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 (سابقــا)قرار اللجنت الشعبيت العاهــــــت 
 م بإصــــــدار1988لسنــت  (176) رقـــــن 

  الالئحت املاليت لصندوق الضواى االجتواعي
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 (سابقا)قرار المجنة الشعبية العامة
 م1988لسنة  (176)رقم 

 بالالئحة المالية لصندوق الضمان االجتماعي
 :المجنة الشعبية العامة

كعمى القانكف رقـ ]. بعد اإلطبلع عمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة كتعديبلتو
 .ـ بشأف الضماف االجتماعي كالقانكف المعدؿ لو80( 13)

كالمكائح كالقرارات الصادرة بمقتضاه، كعمى الئحة الميزانية كالحسابات 
 3ىػ المكافق 1388 رمضاف 13في . (مجمس الكزراء)كالمخازف الصادرة بقرار 

 .ـ1968ديسمبر 
ـ بتنظيـ صندكؽ 86لسنة  (165)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

ـ بشأف تكزيع 66/86كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  [.الضماف االجتماعي
 .اختصاصات أمانة الضماف االجتماعي

 "قررت"
 (1)مادة 
 التعريفات

في تطبيق أحكاـ ىذه البلئحة تدؿ األلفاظ كالعبارات الكاردة فيما بعد عمى 
 / المعاني المقابمة ليا ما لـ تدؿ القرينة أك سياؽ النص عمى خبلؼ ذلؾ

 .ـ بشأف الضماف االجتماعي1980لسنة  (13)القانكف رقـ .القانكف -
 .صندكؽ الضماف االجتماعي: الصندكؽ  -

 .لجنة إدارة شئكف الصندكؽ : لجنة الصندكؽ  -

 .مدير صندكؽ الضماف االجتماعي: المدير -

 .كك منفعة ضمانية يقضي القانكف بأدائيا نقداًا : المنافع النقدية -

كك منفعة ضمانية يقضي القانكف بتقديميا لممنتفع عمى ىيئة : المنافع العينية -
 .خدمة أك رعاية
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 القسم األول الميزانيــــــــة 
 الباب األول أحكام عامة 
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 (2)مادة 
 نطاق السريان

تسرؼ أحكاـ ىذه البلئحة عمى كافة التصرفات كاإلجراءات المالية التي 
يجرييا الصندكؽ كما تسرؼ عمى التصرفات المالية التي تجرييا الشركات كالجيات 

األخرػ التابعة لو كذلؾ فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في المكائح المعتمدة لتمؾ 
 .الشركات أك الجيات

كتبقى أحكاـ المكائح المالية لمشركات المممككة لمصندكؽ سارية بالقدر الذؼ ال 
 .تتعارض فيو مع أحكاـ ىذه البلئحة

 القسم األول الميزانية
 أحكام عامة: الباب األول
 (3)مادة 

يككف لصندكؽ الضماف االجتماعي شخصية اعتبارية عامةًا كميزانية مستقمة  
 :- عف الميزانية العامة لمدكلة كحسابات مستقمة بالضكابط العامة التالية 

 ميزانية الصندكؽ كحساباتو مركزية اإلعداد كاالعتماد كالمتابعة كليست  -1
مركزية التنفيذ كيتـ كك ذلؾ عمى النحك الكارد بيذه البلئحة كما تقرره لجنة 

 .إدارة الصندكؽ كما يصدره المدير مف تعميمات
 . تبدأ السنة المالية لمصندكؽ ببدء السنة الميبلدية كتنتيي بانتيائيا كك عاـ -2
 يتبع الصندكؽ في قيد حساباتو نظاـ القيد المزدكج، كيتـ إعداد حسابات  -3

تحميمية لممنافع الضمانية كفقاًا لما يخص كبلًا منيا مف إيرادات كمصركفات 
 .كاحتياطات

 يراعى عند إعداد الميزانية العمكمية في نياية كك سنة مالية أك في أؼ تاريخ  -4
تحدده لجنة إدارة الصندكؽ أك مدير الصندكؽ أف يبيف المركز المالي ألصكؿ 

 .كخصـك كك منفعة ضمانية مع إرفاؽ البيانات التحميمية الخاصة بكك منيا
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 يتـ تنظيـ القكاعد التنفيذية كالدكرة المستندية المالية كطريقة تداكليا كقيدىا  -5
ككذلؾ أسمكب حفع الكثائق كالعقكد كالمستندات ذات األىمية بما يكفك حفظيا 

 .كصيانتيا كسريتيا كذلؾ بتعميمات عمك يصدرىا مدير الصندكؽ 

 /تتكون الموارد المالية لمصندوق من- 6
لسنة (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (7)اإليرادات المقررة بحكـ المادة - أ

 /ـ، ىي1980
االشتراكات الضمانية التي يساىـ فييا المضمكنكف كجيات العمك كالمنشآت  -أ 

 .اإلنتاجية كالخزانة العامة

 .حصيمة ما يفرض لصالح الضماف االجتماعي مف ضرائب كرسـك إضافية -ب 

 ما يخصص بالميزانية العامة لمدكلة سنكياًا لتغطية مصركفات المنافع كسد  -ج 
 .العجز بالصندكؽ 

 .إعتمادات ميزانية التحكؿ لممشركعات التي يختص بيا الصندكؽ  -د 

 .العائد مف استثمار أمكاؿ الصندكؽ - ق

 .حصيمة أمكاؿ الزكاة- ك

 .ما يرصد لمصندكؽ مف اليبات كالكصايا كريع األكقاؼ-  ز

 .ما يؤكؿ إليو مف مكارد التمكيك األخرػ -  ح

االحتياطات التي يككنيا الصندكؽ لمكاجية االلتزامات بعيدة األجك كالتي آلت - 2
إليو مف الييئة العامة لمضماف االجتماعي كمف أنظمة التقاعد كالتأميف االجتماعي 

 .بكافة مكجكداتيا كأمكاؿ كممتمكات كحقكؽ 
مع عدـ اإلخبلؿ باالختصاصات المقررة لمجنة إدارة الصندكؽ بحكـ  القانكف - 7

كالمكائح كالقرارات المنفذة لو، يككف مدير الصندكؽ مسئكالًا عف اإلشراؼ كعمى 
شئكف إيرادات كمصركفات الصندكؽ بما يكفك المحافظة عمى أمكالو كحسف 

 .إدارتيا
 
 



541 

 

 :يككف لمصندكؽ الميزانية اآلتية- 8
 .لمدة ال تقك عف ثبلث سنكات: ميزانية خطة االستثمار: أكالًا 
 .الميزانية اإلدارية لمصندكؽ : ثانياًا 
كيتـ إعداد كك منيا : ميزانية تقديرية سنكية لممنافع الضمانية كاالستثمار: ثالثاًا 

 .كاعتمادىا كتنفيذىا كفقاًا لمقكاعد كاألكضاع المنصكص عمييا في ىذه البلئحة
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 البـــــــــــاب الثانــــــــــي
 إعداد واعتماد الميزانية
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 الباب الثاني 
 إعداد واعتماد الميزانية

 /ميزانية خطة االستثمار: الفصل األول
تعد ميزانية خطة االستثمار لفترة زمنية ال تقك عف ثبلث سنكات بحيث 

تتضمف االلتزاـ المالي المقدر إنفاقو خبلؿ ىذه الفترة في حدكد االحتياطيات النقدية 
المتكفرة في تاريخيا كالمتكقع الحصكؿ عمييا خبلؿ فترة تنفيذ الخطة، كيراعى أف 

 .تقدر االحتياطيات بعد تغطية االلتزامات الخاصة بالمنافع الضمانية
 (5)مادة 

 اإلطار العام لميزانية خطة االستثمار
 :يحدد اإلطار العاـ لميزانية خطة االستثمار مع مراعاة ما يمي

 تحديد المشركعات التي تتفق كمقتضيات الجدكػ االستثمارية كاألىداؼ  -1
المعتمدة، كيتـ إقرار المشركعات بناءًا عمى دراسة جدكاىا االقتصادية 

كااللتزامات المترتبة عمى أمكاؿ الصندكؽ كتنمية احتياطيات المنافع الضمانية 
 .طكيمة األمد

 . التقديرات المالية لممشركعات المعتمدة كالكاردة تحت إجراءات التعاقد -2

 التقديرات المالية المخصصة كالمعتمدة لتمكيك المشركعات االستثمارية  -3
المقررة كالتي تتكلى جيات أخرػ تنفيذىا بالمساىمة المقررة ليا مف الصندكؽ 

 .مع مراعاة برامج التنفيذ

 االحتياطيات البلزمة لمكاجية خطة التجديد أك التكسع في المشركعات  -4
 .الضمانية القائمة أك التي تحت التنفيذ

 إدراج حصص المساىمة المقرر تخصيصيا مف رصيد الفائض النقدؼ  -5
المتكقع تأمينو خبلؿ فترة الخطة مف احتياطيات المنافع الضمانية لتمكيك 

 .الخطط االستثمارية لجيات أخرػ 
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 (6)مادة 
 لجنة إعداد ميزانية خطة االستثمار

تصدر لجنة إدارة الصندكؽ قراراًا بتشكيك لجنة إلعداد مشركع ميزانية خطة 
االستثمار برئاسة مدير الصندكؽ كثبلثة أعضاء يختاركف مف بيف مكظفي الصندكؽ 

مف ذكؼ االختصاص، كيتـ إعداد مشركع الميزانية في حدكد اإلطار العاـ 
 .المنصكص عميو في المادة السابقة

 (7)مادة 
 دراسة مشروع الميزانية

يعرض مشركع ميزانية خطة االستثمار بعد االنتياء مف إعداده عمى لجنة 
قراره ثـ عرضو عمى المجنة الشعبية العامة  .إدارة الصندكؽ لمناقشتو كا 

 اعتماد ميزانية خطة االستثمار
 (8)مادة 

تعتبر ميزانية خطة االستثمار بعد اعتماد المجنة الشعبية العامة ليا إطاراًا 
لممشركعات االستثمارية التي يتقرر تنفيذىا خبلؿ المدة المنصكص عمييا كما تعتبر 

 .المبالغ المعتمدة ليا حدكداًا لمصرؼ كاإلنفاؽ عمييا

 الفصل الثاني
 الميزانية اإلدارية لمصندوق 

 (9)مادة 
يتكلى قسـ الحسابات بالصندكؽ إعداد الميزانية اإلدارية لمصندكؽ بالتنسيق 

مع المجنة الشعبية العامة لمخزانة كفقاًا لتقديرات االلتزامات اإلدارية السنكية 
 .كلمتعميمات كالضكابط الخاصة بإعداد الميزانية اإلدارية العامة

حالتو  كيتـ عرض مشركع التقديرات بعد إعداده عمى مدير الصندكؽ إلقراره، كا 
دراجو ضمف  في الميعاد المحدد عمى أمانة المجنة الشعبية العامة لمخزانة العامة كا 

 .إعتمادات مشركع الميزانية اإلدارية العامة
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 (10)مادة 
 الميزانية التقديرية السنوية لممنافع الضمانية واالستثمار: الفصل الثالث

تعد الميزانية التقديرية السنكية لتغطية المنافع الضمانية كااللتزامات 
كاالستثمار  كيجب أف تشمك جميع اإليرادات المتكقع الحصكؿ عمييا خبلؿ المدة  
كحدكد المصركفات المتكقع إنفاقيا خبلليا، مع مراعاة بياف المعطيات التي تقاـ 

 .عمييا تقدير كك مف ىذه اإليرادات كالمصركفات
 (11)مادة 

 توزيع اإليرادات والمصروفات بالميزانية التقديرية
يراعى عند إعداد الميزانية التقديرية السنكية لمصندكؽ إدراج كك مف اإليرادات 
كالمصركفات كتكزيعيا كفقاًا لكك نكع مف المنافع الضمانية في حساب مستقك يككف 
ممحقاًا بالميزانية لمتكصك إلى تغطية تكمفتيا، كتككف االحتياطيات البلزمة لكك منيا 

لدعـ المركز المالي لمصندكؽ كتغطية التزاماتو طكيمة األجك كبما يحقق تغطية 
 .االلتزامات السنكية لميزانية خطة االستثمار المعتمدة
 (12)مادة 

 إيرادات صندوق الضمان االجتماعي
تتككف إيرادات صندكؽ الضماف االجتماعي مف البنكد كالمصادر الكاردة في 
القانكف، كتكزع ىذه اإليرادات عمى أنكاع المنافع الضمانية كتقسـ إلى أبكاب كبنكد 

تبعاًا لتعدد مصادرىا كلحصة كك منيا في اشتراكات المنافع الضمانية كمكارد 
 .الصندكؽ 

 (13)مادة 
 المصروفات

عند تقدير مصركفات المنافع الضمانية كاستثمارات الصندكؽ يراعى اآلخذ 
بقاعدة التكاليف المباشرة المتكقعة كما أنفق عمييا خبلؿ المدة المنقضية مف السنة 

الجارية كخبلؿ السنتيف السابقتيف عمييا، كذلؾ مع مراعاة االرتباطات الفعمية 
كالتكسعات األفقية كالرأسية لتقديـ المنافع الضمانية في السنة المالية مكضكع 

 .الميزانية
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 (14)مادة 
 مخصصات النفقات المباشرة

يجكز بقرار مف لجنة إدارة الصندكؽ بناءًا عمى عرض مدير الصندكؽ تقرير 
 :ما يمي
) التصرؼ في حصيمة  -1

5

غرامات التأخير عف سداد االشتراكات الضمانية  (1
عف السنة المنقضية لتغطية نفقات كبدالت كحكافز العامميف عمى تحصيك 
 .االشتراكات كذلؾ كفقاًا لمقكاعد كاألسس التي تعتمدىا لجنة إدارة الصندكؽ 

 اعتماد مخصصات لمنفقات المباشرة البلزمة لتقديـ المنافع الضمانية كدراسة  -2
دارة االستثمارات الضمانية فيما لـ يدرج لو مخصصات مالية بالميزانية،  كا 
عمى أف يتـ تمكيك ىذه المخصصات مف المكرد المالي المقرر لممنفعة أك 

 .االستثمار

 (15)مادة 
 إدراج تقديرات المصروفات بالميزانية

تدرج تقديرات المصركفات بالميزانية حسب أنكاع المنافع الضمانية كعمميات 
االستثمار كااللتزامات السنكية كفقاًا لمخطة المعتمدة ليا ككذلؾ بالنسبة لبللتزامات 

طكيمة األجك، كيجكز لمدير الصندكؽ إصدار تعميمات خاصة بقكاعد إعداد التقديرات 
 .السنكية لمميزانية في حدكد األحكاـ المنصكص عمييا في ىذه البلئحة

 (16)مادة 
 أقسام وأبواب المصروفات بالميزانية التقديرية

 :تتككف أقساـ كأبكاب المصركفات بالميزانية التقديرية عمى النحك التالي
 كتدرج فيو تقديرات مصركفات المنافع الضمانية كينقسـ إلى ثمانية :القسم األول
 .أبكاب
 كتدرج فيو المعاشات كالمنح كالعبلكات كتكاليف كنفقات األعباء، :الباب األول

 :كينقسـ إلى أربعة بنكد
ـ، كالمكائح 80لسنة  (13) المعاشات كالمنح المقطكعة كفقاًا لمقانكف رقـ :البند األول

 /الصادرة بمقتضاه كىي
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 .المعاشات الضمانية -أ 

 .عبلكة العائمة ألصحاب المعاشات -ب 

 . المنح المقطكعة -ج 
 المعاشات التأمينية كىي المخصصات المالية المدرجة لتغطية :البند الثاني

االلتزامات التأمينية كالضمانية التي نشأت كاستحقت قبك سرياف القانكف رقـ 
 .ـ80لسنة  (13)
 المعاشات التقاعدية كىي المخصصات المالية المدرجة لتغطية :البند الثالث

االلتزامات الناشئة عف قكانيف التقاعد كالتي نشأت كاستحقت قبك سرياف 
 .ـ80لسنة  (13)القانكف رقـ 
 تكاليف كنفقات أعباء الصندكؽ الفنية كمنيا تكاليف الدراسات اإلكتكارية :البند الرابع

كاشتراكات المنظمات الدكلية كبرامج التدريب كمصركفات الحاسب اآللي 
 .كالنماذج كالمطبكعات

 كتدرج تحتو تقديرات مصركفات كنفقات الرعاية االجتماعية كىي :الباب الثاني
المخصصات المالية المتكقعة لتغطية المصركفات المباشرة ليذه المنفعة كفقاًا 

 .ألحكاـ القانكف كالمكائح الصادرة في الخصكص
كما يدرج تحت ىذا الباب نفقات كتكاليف إجراء الدراسات كالبحكث المتعمقة 

بيذه المنفعة التكعية االجتماعية كتكاليف التدريب كالنماذج كالمطبكعات 
 .الخاصة بيا
 . كتدرج تحتو نفقات كمصركفات تكفير الرعاية الصحية كفقاًا لمقانكف :الباب الثالث

المصركفات المباشرة لتكفير ىذه الرعاية كتشكك مدفكعات األطباء  -أ 
كالمساعديف الطبييف سكاءًا في المراكز الضمانية أك في مكاقع العمك 

كأتعاب لجاف تقدير العجز كمصركفات كتكاليف المستحضرات الدكائية 
 .كالمراكز الضمانية

 المصركفات البلزمة لمدراسات كالبحكث كالتكعية كالتدريب لتمؾ الرعاية  -ب 
 .كنفقات النماذج كالمطبكعات البلزمة ليا
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 كتدرج تحتو المدفكعات البلزمة لتقديـ منفعة المعاش األساسي مف :الباب الرابع
تمكيميا المقرر قانكناًا، كتنحصر مصركفات ىذه المنفعة في قيمة المعاشات 

األساسية كعبلكة العائمة، كمنحة الكفاة ألصحاب ىذه المعاشات كعبلكة 
 .الصرافة لمف يتكلكف صرفيا، كتكاليف النماذج كالمطبكعات المتعمقة بيا

 كتدرج تحتو المعاشات كالمكافآت لمعسكرييف المقررة قانكناًا ليؤالء :الباب الخامس
كتنحصر في المعاشات كعبلكة العائمة كبدؿ التمكيف كالمكافآت العسكرية 

 .كالمعاش االستثنائي
 كتدرج تحتو مبالغ حصة الخدمات الصحية األساسية كىي التقديرات :الباب السادس

المقابمة لئليرادات المتكقعة مف حصيمة االشتراكات عف الخدمات التي تقدميا 
 .أمانة الصحة
 كتدرج تحتو مبالغ اإلنفاؽ عمى عبلكة سكف المتقاعديف كىي :الباب السابع

المصركفات المتكقعة خبلؿ السنة عف االلتزامات الفعمية كااللتزامات المتكقعة 
 .كفقاًا لقانكف التقاعد كقانكف تقاعد العسكرييف

 كتدرج تحتو نفقات المنافع قصيرة األمد الكاردة في القانكف لصالح :الباب الثامن
العامميف لحساب أنفسيـ، كتشتمك عمى المخصصات المتكقعة لتقديـ 

صابة العمك  المساعدات النقدية قصيرة األمد في حاالت المرض العادؼ كا 
 .كحاالت الكالدة
 كتدرج فيو المصركفات كالنفقات عمى عمميات االستثمار كعمى :القسم الثاني

مع مراعاة تسمسك أبكاب )االلتزامات طكيمة األجك كيشتمك عمى بابيف اثنيف 
 .(الميزانية التقديرية

 كتدرج تحتو تكاليف كمصركفات كنفقات استثمارات صندكؽ الضماف :الباب األول
 :االجتماعي كينقسـ إلى بنديف

 :االلتزامات المالية السنكية المتكقعة كما يمي ( أ:البند األول
التمكيك المتكقع لممشركعات الكاردة بالخطة سكاءًا ما كاف منيا تحت  -أ 

التنفيذ أك التي سيبدأ تنفيذىا خبلؿ السنة أك ما يتـ التمكيك أك المساىمة 
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لتنفيذىا كبشرط أف يجرػ ذلؾ خبلؿ سنة الميزانية كفقاًا لمبرنامج الزمني 
 .لكك منيا

 التمكيك المتكقع لممشركعات المقرر إرساؤىا أك الحصص المعتمدة  -ب 
 .كالمساىمة بيا التي تضمنتيا الخطة أثناء سنة الميزانية

 . التمكيك المتكقع لعمميات التجديد أك التكسع في المشركعات القائمة -ج 
 كيدرج تحت إدارة االستثمارات القائمة كذلؾ مثك التأميف عمى األصكؿ :البند الثاني

كنفقات الصيانة كأتعاب التحصيك كتكاليف كأتعاب الدراسات كالبحكث 
 .االقتصادية كاالستثمارية كالمصركفات المتنكعة األخرػ المتعمقة بذلؾ

 كيخصص لمصركفات كنفقات االلتزامات طكيمة األجك كيدرج :الباب الثاني عشر
تحتو التزامات الصندكؽ قبك المضمكميف كذلؾ فيما يتعمق بااللتزامات طكيمة 

 .األجك
 (17)مادة 

 لجنة إعداد الميزانية
يصدر مدير صندكؽ الضماف االجتماعي قراراًا بتشكيك لجنة إعداد ميزانية 

الصندكؽ برئاسة مدير إدارة الشؤكف المالية كاإلدارية كعضكية ذكؼ االختصاص في 
 .أنشطة الصندكؽ 

كتختص ىذه المجنة بإصدار التعميمات السنكية لمميزانية كذلؾ بمنشكر يتـ في 
شير الصيف مف كك سنة يحتكؼ عمى الضكابط كالتعميمات كالبيانات كاإلحصائيات 
الخاصة بإعداد الميزانية مع تحديد األكضاع الفنية كالمالية كيعمـ ىذا المنشكر عمى 

دارات الصندكؽ   .المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات كفركع كا 
 .كما تحدد الميمة الزمنية لمكافاتيا بالتقديرات بنياية شير ناصر مف كك عاـ

 (18)مادة 
 لجنة تقدير الميزانية بأمانات البمديات

تشكك لجنة كضع تقديرات الميزانية برئاسة أميف المجنة الشعبية لمضماف 
االجتماعي في البمدية كعضكية ذكؼ االختصاص عمى النحك الذؼ يصدر بتحديده 

 .قرار مف رئيس المجنة عمى أف يككف المسئكؿ المالي لؤلمانة مقرراًا ليا
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كتختص ىذه المجاف بكضع التقديرات التي تخص كبلًا منيا في الميزانية 
السنكية لمصندكؽ لؤلسس كالقكاعد المقررة بيذه البلئحة كالتعميمات الدكرية التي 

 .تقدميا لجنة إعداد الميزانية الخاصة بالصندكؽ كفقاًا لممادة السابقة
كعمى ىذه المجاف إنجاز مياميا في مكعد أقصاه نياية شير ناصر مف كك 
حالتيا إلى المجنة المختصة مرفقة بتقرير تفصيمي مكضح كمفسر لمتقديرات  عاـ كا 

 .المكضكعة في نطاؽ الضكابط الصادرة بشأف إعداد الميزانية
 (19)مادة 

 إعداد الميزانية التقديرية واعتمادىا
تقـك لجنة إعداد ميزانية الصندكؽ بإنجاز مياميا كمناقشة كدراسة تقديرات 

اإلدارات كالفركع كاألمانات ثـ تضع مشركع الميزانية في صكرة متكاممة كتحيميا في 
مكعد أقصاه منتصف الفاتح مف كك سنة إلى مدير الصندكؽ الذؼ يتكلى عرضيا 
 .عمى لجنة إدارة الصندكؽ لممكافقة عمييا كيتابع اعتمادىا مف المجنة الشعبية العامة
ذا تأخرت أية لجنة مف المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات  كا 
ذا لـ تمتـز باألحكاـ كالضكابط  حالة تقديراتيا في المكعد المحدد، كا  عف إعداد كا 

 .المنصكص عمييا أدرج ما يخصيا مف تقديرات كفقاًا لما كرد بميزانية السنة السابقة
 (20)مادة 

 طريقة الصرف عند تأخر اعتماد الميزانية
في حالة عدـ االنتياء مف اعتماد الميزانية حتى بداية السنة المالية الجديدة 

يجرػ الصرؼ كفقاًا لميزانية السنة السابقة عمى أساس جزء مف اثني عشر مف 
 .إعتمادات كك منيا كيستمر الصرؼ بيذه الكيفية حتى الشير الذؼ تعتمد فيو

 (21)مادة 
 االلتزام بتقديرات الميزانية

تككف تقديرات ميزانية الصندكؽ فكر اعتمادىا ارتباطاًا يجب التقيد كااللتزاـ بو 
 .خبلؿ السنة المالية

 .كتعتبر الميزانية بمجرد اعتمادىا أداة لمرقابة كتقييـ األداء
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 (22)مادة 
 متابعة تطور تنفيذ الميزانية التقديرية

تقـك إدارة المراجعة الداخمية بالصندكؽ بالتصديق عمى تقارير المتابعة 
التفصيمية لتطكر تنفيذ الميزانية التقديرية لمصندكؽ التي تتكلى إدارة الشئكف المالية 

اعتمادىا حيث تقدـ ىذه التقارير إلى مدير الصندكؽ عمى فترات تغطي كك منيا فترة 
 .مف السنة المالية ال تقك عف ثبلثة أشير
 (23)مادة 

 أحكام التجاوز في بنود وأبواب الميزانية
في الحاالت التي تقتضي النقك بيف بنكد الميزانية أك أبكابيا أك ضركرة 
استحداث بنكد أك أبكاب جديدة أثناء التنفيذ تتدرج الصبلحيات بذلؾ عمى النحك 

 /التالي
 يجكز لمدير الصندكؽ بناء عمى عرض مسبب يقدمو مدير الشؤكف المالية  -1

كاإلدارية بالصندكؽ أف يأذف بالتجاكز في اعتماد أحد البنكد مقابك كفر مساٍك 
 .في بند آخر أك أكثر داخك إعتمادات الباب نفسو

 يجكز لمجنة إدارة الصندكؽ بناءًا عمى عرض مسبب يقدمو مدير الصندكؽ  -2
أف تأذف بأؼ تجاكز في اعتماد أحد أبكاب الميزانية مقابك كفر مساٍك في باب 

 .آخر أك أكثر داخك إالعتمادات اإلجمالية لمميزانية

 إذا اقتضت األمكر إعتمادات إضافية لمصرؼ منيا عمى نفقات إضافية غير  -3
كاردة بالميزانية أصبلًا أك زائدةًا عمى تقديراتيا اإلجمالية يككف االختصاص 
باإلذف بذلؾ لمجنة الشعبية العامة بناءًا عمى عرض لجنة إدارة الصندكؽ 

 .متضمناًا األسباب المبررة لو كالمكرد المالي البلـز لتغطيتيا

 كال يجكز بأؼ حاؿ ترتب أؼ التزاـ بصرؼ غير مقرر بالميزانية دكف مراعاة  -4
 .ما كرد مف أحكاـ بيذه المادة كيخضع لممساءلة التأديبية كك مف يخالف ذلؾ
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 (24)مادة 
 اإلخطار والتفويض باعتماد الميزانية

يجب إخطار المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات باعتمادات 
 .الميزانية المقررة لكك منيا كذلؾ خبلؿ شير كاحد عمى األكثر مف اعتمادىا

كيعتبر ىذا اإلخطار تفكيضاًا ليذه الجيات لمصرؼ منيا لمكاجية النفقات 
 .المعتمدة بالميزانية

 (25)مادة 
 التصرف في البنود المركزية بالميزانية

يتـ التصرؼ في البنكد المركزية الكاردة بميزانية الصندكؽ كفقاًا لبلحتياجات 
الفعمية لكك أمانة كاالعتمادات المخصصة ليا بناءًا عمى مذكرة متضمنة ىذه 

األسباب يتـ عرضيا مف قبك أميف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية 
 .عمى لجنة إدارة الصندكؽ العتمادىا

 (26)مادة 
 التصرف في البنود المركزية بالميزانية

تتكلى األقساـ المالية بالصندكؽ مسؾ سجبلت لمراقبة اإلعتمادات بالميزانية  
يتـ التقيد بيا أكالًا بأكؿ كفقاًا لمقكاعد المحاسبية المنتظمة بما يحقق متابعة  تنفيذ 

الميزانية بطريقة تمكف مف التعرؼ في أؼ كقت عمى األرصدة المتبقية  لكك بند مف 
 .المخصصات المعتمدة

 (27)مادة 
 تمويل حسابات الفروع

تتكلى إدارة الشؤكف المالية كاإلدارية تمكيك حسابات الفركع لتنفيذ االلتزامات 
المعتمدة بالميزانية شيرياًا، عمى أف تمتـز كك مف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي 
بالبمديات بإخطار اإلدارة المذككرة برصيد السيكلة النقدية  بحساباتيا لدػ المصارؼ 

 .في نياية كك شير كااللتزامات المترتبة عمييا
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 (28)مادة 
 حسابات االشتراكات الضمانية

يتـ فتح حساب في كك بمدية يخصص لحصيمة إيرادات االشتراكات الضمانية 
كيتـ مسؾ السجبلت البلزمة لمرقابة عمييا كمتابعتيا مف قبك المجاف الشعبية لمضماف 

 .االجتماعي في البمديات
كال يجكز ميما كاف األمر أف تتصرؼ ىذه األمانات في الحصيمة المذككرة 

 .لتغطية  أية التزامات خاصة بالميزانية أك غيرىا
 (29)مادة 

 تحويل اإليرادات إلل الصندوق 
في جميع األحكاؿ يجب إحالة اإليرادات الخاصة بالصندكؽ كالمكدعة 
بالحسابات المصرفية المخصصة ليا في نطاؽ كك بمدية شيرياًا إلى الحساب 

 .المخصص لبلشتراكات الضمانية بمصرؼ ليبيا المركزؼ 
 (30)مادة 

 الصرف بقسائم الدفع
ال يجكز ألؼ سبب صرؼ أية مبالغ مف حسابات الصندكؽ بالمصارؼ أك 

الخزائف إال بمكجب فسائـ دفع قائمة عمى مستندات مؤيدة لبلستحقاؽ كمستكفية 
لئلجراءات كالتكقيعات المخكلة بحسب األحكاؿ مع مراعاة جدكؿ الصبلحيات الذؼ 

 .يصدره مدير الصندكؽ 
 (31)مادة 

 استقالل السنوات المالية
يجب االلتزاـ بمبدأ االستحقاؽ كاستقبلؿ كك سنة مالية بإيراداتيا كمصركفاتيا 

 .الفعمية في إطار إعداد المراكز السنكية لمصندكؽ 
 (32)مادة 

 خضوع اإلجراءات المالية لممراجعة الداخمية
تخضع اإلجراءات المالية المتعمقة بالصندكؽ كفركعو لممراجعة الداخمية مف 
إدارة المراجعة الداخمية ككحداتيا بالبمديات التي يككف ليا مراجعة صحة البيانات 
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كالسجبلت المالية كحركة تحصيك اإليرادات كالتحقق مف مشركعية سبب الصرؼ 
كسبلمة اإلجراءات قبك كبعد الصرؼ ككذلؾ مراجعة حسابات الصندكؽ كاستثماراتو 

كالرقابة عمى المخازف كالخزائف كالعيد األخرػ كجردىا مع التنبيو إلى ما تقتضيو 
 .رقابة ديكاف المحاسبة كأمانة الخزانة
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 حفع أموال صندوق الضمان االجتماعي
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 (33)مادة 
 حساب رئيسي بمصرف ليبيا المركزز 

يتـ االحتفاظ بأرصدة أمكاؿ الصندكؽ ك مكجكداتو النقدية في حساب رئيسي 
بمصرؼ ليبيا المركزؼ يككف خاضعاًا لبلستثمار كتؤكؿ إليو االحتياطيات النقدية 

يراداتيا النقدية المحققة التي تخضع ألحكاـ الئحة  لممنافع الضمانية ك مكجكداتيا كا 
 .االستثمار كالقكاعد التي تقرىا لجنة إدارة الصندكؽ 

كيتحدد االختصاص بإدارة ىذا الحساب لصالح الصندكؽ كفقاًا لتفكيض 
تصدره لجنة إدارة الصندكؽ تخكؿ فيو اثنيف عمى األقك بالتكقيع عمى شئكنو عمى أف 

 .يككف التكقيع األكؿ لمدير الصندكؽ أك مف يفكضو
 (34)مادة 

 االحتفاظ باالعتمادات الشيرية
يككف االحتفاظ باالعتمادات الشيرية لتغطية التزامات الصندكؽ أك فركعو في 
حسابات بمصرؼ ليبيا المركزؼ أك فركعو أك المصارؼ التجارية المحمية أك فركعيا 

 .حسبما يحدده مدير الصندكؽ كذلؾ لمصرؼ منيا عمى األغراض المخصصة ليا
كفي جميع الحاالت يتـ تحديد الحد األقصى لؤلرصدة التي يجكز االحتفاظ 
 .بيا في ىذه الحسابات بما يغطي االلتزامات الشيرية الضركرية لمصندكؽ أك فركعو
كيحدد مدير الصندكؽ بإخطار معتمد لممصرؼ اختصاص التكقيع الثنيف 
عمى األقك، كما يجب أف يتـ إخطار الجية المعنية بالشئكف المالية بكافة القرارات 

 .التي تصدر في األمكاؿ الكاردة بيذه المادة
 (35)مادة 

 حفع السيولة النقدية
يككف االحتفاظ بالقدر الضركرؼ مف السيكلة النقدية البلزمة لمكاجية 

االلتزامات النقدية اليكمية لمصندكؽ أك فركعو كفقاًا لحدكدىا القصكػ في خزائف 
حديدية يتـ فحصيا كالتحقق مف صبلحيتيا كتأميف أماكف كجكدىا ضد السطك 

 .كالحريق كخبلفو
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كيجب أف تككف أبكاب الغرؼ التي تكجد بيا الخزائف محكمة اإلقفاؿ غير 
 .قابمة لبلحتراؽ كأف تككف نكافذىا قضباناًا ال تسمح بالدخكؿ أك الخركج مف خبلليا

كيتـ استبلـ مفاتيح ىذه الخزائف بمعرفة لجنة يشكميا مدير الصندكؽ أك أميف 
 .المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية بحسب تطابق اختصاص كك منيـ

 (36)مادة 
 الخزائن الصغيرة

 /يتـ االحتفاظ بالخزائف الصغيرة عمى النحك التالي
 إذا كانت خزينة ذات مفتاح كاحد فيجب تثبيتيا داخك جدراف الغرفة المكجكدة  -1

بيا مع إحاطتيا بحزاـ حديدػ مثبت في الحائط كقفك طرفيو بقفك تككف 
مفاتيحو في حكزة المشرؼ عمى عمك أميف العيدة بينما يككف مفتاح الخزينة 

 .ذاتيا في عيدة الصراؼ

 إذا كانت الخزينة ذات مفتاحيف فيتـ تسميـ الصراؼ أحدىما كيككف الثاني  -2
 .في عيدة المسئكؿ المالي لمجية المكجكدة بيا الخزينة

 أما المفاتيح اإلضافية ليذه الخزائف بكافة أنكاعيا فيتـ كضعيا في ظركؼ  -3
مغمق يدكف عميو البيانات المتعمقة بالخزينة كمكاف تكاجدىا كرقـ كك مف 
مفاتيحيا كتكدع بالمصرؼ مع مراعاة ضركرة تسجيك ىذه البيانات في 

 .محضر التسميـ

 (37)مادة 
 المسئولية عن مفاتيح الخزائن

مفتاح الخزينة عيدة لدػ كك مف يسمـ إليو كيجب المحافظة عميو كعدـ تركو 
 .في أماكف غير آمنة أك تعريضو لمضياع

كفي حالة فقد أك كسر أحد مفاتيح الخزينة يتـ جرد محتكياتيا بمعرفة لجنة 
تشكيك ليذا الغرض مع اتخاذ اإلجراء الفكرؼ لتبديك إقفاليا كمساءلة مف تسبب في 

 .ذلؾ تأديبياًا 
كيجب مراعاة عدـ تسميـ مفتاح الخزينة إال بإجراءات عمى ذات مستكػ 

 .اإلجراءات التي جرت الستبلمو
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 (38)مادة 
 أوقات فتح الخزائن

ال يجكز فتح الخزائف في غير أكقات العمك الرسمية لمتحصيك أك الصرؼ أك 
أؼ إجراء آخر إال بمكجب أمر كتابي مسبب يصدره مدير الصندكؽ أك أميف المجنة 
الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية كك في نطاؽ اختصاصو كبحضكر المسئكؿ 

 .المشرؼ عمى أميف الخزينة
 (39)مادة 

 ضوابط ألعمال أمناء الخزائن
 :تراعى في أعماؿ أمناء الخزائف الضكابط اآلتية

في جميع األحكاؿ ال يجكز االحتفاظ في الخزينة إال بالنقكد كالصككؾ كغيرىا  -أ 
 .مف المستندات ذات القيمة كالتي تككف في عيدة الصراؼ

 .ال تقبك بالخزائف أية ممتمكات شخصية أك أمانات غير متعمقة بالعمك -ب 

 يحظر عمى أمناء الخزائف أك الصرافيف أك المحصميف التصرؼ في األمكاؿ  -ج 
المكجكدة في عيدتيـ في غير األغراض التي خصصت ليا، بعد استيفاء 

 .الشركط المقررة لصرفيا

 . يحظر االحتفاظ بأية مبالغ مف العيدة خارج الخزينة -د 

يجب عمى أمناء الخزائف إعداد كشف حصر في نياية كك يـك عمك - ق 
لمكجكدات الخزينة يتـ حفظو بيا مع إحالة صكرة مكقعة منو في نفس اليـك 

 .لرئيسو المباشر

الصراؼ ىك المسئكؿ شخصياًا عف الخزينة كسبلمتيا بما تحتكيو حتى كلك - ك
 .عيد إلى مساعديف لو ببعض أعماليا

كتعتبر مستندات القبض كالصرؼ ضمف عيدتو إلى أف يتـ مراجعتيا 
 .كالتصديق عمى سبلمتيا كمف ثـ إحالتيا لمقيد بالحسابات
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 (40)مادة 
 الصيارفة

تسند أعماؿ الخزينة إلى مكظفيف ذكؼ خبرة كافية ممف تتكفر فييـ األمانة 
 .كالثقة في تصرفاتيـ

كال يجكز إسناد ىذه األعماؿ إلى عامميف عرضييف أك مكسمييف كما يحظر 
إسناد األعماؿ المذككرة لمف ليـ اختصاص بالتكقيع عمى قسائـ أك مستندات 

 .الصرؼ
 (41)مادة 

 اإلجراءات في حاالت االختالس والسرقة واإلىمال
مع عدـ اإلخبلؿ باالختصاصات المقررة لديكاف المحاسبة قانكناًا يجب عند 
كقكع  حادثة سرقة أك اختبلس أك إىماؿ بخزينة أك أكثر مف خزائف الصندكؽ أف 
تشكك  فكراًا لجنة لممراجعة كالبحث كالتحرؼ عف أعماؿ الخزينة بقرار مف مدير  

الصندكؽ أك أميف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية، بحسب  األحكاؿ 
مع إخطار لجنة إدارة الصندكؽ بما تـ مف إجراءات كالنتائج  التي تـ التكصك إلييا 

 .مع صكرة مف تقارير المجنة المشار إلييا
كعمى  المجنة أف تضمف تقريرىا تكضيحاًا كامبلًا عف أسباب العجز كقيمتو 

 .كالقصكر  القائـ كالمسئكؿ عنو مؤيدة ذلؾ بالمستندات
ككذلؾ  يجب أف يشتمك بحثيا عمى بياف بأكجو القصكر المرتبطة مباشرة 

 .بالكاقعة  عمى مستكػ اإلجراءات كالنظـ المطبقة في مكاف حدكث الكاقعة
 (42)مادة 

 اإلجراءات في حاالت عجز العيدة
مع  عدـ اإلخبلؿ بأية عقكبة أشد يجب إذا اكتشف عجز عيدة الصراؼ  

 /مراعاة ما يمي
 إيقاؼ أميف العيدة الذؼ كجد عجز في عيدتو عف مزاكلة عممو فكر  -1

 .اكتشاؼ  العجز كحتى تماـ المراجعة
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 يقيد  العجز كسمفة يتـ استيفاؤىا بالخصـ مف مرتب كمستحقات أميف العيدة   -2
 .بالحدكد المسمكح بيا قانكناًا ما لـ يقـ بسدادىا دفعة كاحدة

 عمى أنو يجكز شطب العجز كفقاًا ألسباب مكضكعية باعتماد لجنة إدارة  -3
الصندكؽ  بناءًا عمى عرض مسبب مف مدير الصندكؽ أك أميف المجنة 

 .الشعبية لمضماف  االجتماعي في البمديات بحسب األحكاؿ

 ينقك مف  يثبت عجز في عيدتو بسبب اإلىماؿ أك سكء النية إلى عمك آخر  -4
 .اليتعمق بالشئكف المالية  كذلؾ دكف اإلخبلؿ بتطبيق الجزاء المناسب
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 إيرادات صندوق الضمان االجتماعي
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 الباب الثاني
 إيرادات صندوق الضمان االجتماعي

 (43)مادة 
 حكم أموال الصندوق 

تعتبر أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي في حكـ األمكاؿ العامة كبالتالي 
 /يجب مراعاة ما يمي

يجب تكريد أمكاؿ الصندكؽ إلى حساباتو المصرفية كخزائنو في تكاريخ  -أ 
استحقاقيا كفقاًا لبلمتياز المقرر ليا، كطبقاًا لمتعميمات التنفيذية التي تحدد 

 .الحسابات الخاصة بالمكارد كاإلجراءات الخاصة بالسداد

ال يجكز لمجيات المكمفة بتكريد االشتراكات الضمانية أف تؤجك سدادىا في  -ب 
المكاعيد المحددة أك استخداميا أك أؼ جزء منيا في أداء أؼ التزامات أخرػ 

 .في جميع األحكاؿ

 ال يجكز ألؼ جية إجراء مقاصاة لبلشتراكات الضمانية التي يجب تكريدىا  -ج 
 .في مكاعيد محددة لمصندكؽ مع أية التزامات أخرػ مستحقة

 (44)مادة 
 اشتراكات الضمان وحصة الخزانة

اشتراكات المضمكنيف الذيف يحصمكف عمى دخكليـ ضمف الميزانية العامة  -أ 
لمدكلة يتـ تكريد ىذه االشتراكات مضافاًا إلييا حصة الخزانة كفقاًا العتمادات 
الميزانية العامة السنكية كاالعتمادات اإلضافية ليا ككذلؾ حصيمة ما يفرض 
مف ضرائب كرسـك كمخصصات تغطية لممنافع الضمانية كنشاط الصندكؽ 

 .كسد العجز بصفة منتظمة

اشتراكات المضمكنيف الذيف ال يحصمكف عمى دخكليـ ضمف الميزانية العامة  -ب 
 .لمدكلة

يتـ تكريد حصة الخزانة العامة في ىذه االشتراكات مف أمانة الخزانة كفقاًا 
لمنسب المنصكص عمييا قانكناًا لمساىمتيا في اشتراكات المضمكنيف المذككريف كفقاًا 

 .لمحصيمة المحققة شيرياًا 
 .كيتـ كفاء الخزانة العامة بحقكؽ الصندكؽ في نفس السنة المالية
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 (45)مادة 
 حصة المضمون وحصة صاحب العمل

يتـ تكريد حصة المضمكف كحصة صاحب العمك كالتزاـ قانكني عمى صاحب 
العمك بالجيات التي ال تمكليا الخزانة العامة مف كاقع الكشكؼ الشيرية المعتمدة 
لدخكليـ أك الفئات الضمانية المختارة بالنسبة لمعامميف لحساب أنفسيـ كذلؾ كفقاًا 

لبلستحقاؽ كالتكريد شيرياًا مع مراعاة احتساب غرامة التأخير بالمعدؿ المقرر ببلئحة 
 .التسجيك كاالشتراكيات كالتفتيش

 (46)مادة 
 حصيمة الزكاة

يتـ تكريد حصيمة الزكاة لحساب الصندكؽ مع مراعاة استقبلؿ ىذا المكرد 
ـ كالئحتو 71لسنة  (89)كخضكعو  لمقكاعد الشرعية الكاردة بقانكف الزكاة رقـ 
 .التنفيذية كالتعميمات الصادرة بضكابط ىذه الحصيمة
 (47)مادة 

 عوائد االستثمارات
مع مراعاة استقبلؿ كك سنة مالية باإليرادات الخاصة بيا يتـ تكريد عكائد 

 .الصندكؽ مف استثماراتو كفقاًا لمكاعيد استحقاقيا المقررة
 (48)مادة 

مع عدـ اإلخبلؿ بالقكاعد الكاردة بقانكف الزكاة يتـ تخصيص إيرادات 
 /الصندكؽ عمى النحك التالي

تخصيص حصة كك منفعة مف كاقع نسبتيا في االشتراؾ الضماني بالنسبة  -أ 
 .لحصيمة  االشتراكات

تخصيص اإليرادات المحققة مف الميزانية العامة لمدكلة كفقاًا لما ىك مقرر  -ب 
 .ليا

 تخصيص اإليرادات المحققة كفقاًا لقانكف تقاعد العسكرييف ككفقاًا لبلستقبللية  -ج 
 .المقررة بنظاـ تقاعدىـ

 تكزيع العائد المحقق مف عقارات ككدائع الصندكؽ كمشركعاتو االستثمارية  -د 
كمكارده األخرػ كفقاًا لمصادر التمكيك الخاصة بيا كطبيعة اإليراد في إطار 
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استقبلؿ حسابات المنافع كمكارد كالتزامات كأىمية إظيار المراكز المالية 
 .التحميمية لكك منيا

 .ما يخصص لممعاش األساسي مف مكارد ذاتية لتغطية التزامات ىذه المنفعة- ق

 (49)مادة 
 مركز إيرادات الصندوق 

إيرادات الصندكؽ مركزية التكريد كالتخصيص كتكريدىا كتخصيصيا يككناف 
 . حسبما تحددىما إدارة الصندكؽ طبقا لمقانكف كأحكاـ ىده البلئحة

 (50)مادة 
 توريد إيرادات الصندوق 
 :يتـ تكريد إيرادات الصندكؽ بإحدػ الطرؽ اآلتية

 :الحواالت المصرفية- أ
يتـ التكريد بمكجبيا لحساب أك لحسابات الصندكؽ بالمصرؼ أك المصارؼ 

كفركعيا بالبمديات كفقاًا لنماذج يتكلى الصندكؽ تحديدىا تضمف كافة البيانات البلزمة 
 .لقيد اإليراد

كيراعى إخطار الجية المختصة بالشئكف المالية في الصندكؽ ببياف شيرؼ 
عّما تـ تحصيمو مف إيرادات في المصارؼ المخصصة مع تحميك حصص المنافع 

 .مرفقاًا بحكافع االستبلـ
 :الصكوك المصرفية والنقد- ب

يتـ التكريد بمكجبيا إلى جميع خزائف الفركع المحددة بمكجب إيصاالت رسمية 
 .كحكافع استبلـ مستكفية لمبيانات البلزمة لمقيد المحاسبي مع تحميك مصادر اإليراد

 (51)مادة 
 إيداع المقبوضات

يتـ إيداع حصيمة مقبكضات الخزائف مف إيرادات الصندكؽ كفركعو في 
 .الحساب المقرر بالمصارؼ كفركعيا في نفس يـك التحصيك

كيجب تكفير الحماية لممكظف الحائز لممقبكضات أثناء انتقالو إليداعيا 
 .بالمصرؼ
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 (52)مادة 
 البيان الشيرز لإليرادات

يجب إحالة بياف شيرؼ إلى الجية المختصة بالشؤكف المالية لمصندكؽ مف 
كافة البمديات خبلؿ األسبكع األكؿ مف الشير التالي عمى األكثر كذلؾ عف المبالغ 
المكردة كتحميك مصادرىا مف مككنات االشتراؾ الضماني كمرفقة بكشف حساب 

 .المصرؼ كنسخة مف حكافع التحصيك المؤيدة لذلؾ
 (53)مادة 

 حظر السحب من حسابات اإليرادات
في جميع األحكاؿ ال يجكز السحب مف حسابات إيرادات الصندكؽ 

بالمصارؼ كفركعيا ميما كانت األسباب كيراعى تسكية أية أخطاء في ىذا الشأف 
عف طريق الحساب الجارؼ لمصندكؽ مع بياف في الكشكؼ الشيرية التحميمية 

 .لئليرادات
 (54)مادة 

 التحويل لمحساب المركزز 
يصدر مدير الصندكؽ التعميمات إلى المصارؼ كفركعيا القائمة بالتحصيك 
المباشر إليرادات الصندكؽ لتحكيك الحصيمة الشيرية لحساب مركزؼ بمصرؼ ليبيا 

 .المركزؼ 
 (55)مادة 

 ضوابط تحصيل اإليرادات
 /يراعى في تحصيك إيرادات الصندكؽ الضكابط التالية

 يحظر في كك األحكاؿ لمصرؼ النقدؼ المباشر مف اإليرادات المتحصمة مف  -1
 .االشتراكات

 ال يقبك سداد إيرادات الصندكؽ بالخزائف إال نقداًا أك صكككاًا مصدقاًا عمييا  -2
 .مف المصرؼ المسحكبة عمييا

 ال يجكز قبكؿ أؼ إيرادات نقدية أك ما في حكميا أك أمانات نقدية خاصة  -3
 .بسير العمك بخزائف الصندكؽ كفركعو إال مقابك ايصاالت رسمية معتمدة
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 (56)مادة 
 الضوابط التفصيمية لمتحصيل

يصدر مدير الصندكؽ التعميمات التنفيذية لتحديد الضكابط التفصيمية 
يصاالت التكريد  إلجراءات تحصيك مكارد الصندكؽ كالنماذج الخاصة بحكافع كا 

 .كالمسجبلت كالقيد بيا
 (57)مادة 

 النسبة المقررة عن إدارة أموال التقاعد
مف مجمكع االستقطاعات كالمساىمات كاجبة األداء مف أمكاؿ % 5تؤؿ نسبة 

التقاعد العسكرييف كما يطرأ عمييا مف تعديبلت المقررة لمصندكؽ كعف إدارة ىذه 
 .األمكاؿ إلى إيراداتو المتنكعة

كتحدد بنكد تخصيصيا في إطار األغراض المقررة مف أجميا كفقاًا لنشاط 
 .الصندكؽ بقرار مف مدير صندكؽ الضماف االجتماعي

 (58)مادة 
 اإلجراء عند جرد مقبوضات الخزينة

يجب أف يحرر محضر جرد رصيد مقبكضات الخزينة الذؼ لـ يتـ تكريده 
لحساب الصندكؽ بالمصارؼ كذلؾ عند إجراء الجرد الدكرؼ أك المفاجئ أك تسميـ 

 .عيدة الخزينة لمكظف معتمد آخر
 :كيراعى في الحالتيف المذككرتيف فيما بعد ما يمي

يتـ استخراج إيصاؿ تكريد بقيمة ) عند كجكد فائض عف الرصيد الدفترؼ  -1
الفائض كيضاؼ إلى عيدة الصراؼ كتقيد في حساب األمانات لمدة شير 

عمى األكثر حتى يتسنى معرفة مصدره فإذا لـ يتضح ذلؾ تضاؼ إلى 
 .اإليرادات المتنكعة لمصندكؽ 

يكمف الصراؼ بسداد قيمة العجز فكراًا كفقاًا ] عند كجكد عجز في العيدة  -2
 مف ىذه البلئحة كاإلجراءات 46، 45لمقكاعد السارية مع مراعاة المادتيف 

 .المقررة في ىذا الشأف
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 الباب الثالث
 مصروفات الصندوق 

 (59)مادة 
 التقيد بأبواب وبنود الميزانية

يجب في جميع األحكاؿ التقيد بأبكاب كبنكد الميزانية المقررة لمصندكؽ 
 .كالتعديبلت المعتمدة ليا عند ترتيب أؼ التزاـ مالي

كال يجكز لغير ذكؼ االختصاص تقرير أؼ التزامات مالية قبك الغير عمى 
ميزانية الصندكؽ قبك الحصكؿ عمى التفكيض البلـز كالتأكد مف تكفر التغطية المالية 

 .البلزمة
 (60)مادة 

 تخصيص أموال الصندوق 
أمكاؿ الصندكؽ مخصصة لمصرؼ عمى المنافع الضمانية لممشتركيف كلتنفيذ 
خطط استثمار أمكاؿ الضماف االجتماعي كلمكاجية التزامات الصندكؽ طكيمة األجك 
كذلؾ حسبما يقرره القانكف كالمكائح الصادرة بمقتضاه كما تقرره لجنة إدارة الصندكؽ 

 .عند االقتضاء
 (61)مادة 

 تغطية نفقات المنافع الضمانية ومصروفاتيا
مع مراعاة األحكاـ الكاردة بالمادتيف السابقتيف يتكلى الصندكؽ تغطية النفقات 
كالمصركفات المعتمدة لممنافع الضمانية كالنقدية كالعينية كالمنح المقطكعة كالمنافع 

 .قصيرة األمد ككذلؾ النفقات المباشرة المتعمقة بتقديميا لممضمكنيف
 (62)مادة 

 تغطية نفقات الرعاية الصحية واالجتماعية
يتكلى الصندكؽ تغطية المصركفات الصحية  (64، 63)مع مراعاة المادتيف 

لممرافق الضمانية المعنية بتقديـ الرعاية االجتماعية كالرعاية  الصحية النكعية 
 .لممضمكنيف فيما يتعمق بإداراتيا كتجييزىا كتشغيميا
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كما يتكلى كعمى فترات دكرية إجراء التسكية البلزمة مع أمانة الخزانة عف 
رصيد الحصيمة التي تغطى الخدمات الصحية العامة مف قيمة االشتراكات الضمانية 

 .كذلؾ في إطار الميزانية المعتمدة كالحساب الختامي لمصندكؽ كاإليرادات الفعمية
 (63)مادة 

 تغطية نفقات الصيانة
يتكلى الصندكؽ الصرؼ عمى أعماؿ الصيانة الدكرية كاالستثنائية ألمبلكو 

 .العقارية لضماف المحافظة عمييا
كتعتبر مصاريف صيانة العقارات الخاصة بالمرافق التي تتكلى تقديـ المنافع 

 .العينية ضمف تكمفة ىذه المنافع
 (64)مادة 

 مصروفات التنفيذ ومصروفات اإلعداد
يتكلى الصندكؽ الصرؼ عمى استثماراتو المعتمد تنفيذىا مف الجية المختصة 

طبقاًا لمقكاعد العامة، أما المصاريف األخرػ المترتبة عمى إعداد المشركعات 
االستثمارية ألمكالو كاحتياطاتو كالمتمثمة في الدراسات المالية كاالقتصادية كالفنية 
كخبلفيا كالبلزمة ليا كنفقات الجيكد المتميزة لمترسية كاإلشراؼ كالرقابة عمييا فيتـ 

 .اعتمادىا مف لجنة إدارة الصندكؽ بناءًا عمى عرض مدير الصندكؽ 
 (65)مادة 

 عدم جواز الصرف بدون مقابل
ال يجكز صرؼ أؼ مبمغ إال مقابك تكريد سمعة أك خدمة ما لـ يكف تنفيذاًا 

لحكـ القانكف أك لشرط عقدؼ، كعمى أف يتـ بمكجب مستند يؤيد الصرؼ معتمد مف 
 .قبك المخكليف بذلؾ مستكفياًا ألحكاـ ىذه البلئحة

كفي جميع األحكاؿ تتكلى الجية المسئكلة عف اإلشراؼ عمى تنفيذ االلتزاـ أك 
تأييد إنجاز الخدمة أك استبلـ التكريدات مباشرةًا اتخاذ إجراء اإلذف لمصرؼ كفقاًا 

 .لممستندات المؤيدة كالمعتمدة مف قبك الجية المعنية
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 (66)مادة 
 فسائم الصرف

يتـ الصرؼ بمكجب قسيمة دفع تتضمف جميع البيانات الخاصة بمسكغ 
الصرؼ كمكضحاًا فييا أسـ المستفيد كالمبمغ اإلجمالي المستحق كالخصكمات المقررة 
مع تحرير الصافي باألرقاـ كالحركؼ كيراعى في جميع األحكاؿ أف يتـ تحريرىا مف 

 .أصك كصكرتيف تحمك تكقيعات المكظفيف، المخكلة بما يفيد صحة الصرؼ
كيككف اعتماد قسائـ الدفع كفقاًا لجدكؿ الصبلحيات الذؼ يعتمده مدير 

الصندكؽ كذلؾ دكف اإلخبلؿ بإجراءات الصرؼ لممنافع النقدية كالمصرفات مف 
 .السمف المستديمة كالعيد المؤقتة

 (67)مادة 
 تسوية نياية السنة المالية

يتـ في نياية العاـ المالي إجراء التسكيات البلزمة لتحميك كك سنة بما 
يخصيا مف إيرادات كمصركفات كمستحقة كذلؾ تأكيداًا إلظيار الحساب الختامي 

 .كالميزانية العمكمية لممركز المالي الفعمي لمصندكؽ سنكياًا 
 (68)مادة 

 مرفقات قسائم الدفع
في جميع األحكاؿ ترفق بقسائـ الدفع أصكؿ المستندات المؤيدة لمصرؼ كاممة 
كمستكفية لمشركط القانكنية لسبلمتيا، كما يراعى عدـ الكشط فييا أك في قسائـ الدفع 
الصادرة بمقتضاىا كفي حالة االضطرار إلى أجراء أؼ تصحيح أك تغيير أك إضافة 

 .في بياناتيا يجب تكقيع المكظف المختص بإجراءاتيا
كيجب أف ترفق شيادة معتمدة مف الجية المختصة أك المجنة المشكمة 

باالستبلـ في أحكاؿ عقكد التكريد كاألشغاؿ تفيد االستبلـ طبقاًا لممطمكب بالعدد 
ف العمك أنجز طبقاًا لممكاصفات  كالكمية مع الشيادة بمطابقة النكعية المطمكبة كا 

المقررة، كما يراعى في عقكد تنفيذ األعماؿ كالمشاريع إحالة مستنداتيا بشيادة مف 
الجية المختصة الفنية بالصندكؽ تشمك التكقيعات مف الميندس أك الجية المشرفة 
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بالمكقع كتكقيع الجية المكمفة بالمراجعة الفنية عمى كميات كمكاصفات كشركط العقد 
 .كتكقيع المدير باالعتماد

كيتـ في جميع األحكاؿ خصـ ديكف الصندكؽ مف الدفعات التي تستحق 
 .الصرؼ منو

 (69)مادة 
 عدم جواز الصرف قبل االستيفاء

ال يجكز الصرؼ إال بعد استيفاء اإلجراءات المعتمدة لو كمراجعة صحتو مف 
الجيات المختصة بو، كيجب عمى أؼ مكظف االمتناع كتابة عف التكقيع إذا ثبت لو 
عدـ صحة الصرؼ أك اتضح عدـ كجكد اعتماد مالي أك كجد أف الخصـ يتـ عمى 
اعتماد غير مخصص لمصرؼ أك في حالة تجاكز االعتماد لممخصص كذلؾ ما لـ 

 .يتـ اعتماد التجاكز مف الجية المختصة
كيجكز لمدير الصندكؽ أك أميف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية 

كك في نطاؽ اختصاصو أف يأمر كتابة بالصرؼ كفقاًا ألسباب مكضكعية مف 
 .القكانيف كالمكائح السارية

 (70)مادة 
 الدفع لممستفيد وحكم الوكالة

تعد قسائـ الدفع باسـ المستفيد ما لـ يتـ التنازؿ عف قيمتيا لجية اعتبارية 
عامة أك كانت محجكزة كفاء لحق عاـ، كال تقبك التككيبلت في الصرؼ إال إذا كانت 

رسمية لما ىك أكثر مف مائة دينار، كمع ذلؾ يجكز قبكؿ التككيبلت المصرفية 
المعتمدة مف ذكؼ االختصاص باالعتماد في الصندكؽ بأمانات المجاف الشعبية 

لمضماف االجتماعي بالبمديات إذا تعمقت المصركفات بمرتبات أك مكافآت أك منافع 
 .نقدية لمدة كاحدة

كيراعى في كافة األحكاؿ إرفاؽ صكرة مف ىذه التككيبلت ضمف مستندات 
 .الصرؼ

كيمنع عمى العامميف القائميف بمباشرة إجراءات الصرؼ قبكؿ  تككيبلت 
 .لصرؼ المنافع ميما كانت األسباب
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 (71)مادة 
 التأكد من شخصية المصروف إليو

يتـ صرؼ فسائـ الدفع إلى المستفيد أك ككيمو المعتمد بإحدػ كسائك التكقيع 
السارية مع ضركرة كتابة االسـ البيانات الشخصية إذا تـ الصرؼ لككيك المستفيد مع 
التحقيق مف شخصية المكقع باالستبلـ بأية أداة قانكنية لمتصرؼ ما لـ يتعرؼ عميو 

 .الصراؼ شخصياًا كيكضح ذلؾ
كفي جميع األحكاؿ يكقع الصراؼ عمى قسائـ الدفع بإجراء الصرؼ كطريقة 
السداد كرقـ القسيمة رقماًا متسمسبلًا لكك شير بحيث يككف ترتيباًا لقيدىا في سجك 

 .الخزينة كحسب تسمسك تكاريخ صرفيا
 (72)مادة 

 مراعاة تعميمات ديوان المحاسبة
مف  (23)يتـ مراعاة االختصاصات المقررة لديكاف المحاسبة، كما كرد بالمادة 

ـ كما يطرأ مف تعديبلت أك ما يصدر 1975لسنة  (79)قانكف ديكاف المحاسبة رقـ 
بخصكصيا مف تعميمات كذلؾ في شأف إجراءات تعاقد الصندكؽ عف مشاريعو 

 .االستثمارية كالصرؼ عمييا
كعمى إدارة المراجعة الداخمية لمصندكؽ متابعة اإلجراءات المتعمقة 

 .باختصاصات الديكاف
 (73)مادة 

 الصرف بموجب صكوك
فيما عدا ما تقرره التعميمات العامة في شأف تداكؿ العمبلت النقدية كحدكد 

صرفيا مف الخزائف، كما يصدر مف تعميمات تفصيمية مف مدير الصندكؽ عف كيفية 
أداء المنافع النقدية، كما يتجاكز حدكد الصرؼ مف السمفة المؤقتة أك المستديمة تتـ 

 .جميع المدفكعات بمكجب صككؾ عمى المصارؼ
 (74)مادة 

 عيدة دفاتر الصكوك
تعتبر دفاتر الصككؾ في استبلميا كحفظيا كاستعماليا ضمف عيدة الصراؼ 

 .كتخضع لمرقابة كالجرد الدكرؼ كالمفاجئ
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 (75)مادة 
 ضوابط تحرير الصكوك

يجب تحرير الصككؾ حسب تسمسك أرقاميا كدفاترىا بكك دقة كذلؾ بناءًا عمى 
مستندات صرؼ مؤيدة لبلستحقاؽ كمستكممة اإلجراءات كعمى أف يتـ مراعاة 

الضكابط اآلتية في تحرير الصككؾ قبك تكقيعيا مف المخكليف بذلؾ كفقاًا لمتحديد 
 .الذؼ يصدر في إطار جدكؿ الصبلحيات

 .التاريخ الفعمي إلصداره -أ 

 .االسـ بالكامك لممستفيد -ب 

 تحرير المبمغ باألرقاـ كالحركؼ دكف ترؾ مسافات فيما بينيا كتحرير نفس  -ج 
البيانات ككذلؾ الرقـ المسمسك بقيمة الدفع الصادر بمكجبيا عمى كعب الصؾ 

 .الذؼ يظك بدفتر الصككؾ

 (76)مادة 
 تصحيح الصكوك

ال يجكز تصحيح الصككؾ بعد إصدارىا إال في حدكد الخطأ المادؼ باسـ 
المستفيد بالمبمغ بيف األرقاـ كالحركؼ أك تمديد لتاريخو بعد انقضاء ستة أشير مف 

 كيراعى التحقق مف صحة اإلجراء –إصداره مع إيضاح سبب عدـ صرفو خبلليا 
 .قبك التكقيع بالتصحيح مف المخكؿ بذلؾ حيث يعتبر تكقيعو إقراراًا بذلؾ

 .كال يجكز في كافة األحكاؿ تغيير أسـ المستفيد عمى الصؾ بعد إصداره
 (77)مادة 

 إرفاق مستندات الصرف عند التوقيع عمل الصكوك
في جميع األحكاؿ ال يجكز التكقيع عمى الصؾ ما لـ يتـ تحريره كيككف 
مصحكباًا بمستندات الصرؼ المتعمقة كبعد استيفائيا لئلجراء المالي كالمراجعة 

كاالعتماد كبعد التحقق مف إدراج رقـ الصؾ عمى مستندات الصرؼ مع التكقيع عمى 
 .كعب الصؾ الذؼ يظك بالدفتر بما يفيد أف الصؾ قد صدر بمعرفة المكقع
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 (78)مادة 
 حافظة الصكوك الصادرة يومياًا 

تعد حافظة في نياية كك يـك عمك إلى المصرؼ مف أحد المخكليف بعد 
التكقيع عمى الصككؾ الصادرة خبلؿ اليـك كفقاًا لمبالغيا كأرقاميا كأسـ المستفيد 

 .الستخداميا مف مراقبة الصككؾ عند صرفيا
ذا استدعى األمر إيقاؼ أحد الصككؾ الصادرة الذؼ فقده صاحبو أك ألؼ  كا 

سبب آخر يجب إببلغ المصرؼ ىاتفياًا مع تعزيز ذلؾ برسالة في اليـك نفسو، كيجكز 
إصدار صؾ بدالًا لمفاقد إذا ثبت عدـ صرؼ قيمتو كتاريخ إببلغ المصرؼ بكاقعة 

فقده كبشرط تقديـ تعيد بضماف يقبمو مدير الصندكؽ أك أميف المجنة الشعبية 
لمضماف االجتماعي بالبمدية مف المسئكؿ عف فقده كذلؾ دكف اإلخبلؿ بالجزاءات 

 .المقررة إذا تـ ذلؾ مف المكظف المسئكؿ عف تسميمو قبك كصكلو إلى المستفيد
 (79)مادة 

 سداد المستحقات بالخارج
يتـ دفع التزامات الصندكؽ المستحقة خارج الجماىيرية بناءًا عمى التزاـ مبـر 
أك شرط عقدؼ عف طريق إدارة الصندكؽ فقط مع مراعاة المكائح الخاصة بالتحكيك 

رجاء التحكيك كيجكز تخكيك أمناء المجاف الشعبية لمضماف  عند إبراـ االلتزاـ كا 
االجتماعي بالبمديات في ذلؾ عمى أف يصدر ذلؾ بقرار مف لجنة إدارة الصندكؽ 

 .بناءًا عمى عرض مدير الصندكؽ 
 (80)مادة 

 كشوف الصرف
يتـ إعداد كشكؼ الصرؼ لممنافع النقدية كالمصارؼ المباشرة عف المنافع 

العينية كالركاتب كالمكافآت كغيرىا مف االلتزامات الدكرية المستحقة شيرياًا في مكعد 
أقصاه الحادؼ كالعشركف مف كك شير حيث تحاؿ لمجيات المكمفة بالصرؼ كفقاًا 

 .لطريقة الصرؼ التي تحددىا التعميمات التفصيمية التي تصدرىا إدارة الصندكؽ 
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 (81)مادة 
 الصرف النقدز لممنافع وااللتزامات

في أحكاؿ الصرؼ النقدؼ لممنافع كااللتزامات الشيرية لمصندكؽ يقـك 
الصرافكف بتكريد ما لـ يصرؼ منيا خبلؿ ميمة العشرة أياـ التالية أك نياية الشير 
أييما أكثر بمكجب كشكؼ تفصيمية يتـ مراجعتيا بقيمة صافي المستحق، كذلؾ مف 
أصك يرفق بإيصاؿ التكريد كصكرة بجية المراجعة الداخمية كصكرة بالجية القائمة 
بإجراءات الصرؼ كتقيد المبالغ التي لـ تصرؼ كتـ تكريدىا في حساب تفصيمي 

لؤلمانات كما يتـ في األحكاؿ المعتمدة لمصرؼ النقدؼ لممنافع الضمانية إتباع نظاـ 
 .العيد المؤقتة التي تسكػ في نياية كك شير

كال يجب أف يحتفع الصرافكف باألمانات دكف تكريدىا في الميمة المكضحة 
 .حيث يتـ صرفيا مف الخزينة مباشرةًا كفقاًا لقسيمة دفع عف كك حالة عمى حدة

 (82)مادة 
 صرف األمانات

ال تصرؼ المبالغ المقيدة بحساب األمانات إال بمكجب طمب يتقدـ بو 
المستفيد أك الككيك المعتمد لو، كبتكفير شركط الصرؼ مع التأكد مف تكريده لحساب 

 .األمانات كفقاًا لمضكابط المقررة
 (83)مادة 

 الضمانات والتأمينات
يتـ قبكؿ التأمينات كالضمانات المستحقة عمى الغير تنفيذاًا لحكـ القانكف أك 

بناءًا عمى التزاـ عقدؼ بمكجب السداد النقدؼ أك بمكجب صؾ يككف مصدقاًا عميو أك 
خطاب ضماف مسجك لدػ مصمحة الضرائب يككف عمى أحد المصارؼ الكطنية 

العاممة كغير معمق عمى شرط كيجكز خصـ التأميف أك الضماف مف مستحقات حالة 
 .السداد كال تغطي التزاماًا آخر

كيتـ قيد التأمينات كالضمانات المحصمة في حساب مستقك، كما يتـ مسؾ 
سجك نظامي لخطابات الضماف بقسـ الحسابات يحقق أىداؼ الرقابة عمييا كضماف 

 .استمرار سريانيا طيمة استمرار االلتزاـ الذؼ تغطيو
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 (84)مادة 
 حفع مستندات الضمان

يراعى في جميع األحكاؿ حفع خطابات الضماف في خزانة حديدية تتكافر ليا 
 .شركط السبلمة الكافية لممحافظة عمى مكجكداتيا كتككف في عيدة الصراؼ

 (85)مادة 
 رد الضمان والتأمينات

يتـ االستمرار في االحتفاظ بالتأميف أك خطاب الضماف سارياًا كيراعي أال يتـ 
سداد التأمينات أك الضمانات أك رد خطابات الضماف إال بإخطار مف ذكؼ 

االختصاص باإلدارة المكمفة باإلشراؼ عمى تنفيذ االلتزاـ أك القائمة بمتابعتو، كعمى 
 .أال تككف المكافقة معمقة عمى شرط

كيراعى عند رد التأمينات أك الضمانات النقدية تقديـ صاحب الطمب إلى 
الجية المكمفة بالمتابعة أك اإلشراؼ عمى تنفيذ االلتزاـ مرفقاًا بأصك إيصاؿ التكريد 
كيجب أف يؤيد المكظف المختص بمسؾ حسابات الضمانات كالتأمينات ذلؾ كتابة 

 .عمى مستندات الصرؼ بعدـ سبق السداد
كيجكز الصرؼ في حالة فقد اإليصاؿ الخاص بالتأميف أك الضماف كفقاًا 

قرار الحسابات بعدـ سبق السداد كعمى أف يتـ اعتماد ىذا  لتعيد مف المعني بذلؾ كا 
اإلجراء مف مدير الصندكؽ أك أميف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية كك 

 .في نطاؽ اختصاصو
 (86)مادة 

 السمفة المستديمة
يتـ بقرار مف مدير الصندكؽ بناءًا عمى عرض مف الجية المعنية تحديد مبمغ 
السمفة المستديمة التي تكدع بخزائف الصندكؽ أك زيادتيا كفقاًا لؤلعباء النقدية الشيرية 

 .المتكقعة لمصرؼ عمى المنافع كمكاجية المدفكعات المقررة األخرػ 
كيجكز باعتماد مدير الصندكؽ أك أميف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي 

بالبمدية كك في نطاؽ اختصاصو تخصيص سمفة مستديمة بمصركفات  النثرية 
العاجمة يتـ الصرؼ منيا في حدكد المصركفات المعتمدة،عمى أف  يراعى تحديد 
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تعميمات الصرؼ كحدكد المصركؼ في المدة الكاحدة ككيفية  تسكيتيا في إطار 
 .تعميمات سير العمك بقرار مف مدير الصندكؽ 
 (87)مادة 

 السمفة المستديمة
 ككفقاًا لما يقرره مدير الصندكؽ أك أميف المجنة –يجكز كمما دعت الحاجة 

الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية تخصيص سمفة مؤقتة لمكاجية مصركؼ نقدػ 
معيف ليست لو صفة الدكرية كمقرر بالميزانية كالتزاـ عمى الصندكؽ كذلؾ كفقا 

 .لشركط الصرؼ المحددة، مع كضع حدكد لمدفعات التي يمكف صرفيا
 بمكجب كشف أك كشكؼ يتـ –كيجب أف  تتـ تسكية السمف المؤقتة 

فكرا انتياء الغرض المخصصة لو، أك ثبلثة - اعتمادىا مف الجية التي قررت صرفيا
 .أشير  أك نياية السنة المالية أييما أقك
 (88)مادة 

 السمفة الشخصية
يجكز  باعتماد لجنة إدارة الصندكؽ بناءًا عمى عرض مدير الصندكؽ تقرير 

نظاـ  السمف الشخصية كالمقسطة لمعامميف في مجاؿ الضماف االجتماعي باألكضاع  
 .الميسرة لمستحقييا

 (89)مادة 
 التزويد بالبيانات والمستندات

يجب  التزاـ الجيات ذات العبلقة بنشاط الصندكؽ بمكافاتو بأية بيانات أك 
مستندات  الزمة لمتحقيق كالرقابة عمى أمكالو، كلمدير الصندكؽ إصدار التعميمات 

 .التنفيذية في ىذا الخصكص
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 الباب الرابع
 السجالت المحاسبية

 (90)مادة 
 أنواع السجالت

( 86)مف البلئحة التنفيذية لقانكف الزكاة رقـ  (15، 12)دكف اإلخبلؿ بالمادة 
ـ بشأف سجبلت الزكاة 15/2/72 ذؼ الحجة المكافق 30ـ كالصادر في 71لسنة 

الكاجب مسكيا إلثبات اإلقرارات الخاصة بو كنظاـ مستقك بقكاعده الشرعية كما 
يصدر بشأنيا مف تعميمات الحقة عف الصندكؽ لضبط حصيمتيا، كيراعى مسؾ 

السجبلت اآلتية كفقاًا لما تقرره احتياجات العمك كدكر كك مف الصندكؽ كفركعو كما 
 .يقرره مدير الصندكؽ مف تعميمات بالخصكص

 :يومية الخزينة والمصرف- 1
كيتـ مسكو كمقبكضات كمدفكعات مع تحميك المقبكضات إلى خانتيف 
تحميميتيف إحداىما خاصة باإليرادات الضمانية الكاجب تكريدىا يكمياًا لحساب 

اإليرادات المقرر بالمصرؼ كالخانة األخرػ خاصة بمكارد الخزينة المعتمدة لمصرؼ 
منيا كفقاًا لمبنكد المقررة بالميزانية كيراعى كتابة البيانات الكافية بالسجك مثك التاريخ 

كالرقـ المسمسك لممستندات كالبياف البلـز أماـ كك رقـ يدرج في السجك عند التكريد أك 
 .الصرؼ كذلؾ كفقا لقكاعد المحاسبة 

 :سجل أستاذ االشتراكات الضمانية- 2
كىك سجك يتـ تقسيمو إلى حسابات تحميمية كفقاًا لفئات المضمكنيف المشتركيف مع 

 .تكزيع االشتراكات المحصمة كفقاًا لحصص المساىمة فييا
كيتـ تحميك شيرؼ لرصيد االشتراكات مكزعاًا عمى أنكاع المنافع الضمانية ألغراض 

 .تحقيق استقبلؿ كك منفعة ضمانية بإيراداتيا كمكقفيا المالي
 :سجل أستاذ مصروفات المنافع النقدية والعينية- 3

كيتـ تقسيمو عمى أنكاع المنافع الضمانية في حسابات مستقمة بما يخصيا كفقا 
لبلعتمادات كالتبكيب المدرج بالميزانية المعتمدة كحسب التحميك الكارد ليا، كتعتبر 
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أصكؿ فسائـ الدفع كالمستندات المعتمدة لمقيد كفقاًا لتسمسميا مصدرا لمقيد بيذا 
 .السجك

 :سجل أستاذ المدفوعات- 4
كيتـ القيد بو مف كاقع قسائـ الدفع كالقيكد اليكمية حيث يشمك القيكد الخاصة  

بحسابات المشاريع تحت التنفيذ كالحسابات المدينة كالدائنة تحت  التسكية كحسابات 
 .الكدائع المستثمرة كالحسابات األخرػ خارج الميزانية كأؼ حسابات متنكعة أخرػ 

 :سجل مراقبة المخازن - 5
كيتـ القيد بو مف كاقع البيانات المالية عف المخازف الرئيسية الممكلة مف 

الصندكؽ حيث تعد بيانات المنصرؼ بيف المخازف المذككرة أك لبلستعماؿ  كحدات 
العمك شيرياًا كيتـ إدراج الرصيد االفتتاحي كفقاًا لتقييـ الجرد السنكؼ كالكارد كفقاًا 

لفكاتير الشراء مع إجراء التسكية مع المنصكص الشيرؼ السابق ذكره لمكصكؿ إلى 
 .الرصيد الدفترؼ لممخازف 

 :سجل األستاذ العام- 6
ىك سجك المراقبة لممجمكعة الدفترية بحسابات الصندكؽ حيث يقيد فيو مف 

 .كاقع  مكازيف المراجعة الخاصة بكك سجك بمكجب قيد يكمية شيرؼ 
 :السجالت التحميمية- 7

ىي سجبلت تتحدد كفقاًا الحتياجات الرقابة عمى مكارد الصندكؽ كتحصيميا 
في  مكعدىا المقرر كالتزاماتو كضركرة كفاء المجمكعة الدفترية بكافة البيانات إلدارة  

 .الصندكؽ ككضكح مركزه المالي
 :السجالت النظامية- 8

 :سجك األصكؿ الثابتة -
السجك يمثك حصراًا لممتمكات الصندكؽ التي آلت إليو أك ما يستجد منيا مف 
عقارات أك أراضي كخبلفيا، كيراعى إثبات البيانات الكاممة عف كك أصك كالخاصة 

بممكيتيا ككمؾ القيمة كاإلضافة كاالستيبلؾ كالصيانة كما يتطمبو متابعة األصك كأحد 
 .أمبلؾ الصندكؽ 
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 :سجك متابعة خطابات الضماف -
ىك سجك يستخدـ لحصرىا كالرقابة عمى استمرارىا كاالحتفاظ بيا كفقاًا لمغرض 

 .الذؼ تغطيو عف حقكؽ الصندكؽ كتمديد صبلحيتيا قبك انتياء مدتيا بكقت كاؼٍ 
كأؼ سجبلت أخرػ تتطمبيا احتياجات إدارة أمكاؿ الصندكؽ كا عداد الخطط 

 .الخاصة بو كمتابعتيا كفقاًا لمتكجييات بالخصكص
 (91)مادة 

 السجالت الواجب االلتزام بيا
تصدر بقرار مف مدير الصندكؽ التعميمات الخاصة بالتزاـ الصندكؽ أك 

فركعو في مسؾ عدد السجبلت التي تغطي حجـ المياـ المكمف بو كك منيما عف 
إدارة أمكالو ككذلؾ إرجاء استخداـ بعضيا لدكاعي محدكدة كذلؾ في الحدكد التي ال 

 .تخك بالضكابط الحسابية ألمكاؿ الصندكؽ كاستخراج مركزه المالي في أؼ كقت
 (92)مادة 

 تعديل المجموعة الدفترية
يجكز تعديك المجمكعة الدفترية أك النظاـ المحاسبي لمصندكؽ ككفقاًا لدراسة 

 .مالية يتـ إقرارىا مف مدير الصندكؽ 
 (93)مادة 

 مسك السجالت والقيد بيا
يصدر مدير الشؤكف المالية كاإلدارية لمصندكؽ التعميمات الخاصة بمسؾ 

 .السجبلت كالقيد فييا
 (94)مادة 

 ترقيم السجل وختمو
يراعى في جميع األحكاؿ ترقيـ صفحات السجبلت المالية كالتحميمية النظامية 

 .بأرقاـ مسمسمة كمختكمة بختـ الصندكؽ في الحدكد التي تضمف عدـ العبث بيا
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 (95)مادة 
 العناية الالزمة بالقيود

تراعى العناية التامة في القيد بالسجبلت كيقتصر القيد فييا بالحبر دكف غيره 
مع مراعاة القيد كفقاًا لمترتيب التاريخي كمف كاقع أصكؿ المستندات المعتمدة لمقيد 

 .كمراعاة األصكؿ المحاسبية كالقانكنية في مسؾ الدفاتر
 (96)مادة 

 العناية بحفع السجالت
يجب العناية في حفع السجبلت كمستندات القيد كالمحافظة عمييا مف التمف 

 .كالسرقة أك التزكير كخبلفو مع االلتزاـ بالمدد الكاردة قانكناًا في ىذا الخصكص
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 الباب الخامس
 مخازن صندوق الضمان االجتماعي

 (97)مادة 
 الميمات والمواد المخزونة

تحفع بمخازف الصندكؽ المكاد كالميمات البلزمة لنشاط كتحقيق أغراضو كتتـ 
عممية الحفع كالتخزيف في مخازف تتكافر فييا الشركط المبلئمة لمكاصفات كطبيعة 

 .المخزكف تكفك كقايتو مف التمف كالضياع كالسرقة
 (98)مادة 

 ضوابط المخازن 
 :تراعل الضوابط اآلتية في شأن المخازن 

 يتـ تخصيص مخازف بالمكاصفات المبلئمة عمى مستكػ كك مجمكعة مف  -1
 .المخزكف لممحافظة عمى مكاصفاتو كحمايتو

 : تقسـ أصناؼ المخزكف إلى -2

 .المكاد المستديمة أك المعمرة -أ 

 . المكاد االستيبلكية -ب 

 .ا لمكاد الخردة كالتالفة -ج 

 يتـ بتعميمات عمك تصدر عف الصندكؽ تحديد الحد األدنى كالحد األقصى  -3
كحد الطمب الذؼ يمتـز عند الشراء لكافة أنكاع المخزكف، كما يتـ تحديد طريقة 

 .التصرؼ في الخردة ، كبمعدؿ التمف المسمكح بو ككيفية معاممتو

 أف تتكافر المتابعة البلزمة لممخزكف كاألرصدة بالكحدات التابعة مف قبك  -4
الجية المشرفة كأمناء المخازف عمى كك مخزف أثناء االستبلـ كالحفع 
كالصرؼ بما يحقق الحيمكلة الممكنة في تجنب التمف كانتياء المفعكؿ 

 .لؤلصناؼ المحدد ليا أجك معيف لبلستعماؿ

 إعداد دليك دكرؼ ألنكاع المخزكف كتعميمو عمى كافة الجيات ذات العبلقة  -5
 .كالتابعة لمصندكؽ 
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 عدـ السماح باالحتفاظ في المخازف بأصناؼ غير مممككة لو إال بإذف كتابي  -6
مف مدير اإلدارة المشرؼ عمى المخازف ككفقاًا لبياف نكعيا كعددىا كأسباب 

 .كجكدىا مع قيدىا في سجك خاص

 يتـ استبلـ كصرؼ مكجكدات كك صنف مف المخزكف ببطاقات الصنف  -7
 .التي يتـ تحديدىا ضمف دليك إجراءات المخازف 

 (99)مادة 
 دليل إجراءات المخازن 

يصدر دليك إجراءات المخازف بقرار مف مدير الصندكؽ كيحدد إجراءات 
ثبات العجز كالحدكد المسمكح بيا عف التالف كالعبلقة  استبلـ المخزف كصرفو كقيده كا 

 .مع إدارة الشؤكف المالية كاإلدارية مف ناحية القيد كالنماذج المستخدمة بالخصكص
 (100)مادة 

 مراجعة المخازن 
تخضع المخازف لبرنامج المراجعة كالجرد الدكرؼ المفاجئ لمحتكياتيا 

 .باعتبارىا جزءاًا حيكياًا مف أمكاؿ الصندكؽ 
 (101)مادة 

 جرد المخازن 
 /ينظـ جرد لكامك مكجكدات المخازف في نياية كك سنة مالية كفقاًا لآلتي

 يشمك الجرد كافة العيد المخزكنة عمى مستكػ الصندكؽ ككافة المخازف  -1
 .الممكلة لو عمى مستكػ البمديات عمى النماذج المكحدة التي يعدىا الصندكؽ 

 تشكك لجاف الجرد بقرار مف مدير الصندكؽ أك مف أميف المجنة الشعبية  -2
 .لمضماف االجتماعي بالبمدية ككٌّ حسب اختصاصو

 تختص المراجعة الداخمية في كافة الجيات باإلشراؼ عمى أعماؿ الجرد  -3
كا عداد التقارير البلزمة عف حالة المخازف كالمخزكف كالتي يتـ رفعيا في 
تقرير عاـ لمدير الصندكؽ يتكلى إعداده بعد دراسة مدير إدارة المراجعة 

 .لئلدارة العامة لمصندكؽ 
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 تتكلى إدارة الشؤكف المالية كاإلدارية تمقي كشكؼ الجرد كا عدادىا كأحد  -4
 .المستندات المؤيدة الستخراج الحساب الختامي كالميزانية العمكمية السنكية
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 الباب السادس
 الحسابات الختامية والميزانية العمومية

 (102)مادة 
 أيمولة االحتياطيات

تؤكؿ أرصدة االحتياطيات الخاصة بالمنافع الضمانية السارية قبك صدكر 
ـ إلى االحتياطي العاـ لممنافع التي يمكليا الصندكؽ 80لسنة  (13)القانكف رقـ 

كذلؾ بقرار مف مدير الصندكؽ كتسرؼ في شأنيا القكاعد كاألحكاـ الصادرة في الئحة 
 .االستثمار السارية

 (103)مادة 
 عرض الديون والخسائر

يتـ في نياية العاـ المالي عرض أية خسائر في ممتمكات الصندكؽ كديكنو 
خبلؿ العاـ بمكجب مذكرة مف قبك مدير الصندكؽ يتكلى رئيس لجنة اإلدارة إجراءات 

 .اعتماد تحميميا عمى الحسابات الختامية كفقاًا لنكع المنفعة الضمانية التي تخصيا
 (104)مادة 

 قيود اإلقفال
يتكلى الصندكؽ إجراء قيكد اإلقفاؿ كالتسكيات الحسابية عف السنة المالية مف 
استيبلكات كخبلفو كا عداد مكازيف المراجعة الختامية كاستخراج الحسابات الختامية 

 .كالميزانية لمصندكؽ كفركعو
 (105)مادة 

 إعداد الحسابات الختامية
تعد الحسابات الختامية كفقاًا الستقبلؿ حسابات المنافع الضمانية كذلؾ في 

صكرة حسابات لئليرادات كالمصركفات لكك منيا بمراعاة تككيف احتياطيات الطكارغ 
ليا كفقاًا ألحكاـ الئحة االستثمار السارية لمصندكؽ طبقاًا لما ينتج مف فائض فعمي 
لئليرادات عف المصركفات لكك منيا، حيث يتـ ترحيك  فائض احتياطي الطكارغ 

ذا ظير عجز فعمي ناتج عف نقص إيرادات  سنكياًا إلى االحتياطي العاـ لكك منفعة كا 
المنفعة عف مصركفاتيا كلـ تتكفر لو المكارد الخاصة بسد العجز يتـ تغطيتو خصماًا 
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مف االحتياطي العاـ ليا أك إجراء التسكية البلزمة كذلؾ بشأف المنافع التي ال يتكفر 
 .ليا االحتياطي العاـ المذككر

 (106)مادة 
 أصول الميزانية

يتـ تكزيع أصكؿ الميزانية لكك نكع مف أنكاع المنافع الضمانية كفقاًا لحالتيا 
 :التي تككف عمييا في اليـك األخير مف مدة المحاسبة كاآلتي

 .نقدية سائمة: أوالًا 
 .أوعية استثمارية: ثانياًا 

 . كدائع ألجك -1

 . قركض -2

 . شركات مممككة -3

 . حصص مساىمة في شركات -4

 . مساىمات في خطط جيات أخرػ  -5

 . أمبلؾ عقارية مستثمرة -6

 :المدينون : ثالثاًا 
 .مديكنية حصص تمكيك المنافع -أ 

 .مديكنية جيات أخرػ  -ب 

 .المخزون : رابعاًا 
 .األصول الثابتة:  خامساًا 
 .أرصدة مدينة أخرر :  سادساًا 

 (107)مادة 
 خصوم الميزانية

يتـ تكزيع خصـك ميزانية كك نكع مف أنكاع المنافع الضمانية كفقاًا لحالتيا التي 
 :تككف عمييا في اليـك األخير مف مدة المحاسبة كاآلتي

 :االحتياطيات: أكالًا 
 . االحتياطي العاـ -1
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 . احتياطي الطكارغ  -2

 . احتياطيات أخرػ  -3

 :المخصصات: ثانياًا 

 . عف األصكؿ -1

 . عف االلتزامات المتكقعة -2

 .الدائنكف : ثالثاًا 
 .أرصدة دائنة: رابعاًا 

 (108)مادة 
 موازين المراجعة

يتـ إعداد مكازيف مراجعة الفركع كحسابات الصندكؽ بأمانات الضماف 
االجتماعي بالبمديات كمكافاة إدارة الصندكؽ شيرياًا بيا عمى أف يراعى إجراء قيكد 
التسكية الخاصة بإقفاؿ حسابات السنة المالية، كأؼ بيانات تصدر بشأنيا تعميمات 

 .خاصة بالميزانية العمكمية في مكعد غايتو نياية شير فبراير مف السنة التالية
 (109)مادة 

 الموعد األقصل لتحديد أرصدة المخازن 
تتـ أعماؿ جرد كتحديد قيمة مكجكدات المخازف الرئيسية الممكلة مف 

الصندكؽ كالتسكيات الخاصة بيا كفقاًا ألرصدتيا في نياية السنة المالية كحسب 
أسعار الشراء كذلؾ في مكعد غايتو نياية فبراير مف السنة التالية مف قبك المجاف 

 .التي تشكك في الخصكص
 (110)مادة 

 مرفقات المركز المالي
يتـ إرفاؽ الحسابات الختامية كالميزانية العمكمية بكافة الكشكؼ التحميمية  

 .الخاصة باألرصدة المدرجة بيا البلزمة لتكضيح المركز المالي لمصندكؽ 
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 (111)مادة 
 عرض الميزانيات والحسابات الختامية

يتكلى مدير الصندكؽ في نياية شير فبراير مف السنة المالية عرض 
الحسابات الختامية كالميزانية العمكمية لمصندكؽ مرفقة بتقرير كامك عف المركز  

 .المالي عمى لجنة إدارة الصندكؽ كمتابعة إجراءات اعتمادىا كفقاًا لئلجراءات السارية
 القسم الثالث

 المراجعة المالية الداخمية لمصندوق 
 (112)مادة 

 إدارة المراجعة الداخمية بالصندوق 
يتكلى إدارة المراجعة الداخمية باإلدارة العامة لمصندكؽ مسئكلياتو عف مباشرة  

كمدفكعات - مياـ الرقابة المالية كالمراجعة المستندية عمى أمكاؿ الصندكؽ كمكارد 
كاستثمارات كفقاًا لبرنامج سنكؼ كتنسيق كامك  مع أجيزة المراجعة - كمكجكدات

الداخمية التي يجب كجكدىا ضمف اليياكك التنظيمية  كاإلدارية لمصندكؽ كأمانات 
المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات مف خبلؿ تقارير المراجعة الدكرية 

 .كفحص كتحميك دكرؼ لمنتائج كالمراكز  المالية
 (113)مادة 

 االختصاصات االستشارية إلدارة المراجعة الداخمية
تمارس إدارة المراجعة الداخمية اختصاصيا كجياز استشارؼ كرقابي يتكلى 
أداء مياميا في الرقابة كالمراجعة المستمرة لنشاط الصندكؽ كيختص برفع التقارير 
الدكرية كاالستثنائية عف النكاحي المالية باإلدارة العامة لمصندكؽ كأمانات المجاف 
الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات كفقاًا لمتقارير التي ترد مف أجيزة المراجعة 
الداخمية بيا لمدير الصندكؽ بما يحقق إمكانية ترشيد النظـ كاإلجراءات كتحقيق 

أىداؼ المراجعة كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحيمكلة دكف حدكث خسائر أك ضياع 
ألمكاؿ الصندكؽ كأمبلكو كضماف التقيد بالقكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات 

السارية، كمراعاة تييئة كك اإلمكانيات البلزمة لقياـ كك منيا بالمسئكلية المباشرة لكك 
 .مف كحدات المراجعة الداخمية في ممارسة اختصاصاتيا
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 (114)مادة 
 توجيو مكاتب المراجعة الداخمية بالفروع

في إطار مسئكلية إدارة المراجعة الداخمية باإلدارة العامة لمصندكؽ 
كاختصاصاتيا التي تمتد إلى كافة أمكاؿ الصندكؽ كأمبلكو كفركع الصندكؽ كأمانات 
المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات، تمتد اختصاصاتيا كمما اقتضى األمر 
ذلؾ، أك بناءًا عمى تكميف مدير الصندكؽ ليذه الجيات مع اإلشراؼ الفني كالتكجيو 

المستمر لكحدات المراجعة الداخمية بيا كتمقي تقارير دكرية كاستثنائية عف نتائج 
نيكضيا بالمياـ المنكطة بكك منيا بما فييا اإلحاطة بصكرة مف برنامج المراجعة 

 .الخاصة بكك منيا
 (115)مادة 

 برنامج المراجعة الداخمية
في سبيك أداء المراجعة الداخمية لدكرىا يتـ إعداد كك كحدة مراجعة لبرنامج 
يغطي مدة ال تقك عف ثبلثة شيكر كال تزيد عف السنة المالية كيشمك مياـ الرقابة 
عمى أمكاؿ الصندكؽ أينما كجدت كاإلجراءات المالية كالنتائج ك المراكز المالية 
كا عداد التقارير البلزمة بشأنيا ككضع التكصيات البلزمة بالخصكص كبما يحقق 
اآلتي كفقاًا لتعاكف كنيكض كك كحدة مراجعة داخمية  بمسؤكلياتيا المقررة بمياـ 

 :الرقابة
 الرقابة عمى تحصيك أمكاؿ الصندكؽ كإيرادات بمصادرىا المتعددة في  -1

 .مكاعيد استحقاقيا

 الرقابة عمى الصرؼ مف أمكاؿ الصندكؽ كاإلجراءات المالية الخاصة بيا  -2
بمراعاة  القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات السارية كصرفيا في المنافع 
دارة استثماراتو كفقاًا لمضكابط المالية الكاردة بيذه البلئحة  .الضمانية كتنفيذ كا 

 الرقابة عمى أعماؿ الجرد السنكؼ كاإلشراؼ عمى مياـ المجاف التي تشكك  -3
بالخصكص  لجرد الخزائف كالمخازف كالعيد المالية المممككة لمصندكؽ مع  

 .اإلشراؼ عمى تسمـ العيد كالمخازف 
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 المراجعة المالية كالمستندية لمحسابات الختامية كالمراكز المالية كما يتعمق  -4
بيا مف سجبلت كدفاتر كا عداد التقارير البلزمة بخصكص سبلمتيا كمدػ 

 .مطابقتيا كتصكيرىا لمكاقع كبياف مدػ تأثيرىا عمى المركز المالي لو

 الجية المختصة بتنبيو اإلدارات المعنية إلى ما تقتضيو رقابة ديكاف  -5
المحاسبة كأمانة الخزانة عمى التصرؼ كااللتزاـ بالنظـ كالتعميمات المالية 

 .السارية
 (116)مادة 

 اختصاصات ومسئوليات المراجعة الداخمية
 :لممراجعة  الداخمية في سبيك أداء دكرىا االختصاص اآلتي

 يجب أف تشمك اليياكك اإلدارية كالتنظيمية إلدارة الصندكؽ كفركعو كأمانات  -1
الضماف االجتماعي بالبمديات كشركات الضماف التابعة لمصندكؽ عمى 

كحدات مراجعة داخمية حسب حجـ نشاطيا مع تكفير العناصر البشرية الفنية 
كالكافية لممارسة اختصاصاتيا كمسئكلياتيا كتعتبر مسئكلة مسئكلية مباشرة 
 .عف مياـ المراجعة الداخمية المقررة بالجية الكاقعة في نطاؽ اختصاصيا

 تمقي صكرة مف كك ما يرد إلى الصندكؽ مف قكانيف كلكائح كقرارات  -2
 .كتعميمات كبيانات تتعمق بالمراجعة الداخمية

 تمقي صكرة مف كك ما يصدر عف اإلدارة العامة لمصندكؽ مف قرارات  -3
 .كتعميمات

 حق اإلطبلع عمى المستندات كالسجبلت كالحصكؿ عمى البيانات المتعمقة  -4
 .بمياـ المراجعة الداخمية

 حق مراجعة حسابات فركع الصندكؽ أك أمانات الضماف االجتماعي  -5
بالبمديات كمما تطمب األمر ذلؾ أك في نطاؽ اإلشراؼ الفني عمى جيكد 

كحدات المراجعة الداخمية بيا كاإلطبلع عمى سجبلتيا كمستنداتيا كالحصكؿ 
 .عمى البيانات التي تراىا الزمة الستكماؿ أعماؿ الرقابة عمى أمكاؿ الصندكؽ 

 الحصكؿ عمى البيانات التي تراىا الستكماؿ أعماؿ الرقابة عمى أمكاؿ  -6
 .الصندكؽ 
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 إصدار التكجييات الفنية في إطار القكانيف كالمكائح كالتعميمات كالضكابط  -7
المالية لكحدات المراجعة الداخمية بفركع الصندكؽ كأمانات البمديات كذلؾ في 

إطار اإلشراؼ الفني كتعميـ كتكحيد أساليب الرقابة عمى أمكاؿ الصندكؽ 
 .بالجيات التابعة لو

 تعميـ القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات الخاصة بسير العمك عمى  -8
كحدات المراجعة الداخمية بفركع الصندكؽ كالمجاف الشعبية لمضماف 

 .االجتماعي في البمديات

 تمقي تقارير دكرية أك استثنائية عف نتائج ممارسة كحدات المراجعة الداخمية  -9
 .بفركع الصندكؽ كالمجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات

 يجب إخطار مدير المراجعة الداخمية باإلدارة العامة لمصندكؽ بأؼ إىماؿ أك  -10
خطأ يترتب عميو أؼ عجز مالي أك أية سرقة أك أؼ تبديد لمعيد المالية 

الممكلة مف الصندكؽ فكر حدكثيا كيقع ذلؾ عمى مسئكلية كحدات المراجعة 
الداخمية بالمجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات كذلؾ دكف اإلخبلؿ 

 .باإلجراءات اإلدارية األخرػ 

 يككف لممراجعة الداخمية عضك رقابة بجميع المجاف التي يتـ تشكيميا عف  -11
نشاط الصندكؽ كعمى كجو الخصكص لجاف دراسة الميزانيات التقديرية 

كلجاف العطاءات كالمجنة الفنية المالية كلجاف دراسة المراكز المالية 
 .لمصندكؽ 

 (117)مادة 
عارة موظفي المراجعة الداخمية  نقل وندب وا 

ال يجكز نقك أك ندب أك إعارة مكظفي كحدات المراجعة الداخمية أك إسناد 
كظائف ذات صفة تنفيذية ليـ بكك مف فركع الصندكؽ كالمجاف الشعبية لمضماف 
االجتماعي في البمديات إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة اإلدارة العامة لمصندكؽ 

 .كبمراعاة عدـ اإلخبلؿ بمياميـ الرقابية كما يستمزمو ذلؾ
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 القسم الرابع
 الشركات التابعة لصندوق الضمان االجتماعي

 (118)مادة 
 إسناد االختصاصات المقررة لمجمعية العمومية

مع مراعاة ما قضت بو النظـ األساسية لمشركات المممككة لصندكؽ الضماف 
االجتماعي تمارس لجنة إدارة الصندكؽ االختصاصات المقررة لمجمعية العمكمية 

 .ليذه الشركات
 (119)مادة 

 توحيد النظام والموائح
 :عمى إدارة الصندكؽ مراعاة ما يمي

تكحيد المكائح كالنظـ المالية كاإلدارية مع مراعاة االختبلفات في طبيعة نشاط  -أ 
 .كك منيا

 .إصدار الئحة مكحدة لئليفاد كعبلكة المبيت لمصندكؽ كالشركات المممككة لو -ب 

 مراعاة التكامك في نشاط الشركات كالتنسيق كالتعاكف فيما بينيا إلى أقصى  -ج 
حٍد ممكف ككذلؾ التنسيق مع الجيات ذات العبلقة في نطاؽ قطاع الضماف 

 .االجتماعي أك خارجو

العمك عمى تحقيق االستثمار األمثك لئلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة  -د 
 .ككضع الضكابط لمتنسيق كتحقيق التكازف بيف ىذه الشركات

 (120)مادة 
 اختصاصات مدير الصندوق بشأن الشركات

يختص مدير الصندكؽ بإصدار القكاعد التنفيذية كالضكابط البلزمة ليذه 
الشركات بما يحقق المحافظة عمى أصك استثمارات الصندكؽ كبما يكفك تحصيك 
عكائد استثمارية دكف اإلخبلؿ بقرارات المجنة الشعبية العامة بتشكيك لجاف إدارة 
شركات الصندكؽ أك بالنظـ األساسية ليذه الشركات كفي إطار ممكية الصندكؽ 

 :لمشركعاتو كيككف لو عمى كجو الخصكص ما يمي
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 اإلذف بفتح الحسابات المصرفية لمشركات مع كضع الضكابط البلزمة  -1
كبمراعاة تخصيص حساب مركزؼ بكك شركة لئليرادات كحسابات أخرػ يتـ 

إيداع التزامات المصركفات الدكرية المعتمدة بيا كذلؾ حتى يمكف الرقابة عمى 
 .اإليرادات كضبط المصركفات كترشيدىا باستمرار

 كضع خطة لكركد البيانات كاإلحصائيات كالمعمكمات مف الشركات إلدارة  -2
الصندكؽ بما يمـز لمقياـ بالرقابة المستمرة كتقييـ األداء المطمكب لسير النشاط 

 .بيا

 تشكيك لجاف لتقصي الحقائق كالفحص لممستندات في أية كاقعة مما يتعمق  -3
بالتجاكز في الصرؼ دكف كجو حق في أؼ شركة مف شركات الصندكؽ مع 

 .عدـ اإلخبلؿ باإلجراءات األخرػ الكاجبة األتباع

كعمى جميع المجاف الشعبية أك لجاف اإلدارة بحسب األحكاؿ القائمة عمى إدارة 
شركة مف شركات الصندكؽ ضركرة مكافاة مدير الصندكؽ كبصفة مستمرة بنسخة 

 .مف محاضر اجتماعاتيا
 (121)مادة 

 لجنة مالية لشئون الشركات
بمكجب قرار تصدره لجنة إدارة الصندكؽ بناءًا عمى عرض مف مدير 

الصندكؽ تشكك لجنة مالية دائمة لشئكف الشركات المممككة لمصندكؽ عمى أف تككف 
برئاسة مدير الصندكؽ كعضكية الخبراء كمديرؼ اإلدارات كالمكاتب المختصة 

بالصندكؽ كيشترؾ في اجتماعات ىذه المجنة المسئكلكف بكك شركة إذا كاف البحث 
 .سيتناكؿ أمكراًا تتعمق بيا

 (122)مادة 
 اختصاصات المجنة المالية لشئون الشركات
 :تختص المجنة المنصوص عمييا في المادة السابقة بما يمي

بداء الرأؼ في الخطط كالميزانيات التقديرية لمشركات عمى أف  -1  الدراسة كا 
 .تعرض عمى المجنة قبك ابتداء السنة المالية بشيريف عمى األقك

 دراسة تقارير المتابعة الربع سنكية عف تنفيذ الخطط كالميزانيات التقديرية  -2
بداء الرأؼ فييا  .كا 
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 بحث كدراسة النتائج المالية كالميزانيات العمكمية السنكية حيث يجب تقديميا  -3
مرفقة بمذكراتيا اإليضاحية كبياناتيا التحميمية خبلؿ األشير األربعة التالية 

 .مف انتياء السنة المالية عمى أقصى تقدير

بداء الرأؼ فييا -4  . دراسة أية لكائح أك نظـ مالية يتقرر استصدارىا كا 

 (123)مادة 
 التنسيي والتعاون بين إدارات الصندوق 

يتـ التعاكف كالتنسيق بيف إدارات الصندكؽ كمكاتبو كبيف الشركات التابعة لو 
 .تحت إشراؼ كبناءًا عمى تكجييات مدير الصندكؽ 

كيككف لمديرؼ اإلدارات كرؤساء األقساـ بالصندكؽ الحصكؿ عمى البيانات 
كاإلحصائيات مف مديرؼ أك أمناء المجاف الشعبية المذككرة بحسب األحكاؿ كبعد 

 .مكافقة مدير الصندكؽ 
 (124)مادة 

 ضوابط تحويل إيرادات شركات إدارة األمالك
عمى مدير الصندكؽ في إطار إشرافو عمى الشركات التابعة لمصندكؽ كضع 
الضكابط البلزمة لتحكيك اإليرادات اإلجمالية لمشركات المكمفة بإدارة األمبلؾ بصفة 

دكرية أكالًا بأكؿ كيتـ استيفاؤىا لنفقات اإلدارة المقررة شيرياًا بمكجب مطالبات مستكفية 
 .إلجراءات الصرؼ تقدـ إلى اإلدارة المختصة بالصندكؽ 

 .كال يجكز التصرؼ في إيرادات األمبلؾ عمى خبلؼ ذلؾ
 (125)مادة 

 سداد حصة الصندوق في عائد المساىمة في رأس المال
يتـ سداد حصيمة الصندكؽ عف عائد المساىمة في رأسماؿ الشركات التابعة 

 :لو كفقاًا لكاقع النتائج المالية الخاصة بيا عمى النحك التالي
سداد نسبة خمسيف في المائة عمى األقك مف العائد االستثمارؼ المحقق  -أ 

لحساب الصندكؽ فكر تقديـ الميزانية العمكمية لمسنة المالية أك بعد أربعة 
 .أشير مف تاريخ انتياء السنة المالية أييما أقك
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سداد باقي حصة الصندكؽ مف العائد االستثمارؼ المحقق لحساب الصندكؽ  -ب 
فكر اعتماد الجمعية العمكمية لمميزانية العمكمية لمسنة المالية عمى أف يتـ ىذا 

 .السداد خبلؿ مدة شير عمى األكثر

 (126)مادة 
 حكم عام

تسرؼ أحكاـ كقكاعد القانكف المالي لمدكلة كالمكائح الصادرة بمقتضاه فيما لـ 
 .يرد فيو نص في ىذه البلئحة

 (127)مادة 
 تاريخ العمل بالالئحة

 .يعمك بيذه البلئحة مف تاريخ صدكرىا، كتنشر في الجريدة الرسمية
 

 المجنة الشعبية العامة
 صدر في

 ر.ك1397شعباف /9
 ـ7/3/1988
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  (سابقا )قرار المجنة الشعبية العامة 
  م 2007لســــــــــــــــــــنة  (751)رقـــــــــم 

 يشأن الئحة اإليفاد وعالوة المبيت
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 (سابقا)قرار المجنة الشعبية العامة
 (مسيحي2007)ر .و1375لسنة  (751)رقم 

 بشأن الئحة اإليفاد وعالوة المبيت
 :المجنة الشعبية العامة

ر بشأف نظاـ عمك .ك1375لسنة  (1)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ  -
 .المؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية كالئحتو التنفيذية

 .كعمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة كالئحة الميزانية كالحسابات كالمخازف  -

 .مسيحي، بشأف العمك كتعديبلتو1970لسنة  (58)كعمى القانكف رقـ  -

مسيحي، بشأف األحكاـ الخاصة 1970لسنة  (109)كعمى القانكف رقـ  -
 .بالعبلكات كالمزايا المالية لممكظفيف

 .مسيحي، بشأف حرس الجمارؾ1972لسنة  (68)كعمى القانكف رقـ  -

مسيحي، بشأف الخدمة المدنية كتعديبلتو 1976لسنة  (55)كعمى القانكف رقـ  -
 .كالئحتو التنفيذية

 .مسيحي، بشأف الحرس البمدؼ1977لسنة  (30)كعمى القانكف رقـ  -

مسيحي، بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف 1981لسنة  (15)كعمى القانكف رقـ  -
الكطنييف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية كالقرارات الصادرة 

 .بمقتضاه

ر، بشأف تنظيـ العمك السياسي .ك1369لسنة  (2)كعمى القانكف رقـ  -
 .كالقنصمي كالئحتو التنفيذية

ميبلدية، بشأف إصدار 1429لسنة  (1)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
 .الئحة اإليفاد كعبلكة المبيت

ر، باستبداؿ .ك1370لسنة  (33)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
ر بتقرير .ك1370لسنة  (26)الجدكؿ المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .بعض األحكاـ في شأف الئحة اإليفاد كعبلكة المبيت
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رئيس المجنة )كعمى ما عرضو األميف المساعد لمجنة الشعبية العامة لممالية  -
ر .ك7/7/1375المؤرخ في  (7864)المشكمة بكتاب المجنة الشعبية رقـ 

 .ر.ك26/7/1375المؤرخ في  (1824)بكتابو رقـ 

كعمى ما قررتو المجنة الشعبية العامة في اجتماعيا العادؼ الخامس عشر  -
 .ر.ك1375لسنة 

 قــــررت
 (1)مادة 
 تعـاريف

في تطبيق أحكاـ ىذه البلئحة، ُيقصد باأللفاظ كالعبارات اآلتية المعاني 
 :المقابمة ليا

 ىي الجيات العامة الممكلة مف الميزانية العامة :الوحدة اإلدارية العامة 
 .لمدكلة

 ىي العمك الذؼ يكمف المكظف بأدائو خارج البمد الذؼ بو مقر عممو :الميمة 
العادؼ، كمياـ العمك في الخارج بما في ذلؾ المشاركة باسـ الدكلة في 

المؤتمرات أك الندكات أك الممتقيات أك االجتماعات أك المعارض الدكلية أك ما 
 .في حكـ ذلؾ

 ىي عبلكة المبيت التي يحق لمف تسرؼ عميو أحكاـ ىذه البلئحة :العالوة 
تقاضييا عندما يكفد في ميمة، كذلؾ لتعكيضو عف نفقات المبيت كالمأكك 

 .كالتنقك، ككذلؾ المصاريف األخرػ المتعمقة بالميمة

 ىك أربع كعشركف ساعة تحسب مف كقت مغادرة المكظف مقر عممو :اليوم 
 .العادؼ قاصداًا مكاف الميمة

 كىي مدة ال تقك عف ثماني ساعات بيف الثامنة مساءًا كالسابعة :الميمة 
 .صباحاًا 

 كك مف يشغك كظيفة في إحدػ الكحدات اإلدارية العامة:الموظف . 
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 (2)مادة 
 .تسرؼ أحكاـ ىذه البلئحة عمى الكحدات اإلدارية العامة

 (3)مادة 
عمى الجيات المكفدة لممكظفيف لغرض حضكر المؤتمرات كالندكات كالممتقيات 
الدكلية كما في حكميا كالتي تتـ المشاركة فييا باسـ الجماىيرية العظمى، كأف تقـك 
بالتنسيق المسبق مع أميف المجنة الشعبية العامة لبلتصاؿ الخارجي كالتعاكف الدكلي 
كالقطاعات األخرػ ذات العبلقة، كرؤساء المجاف المشتركة مع الدكؿ التي يتـ اإليفاد 

إلييا، كذلؾ لغرض التحضير المسبق كاإلعداد لمقياـ بالميمة عمى الكجو األكمك، 
كا عداد ممف متكامك حكؿ مكضكع الميمة مدعماًا بالكثائق ذات الصمة، بما يضمف 

 .الحفاظ عمى مصالح الجماىيرية العظمى، كيعزز مكاقفيا
 (4)مادة 

يجب أف تتـ المخاطبة لمحصكؿ عمى إذف اإليفاد في متسع مف الكقت كبما 
ال يقك عف أسبكعيف كال يؤثر عمى االستعداد لمسفر كاستكماؿ اإلجراءات البلزمة 

 .لمتحضير لمميمة كمباشرتيا
 (5)مادة 

 :ال تستحق عبلكة السفر كالمبيت إال بتكفير الشركط التالية
 . أف يككف المكظف مكمفاًا بميمة كفقاًا ألحكاـ ىذه البلئحة -1

 أف يككف التكميف كتابياًا كصادراًا عف اإلدارة التي ليا حق اإليفاد كبمكافقة  -2
 .الجية التي يتبعيا المكظف المكفد كأف تحدد بو أياـ الميمة

 . أف يصدر التكميف قبك أف يبدأ المكظف في مباشرة ميمتو -3

 أال تقك المدة عف ليمة كاحدة يككف المكظف قد قضاىا خارج المدينة التي  -4
بيا مقر عممو العادؼ سكاءًا في االنتقاؿ أك اإلقامة، كأال تزيد عمى عدد األياـ 

 .المحددة في قرار اإليفاد

 أف تجاكز المسافة بيف مقر العمك العادؼ لممكظف كالجية المكفد إلييا في  -5
 .الداخك مائة كيمكمتر

 . أف تككف المدة قد قضيت لصالح الميمة كبسببيا -6
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 أف يقدـ المكظف طمب صرؼ العبلكة عمى النمكذج المعد لذلؾ مرفقاًا بو  -7
 .المستندات البلزمة

 (6)مادة 
يتـ اإليفاد في حدكد المخصصات المالية المدرجة بالميزانية المعتمدة لمجية 
المكفدة، كال يجكز اإليفاد إذا لـ تتكفر تمؾ المخصصات كبما يكفي لتغطية تكاليف 

 .الميمة
 (7)مادة 

يقتصر اإليفاد المنصكص عميو في ىذه البلئحة عمى الحاالت الضركرية 
 .كالحد األدنى مف المكفديف الذؼ تقتضيو حاجة كمصمحة العمك كسرعة إنجازه

 :كيتـ اإليفاد طبقاًا لما يمي
يككف إيفاد المكظفيف إلى الخارج لحضكر المؤتمرات كالممتقيات كاالجتماعات  -أ 

كالمجاف المشتركة كالندكات كالمعارض الدكلية التي تتـ المشاركة فييا باسـ 
الدكلة، بمكافقة أميف المجنة الشعبية العامة بناءًا عمى عرض مف أميف المجنة 

الشعبية العامة لبلتصاؿ الخارجي كالتعاكف الدكلي، كذلؾ أياًا كانت مدة 
 .اإليفاد

في غير الحاالت المنصكص عمييا في الفقرة السابقة، يككف إيفاد المكظفيف  -ب 
في القطاعات العامة كالجيات التابعة ليا الممكلة مف الميزانية العامة لمدكلة 

عشرة أياـ  (10)بقرار مف أميف المجنة الشعبية العامة لمقطاع بما ال يجكز 
 :لمميمة ككفقاًا لما يمي

 أف تككف الميمة المكفد إلييا تتعمق بالمؤتمرات كالممتقيات ذات العبلقة  -1
 .بالقطاع

 .خمسة أشخاص (5) أال يتجاكز عدد المكفديف  -2

 أف يككف المكفد عامبلًا بالقطاع أك إحدػ الجيات التابعة لو كمسكناًا عمى  -3
 .مبلؾ القطاع أك الجية
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كفي جميع األحكاؿ ال يجكز اإليفاد لما يجاكز المدة المنصكص عمييا في 
ىذه الفقرة أك المخصص بالميزانية المعتمدة لمجية المكفدة إال بمكافقة مف أميف 

 .المجنة الشعبية العامة
 في األحكاؿ التي يككف فييا اإليفاد إلى الخارج لغرض التدريب، ال يجكز أف  -ج 

تجاكز مدة اإليفاد أسبكعيف، كتطبق أحكاـ الئحة التدريب عمى المدة التي 
 .تجاكز ذلؾ

كفي جميع األحكاؿ يجب إخطار قطاع القكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك بقرار 
 .اإليفاد، كأف يككف ذلؾ في حدكد الميزانية المعتمدة بميزانية الجية المكفدة

يككف اإليفاد في مياـ إلى الداخك بقرار مف األميف المختص أك مف لو  -د 
 .صبلحياتو

 (8)مادة 
تحسبا لعبلكة مقابك كك ليمة يقضييا المكظف في ميمة عمك كبما ال يجاكز 
المدة المحددة في قرار اإليفاد، كذلؾ كفقاًا لمفئات المبينة بالجدكؿ المرفق مكزعةًا عمى 

ر بشأف تنظيـ .ك1369لسنة  (2)المناطق المحددة ككفقاًا لبلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ 
 .العمك السياسي كالقنصمي المشار إليو

كتخفض العبلكة بكاقع النصف إذا كفرت أية جية لممكظفيف المبيت كالمأكك 
دكف مقابك، كما تخفض العبلكة بكاقع الربع إذا كفرت أية جية لممكظفيف المبيت أك 

 .الطعاـ فقط دكف مقابك
 (9)مادة 

تصرؼ لممكظف المكفد في ميمة سمفة عمى حساب العبلكة قبك سفره بما ال 
يجاكز مجمكع العبلكة المستحقة عف مدة اإليفاد المقررة، كتقـك الجية المكفدة بتسكية 

 .السمفة بالكامك خبلؿ أسبكعيف مف تاريخ عكدة المكظف مف الميمة
كتتـ التسكية عمى النمكذج الذؼ يعتمد ليذا الغرض أميف المجنة الشعبية 
العامة لممالية، كيكقف صرؼ مرتب المكظف المكفد إذا امتنع عف إجراء التسكية 

 .خبلؿ شير مف تاريخ عكدتو مف الميمة
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كفي جميع األحكاؿ يسترد مف المكظف المكفد ما قد يككف في ذمتو ألداء 
الميمة كيسترد منو ما تقاضاه بالعممة األجنبية لغرض القياـ بالميمة إذا لـ يسافر 

 .بالفعك ألدائيا
كال يجكز إيفاد المكظف في ميمة أخرػ إذا لـ يقـ بتسكية السمفة الممنكحة لو 

 .مف ميمة سابقة
 (10)مادة 

تحسب العبلكة عمى أساس درجة الكظيفة التي يشغميا المكظف، فإذا لـ تكف 
لكظيفتو درجة محددة، حسبت العبلكة عمى أساس الدرجة التي يدخك مرتبو في 

مربكطيا، كفي حالة كقكع مرتبو في مربكط أكثر مف درجة، تحسب العبلكة عمى 
أساس األعمى، كتحسب العبلكة لممنتدب لشغك كظيفة تعمك درجتيا درجة كظيفتو 

 .األصمية عمى أساس درجة الكظيفة المنتدب إلييا
 (11)مادة 

ال يجكز لممكفد أف يتجاكز مدة الميمة المحددة في قرار اإليفاد، إال في 
حاالت الضركرة أك القكة القاىرة التي تقدرىا جية العمك، كفي ىذه الحالة يجب أال 

تجاكز المدة الفترة المحددة ألداء الميمة بأكثر مف ثبلثة أياـ، إذا كانت الميمة 
 .بالخارج كيـك كاحد إذا كانت الميمة بالداخك
 (12)مادة 

يجكز عند الضركرة أف تصرؼ لممكظف المكفد في الميمة عيدة مالية 
لتغطية النفقات المتكقعة خبلؿ القياـ بالميمة أك بسببيا، يحددىا قرار اإليفاد، كما 
يجكز أف تصرؼ لممكظف المبالغ التي قد يككف أنفقيا لصالح الميمة أك بسبيا 

 .شريطة أف تككف مؤيدة بمستندات تقبميا الجية المكفدة
كال يجكز رد أية نفقات تككف قد أنفقت خبلؿ األياـ التي يحـر المكظف مف 

 .العبلكة عنيا ما لـ تر الجية المكفدة أنيا كانت ضركرية لصالح الميمة
 (13)مادة 

 مف –يحظر عمى البعثات السياسية كالقنصمية أف تصرؼ لممكفد في ميمة 
سمفة عمى حساب العبلكة إال إذا أصدرت الجية - غير العامميف الكطنييف بيا
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المختصة قراراًا بذلؾ، عمى أال تجاكز السمفة في ىذه الحالة مجمكع ما يككف مستحقاًا 
 .لممكظف المكفد مف العبلكة

 (14)مادة 
ال تتحمك الجية المكفدة أية نفقات تترتب عمى مركر المكفد ببمداف غير محدد 

 .لو السفر عف طريقيا كال عبلقة ليا بالميمة
 (15)مادة 

يجب عمى المكظف المكفد في ميمة عمك في الخارج، أف يقدـ تقريراًا لمجية 
التي أكفدتو كذلؾ خبلؿ مدة ال تجاكز عشرة أياـ مف تاريخ عكدتو إلى أرض الكطف، 
يبيف فيو تاريخ السفر كالعكدة كمكضكع الميمة كما قاـ بو مف أعماؿ كما تحقق مف 

 .نتائج
 (16)مادة 

ال يجكز لمجيات الخاضعة ألحكاـ ىذه البلئحة استخداـ الرحبلت الخاصة أك 
تشغيك طائرات خاصة في القياـ بمياـ العمك كيستثنى مف ذلؾ حاالت الضركرة التي 

ال يمكف فييا استخداـ الخطكط الجكية المنتظمة كبشرط المكافقة المسبقة مف أميف 
 .المجنة الشعبية العامة، كتكفر التغطية المالية البلزمة
 (17)مادة 

تحديد مخصصات سفر األمناء المختاريف مف مؤتمر الشعب العاـ كمف في 
حكميـ بقرار مف أميف المجنة الشعبية العامة، كيتـ إيفاد أعضاء المجنة الشعبية 

 .العامة بمكافقة أمينيا
كيجكز أف يتحمك المكتب الشعبي إقامة كتنقك المكفد كزكجة كأكالده عمى أف 
يقتصر ذلؾ عمى مدة الميمة، كأف تدرج تمؾ النفقات ضمف ميزانية قطاع االتصاؿ 
الخارجي كالتعاكف الدكلي، كما تتحمك الجية المكفدة نفقات إقامة كتنقك المكظف 

 .مف قيمة العبلكة المستحقة كفقاًا ليذه البلئحة (%50)لؤلميف مع استقطاع نسبة 
كفي جميع األحكاؿ ال تشمك المعاممة المالية كفقاًا ليذه المادة حاالت السفر 

 .في إجازة
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 (18)مادة 
ال يجكز ألؼ مف الجيات التي تسرؼ في شأنيا أحكاـ ىذه البلئحة قبكؿ 

االستضافة لمكفدييا بالخارج، ما لـ يكف ذلؾ في إطار مبدأ المعاممة بالمثك، كبشرط 
 .أف ينص عمى ذلؾ في كتاب المكافقة عمى اإليفاد
 (19)مادة 

ال يجكز الجمع بيف عبلكة المبيت المستحقة طبقاًا ألحكاـ ىذه البلئحة، 
كالمكافأة المستحقة ألعضاء لجاف إدارة الشركات بالخارج، كعمى المكفد في ىذه 

 .الحالة اختيار إحداىما
 (20)مادة 

ال يجكز تقاضي عبلكة المبيت في حاالت اإليفاد إلى الداخك إذا كاف لممكفد 
مقر سكف اعتيادؼ بالمنطقة التي أكفد إلييا لغرض الميمة، كفي ىذه الحالة تصرؼ 
 .لممكفد النفقات التي أنفقيا في سبيك الكصكؿ إلى المنطقة المكفد إلييا كالعكدة منيا

 (21)مادة 
ال تخك أحكاـ ىذه البلئحة باألحكاـ المنظمة لئليفاد في مياـ عمك، المعمكؿ 

 .بيا بالشركات العامة
 (22)مادة 

يعمك بيذه البلئحة اعتباراًا مف أكؿ الشير التالي لتاريخ صدكرىا، كعمى 
 .الجيات المختصة تنفيذىا، كتنشر في مدكنة اإلجراءات

 المجنة الشعبية العامة
  شعباف22: صدر في
  مسيحي2007-ر.ك3/9/1375: المكافق
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 :جدكؿ فئة العبلكة المستحقة بالدينار الميبي المرفق ببلئحة اإليفاد كعبلكة المبيت
 

 الجية الموفد إلييا
من السادسة 
 فما دون 

من السابعة حتل 
 الحادية عشر

من الثانية 
 عشر فما فوق 

 80 80 80 :داخك ليبيا : أكالًا 
 :خارج ليبيا : ثانياًا 

 المنطقة األكلى- أ
324 345 369 

 390 369 345 المنطقة الثانية- ب
 411 390 369 المنطقة الثالثة- ج
 432 411 390 المنطقة الرابعة- د
 453 432 411 المنطقة الخامسة- ق
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 (1)جدول رقن 
 توزيـــع املناطــــق

 :المنطقة األكلى
، تشيؾ، اليند، الباكستاف، الجزائر، األردف، سكريا، المغرب، مصر، تكنس
 .العراؽ، البرتغاؿ، تركيا، قبرص، ألبانيا ، بمغاريا، ركمانيا

 :المنطقة الثانية
، يكغسبلفيا، نيباؿ، الصيف، فيتناـ، ككريا الشمالية، كمبكديا، عماف، لبناف
، إسبانيا، اليكناف، ككلكمبيا، بنما، المكسيؾ، ركسيا االتحادية، المجر
، أكزباكستاف، ركسيا البيضاء، بيبلركسيا، كازخستاف، أككرانيا، أستراليا
، تركستاف، أرمينيا، طاجاكستاف، قزقيزيا ، مكلدافيا، أذربيجاف، جكرجيا
 .مقدكنيا، البكسنة كاليرسؾ، سمكفينيا، كركاتيا ، لتكانيا، التفيا، أستكنيا

 :المنطقة الثالثة
ككريا ، قطر، البحريف، اإلمارات العربية المتحدة، الككيت، اليمف، السعكدية
، بمجيكا، الدنمارؾ، السكيد، إيطاليا، ىكلندا، فنزكيبل، سكريناـ، الجنكبية
 .سكيسرا، فنمندا ، النمسا ، المانيا ، بريطانيا ، فرنسا 

 :المنطقة الرابعة
، بكرندؼ، بتسكانا، السكداف، كندا، جريف الند، البرازيك، فانكاتك، أفغانستاف

، التكغك، افريقيا الكسطى، مكريشيكس، سيراليكف ، ركاندا، النيجر، تشاد
بكركينا ، السنغاؿ، مدغشقر، الكمركف ، مكريتانيا، سيشك، نيكارجكا، كينيا
، بنيف، تنزانيا، ككبا،  اثيكبيا، غكيانا، غامبيا كبنغبلديش، مالي، فاسك

، زمبابكؼ ، مكزمبيق، جرينادا، الككنغك الشعبية، اكغندا ، ترينيداد  كككباجك
 . غينيا ككناكرؼ ، محك الذيب، جزر القمر، الجابكف ، جيبكتي
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  (سابقا ) قرار المجنة الشعبية العامة 

  م 2008لســــــــــنة  (77) رقـــــــــــــــم 
 بإصــــــــــــدار الئــــــــحة التدريــــــــــب
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 (سابقا)قرار المجنة الشعبية العامة
 ( مسيحي2008)ر . و1376لسنة  (77)رقم 

 بإصدار الئحة التدريب

 :المجنة الشعبية العامة
ر، بشأف نظاـ عمك .ك1375لسنة  (1)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ  -

 .المؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية، كالئحتو التنفيذية

 .كعمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة كالئحة الميزانية كالحسابات كالمخازف  -

مسيحي، بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف 1981لسنة  (15)كعمى القانكف رقـ  -
 .الكطنية بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى

ر، بشأف تنظيـ العمك السياسي .ك1369لسنة  (2)كعمى القانكف رقـ  -
 .كالقنصمي كالئحتو التنفيذية

 . ميبلدية، بشأف التخطيط1430لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ  -

 مسيحي، بشأف 1990لسنة  (97)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
 .إصدار الئحة التدريب

ر، بإصدار الئحة .ك1373لسنة  (43)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
 .اإليفاد لمدراسة بالداخك كالخارج كتعديمو

كبناءًا عمى ما عرضو أميف المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب  -
 .ر.ك26/12/1375المؤرخ في  (669)كالتشغيك بكتابو رقـ 

كعمى ما قررتو المجنة الشعبية العامة في اجتماعيا العادؼ الثاني لسنة  -
 .ر.ك1376

 "قـــررت"
 (1)مادة 

 .يعمك بأحكاـ الئحة التدريب المرفقة نصكصيا بيذا القرار
 (2)مادة 

تسرؼ أحكاـ ىذه البلئحة عمى الكحدات اإلدارية العامة الممكلة مف الخزانة 
 .العاممة
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 (3)مادة 
 .يعمك بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كعمى الجيات المختصة تنفيذه

 المجنة الشعبية العامة
  محـر30: صدر في
 مسيحي2008-ر.ك7/2/1376: المكافق
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 الئحة التدريب
 تمييد
 التعريفات
 (1)مادة 

 :التعريفات
 كسابيـ إمكانيات كميارات كتغيير : التدريب إعداد كتأىيك كرفع كفاءة األفراد كا 

 .في سمككيـ يؤدؼ لسد نقص كمي أك نكعي في الكحدات اإلدارية العامة

 كك مف يرشح لمتدريب مف الجيات التي تسرؼ عمييا أحكاـ ىذه : المتدرب
البلئحة سكاءًا مرتبط بعبلقة عمك بإحدػ الجيات التي تسرؼ عمييا أحكاـ 

 .ىذه البلئحة أك مف ترشحو تمؾ الجيات لغرض العمك بيا بعد تدريبو

 المخطط العاـ السنكؼ الذؼ تعده الكحدات اإلدارية العامة : الخطة التدريبية
 .لغرض تنمية القكػ العاممة الكطنية العاممة بيا كالرفع مف كفاءة أدائيا

 المكظف المكمف بمتابعة المتدربيف كالبرنامج التدريبي: مشرؼ التدريب. 

 البرنامج التدريبي الذؼ تعده جية العمك لمرفع مف كفاءة العامميف : رفع الكفاءة
 .عمى أف ينفذ أثناء العمك ضمف الخطة العامة كتحسيف أداء العامميف

 (2)مادة 
 :أىداؼ التدريب

إف الغاية مف إقامة البرامج التدريبية ىك تحقيق أىداؼ ميمة، تقـك عمييا إدارة 
 :المكارد البشرية كمف أىميا ما يمي

 زيادة ميارات كمعارؼ المتدرب، كتزكيده بدعائـ تؤىمو ليرقى لممراكز  -1
 .الكظيفية األعمى مستكػ 

 ضماف أداء العمك بفاعمية كسرعة اقتصادية، مع سد الثغرات التي تكجد بيف  -2
 .معايير األداء التي يحددىا المسئكليف كبيف األداء الفعمي لمعامميف

 خفض معدؿ دكراف العمك، كتقميك حكادث العمك، التي غالباًا ما تحدث في  -3
المشاريع الصناعية، نتيجة نقص كفاءة األفراد، كانخفاض قدراتيـ كمياراتيـ 

 .الفنية
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 رفع الركح المعنكية لممتدربيف كتحفيزىـ كتشجيعيـ عمى العمك كالمساىمة في  -4
 .زيادة اإلنتاج بعد تدريبيـ تدريباًا صحيحاًا 

 المساعدة عمى زيادة المعمكمات الفنية، بما يؤدؼ إلى ارتفاع نسبة اإلنتاج  -5
كاألبحاث، كانخفاض نسبة العادـ مف المكاد الخاـ المستعممة، كخفض معدؿ 

 .التمف لآلالت بسبب اإلىماؿ أك سكء االستعماؿ الناتج عف نقص التأىيك

 . تحسيف سمكؾ المتدربيف الستخداـ طرؼ كأساليب مختمفة في أداء األعماؿ -6

 تكفر الدافع الذاتي لدػ المتدرب، لزيادة كفاءتو كتحسيف إنتاجو كماًا كنكعاًا،  -7
مف خبلؿ تكعيتو بأىداؼ المشركع كسياساتو كبأىمية عممو، كمدػ مساىمتو 

 .في تحقيق تمؾ األىداؼ

 . تخفيض حكادث العمك -8

 . استمرارية التنظيـ كاستقراره -9

 (3)مادة 
تمتـز كافة الكحدات اإلدارية العامة التي تطبق بشأنيا أحكاـ ىذه البلئحة 
بمكافاة المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك بمشركع برنامجيا 

التدريبي السنكؼ مشتمبلًا عمى الكظائف التي تحتاج لمتدريب عمييا كمدة التدريب في 
مكعد أقصاه نياية شير الفاتح مف كك سنة كفقاًا لمنمكذج المعد لذلؾ كيعتمد برنامج 

 .التدريب السنكؼ بقرار مف المجنة العميا لمتدريب
 الفصل األول
 لجنة التدريب

 (بالداخل والخارج)
 (4)مادة 

تشكك لجنة عميا بالمجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك 
 :عمى النحك التالي (المجنة العميا لمتدريب)تسمى 

 رئيساًا .   أميف المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك -أ 

  مدير إدارة الدراسات كالتنمية البشرية بالمجنة الشعبية العامة عضكاًا  -ب 

  مدير إدارة تنمية القكػ العاممة كالتدريب بالمجنة الشعبية العامة -ج 
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 عضكاًا .       لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك

  مسئكلي التدريب بالكحدات اإلدارة العامة    أعضاء -د 
 .كلمجنة أف تستعيف بمف ترػ االستعانة بيـ مف المختصيف في مجاؿ التدريب

 (5)مادة 
 :تتحدد اختصاصات المجنة العميا لمتدريب فيما يمي

 . اقتراح السياسة العامة لمتدريب -1

 . اقتراح المكازنة البلزمة لمتدريب -2

 التحديد العددؼ كالنكعي لمف يقترح إيفادىـ لمتدريب سنكياًا عمى ضكء  -3
مكانيات المؤسسات  متطمبات الجيات التي تسرؼ بشأنيا أحكاـ ىذه البلئحة كا 

 .التدريبية بالجماىيرية العظمى

 دراسة برامج التدريب داخك الجماىيرية العظمى كخارجيا بكافة القطاعات  -4
بداء المبلحظة بشأنيا  .كا 

 . تحديد المجاالت التي ال يجكز اإليفاد لمتدريب فييا إلى الخارج -5

 . دراسة كاعتماد التقرير السنكؼ حكؿ التدريب -6

 . التكصية باستجبلب خبراء لتنفيذ بعض البرامج التدريبية المعتمدة بالداخك -7

 . اقتراح إصدار أك تعديك المكائح المنظمة لمتدريب -8

 اعتماد برنامج التدريب السنكؼ لمكحدات اإلدارية العامة الممكلة مف الميزانية  -9
 .العامة

 (6)مادة 
تككف اجتماعات لجنة التدريب ربع سنكية تعقد مع بداية كك ربع سنة كتعتبر 

اجتماعات صحيحة بحضكر أغمبية أعضائيا كتصدر قراراتيا بأغمبية األعضاء 
 .الحاضريف، كعند التساكؼ يرجع الجانب الذؼ منو الرئيس

كاستثناء مف ذلؾ يجكز عند الضركرة دعكة المجنة لبلجتماع بناءًا عمى طمب 
 .الرئيس أك أغمبية األعضاء
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 الفصل الثاني
 التدريب بالداخل 
 (7)مادة 

يككف التدريب داخك الجماىيرية العظمى بالمؤسسات التدريبية التابعة 
لمقطاعات أك بالتعاقد مع إحدػ المؤسسات التدريبية بالقطاع العاـ كاألىمي، كيصدر 

قرار اإليفاد لمتدريب بالداخك بقرار مف أميف المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة 
 .كالتدريب كالتشغيك

 (8)مادة 
 :يشترط فيمف يرشح لمتدريب بالداخك أف تتكافر فيو الشركط التالية

 . أال يككف قد سبق ترشيحو في دكرة تدريبية كلـ يكفق فييا -أ 

 . أف تتكافر فيو الشركط كالمؤىبلت البلزمة لمكظيفة المراد تدريبيو عمييا -ب 

 . أف يككف الئقاًا صحياًا لمكظيفة المشرح لمتدريب عمييا -ج 

 (9)مادة 
 :يمنح المتدرب في الداخك المزايا التالية

خمسكف دينار عمى األسبكع بشرط اجتياز الدكرة  (50) مكافأة مالية بقيمة  -أ 
 .التدريبية بنجاح مع االلتزاـ بالحضكر كالمكاظبة

 . مرتبو كامبلًا إذا كاف مكظفاًا  -ب 

 . أكلكية الترشيح في دكرة تدريبية في الخارج -ج 

 (10)مادة 
مف ىذه البلئحة يجكز أف يكفد المتفكقكف في  (13، 11)بمراعاة المادتيف 

شيراًا إلعدادىـ كمدربيف، أك لمدة  (18)التدريب بالداخك لدكرة تدريبية بالخارج لمدة 
سنة إلعدادىـ كمتخصصيف في مجاؿ عمميـ لمراكز تدريبية دكلية معتمدة في 
بمدانيـ كيراعى ذلؾ عند المعادلة الكطنية لمشيادة أيضاًا، كيصدر قرار اإليفاد 

 .لمتدريب بالخارج في ىذه الحالة مف المجنة الشعبية العامة
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 الفصل الثالث
 التدريب بالخارج
 (11)مادة 

يقصد بالتدريب بالخارج إيفاد المرشحيف بالجياز اإلدارؼ لمتدريب خارج 
الجماىيرية العظمى بيدؼ إكسابيـ ميارات أك لمرفع مف كفاءاتيـ كقدراتيـ لمعمك في 

الكحدات اإلدارية العامة، كيقتصر اإليفاد لمتدريب بالخارج عمى المجاالت التي ال 
تتكفر إمكانيات التدريب عمييا محمياًا كال يكفد لمتدريب بالخارج إال مف كاف قد اجتاز 

دكرة تدريبية بالداخك في نفس المجاؿ بأحد المراكز الكطنية العامة أك األىمية 
 .المعتمدة أك األجنبية بالداخك كبمكافقة الجية المختصة

كيككف اإليفاد لمتدريب بالخارج لمكظفي الجياز اإلدارؼ بقرار يصدر عف 
المجنة الشعبية العامة بناءًا عمى عرض مف أميف المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة 
كالتدريب كالتشغيك إذا زادت مدة التدريب عف ستة أشير، أما إذا كانت مدة التدريب 
أقك مف ستة أشير فيصدر القرار عف المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب 

 .كالتشغيك بعرض مف اإلدارة العامة لتنمية القكػ العاممة كالتدريب
 (12)مادة 

 :يشترط فيمف يرشح لمتدريب بالخارج ما يأتي
 .بيذه البلئحة (8) أف تتكفر فيو الشركط الكاردة في المادة  -أ 

 . أف يككف مكظفاًا، أك متعاقداًا بأحد قطاعات الجياز اإلدارؼ لمدكلة -ب 

 . أف يككف آخر تقرير كفاءة عنو في السنة األخيرة بدرجة جيد عمى األقك -ج 

 . أف تككف لو خبرة في مجاؿ العمك لمدة ال تقك عف ثبلثة سنكات -د 

أف يككف البرنامج المعد لمتدريب مناسباًا لمكظيفة التي يقـك بيا المشرح  -ق 
 .التدريب

 . أف يجيد لغة البمد المكفد لمدكرة التدريبية بيا -ك 
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 (13)مادة 
تككف مدة التدريب بالخارج لمدة ال تزيد عمى سنة، عمى أنو يجكز كبناءًا عمى 
عرض كمكافقة مف الجية المختصة تمديد ىذه المدة كبماًا ال يجاكز ثبلثة أشير كلمرة 

 .كاحدة كذلؾ بقرار مف أميف المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك
 (14)مادة 
 :يمنح المتدرب بالخارج المزايا اآلتية

 مكافأة شيرية تحدد كفقاًا لما يمنح لمطالب المكفد لمدراسة بالخارج عمى  -1
 .حساب المجتمع اعتباراًا مف تاريخ كصكلو إلى بمد اإليفاد طيمة مدة الدكرة

 مكافأة شيريف مقدماًا عند كصكلو إلى بمد التدريب إذا زادت مدة التدريب عف  -2
ستة أشير كذلؾ لمكاجية نفقات تجييز السكف كتعتبر سمفة شخصية تخصـ 

 .مف مكافأتو الشيرية عمى أقساط

 : تكاليف السفر بالدرجة السياحية في الحاالت اآلتية -3

السفر مف الجماىيرية العظمى إلى بمد التدريب عند بداية الدكرة كالرجكع  -أ 
 .إلى أرض الكطف عقب انتياء الدكرة التدريبية

 . إذا تكفى أحد أقارب المتدرب حتى الدرجة الثانية -ب 

 . إذا استدعى المتدرب مف قبك الجية المكمفة بمتابعة البرنامج التدريبي -ج 

 المكافآت الشيرية كالرسـك التدريبية كالتأمينات الصحية المقررة عمى المتدرب  -4
 .كفقاًا لمبرنامج التدريبي المرشح لو

 دفع مبمغ مقطكع لممتدرب بالخارج كبدؿ عف لكاـز التدريب كبما ال يجاكز  -5
 عمى ثبلثة قمكافأة شير كاحد فقط طيمة مدة تدريبو كذلؾ إذا زادت مدة تدريب

 .أشير

 المكافأة الشيرية المقررة لممكفد طيمة بقائو مريضاًا بالمستشفى بشرط أال يؤثر  -6
 .بقاؤه بالمستشفى بسير الدكرة أك يجاكز بقاؤه نصف مدة الدكرة

 تطبيق نظاـ التأميف الطبي عمى المكفد في الببلد التي يتكفر فييا ىذا النظاـ  -7
كفي حالة عدـ تكفر مثك ىذا النظاـ تتكفك جية اإليفاد بدفع مصاريف 

 :العبلج لممكفد في بمد التدريب كذلؾ عمى النحك اآلتي
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 .نفقات الكشف الطبي كالعبلج كاإلقامة بالمستشفيات -أ 

 . نفقات العمميات الجراحية التي ال تتعمق بالتجميك -ب 

 ثمف األدكية التي يكصي بيا طبيب معتمد مف الجية المختصة بمتابعة  -ج 
 .التدريب

نفقات عمميات الكالدة كاإلقامة بالمستشفيات التي تعتمدىا الجية المختصة  -د 
بمتابعة التدريب في حدكد عشرة أياـ كحد أقصى، عدا الحاالت الضركرية 
التي يقررىا الطبيب المختص كيعتمدىا المكتب الشعبي أك ما في حكمو 

 .كذلؾ حالة ككف المتدربة أنثى

نفقات عبلج األسناف كنفقات اقتناء النظارات الطبية بشرط أال تككف مف  -ق 
 .المعادف الثمينة كلمرة كاحدة

 .كال تتحمك الخزانة العامة أية نفقات أخرػ تتعمق بغير المكفد لمتدريب
 (15)مادة 

يجكز بمكافقة المجنة الشعبية العامة أف يتكلى الممحق العمالي متابعة التدريب 
بالخارج في البمداف التي يكجد بيا ممحق عمالي، كفي حالة عدـ كجكد ممحق عمالي 

يتكلى المشرؼ الطبلبي اإلشراؼ عمى المتدربيف كذلؾ في الدكؿ التي يزيد عدد 
 .متدرب كتككف مدة المشرؼ لمدة الدكرة فقط (50)المتدربيف فييا عف 

 (16)مادة 
ينيي تدريب المكفد لمتدريب بالخارج كيكمف بالعكدة إلى أرض الكطف كتكقف 

 :عنو المكافأة في الحاالت اآلتية
 إذا تقرر عكدتو إلى أرض الكطف كامتنع عف ذلؾ في الكقت المحدد كبدكف  -1

 .مبرر تقبمو الجية المختصة بمتابعة التدريب

 إذا غير المجاؿ الذؼ أكفد لمتدريب عميو دكف مكافقة اإلدارة العامة لتنمية  -2
 .القكػ العاممة كالتدريب كجية العمك

 . إذا استنفذ المدة المقررة لئليفاد، ما لـ يتـ تمديدىا -3

 إذا أصبحت حالتو الصحية ال تسمح بمكاصمة تدريبو كفقاًا لكتاب صادر عف  -4
 .المكتب الشعبي المختص مدعـ بالتقارير الطبية كرأؼ جية التدريب
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 . إذا فصك مف قبك المؤسسة التدريبية المقيد بيا -5

 . إذا ارتكب ما يسيء إلى سمعة كطنو -6

 .أك عدـ انتظامو في التدريب% 30 إذا زادت مدة الغياب عف  -7

 . إذا قاـ أثناء التدريب بمكاصمة الدراسة العميا -8

 الفصل الرابع
 أحكام عامة
 (17)مادة 

تختص المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك بمتابعة برامج 
 :التدريب بالقطاعات المختمفة كليا عمى األخص ما يمي

 .االستفادة مف إمكانيات المؤسسات التدريبية العامة كاألىمية -أ 

 .إنشاء كحدات تدريبية فنية جديدة بالتعاكف مع الجيات المختصة -ب 

 إعادة تأىيك العامميف بمختمف الجيات التي تطبق بشأنيا أحكاـ ىذه البلئحة  -ج 
 .كرفع كفاءتيـ

إعداد دكرات تدريبية لمخرجيف الجدد، بما يمكنيـ مف أداء المياـ كاألعماؿ  -د 
 .التي تسند إلييـ بكفاءة كفاعمية كذلؾ بالتنسيق مع القطاعات ذات العبلقة

 (18)مادة 
 :تمتـز كافة الجيات التي تطبق بشأنيا أحكاـ ىذه البلئحة بما يمي

إقامة برامج العمك لمرفع مف كفاءة العامميف بيا كبمدة ال تتجاكز شيريف  -أ 
 .بالداخك

إلزاـ الشركات كالمؤسسات الصناعية كالخدمية التي يتـ التعاقد معيا عمى  -ب 
تنفيذ مشاريع اإلنشاء كالتطكير كالصيانة أك تكريد آالت كمعدات بقبكؿ عدد 
مف خريجي كمتدربي المراكز المينية لمتدريب لدييا، كفق الشركط كاألكضاع 

التي يصدر بيا قرار مف المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب 
 .كالتشغيك

 المشاركة في كضع البرامج المبلئمة ألنكاع التدريب التي تتـ كفقا ألحكاـ  -ج 
 .الفقرتيف السابقتيف
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 (19)مادة 
عمى جميع الجيات التي تطبق بشأنيا أحكاـ ىذه البلئحة عند إبراميا عقكد 

إنشاء أك تطكير أك صيانة أك شراء آالت كمعدات، تضميف العقد بنكداًا مفصمة 
لتدريب العناصر الكطنية لتشغيك كصيانة اآلالت كالمعدات المتعاقد عمييا عمى أف 
تعامك ىذه البنكد باعتبارىا جزءاًا ال يتجزأ مف العقد األصمي عند النظر في سداد 

 .المستخمصات
 (20)مادة 

يمنح شاغمك كظائف اإلدارة العميا مف ذكؼ المؤىبلت العالية أك مف أصحاب 
الخبرة المختصة النادرة الذيف يساىمكف في برنامج التدريب بالمراكز التدريبية مف 

خمسة كعشركف دينار عف  (25)غير العامميف األصمييف فييا مكافأة تدريبية قدرىا 
 .كك ساعة تدريبية

كيمنح مف يكمف بتنفيذ البرامج التدريبية طبقاًا ألحاكـ ىذه البلئحة مف غير 
خمسة عشر  (15)المشمكليف بحكـ الفقرة السابقة مف ىذه المادة مكافأة تدريب بكاقع 

 .دينار عف الساعة التدريبية الكاحدة
 (21)مادة 

تسرؼ أحكاـ المادة السابقة عمى المحاضريف كالمدرسيف كالمدربيف مف 
العامميف األصمييف بالمراكز التدريبية إذا طمب منيـ اإلسياـ في أعماؿ التدريب في 

 .غير أكقات العمك الرسمية
 (22)مادة 

تتكلى المجنة الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك دكف غيرىا تنفيذ 
األحكاـ المالية الكاردة بيذه البلئحة المتعمقة بالتدريب في الخارج، كيعتبر بند التدريب 

بالخارج بالنسبة لمجيات التي تمكؿ مف الخزانة العامة لممجتمع مركزياًا بالمجنة 
الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك، كعمى المجنة الشعبية العامة 

 .لمتخطيط مراعاة ذلؾ عند تنفيذ الميزانية الخاصة بالتدريب بالخارج سنكياًا 
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 (23)مادة 
ال يجكز ألؼ مف الجيات الخاضعة ألحكاـ ىذه البلئحة إقامة أؼ برنامج 
تدريبي إال كفقاًا لبرنامج التدريبي السنكؼ المعتمد، كال يجكز افتتاح أك إنشاء مراكز 

 .التدريب إال بعد مكافقة المجنة الشعبية العاممة لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك
كيشترط في منح المكافقة المذككرة أف تككف ىذه المراكز معدة أساساًا لرفع 

 .الميارة كليست لمتككيف أك التأىيك التأسيسي لكفاءة المتدرب
 (24)مادة 

يشترط في المراكز كالجيات التدريبية بالخارج أف تككف مقيمة كمعتمدة مف 
 .قطاع القكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك كما يجب أف يتـ التدريب في مراكز معتمدة

 (25)مادة 
تسرؼ في شأف التدريب في الشركات العامة لكائح التدريب المعتمدة لتمؾ 

الشركات بالقدر الذؼ ال يخالف أحكاـ ىذه البلئحة كيخضع التدريب الخاص بيذه 
 .الشركات لئلشراؼ الفني لقطاع القكػ العاممة كالتدريب كالتشغيك
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  م2012لسنة  (295)  قرار وزير المالية رقم 

 بشـــــــــأن تحديد مزايـــــــــــــــا لممراقبين الماليين
  ومســــاعدييم بالوحــــــــــدات اإلدارية العامـــــــــة
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 المجمس الوطني اإلنتقالل
 وزارة المالية 
 قرار وزير المالية

  ميالدز2012لسنة  (295)رقم 
 بشأن تحديد مزايا لممراقبين الماليين ومساعدييم بالوحدات اإلدارية العامة

 :وزير المالية
 03/08/2011بعد اإلطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ الصادر بتاريخ  -

 .ميبلدؼ

كعمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة، كالئحة الميزانية كالحسابات كالمخازف،  -
 .كتعديبلتيما

 ميبلدؼ، بشأف إصدار قانكف عبلقات 2010لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ  -
 .العمك، كالئحتو التنفيذية

ـ، بشأف تحديد تبعية 2011لسنة  (15)كعمى قرار المجمس الكطني االنتقالي  -
 .الييئات كالمؤسسات كاألجيزة العامة بالدكلة

 ميبلدؼ، 2011لسنة  (184)كعمى قرار المجمس الكطني االنتقالي رقـ  -
 .القاضي باعتماد الحككمة االنتقالية

المؤرخ  (1460)كعمى كتاب السيد النائب الثاني لرئيس مجمس الكزراء رقـ  -
ميبلدؼ، بشأف تحديد الحكافز كالمزايا التي يتعيف منحيا 05/03/2012في 

 .لممراقبيف المالييف كمساعدييـ

 .كعمى ما عرضو السيد مدير إدارة المراقبيف المالييف -

 قـــررت
 (1)مادة 

ُيمنح المراقبيف المالييف كمساعدييـ ذات المزايا التي تمنح لشاغمي الكظائف 
 .القيادية بالجيات المكمفيف بيا كالمرككب كالكقكد كالياتف النقاؿ
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 (2)مادة 
يككف لممراقبيف المالييف كمساعدييـ مكاتب بمقار الجيات الُمكمفيف بالعمك 

فييا يمارسكف أعماليـ مف خبلليا تحتكؼ عمى اإلمكانيات البلزمة ألداء مياميـ عمى 
 .الكجو األكمك

 (3)مادة 
ُيراعى عند إعداد ميزانيات الجيات تضميف المخصصات المالية لتغطية تمؾ 

 .المزايا
 (4)مادة 

 .يعمك بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كعمى الجيات المختصة تنفيذه
 

 حسن مختار زقــــالم
 وزيــر الماليـة

 ميبلدية30/5/2012: صدر بتاريخ
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  قرار مجمس الوزراء رقــــــــم 
  م2013لســــــــــــــــــنة  (21)

 بتنظيم العمـــــــــــل اإلضافي
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 الحكومة الميبية المؤقتة                                     ديوان رئاسة الوزراء 
 

 قرار مجمس الوزراء
  ميالدز2013لسنة  (21)رقم 

 بتنظيم العمل اإلضافي
 :مجمس الوزراء

 .بعد اإلطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ، كتعديبلتو -

كعمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة كالئحة الميزانية كالحسابات كالمخازف  -
 .كتعديبلتيا

 ميبلدؼ، بشأف إصدار قانكف عبلقات 2010لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ  -
 .العمك كالئحتو التنفيذية

 ميبلدؼ في شأف 2012لسنة  (9)كعمى قرار المؤتمر الكطني العاـ رقـ  -
 .تعييف رئيس الكزراء كتكميفو بتشكيك الحككمة المؤقتة

 ميبلدؼ في شأف 2012لسنة  (10)كعمى قرار المؤتمر الكطني العامي رقـ  -
 .منح الثقة لمحككمة المؤقتة

 ميبلدؼ، بشأف 2009لسنة  (311)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
 .تنظيـ العمك اإلضافي

 ميبلدؼ، بتكميف نائب 2012لسنة  (5)كعمى قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  -
 .بمياـ الرئيس

المؤرخ  (3134)كعمى ما عرضو كزير الثقافة كالمجتمع المدني بكتابو رقـ  -
 . ميبلدؼ23/12/2012

 7/1/2013بتاريخ  (277)كعمى كتاب أميف عاـ مجمس الكزراء رقـ  -
 .ميبلدؼ

 2013كعمى ما قرره مجمس الكزراء في اجتماعو العادؼ األكؿ لسنة  -
 .ميبلدؼ
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 "قــررت"
 (1)مادة 

يجكز عند االقتضاء كبمكافقة الكزير المختص، إقرار العمك اإلضافي 
لمعامميف بالكحدات اإلدارية العامة بعد ساعات الدكاـ الرسمي لمتعكيض عف النقص 
النكعي في استكماؿ شغك كظائف المبلؾ الكظيفي بالكحدة اإلدارية لمكاجية ضغط 

العمك أك ألداء اختصاصات مضافة أك إلنجاز أعماؿ تتسـ بطابع االستعجاؿ 
 .كاألىمية بتعذر إنجازىا أثناء ساعات الدكاـ الرسمي

كينطبق العمك اإلضافي عمى جميع العامميف بالكحدة اإلدارية دكف النظر إلى 
 .درجاتيـ الكظيفية

 (2)مادة 
 :يشترط الستحقاؽ مقابك العمك اإلضافي ما يمي

مف  (%20)أال تتجاكز نسبة المكظفيف المكمفيف بالعمك في الشير الكاحد  -أ 
 .عدد العامميف بالكحدة اإلدارية

 .ثبلث ساعات يكمياًا  (3) أاّل تزيد ساعات العمك اإلضافي لممكظف عمى  -ب 

 أاّل تككف ساعات العمك اإلضافي متصمة بساعات العمك الرسمي بك تفصك  -ج 
 .بينيما فترة راحة ال تقك عف ساعة كاحدة

 (3)مادة 
ال يجكز تكميف المكظفيف بالكحدات اإلدارية العامة بأداء ساعات عمك 

إضافية تزيد عمى ساعات الدكاـ الرسمي عند تكميفو بالعمك أثناء راحتو األسبكعية أك 
 .العطبلت الرسمية

 (4)مادة 
تحتفع الكحدات اإلدارية العامة بسجك خاص إلثبات كقت حضكر كانصراؼ 
المكظفيف المكمفيف بأداء أعماؿ بعد ساعات الدكاـ الرسمي كيككف مدير اإلدارة أك 
المكتب المختص مسئكالًا عف حصر ساعات العمك التي تؤدؼ بعد الدكاـ الرسمي 
لكك مكظف مكمف بذلؾ كتقديمو صحبة المستندات األخرػ لمجية المسؤكلية عف 

 .الصرؼ
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 (5)مادة 
يستحق المكظف عف أدائو لساعة العمك اإلضافي الكاحدة ضعف قيمة ما 

 .يتقاضاه عف ساعات العمك أثناء الدكاـ الرسمي
 (6)مادة 

 :يتـ ألغراض احتساب قيمة ساعات العمك اإلضافي ما يأتي
 .يعتبر الشير ثبلثيف يكماًا  -أ 

ثبلثيف كحدة لتحديد راتب اليـك  (30)يقسـ المرتب األساسي لممكظف عمى  -ب 
 .الكاحد

سبعة كىي عدد ساعات العمك الرسمي في  (7) يقسـ راتب اليـك الكاحد عمى  -ج 
 .اليـك لتحديد راتب الساعة الكاحدة

تضاعف قيمة راتب الساعة العادية لتحديد راتب ساعة العمك اإلضافي  -د 
 .الكاحدة

 .يصرؼ مجمكع قيمة ساعات العمك اإلضافي لممكظف شيرياًا  -ق 

 (7)مادة 
يقـك مدير المكتب أك اإلدارة المختص بالكحدة اإلدارية العامة باستيفاء نمكذج 
طمب إقرار ساعات عمك إضافي المرفق بيذا القرار، كفي األحكاؿ التي يكافق فييا 
الرئيس المباشر أك مف يقـك مقامو يعتمد مسئكؿ الكحدة اإلدارية العامة النمكذج، 

الذؼ يعتبر أساساًا لصرؼ مقابك العمك عمى أال يتـ صرؼ مقابك العمك اإلضافي 
إال بعد مكافقة الكزير المختص أك مف لو صبلحياتو عمى صرؼ العمك اإلضافي 

 .بالكحدة اإلدارية العامة المعنية
 (8)مادة 

-  عند الطمب–يقدـ مدير المكتب أك اإلدارة المختص إلى رئيسو المباشر 
تقرير متابعة عف العمك الذؼ تمت تأديتو بعد ساعات الدكاـ الرسمي، بما في ذلؾ 
تكمفتو المالية كتحاؿ نسخة مف ىذا التقرير إلى كزارة العمك كالتأىيك الستخبلص 

النتائج منو، كأخذه في االعتبار عند دراسة تعديك المبلؾ الكظيفي لمكحدة اإلدارية، 
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سكاءًا باإلضافة أك التعديك حسب الحاجة، ككذلؾ فيما يتعمق بكضع البرامج التدريبية 
 .لرفع كفاءة مكظفي الكحدة اإلدارية

 (9)مادة 
تحدد كزارة المالية المخصصات المالية التقديرية البلزمة لمعمك اإلضافي 

 :كتدرج بميزانيات الكحدات اإلدارية العامة بمراعاة ما يمي
كحد أقصى مف عدد المكظفيف المسكنيف بالمبلؾ الكظيفي  (%20)احتساب  -أ 

 .المعتمد لمكحدة اإلدارية كمرشحيف ألداء العمك اإلضافي

 .عدد الكظائف الشاغرة في المبلؾ الكظيفي المعتمد -ب 

 االختصاصات كاألعماؿ المضافة لمكحدات اإلدارية العامة، كالتي ال تقع  -ج 
 .ضمف االختصاصات كاألعماؿ العادية المكمفة بيا

 (10)مادة 
 ميبلدؼ بشأف 2009لسنة  (311)يمغى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .تنظيـ العمك اإلضافي
 (11)مادة 

يعمك بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كعمى الجيات المختصة تنفيذه، كينشر 
 .في الجريدة الرسمية

 مجمس الوزراء
 

 ىجرؼ 1434/ ربيع األكؿ/8صدر في 
 ميبلدؼ20/1/2013         المكافق 
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 نموذج طمب إقرار ساعات العمل اإلضافي
 المرفي بقرار مجمس الوزراء

  ميالدز2013لسنة  (21)رقم 
 بتنظيم العمل اإلضافي

 ............................................................................................................................: اسـ الجية اإلدارية
 .......................................................................................................: اإلدارة أك القسـ أك المكتب

 .....................................:  الدرجة...............................................................................................................: اسـ المكظف
 .............................................................تعييف / عقد: عبلقة المكظف باإلدارة أك المكتب أك القسـ

  201/   /  المكافق  ............. يـك .................................: عدد ساعات العمك اإلضافي
 .ميبلدؼ

 ........................................................................ إلى الساعة ........................................................................مف الساعة 
 ...................................................................................................................تكقيع المكظف 

 تكقيع الرئيس المباشر أك مف يقـك مقامو  تكقيع الرئيس األعمى
............................................    ......................................................  

يككف النمكذج مف أصك كصكرة يحاؿ األصك لئلدارة المختصة بالصرؼ / مبلحظة
 .كتبقى الصكرة بممف اإلدارة أك القسـ الذؼ يتبعو المكظف
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  م 2009لسنة  (1)قرار لجنة إدارة صندوق التقاعد رقم 
 بشـــــــــــأن وضـــــع ضوابط ألداء العمل ومقابمو لمموظفين 
 المكمفين بميام إشرافيـــــــــة وتخصصية بصندوق التقــــاعد 

 وفروعــــــــــــــــــــــــو
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 قــرار
 لجنة إدارة صندوق التقاعد

  مسيحي2009 –ر. و1377لسنة  (1)رقم 
 بشأن وضع ضوابط ألداء العمل ومقابمو لمموظفين المكمفين
 بميام إشرافية وتخصصية بصندوق التقاعد وفروعو

 :لجنة إدارة الصندوق 
  ر بشأف نظاـ عمك .ك1375لسنة  (1)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ

 .المؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية كالئحتو التنفيذية

  مسيحي كتعديبلتو 1980لسنة  (13)كعمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .كالمكائح كالقرارات كتعميمات العمك المنفذة لو

  مسيحي بشأف تقاعد العسكرييف كالئحتو 1974لسنة  (43)كعمى القانكف رقـ 
 .التنفيذية كتعميمات العمك المنفذة لو

  كعمى البلئحة المالية لمصندكؽ الصادرة بمكجبو قرار المجنة الشعبية العامة
 . مسيحي1988لسنة  (176)رقـ 

  مسيحي بشأف تقرير 2007لسنة  (414)كعمى قرار المجنة الشعبية العاـ رقـ 
 .األحكاـ في إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي

  2009ر لسنة .ك1377لسنة  (8)كعمى قرار أمانة المجنة الشعبية العامة رقـ 
 .مسيحي بشأف إعادة تشكيك لجنة إدارة الصندكؽ 

 كعمى الييكك التنظيمي لمصندكؽ كفركعو. 

  ر.ك22/4/1377كعمى ما تقرر في االجتماع الثاني لمجنة إدارة الصندكؽ. 

 قــــرر
 (1)المادة 

تنفيذاًا ألحكاـ التشريعات الضمانية كبما يضمف كصكؿ المنافع لمستحقييا في 
حينيا كالمحافظة عمى الفائض مف أمكاؿ الصندكؽ كباإلشارة إلى أحكاـ المادة 

 مسيحي كالتي منح بمكجبيا الصندكؽ 1991لسنة  (1)األكلى مف القانكف رقـ 
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الصبلحيات البلزمة لتنفيذ اإلجراءات المالية كاإلدارية كالتنظيمية لتنفيذ ميامو فإنو 
 .تقرر كضع ىذه الضكابط عمى النحك الكارد في المادة التالية مف ىذا القرار

 (2)المادة 
يتكلى مدراء الفركع كمدراء اإلدارات كالمكاتب كرؤساء األقساـ كالكحدات 
كرؤساء مكاتب الخدمات التقاعدية بالصندكؽ كفركعو تنفيذ المياـ المككمة إلييـ 

بانتظاـ كىـ مسئكليف مسئكلية مباشرة عف سير العمك كنجاحو كفي ىذا المقاـ عمى 
اإلخكة مدراء الفركع كمدراء اإلدارات كالمكاتب كرؤساء األقساـ كالكحدات كرؤساء 

مكاتب الخدمات التقاعدية متابعة المكظفيف الخاضعيف إلشرافيـ، كمف ضمف 
األعماؿ المككمة ليـ حضكر المقاءات كاالجتماعات التي تقررىا إدارة الصندكؽ في 

 .أؼ كقت كفي أؼ مكاف
 (3)المادة 

يمنح مقابك عف العمك المحدد في المادة الثانية مف ىذا القرار كفقا لؤلسس 
 :التالية
 450يمنح األخكة مدراء الفركع كمدراء اإلدارات كالمكاتب مكافأة شيرية بقيمة  -أ 

 .ؿ أربعمائة كخمسكف دينار.د

ؿ . د300يمنح األخكة رؤساء األقساـ كرؤساء المكاتب مكافأة شيرية بقيمة  -ب 
 .ثبلثمائة دينار

ؿ . د150 يمنح األخكة المكظفيف العامميف بالمكاتب األمامية مكافأة بقيمة  -ج 
 .مائة كخمسكف دينار مع مبلحظة كضع ضكابط الحقة تنظـ عمميـ

يككف التكميف بالعمك اإلضافي كفقاًا لبلئحة العمك اإلضافي الصادرة عف  -د 
مسيحي ككفقاًا لمضكابط المعمكؿ بيا 9/11/1977المجنة الشعبية العامة في 

 .لدػ الصندكؽ 

 (4)المادة 
ال تمنح المكافأة ألؼ مف الفئات المذككرة في المادة السابقة عف مدة اإلجازات 
السنكية كالمرضية كالطارئة كالغياب كاالنقطاع عف العمك كالمدة التي يتـ قضائيا في 

 .مياـ خارج الجماىيرية
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 (5)المادة 
يتـ صرؼ المكافأة المقررة بمكجب ىذا القرار مف خمس حصيمة غرامات 

مف قرار كزير الشئكف  (32)التأخير كالنسبة المئكية المقررة بمكجب المادة 
مسيحي بشأف تنفيذ قانكف 14/1/1975االجتماعي كالضماف االجتماعي الصادر في 

مسيحي كاألحكاـ األخرػ المقررة بالبلئحة 1974لسنة  (43)تقاعد العسكرييف رقـ 
 .المالية لمصندكؽ 

 (6)المادة 
 . مسيحي2009 –ر .ك1/1/1377يعمك بيذا القرار اعتباراًا مف 

 
 لجنة إدارة صندوق التقاعد

 ر.ك29/4/1377: الصادر
 مسيحي29/4/2009: المكافق
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  قرار لجنة إدارة صنــــــــــــــــــــــدوق التقاعــــــد
  م 2009لسنــــــــــــــــــــــــة  (2) رقــــــــــــــــــــــم 

 بشأن صرف مكافأة لممفتشين ومراقبي
  التفتيــــــــــــــــــــش والمحصـــــــــــــــــــمين 
 وأمناء الخزائن بصندوق التقاعـــــــد
  وفروعـــــــــــــــــــــــــــو 
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 قــرار
 لجنة إدارة صندوق التقاعد

  مسيحي2009 –ر .و1377لسنة  (2)رقم 
 بشأن صرف مكافأة لممفتشين ومراقبي التفتيش والمحصمين

 وأمناء الخزائن بصندوق التقاعد وفروعو
 :لجنة إدارة الصندوق 

  ر بشأف نظاـ عمك .ك1375لسنة  (1)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ
 .المؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية كالئحتو التنفيذية

  مسيحي كتعديبلتو 1980لسنة  (13)كعمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .كالمكائح كالقرارات كتعميمات العمك المنفذة لو

  مسيحي بشأف تقاعد العسكرييف كالئحتو 1974لسنة  (43)كعمى القانكف رقـ
 .التنفيذية كتعميمات العمك المنفذة لو

  كعمى البلئحة المالية لمصندكؽ الصادرة بمكجبو قرار المجنة الشعبية العامة
 .مسيحي1988لسنة  (176)رقـ 

  مسيحي بشأف تقرير 2007لسنة  (414)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .األحكاـ في إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي

  ر لسنة .ك1377لسنة  (8)كعمى قرار أمانة المجنة الشعبية العامة رقـ
 .مسيحي بشأف إعادة تشكيك لجنة إدارة الصندكؽ 2009

 كعمى الييكك التنظيمي لمصندكؽ كفركعو. 

  كعمى ما تقرر في االجتماع الثاني لمجنة إدارة الصندكؽ بتاريخ
 .ر.ك22/4/1377

 قـــرر
 (1)المادة 

تمنح مكافأة مالية لكك مف المفتشيف كمراقبي التفتيش كالمحصميف كأمناء 
 :الخزائف بصندكؽ التقاعد كفركعو كفقاًا لؤلسس التالية

 . مائتاف كخمسكف دينار250 المفتشيف كمراقبي التفتيش  -1
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 .ؿ مائتاف دينار. د200 أمناء الخزائف كالمحصميف  -2

 (2)المادة 
ال تمنح المكافأة ألؼ مف الفئات المذككرة في المادة السابقة عف مدة اإلجازات 
السنكية كالمرضية كالطارئة كالغياب كاالنقطاع عف العمك كالمدة التي يتـ قضائيا في 

 .مياـ خارج الجماىيرية
 (3)المادة 

يتـ صرؼ المكافأة المقررة بمكجب ىذا القرار مف خمس حصيمة غرامات 
مف قرار كزير الشؤكف  (32)التأخير كالنسبة المئكية المقررة بمكجب المادة 
مسيحي بشأف تنفيذ قانكف 14/1/1975االجتماعي كالضماف االجتماعي الصادر في 

مسيحي كاألحكاـ األخرػ المقررة بالبلئحة 1974لسنة  (43)تقاعد العسكرييف رقـ 
 .المالية لمصندكؽ 

 (4)المادة 
  مسيحي2009-ر.ك1/1/1377يعمك بيذا القرار اعتباراًا مف 

 
 لجنة إدارة صندوق التقاعد

 
 ر.ك29/4/1377: الصادر
 مسيحي29/4/2009: المكافق
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رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام لصندوق الضمان / قرار 
  م2014لسنــــــــــــــة  (168)االجتمـــــــــــــــــــــــــــاعي رقـــــــــــم 

  بشـــــــــــــــــــــــــــأن صرف مكافــــــــــــــأة ماليــــــــــة كبدل حضور
  لرؤساء وأعضاء المجان الطبية وأمناء سر ىذه المجان
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 صندوق الضمان االجتماعي
 قرار رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام لصندوق الضمان االجتماعي

 م2014لسنة  (168)رقم 
 بشأن صرف مكافأة مالية كبدل حضور

 لرؤساء وأعضاء المجان الطبية وأمناء سر ىذه المجان

 :رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام لصندوق الضمان االجتماعي
  بعد اإلطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ الصادر عف المجمس الكطني االنتقاؿ

 .(ـ3/8/2011)بتاريخ 

  ـ، بشأف الضماف االجتماعي كتعديبلتو 1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ
 .كالمكائح المنفذة لو

  ـ، بشأف عبلقات العمك كالئحتو 2010لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ
 .التنفيذية

  ـ، بشأف إصدار 1988لسنة  (176)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .البلئحة المالية لصندكؽ الضماف االجتماعي

  ـ، بشأف إعادة تنظيـ 2012لسنة  (226)كعمى قرار مجمس الكزراء رقـ
( 348)صندكؽ الضماف االجتماعي كالمعدؿ بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ 

 .ـ2013لسنة 

  بسحب قرار كتقرير  (ـ2013)لسنة  (453)كعمى قرار مجمس الكزراء رقـ
 .حكـ

  بتعديك قراراه رقـ  (ـ2013)لسنة  (457)كعمى قرار مجمس الكزراء رقـ
 .(ـ2013)لسنة  (453)

  ـ 2010لسنة  (14)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة لمشؤكف االجتماعية رقـ
 .بشأف إصدار الييكك التنظيمي لصندكؽ التقاعد

  بشأف إصدار  (ـ11/2010)كعمى قرار لجنة إدارة صندكؽ التقاعد رقـ
 . كفركعو كمكاتبو–التنظيـ اإلدارؼ الداخمي لصندكؽ التقاعد 
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  لسنة  (94)كعمى الئحة تقدير العجز الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .(ـ1425)

  كبناءًا عمى عديد الطمبات المقدمة مف فركع صندكؽ الضماف االجتماعي
بشأف رفع قيمة مكافأة بدؿ الحضكر لرؤساء كأعضاء المجاف الطبية كأمناء 

السر ىذه المجاف كنتيجةًا لعزكؼ بعض األطباء عف ممارسة مياميـ المكمفيف 
بيا في تمؾ المجاف نتيجةًا لحجـ العمك الذؼ ال يتناسب مع المكافأة 

مف الئحة تقدير العجز الصادرة  (49)المنصكص عمييا في نص المادة 
 .(ـ1425)لسنة  (94)بمكجب القرار رقـ 

 مدير مكتب الشؤكف القانكنية، بتاريخ / كعمى الرأؼ القانكني الصادر مف السيد
 .ـ9/2/2014

 وعمل ضوء ما تقدم ووفقاًا لدواعي ومقتضيات المصمحة العامة. 

 قـــرر
 (1)مادة 

تصرؼ مكافأة مالية كبدؿ حضكر لرؤساء كأعضاء المجاف الطبية بشكك 
عشريف دينار عف كك اجتماع مف  ( دينار20)مؤقت كتككف قيمة ىذا البدؿ 

مائتا دينار في الشير إضافةًا لقيمة  ( دينار200)اجتماعات المجنة كبحد أقصى قدره 
مف الئحة تقدير العجز الصادرة بمكجب  (49)المكافأة المنصكص عمييا في المادة 

 .(ـ1425)لسنة  (94)القرار رقـ 
 (2)مادة 

تصرؼ مكافأة مالية كبدؿ حضكر ألمناء سر المجاف الطبية بشكك مؤقت 
عشرة دينار عف كك اجتماع مف اجتماعات  ( دينار10)كتككف قيمة ىذا البدؿ 

مائة دينار في الشير إضافةًا لقيمة المكافأة  ( دينار100)المجنة كبحد أقصى قدره 
مف الئحة تقدير العجز الصادر بمكجب القرار  (49)المنصكص عمييا في المادة 

 .(ـ1425)لسنة  (94)رقـ 
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 (3)مادة 
 .ُيعمل بيذا القرار اعتباراًا من تاريخ صدوره، وعمل كل فيما يخصو التنفيذ

 
 إدريس حفيظة المبروك.   د

 رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام
  لصندوق الضمان االجتماعي

 
 .ـ25/05/2014: المكافق
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  م بشأن1423لسنة  (2)تعميمات العمل رقم 
 المحـــــــــــــــــافظة عمل أموال صنــــــــــــدوق 
  الضمـــــــــــــــان االجتمــــــــــــاعي
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 صندوق الضمان االجتماعي
  م، بخصوص المحافظة 1423لسنة  (2)تعميمات عمل رقم 

 عمل أموال صندوق الضمان االجتماعي
 

 .أمناء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي/ األخكة
 .مدير اإلدارات كالمكاتب بالصندكؽ / األخكة
 أميف لجنة إدارة الشركة العامة / األخ

 .لؤللعاب كالمشركعات الترفييية كالتربكية

 .أمين لجنة إدارة شركة مجتمع تيبسني السياحي الترفييي/ األخ
 .أميف لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات المنزلية/ األخ
 .مفكض عاـ شركة الضماف لمتسيير الفندقي/ األخ

 بعد التحية،،،
نظراًا ألىمية المحافظة عمى أمكاؿ المضمكنيف كالتي يتكلى صندكؽ الضماف 
االجتماعي إدارتيا، كتكثيف جيكد جميع العامميف بو لتنمية تمؾ المكارد كحمايتيا مف 
أؼ تدني كلتحقيق أفضك العكائد االستثمارية المتكقعة مف إدارة المشركعات بيدؼ 
العمك عمى زيادة المدخرات كالمحافظة عمى األصكؿ الخاصة بالصندكؽ، يطمب 

 :منكـ التقيد التاـ، كذلؾ بإتباع التعميمات التالية كك فيما يخصو منيا
 : أوالًا 

 .عدـ القياـ بتقديـ أؼ تبرعات أك ىبات مف أمكاؿ الصندكؽ 
 : ثانياًا 

ضركرة إجراء الدراسات كالجدكػ االقتصادية ألؼ مشركع قبك البدء في 
 .تنفيذه
 : ثالثاًا 

عدـ إقحاـ الصندكؽ في المساىمة الخاصة بإنشاء الشركات كالمصانع التي 
 .ال يقـك الصندكؽ بدراسة الجدكػ االقتصادية الخاصة بيا دراسةًا كافيةًا 

 :رابعاًا 
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عدـ مباشرة البدء في أؼ مشركع إال بعد نقك ممكية األرض الخاصة بو باسـ 
 .الصندكؽ تبلفياًا لما قد يحدث مف أمكر عكسية

 :خامساًا 
متابعة الجيات العامة لتكصيك اإلنارة كالمجارؼ كرصف الطرؽ كجميع 

األعماؿ الخارجية عند إنشاء المشاريع اإلسكانية حتى يككف المشركع في مستكػ 
 .استثمارؼ جيد كيمكف استغبللو عمى الكجو األكمك عند االنتياء منو مباشرةًا 

 :سادساًا 
التركيز عمى استيراد احتياجات الصندكؽ كشركاتو عف طريق فتح اعتمادات 

 .مستندية مصرفية بدالًا مف شرائيا مف السكؽ المحمي المكمف
 :سابعاًا 

السيطرة التامة عمى أمبلؾ الصندكؽ كمتابعة تحصيك العكائد الخاصة ببدؿ 
االنتفاع كاإليجارات كأقساط التمميؾ أكالًا بأكؿ كما يجب معالجة مكضع العمارات 

 .المشغكلة مف قبك األجيزة الشعبية كالتي ال تسدد بدؿ االنتفاع الخاص بيا
 :ثامناًا 

متابعة تحصيك االشتراكات الضمانية أكالًا بأكؿ كعدـ التياكف في ذلؾ 
كخصكصاًا فيما يتعمق بالخزانة العامة كالشركات كالمنشآت الكطنية كالعامميف لحساب 

أنفسيـ، مع كضع الضكابط التي تمكف كك فرع مف حصر كمتابعة جميع األجيزة 
 .كالعاممكف لحساب أنفسيـ الكاقعة في نطاقو كمتابعة الديف العاـ

 :تاسعاًا 
تنشيط حركة التفتيش كعمى كك فرع عمك مسح شامك لحدكده اإلدارية 

كتقسيمو إلى مربعات كتكميف مفتش لكك مربع لمسيطرة الكاممة عمى نطاقو، كمنح 
مف البلئحة المالية  (14)الحكافز البلزمة لتنشيط حركة التحصيك كفقاًا لممادة 

 .لمصندكؽ 
 :عاشراًا 

االىتماـ بالعمالة الكطنية كنكعيتيا كتأىيميا كتككيف الككادر المختصة لتحك 
محك العمالة األجنبية تدريجياًا، كخصكصاًا فيما يتعمق بالكحدات الفندقية مع إعطاء 
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األكلكية في التدريب كالتأىيك لمعمالة الزائدة كغير المستغمة المكجكدة حالياًا بفنادؽ 
 .الصندكؽ كشركاتو
 :حادز عشر

اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارؼ فيما يتعمق بتحصيك مقابك االنتفاع بأمبلؾ 
الصندكؽ ككذلؾ في حالة التأخير في سداد االشتراكات الضمانية، كاتخاذ اإلجراءات 

 .القانكنية البلزمة بالخصكص
 :ثاني عشر

حالتيـ  عدـ البيع باألجك ميما كانت األسباب كمعاقبة المخالفيف لذلؾ كا 
لممساءلة كيطمب مف الجيات العامة كالخاصة بضركرة فتح حساب جارؼ لدػ فنادؽ 
يداع مبالغ مالية مقدماًا تككف كافية لتغطية إقامة نزالئيا كتقديـ الخدمات  الصندكؽ كا 

 .الفندقية البلزمة
 :ثالث عشر

عدـ إجراء أية تبرعات مف أمكاؿ الصندكؽ حيث أف الصندكؽ مخكؿ بقبكؿ 
مف قانكف الضماف  (7)مف المادة  (ز)التبرعات كاليبات كفقاًا لما جاء بالفقرة 

 .ـ كبالتالي يحضر إجراء أية تبرعات لمغير1980لسنة  (13)االجتماعي رقـ 
 :رابع عشر

التقيد بالصرؼ في حدكد الميزانية المعتمدة كمطابقة الحساب الجارؼ في 
نياية كك سنة مالية بيف الصندكؽ كفركعو كشركاتو مع عدـ قيد أية مبالغ عمى 
حساب جارؼ الصندكؽ إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة كتابية مف الصندكؽ عمى 

 .ذلؾ
عدـ شراء أية أصكؿ رأسمالية مف قبك فركع الصندكؽ كشركاتو إال : خامس عشر

بعد أخذ اإلذف المسبق مف إدارة الصندكؽ أك ما ىك معتمد مف قبك الجمعية 
 .العمكمية لمشركات
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 عدـ إجراء أية صيانة أك تطكير إال بعد إعداد المكاصفات الخاصة :سادس عشر
بيا كعرضيا عمى إدارة المشركعات لدراستيا كاتخاذ ما يمـز حياليا كفقاًا لما ىك مدرج 

 .بالميزانية المعتمدة

حالة مكازيف : سابع عشر ضركرة إجراء التسكية الشيرية لحسابات المصارؼ كا 
المراجعة الشيرية في مكعد أقصاه اليـك الخامس عشر مف الشير التالي، كاستكماؿ 

 .سجك األصكؿ الرأسمالية

التأكيد عمى عممية ربط المعاشات الضمانية حسب التشريعات : الثامن عشر
 .كالتعميمات النافذة

سيتـ تشكيك لجاف مراقبة لشركات الصندكؽ كفقاًا لما ينص عميو القانكف : تاسع عشر
مف  (125)إلى المادة  (120)التجارؼ الميبي، كبما جاء بنص المكاد مف المادة 

 .البلئحة المالية لمصندكؽ 

 .التقيد بالمبلؾ المعتمد كالحد مف العمك اإلضافي بقدر اإلمكاف: العشرون 

يجب االىتماـ بيذه التعميمات ككضعيا مكضع التنفيذ تبلفياًا ليا قد يحدث مف 
إىدار لمماؿ العاـ كلمكصكؿ لمعائد االستثمارؼ المطمكب كعمى كحدات المراجعة 
الداخمية بفركع الصندكؽ كشركاتو كفنادقو ضركرة التأكد مف تنفيذ ىذه التعميمات 

 .كعدـ تجاكزىا
 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

               الطيب الصافـــــي
 أمين لجنة إدارة صندوق 
     الضمان االجتماعي

 ر.ك1403/ ذك القعدة/ 23: التاريخ
 ـ3/5/1423: المكافق
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 كتــــــــــــــــــــــــــــاب
 رئيس لجنة التطبيقـــــــــــات الفنية/ السيــــــــــــــد 

  بصنــــــــــــــــدوق الضمــــان  االجتماعي المؤرخ
  م  بشـــــــــــــــــأن مدر جواز11/01/2009 في 

  التوكيل في صرف اإلعــــــــــانة اإلجمالية
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 ......../..../....:التاريخ
 2. ت.ت.ك: م                                                        الرقم اإلشارز 11/01/2009: الموافي

 صندوق التقاعد
 مدير إدارة الدراسات والعالقات الدولية/ األخ

 بصدوق التقاعد
 بعد التحية،،،

نفيدكـ أنو قد قامت لجنة التطبيقات الفنية بدراسة مكضكع المذكرة المقدمة مف 
قبمكـ بشأف مدػ جكاز التككيك في صرؼ اإلعانة اإلجمالية كانتيت فيو إلى إجازة 
التككيك في صرؼ اإلعانة اإلجمالية بالنسبة لممضمكنيف غير الكطنييف إذ أف ما 

 مسيحي جاء تعديبلًا لبلئحة عامة كقد تـ 1986 لسنة 328نص عميو القرار رقـ 
مف البلئحة المالية  (70نص المادة )إلغاء الحكـ المكجكد بالقرار ببلئحة عامة أخرػ 

 . مسيحي1988لمصندكؽ الصادر في سنة 
 

 كالسبلـ عميكـ
   المختار الشتيوز 
 رئيس لجنة التطبيقات الفنية
 بصندوق التقاعد
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   الطعوى الصادرة عي احملكوت العليا 
   والتي هلا عالقــــــت باملاليـــــــــت
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 ( 19/42)الطعــــــن اإلدارز رقـــــــــم 
 أموال صندوق الضمان االجتماعي
  ذات نفع عــــــــــام
 
 
 
 
 
 
 
 

  



652 

 

 - ذات نفٍع عام–أموال صندوق الضمان االجتماعي 
  مسيحي22/6/1977ؽ، جمسة 19/42طعف إدارؼ رقـ 

 المبدأ (1 )
كلما كانت محك الدعكػ ىي مبالغ نقدية مممككة لصندكؽ الضماف "

مسيحي بشأف 1980لسنة  (13)االجتماعي كقد نصت المادة الثامنة مف القانكف رقـ 
الضماف االجتماعي عمى تخصيص أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي لمصرؼ 

 .منيا عمى المنافع النقدية كالمنافع العينية لمضماف االجتماعي
كعمى ما يستمزمو استثمار أمكاؿ كاحتياجات الضماف االجتماعي فإف تمؾ  -

األمكاؿ تككف أمكاؿ عامة مخصصة لممنافع العامة كبالتالي فإنيا تككف جديرة 
مف القانكف  (87)بالحماية المنصكص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة 

 ".المدني كال يجكز الحجز عمييا أك تممكيا بالتقادـ أك التصرؼ فييا

 :األساس القانوني (2)
 مسيحي بشأف الضماف 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (8)تنص المادة 

 :االجتماعي بأنو
تخصص أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي لمصرؼ منيا عمى المنافع "

النقدية كالمنافع العينية لمضماف االجتماعي كعمى ما يستمزمو استثمار أمكاؿ 
 ".كاحتياجات الضماف االجتماعي

( 138)مف القانكف المدني الميبي كالُمعدلة بالقانكف رقـ  (87)تنص المادة 
 :مسيحي بأنو1970لسنة 
 العقارات كالمنقكالت التي لمدكلة كاألشخاص االعتبارية –تعتبر أمكاالًا عامة "  -1

العامة كالتي تككف مخصصة لممنفعة العامة بالفعك أك بمقتضى قانكف أك 
 .قرار مجمس قيادة الثكرة أك مف مجمس الكزراء أك مف الكزير المختص

 ". كىذه األمكاؿ ال يجكز التصرؼ فييا أك الحجز عمييا أك تممكيا بالتقادـ -2
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 :التعميي (3)
كمفاد ما تقدـ إف ما قررتو المحكمة الُعميا في ىذا الشأف إف أمكاؿ صندكؽ 

التقاعد العقارية المنقكلة ىي أمكاؿ عامة باعتبارىا مخصصة لمنفع العاـ كىي أساساًا 
أمكاؿ المضمكنيف كالمشتركيف مما تككف جديرة بالحماية المنصكص عمييا في 

كالتي قضت بأف األمكاؿ العامة ال يجكز الحجز عمييا  (87)القانكف المدني المادة 
 .كال التصرؼ فييا كال تممكيا بالتقادـ
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 والذز يفيد بعـــــدم (105/43)الطعن المدني رقــــــــــــــم 
  جـــواز الحجز عمل أموال صندوق الضمان االجتماعي
  باعتبـــارىا أموال عامــــــــة مخصصة لمنفــــع العــــــــــام
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 المحكمة العميا
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 باسم الشعب

 (الدائرة المدنية)
:  شكاؿ المكافق7بجمستيا المنعقدة عمناًا صباح يـك االثنيف 

 .ـ بمقر المحكمة العميا بمدينة طرابمس2001- ميبلدية1/1/1431
 رئيس الدائرة.  أحمد الطاىر الزاكؼ : برئاسة المستشار األستاذ

 .عزاـ عمي الديب: كعضكية المستشاريف األستاذ
 .جمعة صالح الفيتكرؼ :    كاألستاذ

 كبحضكر المحامي العاـ
 .لطفي صالح الشاممي: بنيابة النقض األستاذ

 .جمعة دمحم األشير: كمدير إدارة التسجيك
 أصدرت الحكم اآلتي
 ق105/43في قضية الطعن المدني رقم 

 : المقدـ مف
 .أميف المجنة الشعبية العامة لمصحة كالضماف االجتماعي بصفتو (1
 .أميف لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي بصفتو (2

 (تتوب عنيما إدارة القضايا)
 :ضد

 .خيرية رمضاف الخباط (1

 .محافع مصرؼ ليبيا المركزؼ  (2
الدائرة المدنية األكلى / عف الحكـ الصادر مف محكمة استئناؼ طرابمس

 .818/41ـ في االستئناؼ رقـ 20/12/1995: بتاريخ
بعد اإلطبلع عمى األكراؽ كتبلكة تقرير التمخيص كسماع المرافعة الشفكية 

 .كرأؼ نيابة النقض كالمداكلة قانكناًا 
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 الوقائــع
ـ أماـ محكمة 1994 لسنة 2083أقاـ الطاعف األكلى بصفتو الدعكػ رقـ 

طرابمس االبتدائية عمى المطعكف ضدىما قائبلًا في بيانيا أف المدعى عمييا األكلى 
تحصمت عمى حكـ بالتعكيض بمبمغ ستة كأربعيف ألف دينار، كبمكجبو أكقعت حجزاًا 
عمى أمكاؿ المدعي لدػ المدعي عميو الثاني كىك حجز معيب ألف أمكاؿ صندكؽ 

 مف 87الضماف االجتماعي أمكاؿ عامة ال يجكز الحجز عمييا أعماالًا لحكـ المادة 
القانكف المدني، كانتيى إلى طمب الحكـ برفع الحجز، كقضت محكمة أكؿ درجة 

برفض الدعكػ، فاستأنف المدعي بصفتو ىذا الحكـ أماـ محكمة استئناؼ طرابمس 
 .التي قضت بقبكؿ االستئناؼ شكبلًا كفي المكضكع برفضو كتأييد الحكـ المستأنف

 "وىذا ىو الحكم المطعون فيو"

 اإلجـراءات
ـ كتـ إعبلنو بتاريخ 20/12/1995صدر الحكـ المطعكف في بتاريخ 

ـ كقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعف عميو بطريقة النقض نيابةًا عف 10/1/1996
ـ 10/2/1996الطاعنيف بصفتييما بتقرير لدػ قمـ كتاب المحكمة العميا بتاريخ 

كأكدع مذكرة بأسباب الطعف كمذكرة شارحة كصكرة رسمية مف الحكـ المطعكف فيو 
ـ أصك كرقة إعبلف الطعف 26/2/1996كأخرػ مف الحكـ االبتدائي، ثـ أكدع بتاريخ 

ـ، كقدمت نيابة النقض مذكرة 25/2/1996ك17معمنة إلى المطعكف ضدىما يكمي 
أبدت فييا رأييا بقبكؿ الطعف شكبلًا كفي المكضكع برفضو كبالجمسة المحددة لنظرة 

 .الطعف أصرت عمى رأييا
 األسباب

لـ يكف طرفاًا في  (مصرؼ ليبيا المركزؼ )حيث إف المطعكف ضده الثاني 
االستئناؼ الذؼ صدر فيو الحكـ المطعكف فيو، فإف الطعف بالنسبة لو ال يككف 

 .جائزاًا 
كحيث إف الطعف بالنسبة لممطعكف ضدىا األكلى قد استكفى أكضاعو المقررة 

 .قانكناًا، فإنو يككف مقبكال شكبلًا 
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كحيث ينعي الطاعناف بصفتييما عمى الحكـ المطعكف فيو بمخالفة القانكف إذا 
انتيى إلى رفض دعكػ رفع الحجز بحجة أف أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي 

 مف القانكف 87ليست أمكاالًا عامة حتى تحظى بالحماية القانكنية المقررة بالمادة 
المدني، في حيف أف أمكاؿ الصندكؽ طبقاًا لمنص المشار إليو تعتبر أمكاالًا عامة، إذ 
أف قرار إعادة تنظيـ صندكؽ الضماف االجتماعي ينص عمى أنو يتمتع بالشخصية 
االعتبارية، كالبلئحة المالية لمصندكؽ تنص عمى اعتبار أمكالو في حكـ األمكاؿ 

العامة، فضبلًا عف أف كافة أفراد المجتمع يتمقكف منافع عينية كنقدية مف الصندكؽ، 
كبالتالي فإف أمكالو ىي مكاؿ عامة مخصصة لمنفعة عامة، بما يجعميا جديرة 

 . مف القانكف المدني كال يجكز الحجز عمييا87بالحماية المقررة بالمادة 
( 87)كحيث إف ىذا النعي سديد، ذلؾ أنو يبيف مف الرجكع إلى نص المادة 

مف القانكف المدني التي استند إلييا الطاعناف أنيا تنص بعد تعديميا بالقانكف رقـ 
 :ـ عمى أف1970 لسنة 138

تعتبر أمكاالًا عامة العقارات كالمنقكالت التي لمدكلة أك األشخاص - 1"
االعتبارية العامة كالتي تككف مخصصة لممنفعة العامة بالفعك أك بمقتضى قانكف أك 

 .قرار مف مجمس قيادة الثكرة أك مف مجمس الكزراء أك مف الكزير المختص
 ".كىذه األمكاؿ ال يجكز التصرؼ فييا أك الحجز عمييا أك تممكيا بالتقادـ- 2

كمفيـك ىذه المادة أف األمكاؿ المذككرة سكاءًا كانت ثابتة أك منقكلة كمنيا 
المبالغ النقدية ال يجكز الحجز عمييا طالما ىي مخصصة لممنفعة العامة، كما 

يحظر التصرؼ فييا أك تممكيا بالتقادـ، بمعنى أف المشرع جعك التخصيص لممنفعة 
العامة معياراًا لمتمييز بيف األمكاؿ العامة لمدكلة أك لؤلشخاص االعتبارية كبيف 

أمكاليما الخاصة كرتب عمى كك منيما أحكاماًا خاصة، حيث أكجب في األكلى 
فرض الحماية القانكنية كذلؾ بحظر التصرؼ في تمؾ األمكاؿ أك الحجز عمييا أك 
تممكيا بالتقادـ ، خبلؼ الحالة الثانية فإف األمكاؿ تنزؿ منزلة أمكاؿ األفراد التي 

تجرػ عمييا كافة اإلجراءات القانكنية كأمكاؿ الشركات التجارية التابعة لمدكلة كما 
 .عمى غرارىا
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كلما كانت األمكاؿ محك الدعكػ ىي مبالغ نقدية مممككة لصندكؽ الضماف 
ـ بشأف 1980 لسنة 13االجتماعي، كقد نصت المادة الثامنة مف القانكف رقـ 

الضماف االجتماعي عمى أف تخصص أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي لمصرؼ 
منيا عمى المنافع النقدية كالمنافع العينية لمضماف االجتماعي كعمى ما يستمزمو 

استثمار أمكاؿ كاحتياطات الضماف االجتماعي، فإف تمؾ األمكاؿ تككف أمكاالًا عامة 
مخصصة لمنفع العاـ كبالتالي فإنيا تككف جديرة بالحماية المنصكص عمييا بالفقرة 

 . سالفة الذكر87الثانية مف المادة 
كال يغير مف ذلؾ أف الصندكؽ يقـك باستثمار أمكالو عف طريق ممارسة 

األنشطة التجارية المختمفة، إذ يبيف مف الرجكع إلى قراراؼ المجنة الشعبية العامة رقـ 
 لسنة 176ـ بشأف إعادة تنظيـ صندكؽ الضماف االجتماعي رقـ 1423 لسنة 3

ـ بالبلئحة المالية لمصندكؽ أف ىذا االستثمار يتـ مف خبلؿ شركات تجارية 1988
 لسنة 913مممككة لمصندكؽ، كفي ىذا اإلطار صدر قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

دارة 1993 ـ باإلذف لصندكؽ الضماف االجتماعي في تأسيس شركة لتشغيك كا 
الكحدات الفندقية كالقرػ السياحية كنص عمى أف يككف ليذه الشركات الشخصية 
االعتبارية كالذمة المالية المستقمة، كبالتالي فإف أمكاؿ ىذه الشركات تككف مستقمة 
عف أمكاؿ الصندكؽ المخصصة لمنفع العاـ، كيسرؼ بشأنيا ما يسرؼ عمى أمكاؿ 

 .الشركات التجارية
كلما كاف يبيف مف الحكـ المطعكف أنو أسس قضاءه برفض دعكػ رفع 

الحجز عف أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي إلى عدـ كجكد نص يعتبر أمكاؿ 
الصندكؽ أمكاالًا عامة، كأف ىذه األمكاؿ تعتبر أمكاالًا خاصة شأنيا في ذلؾ شأف 

أمكاؿ المصارؼ كالشركات المممككة لمدكلة ممكية خاصة، فإنو يككف قائماًا عمى غير 
 .سند مف الكاقع كالقانكف 

لما كاف ذلؾ، ككانت النقكد التي كقع الحجز عمييا ىي أمكاؿ عامة 
مخصصة لمنفع العاـ عمى النحك السالف بيانو، فإنيا تككف محبلًا ألعماؿ المادة 

 مف القانكف المدني، كيككف الحكـ المطعكف فيو إذ خالف ىذا النظر قد أخطأ 87/2
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في تطبيق القانكف بما يكجب نقضو كالقضاء برفع الحجز المذككر عمبلًا بأحكاـ 
 . مف قانكف المرافعات358 مف القانكف المدني ك 87المادتيف 

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بعدـ جكاز الطعف بالنسبة لممطعكف ضده الثاني كبقبكلو 
شكبلًا بالنسبة لممطعكف ضدىا األكلى كبنقض الحكـ المطعكف فيو كفي مكضكع 

ؽ طرابمس بإلغاء الحكـ المستأنف كرفع الحجز الذؼ 41 لسنة 818االستئناؼ رقـ 
أكقعتو المستأنف ضدىا عمى أمكاؿ المستأنفيف كبإلزاـ المطعكف ضدىا األكلى 

 .بالمصركفات عف الدرجتيف كبمصركفات ىذا الطعف
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