54)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف المرتب الفعمي الذؼ ُيحسب عمى أساسو المعاش الضماني لممضمكف "

المشترؾ يشمل مرتبو األساسي كما يستحقو مف إضافات مالية أخرػ كالعبلكات 
كالبدالت متى كانت ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة كأف المكائح ىي التي تحدد ىذه 

لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (52)اإلضافات كىك ما نصت عميو المادة 
مسيحي بشأف الضماف االجتماعي كأف الئحة معاشات الضماف االجتماعي 1980

 مسيحي قد أحالت في 1981لسنة  (669)الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
بياف تمؾ اإلضافات عمى الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كىذه البلئحة الُمحاؿ 

 مسيحي بينت 1991لسنة  (1079)عمييا الصادرة بقرار لمجنة الشعبية العامة رقـ 
 .المقصكد بالمرتب الفعمي (أ/34)في مادتيا 

كتنفيذاًال لنص ىذه المادة األكلى مف قرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ 
 مسيحي العبلكات كالبدالت كالمزايا 1992لسنة  (83)الضماف االجتماعي رقـ 

 :المالية األخرػ التي ُتعد مف عناصر المرتب الفعمي لممكظف في
- 4.     عبلكة العدكػ - 3. عبلكة التدريس- 2. عبلكة الميف الخطرة- 1

عبلكة الندب - 6. بدؿ طبيعة العمل كما في حكميا- 5. العبلكة الفنية
بدؿ العمل اإلضافي متى كاف لو صفة الثبات كاالستقرار لمدة - 7. كاإلعارة

 ".ستة أشير في كل سنة ميبلدية
كلما كاف ىذا النص البلئحي ىك المرجع في تحديد اإلضافات التي ُتعد مف  -

عناصر المرتب الفعمي لممكظف الذؼ عمى أساسو ُتحسب االشتراكات كتسكػ 
المعاشات الضمانية فإف ُخمكه مف العبلكة المينية يعني عدـ اعتبارىا مف 

اإلضافات التي تدخل في تسكية المعاش الضماني كما ال يمكف اعتبارىا في 
حكـ بدؿ طبيعة العمل، ألف ذلؾ النص أكرد في ذكره مف عبلكة الميف 

الخطرة كليس أية عبلكة مينية أخرػ كما ال يمكف كصفيا بالعبلكة الفنية أك 
 ".قياسيا عمييا، ألنيما ليستا مف طبيعة كاحدة كال يجمعيما أساس كاحد
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أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية كقاؿ شارحاًال فييا أنو نقل إلى العمل  -
بييئة األمف الداخمي كظل محتفظاًال بكل المزايا كالعبلكات التي كانت تصرؼ 
لو في الجية العسكرية التابع ليا كبعد بمكغو الشيخكخة لـ يدخل الصندكؽ 

تمؾ المزايا كالعبلكات في حساب تسكية معاشو الضماني كنازع في ىذا القرار 
 .أماـ المجنة سالف الذكر التي رفضت المنازعة

نظرت المحكمة الدعكػ كقبمتيا شكبلًال كفي المكضكع ألغت القرار الطعيف في  -
 .الجزئية المتعمقة بعدـ احتساب العبلكة الفنية كرفضتيا فيما عدا ذلؾ

 .وىذا ىو الحكـ المطعوف فيو
 :األساس اللانوني- 2

  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بقرار المجنة  (أ/34)المادة
 . مسيحي1991لسنة  (1079)الشعبية العامة رقـ 

ىك المرتب األساسي لممكظف المشترؾ أؼ أكؿ مربكط درجتو "المرتب الفعمي 
كما استحقو في ىذه الدرجة مف عبلكات العائمة كسائر العبلكات كالبدالت كالمزايا 

المالية األخرػ ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة التي يحددىا قرار تصدره المجنة 
 ".الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي

المادة األكلى مف قرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي رقـ 
مسيحي العبلكات كالبدالت كالمزايا المالية األخرػ التي ُتعد مف 1992لسنة  (83)

 :عناصر المرتب الفعمي لممكظف في

- 4.      عبلكة العدكػ - 3. عبلكة التدريس- 2. عبلكة الميف الخطرة- 1

عبلكة الندب - 6. بدؿ طبيعة العمل كما في حكميا- 5. العبلكة الفنية

بدؿ العمل اإلضافي متى كانت لو صفة الثبات كاالستقرار لمدة - 7. كاإلعارة

 ".ستة أشير في كل سنة ميبلدية
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 :التعميق- 3

إف العبلكة المينية ال تأخذ حكـ بدؿ طبيعة العمل كال تدخل في تسكية 

 .المعاش الضماني
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ونلض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعوى 
لزاـ رافعيا بالمصروفات (ؽ50/35)اإلدارية رقـ   .استئناؼ طرابمس برفضيا وا 
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 ( ؽ105/54)الطعػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 احتساب عالوة العمل اإلضافي ومدة اإلجازة 
 بدوف مرتب ضمف  الخدمػػػػػػػػػػة الضمانيػػػػػػة
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  ومدة اإلجازة بدوف مرتب ضمف الخدمة الضمانيػػػػػػػػػػػػػة–احتساب عالوة العمل اإلضافي 
مسيحي، مقر المحكمة الُعميا بمدينة 1/6/2008جمسة  (ؽ105/54)طعف إدارؼ رقـ 

 .طرابمس
 "المبدأ- "1

إف المعاش الضماني مف الحقكؽ الدكرية المتجددة كتسقط دعكػ المطالبة بو "
 مف القانكف المدني كأنو ال يقطع 362/1بالتقادـ الخمسي المنصكص عميو بالمادة 
 ".ىذا التقادـ مطالبة المعني جية اإلدارة بو

كحيث أنو أقامت المطعكف ضدىا الدعكػ اإلدارية أماـ دائرة القضاء اإلدارؼ  -
لزاـ جية اإلدارة بربط  طالبة تعديل قرار لجنة المنازعات الضمانية بنغازؼ كا 

مسيحي 1/2/1991معاشيا الضماني اعتباراًال مف تاريخ تقديـ مستنداتيا في 
كاحتساب عبلكة العمل اإلضافي ضمف المعاش ككذلؾ احتساب مدة اإلجازة 

 .بدكف مرتب ضمف الخدمة الضمانية

 :األساس اللانوني- 2
  مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي كالتي نصت عمى (164)المادة: 
ال يسقط بمجرد ُمضي المدة أصل استحقاؽ المعاش أك المنفعة النقدية كال  -1

 .الحق في كل أك بعض المعاشات أك المنافع النقدية

عمى أنو يمنع سماع الدعكػ التي مكضكعيا النزاع عمى أصل استحقاؽ  -2
كيمنع سماع ... معاش أك غيره مف المنافع النقدية بُمضي خمس عشرة سنة

دعكػ المطالبة بقسط أك أكثر مف أقساط المعاشات أك المنافع الشيرية 
 .بُمضي خمس سنكات باعتبارىا مف الديكف الدكرية المتجددة

 :التعميق- 3
تتقادـ دعكػ المطالبة بااللتزاـ بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحاالت 

 .التي كرد فييا نص خاص في القانكف 
 فميذه األسباب

عادة الدعوى إلى  حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ونلض الحكـ المطعوف فيو وا 
 .محكمة استئناؼ بنغازي الدائرة اإلدارية لنظرىا مجدداًا مف ىيئة أخرى 
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 ( ؽ150/54)الطعف اإلداري رقػػػػػػػـ 

 تلػػػػػػػػػػػادـ فروقػػػػػػػػػػات ماليػػػػػػػػػػػػػػػة
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  فروقات مالية–تلادـ 
ر .ك15/6/1376، بالجمسة المنعقدة في (ؽ150/54)قضية الطعف اإلدارؼ رقـ 

 ، بمقر المحكمة الُعميا بمدينة طرابمس(مسيحي2008)
 "المبدأ- "1

إف المعاشات الضمانية مف الحقكؽ الدكرية المتجددة التي تتقادـ بخمس "
 مف 164 مف القانكف المدني كالمادة 362/1سنكات، كقد نصت عمى ىذا المادة 

 لسنة 669الئحة المعاشات الضمانية الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 ".مسيحي1981
حيث أنو كلئف كاف الطاعف قد أقاـ دعكاه اإلدارية طالباًال إلغاء قرار لجنة  -

لزاـ المطعكف ضده  بصرؼ الفركقات " الصندكؽ "المنازعات الضمانية كا 
المالية بيف المعاش الضماني كالمعاش التقاعدؼ السابق عف الفترة مف 

 .ـ 1996ـ إلى 1988

 :األساس اللانوني- 2
  مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي (164)المادة. 
 :التلادـ
 ال يسقط بمجرد مضي المدة أصل استحقاؽ المعاش أك المنفعة النقدية كال  -1

 .الحق في كل أك بعض المعاشات أك المنافع النقدية

يمنع سماع الدعكػ التي مكضكعيا النزاع عمى أصل استحقاؽ " عمى أنو  -2
كيمنع سماع ... المعاش أك غيره مف المنافع النقدية بمضي خمس عشرة سنة

دعكػ المطالبة بقسط أك أكثر مف أقساط المعاشات أك المنافع الشيرية 
 ...".بمضي خمس سنكات باعتبارىا مف الديكف الدكرية المتجددة

 كتطبيق في ىذا الشأف أحكاـ عدـ سماع الدعكػ عند التقادـ المقررة بالقانكف  -3
 .مسيحي1972لسنة  (86)المدني الميبي كالُمعدلة بالقانكف رقـ 

 :التعميق- 3
أف الحكـ المطعكف فيو أثبت في مدكناتو أف مكرث الطاعنيف قد بمغ سف  -

ف الطاعنة باعتبارىا مستحقة لممعاش لـ تتقدـ لربط 1985التقاعد سنة  ـ كا 
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 مسيحي كقاـ المطعكف ضده بتسكية 30/9/2001ىذا المعاش إال بتاريخ 
( 164)المعاش المطمكب بعد تطبيق قاعدة التقدـ الخمسي كفقاًال لنص المادة 

 .مف الئحة المعاشات الضمانية ثـ انتيى إلى صحة القرار الطعيف

كلما كاف ىذا الذؼ انتيى إليو الحكـ لو أصمو الثابت باألكراؽ كيتفق التطبيق  -
الصحيح لمقانكف كفق ما سمف مف بياف، فإف النعي عميو يككف قائماًال عمى 

 .غير أساس متعيف الرفض

 فميذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ163/54)الطعػػػػػػف اإلداري رقػػػػػـ 
–  استحلاؽ معاش ضماني –تلادـ 

  إصػػػػػػػػػػػابة عمل
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 إصابة عمل-  استحلاؽ معاش ضماني–تلادـ 
 (مسيحي2008)ر .ك22/6/1376، جمسة (ؽ163/54)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
 "تتلادـ بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد"

أقاـ المطعكف ضده دعكاه يطالب جية اإلدارة بصرؼ معاشو الضماني "
المستحق لو اعتباراًال مف تاريخ انفكاكو مف القكات المسمحة كالفركقات الناتجة عف 

إعادة التسكية حيث أنو كاف عسكرياًال كانتيت خدماتو بسبب عجزه الُكمي الناتج عف 
 .إصابة العمل

كانتيت خدماتو بتاريخ % 70كقدرتو المجنة الطبية المختصة بنسبة 
مسيحي إال أف جية عممو العسكرية غيرت سبب إنياء الخدمة كاعتبرتو 22/2/1989

مف قبيل العجز الُكمي لغير إصابة العمل كسكػ صندكؽ الضماف االجتماعي 
مسيحي خاطبت الجية 1/7/1995المعاش التقاعدؼ عمى ىذا القرار األخير كبتاريخ 

العسكرية صندكؽ التقاعد بأف إصابة المطعكف ضده إصابة عمل، كقرر صندكؽ 
التقاعد تسكية معاشو الضماني كاعتبره معاش عجز ُكمي عف إصابة عمل كذلؾ 

مسيحي كنازع في ىذا أماـ لجنة المنازعات الضمانية التي 1/7ِ/1995اعتباراًال مف 
 ".قررت رفض المنازعة

 :األساس اللانوني- 2
 :مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي عمى (164)نصت المادة 

 ال يسقط بمجرد ُمضي المدة أصل استحقاؽ المعاش أك المنفعة النقدية كال  -1
 .الحق في كل أك بعض المعاشات أك المنافع النقدية

 عمى أنو يمنع سماع الدعكػ التي مكضكعيا النزاع عمى أصل استحقاؽ  -2
كيمنع سماع ... المعاش أك غيره مف المنافع النقدية بُمضي خمس عشرة سنة

الدعكػ المطالبة بقسط أك أكثر مف أقساط المعاشات أك المنافع الشيرية 
 .بُمضي خمس سنكات باعتبارىا مف الديكف الدكرية المتجددة
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 :التعميق- 3
إف ما يطالب )مفاد النص السالف الذكر كما أرستو المحكمة الُعميا في الحكـ 

بو المطعكف ضده مف الحقكؽ الدكرية المتجددة التي يسقط الحق في دعكػ المطالبة 
 .(بيا بالتقادـ الخمسي

 ليذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ62/55)الطعف اإلداري رقـ 

 انلطػػػػػػػػػػػػػػػاع التلػػػػػػػػػػادـ
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 "انلطاع التلادـ"
 (مسيحي2008)ر .ك9/11/1376، جمسة (ؽ62/55)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
مف المقرر في قكاعد القانكف اإلدارؼ أف التقادـ في المجاؿ اإلدارؼ كما "

ينقطع بالمطالبة بالحق إدارياًال ينقطع برفع الدعكػ اإلدارية أماـ محكمة غير مختصة 
كيظل ىذا األثر قائماًال حتى يصدر الحكـ بعدـ االختصاص كىك ما جرػ عميو 

 ".قضاء ىذه المحكمة
أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية كقاؿ شرحاًال ليا أنو كاف يعمل مع  -

صندكؽ الضماف االجتماعي كمستشار لمشؤكف المالية كاالستثمار منذ عاـ 
مسيحي متعاكناًال في البداية كمتفرغاًال لمعمل بعد ذلؾ بمكجب عقد العمل 1998

إال أف جية اإلدارة لـ تصرؼ لو مرتباتو كلـ تعتد بعقد العمل الذؼ أبرمتو 
 .معو

نظرت المحكمة الدعكػ كقضت بقبكليا شكبلًال كفي المكضكع باستحقاؽ  -
المدعي لمرتباتو لمدة أربع سنكات حسب القيمة المبينة في العقد المبـر بينو 

كبيف صندكؽ الضماف االجتماعي كألـز الجية اإلدارية المدعى عمييا 
بصرفيا لو كبأف تدفع لو ثبلث آالؼ دينار كتعكيض مادؼ كأربعة آالؼ 

 .دينار كتعكيض معنكؼ كالمصاريف كرفض الدعكػ فيما عدا ذلؾ

 وىذا ىو الحكـ المطعوف فيو
 :التعميق- 2

إف رفع دعكػ إدارية أماـ محكمة غير مختصة كقضت ىذه المحكمة بعدـ 
 .اختصاصيا كالئياًال بنظر الدعكػ فإف ىذا اإلجراء يككف قاطعاًال لمتقادـ الخمسي

 فميذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ45/54) الطعف اإلداري رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
  تسويػػػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػػػػػاش الضمانػػػػػػػػػػي
  واحتسابو عف كامل تسمسل المرتبات
  مف جيػػػػػة عممػػػػػػػػػػػػو األصميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  وخدمتو مف غير جية عممو األصمية
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العرب )تسوية المعاش الضماني واحتسابو عف كامل تسمسل مرتباتو بجامعة 
 وصرؼ فروقات المعاش مف تاريخ الربط (الطبية ومستشفى السابع مف أكتوبر

 (مسيحي2009)ر .ك15/3/1377، جمسة (ؽ45/54)طعف إدارؼ رقـ 
 "المبدأ- "1

إذاًال المضمكف المشترؾ سجل في الضماف االجتماعي عمى أساس عممو "
األصمي أك نشاطو األساسي كمتى كاف ىذا المضمكف مكظفاًال كصار صاحب معاش 
فإف معاشو الضماني يحتسب عمى أساس مرتبو الفعمي خبلؿ السنكات الثبلثة األخيرة 

مف مدة خدمتو، كأف ىذا المرتب يشمل مرتبو األساسي كما يستحقو مف عبلكات 
كبدالت كمزايا مالية أخرػ ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة كىذا ما قررتو 

مسيحي بشأف الضماف 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (52/6أ، /14)المادتاف 
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش  (أ/34، 12/1)االجتماعي كالمادتاف 

 مسيحي كالمادة 1991لسنة  (1079)الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة 23/1
 ".مسيحي1981لسنة  (669)رقـ 

كحيث أف الثابت مف األكراؽ أف الطاعف خبلؿ السنكات الثبلثة األخيرة مف  -
خدمتو كاف مكظفاًال عاماًال بقطاع الصحة كمف ثـ فإف العنصر األكؿ مف دخمو 
المفترض كىك المرتب األساسي يمـز أف يككف ىذا الذؼ كاف يصرؼ لو مف 
قطاع الصحة، أما ما كاف يصرؼ لو في الجامعة كعضك ىيئة تدريس أيًّا 
كانت التسمية التي أُعطيت لو فإنو يدخل في العنصر الثاني مف عناصر 

المرتب الفعمي كىك اإلضافات المالية ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة 
كلما كاف الحكـ المطعكف فيو قد انتيى إلى أف العمل األصمي لمطاعف ىك 

عممو بقطاع الصحة كأف مرتبو الفعمي الذؼ سكػ عمى أساسو معاشو 
 .الضماني ىك الذؼ كاف يصرؼ لو مف ىذا القطاع

إف معاش الشيخكخة بالنسبة لممكظف المشترؾ يحسب عمى أساس متكسط  -
مرتبو الفعمي في خبلؿ السنكات الثبلثة األخيرة مف مدة خدمتو كأف ىذا 
المرتب الفعمي يتككف مف عنصريف متكامميف كىما المرتب األساسي 
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كاإلضافات المالية ذات الصفة الثابتة المستقرة المنتظمة التي يحصل عمييا 
 .المكظف مف جية عممو أك مف غيره

أقاـ الطاعف الدعكػ اإلدارية كقاؿ شارحاًال ليا أنو ُعيف ُمعيداًال بكمية طب  -
األسناف بجامعة قاريكنس كصرفت لو بطاقة ضمانية كأنو بعد أف أكمل 

دراستو الُعميا عمل عضك ىيئة تدريس بتمؾ الكمية ثـ عميداًال ليا كخبلؿ عاـ 
مسيحي انطبق عميو قرار تبعية ىيئة التدريس بكمية الطب لقطاع 1989

الصحة كتنفيذاًال ليذا القرار عمل طبيباًال بمستشفى السابع مف أكتكبر إلى جانب 
عممو األصمي كعضك ىيئة تدريس بجامعة العرب الطبية كتخصـ مف مرتبو 

ف ترقيتو لدرجة  في الجيتيف المذككرتيف اشتراكات الضماف االجتماعي كا 
أستاذ مساعد ثـ أستاذ مشارؾ كاف بقرار مف أميف المجنة الشعبية العامة 
لمصحة كالضماف كظل  يمارس العمميف المذككريف إلى أف تقاعد اختيارياًال 

مف الئحة  (39)كصار صاحب معاش ضماني طبق عميو نص المادة 
التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بعد تعديميا حيث تـ اعتبار عممو بأمانة 

الصحة ىك العمل األصمي كربط معاشو عمى أساس مرتبو مف ىذه الجية 
ف عممو كعضك ىيئة تدريس بالجامعة عمل ثانكؼ بحسب ما يتحصل عميو  كا 
منو ضمف الكعاء الضماني في حدكد خمسيف في المائة مف مرتبو األساسي 
مف أمانة الصحة نازع في ىذا القرار أماـ المجنة ُمصدرة القرار المطعكف فيو 

 .التي رفضت منازعتو

 .نظرت المحكمة الدعكػ كقضت بقبكليا شكبلًال كرفضيا مكضكعاًال  -

 وىذا ىو الحكـ المطعوف فيو
 :األساس اللانوني- 2

  مف قانكف الضماف االجتماعي (14/1)المادة: 
يحسب معاش الشيخكخة لممشترؾ عمى أساس متكسط مرتبو - أ"نصت عمى 

الفعمي أك أجره الفعمي أك دخمو المفترض في خبلؿ السنكات الثبلث األخيرة مف مدة 
2/2)خدمتو أك عممو، كيضرب ىذا المتكسط في 

عف كل سنة خدمة أك عمل  (1%
عف كل سنة خدمة أك عمل لو تالية  (%2)مف العشريف سنة األكلى لممشترؾ ك

 ".لذلؾ
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  مف قانكف الضماف االجتماعي (52/6)المادة: 
 :المرتب أو األجر

ىك المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكات 
المكظفيف أك الُعماؿ، كما تسكػ عمى أساسو المعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانية، 
كيشمل ما يتقاضاه المضمكف المشترؾ مف مرتب أساسي أك أجر أساسي ُمضافاًال إليو 

ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ كذلؾ بشرط أف تككف ىذه 
اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة كتحدد المكائح عناصر المرتب كاألجر، 
سكاءًال كاف يؤدػ مف جية العمل أك غيرىا، كسكاءًال كاف يؤدػ نقداًال أك عيناًال أك في 

 .شكل عمكالت أك بأية صكرة أخرػ 
  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش (12/1)المادة: 

 :العمل األساسي
 يسجل المضمكف المشترؾ عمى أساس عممو األصمي أك نشاطو األساسي  -1

 بناءًال عمى ذلؾ

فإف المضمكف الذؼ يجمع بيف العمل كمكظف عاـ كبيف أؼ عمل أك  -أ 
نشاط آخر يعتبر الكظيفة العامة ىي نشاطو األساسي كسجل عمى أساس 

 .ىذه الكظيفة

المضمكف الذؼ يجمع بيف العمل كشريؾ في اإلنتاج كبيف العمل في مينة  -ب 
 .أك حرفة أك غير ذلؾ مف األعماؿ يسجل عمى أساس عممو كشريؾ منتج

 العامل بعقد عمل، سجل عمى أساس عممو ىذا كلك كاف يجمع بينو كبيف  -2
 .عمل أك نشاط آخر

  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش (34/1)المادة: 
 فيما يتعمق بالمكظفيف الكارد –يقصد بالمرتب الذؼ يستحق عنو االشتراؾ  -أ 

المرتب الفعمي كىك المرتب األساسي - مف ىذه البلئحة (5)بيانيـ بالمادة 
لممكظف المشترؾ أؼ أكؿ مربكط درجتو كما استحقو في ىذه الدرجة مف 

عبلكات سنكية كتشجيعية كعبلكة ترقية ُمضافاًال إلى ذلؾ ما يستحقو مف عبلكة 
السكف كعبلكة العائمة كسائر العبلكات كالبدالت كالمزايا المالية األخرػ ذات 
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الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة التي يحددىا قرار تصدره المجنة الشعبية 
 .لصندكؽ الضماف االجتماعي

  مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي (أ/23)المادة: 
 /حساب المتوسط

يحسب متكسط المرتب أك األجر أك الدخل لممشتركيف مف فئات المكظفيف 
 :كالُعماؿ كالشركات كالعامميف ألنفسيـ كفقاًال لمقكاعد اآلتية

لممكظفيف "يجمع كل ما استحقو المشترؾ مف مرتبات أك أجكر شيرية فعمية  -أ 
مما تحسب عمى " لمشركاء كالعامميف ألنفسيـ"أك دخكؿ مفترضة " أك الُعماؿ

أساسو االشتراكات الضمانية خبلؿ السنكات الثبلثة األخيرة مف مدة خدمتو أك 
عممو المحسكبة في نظاـ الضماف االجتماعي كىي مدة الستة كثبلثيف شيراًال 
السابقة مباشرة عمى انتياء خدمتو أك عممو كيقسـ المجمكع عمى ستة كثبلثيف 

كيككف الناتج ىك متكسط المرتب أك األجر أك الدخل الذؼ يتخذ أساساًال 
 .لتسكية معاش الشيخكخة

 :التعميق- 3
يتعيف إدخاؿ كل ما يحصل عميو الطاعف مف غير جية عممو األصمية في 
تسكية معاشو الضماني دكف التقيد بنسبة الخمسيف في المائة مف مرتبو األساسي 

 .الذؼ يصرؼ لو
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ فيو نلضاًا جزئياًا وفي الدعوى اإلدارية 
ؽ محكمة استئناؼ طرابمس بإلغاء اللرار المطعوف فيو فيما قضى بو عف 18/35رقـ 

احتساب ما كاف يحصل عميو الطاعف مف إضافات مالية ذات الصفة المستلرة الثابتة 
المنتظمة مف الجامعة في تسوية معاشو الضماني بما ال يزيد عف خمسيف في المائة 
مف مرتبو األساسي مف قطاع الصحة واعتبار ىذا التحديد مخالفاًا لملانوف وبرفض 

 الطعف فيما عدا ذلؾ
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 ( ؽ168/54)الطعػػػػػػػػػػػف اإلداري رقػػػػػػػػػػـ 
 تسوية معاش احتساب مدة خدمة الحلة
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 تسوية معاش واحتساب مدة خدمة الحلة
 (مسيحي2009)ر .ك15/3/1377، جمسة (ؽ168/54)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف جية اإلدارة إذا قررت خطأ إعادة تعييف المكظف معيا بعد إحالتو عمى " -

التقاعد االختيارؼ فإف قياميا بحسب قرار تعيينو ال يؤثر في ما يترتب عمى 
قرار إعادة تعيينو مف ضـ لمدة خدمتو معيا بعد إعادة تعيينو كُيعامل كفقاًال لِّما 

مسيحي بشأف 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (16)نصت عميو المادة 
الضماف االجتماعي شريطة أف يككف المكظف الُمستفيد مف قرار إعادة 

 ".التعييف حسف النية كال يعمـ بعيكب قرار إعادة تعيينو

 طالباًال إعادة تسكية معاشو 233/34أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية رقـ  -
كاحتساب مدة خدمتو البلحقة بعد إعادة تعيينو إلى مدة خدمتو قبل إحالتو 
عمى التقاعد االختيارؼ مع صرؼ الفركقات حيث أنو ُأحيل عمى التقاعد 

االختيارؼ كربط معاشو الضماني المستحق ثـ أُعيد تعيينو بجية عممو السابقة 
كأكقف معاشو كبمكجب قرار أميف المجنة الشعبية العامة لبلقتصاد تـ سحب 
قرار إعادة تعيينو كقاـ قسـ المنافع النقدية بإعادة تسكية معاشو بإضافة المدة 
البلحقة حسب تسمسل مرتباتو غير أف التسكية لـ يتـ تنفيذىا كاستمرار صرؼ 

 .معاشو السابق فتظمـ مف ذلؾ أماـ لجنة المنازعات الضمانية

 :األساس اللانوني- 2
  ـ بشأف الضماف االجتماعي 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (16)المادة

إذا زاكؿ صاحب المعاش المستحق كفقاًال ليذا القانكف أك "كالتي نصت عمى 
لقانكف التقاعد أك التأميف االجتماعي خدمة أك عمبلًال يخضعو ألحكاـ قانكف 

الضماف االجتماعي فيكقف صرؼ معاشو اعتباراًال مف أكؿ الشير التالي 
لتاريخ الخدمة أك العمل كيستمر مكقكفاًال طكؿ مدة خدمتو أك عممو الخاضع 

 ".لمضماف االجتماعي
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فإذا انتيت خدمتو أك عممو فُيعاد تقدير معاشو عمى أساس ضـ جميع مدد 
مف ىذا  (39)عممو أك خدمتو المحسكبة كفقاًال لمقانكف ، كذلؾ مع مراعاة حكـ المادة 

 .القانكف 
 :التعميق- 3

يحق لممطعكف ضده ضـ مدة خدمتو البلحقة بعد قرار إعادة تعيينو إلى مدة 
مف قانكف الضماف  (16)خدمتو عند حساب معاشو كفقاًال لِّما نصت عميو المادة 

 .االجتماعي
 فميذه األسباب

 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ118/55)الطعف اإلداري رقػػػػػػػػػػـ 
 تسويػػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػاش الضماني 
 عمى أساس الدخػػػػػل المختار
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 تسوية المعاش الضماني عمى أساس الدخل المختار
 ( مسيحي2009)ر .ك12/4/1377، جمسة (ؽ118/55)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف قضاء المحكمة الُعميا استقر عمى أف كالية القضاء اإلدارؼ في مجاؿ "

دعكػ اإللغاء تقف عند مجرد إلغاء القرار اإلدارؼ المعيب إذا ما يثبت لو عدـ 
مشركعيتو كليس لو أف ُيعدؿ القرار المعيب أك أف يستبدؿ بو قراراًال جديداًال أك أف 

 ".يصدر أكامر لئلدارة في شأف مف الشؤكف الكاقعة في اختصاصيا
كلما كاف الحكـ المطعكف فيو قضى بإلغاء القرار الطعيف كتجاكز ذلؾ إلى  -

إعادة تسكية معاش المطعكف ضده فإنو يككف متجاكزاًال لحدكد االختصاص 
 .الكالئي لممحكمة مصدرتو

أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية كقاؿ شارحاًال لذلؾ أنو كاف يعمل بإحدػ  -
تشاركيات تكزيع الكقكد كقد ُأصيب بشمل نصفي كُمنح إجازة طبية لمدة ثمانية 
أشير كتـ عرضو عمى المجنة الطبية العامة التي قررت أنو غير قادر عمى 

فتقدـ إلى صندكؽ الضماف االجتماعي بغرض % 60العمل كأف نسبة عجزه 
تسكية معاشو الضماني عمى أساس دخمو المختار مف قبمو إال أف الصندكؽ 

مستبعداًال تسمسل المرتبات المقدـ منو  ( دينار294)قاـ بتسكية معاشو بمبمغ 
بحجة أنو غير معتمد مف قبل الصندكؽ فنازعو في ذلؾ أماـ لجنة المنازعات 

 .الضمانية التي أصدرت القرار الطعيف برفض منازعتو

نظرت المحكمة الطعف كقضت بقبكلو شكبلًال كبإلغاء القرار المطعكف فيو  -
اعتباراًال مف تاريخ  ( ديناراًال 319)كا عادة تسكية معاش الطاعف عمى أف يككف 

 .مسيحي1/7/2003ربط المعاش في 

 وىذا ىو الحكـ المطعوف فيو
 :التعميق- 2

إف سمطة المحكمة في مجاؿ دعكػ اإللغاء تقتصر عمى مجرد إلغاء القرار 
المطعكف فيو مف ثـ فإف إجراء التسكية لممطعكف ضده يككف تجاكز لمحد المقرر 

 .قانكناًال 
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 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ المطعوف فيو نلضاًا جزئياًا فيما 
قضى بو مف إعادة تسوية معاش المطعوف ضده وبعدـ اختصاص اللضاء اإلداري 

 .والئياًا بنظر ىذا الطالب وبرفض الطعف فيما عدا ذلؾ
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 ( ؽ138/55)الطعف اإلداري رقـ 

 عالوة العمػػػػػػػػػػل اإلضػػػػػػػػػػػػافي
  ال تدخل في تسوية المعاش الضماني
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  ال تدخل في تسوية المعاش الضماني–عالوة العمل اإلضافي 
 (مسيحي2009)ر .ك10/5/1377ؽ، جمسة 138/55طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
أنو مف المقرر أف العبلكات كالمزايا المالية األخرػ ال تدخل في حساب "

المرتب أك األجر الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني إال إذا كانت ذات صفة 
مستقرة ثابتة كمنتظمة كأف قضاء ىذه المحكمة جرػ عمى أف عبلكة العمل اإلضافي 
بحكـ طبيعتيا ال تعد ثابتة كال مستقرة كغير منتظمة الرتباطيا بظركؼ العمل كتقدير 
جية العمل، كبالتالي ال تدخل في حساب المرتب أك األجر الذؼ يسكػ عمى أساسو 

 .المعاش الضماني
كلما كاف الحكـ المطعكف فيو لـ يمتـز ىذا النظر كاستند في قضائو باحتساب  -

مقابل العمل اإلضافي المستحق لممطعكف ضده في تسكية معاشو عمى قرار 
مسيحي رغـ أف ىذا القرار لـ 1992لسنة  (93)المجنة الشعبية العامة رقـ 

يعطي لعبلكة العمل اإلضافي صفة الثبات كاالستقرار كاالنتظاـ كلـ ينص 
عمى إدخاليا في حساب المرتب الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني 

فإنو يككف مخالفاًال لمقانكف حرياًال بالنقض دكف الحاجة لمناقشة الكجو اآلخر مف 
 ".النعي

 :األساس اللانوني- 2
  ـ 1991لسنة  (1079)مف قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  (34)تنص المادة

 :بإصدار الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بأنو
 فيما يتعمق بالمكظفيف الكارد –يقصد بالمرتب الذؼ ُيستحق عنو االشتراؾ  -أ 

المرتب الفعمي كىك المرتب األساسي - مف ىذه البلئحة (5)بيانيـ بالمادة 
لممكظف المشترؾ أؼ أكؿ مربكط درجتو كما استحقو في ىذه الدرجة مف 
عبلكات سنكية كتشجيعية كعبلكة ترقية ُمضافاًال إلى ذلؾ ما يستحق لو مف 

عبلكة السكف كعبلكة العائمة كسائر العبلكات كالبدالت كالمزايا المالية األخرػ 
ذات الصفة المستقرة الثابتة كالمنتظمة التي يحددىا قرار تصدره المجنة 

 .الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي



322 

 

 كتراعى بالنسبة لبدؿ العمل اإلضافي الذؼ يتقاضاه المكظف متى تكفرت لو  -ب 
صفة الثبات كاالستقرار لمدة ستة أشير عمى األقل خبلؿ السنة الميبلدية 

 ".الكاحدة، أحكاـ تشريعات المنظمة لبدؿ العمل اإلضافي

 :التعميق
كمفاد ما قررتو المحكمة الُعميا في ىذا الشأف أف عبلكة العمل اإلضافي ال 
تتسـ بحكـ طبيعتيا بالثبات كاالستقرار الرتباطيا بظركؼ العمل كتقدير جية العمل 

كمف ثـ فإنيا ال تدخل في حساب المرتب الذؼ ُيسكػ عمى أساسو المعاش 
 .الضماني

 فميذه األسباب
 .حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا ورفضو موضوعاًا 
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 ( ؽ173/55)الطعف اإلداري رقػػػػػػػػػػـ 
 احتساب قيمة المكافأة بميمة اإلمامة
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  بميمة اإلمامة–احتساب قيمة المكافأة 
 (مسيحي2009)ر .ك7/6/1377، جمسة (ؽ173/55)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف المرتب الذؼ تسكػ عمى أساسو المعاشات الضمانية ىك المرتب الفعمي " -

أك األجر الفعمي التي ُتحسب عمى أساسو اشتراكات المكظفيف أك الُعماؿ، كما 
تسكػ عمى أساسو المعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانية كيشمل ما يتقاضاه 

مف مرتب أساسي أك أجر أساسي ُمضافاًال إليو ما " المشترؾ"المضمكف 
يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا أخرػ، كذلؾ يشترط أف تككف ىذه 

 ".اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة

أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية كألـز صندكؽ التقاعد باحتساب قيمة  -
المكافأة التي كاف يتقاضاىا مقابل قيامو بميمة اإلمامة إلى جانب راتبو 

كا عادة ربط معاشو الضماني مف تاريخ استحقاقو عمى ىذا األساس حيث أنو 
كاف يعمل طرؼ شركة سرت إلنتاج كتصنيع النفط كالغاز كأنو خبلؿ عممو 
كمف باإلشراؼ عمى مسجد الشركة نظير مكافأة شيرية كعند إحالتو عمى 
التقاعد رفض صندكؽ الضماف االجتماعي احتساب المكافأة ضمف مرتبو 
 .عند تسكية معاشو الضماني فنازع في ذلؾ أماـ لجنة المنازعات الضمانية

 :األساس اللانوني- 2
  المرتب الفعمي أك األجر "مف الئحة المعاشات كالتي نصت عمى  (1)المادة

الفعمي الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكات المكظفيف أك الُعماؿ المضمكنيف 
كما يسكػ عمى أساسو ما يستحقكنو مف معاشات كمنافع ضمانية أخرػ 
كُيمثل ما يتقاضاه المكظف أك العامل شيرياًال مف مرتب أساسي أك أجر 

أساسي ُمضافاًال إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا أخرػ يشترط أف 
 ".تككف ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة كثابتة كمنتظمة

 :التعميق- 3
إف المطعكف ضده ُكمِّف مف قبل شركة سرت كإماـ كُمشرِّؼ المسجد التابع 

ليا باإلضافة إلى عممو األصمي إال أف قرار منحو مكافأة عمى ىذا العمل لـ يصدر 
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إال قبل بمكغو سف التقاعد بشيريف مما جعل منحو المكافأة غير متسمة بالثبات 
كاالستقرار كاالنتظاـ كتخرج بذلؾ عف العبلكات الُمضافة لممرتب كيككف عدـ 

ف تكميف األئمة كالكعاظ كالقي ميف عمى  احتسابيا ضمف المرتب صحيح قانكناًال كا 
ف الييئة تقـك بصرؼ  المساجد يجب أف يتـ مف قِّبل الييئة العامة لؤلكقاؼ كا 

المكافأة، بما ُيعد معو تكميف المطعكف ضده مف قِّبل الشركة إماماًال لممسجد التابع ليا 
دكف الرجكع إلى الييئة المذككرة مخالفاًال لمقانكف فضبلًال عمى أف ميزانية الشركة 

 .المذككرة ال يكجد بيا بند مالي خاص بصرؼ عبلكة إماـ المسجد
 فميذه األسباب

لزاـ رافعيا  حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ المطعوف فيو وا 
 .بالمصاريف
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 ( ؽ159/54)الطعف اإلداري رقػػػـ 

 تسويػػػػػػػة المعػػػػػػػاش الضمػػػػػػانػػػػي
  باحتسػػػػاب ملابل العمل اإلضافي
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 تسوية المعاش الضماني باحتساب ملابل العمل اإلضافي
 (مسيحي2008)ر .ك29/6/1376، جمسة (ؽ159/54)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
تقرير ما إذا كانت عبلكة العمل اإلضافي تدخل أك ال تدخل في حساب "

( 52)المرتب أك األجر الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني فقد حددت المادة 
بشأف الضماف االجتماعي المقصكد بالمرتب  (مسيحي1980 /1 3)مف القانكف رقـ 

الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني لممضمكف بأف 
المرتب األساسي أك األجر األساسي ُمضافاًال إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت 

كمزايا مالية أخرػ متى كانت ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة، كقد 
رددت ذلؾ المادة األكلى مف الئحة المعاشات الضمانية كذلؾ عمى الكجو المحدد 

ببلئحة االشتراكات كالتفتيش كالقرارات الصادر بمقتضاه كمفاد ذلؾ أف العبلكات التي 
تدخل في حساب المرتب أك األجر الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني يشترط 

 .فييا الثبات كاالستقرار كاالنتظاـ
كلما كانت عبلكة العمل اإلضافي بحكـ طبيعتيا ال ُتعد ثابتة كال مستقرة كغير 
منتظمة الرتباطيا بظركؼ العمل كتقدير جية العمل كىك ما جرػ عميو قضاء ىذه 
المحكمة كبالتالي ال تدخل في حساب المرتب أك األجر الذؼ يسكػ عمى أساسو 

 ".المعاش الضماني

أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية شرحاًال فييا بأنو عمل بأمانة الصحة منذ  -
مسيحي كُأحيل عمى التقاعد بسبب العجز الصحي كأنو أثناء عممو 1975سنة 

بأمانة الصحة كاف يعمل لدػ تشاركية خاصة خبلؿ الفترة المسائية بمكافقة 
جية عممو كعند ربط معاشو عف خمس سنكات سابقة لتاريخ تقديـ الطمب 

 .كرفض احتسابو مف تاريخ اإلحالة عمى التقاعد

نظرت المحكمة الدعكػ كقضت فييا بإلغاء القرار المطعكف فيو كبإعادة  -
تسكية معاش الطاعف باحتساب مقابل العمل اإلضافي عمى النحك الكارد 

 .مسيحي كرفض ما عدا ذلؾ مف طمبات1/1/1998باألكراؽ اعتباراًال مف 
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 .وىذا ىو الحكـ المطعوف فيو
 :األساس اللانوني- 2

  مسيحي بشأف الضماف 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (52)المادة
 (:6)االجتماعي الفقرة 

 :المرتب أو األجر
ىك المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكات "

المكظفيف أك الُعماؿ، كما تسكػ عمى أساسو المعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانية، 
مف مرتب أساسي أك أجر أساسي ُمضافاًال  (المشترؾ)كيشمل ما يتقاضاه المضمكف 

إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ كذلؾ بشرط أف تككف ىذه 
اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة كتحدد المكائح عناصر المرتب كاألجر، 
سكاءًال كاف يؤدػ مف جية العمل أك غيرىا، كسكاءًال كاف يؤدػ نقداًال أك عيناًال أك في 

 ".شكل عمكالت أك بأية صكرة أخرػ 
 المادة األكلى مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي: 

 :المرتب أو األجر
ىك المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكات "

المكظفيف أك الُعماؿ المضمكنيف، كما يسكػ عمى أساسو ما يستحقكنو مف معاشات 
كمنافع ضمانية أخرػ، كتشمل ما يتقاضاه المكظف أك العامل شيرياًال مف مرتب 
أساسي أك أجر أساسي ُمضافاًال إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية 
أخرػ بشرط أف تككف ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة سكاءًال كاف 

المرتب أك األجر يؤدػ مف جية العمل أك الخدمة أك غيرىا، كسكاءًال كاف يؤدػ نقداًال 
أك عيناًال كذلؾ عمى الكجو المبيف ببلئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كالقرارات 

 ".الصادرة بمقتضاه
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 :التعميق- 3
عبلكة العمل اإلضافي ال تدخل في حساب المرتب أك األجر الذؼ يسكػ 

 .عمى أساسو المعاش الضماني
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبوؿ الطعف شكالًا وبنلض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعوى 
لزاـ رافعيا المصروفات205/34اإلدارية رقـ   .ؽ استئناؼ بنغازي برفضيا وا 

 


