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 م1980لسنة  (13)رلم ن لانوال

 بشأن الضمان االجتماعً 

.. مؤتمر الشعب العاـ

 1388 تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دكر انعقادىا العادؼ الثالث لعاـ 
 مف الميبلد، كالتي صاغيا مؤتمر الشعب العاـ في 1979مف كفاة الرسكؿ، المكافق 

-1 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1389 صفر 17-12دكر انعقاده العادؼ الخامس في 
.  لمميبلد في شأف أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي1980 يناير 6

ـ كالقكانيف 1973لسنة  (73)كبعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
. المعدلة لو

. ـ كالقكانيف المعدلة لو1957لسنة  (53)كعمى قانكف التأميف االجتماعي رقـ 

. ـ كالقكانيف المعدلة لو1967كعمى قانكف التقاعد لسنة 

. ـ كالقكانيف المعدلة لو1974لسنة  (43)كعمى قانكف تقاعد العسكرييف رقـ 

. ـ1976لسنة  (55)كعمى قانكف الخدمة المدنية رقـ 

. ـ1976لسنة  (93)كعمى قانكف األمف الصناعي كالسبلمة العمالية رقـ 

: صيغ القانوف اآلتي
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الباب األول 

دارته إ الضمان االجتماعً و
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( 1)مادة 
  :-الضماف االجتماعي

الضماف االجتماعي حق يكفمو المجتمع عمى الكجو المبيف بيذا القانكف لجميع 
المكاطنيف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية كحماية لممقيميف فييا مف 

. غير المكاطنيف
كيشمل الضماف االجتماعي كل نظاـ يكضع أك إجراء يتخذ طبقًا ليذا القانكف 

صابة العمل  بقصد حماية الفرد كرعايتو في حاالت الشيخكخة كالعجز كالمرض كا 
كمرض المينة، كعند فقد العائل كانقطاع سبل العيش كعند الحمل كالكالدة، كا عانتو 

. عمى تحمل األعباء العائمية كفي حاالت الككارث كالطكارغ كالكفاة
كما يشمل الضماف االجتماعي، الرعاية االجتماعية لمف ال راعي لو مف 

األطفاؿ كالبنيف كالبنات، كالمعكقيف كالعجزة كالشيكخ، كرعاية كتكجيو األحداث في 
كيشمل الضماف االجتماعي كذلؾ إجراءات كتدابير األمف . حاالت الجنكح كاالنحراؼ

الصناعي كالعناية بحاالت إصابة العمل كأمراض المينة كا عادة تأىيل المرضى 
. كالمصابيف كالعجزة

 (2)مادة 
 :نظاـ الزكاة

يشمل الضماف االجتماعي نظاـ الزكاة الشرعية اإلسبلمية، كتطبق في شأنيا 
ـ كالمكائح كالقرارات التفسيرية كالتنفيذية 1971لسنة  (89)أحكاـ قانكف الزكاة رقـ 

. الصادرة بمقتضاه
كما يعتبر مف أنظمة الضماف االجتماعي أؼ نظاـ آخر يكضع عمى أساس 
مف الشريعة اإلسبلمية كاستميامًا لمبادئيا القائمة عمى البر كالعدؿ كاإلخاء كالتراحـ 

. كالتضامف متى كاف يقصد بو حماية الفرد كرعايتو كدرء المخاطر عنو
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( 3)مادة 
  :-أنظمة التقاعد والتأميف االجتماعي

 أنظمة الضماف االجتماعي األنظمة الحالية لمتأميف االجتماعي  مفتعتبر
ـ كقانكف 1957لسنة  (53)كالتقاعد السارية كفقًا لقانكف التأميف االجتماعي رقـ 

ـ كالقكانيف المعدلة ليما كالمكائح كالقرارات السارية بمقتضاىما، 1967التقاعد لسنة 
كذلؾ إلى أف تحل محميا أنظمة الضماف االجتماعي الجديدة المقررة بمقتضى أحكاـ 

. ىذا القانكف 
. العسكرييفتقاعد كما يعتبر مف أنظمة الضماف االجتماعي نظاـ 

( 4)مادة 
  :-المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي

تختص المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي بالقياـ عمى شئكف الضماف 
االجتماعي، كيشمل ذلؾ التخطيط كاألبحاث ككضع األنظمة كالخطط كالقكاعد 

كاإلشراؼ عمى تنفيذىا كمتابعة ذلؾ التنفيذ بما يحقق التنسيق كتقييـ األداء كمراعاة 
. أحكاـ القكانيف كالمكائح كرعاية مصالح المضمكنيف
( 5)مادة 
  :- المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات

تختص كل لجنة مف المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات بتنفيذ 
أنظمة الضماف االجتماعي في نطاؽ البمدية ذات الشأف كذلؾ بتسجيل المضمكنيف 
كتحصيل االشتراكات عنيـ كتقديـ المنافع الضمانية النقدية كالعينية إلييـ، كجمع 
البيانات كاإلحصاءات كاإلعداد لمشركعات المخططات كالميزانيات في شئكف 

الضماف االجتماعي كذلؾ فيما عدا ما تختص بو المجنة الشعبية العامة لمضماف 
االجتماعي 
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( 6)مادة 
  :-صندوؽ الضماف االجتماعي

يككف بأمانة الضماف االجتماعي صندكؽ لمضماف االجتماعي، لو شخصية 
كتتكلى . اعتبارية عامة كميزانية مستقمة عف الميزانيات العامة لمدكلة كحسابات مستقمة

كف الصندكؽ لجنة يترأسيا أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كيككف ؤش
كيككف . مف بيف أعضائيا مدير الصندكؽ كمندكبكف عف المضمكنيف كجيات العمل

تشكيل ىذه المجنة كتحديد صبلحياتيا كتنظيـ أعماليا كفقًا لمكائح الصادرة بيذا 
. الشأف

كينكب أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي عف الصندكؽ في 
. التعاقد كالتقاضي كيمثمو لدػ الغير

كيككف تعييف مدير الصندكؽ كتحديد مرتبو بقرار مف المجنة الشعبية العامة 
. يصدر بناء عمى عرض أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي

( 7)مادة 
 :-إيرادات الصندوؽ 

: تتككف إيرادات صندكؽ الضماف االجتماعي مف
         االشتراكات الضمانية التي يساىـ فييا المضمكنكف كجيات العمل كالمنشآت - أ 

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

 .كيككف االختصاص بفرضيا لمجنة الشعبية العامة     
   ما يخصص بالميزانية العامة لمدكلة سنكيًا لتغطية مصركفات المنافع كسد - ج 

 .العجز بالصندكؽ      
 . ميزانية التحكؿ لممشركعات التي يختص بيا الصندكؽ اعتماد- د 
  .العائد مف استثمار أمكاؿ الصندكؽ - ق 
 . حصيمة أمكاؿ الزكاة- ك 
 . ما يرصد مف اليبات كالكصايا كريع األكقاؼ-  ز 
 . ما يؤكؿ إليو مف مكارد التمكيل األخرػ - ح 
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كتككف ممكًا لمصندكؽ جميع األمكاؿ كالحقكؽ كالمكجكدات كالممتمكات اآليمة 
كما تؤكؿ إلى الصندكؽ جميع األمكاؿ . إليو مف الييئة العامة لمضماف االجتماعي

كاالحتياطات الحالية ألنظمة التقاعد كالتأميف االجتماعي كتككف أمكاؿ تقاعد 
. العسكرييف حسابًا مستقبًل مف حسابات الصندكؽ 
( 8)مادة 

 :-  مصروفات الصندوؽ 
تخصص أمكاؿ الضماف االجتماعي لمصرؼ منيا عمى المنافع النقدية 

كالمنافع العينية لمضماف االجتماعي كعمى ما يستمزمو استثمار أمكاؿ كاحتياطيات 
.  الضماف االجتماعي

كال يجكز الصرؼ مف ىذه األمكاؿ عمى المصركفات اإلدارية أك العمكمية 
كتحدد المكائح أنكاع المصركفات العمكمية كاإلدارية . ألمانة الصندكؽ االجتماعي

.  المتعمقة بالمنافع كاالستثمارات كالتي يتحمميا الصندكؽ 
حساب ؾكيراعى بالنسبة لحصيمة أمكاؿ الزكاة أف تخصص ىذه األمكاؿ 

مستقل لمصرؼ منيا في المصارؼ الشرعية لمزكاة دكف غيرىا، كتراعي بشأنيا 
.  األحكاـ الشرعية المنصكص عمييا في قانكف الزكاة كلكائحو

( 9)مادة 
  :-االشتراؾ الضماني ااجبارر 

االشتراؾ في الضماف االجتماعي إلزامي فيما يتعمق بجميع أفراد فئات 
.  المضمكنيف المشتركيف الذيف تنطبق عمييـ أحكاـ ىذا القانكف 

كال يجكز تحميل المضمكنيف المذككريف نصيبًا في أعباء منافع الضماف 
تنص عميو أحكاـ ىذا القانكف كالمكائح  االجتماعي أك تكاليف خدماتو إال في حدكد ما

.   التي تصدر بمقتضاه
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الباب الثانً 
منافع الضمان االجتماعً  
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( 10)مادة 
  :- المنافع الضمانية

يقدـ الضماف االجتماعي منافع نقدية كمنافع عينية، كذلؾ عمى النحك المبيف 
: في المكاد التالية

 (1)(11)مادة 
 المنافع النقدية 

: المنافع النقدية التي يقدميا الضماف االجتماعي ىي
 :، كىي المعاشات- أ 

 .معاش الشيخكخة (1
 .معاش العجز إلصابة العمل (2
 .معاش العجز الكمي لغير إصابة العمل (3
 .معاش المستحقيف عف المضمكف  (4
 .(2)المعاش األساسي لفاقدؼ العائل كلعديمي الدخل (5
 . عبلكة العائمة ألصحاب المعاشات- ب 
 :المنافع قصيرة األمد- ج 

 كىي المساعدات المالية اليكمية لمعامميف لحساب أنفسيـ في حاالت العجز 
 .المؤقت لممرض أك إصابة العمل أك الكالدة

 : المنح المقطكعة - د 
/  كىي منح تقدر بمبالغ معينة تستحق كل منيا دفعة كاحدة عند تكافر شركطيا

 :كىي
 .إعانة الحمل (6
 .منحة الكالدة (7
 .إعانة الدفف (8
 .منح الككارث كالطكارغ  (9

                                           
( 20) نقل اختصاص المعاش األساسي كمنح الككارث إلى صندكؽ التضامف االجتماعي بمكجب القانكف رقـ (1)

  .274 إلى 270ـ المنشكر في الصفحة مف 1430لسنة  (10)ـ المعدؿ بالقانكف رقـ 1428لسنة 
 .  ـ1985لسنة  (16) نظـ صرؼ المعاش األساسي بمقتضى القانكف رقـ (2)
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( 12)مادة 
  :-المنافع العينية

 :المنافع العينية التي يقدميا الضماف االجتماعي ىي -أ 
 :الرعاية االجتماعية (1

كىك الراعي . كذلؾ باعتبار أف المجتمع ىك العائل لمف ليس لو مأكػ أك عائل
 .لكل مف تقعد بو ظركفو الشخصية أك االجتماعية عف رعاية نفسو

 : الرعاية الصحية النكعية (2
كتستيدؼ كفالة األمف الصناعي كالسبلمة العمالية كرعاية حاالت إصابات 

العمل كأمراض المينة، كا عادة التأىيل، كرعاية العجزة كالمعكقيف، كتقديـ الخدمات 
 .الصحية لنزالء دكر الرعاية االجتماعية

 كتقدـ ىذه المنافع العينية عمى الكجو الذؼ يبينو ىذا القانكف كالمكائح التي تصدر  -ب 
 .بمقتضاه

الفصل األول 
 نمدٌةالمنافع ال

( 13)مادة 
: سف انتياء الخدمة أو العمل

يستحق معاش الشيخكخة لممشترؾ عند انتياء خدمتو أك عممو بسبب بمكغو السف  -أ 
 .المحددة قانكنًا لترؾ العمل أك الخدمة

خمسًا كستيف سنة ميبلدية كاممة فيما يتعمق بالمشتركيف  (65)كتككف ىذه السف  -ب 
سنة ستيف سنة ميبلدية كاممة بالنسبة إلى الفئات  (60)كما تككف . مف الرجاؿ

 :اآلتية
 .العامبلت مف النساء (1
الرجاؿ العامميف في األعماؿ أك الصناعات المضرة بالصحة التي تحددىا  (2

 .المكائح
الرجاؿ العامميف في األعماؿ العادية كذلؾ بشرط أف يككف انتياء الخدمة أك  (3

 .العمل بناء عمى مكافقتيـ كمكافقة الجيات التي يعممكف بيا



10 

 

السابقة أف يستمر في الخدمة " ب"عمى أنو يجكز لمف بمغ السف المحدد بالفقرة -  ج 
بشرط مكافقتو  - بحسب األحكاؿ- أك العمل بعد الخامسة كالستيف أك بعد الستيف 

ىك كمكافقة جية العمل أك الخدمة كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بالشركط المقررة قانكنًا 
 .(1)لمبقاء في الخدمة أك العمل

كتعدؿ بما يتفق مع أحكاـ ىذه المادة، األحكاـ المتعمقة بسف انتياء الخدمة أك -  د 
 كغيره مف ـ1976لسنة " 55"العمل المنصكص عمييا في قانكف الخدمة المدنية رقـ 

، عمى أال يخل  التشريعات المنظمة لمخدمة أك العمل كفي أنظمة الشركاء كالعماؿ
ذلؾ بالسف المحددة النتياء الخدمة في قكانيف نظاـ القضاء كالشرطة كحرس الجمارؾ 

( 50)مف المادة  (ب)  مف التاريخ المحدد بالفقرةاً كيسرؼ حكـ التعديل المذككر اعتبار
 .مف ىدا القانكف 

( 14)مادة 
معاش الشيخوخة 

يحسب معاش الشيخكخة لممشترؾ عمى أساس متكسط مرتبو الفعمي أك أجره  -أ 
الفعمي أك دخمو المفترض في خبلؿ السنكات الثبلث األخيرة مف مدة خدمتو أك 

 .عممو
عف كل سنة خدمة أك عمل مف العشريف  ( %2½)كيضرب ىذا المتكسط في 

. عف كل سنة خدمة أك عمل لو تالية لذلؾ (%2)سنة األكلى لممشترؾ ك
مف الحد األدنى لؤلجكر  (ثمانيف في المائة)عمى أال يقل معاش الشيخكخة عف  -ب 

 ؼكال يزيد عمى ثمانيف في المائة مف متكسط المرتب أك األجر أك الدخل الذؼ سك
 .عمى أساسو المعاش

كيقف اقتطاع االشتراكات مف مرتب المشترؾ أك أجره أك دخمو لحساب - ج 
 مف التاريخ الذؼ تخكلو فيو مدة خدمتو أك عممو المحسكبة ابتداءالمعاش كذلؾ 

 .كال تدخل المدة التالية لذلؾ التاريخ في حساب المعاش. الحد األقصى لممعاش

                                           
ـ بشأف تعديل بعض أحكاـ قانكف الضماف 1986لسنة  (14)مف القانكف رقـ  (د)بالفقرة  (ج)عدلت الفقرة (1)

  .123 إلى 121االجتماعي المنشكر في الصفحة مف 
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كتبيف المكائح األحكاـ التنفيذية لتسكية معاشات الشيخكخة كضكابط استحقاقيا - د 
 .كصرفيا

كما تحدد المكائح األثر الذؼ يمحق بمعاش الشيخكخة في حالة إيكاء صاحبو - ق 
 .بدار الشيخكخة أك العجزة أك المعكقيف أك بغيرىا مف دكر الرعاية االجتماعية

( 15)مادة 
  :- عودة أصحاب المكافآت إلى العمل

إذا كاف المشترؾ قد حصل عمى مكافأة بمقتضى نظاـ التقاعد أك إعانة 
إجمالية بمقتضى نظاـ التأميف االجتماعي، ثـ عاد إلى العمل أك الخدمة تحت نظاـ 
معاش الشيخكخة المقرر بيذا القانكف، فتدخل مدة خدمتو أك عممو السابقة في حساب 

معاش الشيخكخة كفقًا ألحكاـ ىذا القانكف، بشرط أف يرد إلى صندكؽ الضماف 
االجتماعي قيمة المكافأة أك اإلعانة التي كاف قد تقاضاىا عف مدة الخدمة أك العمل 

. كيككف الرد كفقًا لما تبينو المكائح. المذككرة
فإذا لـ يعد األشخاص المذككريف إلى العمل أك الخدمة بعد سرياف نظاـ 
معاشات الضماف االجتماعي فتبقى ليـ المكافأة أك اإلعانة التي استحقكىا، كال 

. يعاممكف بمقتضى نظاـ معاشات الشيخكخة المقدرة بيذا القانكف 
( 16)مادة 
  :- عودة أصحاب المعاشات إلى العمل

إذا زاكؿ صاحب المعاش المستحق كفقًا ليذا القانكف أك لقانكف التقاعد أك 
التأميف االجتماعي خدمة أك عمبًل يخضعو ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي، 
فيكقف صرؼ معاشو اعتبارًا مف أكؿ الشير التالي لتاريخ عكدتو إلى الخدمة أك 
. العمل كيستمر مكقكفًا طكاؿ مدة خدمتو أك عممو الخاضع لمضماف االجتماعي

 معاشو عمى أساس ضـ جميع مدد عممو أك  تقدير فإذا انتيت خدمتو أك عممو فيعاد
. (1)مف ىذا القانكف  (39)كذلؾ مع مراعاة حكـ المادة . خدمتو المحسكبة كفقًا لمقانكف 

 
                                           

ـ بتعديل بعض أحكاـ قانكف الضماف 1985لسنة  ( 8) مكرر كذلؾ بمكجب القانكف رقـ (16)أضيفت المادة  (1
 .االجتماعي 
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( 17)مادة 
معاش العجز بسبب إصابة العمل أو مرض المينة 

إذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو بسبب إصابة عمل أعجزتو عجزًا كميًا عف  -أ 
فإذا عجز عف الكسب بسبب إصابة العمل .  يستحق معاشًا كامبلً فإنوالكسب، 

 .عجزًا جزئيًا فإنو يستحق معاشًا جزئيًا أك إعانة مقطكعة
كيككف استحقاؽ المعاش الكامل أك الجزئي أك اإلعانة بحسب درجة العجز - ب 

: عمى النحك اآلتي
لمنفعة النقدية ا  ز       درجة العج

 أقل مف خمسة في المائة     ال تستحق أؼ منفعة نقدية 
  إعانة مقطكعة  مف خمسة في المائة إلى أقل مف ثبلثيف في المائة  
    معاش جػزئي مف ثبلثيف في المائة إلى أقل مف ستيف في المائة 
    معاش كامل  مف ستيف في المائة إلى مائة في المائة
 كتحدد نسبة العجز بدرجة فقد القدرة عمى الكسب كبحسب نكع العمل كالجزء - ج 

 .مف ىذا القانكف  (52)مف المادة  (9)المصاب مف الجسد كمع مراعاة حكـ الفقرة 
مف ىذا  (14) كيحسب المعاش الكامل عمى األساس المنصكص عميو بالمادة - د 

ال يقل ىذا المعاش عف قيمة المعاش األساسي المقرر بمقتضى ىذا أالقانكف، عمى 
القانكف مضافًا إليو نصف آخر دخل أك مرتب أك أجر استحقت عمى أساسو 

مف  (%100)كال يجاكز المعاش . االشتراكات قبل فقد المشترؾ القدرة عمى الكسب
 .قيمة الدخل أك المرتب أك األجر المذككر بأؼ حاؿ

كيحسب المعاش الجزئي بنسبة درجة العجز إلى المعاش الكامل، كتقدر - ق 
 .اإلعانة المقطكعة بنسبة درجة العجز إلى معاش سنة كاممة

كتأخذ أمراض المينة حكـ إصابات العمل، كتحدد المكائح أمراض الميف - ك 
. كحاالتيا كشركط اعتبارىا
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( 18)مادة 
  :-معاش العجز الكمي لغير إصابة العمل

أك % 60بنسبة – إذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو بسبب عجز كمي مستديـ - أ 
ناشئ عف عدـ المياقة الصحية أك عف مرض أك حادث، ككاف ذلؾ ال يرجع - أكثر

مف  (خمسيف في المائة)إلى إصابة عمل، فإنو يستحق معاشًا يحسب عمى أساس 
½ )مضافًا إليو  ( مف ىذا القانكف 14المحسكب كفقًا لحكـ المادة )المعاش الكامل 
عف كل سنة اشتراؾ مف العشريف سنة األكلى مف مدة العمل أك  (نصف في المائة

 .عف كل سنة خدمة أك عمل تزيد عمى ذلؾ (اثناف في المائة% 2)الخدمة ك 
مف  (17)مف المادة  (ج)كفي شأف تقدير العجز كتحديد نسبتو يتبع حكـ الفقرة - ب 

 .ىذا القانكف 
 كال يقل معاش العجز الكمي المستديـ الذؼ يستحق بحكـ ىذه المادة عف قيمة - ج 

المعاش األساسي المقرر بمقتضى ىذا القانكف مضافًا إليو نصف آخر دخل أك 
مرتب أك أجر استحق عمى أساسو االشتراؾ قبل انتياء الخدمة أك العمل بسبب 

مف الدخل أك المرتب أك  (ثمانيف في المائة% 80)العجز الكمي، كال يجاكز المعاش 
 . األجر المذككر بأؼ حاؿ

( 19)مادة 
  :-أحكاـ العجز ولجاف تقديره

كضكابط  (18 ك 17) تبيف المكائح أحكاـ العجز المشار إليو بالمادتيف 
جراءات تقديره كتشكيل المجاف التي تتكلى ذلؾ التقدير كبياف اختصاصاتيا كتنظيـ  كا 

لمعاشات كا عانات العجز المقررة ؿأعماؿ، كتضع ىذه المكائح األحكاـ التنفيذية 
بالمادتيف المذككرتيف كقكاعد استحقاقيا كتسكيتيا كصرفيا، كما تبيف أحكاـ إعادة 

الفحص الطبي لمتحقق مف استمرار العجز، كاألثر الذؼ يمحق بالمعاش عند تحسف 
الحالة بسبب إعادة التأىيل أك بغير ذلؾ مف األسباب أك عند إيكاء صاحب المعاش 

. بدار لمعجزة أك المعكقيف أك بغيرىما مف دكر الرعاية االجتماعية
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( 20)مادة 
  :- الحاجة لخدمة شخص آخر

 إذا كاف صاحب معاش العجز الكمي بسبب إصابة العمل، أك صاحب معاش 
العجز الكمي لغير إصابة العمل، يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر لو، 
لفقد قدرتو عمى خدمة نفسو نتيجة لمعجز، جاز أف يزاد معاشو بمقدار ال يجاكز 

خمسة كعشريف في المائة منو، كذلؾ بحسب نكع الخدمة البلزمة كمدػ  (25%)
.  ق المكائحبيفالحاجة إلييا، كعمى الكجو الذؼ ت

( 21)مادة 
  :-المستحقيف عف المضمونيف (الورثة)معاشات 

إذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو بسبب الكفاة، فيحسب المعاش الذؼ كاف - أ 
يستحقو بافتراض أنو عجز عجزًا كميًا، كيصرؼ نصيب مف ىذا المعاش إلى 

 .المستحقيف عنو مف أفراد أسرتو
ذا تكفى صاحب المعاش المقرر كفقًا ألحكاـ إحدػ المكاد - ب  ( 18 ك17 ك14)كا 

 .فيصرؼ ألفراد أسرتو المستحقيف عنو نصيب مف ذلؾ المعاش
  كتحدد المكائح فئات أفراد األسرة المستحقيف عف المشترؾ كعف صاحب المعاش- ج 

كشركط استحقاقيـ، كمقدار ما يستحقكنو مف أنصبة، كنسبة ىذه األنصبة إلى معاش 
المتكفى، كأحكاؿ انتياء الحق في المعاش أك كقفو أك نقصو تبعًا لزكاؿ شركط 

 .االستحقاؽ أك تغير الحالة
( 22)مادة 

  :-المعاش األساسي
المعاش األساسي ىك الحد األدنى الذؼ يكفمو نظاـ الضماف االجتماعي لمف ليس  -أ 

 :- كيستحق المعاش األساسي لممضمكنيف اآلتي بياناتيـ. لو معاش آخر
 . الذيف بمغكا سف الشيخكخة المقرر في ىذا القانكف  (1
 . العاجزيف كميًا عف العمل (2
 . مف انقطعت بيـ سبل العيش أك ضاقت عمييـ دكف كجكد مف يمتـز بنفقتيـ  (3
 . األرامل (4



15 

 

 . األيتاـ (5
 كيككف بياف شركط استحقاؽ كل فئة كفقًا ألؼ مف أفراد ىذه الفئات مرتب أك - ب 

فإذا كاف ليـ مف ذلؾ ما تقل . بمغ مقداره المعاش األساسيؼأجر أك معاش أك إيراد 
ذا كاف لمستحق المعاش . قيمة المعاش األساسي فيستحق ليـ الفرؽ بيف القيمتيف كا 

األساسي حق في نفقة لـ تؤد إليو فيحل صندكؽ الضماف االجتماعي محل مستحق 
 .النفقة عند االقتضاء إلى أف يتـ التنفيذ بيا

 .ؿ أربيعيف دينارًا ليبيا شيرياً .د (40)كتككف قيمة المعاش األساسي - ج 
كتبيف المكائح القكاعد كاإلجراءات التنفيذية البلزمة لضبط استحقاؽ المعاشات - د 

 . األساسية كصرفيا
ذا ما تكافرت شركط استحقاؽ المعاش األساسي في أؼ مف المنتفعيف بنظاـ - ق  كا 

التقاعد أك بنظاـ التأميف االجتماعي أك المستحقيف عنيـ، ككاف لو معاش تقاعدؼ أك 
 . تأميني تقل قيمتو عف قيمة المعاش األساسي فيستحق لو الفرؽ بيف القيمتيف

ف كاف يستحق مكافأة نياية الخدمة كفقًا لنظاـ التقاعد أك إعانة إجمالية  كا 
لمشيخكخة أك اعتبلؿ الصحة أك الترمل أك التيتـ بمقتضى نظاـ التأميف 

 .االجتماعي، فيحل المعاش األساسي المستحق محل المكافأة أك اإلعانة المذككرة
مف ىذه المادة صافي اإليراد الفعمي  (ب)كيقصد باإليراد المشار إليو بالفقرة - ك 

الذؼ يتحقق نتيجة العمل أك الجيد أك االبتكار أك اإليجارات أك النفقة أك اإليراد 
المرتب أك مف إدارة أؼ نكع مف أنكاع األعماؿ بشرط أف يتخذ صفة الثبات 

. كاالستقرار لمدة ال تقل عف ستة أشير
( 23)مادة 

 :- منحة الوفاة 
في حالة كفاة المشترؾ، أك كفاة صاحب المعاش المقرر كفقًا ألحكاـ إحدػ - أ 

، يستمر أداء مرتبو أك أجره أك دخمو أك معاشو، (22 ك21 ك18 ك17 ك14)المكاد 
إلى المستحقيف عنو مف أفراد أسرتو الذيف تحددىـ المكائح، في المكاعيد المحددة 
لمصرؼ بافتراض عدـ كفاتو، كذلؾ عف الشير الذؼ حدثت فيو الكفاة كالشيريف 

 .التالييف لو
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 كيككف أداء المرتب أك األجر أك الدخل مف الجية التي كاف يصرؼ منيا - ب 
لممشترؾ مرتبو أك أجره دخمو حاؿ حياتو، كيككف أداء المعاش مف خزانة صندكؽ 

 .الضماف االجتماعي التي كاف يصرؼ منيا المعاش قبل كفاتو
فإذا كاف المشترؾ مف العامميف لحساب أنفسيـ، فيمنح المستحقكف عنو مف - ج 

أفراد أسرتو منحة الكفاة مف صندكؽ الضماف االجتماعي كتحسب قيمتيا عمى أساس 
ستيف في المائة منو في حالة الكفاة  (%60)الدخل المفترض لمدة ثبلثة أشير بكاقع 

 .سبعيف في المائة منو في حالة الكفاة بسبب إصابة العمل (%70)العادية، كبكاقع 
 .كتعتبر ىذه المبالغ منحة ال يجكز استردادىا أك الحجز عمييا- د 

 (1)(24)مادة 
  :- عالوة العائمة

: يستحق صاحب المعاش عبلكة عائمة تصرؼ لو شيريًا بالفئات اآلتية
 أربعة دنانير شيرية عف زكجة كاحدة. 
 ديناراف شيريًا عف كل طفل .

كتستحق ىذه العبلكة ألصحاب المعاشات األساسية كغيرىا مف المعاشات 
كألصحاب المعاشات المقررة كفقًا لقانكف التقاعد أك . التي تقرر بمقتضى ىذا القانكف 

. قانكف التأميف االجتماعي، كذلؾ فيما عدا معاش العجز الجزئي إلصابة العمل
كيقصد بالعائمة في ىذا الخصكص الزكج كالزكجة كاألبناء الذككر إلى سف الثامنة 

. عشر كالبنات غير المتزكجات
. كتنظـ المكائح شركط كقكاعد استحقاؽ كصرؼ ىذه العبلكة

 
 

 
 
 

                                           
ـ، الصادر عف المؤتمر الكطني العاـ المنشكر في الصفحة مف 2013لسنة  (6) ألغيت بمكجب القانكف رقـ (1)

  .425 إلى 423
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( 25)مادة 
 -:المنافع قصيرة األمد

يستحق المشترؾ العامل لحساب نفسو منافع نقدية قصيرة األمد تعكيضًا عف 
الدخل المفترض الذؼ يفقده بسبب العجز الكقتي الناشئ عف المرض أك إصابة 

: العمل أك الكالدة عمى أف يككف ذلؾ لممدد كبالفئات اآلتية
 : في حالة المرض العادؼ-  أ 

 .ستكف في المائة مف الدخل المفترض كلمدة أقصاىا سنة (60%)
 : في حالة إصابة العمل- ب 
 .سبعكف في المائة مف الدخل المفترض كلمدة أقصاىا سنة (70%)
 :في حالة الكالدة-  ج 

مائة في المائة مف الدخل المفترض كلمدة ثبلثة أشير شاممة لما قبل  (100%)
 .الكضع كبعده

  كتبيف المكائح شركط كقكاعد استحقاؽ المنافع النقدية المذككرة لمعامميف لحساب
 .أنفسيـ

  أما المضمكنكف مف الشركاء كالمكظفيف كالعماؿ فتتكلى جيات الخدمة أك العمل
بسبب المرض - بصفة كقتية- تعكيضيـ عف المرتب أك األجر أك الدخل المفقكد

كيجب أف تتضمف ذلؾ القكاعد المنظمة لشئكف . أك إصابة العمل أك الكالدة
الشركاء كالمكظفيف كالعماؿ كالمتعمقة بكل فئة مف الفئات المذككرة عمى أال يقل 

 .التعكيض الذؼ يقرر ليـ عف الحدكد الكاردة في ىذه المادة
( 26)مادة 
:  المسئولية في حالة إصابة العمل

يككف لممشترؾ المصاب أك لكرثتو في حالة كفاتو المطالبة بتعكيض عف إصابتو - أ 
مف المسئكؿ إذا كاف غير جية العمل أك الخدمة، كمف جية العمل أك الخدمة إذا 

حدثت اإلصابة بسبب مخالفتيا لقكانيف أك أنظمة العمل أك الخدمة، أك تقصيرىا في 
 . اتخاذ إجراءات األمف الصناعي كالسبلمة العمالية
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ف عاالجتماعي ف  صندكؽ الضماـكلة أماؤ كتككف جية العمل أك الخدمة مس -أ 
إصابات العمل التي تقع لمعامميف بيا نتيجة مخالفتيا لقكانيف أك لكائح كأنظمة 
العمل أك الخدمة أك تقصيرىا في اتخاذ احتياطات األمف الصناعي كالسبلمة 

كلمصندكؽ حينئذ أف يعكد عمى جية العمل أك الخدمة المذككرة بما . العمالية
 .تكبده نتيجة لئلصابة

( 27)مادة                                    
: المنح المقطوعة

تصرؼ لممشترؾ المنح المقطكعة اآلتي بيانيا كتستحق كل منيا دفعة كاحدة متى 
: تكافرت شركطيا

إعانة الحمل كتستحق عف المدة التي تبدأ مف الشير الرابع لمحمل حتى تماـ  -أ 
 .كقيمتيا ثبلثة دنانير شيرياً - الكضع

 . خمسة كعشركف دينارًا ليبياً  - منحة الكالدة كقيمتيا -ب 
 .خمسكف دينارًا ليبيا – إعانة الدفف كقيمتيا   -ج 
منح الككارث كالطكارغ كتستحق في الحاالت التي تبينيا المكائح كبالفئات التي   -د 

 .تحددىا
 .كتنظـ المكائح شركط كقكاعد استحقاؽ المنح المقطكعة كصرفيا

( 28)مادة 
: زيادة المنافع النقدية

يجكز لمجنة الشعبية العامة أف تصدر قرارات بشأف زيادة المعاش األساسي المقرر 
مف ىذا القانكف، أك تعديل الحد األدنى لممعاشات األخرػ المقررة بيذا  (22)بالمادة 

القانكف، أك زيادة نسب كمدد المنافع قصيرة األمد، أك زيادة مقدار عبلكة العائمة أك 
.  المنح المقطكعة المقررة بمقتضى أحكامو
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 يــل الثانـــالفص
 افع العٌنٌةـــالمن

( 29)مادة 
: الرعاية االجتماعية: أوالًال 

: يقدـ الضماف االجتماعي خدمات الرعاية االجتماعية اآلتية
رعاية مف ال راعي ليـ مف األطفاؿ في دكر الحضانة اإليكائية كرياض األطفاؿ - أ 

 .اإليكائية
 . رعاية مف ال راعي ليـ مف البنيف كالبنات في دكر الرعاية الخاصة بيـ- ب 
رعاية الشيكخ مف الجنسيف في دكر الشيخكخة أك رعايتيـ رعاية شخصية في - ج 

 .البيت في األحكاؿ التي تقتضي ذلؾ
 .رعاية العجزة كالمعكقيف في الدكر الخاصة بذلؾ-  د 
 .رعاية األحداث مف الجنسيف في دكر تربية األحداث كفي دكر تكجيو المرأة-  ق 
 .تقديـ المساعدات العينية في حاالت الككارث كالطكارغ -  ك 
الخدمة االجتماعية لممضمكنيف كتشمل الرعاية االجتماعية لمفرد كاألسرة كالترفيو - ز 

 .االجتماعي في الحدكد التي تضعيا المكائح التي تصدر بيذا الشأف
كما تنظـ دكر الرعاية . كتنظـ المكائح أكجو الرعاية االجتماعية كشركط استحقاقيا

عمى أف يراعي بيذا الشأف أف تتكلى دكر الرعاية اإليكاء . كالخدمات التي تقدميا
. (1)كالرعاية االجتماعية كالصحية كالتدريب كالتأىيل عمى نحك متكامل

( 30)مادة 
: الرعاية الصحية النوعية:  ثانياًال 

: النكعية التي يقدميا الضماف االجتماعيالصحية   مل الرعاية      تش
، بما في ذلؾ الكشف الدكرؼ لضماف الكقاية مف  األمف الصناعير اتخاذ تدابي- أ 

إصابات العمل كأمراض الميف، ككفالة السبلمة العمالية، كتقديـ خدمات الطب 
الصناعي البلزمة إلسعاؼ حاالت اإلصابات كاألمراض المذككرة فكر حدكثيا، كذلؾ 

                                           
ـ المعدؿ 1428لسنة  (20)نقل ىذا االختصاص إلى صندكؽ التضامف االجتماعي بمكجب القانكف رقـ ( 1)

  .274 إلى 270ـ، المنشكر في الصفحة مف 1430لسنة  (10)بالقانكف رقـ 
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 1976 لسنة 93: حكاـ قانكف األمف الصناعي كالسبلمة العمالية رقـألتنفيذًا 
 .كالمكائح التي تصدر بيذا الشأف

 إعادة تأىيل المرضى كالمصابيف لمنحيـ فرصًا جديدة لمعمل كاإلنتاج، كذلؾ - ب 
بإزالة آثار اإلعاقة أك تخفيفيا لدييـ، كبالعمل عمى تدريبيـ عمى مينيـ أك حرفيـ أك 

 . عمى ميف أك حرؼ أخرػ مناسبة
 . الرعاية الطبية كالتأىيمية الشاممة لممعكقيف كالعجزة- ج 
تقدير العجز الصحي مف خبلؿ المجاف المختصة بذلؾ سكاء كاف سبب العجز - د 

إصابة العمل أك مرض المينة أك مرض عادؼ، كسكاء كاف عجز كامبًل أك جزئيًا، 
 .كذلؾ متى كاف يترتب عميو استحقاؽ أية منافع ضمانية. مستديمًا أك مؤقتاً 

 .الرعاية الصحية الشاممة لنزالء دكر الرعاية االجتماعية- ق 
  ،كتقدـ خدمات الرعاية الصحية النكعية السالف بيانيا في المراكز الضمانية

كفي المصانع كغيرىا مف مكاقع العمل كاإلنتاج، كفي مراكز إعادة التأىيل، 
 .كمصحات العجزة كالمعكقيف، كفي دكر الرعاية االجتماعية

  كتبيف المكائح إجراءات التنسيق كتحقيق التكامل فيما يتعمق بالرعاية الصحية
النكعية بيف أمانة الضماف االجتماعي كأمانة الصحة، كفيما يتعمق باألمف 
الصناعي كالسبلمة العمالية كالتدريب كالتأىيل الميني كالحرفي بيف أمانة 

 . الضماف االجتماعي كأمانة الخدمة العامة
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ث ـــاب الثالــالب

 المضمونــــون
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 (31)مادة 
  :- فئات المضمونيف

:   الضماف االجتماعي ىـبأنظمة المضمكنكف المنتفعكف 
: أوالًال المشتركوف 

كىـ المضمكنكف الذيف يستحقكف المنافع الضمانية النقدية كالعينية 
: مقابل االشتراكات كىـ

 . التي يطبق بيا نظاـ شركاء ال أجراءاإلنتاجية في المنشآت ءالشركا- أ 
 كالييئات كالمؤسسات العامة كبالمجاف الشعبية باألماناتالمكظفكف العمكميكف - ب 

 .كسائر الجيات العامة بما في ذلؾ رجاؿ الشرطة كحرس الجمارؾ
 .العاممكف بمقتضى عقكد العمل- ج 
العاممكف لحساب أنفسيـ في الميف الحرة أك الحرؼ الحرة أك في الزراعة أك - د 

 .الصناعة أك غير ذلؾ مف األعماؿ
المستحقكف مف أفراد أسر الفئات األربع السالف ذكرىا في حالة كفاة المشترؾ - ق 

 .أك صاحب المعاش
 : المعاشات األساسيةالذيف يستحقوف المضمونوف  :ثانيا

 كالشيكخ كالعاجزيف كمف انقطعت األرامل كاأليتاـ كىـ الذيف ال عائل ليـ مف 
بيـ سبل العيش أك ضاقت بيـ سبل العيش أك ضاقت عمييـ دكف كجكد مف يمتـز 

. بنفقتيـ
.  الذيف يتمقوف خدمات الرعاية االجتماعيةالمضمونوف : ثالثا
 رجاؿ القوات المسمحة عمى أف يكوف ليـ نظاـ ضماني قائـ بذاتو يتضمنو: رابعاًال 

 .قانوف تقاعد العسكرييف
  الضماف االجتماعي بأنظمةكينتفع المقيمكف في الجماىيرية مف غير الميبييف 

 .كذلؾ في الحدكد التي تبينيا المكائح كمع مراعاة االتفاقيات الدكلية
  كتضع المكائح القكاعد التنفيذية المتعمقة بفئات المضمكنيف كشركط كأكضاع

.  تطبيق أحكاـ ىذا القانكف عمى كل فئة منيـ
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 عــــاب الرابـــالب

تموٌل الضمان االجتماعً 
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 (32)مادة 
  :-موارد الضماف االجتماعي

 عمى النحك األخرػ يككف تمكيل الضماف االجتماعي مف االشتراكات كالمكارد 
: المبيف فيما يمي
: أوالًال االشتراكات

كاكتكارية،  كتصدر بتحديدىا الئحة تعد بناء عمى دراسات فنية ضمانية
:  اآلتي بيانيااألسسكتراعي فييا 

 :تفرض االشتراكات مقابل خدمات الضماف االجتماعي عمى النحك اآلتي (1
 العمل، إصابةاشتراؾ كاحد في مقابل معاشات الشيخكخة كالعجز بسبب - أ 

 .كالعجز الكمي لغير إصابة عمل، كمعاشات الكرثة كالمنح المقطكعة
 .اشتراؾ في مقابل المساعدات النقدية المؤقتة لمعامميف لحساب أنفسيـ- ب 
 . خدمات الرعاية االجتماعيةةاشتراؾ يغطي بصفة جزئية تكمف- ج 
اشتراؾ في مقابل الخدمات الصحية النكعية كالخدمات الطبية األساسية - د 

 .لممشتركيف كأفراد أسرىـ
كتحدد االشتراكات بالنسبة لمشركاء كلمعامميف لحساب أنفسيـ عمى أساس دخل  (2

مفترض يختاره كل منيـ مف بيف قائمة لمدخكؿ المفترضة تضعيا الئحة 
كأما بالنسبة إلى . االشتراكات كمع مراعاة القكاعد التي تتضمنيا ىذه البلئحة

المكظفيف كالعماؿ فتحدد االشتراكات عمى أساس المرتب الفعمي أك األجر 
جر أكيشمل المرتب أك األجر المذككر ما يتقاضاه المشترؾ مف مرتب أك . الفعمي

 يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ ذات صفة اأساسي مضافا إليو ـ
 .مستقرة ثابتة كمنتظمة

 :كيكزع عبء االشتراؾ عمى الكجو اآلتي (3
 : الشركاءػبالنسبة إؿ- أ 

تؤدؼ المنشأة كامل االشتراؾ الذؼ يستحق عف الشريؾ خصمًا مف نصيب 
.  الشركاء في دخل المنشأة
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 : كفيما يتعمق بالمكظفيف كالعماؿ- ب 
: يكزع عبء االشتراؾ عمى ثبلثة أطراؼ بالنسب اآلتية

  مف االشتراؾاألقلعمى % 40الخزانة العامة كتتحمل . 
  مف االشتراؾ% 35جية العمل كتتحمل. 
  األكثرمف االشتراؾ عمى % 25المشترؾ كيتحمل. 
 :كبالنسبة لمعامميف لحساب أنفسيـ- ج 

عمى % 60يكزع عبء االشتراؾ عمى طرفيف كذلؾ باف يتحمل المشترؾ 
. منو عمى األقل% 40 مف االشتراؾ كتتحمل الخزانة العامة األكثر

كيراعى في جميع األحكاؿ التبلـز في أساس الحساب بيف المنافع الضمانية التي  (4
 .تقدـ لممشترؾ كبيف االشتراكات التي تحصل مقابل ىذه المنافع

 كيستمر باألداءكتحدد المكائح الممـز .  عف كل مشترؾإلزامياكيككف االشتراؾ  (5
كذلؾ مع . االلتزاـ بأداء االشتراؾ حتى تاريخ انتياء خدمة المشترؾ أك عممو

 .مف ىذا القانكف  (14)مف المادة  (ج)مراعاة حكـ الفقرة 
 . مباشرة في المكاعيد التي تحددىا المكائحاألداءكتحصل االشتراكات بطريق  (6
تعد في ضكء تقارير المركز المالي لصندكؽ الضماف -  كيجكز ببلئحة (7

تعديل مقادير االشتراكات كطريقة - االجتماعي كمدػ المنافع التي يقدميا
تحديدىا، كتعديل طريقة تكزيع أعباء االشتراكات، كنسب المساىمة فييا، 

 .كالجيات التي تتحمل عبء االشتراؾ المتعمق بكل منفعة مف المنافع الضمانية
المبالغ التي تخصصيا الدولة في الميزانية العامة لصالح الضماف :  ثانياًال 

:  االجتماعي سنوياًال 
 بيذا ػكيراع. كذلؾ بناء عمى عرض أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي

:  الخصكص
أف تتكلى الدكلة تغطية المصركفات اإلدارية كالعمكمية لمضماف االجتماعي مع - أ 

مف ىذا القانكف، كما تغطي أؼ عجز قد يطرأ عمى ميزانية  (8)مراعاة حكـ المادة 
 . صندكؽ الضماف االجتماعي
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أف تخصص الدكلة مكارد ثابتة تكفل التمكيل الذاتي الكامل لممعاش األساسي - ب 
 . الحق في ىذا المعاشألصحابكعبلكة العائمة التي تستحق 

 عمى عرض أميف المجنة الشعبية العامة اً كتصدر المجنة الشعبية العامة بناء- ج 
، كجيات ىذا األساسيلمخزانة، القرارات البلزمة لتحديد مصادر تمكيل المعاش 

 أك رسـك بنسب معينة إضافيةالتمكيل، كقكاعده، بما في ذلؾ فرض ضرائب 
 . الضرائب أك الرسـك القائمةػ إؿباإلضافة
:  صندوؽ الضماف االجتماعي واحتياطاتو وممتمكاتوأمواؿريع استثمار : ثالثا

. كيعفى ىذا الريع مف جميع الضرائب كالرسـك
: اايرادات األخرر : رابعا

 التي تؤكؿ إلى صندكؽ الضماف الجتماعي مف الكصايا أك اإليراداتكىي 
 عمى قبكليا، الصندكؽ اليبات أك التبرعات أك األكقاؼ أك غيرىا، بشرط مكافقة لجنة 

فإذا كاف مصدرىا مف خارج الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية فيشترط 
. لقبكليا مكافقة المجنة الشعبية العامة

( 33)مادة 
  :-  الحسابات واالستثماراتأنظمة

تضع المكائح القكاعد كاإلجراءات المالية كالحسابية لصندكؽ الضماف 
 العقارية كالمنقكلة،  مكجكداتو كأمبلكو كأمكالواالجتماعي بما يكفل المحافظة عمى

كيراعي مسؾ حساب مستقل لكل نكع .  كمصركفاتوإيراداتوضبط حسابات  ككاستقبلؿ
. مف أنكاع المنافع الضمانية

 كاحتياطيات الضماف االجتماعي، أمكاؿكما تصدر الئحة بشأف استثمار 
، كعمى أف تراعى في ذلؾ اعتبارات السبلمة كأنظمتوتتضمف بياف كسائل االستثمار 

 التي تساعد عمى تحقيق التنمية األخرػ ، كسائر االعتبارات  ، كالعائد كالسيكلة
.  االقتصادية كاالجتماعية
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( 34)مادة 
: المركز المالي وتقييـ المنافع

يفحص المركز المالي لمصندكؽ بمعرفة خبير أك أكثر في رياضيات الضماف 
كيجرؼ ىذا الفحص دكرية عف فترات ال تزيد كل منيا عمى ،  (ػاكتكار)االجتماعي 
. ثبلث سنكات

 الضماف االجتماعي، أمانةكيعاد النظر في تقييـ المنافع التي تقدميا 
كيصدر بشأف إعادة ، كاالشتراكات التي تحصميا، في ضكء نتيجة الفحص المذككر

 المجنة الشعبية العامة أميف عمى عرض اً التقييـ قرار مف المجنة الشعبية العامة بناء
.  لمضماف االجتماعي
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امس ـــالباب الخ
ة ــــام عامـــأحك
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( 35)مادة 
: حساب مدد العمل والخدمة

تضع المكائح قكاعد حساب مدد عمل كخدمة المشتركيف ألغراض تسكية حقكقيـ  -أ 
الضمانية، كأحكاـ ضـ مدد الخدمة كالعمل السابقة، كاسترداد المكافآت التي 

 التقاعد كتقاعد أنظمةاستحقت عنيا، بما في ذلؾ المدد التي قضيت في ظل 
العسكرييف كالتأميف االجتماعي، كالمدد المحسكبة بمقتضى االتفاقيات الدكلية 

 .لمضماف االجتماعي
 كيراعي بشأف رجاؿ القكات المسمحة الذيف ينقمكف إلى كظائف الخدمة المدنية أك  -ب 

األعماؿ األخرػ، أف تضـ مدد خدمتيـ العسكرية محسكبة كفقًا لقانكف الخدمة 
العسكرية كقانكف تقاعد العسكرييف إلى مدد خدمتيـ الضمانية، كتسكػ حقكقيـ 

 .عف كل مدد خدمتيـ عف انتيائيا كفقًا ألحكاـ ىذا القانكف 
فإذا نقل المشترؾ إلى الخدمة العسكرية فتتبع بشأف انتياء خدمتو كتسكية   -ج 

. مستحقاتو التقاعدية أحكاـ قانكف تقاعد العسكرييف
( 36)مادة 

: واألعماؿالتسوية عند انتياء الخدمات 
يستمر سرياف أنظمة الضماف االجتماعي عمى المشترؾ كلك انتقل مف عمل 

كال . أك خدمة إلى عمل آخر أك خدمة أخرػ مما تنطبق عميو أحكاـ ىذا القانكف 
تجرػ تسكية حقكقو الضمانية إال بعد انتياء خدماتو كأعمالو جميعًا، كذلؾ عمى 

. النحك الذؼ يقرره ىذا القانكف 
( 37)مادة 

: التسوية خالؿ ثالثة أشير
 ك 14)تتـ تسكية المعاشات الضمانية التي تستحق بمقتضى أحكاـ المكاد 

مف ىذا القانكف عمى كجو السرعة، كفي خبلؿ مدة ال تجاكز ثبلثة  (22 ك18 ك17
 تاريخ كفاة المشترؾ أك انتياء خدمتو أك عممو أك تحقق سبب استحقاقو  مفأشير

.  لممعاش أيا كاف
 



30 

 

( 38)مادة 
: انتياء الخدمة أو العمل قبل بموغ السف

إذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو ألؼ سبب مف األسباب القانكنية قبل بمكغ  -أ 
مف ىذا القانكف، كلـ يستحق بسبب انتياء خدمتو أك  (13)السف المحددة بالمادة 

، فيستمر صرؼ ما (18 ك17 ك14)عممو معاشا مف المعاشات المقررة بالمكاد 
كاف يتقاضاه قبل انتياء خدمتو أك عممو مف مرتب أك أجر أك غيرىا إلى أف 
يمحق بكظيفة أخرػ أك عمل آخر، كذلؾ في الحدكد ككفقًا لمقكاعد التي تكضع 

 عمى اقتراح أمانة الضماف اً بيذا الشأف بقرار تصدره المجنة الشعبية العامة بناء
 . العامةدمةاالجتماعي كأمانة الخزانة كأمانة الخ

فإذا كاف المشترؾ مف فئة المقيميف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية  -ب 
 غير المكاطنيف، كانتيت خدمتو أك عممو بيا لغير فاالشتراكية بسبب العمل ـ

مف ىذا القانكف، فإنو  (18 ك17 ك14 ك13)األسباب المشار إلييا بالمكاد 
 تضع المكائح نظاميا كطريقة إعانة إجماليةيتقاضى عف مدة عممو أك خدمتو 

كذلؾ ما لـ تدخل ىذه المدة في حساب المدد التي تنظـ ضميا كحسابيا . حسابيا
 ليا التابعةاتفاقيات الضماف االجتماعي التي تبـر بيف الجماىيرية كالدكلة 

 .المشترؾ المذككر
( 39)مادة 

: عدـ جواز الجمع بيف المعاشات
ال يجكز أف يجمع المشترؾ بيف المعاش المقرر لو كفقًا ألحكاـ ىذا القانكف 

كبيف مرتب أك أجر أك دخل يستحقو / أك لتشريعات التقاعد أك التأميف االجتماعي
. عف خدمتو لدػ جية عامة أك جية يممؾ الشعب أك الدكلة كل أك بعض رأس ماليا
كيستثنى مف ذلؾ المعاش الجزئي إلصابة العمل، كما يستثنى أؼ مقابل يصرؼ 

 عارضة أك كقتيو كذلؾ عمى النحك الذؼ تبينو أعماؿلممشترؾ صاحب المعاش عف 
.  المكائح

كال يجكز الجمع بيف أكثر مف معاش يؤدػ مف صندكؽ الضماف االجتماعي 
أك مف أية خزانة عامة أخرػ، فإذا استحق الشخص أكثر مف معاش، سكاء كاف ذلؾ 
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 فائدة لو األكثربالتطبيق ألحكاـ ىذا القانكف أك ألؼ قانكف آخر، فيؤدؼ إليو المعاش 
عمى أف تبيف المكائح الحاالت التي تجيز طبيعتيا االستثناء مف ىذه . دكف غيره

.  كحدكد ذلؾ كضكابطودةالقاع
( 40)مادة 

: بااخطارالتزاـ جيات العمل 
 كالمجاف الشعبية كالمنشآت كالجمعيات اإلداريةعمى كل مف الكحدات 

حد أكالشركات كسائر جيات العمل، التي تستخدـ أحد أصحاب المعاشات أك 
أف تخطر المجنة الشعبية لمضماف  – ىذا القانكف ألحكاـالمستحقيف في المعاش كفقًا 

 العمل أكاالجتماعي في البمدية المختصة باسـ مف تستخدمو كتاريخ التحاقو بالخدمة 
.  أك دخمو كالجية التي يصرؼ منيا معاشوأجرهكمرتبو أك 

( 41)مادة 
: ضماف التحصيل

 ىذا القانكف، كالمكائح الصادرة أحكاـيككف لممبالغ المستحقة لمصندكؽ بمقتضى - أ 
 الممـز أمكاؿامتياز عمى جميع –بمقتضاه بما في ذلؾ االشتراكات كغرامات التأخير 
 .بأدائيا، كتستكفى مباشرة بعد المصركفات القضائية

 بإجراءاتكتستكفى االشتراكات كالغرامات كسائر المبالغ المستحقة لمصندكؽ - ب 
 أيا كالقرارات التي تصدر تنفيذا لو كذلؾ اإلدارؼ  كفقا لقانكف الحجز اإلدارؼ الحجز 

 .كاف المديف بيا
 . تبينيا المكائحكاألكضاع التيكيجكز تقسيط المبالغ المستحقة كفقا لمشركط - ج 
كتضمف المنشأة أك جية العمل بصفة عامة في أية يد كانت كافة مستحقات - د 

كيككف الخمف مسئكال بالتضامف مع أصحاب المنشأة السابقيف . الضماف االجتماعي
عمى أنو في حالة . عف الكفاء بجميع االلتزامات المستحقة عمييـ لمضماف االجتماعي

 أك النزكؿ أك الكصية أك اإلدماجانتقاؿ احد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أك 
 .إليوكلية الخمف في حدكد قيمة ما آؿ ؤ أك غير ذلؾ مف التصرفات فتككف مساإلرث
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( 42)مادة 
: ضمانات المنافع المستحقة

  أك كقف حقكؽ المضمكف أك حقكؽ المستحقيف عنو في إسقاطال يجكز  -أ 
 أك إجراءات، كلك كاف ذلؾ بسبب اتخاذ  األخرػ المعاشات أك المنافع الضمانية

كما ال يجكز الحرماف مف الحقكؽ المذككرة . صدكر أحكاـ جنائية أك تأديبية ضده
 في الحدكد المقررة بيذا القانكف كالمكائح التي إال-  سبب كافألؼ–كميا أك جزئيا 
 .تصدر بمقتضاه

 تستحق لممضمكنيف التيكتسرؼ عمى المعاشات كغيرىا مف المنافع النقدية  -ب 
 منع سماع الدعكػ في حاالت التقادـ المقررة أحكاـبمقتضى ىذا القانكف، 

عمى أنو يجكز ببلئحة كضع قكاعد خاصة .  بالقانكف المدني كالقكانيف المعدلة لو
لمنع سماع الدعكػ بشأف بعض أنكاع المنافع النقدية المذككرة حسبما تقتضيو 

 .طبيعتيا
، أك االقتطاع األخرػ كال يجكز الحجز عمى المعاشات كسائر المنافع النقدية   -ج 

ذامنيا، أك النزكؿ عنيا إال في حدكد الربع شيريا،   تعددت الديكف كانت كا 
 . جية عامة كذلؾ قبل باقي الديكف أية لديف النفقة ثـ لديف األكلكية

 ىذه المادة بالنسبة إلى معاشات كمنافع الضماف االجتماعي أحكاـكتسرؼ   -د 
 .كالتقاعد كالتأميف االجتماعي كتقاعد العسكرييف
( 43)مادة 

:  مف الضرائب والرسوـااعفاء
 بأنظمةيعفى المضمكنكف كالمشترككف كالمستحقكف عنيـ كسائر المنتفعيف  -أ 

الضماف االجتماعي مف ضريبة الدخل كضريبة الجياد كضريبة الدمغة كغيرىا 
، كذلؾ عما يستحقكنو مف المعاشات كسائر المنافع النقدية  مف الضرائب كالرسـك

 أك ىذا القانكف أحكاـ، سكاء كانت مستحقة ليـ بمقتضى   كانت أياكالعينية
تشريعات التقاعد العامة أك تقاعد أك بمقتضى المكائح الصادرة بمقتضاه 

كما يعفكف مف . العسكرييف أك التأميف االجتماعي أك المكائح الصادرة بمقتضاىا
ضريبة الدمغة كالرسـك القضائية كغيرىا مف الضرائب كالرسـك التي قد تستحق 
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بشأف طمب أداء المبالغ المذككرة بيذه الفقرة أك المنازعة في شأنيا، كأكراؽ 
يصاالتالتككيل في قبضتيا   . سدادىاكا 

 كال يخضع صندكؽ الضماف االجتماعي لضرائب الدخل كالدمغة كالجمارؾ  -ب 
 كأعمالو ك أمبلكو، عف دخمو كنشاطو  كالجياد كغيرىا مف الضرائب كالرسـك

 كانت أياكما ال تخضع لمضرائب كالرسـك . كعمميات االستثمار التي يتكالىا
 كاحتياطيات الصندكؽ، بما أمكاؿ كالفكائد كالعائدات الناتجة عف استثمار األرباح

 المدرجة بحسابات الضماف االجتماعي كالتأميف األمكاؿفي ذلؾ استثمار 
 . االجتماعي كالتقاعد كتقاعد العسكرييف
( 44)مادة 

: لجاف المنازعات
 ذات اختصاص قضائي تفصل بقرارات نيائية كاجبة النفاذ إداريةتنشأ لجاف 

 تنشأ بيف المضمكنيف كجيات العمل كالمجاف الشعبية لمضماف التيفي المنازعات 
. االجتماعي في خصكص تطبيق ىذا القانكف 

. كتككف بدائرة كل بمدية لجنة كاحدة أك أكثر حسبما تقتضيو حاجة العمل
كتشكل كل لجنة برئاسة قاض تندبو الجمعية العمكمية لممحكمة االبتدائية التي يقع 

: بدائرة اختصاصيا مقر المجنة كعضكية كل مف
مندكب عف المجنة الشعبية لمعدؿ في البمدية التي يقع بدائرة اختصاصيا مقر - أ 

 .المجنة
 .مندكب عف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية- ب 
 . جيات العمل في دائرة البمديةإحدػمندكب عف - ج 
 .احد المضمكنيف العامميف في نطاؽ البمدية- د 

في المجاف نقابات كركابط  (، د ج) بالبنديف إلييـ المشار األعضاءكترشح 
. العامميف كجيات العمل

كتصدر بتشكيل المجاف قرارات مف المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في 
كأعضاء  كرئيس كأعضاء أصمييفعمى أف يككف تشكيل كل لجنة مف رئيس . البمديات

 استعدادىـ لحضكر جمسات المجاف األعضاءكيراعي في اختيار . احتياطييف 
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كتككف .  بالتعييف فيياإخطارىـف يكقعكا قرارات بذلؾ عند أ، كأعماليا كاالشتراؾ في 
. عضكية المجنة لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد

.  سر لمجنةأميف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية أميفكيختار 
ضكابط استحقاقو بقرار   مقداره كيحدد غير المكظفيف بدؿ حضكر األعضاءكيمنح 
.  المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعيأميفيصدره 

 الضماف أمانةبناء عمى اقتراح  – المجنة الشعبية العامة لمعدؿ أميفكما يصدر 
جراءاتقرارا بشاف نظاـ عمل المجاف كحاالت سقكط العضكية فييا - االجتماعي  كا 

صدارجمساتيا كعرض المنازعات عمييا كنظرىا  .  قراراتيا كتنفيذىاكا 
 التيكال يجكز عرض المنازعات . كتصدر المجاف قراراتيا عمى كجو السرعة

 محكمة أماـال بطريق الطعف في قراراتيا  إتختص بيا ىذه المجاف عمى القضاء
.  كفقًا لمقانكف اإلدارؼ القضاء 

( 45)مادة 
: العقوبات

 بأؼ عقكبة أشد ينص عمييا قانكف العقكبات أك غيره مف اإلخبلؿمع عدـ - أ 
يعاقب بالحبس مدة ال تجاكز سنة كبغرامة ال تقل عف خمسيف دينارا كال - القكانيف

 ىاتيف العقكبتيف، كل ما أعطى معمكمات أك بيانات بإحدػتجاكز خمسمائة دينار أك 
غير صحيحة أك امتنع عف إعطاء المعمكمات أك البيانات الصحيحة كذلؾ بقصد 

 منفعة ضمانية نقدية أك عينية، أك عمى زيادة في أيةالحصكؿ لنفسو أك لغيره عمى 
 التزاـ يفرضو ىذا القانكف أك أؼىذه المنفعة، أك بقصد أف يتيرب ىك أك غيره مف 

 يمـز برد قيمة جميع المنافع التي يككف قد تمقاىا  كما تصدر بمقتضاهالتيالمكائح 
بدكف كجو حق كبتعكيض صندكؽ الضماف االجتماعي عف أية أضرار تككف قد 

 .ترتبت عمى فعمو
كيعاقب بغرامة ال تجاكز خمسيف دينارا كل مسئكؿ عف جية عمل لـ يقـ - ب 

كما .  ىذا القانكف ألحكاـ مضمكف يعمل معو مف الخاضعيف أؼباالشتراؾ عف 
 نصيب في اشتراكات الضماف أؼمل العامميف لديو حيعاقب بالعقكبة ذاتيا كل مف ؼ
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االجتماعي لـ ينص عميو ىذا القانكف أك لكائحو، أك يزيد عمى ما نص عميو كتتعدد 
 . الغرامة بتعدد العامميف الذيف كقعت بشأنيـ المخالفة

 (1)(46)مادة 
: غرامة التأخير

– سكاء كاف جية العمل أك المضمكف – إذا تأخر الممـز بأداء االشتراكات 
 االشتراكات إلى الجيات كفي المكاعيد  مفعف أداء النصيب المفركض عميو أداؤه

المحددة كفقًا ليذا القانكف كالمكائح التي تصدر بمقتضاه، فتستحق عميو غرامة تأخير 
 تأخر أداؤىا كذلؾ عف كل سنة أك التيمف المبالغ  (خمسة في المائة% 5)مقدارىا 

. كتبيف المكائح قكاعد حساب غرامة التأخير المذككرة. جزء مف السنة
( 47)مادة 

  : -التفتيش وصفة الضبط القضائي
تككف بأمانة الضماف االجتماعي كبالمجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في 

 لمتفتيش، يخكؿ مكظفكىا صفة الضبط القضائي فيما يتعمق بتنفيذ أجيزةالبمديات 
أحكاـ ىذا القانكف كالمكائح الصادرة بمقتضاه، كخاصة لكائح تسجيل المضمكنيف 

كتحصيل االشتراكات كمراقبة صرؼ المنافع كتقديميا، كالتحقق مف سبلمة صرفيا 
 تخكليا ليـ الصفة المذككرة بما في ذلؾ ؼ التاإلجراءاتكليـ اتخاذ جميع . كتقديميا

جراءدخكؿ أماكف العمل أك الخدمة، كاالطبلع عمى الكثائق كالمستندات،   التحريات كا 
حالتيا، كتحرير محاضر المخالفات  ع االستدالالتـكالتفتيش كالتحقيق كج  إلى كا 

. النيابة العامة
( 48)مادة 

  : - الوظيفةأسرارمراعاة 
مما تجمع -   كانت أيا– بيانات أك معمكمات أك تسميـ كثائق إعطاءال يجكز 

 ىذا القانكف أك المكائح الصادرة بمقتضاه إال أحكاـ التفتيش نتيجة لتنفيذ أجيزةلدػ 

                                           
ـ الصادر عف المؤتمر الكطني العاـ، المنشكر في الصفحة مف 2013لسنة  (16) ألغيت بمكجب القانكف رقـ (1)

  .427 إلى 426
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ىة عامة مختصة بحكـ القانكف أك بمكافقة مكتكبة مف صاحب ج عمى أمر مف اً بناء
. الشأف

 الضماف أنظمةكعمى مكظفي التفتيش ككل مف ليـ اختصاص بتنفيذ 
 البيانات أك المعمكمات السالف ذكرىا، إفشاء الكظيفة كعدـ أسراراالجتماعي مراعاة 

ال . مف قانكف العقكبات (236) طبقت بشأنيـ أحكاـ المادة كا 
كيجكز أف يقرر لممفتشيف بدؿ طبيعة عمل أك مكافأة تحصيل عمى النحك 

. الذؼ تنظمو المكائح
( 49)مادة 

: المعاشات االستثنائية
 التي يجكز كاإلضافيةكف المعاشات كالمكافآت االستثنائية ؤتنظـ المكائح ش

 أمانةعمى أف تككف تغطيتيا مف . منحيا لممكاطنيف الذيف قدمكا لمكطف خدمات جميمة
 .الخزانة كال يتحمل بيا صندكؽ الضماف االجتماعي
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 (50)مادة 
:  الجديدةاألنظمةسرياف 

ـ 1967 يشمميا قانكف التقاعد لسنة التي التقاعد أحكاـ أنظمةتظل سارية  -أ 
لمكائح كالقرارات الصادرة بمقتضاه، كأنظمة التأميف  كاكالقكانيف المعدلة لو

 ـ1957لسنة  (53)االجتماعي التي يشمميا قانكف التأميف االجتماعي رقـ 
، كذلؾ إلى ما قبل تاريخ  كالقكانيف المعدلة لو كالمكائح كالقرارات الصادرة بمقتضاه

، عمى أف تكقف تسكية  مف ىذه المادة (ب)سرياف ىذا القانكف المحدد بالفقرة 
 تستحق لمكظفي الكحدات اإلدارية الذيف تنتيي خدمتيـ التيالمكافآت التقاعدية 

، بسبب االستقالة   الفقرة التاليةإليوبعد صدكر ىذا القانكف كقبل التاريخ المشار 
 ىذا القانكف أحكاـكتتبع .  كانتأخرػ أؼ أك خدمة أخر عمل إلى االنتقاؿ أك

 ما انتيت خدماتيـ أك أعماليـ بعد تاريخ  إذابشأف تسكية حقكقيـ الضمانية
 .السرياف المذككر

 الضماف االجتماعي أنظمة (ـ1981 شير يكنيو أكؿ)تسرؼ اعتبارا مف  -ب 
 الرعاية الصحية كأنظمة،  األخرػ الخاصة بالمعاشات كالمنافع النقدية الضمانية

 االشتراكات الضمانية الجديدة، كتطبق كأنظمةالنكعية، كالرعاية االجتماعية، 
كاعتبارا مف ذلؾ التاريخ .  تصدر بمقتضاهالتي ىذا القانكف كالمكائح بشأنيا أحكاـ
الضمانية الجديدة محل تشريعات التقاعد كالتأميف االجتماعي األنظمة تحل ىذه 
 :اآلتي بيانيا

ـ كالقكانيف المعدلة لو كالمكائح كالقرارات التنفيذية 1967قانكف التقاعد لسنة   (1
 .الصادرة بمقتضاه

 الخاصة بالمعاش األحكاــ، بشأف بعض 1971لسنة  (45)القانكف رقـ  (2
 .التقاعدؼ لمف يعممكف ببعض الشركات كالقرارات الصادرة بمقتضاه

إلى  (122) التقاعدية الخاصة المنصكص عمييا في المكاد مف األحكاـ (3
ـ، كفي المكاد مف 1976لسنة  (51)مف قانكف نظاـ القضاء رقـ  (124)
مف قانكف تنظيـ كزارة الخارجية كالسمؾ السياسي كالقنصمي  (75)إلى  (72)
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مف البلئحة الداخمية لمجياز  (54)ـ، كفي المادة 1977لسنة  (39)رقـ 
 .المركزؼ لمرقابة اإلدارية العامة

ـ كالقكانيف المعدلة لو 1957لسنة  (53)قانكف التأميف االجتماعي رقـ  (4
 . عميواً كالمكائح كالقرارات التنفيذية الصادرة بناء

كتبيف المكائح التنفيذية ليذا القانكف القكاعد كالشركط الخاصة باالنتقاؿ مف تطبيق   -ج 
 تطبيق النظاـ الضماني المكحد المقرر إلى التقاعد كالتأميف االجتماعي أنظمة

 اكتسبيا التيعمى أف يراعي في ىذه المكائح المحافظة عمى الحقكؽ . بيذا القانكف 
 عمميـ أك السابقة المذككرة، كاعتبار مدد خدمتيـ األنظمةالمشترككف بمقتضى 

 .المحسكبة في ظميا مددا محسكبة في نظاـ الضماف االجتماعي
كيستمر صرؼ المعاشات التقاعدية كالتأمينية لكل مف تقررت ليـ ىذه المعاشات   -د 

ـ كقانكف التأميف االجتماعي قبل تاريخ 1967بمقتضى قانكف التقاعد لسنة 
 كتظل سارية بشأف ىذه المعاشات  الجديدة المنافع النقدية الضمانيةأنظمةسرياف 
 نص خاص في اإلخبلؿ بأؼ التقاعدية أك التأمينية المتعمقة بيا مع عدـ األحكاـ

 . ىذا القانكف يقضي بغير ذلؾ
 بقكاعده كشركطو المنصكص عمييا األساسي نظاـ المعاش أحكاـكتظل سارية   -ق 

مف ىذا القانكف كفي المكائح كالقرارات التنفيذية المتعمقة  (22)في المادة 
 .بالمعاشات األساسية

 الرعاية كأنظمة الحمل، إعانةكما يستمر سرياف نظاـ عبلكة العائمة، كنظاـ   -ك 
 . تصدر فيما بعد بشأنياأك التياالجتماعية، كفقا لمكائح المتعمقة بيا 
( 51)مادة 

:  الحقوؽ وااللتزاماتأيمولة
 كممتمكاتو أمكالو صندكؽ الضماف االجتماعي، كتككف جزءا مف إلىتؤكؿ 

 النقدية كاالحتياطيات، كجميع كاألرصدة الثابتة كالمنقكلة األصكؿكحقكقو، جميع 
 مستحقة لممؤسسة الكطنية لمتأميف االجتماعي كلئلدارة أك كانت مممككة التيالحقكؽ 

 أك مممككة أصبحتالعامة لمتقاعد كلمجمعية الكطنية لمبر كالمساعدات االجتماعية ثـ 
. مستحقة لمييئة العامة لمضماف االجتماعي
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 الضماف االجتماعي كصندكؽ الضماف االجتماعي مسئكلية أمانةكتتكلى 
 كالممتمكات كصيانتيا كتنميتيا كاألرصدة كالحقكؽ األمكاؿالمحافظة عمى ىذه 

. كاستثمارىا
 كانت في ذمة التي صندكؽ الضماف االجتماعي االلتزامات إلىكما تؤكؿ 
. الجيات المذككرة

( 52)مادة 
: تعاريف

 األلفاظ اآلتية ىذا القانكف كالمكائح التي تصدر بمقتضاه تدؿ أحكاـتطبيق 
.  عمى غير ذلؾةلـ تقـ قريف عمى المعاني المبينة فيما يمي ما

 :المضمكف  (1
 أك األساسي ىذا القانكف سكاء كاف مف مستحقي المعاش بأحكاـكل مف ينتفع 

.. الرعاية االجتماعية أك كاف مف المشتركيف
 :المشترؾ (2

.   ىذا القانكف مقابل أداء اشتراكاتبأحكاـىك المضمكف الذؼ ينتفع 
أنفسيـ كأفراد  الشركاء كالمكظفكف كالعماؿ كالعاممكف لحساب ـكالمشترككف ق

 بأنظمة التقاعد كالتاميف كما يعتبر مف المشتركيف المنتفعكف . األربعةسر ىذه الفئات أ
 .االجتماعي كذلؾ إلى أف تحل أنظمة قانكف الضماف االجتماعي محل ىذه األنظمة

 :الشريؾ (3
 يككف دخل الشركاء إنتاجيةىك المنتج الذؼ يساىـ بعممو في كحدة أك منشأة 

 .كأدكات اإلنتاج الصافية يتحدد بعد خصـ نصيب المكاد األرباحفييا نصيبا مف 
 :العامل (4

 مرتب يؤدؼ نقدا أكىك مف يعمل لدػ الغير بمقتضى عقد عمل مقابل اجر 
 ال يطبق أعماؿ إنتاجية أك في إنتاجية غير أعماؿأك عينا، سكاء كاف ذلؾ في 

. بشأنيا نظاـ الشركاء، كسكاء كاف العامل مكاطنا أك أجنبيا
 :العاممكف لحساب أنفسيـ (5

كأصحاب ىـ أصحاب الميف الحرة أك الحرؼ الحرة الذيف ال يعممكف لدػ الغير، 
 . ال يطبق فييا نظاـ الشركاءالتي الزراعية أك الصناعية أك غيرىا األعماؿ
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 :اآلجرالمرتب أك  (6
 اشتراكات المكظفيف أساسو الفعمي الذؼ تحسب عمى األجرىك المرتب الفعمي أك 

كيشمل .  المعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانيةأساسوكما تسكػ عمى . أك العماؿ
 مضافا أليو ما  أساسيجرأساسيا أك أمف مرتب  (المشترؾ)ما يتقاضاه المضمكف 

 اإلضافات كذلؾ بشرط أف تككف ىذه أخرػ يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية 
 .ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة

، سكاء كاف يؤدػ مف جية العمل أك كاألجركتحدد المكائح عناصر المرتب 
 .غيرىا، كسكاء كاف يؤدػ نقدا أك عينا أك في شكل عمكالت أك بأية صكرة أخرػ 

 :الدخل (7
 أسسكتبيف المكائح . ىك الدخل المفترض لمشركاء، كلمعامميف لحساب أنفسيـ

. تقدير ىذا الدخل المفترض فيما يتعمق بالفئتيف المذككرتيف مف المشتركيف
 : العملإصابة (8

 تمحق بالشخص كتككف ناشئة عف عممو أك خدمتو أك تحدث ىي اإلصابة التي
 تحصل لو أثناء ذىابو إلى اإلصابات التي، بما في ذلؾ  لو أثناء العمل أك الخدمة

 تبينيا التي المينة أمراض مرض مف  كأؼ . محل عممو أك خدمتو أك عكدتو منو
.  المكائح

 :العجز الكمي (9
، كيثبت   عمل بمقابلأؼىك العجز الكمي المستديـ الذؼ يعكؽ صاحبو عف أداء 

كيعتبر مف .   المكائح كبناء عمى تقرير مف لجنة تقدير العجز المختصةألحكاـكفقا 
 ػحاالت العجز الكمي المرض المستديـ الذؼ يستمر لمدة سنة أك ما يجاكز ذلؾ مت

 .تكافرت بشأنو الشركط السالف ذكرىا
 : االشتراؾ (10

ىك المبمغ الذؼ يفرض بمقتضى ىذا القانكف كلكائحو عف المشتركيف 
.  كتصدر بتحديده المكائح.   الضماف االجتماعيألنظمةالخاضعيف 
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( 53)مادة 
 :الموائح 

 ىذا القانكف بقرارات مف المجنة الشعبية أحكاـتصدر المكائح البلزمة لتنفيذ 
 المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي ما لـ ينص آميفالعامة بناء عمى عرض 

. عمى خبلؼ ذلؾ
 التفصيمية كتعميمات العمل األنظمة المكائح المذككرة تصدر أحكاـكفي حدكد 

.  المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعيأميفبقرارات مف 
 كالقرارات كاألنظمةكيظل ساريا كل ما ال يخالف ىذا القانكف مف المكائح 

 أمانة االجتماعي كتنظيـ فالمعمكؿ بيا حاليا في كل ما يتعمق بشئكف الضما
الضماف االجتماعي كصندكؽ الضماف االجتماعي كذلؾ ما لـ تمغ ىذه المكائح 

.  ىذا القانكف ألحكاـ كالقرارات أك تعدؿ كفقا كاألنظمة
( 54)مادة 

: االغاء
ـ كالقكانيف المعدلة لو 1973لسنة  (72)يمغى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

. كما يمغى كل حكـ آخر يخالف أحكاـ ىذا القانكف 
( 55)مادة 

: النشر والنفاذ
 المجاف أمناءعمى أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كسائر 

مع . الشعبية العامة كل فيما يخصو، تنفيذ ىذا القانكف، كيعمل بو مف تاريخ صدكره
. كينشر في الجريدة الرسمية. منو (50)مراعاة حكـ المادة 

مؤتمر الشعب العاـ 
 مف وفاة الرسوؿ 1389 األولى جمادر 28: صدر في
الدر ػػػػ مي1982ؿ ػػػػبرر أ 14: الموافق
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 املذكـــزة اإليضبحيــــت نقــبَـــىٌ 
 و 1980نسُت  (13)انضًبٌ االجتًبعي رقى 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 مذكرة إيضاحية
 ـ1980 لسنة 13: لقانوف الضماف االجتماعي رقـ

 :مقدمة
ـ كنفذت منو 1973 لسنة 72: صدر قانكف الضماف االجتماعي ألكؿ مرة برقـ- 1

أنظمة كثيرة منيا نظاـ المعاش األساسي لعديمي الدخل كفاقدؼ العائل، كنظاـ عبلكة 
العائمة ألصحاب المعاشات، كنظاـ إعانة الحمل، كما بدأ تنفيذ أنظمة الرعاية 

في حيف استمر بصفة مؤقتة تنفيذ تشريعات التقاعد لممكظفيف . االجتماعية
كتشريعات التأميف االجتماعي لمعماؿ ، كاتخذت اإلجراءات كاستصدرت القرارات 
لتطكير ىذه التشريعات ، كتصحيح بعض األكضاع التقاعدية كالتأمينية السابقة 
تمييدًا لسرياف أحكاـ الضماف االجتماعي ، التي تظل بحمايتيا فئات المكاطنيف 

جميعًا ، كترعى غير المكاطنيف المقيميف بميبيا ، كالتي تحل محل تشريعات التقاعد 
كالتأميف االجتماعي ، كمف ناحية أخرػ فقد صّدقت ليبيا عمى االتفاقيات الدكلية 

ـ ، كما صدقت عمى االتفاقية 1975 لسنة 37: لمضماف االجتماعي بالقانكف رقـ 
ـ ، ثـ أدخمت عمى 1974 لسنة 65: العربية لمتأمينات االجتماعية بالقانكف رقـ 

 :قانكف الضماف االجتماعي تعديبلت جزئية بالقكانيف اآلتية 
 .ـ  1975 لسنة 96: القانكف رقـ  -

 .ـ  1976 لسنة 19: القانكف رقـ  -

 .ـ  1978  لسنة  7: القانكف رقـ  -

غير أنو سرعاف ما تبيف أف التعديبلت كالقرارات السالف ذكرىا غير كافية - 2
 .لتحقيق العدالة االجتماعية المنشكدة 

مف أجل ذلؾ أعدت أمانة الضماف االجتماعي أبحاثًا بيذا الشأف مستعينة بما - 3
لدييا مف خبرات ، كبمكتب العمل الدكلي، كركزت أىـ المبادغ التي رؤؼ أف يقـك 

 .التعديل الشامل عمى أساسيا
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كلقد رؤؼ عند صياغة األحكاـ التي كردت بتمؾ المذكرة أف مف األفضل أف - 4
يصدر تشريع جديد متكامل بشأف الضماف االجتماعي يحل محل قانكف الضماف 

 :ـ كيشتمل عمى ما يمي1973 لسنة 72: االجتماعي رقـ
 لسنة 72: ما بقي مف أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كىك الصادر برقـ .1

 .ـ1973

التعديبلت التي سبق إدخاليا عمى قانكف الضماف االجتماعي المذككر كذلؾ  .2
 لسنة 7: ـ كرقـ1976 لسنة 19: ـ كرقـ1975 لسنة 96بالقكانيف رقـ 

 .ـ1978

 40 دينار إلى 30التعديل الذؼ أدخل عمى قيمة المعاش األساسي برفعو مف  .3
 .دينار شيرياً 

مف التعديبلت اليامة إسناد االختصاصات كالصبلحيات اإلدارية إلى المجاف  .4
ـ 1979 لسنة 1: الشعبية عمبًل بقرار األمانة العامة لمؤتمر الشعب العاـ رقـ

كيستمـز ذلؾ تعديل قانكف الضماف االجتماعي، . بشأف المجنة الشعبية العامة
بحيث ينص فيو عمى أف تتكلى االختصاصات كالمسؤكليات اإلدارية المجنة 
الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كالمجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في 

 .البمديات

لغاء الييئة  .5 التعديبلت التي اقتضاىا إعادة تنظيـ أمانة الضماف االجتماعي كا 
لغاء الييئات  العامة لمضماف االجتماعي كذلؾ تبعًا إلعادة تنظيـ األمانات كا 

 .ـ1979 لسنة 2: العامة عمبًل بقرار األمانة العامة لمؤتمر الشعب العاـ رقـ

التعديبلت التنظيمية المتعمقة بإنشاء صندكؽ الضماف االجتماعي بما لو مف  .6
دارية كمصركفات قائمة بذاتيا كذمة مالية مستقمة في  شخصية قانكنية كا 

 .داخل التنظيـ العاـ ألمانة الضماف االجتماعي

األحكاـ الجديدة كالمعدلة التي تضمنتيا مذكرة المبادغ المعركضة عمى  .7
المؤتمرات الشعبية كاإلطار التشريعي كالضماني الذؼ يجب كضع ىذه 

المبادغ فيو، حيث يستمـز المبدأ الكاحد منيا تعديل عدة نصكص كاستحداث 
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نصكص جديدة نزكاًل عمى مقتضيات الصياغة كاستكمااًل لمقكاعد كالضكابط 
 .التشريعية، كتحقيقًا لممصمحة العامة

كذلؾ مع مراعاة القرارات كالتكصيات السابقة التي صدرت بشأف تشريعات  .8
الضماف االجتماعي، كالتطكرات العممية التي جدت في العالـ بشأف أنظمة 

 .الضماف االجتماعي

كقد لكحع مف حيث الشكل أنو ما لـ يصدر تشريع جديد متكامل عمى النحك  .9
المرافق فإف األحكاـ األساسية لمضماف االجتماعي ستككف متفرقة مبعثرة بيف 
قكانيف كثيرة كتعديبلت عديدة عمى نحك يصعب معو اإلسناد ليا كالرجكع إلييا 

 .كتطبيقيا

 مف كفاة 1389 جمادػ األكؿ سنة 28كعمى ىدؼ مف ذلؾ كمو، صدر بتاريخ - 5
ـ 1980 لسنة 13:  مف الميبلد القانكف رقـ1980 أبريل سنة 14الرسكؿ المكافق 

بشأف الضماف االجتماعي، كتتمخص أىـ المعالـ كأبرز السمات ليذا القانكف الجديد 
 :في النقط اآلتية

 ففي مجتمع ارتضى القرآف شريعًة لو، يستيدؼ ىذا القانكف :أنو إسالمي -أ 
مبادغ التضامف كالتراحـ، كالبر كالتكافل، كسد حاجة العاجز، كتقرير حق 
لممحرـك في ماؿ المجتمع، يقتضيو بحكـ الشرع كالقانكف، كجمع الزكاة 
 .كصرفيا في مصارفيا الشرعية، كغير ذلؾ مف فرائض اإلسبلـ كشرائعو

أنو كفل الحاجات األساسية في المعاش لكل مف العاجز ولمف بمغ سف  -ب 
ومراعاة الفوارؽ الطبيعية بيف الرجل والمرأة مف حيث طبيعة , الشيخوخة 

 .العمل وسف انتياء الخدمة 

 فيك شامل لكل فئات المضمكنيف، مكاطنيف : أنو يتميز بالشموؿ والوحدة -ج 
كانكا أك غير مكاطنيف، كشامل لجميع المنافع كالمزايا التي تعارؼ الناس 

. كجرت االتفاقيات الدكلية عمى اعتبارىا مف منافع كمزايا الضماف االجتماعي
 .ىذا مع كحدة التطبيق ليذه األنظمة الضمانية ككحدة اإلطار كاإلدارة

 كعمى أنو يشجع كل فرد في المجتمع عمى أداء واجبو وممارسة عممو -د 
. مكاصمة البذؿ كاإلنتاج، عمى أف تظمو مظمة الضماف االجتماعي أينما كاف
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حتى إذا أدرؾ نياية المطاؼ بأف انتيت خدماتو كأعمالو ببمكغ السف المحددة، 
 .أك سقط عاجزًا عف العمل أك الخدمة، كفل لو المجتمع حقكقو كأشبع حاجاتو

 معاشات دائمة ال مكافآت أنو يخكؿ المضمكنيف في المجتمع الجديد- ق 
 . كال إعانات إجماليةمقطوعة

 جميعًا لمصمحة المضمكف كضـ أنو ييسر حساب مدد العمل والخدمة- و 
 .مدد العمل كالخدمة السابقة

مف  (المشترؾ)أنو يراعي مبدأ التالـز بيف ما يعطيو المضموف - ز 
 .اشتراكات وبيف ما يتقاضاه مف منافع

أنو يطبق مبدأ عدـ التفرقة في الضماف بيف المواطنيف وبيف األجانب - ح 
ليبيا عمى النحك الذؼ تضمنتو االتفاقيات الدكلية كأخصيا المقيميف في 

 بشأف المساكاة في المعاممة بيف 118: بالذكر في ىذا الشأف االتفاقية رقـ
الكطنييف كغير الكطنييف في الضماف االجتماعي، التي كضعيا المؤتمر العاـ 

 لسنة 37: لمنظمة العمل الدكلية كصّدقت عمييا ليبيا بمقتضى القانكف رقـ
 .ـ1975

 أفراد أسرة المضموف المستحقيف عنو - بأحكاـ كاضحة–أنو يرعى - ط 
سكاًء كاف في كقت كفاتو مف المضمكنيف العامميف، أك كاف في عند وفاتو 

 .ذلؾ الكقت مف أصحاب المعاشات

 حدكد التخصص الضماني شأف خدمات الرعاية الطبيةأنو يمتـز في - ؼ 
كالصحة المينية الضمانية النكعية تاركًا ألمانة الصحة كمرافقيا ما عدا ذلؾ 

 .مف الخدمات الصحية كالعبلجية العامة

 خطكطًا كاضحًة مف شأنيا خدمة المجتمع لمرعاية االجتماعيةأنو يضع - ؾ 
 .كمد يد العكف كاإليكاء كالتكجيو كالتربية كالرعاية لكل مف تتطمب ظركفيـ ذلؾ

 – في االشتراكات كالتمكيل يكفل لألمانة والصندوؽ حقوقيماأنو كما - ؿ 
 ال تيددىا أسباب يكفل لممضموف حقوقو في المنافع الضمانيةفإنو - عامة

االنقطاع أك السقكط كما يحمييا مف الحجز كالتنازؿ حتى ال يقع المضمكف 
 .كأسرتو بيف براثف العكز كالحاجة
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 يعفي المنافع واالحتياجات وريع االستثمارات مف الضرائب والرسوـأنو - ـ 
رعايًة لحقكؽ المضمكف اإلنسانية كتمشيًّا مع ما ىك سائد في كل األنظمة 

 .الضمانية
 :تفصيل وبياف-  لما أجممناه–ىذا وفيما يمي * 

 البػػػػػاب األوؿ
دارتو  الضماف االجتماعي وا 

 ػػػ....  ػػػ  
 :طائفتيف مف األحكاـيشتمل الباب األكؿ مف القانكف عمى 

تعنى بتعريف الضماف االجتماعي كما يكفمو لممكاطنيف كغير األولى منيا - 1
 :عمى أف (1)المكاطنيف مف حقكؽ في المنافع النقدية كالعينية حيث تنص المادة رقـ 

الضماف االجتماعي حق يكفمو المجتمع عمى الكجو المبيف بيذا القانكف لجميع  ]
 .]المكاطنيف بميبيا كحماية لممقيميف فييا مف غير المكاطنيف 

كيشمل الضماف االجتماعي كل نظاـ يكضع أك إجراء يتخذ طبقًا ليذا القانكف 
صابة العمل  بقصد حماية الفرد كرعايتو في حاالت الشيخكخة كالعجز كالمرض كا 

كا عانتو . كمرض المينة، كعند فقد العائل كانقطاع سبل العيش كعند الحمل كالكالدة
كما يشمل . عمى تحمل األعباء العائمية كفي حاالت الككارث كالطكارغ كالكفاة

الضماف االجتماعي الرعاية االجتماعية لمف ال راعي لو مف األطفاؿ كالبنيف كالبنات 
 .كالمعكقيف كالعجزة كالشيكخ، كرعاية كتكجيو األحداث في حاالت الجنكح كاالنحراؼ

كيشمل الضماف االجتماعي كذلؾ إجراءات كتدابير األمف الصناعي كالعناية 
 .[بحاالت إصابة العمل كأمراض المينة كا عادة تأىيل المرضى كالمصابيف كالعجزة

بأف يعتبر مف أنظمة الضماف االجتماعي التي تقـك عمى  (2)كتقضي المادة 
  نظاـ الزكاة الشرعية اإلسبلمية كأؼ نظاـ آخر يكضع –تنفيذىا أجيزتو اإلدارية 

عمى أساس مف أصكؿ الشريعة الغّراء كمبادئيا لحماية الفرد كرعايتو كدرء المخاطر 
كاف البّد مف اإلشارة إلى أف  (الضماف االجتماعي)ىذا كفي مجاؿ تحديد إطار . عنو

ـ كالبلئحة الصادرة 1974 لسنة 43المقرر بالقانكف رقـ - نظاـ تقاعد العسكرييف 
 ىك مف أنظمة الضماف االجتماعي، حيث تقتضي األكضاع الخاصة –تنفيذًا لو 
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برجاؿ القكات المسمحة استقبلليـ بذلؾ النظاـ الضماني الخاص، عمى أف تتكلى 
تنفيذه أمانة الضماف االجتماعي بمختمف لجانيا الشعبية كأقساميا اإلدارية، كعمى أف 

تككف أمكاؿ تقاعد العسكرييف حسابًا مستقبًل مف حسابات صندكؽ الضماف 
كمف ناحية أخرػ فقد أشير إلى أف تشريعات التأميف االجتماعي . االجتماعي

ىي مف حيث طبيعتيا -  القائمة حالياً –كتشريعات تقاعد مكظفي الخدمة المدنية 
كأداة تنفيذىا أنظمة ضمانية تظل سارية إلى أف تحل محميا األنظمة الضمانية 

 .الجديدة
فيي خاصة بإدارة الضماف االجتماعي أما الطائفة الثانية مف أحكاـ ىذا الباب - 2

كالقياـ عمى شؤكنو، كتعكس مكاد القانكف في ىذا الخصكص أحكاـ قرار األمانة 
ـ بشأف المجاف الشعبية العامة، كقرار 1979 لسنة 1: العامة لمؤتمر الشعب العاـ رقـ

ـ بشأف إعادة تنظيـ األمانات، كما 1979 لسنة 2: األمانة العامة المذككرة رقـ
في تركيز مناسب لصندكؽ الضماف االجتماعي - الثاني-تعرض مكاد ىذا الباب 

بكصفو شخصًا اعتباريًا عامًا لو ذمة مالية قائمة بذاتيا، كميزانية مستقمة عف الميزانية 
يرادات معينة كأكجو صرؼ مخصصة كلجنة تتكلى إدارة شؤكنو  العامة لمدكلة كا 

 كيككف مف أعضائيا مدير أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعييرأسيا 
الصندكؽ مع بياف القكاعد الرئيسية المتعمقة بإيرادات الصندكؽ كأمبلكو كاستثماراتو 

كجدير بالذكر في ىذا الصدد أف األحكاـ التنظيمية ألمانة . كتخصيص مصركفاتو
( 53)الضماف االجتماعي كصندكؽ الضماف االجتماعي سكؼ تظل، بحكـ المادة 
مف قانكف الضماف االجتماعي الجديد، باقيًة كسارية فيما ال يخالف نصًا مف 

نصكص ىذا القانكف، كذلؾ ما لـ تمغ ىذه األحكاـ أك تبدؿ، كنعني بيذه األحكاـ 
التنظيمية أحكاـ قرار المجنة الشعبية العامة الخاص بتنظيـ أمانة الضماف االجتماعي 

 مارس سنة 29 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1388 ربيع الثاني سنة 30الصادر في 
 مف كفاة 1388 ذؼ الحجة سنة 8 مف الميبلد كالمعدؿ بالقرار الصادر في 1979

ـ كقرارات أميف المجنة الشعبية العامة 1979 أكتكبر سنة 29الرسكؿ المكافق 
لمضماف االجتماعي الصادرة بشأف التنظيـ الداخمي ألمانة الضماف كصندكؽ 

 .الضماف
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مف القانكف تقضي بتشكيل لجنة الصندكؽ  (6)كيبلحع بيذا الشأف أف المادة - 
. برئاسة األميف كعضكية مدير الصندكؽ كمندكبيف عف المضمكنيف كجيات العمل

مف قرار المجنة الشعبية العامة  (5)كىك تشكيل يغاير ما كانت تنص عميو المادة 
 .بتنظيـ األمانة كالصندكؽ المشار إليو

كما أنو تجدر اإلشارة إلى أف أىـ مسؤكليات صندكؽ الضماف االجتماعي ىي - 
ضبط شؤكف مالية الضماف كحساباتو كاستثماراتو كالعناية بمركزه المالي كتقييـ المنافع 

مف القانكف  (34 ك 33)الضمانية كاالشتراكات كذلؾ عمى ما أكجبتو المادتاف 
 .الجديد

 قبل الكبلـ عف منافع الضماف االجتماعي كالمضمكنيف –كأخيرًا فقد لـز - 3
أف يرد في ختاـ الباب األكؿ مبدأ - (في األبكاب الثاني كالثالث كالرابع)كاالشتراكات 

 كذلؾ بالنسبة إجبارر  في الضماف االجتماعي االشتراؾكىك أف  (9قررتو المادة )ىاـ 
الذيف تنطبق عمييـ أحكاـ القانكف الجديد،  (المشتركيف)إلى جميع فئات المضمكنيف 
. مبدأ إلزامية االشتراؾ (32/5)كما أكدت المادة . (31)كالذيف نصت عمييـ المادة 

في -  أيًا كاف –أنو ال يجكز تحميل المضمكف نصيبًا  (9)كأضافت المادة 
االشتراكات أك في غيرىا مف أعباء منافع الضماف االجتماعي أك تكاليف خدماتو 

 إاّل في الحدكد التي ينص عمييا قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح التي –كمزاياه 
ذلؾ أنو لما كاف التشريع الجديد يصدر عف فمسفة الثكرة في رعاية . تصدر تنفيذًا لو

الفرد كحمايتو، ككفالة الطمأنينة لو عمى مستقبمو ىك كعيالو، كمف ثـ تكفير العكامل 
فإنو ال مناص مف أف يككف التقدـ لمتسجيل - المشجعة عمى التنمية كزيادة اإلنتاج

كأداء اشتراكات الضماف، أمرًا إلزاميًا عمى جيات العمل كالخدمة ال خيار فيو، كذلؾ 
الخاضعيف ألحكاـ القانكف كالذيف  (المشتركيف)بالنسبة لجميع فئات المضمكنيف 

فإف تخمف المسئكؿ في أؼ - كضعت ىذه األحكاـ لصالحيـ كصالح أفراد أسرىـ 
جية عمل أك خدمة عف التسجيل أك االشتراؾ أك حّمل العامميف لديو نصيبًا مف 
االشتراكات يجاكز الحدكد التي ينص عمييا القانكف أك لكائحو التنفيذية، أك تيرب 

بأؼ طريقة مف االلتزامات المفركضة عميو، فإنو يتعرض لتكقيع العقكبات المنصكص 
. مف القانكف  (46، 45)عمييا في المادتيف 
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 البػػػاب الثػػػػػػػػػػاني
 منافع الضماف االجتماعي

يتعمق أحدىما بالمنافع النقدية، كالثاني : يشتمل ىذا الباب عمى فصميف
 .بالمنافع العينية

 الفصل األوؿ
 المنافع النقديػػػػػػة

كالمنافع -  عمى اختبلؼ أنكاعيا –المنافع الضمانية النقدية ىي المعاشات 
 .قصيرة األمد ، كالمنح المقطكعة

لكل -  بدكف اشتراكات تقابميا– تستحق معاشات أساسيةكالمعاشات ىي أما 
ما   تستحق لممضمكنيف معاشات ضمانية أخرر مف تتكافر فيو شركط استحقاقيا، كا 

المشتركيف عند انتياء العمل أك الخدمة بسبب الشيخكخة أك بسبب العجز الناشئ 
عف إصابة عمل أك مرض مينة، أك بسبب العجز الكمي الناشئ عف غير إصابة 
 .عمل، أك معاشات تستحق ألفراد األسرة عند كفاة المضمكف أك صاحب المعاش

 .عبلكة العائمة- أيًا كاف–كيستحق صاحب المعاش  -

 .منحة الكفاة-  فكر كفاتو–كما يستحق أفراد أسرة المضمكف  -

كيقتضي ذلؾ أف تعرض ىذه المذكرة بدايًة لقكاعد انتياء الخدمة أك العمل،  -
ثـ ألحكاـ كل معاش مف المعاشات الضمانية، كعبلكة العائمة، كمنحة الكفاة 
المقررة لممضمكنيف كأصحاب المعاشات، ثـ ألحكاـ المنافع قصيرة األمد 

 :كالمنح المقطكعة، كذلؾ عمى النحك الذؼ يرد فيما يمي

 :مدة الخدمة والعمل وأحكاـ انتيائيا
لما كاف معاش الشيخكخة يستحق في حالة انتياء مدة خدمة المضمكف  -
أك مدة عممو، بسبب بمكغ السف المحددة النتياء الخدمة أك العمل،  (المشترؾ)

 .فقد اقتضى ذلؾ أف يعنى قانكف الضماف االجتماعي بتحديد ىذه السف

ـ ينص 1973 لسنة 72: رقـ-  السابق–كقد كاف قانكف الضماف االجتماعي  -
 حالة بمكغ سف معينة األولى: عمى أف معاش الشيخكخة يستحق في حالتيف
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 حالة :والثانية (بحسب األحكاؿ)كىي ستكف سنة أك خمس كخمسكف سنة 
 .قضاء عشريف سنة في الخدمة أك العمل

ـ كقانكف الخدمة المدنية 1976 لسنة 50: ىذا في حيف صدر القانكف رقـ -
ـ كنص فييما عمى أف تنتيي خدمة المكظف ببمكغو 1976 لسنة 55: رقـ

خمسًا كستيف سنة كاممة، كأنو يجكز لظركؼ استثنائية يقتضييا صالح العمل 
مد خدمة المكظف لمدة سنتيف عمى أف تحسب ىذه المدة ضمف مدة خدمتو 

 .التقاعدية

ـ عمى أف تنتيي 1977 لسنة 39: كنص قانكف السمؾ السياسي كالقنصمي رقـ -
ف كاف يجكز إحالتيـ إلى  خدمة أعضاء السمؾ ببمكغ سف الخامسة كالستيف، كا 
التقاعد عند بمكغ سف الخامسة كالخمسيف كما يجكز مف ناحية أخرػ إبقاؤىـ 

في الخدمة بعد الخامسة كالستيف لمدة سنة قابمة لمتجديد عمى أاّل يجكز 
 .إبقاؤىـ في الخدمة إلى ما بعد سف السابعة كالستيف

ـ عمى انتياء خدمة رجاؿ 1976 لسنة 51: كما نص قانكف نظاـ القضاء رقـ -
القضاء كالنيابة العامة ببمكغيـ ستيف سنة كاممة، كيجكز بناًء عمى طمبيـ أف 

كفي تشريعات . يحالكا إلى التقاعد متى تجاكزت سنيـ الخامسة كالخمسيف
الشرطة كحرس الجمارؾ تختمف سف انتياء الخدمة باختبلؼ الكظيفة أك 

ـ ينص عمى سف 1967كل ذلؾ في حيف بقي قانكف التقاعد لسنة .. الرتبة
كبقى سف استحقاؽ معاش الشيخكخة في نظاـ . الستيف شرطًا النتياء الخدمة
 .التأميف االجتماعي ستيف سنة

كلقد رؤػ عند كضع مشركع القانكف الجديد لمضماف االجتماعي، أنو لما كاف  -
أك  (المشترؾ)معاش الشيخكخة يستحق في حالة انتياء خدمة المضمكف 

عممو، بسبب بمكغ السف المحددة النتياء العمل أك الخدمة، فإف ذلؾ يقتضي 
 .بتحديد ىذه السف-  ذاتو–أف يعنى قانكف الضماف 

إلى أف يككف تحديد السف التي تنتيي عندىا -  مف قبل–كلئف كاف االتجاه 
الخدمة أك العمل، في التشريعات التي تنظـ العمل أك الخدمة، إال أف األمر قد غدا 
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يستكجب كضع قكاعد مكحدة كمناسبة لتحديد السف المذككرة في قانكف الضماف 
 :االجتماعي، كذلؾ بمراعاة االعتبارات اآلتية

أف ترد ىذه القكاعد المكحدة في قانكف الضماف االجتماعي، حيث يرتبط  -أ 
ببداية استحقاقو -  في جميع األحكاؿ–انتياء خدمة المضمكف أك عممو 

لمعاش الشيخكخة، كذلؾ أيًا كاف عممو كأيًا كانت خدمتو، كحتى ال تتفرؽ 
أحكاـ انتياء الخدمة كالعمل بيف تشريعات عديدة، كحتى ال تختمف تمؾ 

 .األحكاـ بغير مقتضى باختبلؼ ىذه التشريعات

أف تسرؼ ىذه القكاعد المكحدة التي كردت بقانكف الضماف االجتماعي كالتي  -ب 
تتعمق بسف انتياء العمل أك الخدمة عمى جميع فئات المضمكنيف 

أيًا كانت أعماليـ أك كظائفيـ، كسكاًء كانكا مف المكظفيف  (المشتركيف)
العمكمييف بالكحدات اإلدارية الخاضعيف ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية، أك 

قانكف السمؾ السياسي كالقنصمي، أك كانكا مف العماؿ الذيف يخضعكف ألحكاـ 
قانكف العمل كلكائحو كاألنظمة السارية بمقتضاه، أك كانكا مف الشركاء في 
اإلنتاج أك مف غيرىـ، كال يستثنى مف ذلؾ إال فئات المضمكنيف الخاضعيف 

ألحكاـ قكانيف نظاـ القضاء كالشرطة كحرس الجمارؾ، كذلؾ لبلعتبارات التي 
 .قاـ عمييا تحديد سف انتياء الخدمة في ىذه الجيات

 أف ىذه القكاعد الجديدة المتعمقة بتحديد السف كالكاردة في قانكف الضماف  -ج 
 المنصكص قد عدلت أحكاـ انتياء الخدمة أو العمل-  المرافق–االجتماعي 

 55: ـ كفي قانكف الخدمة المدنية رقـ1976 لسنة 50: عمييا في القانكف رقـ
ـ 1977 لسنة 39: ـ كفي قانكف السمؾ السياسي كالقنصمي رقـ1976لسنة 

كفي سائر التشريعات األخرػ المنظمة لمخدمة كالعمل كأنظمة الشركاء في 
اإلنتاج في المنشآت التي تطبق بيا مقكلة شركاء ال أجراء، كأنظمة العمل 

 .كالعماؿ

 حكـ عدلتمف قانكف الضماف االجتماعي الجديد قد  (13)كبذلؾ فإف المادة  -
كعدلت . ـ1976 لسنة 55: مف قانكف الخدمة المدنية رقـ (106)المادة 

 لسنة 39: مف قانكف السمؾ السياسي كالقنصمي رقـ (22)كذلؾ حكـ المادة 
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ـ كما عدلت جميع أحكاـ التشريعات األخرػ كاألنظمة المتعمقة بتحديد 1977
فيما عدا أنظمة القضاء كالشرطة كحرس )سف انتياء العمل أك الخدمة 

 .(الجمارؾ

ـ 1981عمى أف يسرر حكـ ىذا التعديل اعتباراًال مف أوؿ شير يونيو سنة  -
مف قانوف الضماف  (50)مف المادة  (ب)وىو التاريخ المحدد بالفقرة 

 لسرياف أنظمة المنافع الضمانية الجديدة كأنظمة االجتماعي الجديد
 .االشتراكات الجديدة كحمكليا محل أنظمة التقاعد كالتأميف االجتماعي

 أنو لما كانت الببلد تمر بمرحمة تحكؿ اجتماعي كاقتصادؼ كبير يستيدؼ  -د 
استكماؿ البناء الحضارؼ، مما يتطمب مف كل مكاطف بذؿ أقصى جيد ممكف 
في مكقع عممو كخدمتو، كأكبر نشاط في مجاؿ إنتاجو، فإف ذلؾ يقتضي رفع 
سف التقاعد بسبب الشيخكخة إلى حٍد مقبكؿ كمناسب، مع مراعاة الظركؼ 
المتعمقة بطبيعة المرأة، كما يقتضيو العمل في الصناعات كاألعماؿ األخرػ 

 .المضرة بالصحة

مف قانكف الضماف  (13)كعمى أساس ما تقدـ كضعت في المادة - ق 
قكاعد انتياء العمل كالخدمة بحيث  (ـ1980 لسنة 13: رقـ)االجتماعي الجديد 

 –تككف سف انتياء الخدمة أك العمل التي يستحق عندىا معاش الشيخكخة 
خمسًا كستيف سنة ميبلدية كاممة فيما يتعمق بالمضمكنيف - كقاعدة عامة

كىي ). مف الرجاؿ أيًا كانت كظائفيـ أك أعماليـ أك مكاقع إنتاجيـ (المشتركيف)
 .(السف المحددة النتياء الخدمة أساسًا في قانكف الخدمة المدنية الحالي

 :كأف تككف السف ستيف سنة ميبلدية كاممة بالنسبة إلى الفئات اآلتية
 العامبلت مف النساء، كقد ركعيت بيذا الشأف طبيعة المرأة كجرػ  -1

االستيداء بتشريعات الضماف االجتماعي في دكؿ العالـ األخرػ التي 
أقل مف السف -  النتياء الخدمة أك العمل–تحدد أكثرىا لممرأة العاممة سنًا 

 .المحددة لمرجل

 الرجاؿ العامميف في الصناعات كاألعماؿ المضرة بالصحة التي تحددىا  -2
لما ثبت عمى المستكػ الدكلي مف أف ثمة أعمااًل كصناعات ، المكائح
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تستنفد قكػ العامميف بيا في كقت أقصر مف األعماؿ كالصناعات 
 .العادية

 الرجاؿ العامميف في األعماؿ العادية كذلؾ بشرط أف يككف انتياء الخدمة  -3
أك العمل بناًء عمى مكافقتيـ كمكافقة الجيات التي يعممكف بيا أك يخدمكف 

 .فييا
السابقة مف ىذه المذكرة أف يستمر  (ىػ)كيجكز لمف بمغ السف المحددة بالفقرة - ك 

-  بحسب األحكاؿ–في الخدمة أك العمل بعد الخامسة كالستيف أك بعد الستيف 
بشرط مكافقتو ىك كمكافقة جية العمل أك الخدمة كمع عدـ اإلخبلؿ بالشركط 

كذلؾ ألنو متى كانت صحة . األخرػ المقررة قانكنًا لمبقاء في الخدمة أك العمل
المضمكف كظركفو الشخصية تساعده عمى مزيد مف العطاء كاإلنتاج، ككاف ثمة 

حاجة إلى اإلفادة مف خدمتو لصالح مجتمعو كببلده، فبل بأس بأف يبقى في 
 .العمل أك الخدمة متى انتفت المكانع القانكنية لبلستمرار فييا

إف القكاعد المتعمقة بمدد الخدمة أك العمل، ما يحسب منيا كما ال يحسب، - ز 
ككيف يحسب لؤلغراض الضمانية، إنما مكضعيا في قانكف الضماف االجتماعي 
كلكائحو، كال يسكغ أف ترد ىذه القكاعد في تشريعات أخرػ، أك أف يختمف حساب 

مف القانكف  (35)المدد باختبلؼ ىذه التشريعات، كقد نصت عمى ذلؾ المادة 
 .المرفق

أينما  (المشترؾ)إف مظمة الضماف االجتماعي سكؼ تظل المضمكف - ؼ 
ذىب، كحيثما كاف، كسكؼ تغطي مدة خدمتو كعممو جميعًا، بحيث تحسب 

كتضـ لو جميع مدد العمل كالخدمة، كلك انتقل مف عمل إلى آخر، كمف جية 
عمى أف يستمر  (32/5)خدمة إلى جية خدمة مف نكع آخر، كلقد نصت المادة 

االلتزاـ بأداء االشتراؾ حتى تاريخ انتياء خدمتو أك عممو أك بمكغ مدتو ما يخكلو 
 -: في نظاـ الضماف المكحد–أقصى معاش، كمتى كاف ذلؾ فإف مف الطبيعي 

 أف ال تسكػ مستحقاتو الضمانية عف كل فترة خدمة أك عمل عمى حدة،  -1
كال مف كل جية عمل عمى استقبلؿ، كال تككف التسكية إاّل في خاتمة 

أما ببمكغ سنة الشيخكخة . المطاؼ عندما تنتيي مدد أعمالو كخدماتو جميعاً 
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المحددة في القانكف ، أك بعجزه عف العمل عجزًا تنطبق عميو الشركط 
مف قانكف الضماف االجتماعي  (36)القانكنية، كىذا ما قررتو المادة 

 .الجديد

 أنو ال كجو الستحقاؽ معاش الشيخكخة لمجرد قضاء مدة معينة في  -2
ذلؾ أف المضمكف  . (عشريف سنة أك أقل أك أكثر)العمل أك في الخدمة 

كىك في العقد -  لغير عجز صحي–الذؼ يقعد عف الخدمة أك العمل 
ال يعتبر في سف الشيخكخة، كمف ثـ  (مثبلً )الرابع أك الخامس مف عمره 

ينبغي أاّل يستحق في ىذه الحالة معاش الشيخكخة كذلؾ ميما كانت مدة 
ف كاف يستحق معاشًا مف نكع آخر كمعاش  خدمتو أك عممو المحسكبة، كا 

 .العجز مثبًل متى تكافرت لو شركطو

الذؼ تنتيي خدمتو أك  (المشترؾ)عمى أف القانكف لـ يغفل حالة المضمكف - ؾ 
لسبب مف األسباب القانكنية قبل بمكغ سف انتياء -  أيًا كاف–ينتيي عممو 

-  سنة بحسب األحكاؿ60 سنة أك 65 كىي –( 13)الخدمة المحددة بالمادة 
كمف ثـ لـ يستحق معاش الشيخكخة، كما أنو لـ تتكافر لو شركط استحقاؽ 

مف القانكف عمى أف يستمر صرؼ  (38)معاش العجز الصحي، فنصت المادة 
ما كاف يتقاضاه قبل انتياء خدمتو أك عممو مف مرتب أك أجر أك غيرىما، إلى 

عمى أف يككف ذلؾ في الحدكد ككفقًا . أف يمحق بكظيفة أخرػ أك عمل آخر
لمقكاعد كالشركط التي تكضع في ىذا الشأف بقرار تصدره المجنة الشعبية العامة 

 .بناًء عمى اقتراح أمانة الضماف االجتماعي كالخزانة كالخدمة العامة

مف فئة المقيميف بميبيا بسبب العمل مف غير  (المشترؾ)فإذا كاف المضمكف - ؿ 
مف  (13)المكاطنيف، كانتيت خدمتو أك عممو بيا بسبب الشيخكخة كفقًا لممادة 

ذا كاف انتياء خدمتو أك . (14)القانكف، فإنو يستحق المعاش المقرر بالمادة  كا 
عممو بسبب إصابة العمل أك مرض المينة، فإنو يستحق معاش العجز المقرر 

ف كاف عجزه الكمي لغير إصابة عمل فإنو يتقاضى معاشًا . (17)بالمادة  كا 
أما إذا انتيت خدمتو أك عممو لغير األسباب المذككرة كما . (18)بمقتضى المادة 

مف  (2)فقرة  (38)في حالة انتياء عقد استخدامو أك عممو، فقد نصت المادة 
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إعانة -  في مثل ىذه الحالة–القانكف عمى أنو يتقاضى عف مّدة عممو أك خدمتو 
كذلؾ ما لـ تدخل مدة خدمتو أك . إجمالية تضع المكائح نظاميا كطريقة حسابيا

عممو ىذه في حساب المدد التي تنظـ ضميا كحسابيا اتفاقيات الضماف 
بيف ليبيا كبيف الدكلة التابع -  أك التي تبـر مستقببلً –االجتماعي الثنائية المبرمة 

 .ففي ىذه الحالة تككف أحكاـ االتفاقية أجدر باإلتباع. ليا ذلؾ المضمكف 

 :معاشات ال مكافآت
عمى أساس أف كل مف يخدـ  (ـ1967المقرر منذ سنة )يقـك نظاـ التقاعد 

كىي عشركف سنة بالنسبة لحالة بمكغ السف كعشر سنكات بالنسبة لحالة )مدة معينة 
فإذا لـ تكتمل لو . ، يستحق معاشًا تقاعديًا يصرؼ لو بصفة دكرية(العجز الصحي

نما يستحق مكافأة إجمالية تصرؼ لو مرًة كاحدة  ىذه المدة فإنو ال يستحق معاشًا كا 
لـ يبق ليـ مف بعدىا إاّل -  أك شؤكف أكالده كأسرتو–فإذا أنفقيا عمى بعض شؤكنو 

كلذلؾ فمقد ألغي في قانكف . الحرماف كأصبحكا غير قادريف عمى اإلنتاج كالعطاء
الضماف االجتماعي الجديد نظاـ المكافآت، كتقرر مبدأ استحقاؽ كل مضمكف 

ممف تغطييـ مظمة الضماف االجتماعي، معاشًا عند انتياء خدمتو أك  (مشترؾ)
عممو، سكاًء كاف انتياء الخدمة أك العمل بسبب التقاعد لمشيخكخة، أك بسبب العجز 
الناشئ عف المرض أك عف إصابة العمل أك مرض المينة، كما يمنح أفراد األسرة 

 . المستحقكف عف المضمكف معاشًا في حالة كفاتو
كطبيعي أف يتفاكت مقدار المعاش الذؼ يتقرر لممضمكف أك لممستحقيف عنو 
باختبلؼ عدد السنكات التي دفعت عنيا االشتراكات، كباختبلؼ المرتب أك األجر أك 

الدخل الذؼ حسبت عمى أساسو ىذه االشتراكات، غير أف المضمكف الذؼ تنتيي 
سكؼ يحصل ىك أك أفراد -  بسبب الشيخكخة أك العجز أك الكفاة –خدمتو أك عممو 

أسرتو عمى معاش شيرؼ في جميع األحكاؿ بحّد أدنى يكفل لو أك ليـ سد الحاجات 
 .المعيشية األساسية
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 معاش الشيخوخة
 :شروط استحقاقو

إف شركط استحقاؽ معاش الشيخكخة في قانكف الضماف االجتماعي الجديد 
أك عممو، كأف يككف ذلؾ ( المشترؾ)ىك أف تنتيي خدمة المضمكف  (14المادة )

مف ذلؾ القانكف النتياء العمل أك  (13)بسبب بمكغو سف الشيخكخة المحددة بالمادة 
 .الخدمة

فإذا انتيت خدمتو أك انتيى عممو بسبب آخر غير بمكغ سف الشيخكخة، فبل 
ف كاف قد يستحق معاشًا آخر  .يستحق معاش الشيخكخة، كا 

ذا بمغ سف الخامسة كالستيف  دكف أف تنتيي خدمتو أك عممو  (أك الستيف)كا 
نما استمر يعمل أك يخدـ بمكافقتو ىك كمكافقة جية العمل أك الخدمة كفقًا لحكـ  كا 

نما يككف استحقاقو لمعاش –( 13)الفقرة الثالثة مف المادة   فبل يستحق معاشًا، كا 
أك سف )الشيخكخة عندما تنتيي خدماتو كأعمالو فيما بعد سف الخامسة كالستيف 

 .(الستيف بحسب األحكاؿ
كغني عف البياف أنو يشترط الستحقاؽ معاش الشيخكخة أف يككف المضمكف 

أؼ أف يككف كاحدًا مف أفراد الفئات األربعة التي يستحق أفرادىا . مف المشتركيف
كىذه الفئات ىي عمى كجو التحديد كعمى ما . المنافع الضمانية مقابل االشتراكات

 :مف القانكف الجديد (31)قررتو المادة 
 .الشركاء في المنشآت اإلنتاجية التي ينطبق بيا نظاـ شركاء ال أجراء -أ 

المكظفكف العمكميكف باألمانات كبالمجاف الشعبية كسائر الجيات اإلدارية  -ب 
العامة كالكحدات اإلدارية بما في ذلؾ األجيزة العامة القائمة بذاتيا كالبمديات 

كرجاؿ القضاء كالنيابة كالسمؾ السياسي . كالييئات العامة كالمؤسسات العامة
 .كالقنصمي كغيرىـ، كرجاؿ الشرطة كحرس الجمارؾ

 . العاممكف بمقتضى عقكد عمل مكتكبة أك شفكية -ج 

 العاممكف لحساب أنفسيـ في الميف الحرة أك الحرؼ الحرة أك في الزراعة أك  -د 
 .الصناعة أك غير ذلؾ مف األعماؿ

 .مف القانكف  (52 ك 31)كيرجع في بياف المشتركيف إلى المادتيف 
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كمتى انتيت خدمة المشترؾ أك عممو بسبب بمكغو السف المحددة بالمادة 
مف القانكف، فإنو يستحق معاش الشيخكخة بالتطبيق لمقكاعد التي تنص عمييا  (13)

مكاطنًا كاف أك أجنبيًا )كذلؾ بصرؼ النظر عف جنسيتو . مف القانكف  (14)المادة 
ذلؾ أنو ال تمييز في الحقكؽ اإلنسانية األساسية (. ذكرًا كاف أك أنثى)كجنسو  (مقيماً 

بيف -  كمبدأ عاـ–كال تفرقة في مزايا الضماف االجتماعي . بيف الذكر كاألنثى
كقد . المكاطف كغير المكاطف متى كاف ىذا مقيمًا في الببلد إقامة شرعية قانكنية

 المتعمقة بعدـ التفرقة في المعاممة 118: سبقت اإلشارة إلى االتفاقية الدكلية رقـ
 .الضمانية بيف الكطنييف كاألجانب

كمف ناحية أخرػ فإف المشترؾ يستحق معاش الشيخكخة الذؼ تتكافر لو 
شركطو، أيًا كانت مدة خدمتو أك عممو المحسكبة، كال يشترط القانكف الجديد 
كما )الستحقاؽ معاش الشيخكخة الضماني عددًا معينًا مف سني الخدمة أك العمل 

، كال يشترط عددًا معينًا مف األسابيع المدفكعة (ـ1967كاف يفعل قانكف التقاعد لسنة 
 .(ـ1957كما كاف ينص قانكف التأميف االجتماعي لسنة )عنيا االشتراكات 

 قواعد تسوية معاش الشيخوخة
 عمى –مف القانكف الجديد  (14)بمقتضى المادة يحسب معاش الشيخوخة - 1

أساس متكسط المرتب الفعمي لممكظف، أك األجر الفعمي لمعامل، أك الدخل المفترض 
متكسط ذلؾ في خبلؿ مدة ثبلث - لمشريؾ، أك الدخل المفترض لمعامل لحساب نفسو

السنكات السابقة عمى تاريخ انتياء خدمتو أك عممو، كيضرب ىذا المتكسط في      
كذلؾ عف كل سنة خدمة أك عمل مف العشريف السنة األكلى لممشترؾ ك % 2 1 /2
كقد تكخى القانكف بيذا األساس . عف كل سنة خدمة أك عمل لو تالية لذلؾ% 2

لمحساب أف يخكؿ المشترؾ الذؼ يتـ خمسًا كثبلثيف سنة خدمة أك عمبًل معاشًا 
كذلؾ كضع مناسب كمقبكؿ يراعي الكاقع في . مف مرتبو أك أجره% 80يساكؼ 

 .مجتمعنا كما يراعي مستكيات المعاشات في دكؿ العالـ األخرػ 

 المرتب الفعمي لممكظف المشترؾ، كاألجر الفعمي :ويقصد بالمرتب أو األجر- 2
لمعامل المشترؾ، كىك الذؼ تحسب عمى أساسو االشتراكات التي تؤدػ عنيـ كما 

كىك يشمل ما يستحقو مف عبلكات . تسكػ عمى أساسو المعاشات التي تستحق ليـ
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كبدالت كمزايا مالية أخرػ عمى النحك الذؼ تحدده المكائح، كبشرط أف تككف ىذه 
 (.6 فقرة 52مادة )اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة 

 الدخل المفترض لمشركاء، كالدخل المفترض لمعامميف لحساب :ويقصد بالدخل- 3
كتبيف المكائح أسس تقدير ذلؾ الدخل بالنسبة لياتيف الفئتيف مف فئات . أنفسيـ

كتحسب عمى أساس ىذا الدخل المفترض . (52/7مادة ) (المشتركيف)المضمكنيف 
 .كما تسكػ عمى أساسو المعاشات التي تستحق ليـ. االشتراكات التي تؤدػ عنيـ

مف القانكف بأف يختار كل مضمكف مف الشركاء كمف  (32)كتقضي المادة 
العامميف لحساب أنفسيـ الدخل المفترض الذؼ يناسبو مف بيف قائمة لمدخكؿ 

المفترضة تضعيا الئحة االشتراكات التي تصدر تنفيذًا لمقانكف الجديد كمع مراعاة 
القكاعد التي تتضمنيا ىذه البلئحة، كأساس قاعدة الدخل المفترض ما انتيت إليو 

مف أنو فيما -  تمييدًا إلعداد مشركع القانكف –أبحاث أمانة الضماف االجتماعي 
كىـ الشركاء في اإلنتاج الذيف يتقاضكف  )يتعمق بياتيف الفئتيف مف المضمكنيف 

حصة مف األرباح الصافية لممنشأة تتحدد بعد خصـ نصيب المكاد كأدكات اإلنتاج، 
كثيرًا ما يتعذر تحديد الدخل الفعمي لكل منيـ لغرض  (كالعاممكف لحساب أنفسيـ

لتحديد  (الدخل المفترض)تحديد االشتراؾ الكاجب تحصيمو شيريًا، فرؤػ اتباع طريقة 
كسكؼ تتكلى المكائح . االشتراؾ، كىك ما يستمـز إتباع الطريقة ذاتيا لتسكية المعاش

جراءاتو  .بياف ذلؾ كترتيب قكاعده كا 

كيجب أاّل ننسى في شأف تسكية المعاش كحسابو قاعدة أصمية أكردتيا المادة - 4
مف القانكف كىي أف يراعي في جميع األحكاؿ التبلـز في أساس الحساب  (32/4)

بيف المنافع الضمانية التي يقدميا الضماف االجتماعي لممشترؾ كبيف االشتراكات 
 .التي يحصميا في مقابل ىذه المنافع

مف القانكف الجديد عمى أاّل يقل معاش  (14)تنص المادة : الحّد األدنى- 5
كنعني بذلؾ الحّد األدنى . الشيخكخة عف ثمانيف في المائة مف الحّد األدنى لؤلجكر

لؤلجكر الذؼ تضعو المجنة الشعبية العامة بقرار منيا باالستناد إلى قانكف العمل 
كبناًء عمى دراسة مستكػ األسعار كتكاليف المعيشة كأكضاع العمالة، كما أف 

 .المقصكد بذلؾ الحّد األدنى لؤلجكر السارؼ كقت استحقاؽ المعاش
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 لسنة 72: كلقد كاف الحد األدنى لممعاشات في قانكف الضماف االجتماعي رقـ
كبناًء عمى قرارات المؤتمرات الشعبية قّررت المجنة . ـ ثبلثيف دينارًا شيرياً 1973

 فبراير 24 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1388 ربيع األكؿ سنة 27الشعبية العامة في 
كارتبط ذلؾ بزيادة . ـ رفع الحد األدنى المذككر إلى خمسيف دينارًا شيرياً 1979سنة 

معاشات التقاعد كمعاشات التأميف االجتماعي كرفع حدىا األدنى إلى خمسيف دينارًا 
 .شيرياً 

 (كىك خمسكف دينارًا شيرياً )ىذا كسكؼ يبقى حكـ الحد األدنى المذككر 
ـ 1967معمكاًل بو بالنسبة إلى معاشات التقاعد المقررة بقانكف التقاعد لسنة 

ـ كمعاشات التأميف 1974 لسنة 43: كمعاشات تقاعد العسكرييف المقررة بالقانكف رقـ
كذلؾ عمبًل . ـ كالقكانيف المعدلة لو1957 لسنة 53االجتماعي المقررة بالقانكف رقـ 

 كأما حكـ الحد األدنى المقرر ألكؿ مرة –. بقرار المجنة الشعبية العامة السالف ذكره
مف الحد األدنى % 80كىك )مف قانكف الضماف االجتماعي الجديد  (14)بالمادة 
ـ كىك التاريخ 1981فسكؼ يككف سريانو اعتبارًا مف تاريخ أكؿ يكنيو سنة  (لؤلجكر

مف القانكف لسرياف أحكاـ المعاشات  (50)الذؼ حددتو الفقرة الثانية مف المادة 
الضمانية الجديدة كيقتصر العمل بيذا الحّد األدنى عمى معاشات الشيخكخة التي 

 .تقّرر كفقًا لمقانكف الجديد
مف القانكف الجديد بأاّل يزيد معاش  (14) كتقضي المادة :الحد األقصى- 6

لممكظف، أك األجر  (الفعمي)الشيخكخة عمى ثمانيف في المائة مف متكسط المرتب 
لمعامل لحساب نفسو أك لمشريؾ في اإلنتاج   (المفترض)لمعامل، أك الدخل  (الفعمي)

 .ذلؾ المتكسط الذؼ سكػ عمى أساسو المعاش
القدر الذؼ  (أيًا كاف)كمتى بمغت مدة الخدمة أك العمل المحسكبة لممشترؾ 

 فيقف عند ذلؾ اقتطاع –يخكلو الحّد األقصى لمعاش الشيخكخة الذؼ سمف بيانو 
كال تدخل المدة التالية . االشتراكات لحساب المعاش مف مرتبو أك أجره أك دخمو

 (.5-  أكالً 32ج كمادة /14مادة ). لتاريخ الكقف في تسكية المعاش
مف القانكف في شأنيا إلى  (14) كثمة أحكاـ تنفيذية كثيرة فكضت المادة :الموائح- 7

كبياف . المكائح، كىي تتعمق بتسكية معاشات الشيخكخة كضكابط استحقاقيا كصرفيا
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األثر الذؼ يمحق بيذه المعاشات في حالة إيكاء أصحابيا بدار لمشيكخ أك المعكقيف 
 .أك العجزة أك بغيرىا مف دكر الرعاية االجتماعية

انطبلقًا مف : عودة أصحاب المكافآت وااعانات السابقة إلى العمل أو الخدمة- 8
مبدأ حساب جميع مدد الخدمة كالعمل كضـ مدد الخدمة كالعمل السابقة، كمبدأ عدـ 

مف القانكف الجديد بأنو  (15)جكاز احتساب أية مدة منيا مرتيف، فقد قضت المادة 
ـ 1967إذا كاف المشترؾ قد حصل عمى مكافأة بمقتضى قانكف التقاعد لسنة 

كالقكانيف المعدلة لو كالمكائح السارية بمقتضاه أك عمى إعانة إجمالية بمقتضى قانكف 
ـ كالقكانيف المعدلة لو كالمكائح الصادرة 1957 لسنة 53: التأميف االجتماعي رقـ

 ثـ عاد إلى العمل أك الخدمة تحت نظاـ معاش الشيخكخة المقرر –بمقتضاه 
كانتيت خدمتو أك عممو بعد سرياف أنظمة قانكف الضماف  (14 ك 13)بالمادتيف 

التي - ، فإف مدة خدمتو أك عممو السابقة(ـ1/6/1981أؼ بعد )االجتماعي الجديد، 
 تدخل في –سبق أف حصل عنيا عمى مكافأة تقاعدية أك إعانة إجمالية تأمينية 
كذلؾ بشرط أف . حساب المدة التي يسكػ عمى أساسيا معاش الشيخكخة الضماني

عمى . يرد إلى صندكؽ الضماف االجتماعي قيمة تمؾ المكافأة أك اإلعانة اإلجمالية
 .أف يككف الرد كفقًا لما تبينو المكائح التي تصدر تنفيذًا لقانكف الضماف االجتماعي

مف ذلؾ القانكف إلى أنو يجكز تقسيط المبالغ  (ج/41)ىذا كتشير المادة 
 .المستحقة لمصندكؽ كفقًا لمشركط كاألكضاع التي تضعيا المكائح

أما مف حصل عمى مكافأة تقاعدية، أك إعانة إجمالية تأمينية، كلـ يعد إلى العمل - 
أك الخدمة في ظل سرياف األنظمة الضمانية الجديدة، فبل كجو لمعاممتو بمقتضى 

ال تسرؼ عمى حاالت المكافآت كاإلعانات -  بطبيعة الحاؿ–ىذه األنظمة، إذ أنيا 
التي استحقت ألصحاب الحق فييا قبل تاريخ بدء سرياف منافع القانكف الجديدة، 

كتقتصر المعاممة بمقتضى نظاـ معاش الشيخكخة المقرر بالقانكف المذككر عمى مف 
 ك 13)ـ كفقًا ألحكاـ المادتيف 1/6/1981تنتيي خدمتيـ أك عمميـ اعتبارًا مف يـك 

 .منو (14
 مف قانوف  (16)كانت المادة : عودة أصحاب المعاشات إلى العمل أو الخدمة- 9

ـ تكجب في حالة عكدة صاحب معاش 1973 لسنة 72: الضماف االجتماعي رقـ
 أف تؤدؼ الجية التي يعمل بيا جزًءا مف أجره إلى ىيئة –الشيخكخة إلى العمل 
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كيقدر ذلؾ الجزء بسبعيف في المائة مف األجر بالنسبة لؤلعماؿ . الضماف االجتماعي
كصدر . المينية كالمكتبية، كخمسيف في المائة بالنسبة لؤلعماؿ الحرفية كالزراعية

ثـ تضمف قانكف الضماف االجتماعي . ـ1978 لسنة 7بشأف ىذا التعديل القانكف رقـ 
 .الجديد حكـ ىذا النص المعدؿ

كحاصل ىذا الحكـ أف صاحب المعاش الذؼ يستحق كفقًا لقانكف الضماف 
ـ 1967كصاحب المعاش المقرر كفقًا لقانكف التقاعد لسنة  (بعد سريانو)االجتماعي 

أك كفقًا لقانكف التأميف االجتماعي إذا عاد فزاكؿ عمبًل أك خدمة تخضعو ألنظمة 
الضماف االجتماعي الجديدة، فيكقف صرؼ معاشو اعتبارًا مف أكؿ الشير الميبلدؼ 

كيستمر المعاش مكقكفًا طكؿ -  أيًا كاف–التالي لتاريخ عكدتو إلى الخدمة أك العمل 
مدة خدمتو أك عممو الجديدة الخاضع لقانكف الضماف االجتماعي، كذلؾ إلى أف 

كحينئٍذ يعاد تقدير معاشو عمى أساس ضـ جميع . يتقاعد عف العمل أك الخدمة نيائياً 
مدد عممو أك خدمتو المحسكبة كفقًا لمقانكف بشرط أف تككف قد أديت عف عممو 

كأساس ىذا الحكـ أنو . الجديد أك خدمتو الجديدة االشتراكات الضمانية الكاجبة قانكناً 
يجب في حالة عكدة المشترؾ إلى العمل أك الخدمة أك ينصب اإليقاؼ عمى معاش 
كذلؾ مراعاة عدـ جكاز الجمع بيف المعاش كبيف المرتب أك األجر أك الدخل عمبًل 

كليس ثمة مبرر ألف يتناكؿ الراتب أك األجر أك . مف القانكف  (39)بحكـ المادة 
الدخل المستحق لو مف خدمتو الجديدة أؼ خصـ أك انتقاص بل ينبغي أف يفتح 

متى - الباب لمف تقرر لو معاش كي يعكد إلى مجاالت العمل كالخدمة كاإلنتاج
كسكاء - كاتتو الفرصة كتحققت لو المقدرة كتكافرت فيو الشركط القانكنية المسكغة

كانت عكدتو إلى ذات عممو السابق أك إلى عمل غيره، كأف يتقاضى عف عممو 
كتؤدػ . األجر أك المرتب أك الدخل الخاص الذؼ يستحق لو كمو (أيًا كاف)الجديد 

حتى إذا انتيت خدماتو كأعمالو أعيدت تسكية . عنو اشتراكات الضماف االجتماعي
 .مستحقاتو الضمانية كفقًا لمقانكف 

 معاش إصابة العمل
مف القانكف الجديد عمى المنافع الضمانية النقدية التي  (17)تنص المادة 

تترتب عمى إصابة العمل أك مرض المينة كتتراكح ىذه المنافع بيف اإلعانة 
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 كذلؾ بحسب درجة العجز الذؼ –المقطكعة، كالمعاش الجزئي، كالمعاش الكامل 
أحكاـ تقدير العجز  (19)كتعالج المادة -. ينشأ عف اإلصابة أك المرض الميني

جراءات ذلؾ  :ويقتضينا ىذا أف نتكمـ في النقاط اآلتية.كا 
 . إصابات العمل كأمراض المينة  -1

جراءاتو  -2  . تقدير العجز، ضكابطو، كا 

 . المعاش الكامل كمداه األدنى كاألقصى  -3

 . العجز الجزئي  -4

 . المسؤكلية المدنية  -5

كغني عف البياف أف قكاعد القانكف الجديد بشأف إصابات العمل كأمراض - 
المينة إنما تسرؼ فقط بالنسبة لممشتركيف، كىـ المضمكنيف الذيف ينتفعكف بأحكاـ 

نيا ال تسرؼ إاّل اعتبارًا مف التاريخ المحدد - قانكف الضماف مقابل أداء االشتراكات كا 
 . ميبلدية1981مف القانكف كىك أكؿ يكنيو سنة  (ب/50)بالمادة 

 :إصابة العمل ومرض المينة- 1
إصابة العمل ىي اإلصابة التي تمحق بالشخص كتككف ناشئة عف عممو أك 
خدمتو، أك تحدث لو أثناء العمل أك الخدمة، بما في ذلؾ اإلصابات التي تحصل لو 

كيأخذ حكـ إصابة العمل أؼ . أثناء ذىابو إلى محل عممو أك خدمتو أك عكدتو منو
 .مرض مف أمراض المينة التي تحددىا المكائح
مف قانكف الضماف  (52)مف المادة  (8)كلقد نصت عمى ىذا التعريف الفقرة 

 مف 41 مف المادة 7كىك يتفق مع التعريف السابق إيراده بالبند . االجتماعي الجديد
 لسنة 19: كمع ما أخذ بو القانكف رقـ (ـ1973 لسنة 72: رقـ)القانكف السابق 

 .كما أنو يكافق االتجاه الحديث في تشريعات الضماف االجتماعي. ـ1976
 : لكي يعتبر إصابة عمل –ىذا كيشترط في الحادث 

فبل يعتبر الحادث الماس بطرؼ  (المضمكف ) أف يككف ماسًا بجسـ اإلنساف  -1
ف كاف قد يتـ التعكيض عنو بنظاـ قانكني آخر  .صناعي مثبًل إصابة عمل كا 

 .(كىذا ىك الفارؽ بيف اإلصابة كبيف مرض المينة) أف يككف مفاجئًا  -2
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أك أف يقع لو أثناء .  أف يككف قد كقع لممضمكف بسبب العمل أك الخدمة -3
أك أف يقع لو أثناء . العمل أك الخدمة كلك لـ يقع بسبب العمل أك الخدمة

 .ذىابو إلى محل العمل أك الخدمة أك عكدتو منو

 . كأاّل يككف المضمكف قد تعمد إصابة نفسو -4

 كأاّل يككف الحادث قد كقع بسبب سكء سمكؾ جسيـ كمقصكد مف جانب  -5
المضمكف كمف ثـ تعتبر إصابة عمل اإلصابة الناشئة عف سكء السمكؾ غير 

 كقد رؤػ أف يككف محل بياف ىذه الشركط في –الجسيـ أك غير المتعمد 
كما أف ىذه المكائح سكؼ تعّرؼ أمراض . المكائح التي تصدر تنفيذًا لمقانكف 

كتضع شركط اعتبار ىذه األمراض  (التي تأخذ حكـ إصابات العمل)الميف 
كتمـز اإلشارة . كتحددىا تحديدًا ترجع فيو إلى الجداكؿ المكضكعة دكليًا لذلؾ

في ىذا الشأف إلى ما كرد بشأف إصابات العمل كأمراض المينة في االتفاقية 
 الخاصة بالمستكيات الدنيا لمضماف االجتماعي كاالتفاقية 102: الدكلية رقـ

 بشأف المزايا في حالة إصابة العمل كقد صدقت عمييما ليبيا 121: رقـ
كاالتفاقية العربية بشأف المستكػ األدنى . ـ1975 لسنة 37: بالقانكف رقـ

 .1974 لسنة 65: لمتأمينات االجتماعية المصدؽ عمييا بالقانكف رقـ

 :العجز وتقديره- 2
كيككف العجز كميًا أك جزئيًا بحسب . المقصكد بالعجز فقد القدرة عمى الكسب

فإذا ترتب عمى . درجة فقد القدرة عمى الكسب التي نشأت عف اإلصابة أك المرض
أك عممو كعجز  (المشترؾ)إصابة العمل أك مرض المينة أف انتيت خدمة المضمكف 

 أؼ عجزًا مستديمًا يعكقو عف أداء أؼ عمل بمقابل كذلؾ –عف الكسب عجزًا كميًا 
فإنو يستحق - مف القانكف  (52)مف المادة  (9)عمى النحك الذؼ عرفتو بو الفقرة 

أما إذا أفقدتو إصابة العمل أك مرض المينة القدرة عمى الكسب فقدًا . معاشًا كامبلً 
جزئيًا، فإنو يستحق إعانة مقطكعة أك معاشًا جزئيًا، كذلؾ بحسب درجة العجز الذؼ 

مف  (17)ترتب عمى اإلصابة أك المرض الميني، كعمى النحك الذؼ أكردتو المادة 
 .القانكف 
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كسكؼ تبيف المكائح التي تصدر لتنفيذ القانكف أحكاـ العجز كضكابطو 
جراءات تقديره، كتشكيل المجاف التي تتكلى ذلؾ التقدير كصبلحياتيا كنظاـ عمميا .. كا 

عمى نحك يحقق إلى جانب ضماف مصمحة المشترؾ، ضبط استحقاؽ المنافع 
 .الضمانية التي تترتب عمى العجز

كينبغي أف يراعى في ىذا الخصكص أف نسبة العجز تتحدد في جميع 
األحكاؿ بدرجة فقد القدرة عمى الكسب كأف قانكف الضماف االجتماعي قد اىتدػ 

 :ثالثة عواملالرجكع إلى -  في سبيل تقدير العجز–بأحدث األنظمة حيف أكجب 
ىك تحديد الجزء المصاب مف الجسد كمدػ إصابتو كما يترتب عمى إصابتو : األوؿ

كيستعاف في . مف عجز أؼ مف فقد لمقدرة عمى الكسب-  عادة–أك فقده أك ضعفو 
 .شأف ىذا العامل المكضكعي بجداكؿ تحدد درجات العجز المناسبة

 ىك معرفة نكع العمل أك الخدمة أك المينة أك الحرفة التي اعتاد المضمكف :الثاني
كمدػ العبلقة بيف  (أك مرضو بمرض المينة)أف يقـك بيا لكسب عيشو قبل إصابتو 

العضك أك الجزء المصاب أك المفقكد أك المريض كبيف ىذه المينة أك الحرفة أك 
ذلؾ أف العجز الذؼ يمحق بجزء مف الجسد قد يمحق في حالة . الخدمة أك العمل

نظرًا لطبيعة العمل أك الخدمة . بذاتيا تأثيرًا كبيرًا في مقدرة المصاب عمى الكسب
 .التي اعتاد أف يؤدييا كالعبلقة الكثيقة بينيا كبيف العضك المصاب أك المفقكد

 مدػ إمكانية كسب عيشو رغـ اإلصابة أك الفقد أك المرض بمزاكلة عمل :الثالث
 .آخر ممكف كمناسب لحالة المضمكف كسنو كثقافتو كمؤىبلتو

 :المعاش الكامل- 3
في حالة العجز الكمي الناشئ عف إصابة عمل أك مرض مينة يستحق 

كيحسب ىذا المعاش بإتباع ذات القكاعد المقررة لتسكية . المضمكف معاشًا كامبلً 
كيعني ذلؾ أف . مف القانكف  (14)معاش الشيخكخة كالمنصكص عمييا في المادة 

كذلؾ مع اختبلؼ يتعمق بالحديف . معاش الشيخكخة ىك القاعدة في تسكية المعاشات
األدنى كاألقصى لممعاش حيث أف لمعاش العجز الكمي قكاعد خاصة تحكـ ىذيف 

 .الحديف
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الحد األدنى لممعاش الكامل الذر يستحق بسبب العجز الكمي الناشئ عف - 4
 :يقدر بجمع العنصريف اآلتيفإصابة عمل أو مرض مينة, 

قيمة المعاش األساسي المقررة بمقتضى قانكف الضماف االجتماعي لمف  -أ 
كالعبرة في ذلؾ بقيمة المعاش األساسي المحددة في . يستحقكف معاشًا أساسياً 

كقيمة المعاش األساسي . الكقت الذؼ تجرػ فيو تسكية معاش العجز الكمي
فإذا زيدت ىذه القيمة في أؼ كقت في المستقبل . حاليًا أربعكف دينارًا شيرياً 

 .فيجب أف تدخل الزيادة في حساب الحد األدنى لمعاش العجز الكمي

نصف آخر مرتب فعمي أك أجر فعمي أك دخل مفترض، استحقت عمى  -ب 
أساسو اشتراكات الضماف االجتماعي عف الشخص المضمكف قبل فقده القدرة 

 .عمى الكسب بسبب اإلصابة أك المرض
كلقد ركعي في تحديد ىذا الحد األدنى مد يد العكف اإلنساني كالرعاية الكريمة 
إلى المضمكف الذؼ عجز كميًا بأف فقد قدرتو عمى الكسب أؼ فقد قدرتو عمى أداء 

أؼ عمل بمقابل، كأنو بكصفو مشتركًا في الضماف االجتماعي ينبغي أف يكفل لو حّد 
أدنى مف المعاش يدخل في عناصر تقديره مرتبة أك أجره أك دخمو الذؼ كاف يكسبو 
قبل إصابتو أك مرضو، كما يراعى في شأف ىذا الحد األدنى أف ذلؾ المشترؾ كاف 

قدرتو عمى اإلنتاج، كأف جانبًا ىامًا مف حقكقو -  عمى الرغـ منو–منتجًا كأنو فقد 
 .الضمانية تقابمو اشتراكات مدفكعة

ىذا كقد كاف التشريع الميبي ينص عمى مثل ذلؾ الحد األدنى لمعاش العجز 
الصحي بالنسبة إلى المكظفيف العمكمييف الذيف يتقاعدكف ألسباب صحية، كذلؾ في 

 –ـ 1976 لسنة 55: مف قانكف الخدمة المدنية رقـ (107)الفقرة الرابعة مف المادة 
كبقى الحد األدنى لمعاش العجز الكامل بالنسبة إلى الفئات األخرػ مف المضمكنيف 

ىك الحد األدنى العاـ  (كىـ الشركاء في اإلنتاج كالعماؿ كالعاممكف لحساب أنفسيـ)
لممعاشات الضمانية، فرؤػ أف مف الحق أف يعدؿ التشريع بما يكفل التسكية في الحد 

األدنى لمعاشات العجز الكمي بيف جميع فئات المضمكنيف سكاء منيـ المكظف، 
متى تكافرت ألؼ منيـ شركط استحقاؽ ... كالعامل، كالشريؾ، كالعامل لحساب نفسو

 .معاش العجز المذككر
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 فيما يتعمق –كمتى كاف ذلؾ فإف أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي الجديد 
بتقدير العجز الصحي لممكظفيف كمدػ المنافع الضمانية التي تترتب عمى ذلؾ 

قد عدلت - العجز كالحد األدنى لممعاش الكامل الذؼ يستحق في حالة العجز الكمي
ـ كحمت محميا في ىذا الشأف 1976 لسنة 55: أحكاـ قانكف الخدمة المدنية رقـ

المذككرة، عمى أف يسرؼ حكـ  (107)مف المادة  (4)الفقرة -  بصفة خاصة–كألغت 
 بالنسبة إلى المكظفيف كسائر المضمكنيف المشتركيف في –ذلؾ اإللغاء كالتعديل 
اعتبارًا مف تاريخ سرياف األنظمة الضمانية الجديدة كىك تاريخ - الضماف االجتماعي

 .ـ1981أكؿ يكنيو سنة 

 الذؼ يستحق بسبب العجز الكمي الناشئ عف :الحد األقصى لممعاش الكامل - 5
مف قيمة المرتب الفعمي أك األجر الفعمي  (%100)إصابة عمل أك مرض مينة ىك 

أك الدخل المفترض، الذؼ استحقت عمى أساسو اشتراكات الضماف االجتماعي عف 
 .الشخص المضمكف قبل فقده القدرة عمى الكسب بسبب اإلصابة أك المرض

كطبيعي بالنسبة ألؼ حالة عجز كمي بسبب اإلصابة أك مرض المينة يستحق - 6
 عمى األساس المقرر بالمادة –  بداية –المعاش فييا معاش كامل ، أف يسكػ 

 :مف القانكف كذلؾ بإتباع الخطكات اآلتية (14)
 التحقق مف أف العجز الذؼ لحق بالمشترؾ ىك عجز كمي كأنو قد نشأ عف  -1

 .إصابة عمل أك مرض مينة

 حساب مدة الخدمة أك العمل لممشترؾ المذككر أؼ عدد سنكات الخدمة أك  -2
 .العمل المحسكبة لو

في خبلؿ  (أك أجره الفعمي أك دخمو المفترض) ضرب متكسط مرتبو الفعمي  -3
عدد سنكات × % 2 2/1× ثبلث السنكات األخيرة مف مدة خدمتو أك عممو 

بالنسبة إلى % 2الخدمة أك العمل مف العشريف سنة األكلى لممشترؾ، كفي 
 .عدد سنكات الخدمة التالية لمعشريف سنة األكلى

 حساب الحد األدنى لمعاش العجز الكمي إلصابة العمل لممشترؾ تطبيقًا لمبند  -4
 (.17)مف المادة  (د)
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ك 2 ك1) فإذا تبيف أف المعاش الناتج عف تطبيق القكاعد المبينة بالبنكد أرقاـ  -5
السالف ذكرىا يقل عف الحد األدنى السالف بيانو فترفع قيمتو إلى ذلؾ  (3

 .الحد األدنى

 عف الحد –  بأر حاؿ– أف يراعى في جميع األحكاؿ أاّل يزيد المعاش  -6
مف قيمة المرتب أك األجر  (%100)كىك  (17)األقصى المقرر في المادة 

 .أك الدخل الذؼ استحقت عمى أساسو االشتراكات قبل العجز

 :العجز الجزئي- 7
فإذا كاف العجز الناشئ عف إصابة العمل أك عف مرض المينة عجزًا جزئيًا 

 .فبل تستحق لممضمكف أؼ منفعة نقدية (%5)تقل درجتو عف 
ذا بمغت درجة العجز  أك أكثر كلـ تبمغ ثبلثيف في المائة فتستحق  (%5)كا 

لصاحبو إعانة مقطكعة تقدر بنسبة درجة ذلؾ العجز إلى المعاش الكامل الذؼ كاف 
 .يستحق لو عف سنة كاممة

أما إذا بمغت درجة العجز ثبلثيف في المائة أك أكثر كلـ تبمغ ستيف في المائة 
فيستحق المضمكف معاشًا جزئيًا يحسب بنسبة درجة العجز إلى المعاش الكامل الذؼ 

 .كاف يستحق لو لك كاف عجزه كمياً 

 :المسئولية المدنية في حاالت إصابة العمل- 8
مف القانكف  (أ/26)ىذا كنكجو النظر في ىذا الباب إلى ما تضمنتو المادة 

 كأحقية كرثتو في حالة –مف تقرير مبدأ أحقية المشترؾ المصاب بإصابة عمل 
في طمب التعكيض عف اإلصابة، كتكجو ىذه المطالبة إلى المسؤكؿ عف - كفاتو

لى جية العمل أك الخدمة إذا  كقكع اإلصابة إذا كاف غير جية العمل أك الخدمة، كا 
كانت اإلصابة قد حدثت نتيجة لمخالفتيا قكانيف أك أنظمة العمل أك الخدمة أك بسبب 

كىذه الفقرة األكلى . تقصيرىا في اتخاذ إجراءات األمف الصناعي كالسبلمة العمالية
ـ 1976 لسنة 19: مف القانكف رقـ (1)كاف يتضمنيا حكـ المادة  (26)مف المادة 

الخاص بتعكيض العماؿ عف إصابة العمل باإلضافة إلى حقكقيـ قبل الييئة العامة 
 .لمضماف االجتماعي
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فتقرر مبدأ مسؤكلية جية العمل أك الخدمة  (26)مف المادة  (ب)كأما الفقرة 
مسئكلية مدنية بشأف إصابات العمل التي تقع - أماـ صندكؽ الضماف االجتماعي

متى كانت ىذه اإلصابة قد كقعت  (مكظفيف كانكا أك عمااًل أك شركاء)لمعامميف بيا 
بسبب مخالفة ىذه الجية لقكانيف أك لكائح أك أنظمة العمل أك الخدمة أك تقصيرىا في 

كمقتضى ىذه المسؤكلية أف . اتخاذ احتياطات األمف الصناعي كالسبلمة العمالية
 .يعكد الصندكؽ عمى جية العمل أك الخدمة بما تكبده نتيجة إلصابة العمل

 معاش العجز الكمي لغير إصابة العمل
مف القانكف بأنو في حالة العجز الكمي المستديـ الناشئ عف  (18)تقضي المادة - 

مرض عادؼ أك عف حادث عادؼ أك عف اعتبلؿ الصحة الذؼ ال يرجع إلى إصابة 
 فإنو يستحق معاشًا يحسب عمى أساس خمسيف –العمل كال يتعمق بأمراض المينة 
( مف القانكف  (14)المحسكب كفقًا لقكاعد المادة )في المائة مف المعاش الكامل 

مضافًا إليو نصف في المائة عف كل سنة اشتراؾ مف العشريف سنة األكلى مف مدة 
العمل أك الخدمة كاثناف في المائة عف كل سنة اشتراؾ مف سنكات الخدمة أك العمل 

 .التي تزيد عمى ذلؾ
ف .  فبل يستحق عنو أؼ معاش جزئي كال إعانة مقطكعةوأما العجز الجزئي-  كا 

كانت تطبق في شأف أحكاـ المنافع النقدية قصيرة األمد في الحدكد التي تنص عمييا 
 .مف القانكف  (25)المادة 

 كتحديد نسبتو تتبع األحكاـ السالف ذكرىا بشأف العجز تقدير العجزكفي شأف - 
الناشئ عف إصابة العمل أك مرض المينة، كيراعى دائمًا أف العجز الكمي ىك العجز 
الكمي المستديـ الذؼ يعكؽ صاحبو عف أداء أؼ عمل بمقابل، كأنو يعتبر مف حاالت 

العجز الكمي المرض المستديـ الذؼ يستمر لمدة سنة أك ما يجاكز ذلؾ متى كاف 
كعمى سمطة عمل المكائح . (52/9مادة )القدرة عمى الكسب  (المشترؾ)يفقد صاحبو 

 .تحديد األمراض المزمنة في ضكء التطكر الحديث لمعمـك الطبية
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 لمعاش العجز الكمي العادؼ تتبع ذات األحكاـ السالف الحد األدنى كفي شأف - 
ذكرىا بشأف الحد األدنى لمعاش العجز الكمي الناشئ عف إصابة العمل أك مرض 

 .مف قانكف الخدمة المدنية (107/4)المينة كتحل ىذه األحكاـ محل حكـ المادة 
 فإف معاش العجز الكمي المستحق بسبب المرض بالحد األقصىأما فيما يتعمق - 

مف المرتب % 80أف يزيد عمى -  بأؼ حاؿ–العادؼ أك الحكادث العادية ال تجكز 
 الذؼ استحقت عمى أساسو – (المفترض)أك الدخل  (الفعمي)أك األجر  (الفعمي)

 .اشتراكات الضماف االجتماعي قبل انتياء الخدمة أك العمل بسب العجز الكمي

 لوائح تقدير العجز
كسكاء فيما يتعمق بالعجز الناشئ عف إصابة العمل كالعجز الناشئ عف غير 

إلى المكائح بشأف بياف ما  (52/9)كالمادة  (19)إصابة عمل، فقد فكضت المادة 
 :يأتي
جراءات تقديره بمراعاة المادتيف  -أ  كالفقرة  (18 ك17)أحكاـ العجز كضكابطو كا 

 (.52)مف المادة  (9 ك 8)

تشكيل المجاف التي تتكلى التقدير كبياف اختصاصاتيا كتنظيـ أعماليا كقد  -ب 
يرػ في ىذا الشأف تنظيـ التحكيـ في شأف تقدير العجز أك تخكيل المشترؾ 

 .حق التظمـ كاالعتراض أماـ لجنة أعمى

( 18 ك 17) األحكاـ التنفيذية لمعاشات كا عانات العجز المقررة بالمادتيف  -ج 
 .كقكاعد استحقاقيا كتسكيتيا كصرفيا

 أحكاـ إعادة الفحص الطبي الدكرؼ لمتحقق مف استمرار العجز كاألثر الذؼ  -د 
يمحق بالمعاش عند تحسف الحالة سكاًء كاف ذلؾ بسبب إعادة التأىيل أك لغير 

فإذا . ذلؾ أف مف شركط العجز الكمي أف يككف مستديماً . ذلؾ مف األسباب
استرد المضمكف كل أك بعض قدرتو عمى الكسب كتحققت مف ذلؾ لجنة 
 .تقدير العجز كجب أف يككف لذلؾ أثره فيما يستحق لو مف منافع الضماف

أثر إيكاء صاحب المعاش بدار لمعجزة أك المعكقيف أك بغيرىما مف دكر - ق 
 .الرعاية االجتماعية
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 خدمة العاجز عجزاًال كمياًال 
 17)إذا كاف صاحب معاش العجز الكمي المقرر كفقًا ألحكاـ إحدػ المادتيف 

، يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر لو لفقد قدرتو عمى خدمة نفسو (18ك 
نتيجة لمعجز الكمي، جاز بعد تسكية معاشو بمقتضى أحكاـ إحدػ المادتيف 

منو كذلؾ بحسب نكع % 25المذككرتيف، أف يزاد ىذا المعاش بنسبة ال تجاكز 
مف القانكف  (20)كعمى النحك الذؼ قررتو المادة . الخدمة البلزمة كمدػ الحاجة إلييا

 .كالمكائح التي تصدر بناًء عمييا

 معاشات الورثة المستحقيف
فكأنو عائل . بعد كفاتو (المشترؾ)الضماف االجتماعي يرعى أسرة المضمكف 

 :ذلؾ الحكـ في شقيف (21)كلقد تضمنت المادة . األسرة مف بعد مكت العائل
الذؼ يتكفى كىك في الخدمة أك  (المشترؾ) يتعمق بحالة المضمكف :الشق األوؿ

كفي ىذه الحالة يسكػ . العمل أؼ تنتيي خدمتو أك عممو بسبب الكفاة
فالكفاة . لممشترؾ معاش كامل افتراضي أؼ بافتراض أنو قد عجز عجزًا كمياً 
 عجز –بحكـ ىذا النص تعتبر بمثابة العجز الكمي كليس أكثر مف الكفاة 

بحسب -  طبعاً –كتختمف قكاعد تسكية ىذا المعاش االفتراضي . كمي مستديـ
مف القانكف كيسكػ  (17المادة )ما إذا كاف سبب الكفاة إصابة عمل فتطبق 

معاش الكفاة عمى أساس أف المشترؾ عجز عجزًا كميًا مستديمًا بسبب إصابة 
 .العمل

( 18المادة )فإذا كانت الكفاة لسبب عادؼ آخر غير إصابة العمل فتطبق 
كيسكػ معاش الكفاة في ىذه الحالة عمى أساس أف المشترؾ قد عجز عجزًا 

 .كميًا مستديمًا لغير إصابة العمل
كالمعاش الذؼ ينتج عف التسكية في ىذه الحاالت جميعًا معاش افتراضي أؼ 

ثـ  (لك أنو كاف حيًا كعجز عجزًا كمياً )يفترض أنو كاف يستحق لممشترؾ 
تستحق أنصبة مف ذلؾ االفتراضي ألفراد أسرة المشترؾ المتكفى كذلؾ في 
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الحدكد التي تضعيا المكائح ككفقًا لمشركط كاألحكاـ كالنسب التي تتضمنيا 
 .ىذه المكائح
كيتعمق بحالة ما إذا تكفى شخص كاف يستحق مف قبل كفاتو معاش : الشق الثاني

كفقًا لممادة )أك معاش عجز إلصابة العمل  (14بمقتضى المادة )شيخكخة 
 كتنص –( 18بمقتضى المادة )أك معاش عجز كمي لغير إصابة العمل  (17

عمى أف يصرؼ لكل فرد مف أفراد أسرة المشترؾ  (21)مف المادة  (ب)الفقرة 
المستحقيف عنو نصيب مف ذلؾ المعاش الذؼ كاف مستحقًا لممشترؾ قبل 

 .كفاتو
 (المستحقيف)كتحدد المكائح األحكاـ التنفيذية البلزمة لضبط معاشات الكرثة 

كشركط استحقاقيا كما يطرأ عمييا مف حرماف أك نقصاف نتيجة لكفاة المستحقيف 
الكارث عامة أك زكاج األرممة أك البنت أك بمكغ االبف سف الرشد أك سف إنياء الدراسة 

كيمكف أف تستيدؼ ىذه المكائح بما كاف مقررًا في نظاـ التقاعد، بشأف -  مثبلً –
معاشات المستحقيف عف المكظف المتقاعد، أك في نظاـ التأميف االجتماعي بشأف 

 .معاشات الترمل كالتيتـ كالكالديف
كغني عف البياف أف ىذا النظاـ الضماني لمعاشات الكرثة لف يككف نافذ 

 .ـ1/6/1981المفعكؿ قبل 

 المعاش األساسي
 لكل محرـك مف العاجزيف كالشيكخ كاألرامل حق معموـفي مجتمع الكفاية 

كاأليتاـ كمف انقطعت بيـ سبل العيش أك ضاقت عمييـ، كىذا الحق ىك المعاش 
 72كقد تقرر ألكؿ مرة بالقانكف رقـ . األساسي الذؼ يستحق بدكف اشتراكات تقابمو

كاستحق اعتبارًا مف -  عدا عبلكة العائمة–ـ بمقدار ثبلثيف دينارًا شيريًا 1973لسنة 
ـ بناًء عمى األحكاـ التي أكردتيا البلئحة التنفيذية لنظاـ 1974أكؿ مارس سنة 

 يناير سنة 28ىػ المكافق 1394 محـر سنة 5المعاش األساسي التي صدرت في 
 .ـ6/3/1976ىػ المكافق 5/3/1396ـ كعّدلت في 1974
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ثـ قررت المؤتمرات الشعبية األساسية بدكر انعقادىا العادؼ في شير ذؼ 
كصاغ مؤتمر . زيادة المعاش األساسي (ـ1977أكتكبر سنة )ىػ 1397الحجة سنة 

كبناًء عمى ذلؾ أضيفت إلى قانكف الضماف االجتماعي . الشعب العاـ قرارىا ذاؾ
تجيز بقرار مف المجنة الشعبية  ( مكررة26)ـ مادة جديدة برقـ 1973 لسنة 72: رقـ

 أغسطس 27)ىػ 1398 رمضاف 24كصدر بتاريخ . العامة زيادة المعاش األساسي
قرار مف المجنة الشعبية العامة برفع قيمة المعاش األساسي مف ثبلثيف  (ـ1978

عمى أف يعمل بيذا القرار اعتبارًا مف أكؿ شير يناير . دينارًا إلى أربعيف دينارًا شيرياً 
 .ـ1978سنة 

جاءت المادة  (ـ1980 لسنة 13: رقـ)كفي قانكف الضماف االجتماعي الجديد 
مف قانكف الضماف  (22)الخاصة بأحكاـ المعاش األساسي مقابمة لممادة  (22)

السابق، كقد تضمنت حكـ الزيادة السابق تقريرىا، كما عنيت بضبط الصياغة 
يضاح األحكاـ النص عمى جكاز زيادة قيمة المعاش  (28)كتضمنت المادة . كا 

عمى أف  ( فقرة ىػ50)كما نصت المادة . األساسي بقرار مف المجنة الشعبية العامة
كبالمكائح كالقرارات  (22)تظل سارية أحكاـ المعاش األساسي بقكاعده المقررة بالمادة 

ما لـ - بطبيعة الحاؿ–كىذا . التنفيذية المتعمقة بو كذلؾ تحقيقًا الستمرار العمل بيا
تعدؿ تمؾ المكائح كالقرارات تعديبًل جزئيًا أك شامبًل، في ضكء التطكر الجديد لمبادغ 

الضماف العامة كتجربة تطبيق نظاـ المعاش األساسي التي استمرت منذ سنة 
ـ حتى اآلف، كفي ضكء التعديبلت التي أدخمت بمقتضى القانكف الجديد كالتي 1974

 .(1)تستيدؼ تمكيل المعاش األساسي تمكيبًل ذاتياً 

 منحة الوفاة
كىي مف أحكاـ المنافع الضمانية . أحكاـ منحة الكفاة (23)تقرر المادة 

كلئف كانت تقابميا في قانكف . ـ1981الجديدة التي تسرؼ اعتبارًا مف أكؿ يكنيو سنة 

                                           
كبمقتضاىا زادت قيمة المعاش األساسي إلى خمسيف دينارًا . صدرت فيما بعد الئحة المعاش األساسي الجديدة(1)

كىذه البلئحة منشكرة بالباب التاسع في الجزء الثالث مف . ـ1983شيريًا اعتبارًا مف أكؿ شير يناير سنة 
 .مجمكعة تشريعات الضماف االجتماعي
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، (48 ك47)ـ المادتاف 1967، كفي قانكف التقاعد لسنة (20)الضماف السابق المادة 
تشمل جميع فئات المضمكنيف بالمعنى العاـ - الجديدة–( 23)إاّل أف أحكاـ المادة 

ذلؾ أف الحق . ليذه الكممة الذؼ ينصرؼ إلى جمع المنتفعيف بأحكاـ القانكف الجديد
كىك أحد )في منحة الكفاة بمقتضى ىذا القانكف لف يقتصر عمى حالة كفاة المشترؾ 

أفراد الفئات األربعة التي يظميا نظاـ االشتراكات الضمانية كىـ المكظفكف كالعماؿ 
نما تستحق ىذه المنحة كذلؾ في حالة كفاة – (كالشركاء كالعاممكف لحساب أنفسيـ  كا 

أؼ مضمكف تقرر لو قبل كفاتو معاش ضماني أيًا كاف كسكاء كاف ىذا المعاش 
أك معاشًا  (18 ك 17بإحدػ المادتيف )أك معاش عجز  (14بالمادة )معاش شيخكخة 

 (.22بالمادة )أك معاشًا أساسيًا  (21بالمادة )بصفتو مف الكرثة المستحقيف 
-  سكاًء كاف مشتركًا أك صاحب معاش–فإذا تكفى أؼ مضمكف مف ىؤالء 

 :استحق أفراد أسرتو الذيف تحددىـ المكائح منحة الكفاة
فأما إف كاف المتكفى مف أصحاب المعاشات فيستمر أداء معاشو الشيرؼ إلى 

كذلؾ عف الشير الميبلدؼ الذؼ حدثت فيو الكفاة كعف -  المذككريف–أفراد أسرتو 
مف خزانة صندكؽ -  بافتراض عدـ كفاتو–كيككف األداء إلييـ . الشيريف التالييف لو

 .الضماف االجتماعي التي كاف يصرؼ منيا المعاش إليو قبل كفاتو
 مكظفًا أك عامبًل أك شريكًا في –كأما إف كاف المتكفى مف المشتركيف 

فيستمر أداء مرتبو أك أجره أك دخمو إلى أفراد أسرتو السالف ذكرىـ عف - اإلنتاج
عمى أف يككف . الشير الميبلدؼ الذؼ حدثت فيو الكفاة كعف الشيريف التالييف لو

 مف جية العمل أك الخدمة التي كاف يصرؼ لو منيا – (بافتراض عدـ كفاتو)األداء 
 .مرتبو أك أجره أك دخمو حاؿ حياتو

 –فإذا كاف المتكفى مف فئة المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ كليست لو 
جية عمل أك خدمة، فقد استحدث القانكف الجديد حكمًا يمنح بمقتضاه - كالحاؿ ىذه 

 منحة الكفاة مف صندكؽ – الذيف تحددىـ المكائح –المستحقكف عنو مف أفراد أسرتو 
الضماف االجتماعي ، عمى أف تحسب قيمتيا عمى أساس الدخل المفترض الذؼ 
. كانت تؤدػ عمى أساسو اشتراكات الضماف االجتماعي عف المشترؾ قبل كفاتو

مف قيمة الدخل المفترض لمدة ثبلثة أشير في حالة % 60كتقدر ىذه المنحة بكاقع 
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مف قيمة الدخل المفترض لممدة ذاتيا في حالة الكفاة % 70كبكاقع . الكفاة العادية
 .بسبب إصابة عمل

ىذه ىي منحة الكفاة الضمانية تميزت في القانكف الجديد بسعة نطاقيا 
 .كشمكؿ أحكاميا، كىي منحة ال يجكز استردادىا كما ال يجكز الحجز عمييا

كىي مبمغ يمنح باإلضافة إلى المعاش الذؼ يستحق بمقتضى القانكف لكرثة 
 (.21)المضمكف المتكفى تطبيقًا لحكـ المادة 

كلئف كانت ىذه المنحة لفتة مكاساة في محنة الكفاة كتصرؼ ألمد محدكد ىك 
أف تتـ تسكية المعاشات  (37)ثبلثة أشير، فإف القانكف الجديد قد أكجب في مادتو 

 كمنيا معاش الكرثة المستحقيف عف المضمكف –الضمانية التي تستحق بمقتضاه 
عمى كجو السرعة كفي خبلؿ أمد محدد ال يجاكز ثبلثة أشير مف تاريخ - المتكفى
 .كفاتو

 عالوة العائمة
( 24)كردت أحكاـ عبلكة العائمة التي تستحق ألصحاب المعاشات في المادة 

 .مف قانكف الضماف السابق (25)كىي تقابل المادة . مف القانكف الجديد
كقد نص في المادة الجديدة، صراحًة عمى أف ىذه العبلكة تستحق لجميع 

سكاًء في ذلؾ أصحاب المعاشات . أصحاب المعاشات متى تكافرت ليـ شركطيا
األساسية، كأصحاب المعاشات المقررة كفقًا لقانكف التقاعد أك قانكف التأميف 

االجتماعي، كأصحاب المعاشات الضمانية التي تستحق اعتبارًا مف تاريخ سرياف 
كتضمف النص الجديد تحديد . (ـ1/6/1981كىك تاريخ )أنظمة المنافع الجديدة 

 .المقصكد بالعائمة في خصكص تطبيق نظاـ عبلكة العائمة
كما أحاؿ ىذا النص إلى المكائح التنفيذية في شأف بياف شركط استحقاؽ 

 .العبلكة كقكاعد صرفيا
كيبلحع في ىذا الصدد أف نظاـ عبلكة العائمة ألصحاب المعاشات قد طبق 

ـ حيث صدر بشأنو قرار أميف الشؤكف االجتماعية كالضماف 1974منذ سنة 
 9كعدؿ ىذا القرار في  (ـ1974 فبراير 16)ىػ 1394 محـر 26االجتماعي بتاريخ 

 .ـ1976 أغسطس 5ىػ المكافق 1396شعباف سنة 
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مف القانكف الجديد عمى أف يستمر  (50)مف المادة  (ك)كقد نص في الفقرة 
سرياف نظاـ عبلكة العائمة ألصحاب المعاشات كفقًا لمكائح السارية المتعمقة بيا أك 

 .المكائح التي تصدر فيما بعد بشأنيا
ذا كانت قيمة عبلكة العائمة قد بقيت في المادة  مف القانكف الجديد  (24)كا 

ـ كىي أربعة دنانير شيريًا عف زكجة كاحدة 1974بالقدر الذؼ حددت بو سنة 
أسكة بعبلكة العائمة التي تستحق لممكظفيف بناًء عمى )كديناراف شيريًا عف كل طفل 

منو أف  (28)، فإف قانكف الضماف الجديد قد أجاز في المادة (لكائح الخدمة المدنية
تصدر المجنة الشعبية العامة قرارات بشأف زيادة مقدار عبلكة العائمة المقررة 

 .ألصحاب المعاشات

 المنافع النقدية قصيرة األمد
ـ 1973 لسنة 72: مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ (23)كانت المادة 

تقضي بأف تصرؼ لممنتفعيف بو منافع نقدية قصيرة األمد أؼ مساعدات كقتية 
تعكيضًا ليـ عف األجر المفقكد في حاالت العجز المؤقت الناشئ عف المرض أك 

 .إصابة العمل أك الكالدة أك البطالة
كلقد لكحع أف التطكر المعاصر ألنظمة الضماف االجتماعي يتجو إلى أف 

تتكفل جيات العمل بتغطية حاجات العامميف بيا كالمنتجيف فييا في حاالت الطكارغ 
الكقتية التي تعرض ليـ كالتي يترتب عمييا االنتقاص مف مرتباتيـ أك أجكرىـ أك 
دخكليـ، كذلؾ ألف تركيز االختصاص بشؤكف المساعدات الكقتية المذككرة في 

إدارات كمكاتب الضماف االجتماعي بالنسبة إلى كل مضمكف أيًا كانت جية عممو 
كأيًا كاف سبب عجزه المؤقت، كتقدير ذلؾ العجز، كحساب أيامو كمراقبة االستحقاؽ 

 مف شأف ذلؾ كمو أف يمقى عمى عاتق ىذه اإلدارات –كالصرؼ في كل حالة 
كالمكاتب أعباء إدارية كمالية ثقيمة، كأف يعقد اإلجراءات كيؤخر صرؼ المساعدات 

كليذه األسباب فإنو ينبغي أف يككل ذلؾ إلى جيات العمل . المالية لمف يستحقكنيا
أك الخدمة، حيث كانت، كأف تكفل تشريعات كلكائح الخدمة المدنية ذلؾ بالنسبة إلى 

كتكفمو . كأف تكفمو أنظمة العمل كلكائحو بالنسبة إلى العامميف اآلخريف. المكظفيف
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كفي ذلؾ تيسير لئلجراءات كاقتصاد . أنظمة الشركاء المنتجيف ليـ في مكاقع عمميـ
 .في النفقات اإلدارية

كأما العاممكف لحساب أنفسيـ فبل بأس باإلبقاء عمى نظاـ المنافع الضمانية 
قصيرة األمد فيما يتعمق بيـ، إذ ليس مف كرائيـ جية عمل أك خدمة تكفل تعكيضيـ 

 .عف الدخل المفقكد في حاالت الطكارغ المؤقتة
مف قانكف الضماف االجتماعي الجديد  (25)كمف أجل ذلؾ تضمنت المادة 

تعديبلت لنظاـ المنافع المذككرة يقصرىا عمى فئة المشتركيف العامميف لحساب 
تعكيضًا عف الدخل -  مف الضماف االجتماعي–أنفسيـ، فيستحق كل مف ىؤالء 

الذؼ يفقده بسبب العجز الكقتي الناشئ عف المرض أك إصابة العمل أك  (المفترض)
 :عمى أف يككف ذلؾ. الكالدة
مف الدخل المفترض لممشترؾ الذؼ % 60في حالة المرض العادؼ بمقدار  -

تحسب عمى أساسو اشتراكاتو الضمانية كتستحق ىذه المساعدة لمدة أقصاىا 
 .سنة

مف الدخل % 70بمقدار  (أك مرض المينة)كفي حالة إصابة العمل  -
 .كيككف استحقاؽ المساعدة لمدة أقصاىا سنة. المفترض المذككر

مف الدخل المفترض % 100كأما في حالة الكالدة فيستحق التعكيض بمقدار 
. لممشتركة العاممة لحساب نفسيا الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكاتيا الضمانية

كيككف استحقاؽ ىذه المساعدة لمدة ثبلثة أشير عمى أف تشمل ىذه المدة ما قبل 
كقد ركعي في تحديد مدة الثبلثة األشير ىذه كالتعكيض عنيا ما . الكضع كما بعده

المصدؽ عمييا بالقانكف ) بشأف حماية األمكمة 103تنص عميو االتفاقية الدكلية رقـ 
مف أنو يجب أاّل تقل مدة إجازة األمكمة عف أثني عشر  (ـ1975 لسنة 37رقـ 

 .أسبكعًا تشمل فترة إجازة إجبارية بعد الكضع ال تقل بأؼ حاؿ عف ستة أسابيع
كأما مساعدات البطالة فقد أغفل النص حكميا إذ أف مظمة الضماف تغطي 

 كال –المشترؾ أيًا كاف مكقع عممو كنكع خدمتو كأيًا كانت كسيمتو لكسب عيشو 
تقتصر ىذه التغطية عمى حاالت العمل بعقد عمل كما كاف يقضي نظاـ التأميف 

يضاؼ إلى ذلؾ أف المجتمع الثكرؼ االشتراكي الذؼ تعيشو ليبيا ال - االجتماعي
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مكاف فيو لمبطالة إاّل أف يككف المضمكف شيخًا أك عاجزًا فيستحق منافع الضماف 
األخرػ، أك أف يككف مشتركًا انتيت خدمتو أك عممو قبل بمكغ سف الشيخكخة كدكف 

 مف القانكف 38 فيستمر صرؼ مرتبو أك أجره إليو بحكـ المادة –أف يككف عاجزًا 
إلى أف يمحق بكظيفة أخرػ أك يسند إليو عمل  (كفي حدكد ما تقرر المكائح)الجديد 
 .فبل محل إذف لمساعدات البطالة في نظاـ الضماف االجتماعي بميبيا. آخر

ىذا كلئف كاف قانكف الضماف االجتماعي قد نص عمى أحكاـ المنافع قصيرة 
األمد التي تستحق لممشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ، فإنو لـ يغفل أمر غيرىـ مف 

أف تتكلى جيات الخدمة أك العمل  (25)بل أكجب في المادة ... فئات المشتركيف
تعكيض المكظفيف أك العماؿ بيا أك الشركاء فييا عف المرتب أك األجر أك الدخل 

كما أكجب أف .  بسبب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة – بصفة كقتية –المفقكد 
 (الخدمة المدنية)تتضمف التشريعات كالمكائح كاألنظمة المتعمقة بشؤكف المكظفيف 

كبشئكف العماؿ، كبشؤكف الشركاء، األحكاـ البلزمة لتعكيض أفراد كل فئة مف ىذه 
بسبب طكارغ المرض  (مؤقتاً )الفئات عف الدخل أك المرتب أك األجر الذؼ يفقدكنو 

أك اإلصابة أك الكالدة عمى أف يصرؼ ذلؾ التعكيض مف جية العمل أك الخدمة التي 
 كيجب أاّل يقل ذلؾ التعكيض عف الحدكد –يصرؼ منيا األجر أك المرتب أك الدخل 

أؼ أاّل يقل التعكيض . مف قانكف الضماف االجتماعي الجديد (25)المقررة بالمادة 
مف األجر أك المرتب أك الدخل كلمدة سنة عمى % 60في حالة المرض العادؼ عف 

مف األجر أك المرتب أك الدخل % 70كأاّل يقل في حالة إصابة العامل عف . األكثر
مف األجر أك المرتب % 100كأاّل يقل في حالة الكالدة عف . كلمدة سنة عمى األكثر

 .أك الدخل كلمدة ثبلثة أشير شاممة لما قبل الكضع كما بعده
 لكائح الخدمة –كبيذا النص فقد أصبح كاجبًا أف تعدؿ الجيات ذات الشأف 

بحيث تتضمف ىذه المكائح كاألنظمة - المدنية كأنظمة العماؿ كالشركاء في اإلنتاج
تقرير مساعدات نقدية لممكظفيف كالعماؿ كالشركاء تعكيضًا ليـ عف المرتب أك األجر 

صابة  أك الدخل الذؼ يفقدكنو بسبب طكارغ العجز الكقتي الناشئة عف المرض، كا 
 .العمل، كمرض المينة، كالكالدة



80 

 

 المنح المقطوعة
كىي تقابل . مف القانكف  (27) كرد النص عمى المنح المقطكعة في المادة 

كتستحق ىذه المنح لممشتركيف . مف القانكف السابق كتستبقي أحكاميا (26)المادة 
 مكظفيف أك عمااًل أك شركاء أك عامميف –في الضماف االجتماعي مف أؼ فئة كانكا 

 .متى تكافرت ألؼ منيـ شركط استحقاقيا- ألنفسيـ
 :كىذه المنح ىي

كتستحق لمحامل عف المدة التي تبدأ مف الشير الرابع لمحمل : إعانة الحمل -أ 
 .ثبلثة دنانير شيرياً -  حالياً –كقيمة ىذه اإلعانة . كتنتيي بتماـ الكضع

كلقد صدر بشأف شركط كقكاعد استحقاؽ إعانة الحمل قرار أميف الشئكف 
 3المكافق )ىػ 1394 ذؼ القعدة سنة 19االجتماعية كالضماف االجتماعي بتاريخ 

 .(ـ1974ديسمبر سنة 
مف قانكف الضماف الجديد عمى أف يستمر ( ك)فقرة  (50)كقد نصت المادة 

 .سرياف نظاـ إعانة الحمل كفقًا لمكائح المتعمقة بيا أك التي تصدر فيما بعد بشأنيا
 .كقيمتيا خمسة كعشركف ديناراً :  منحة الوالدة -ب 

 .كقيمتيا خمسكف دينارًا :  إعانة الدفف -ج 

كتستحق في الحاالت التي تبينيا المكائح كبالفئات :  منح الكوارث والطوارئ  -د 
 .التي تحددىا

 6كيبلحع في ىذا الخصكص أنو قد صدر مف المجنة الشعبية العامة بتاريخ 
ـ قرار بشأف تعكيض 1977 أكتكبر سنة 19ىػ المكافق 1397ذؼ القعدة سنة 

كعّدلت بعض أحكامو بقرار مف . المكاطنيف في حاالت الككارث كالنكبات الطبيعية
 مف كفاة الرسكؿ 1388 ذؼ القعدة سنة 15المجنة الشعبية العامة الصادرة في 

كبناًء عمى ذلؾ القرار أصدر أميف المجنة الشعبية . ـ1979 أكتكبر سنة 6المكافق 
 مف كفاة الرسكؿ 1388 ذؼ الحجة سنة 8العامة لمضماف االجتماعي قرارًا بتاريخ 

ـ بشأف لجاف التعكيض عف الككارث كالنكبات 1979 أكتكبر سنة 29المكافق 
جراءاتيا  .كقد عمل بذلؾ القرار مف تاريخ صدكره. الطبيعية كنظاـ عمميا كا 
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 زيادة المنافع النقدية
لقد رؤؼ أف يّتسـ تحديد المنافع النقدية في قانكف الضماف االجتماعي بقدر 

مف المركنة يمكف معو لمجنة الشعبية العامة أف تصدر قرارات بتعديميا تنفيذًا لقرارات 
كتكصيات المؤتمرات الشعبية لمبلحقة التغيرات التي تطرأ عمى أعباء المعيشة 

كمستكػ األسعار كالحد األدنى لؤلجكر، بحيث يتيسر بقرارات مف المجنة الشعبية 
العامة رفع قيمة المعاش األساسي، كتعديل الحد األدنى كالحد األعمى لممعاشات 

األخرػ المقررة بالقانكف، كزيادة نسب أك مدد استحقاؽ المنافع قصيرة األمد، كزيادة 
.. مقدار عبلكة العائمة ألصحاب المعاشات، كمبالغ المنح المقطكعة المحددة بالقانكف 

 26 نقبًل عف حكـ المادة –مف القانكف الجديد  (28)كقد تضمف ذلؾ كمو نص المادة 
ـ إلى قانكف الضماف 1978 لسنة 7: مكررة التي كانت قد أضيفت بالقانكف رقـ

كىك يستيدؼ أف تتمشى المنافع الضمانية النقدية مع الظركؼ االقتصادية - السابق
كاالجتماعية في ليبيا بدكف حاجة إلى استصدار قانكف بالتعديل في كل حالة 

كبالنسبة لكل منفعة، خاصًة كأف األصل في المنافع النقدية المذككرة أنيا مرتبطة 
بتحديد االشتراكات الضمانية التي تحصميا أمانة الضماف االجتماعي، كىذه 

تحديدىا -  منو 32 في المادة –االشتراكات يجيز قانكف الضماف االجتماعي 
كتعديميا بمكائح تعد في ضكء تقارير المركز المالي لصندكؽ الضماف االجتماعي 

 .كمدػ المنافع التي يقدميا
إعادة النظر في تقييـ المنافع -  منو 34 في المادة –كما أف القانكف يكجب 

التي تقدميا أمانة الضماف االجتماعي كاالشتراكات التي تحصميا في ضكء ما يسفر 
كتصدر بشأف تحديد . عنو بحث المركز المالي لصندكؽ الضماف االجتماعي

االشتراكات كتعديميا كا عادة تقييـ المنافع قرارات مف المجنة الشعبية العامة بناًء عمى 
 .عرض أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي
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 الفصػػػػل الثاني
 المنػػػاػفع العينيػػػة

 الرعاية االجتماعية: أوالًال 
التي بينت خدمات  (29)أفرد القانكف الجديد لمرعاية االجتماعية نص المادة 

كىـ األطفاؿ كالبنكف كالبنات كالشيكخ كالعجزة . الرعاية كالفئات التي تقدـ ليا
كالمعكقكف كاألحداث كالنساء فضبًل عف تقديـ المساعدات العينية كالخدمات 

 .االجتماعية األخرػ 
 أف اختصاص الضماف االجتماعي قد أصبح مقصكرًا األطفاؿكيبلحع بشأف 

عمى رعاية األطفاؿ الذيف ليس ليـ راٍع كال مأكػ، فيؤالء تأكييـ كترعاىـ دكر 
.. الحضانة اإليكائية حتى بمكغيـ سنًا معّينة ثـ ينقمكف إلى رياض األطفاؿ اإليكائية
يكائيـ كال  كأما مف عداىـ مف األطفاؿ فإف األسرة ىي المكاف الطبيعي لرعايتيـ كا 
يمكف أف تككف دار الحضانة أك ركضة األطفاؿ بديبًل لرعاية األسرة إاّل في حالة 

 بعد تماـ سف –كذلؾ البنكف كالبنات ... عدـ كجكد األسرة أك افتقاد الصبلحية فييا
ال ترعاىـ دكر الرعاية الضمانية الخاصة بيـ إاّل في - السادسة كحتى الثامنة عشرة

كال يجكز أف يكدع األطفاؿ أك األكالد أك البنات في دكر . حالة عدـ كجكد األسرة
الرعاية المذككرة إاّل إذا حالت الظركؼ االجتماعية كاألسرية دكف نشأتيـ في ظل 

حياة أسرية طبيعية كصالحة أك استمرارىـ فييا، كيجب أف ينتيي اإليداع بدار الرعاية 
 .بمجرد أف تتكفر ليـ أسباب الحياة األسرية المذككرة-  عمى أؼ حاؿ–

ىذا كمف حق المضمكنيف إذا بمغكا سف الشيخكخة فأصابيـ الكبر أك العجز، 
يقدـ ليـ .. كمف حق المعكقيف، أف يجدكا ليـ في رعاية الضماف االجتماعي مكاناً 

 .فيو اإليكاء كالخدمة الصحية كاالجتماعية 
.. فيكدعكف دكر تربية األحداث-  مف الجنسيف–كأما األحداث المنحرفكف 

كما تكدع النساء الجانحات دكر تكجيو المرأة ، ىذا كنكجو النظر في شأف األحداث 
إلى أف القانكف الجنائي في ليبيا يعتبر حدثًا كل مف لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره 

 سكاًء كاف حبسًا احتياطيًا أك تنفيذًا –فيخفف عنو العقكبة كيقضي بأف يككف حبسو 
أك في مؤسسة معترؼ بيا  (إصبلحيات األحداث) في محاؿ خاص –لحكـ قضائي 
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( 82 ك 81 ك 43)كنشير بيذا الخصكص إلى أحكاـ المكاد . مف السمطات العامة
مف قانكف اإلجراءات  (330 إلى 316)مف قانكف العقكبات الميبي كالمكاد مف 

لى قانكف األحداث المشرديف الصادر في  ـ 1955 أكتكبر سنة 5الجنائية الميبي، كا 
لى القكانيف رقـ ـ بشأف 1974 لسنة 89ـ ك1974 لسنة 52ـ ك1972 لسنة 148: كا 

 109: كما نشير إلى أنو كاف قد صدر القانكف رقـ . إقامة الحدكد الجنائية الشرعية
دكر تربية كتكجيو )تسمى  (إصبلحيات األحداث)ـ الذؼ نص عمى أف 1972لسنة 

كذلؾ لمّداللة عمى صفتيا االجتماعية التيذيبية كالتربكية كأكجب أف  (األحداث
تتضمف ىذه الدكر اإلجراءات الكفيمة بتكجيو األحداث كتربيتيـ تربية ركحية 

كاجتماعية ككطنية كقكمية كتدريبيـ عمى الحرؼ كاألعماؿ النافعة التي تييئ ليـ 
 .أسباب الحياة الكريمة بعد إخبلء سبيميـ
 حاالت الطوارئ والكوارثمكاجية -  كذلؾ–ىذا كتشمل الرعاية االجتماعية 

التي تمحق بالمضمكنيف أضرارًا سكاًء تعمقت ىذه األضرار بسبلمتيـ الشخصية أك 
كيقدـ ليـ الضماف االجتماعي في ىذه الحاالت .. بمساكنيـ أك بأمكاليـ كممتمكاتيـ

مؤقتة كعاجمة في شكل أغذية أك أدكية أك مبلبس أك أغطية أك معونات عينية 
 .معدات لئلسعاؼ أك خياـ لممأكػ 

كما ييسر الضماف لممصابيف كالمعكقيف كالعجزة الحصكؿ عمى األجيزة  -
 .المساعدة كالدراجات الخاصة بالمعكقيف كاألجيزة التعكيضية البلزمة ليـ

كلقد عني قانكف الضماف الجديد بأف يمقي عمى عاتق أمانة الضماف مسؤكلية  -
 : كتشمل ما يميالخدمة االجتماعية لممضمونيف

الرعاية االجتماعية لمفرد كاألسرة بما تقتضيو مف جمع البيانات كاإلحصاءات  -أ 
 .كبحث المشكبلت االجتماعية

 .االىتماـ بشؤكف الطفكلة كرعاية حقكؽ األطفاؿ في المجتمع الميبي -ب 

 الترفيو االجتماعي كاالىتماـ بمشركعاتو عمبًل عمى تكفير أسباب الراحة  -ج 
النفسية كاالجتماعية انطبلقًا مف أف الترفيو لـ يعد في المجتمعات الحديثة 

 .ترفاً 
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 شؤكف معاىدة الخدمة االجتماعية كا عداد األخصائييف االجتماعييف بيا كذلؾ  -د 
ـ الخاص بتنظيـ المعاىد الفنية 1977 لسنة 12: تنفيذًا ألحكاـ القانكف رقـ

المتكسطة كالئحة نظاـ معاىد الخدمة االجتماعية كقرار المجنة الشعبية العامة 
 1388 ربيع الثاني سنة 30الصادر في )بتنظيـ أمانة الضماف االجتماعي 

 .(ـ1979 مارس سنة 29مف كفاة الرسكؿ المكافق 

كقد أجاز قرار المجنة الشعبية . البحكث العممية االجتماعية كالضمانية- ق 
العامة المذككرة لؤلمانة إنشاء األجيزة البلزمة لذلؾ كالتعاكف في ىذا المجاؿ مع 

 .الجامعات كالمعاىد المتخصصة
نص القانكف الجديد في : بتمويل خدمات الرعاية االجتماعيةكفيما يتعمق 

عمى أف يفرض اشتراؾ يغطي بصفة جزئية تكمفة خدمات  (ج–أكاًل - 32)مادتو 
 كغيرىـ مف الجيات التي –كذلؾ حتى يساىـ المضمكنيف . الرعاية االجتماعية

بنصيب في تكاليف ىذه الخدمات، عمى أف تتكلى الدكلة - تتحمل أعباء االشتراكات
تغطية باقي النفقات كالمصركفات البلزمة لمرعاية االجتماعية مف الميزانية العامة بما 

تخصصو لصالح الضماف االجتماعي سنكيًا لذلؾ بناًء عمى طمب أمانة الضماف 
 .مف القانكف  (32)االجتماعي عمبًل بحكـ المادة 

كلقد أحاؿ القانكف إلى المكائح في شأف تفصيل أكجو الرعاية االجتماعية كبياف 
كاشترط أف تتكلى ىذه الدكر الرعاية . شركط استحقاقيا كتنظيـ الدكر التي تقدـ فييا

 .االجتماعية كالصحية كالتدريب كالتأىيل عمى نحك متكامل
نظاـ الرعاية الصادر بقرار مف كيجب أف نكجو العناية في ىذا الصدد إلى 

 مف وفاة الرسوؿ الموافق 1388 ذر الحجة سنة 25المجنة الشعبية العامة في 
كمازاؿ ىذا النظاـ األساسي الشامل المتكامل  مف الميالد 1979 نوفمبر سنة 15

نافذ المفعكؿ سارؼ األحكاـ فيما ال يخالف أحكاـ القانكف الجديد حيث استبقى ىذا 
كل المكائح كالقرارات كاألنظمة الضمانية التي ال - 53 في مادتو رقـ –القانكف 

تخالف أحكامو كالمعمكؿ بيا كقت صدكره كقضى بأنو تستمر سارية ما لـ تمغ أك 
 .تعدؿ فيما بعد

******* 
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 الرعايػػػػػػة الصحيػػػػػػػة النوعيػػػػػػػة: ثانياًال 
عالج القانكف الجديد الرعاية الصحية التي يقدميا الضماف االجتماعي 
لممضمكنيف بمفيـك جديد متطكر ككاضح، تقتصر بو مسؤكلياتو عمى الخدمات 

الصحية الضمانية أك النكعية كىي تدابير األمف الصناعي كا عادة التأىيل كالعناية 
.. بالمعكقيف كالعجزة كتقدير العجز الصحي كعبلج نزالء دكر الرعاية االجتماعية

كقد نصت .. كىي خدمات كثيقة الصمة بالصحة المينية كبمنافع الضماف األخرػ 
 :في خمس فقرات تقتضي البياف التالي (30)عمييا المادة 

 فيشمل اختصاص أمانة الضماف االجتماعي بشأنو فأما األمف الصناعي -أ 
ـ 1976 لسنة 93: تنفيذ أحكاـ قانكف األمف الصناعي كالسبلمة العمالية رقـ

كما يشمل إجراء الفحص الدكرؼ لممضمكنيف، .. كالمكائح التي تصدر بمقتضاه
كالتفتيش عمى أماكف العمل لضماف الكقاية مف إصابات العمل كأمراض 

الميف، كتقديـ خدمات الطب الصناعي البلزمة إلسعاؼ حاالت اإلصابات 
 .كاألمراض المذككرة فكر حدكثيا

في مراكز إعادة التأىيل المتخصصة فيستيدؼ وأما إعادة تأىيل المضمونيف  -ب 
منح المرضى كالمصابيف منيـ خدمات العبلج الطبيعي كالتأىيل إلزالة ما 

تخمف عف اإلصابة أك المرض مف آثار اإلعاقة أك تخفيفيا لدييـ كلتدريبيـ 
 .عمى مينيـ أك حرفيـ أك عمى ميف أك حرؼ أخرػ مناسبة

 بالرعاية الطبية والتأىيمية الشاممة لممعوقيف  كيختص الضماف كذلؾ -ج 
كنذكر في ىذا الصدد أف ليبيا ىي التي اقترحت عمى الجمعية . والعجزة

ـ عامًا دكليًا لممعكقيف كقد صدر قرار 1981العامة لؤلمـ المتحدة جعل عاـ 
 مف كفاة الرسكؿ 1388 رجب سنة 21أميف المجنة الشعبية العامة بتاريخ 

ـ بإنشاء المجنة الكطنية لممعكقيف بميبيا كىي 1979 يكنيو سنة 16المكافق 
لجنة استشارية فنية لشؤكف المعكقيف يرأسيا أميف المجنة الشعبية العامة 
لمضماف االجتماعي كتمثل فييا القكات المسمحة الميبية كأمانات الضماف 
كالصحة كالتعميـ كالخدمة العامة كالخارجية كما تضـ عضكيتيا أربعة مف 
ذكؼ االىتماـ الخاص بشؤكف المعكقيف، كتتكلى ىذه المجنة جمع البيانات 
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جراء البحكث كالدراسات كتنسيق الجيكد  كاإلحصاءات في ىذا المجاؿ كا 
كاقتراح التشريعات كاألنظمة البلزمة لرعاية المعكقيف كذلؾ سعيًا لتقديـ العناية 

الكاممة لقطاع المعكقيف كخدمتيـ بإتباع أفضل النظـ كأحدث الكسائل مع 
كسكؼ تقدـ المجنة . اإلفادة مف الخبرات الدكلية المتخصصة في شؤكنيـ

مقترحاتيا كتكصياتيا إلى أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي 
 .لعرضيا عمى المجنة الشعبية العامة

 الذؼ يترتب عميو بتقدير العجز الصحي كما يختص الضماف االجتماعي  -د 
سكاًء كاف ذلؾ العجز . استحقاؽ المعاشات أك غيرىا مف المنافع الضمانية

بسبب إصابة العمل أك مرض المينة أك المرض العادؼ كسكاًء كاف عجزًا 
كتتكّلى تقدير العجز في جميع الحاالت كبالنسبة . كامبًل أك جزئيًا أك مؤقتاً 

إلى جميع فئات المضمكنيف، المجاف التي تشكل لذلؾ عمبًل بأحكاـ المادتيف 
 .مف قانكف الضماف الجديد كالمكائح التي تصدر بناًء عميو (30 ك 19)

كأخيرًا فإف اإليكاء بدكر الرعاية االجتماعية عمى مختمف أنكاعو يقتضي أف - ق 
تقدـ أمانة الضماف االجتماعي إلى األطفاؿ كالشيكخ كاألحداث كغيرىا مف نزالء 

 .ىذه الدكر العناية الصحية كالطبية البلزمة
كلقد عنى القانكف بتحديد األماكف التي تقدـ بيا خدمات الرعاية الصحية 

 :النكعية السالف ذكرىا كىذه األماكف ىي
فيي مراكز لمجاف تقدير العجز كألعماؿ األمف الصناعي .  المراكز الضمانية -1

 .كلمخدمات الطبية األساسية التي تقدـ لدكر الرعاية

 . مراكز إعادة التأىيل -2

 . مصحات العجزة كالمعكقيف -3

 كحدات األمف كالطب الصناعي في المصانع كغيرىا مف مكاقع العمل  -4
كاإلنتاج كسكؼ تككف كل مف ىذه الكحدات تابعة لمراكز الضماف االجتماعي 

 .المختص

كتؤدؼ الخدمات ليذه الدكر في .  العيادات الممحقة بدكر الرعاية االجتماعية -5
 .عيادات بداخميا كفي مراكز الضماف االجتماعي
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 إلى جانب الرعاية –كيجب أف يككف كاضحًا في شأف المراكز الضمانية أنيا 
تضطمع بمياـ أخرػ منيا اإلجراءات الضمانية كالبحث - الصحية النكعية

كتؤدؼ ىذه الخدمات جميعًا عمى نحك متكامل داخل . االجتماعي كصرؼ المعاشات
 .نطاؽ الضماف االجتماعي

كفي إطار ما تقدـ تصدر المكائح التنفيذية لمرعاية الصحية الضمانية النكعية 
عمى أف تراعى ىذه المكائح، التنسيق بيف أمانة الضماف االجتماعي كأمانتي الصحة 

 .كالخدمة العامة في الحدكد المبينة بالقانكف 
مف القانكف كالمتعمقة بتمكيل الضماف  (32)ىذا كال يغيب عف الباؿ أف المادة 

مقابل -  عف كل مضمكف مف المشتركيف–االجتماعي تقضي بفرض اشتراؾ 
كما أف ىذا االشتراؾ سيككف في الكقت . الخدمات الصحية النكعية السالف بيانيا

 .ذاتو مقابل تقديـ الخدمات الطبية األساسية لممشتركيف كأفراد أسرىـ

 البػػػػػػػاب الثالػػػػػػػػػػػػػػث
 المضمونػػػػػػػػػػػوف 

. حدد ىذا الباب فئات المضمكنيف الذيف ينتفعكف بأنظمة الضماف االجتماعي
كقد نصت . كلقد سبقت اإلشارة فيما تقدـ مف ىذه المذكرة إلى فئات المضمكنيف

 :كيجدر ىنا التركيز عمى ما يمي. مف القانكف  (31)عمييـ المادة 
.  أف القانكف يفرؽ بيف المضمكف المشترؾ كبيف غيره مف المضمكنيف -1

فالمشترؾ مضمكف يستحق المنافع الضمانية النقدية كالعينية مقابل 
المكظفكف، : كالمشترككف أربع فئات عمى كجو التحديد كىـ. االشتراكات

لى أفراد . كالعماؿ كالشركاء، كالعاممكف ألنفسيـ كتقدـ المنافع الضمانية إلييـ كا 
. أسرىـ المستحقيف عنيـ في حالة كفاتيـ كذلؾ في الحدكد المبينة بالقانكف 

فيتمقكف  (كمنيـ مستحقك المعاشات األساسية)كأما المضمكنكف اآلخركف 
 .منافع الضماف االجتماعي بدكف اشتراكات تقابميا

 أف رجاؿ القكات المسمحة العربية الميبية ىـ مف المضمكنيف ضمانًا اجتماعيًا  -2
ف كاف ليـ نظاـ ضماني قائـ بذاتو يتضمنو قانكف تقاعد العسكرييف رقـ : كا 
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ـ كالمكائح الصادرة بمقتضاه كتتكلى تنفيذ ىذا النظاـ 1974 لسنة 43
 .الضماني الخاص أمانة الضماف االجتماعي

 إقامة شرعية متفقة مع أحكاـ – أف العرب كاألجانب المقيميف في ليبيا  -3
ىـ مضمكنكف ينتفعكف بأنظمة الضماف االجتماعي بدكف تفرقة - القانكف 

بينيـ كبيف المكاطنيف، كذلؾ في الحدكد التي تبينيا المكائح كعمبًل بالمبادغ 
 بشأف المساكاة في المعاممة بيف 118: التي تضمنتيا االتفاقية الدكلية رقـ

الكطنييف كغير الكطنييف في الضماف االجتماعي، التي صدقت عمييا ليبيا 
ـ، كمع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الدكلية الثنائية 1975 لسنة 37: بالقانكف رقـ

 .التي تعقدىا ليبيا مع الدكؿ التابعة ليا

مف القانكف ىك إطار عاـ فإف المكائح  (31) أنو لّما كل ما كرد بالمادة  -4
التنفيذية سكؼ تضع القكاعد المتعمقة بفئات المشتركيف كغيرىـ مف 

المضمكنيف كشركط كأكضاع تطبيق أحكاـ القانكف عمى كل فئة منيـ بما في 
 .ذلؾ الئحة تسجيل فئات المضمكنيف المشتركيف

مف القانكف  (52) أنو يجب الرجكع إلى أحكاـ التعاريف الكاردة بالمادة  -5
العامل )ك (العامل)ك (المشترؾ)ك (المضمكف )الجديد لتحديد مدلكؿ كل مف 

 .(لحساب نفسو

 البػػػػػػػاب الرابػػػػػػػػػػػػػع
 تمويل الضماف االجتماعي

خصص الباب الرابع مف القانكف لؤلحكاـ المتعمقة بتمكيل الضماف االجتماعي 
كتنحصر مكارد تمكيل الضماف االجتماعي  (34 ك 33 ك 32)كقد تناكلتيا المكاد 

 :فيما يمي
 . االشتراكات -1

 المبالغ التي تخصصيا الدكلة سنكيًا في الميزانية العامة لصالح الضماف  -2
 .االجتماعي

 . ريع استثمار أمكاؿ الصندكؽ كأمبلكو -3
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 اإليرادات التي تؤؿ إلى الصندكؽ مف الكصايا كاليبات كالتبرعات كاألكقاؼ  -4
 .كغيرىا

كمف المناسب أف نشير إلى أىـ األحكاـ المتعمقة بالمبالغ التي تخصص 
 .بالميزانية كاالستثمارات كاإليرادات األخرػ ثـ تفرع بعد ذلؾ لبياف أحكاـ االشتراكات

 :المصروفات العمومية وتغطية العجز
–مف القانكف الجديد تتكلى الدكلة  (32)إنو بكجكب الفقرة الثانية مف المادة 
تغطية المصركفات اإلدارية - باعتمادات ترصد في الميزانية العامة سنكياً 

كالمصركفات العمكمية لمضماف االجتماعي كذلؾ مع مراعاة ما تنص عميو المادة 
مف القانكف مف أف أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي تخصص لمصرؼ منيا  (8)

عمى المنافع الضمانية النقدية كالعينية كعمى ما يستمزمو استثمار أمكاؿ كاحتياطيات 
ال يجكز الصرؼ مف أمكاؿ الصندكؽ -  بناًء عمى ذلؾ–الضماف االجتماعي، كأنو 

عمى المصركفات اإلدارية أك العمكمية ألمانة الضماف االجتماعي، غير أف ثمة نكعًا 
مف المصركفات العمكمية كاإلدارية التي تتعمق بالمنافع الضمانية كخاصًة المنافع 

 ىذا النكع مف –العينية أك التي تقتضيو إدارة شؤكف االستثمارات الضمانية
 .يتحممو الصندكؽ  (الذؼ تحدده المكائح)المصركفات 

أؼ عجز قد يطرأ عمى ميزانية -  مف الميزانية العامة–كما تغطي الدكلة 
كتغطي أمانة الخزانة كذلؾ أعباء المعاشات كالمكافآت االستثنائية . الصندكؽ 

 .مف القانكف كال يتحمل بيا الصندكؽ  (49)كاإلضافية التي تقرر بمقتضى المادة 

 :التمويل الذاتي لممعاش األساسي
إف المعاش األساسي منفعة نقدية ال تقابميا اشتراكات بل ىك يغطى بصفة 

ذا كانت لو مصادر تمكيل ذاتية إضافية . أساسية مف الخزانة العامة ىي حاليًا )كا 
عمى الرسـك الجمركية عمى الكاردات % 5حصيمة الرسـ اإلضافي المفركض بنسبة 

إاّل أف ىذه  (كقيمة الزيادة التي كانت قد تقررت عمى أسعار السجائر المستكردة
كيقتضي انتظاـ تمكيل ىذا المعاش أف . المكارد اإلضافية متغيرة كغير كافية

تخصص مكارد ثابتة تكفل التمكيل الذاتي الكامل لو كلعبلكة العائمة التي تستحق 
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ألصحابو كخاصًة بعد زيادة قيمتو إلى أربعيف دينارًا شيريًا حيث بمغ ما صرؼ 
 ستة كثبلثكف 36,000,000)ـ 1979لمستحقي المعاشات األساسية خبلؿ سنة 

 . (مميكف دينار ليبي تقريباً 
مف القانكف عمى كجكب أف ( ثانية)فقرة  (32)كمما أجل ذلؾ نصت المادة 

تخصص الدكلة مكارد ثابتة تكفل التمكيل الذاتي الكامل لممعاش األساسي كعبلكة 
 بناًء عمى –كتصدر المجنة الشعبية العامة . العائمة التي تستحق ألصحاب الحق فيو

القرارات البلزمة لتحديد مصادر تمكيل - عرض أميف المجنة الشعبية العامة لمخزانة
المعاش المذككر كجيات ىذا التمكيل كقكاعده بما في ذلؾ فرض ضرائب إضافية أك 

 .رسـك بنسبة معينة باإلضافة إلى الضرائب أك الرسـك القائمة

 :ريع استثمار أمواؿ وممتمكات الصندوؽ 
إلى -  بطبيعة الحاؿ–كىذا الريع مف مكارد تمكيل الصندكؽ كىك يضاؼ 

كما أف . (33)كتتبع في شأف االستثمارات األنظمة المشار إلييا في المادة . إيراداتو
ريع االستثمارات يعفى مف جميع الضرائب كالرسـك كذلؾ عمى ما تنص عميو الفقرة 

 .مف القانكف  (43)مف المادة ( ب)كالفقرة  (32)مف المادة  (ثالثاً )
تقبميا لجنة الصندكؽ : اايرادات األخرر لمصندوؽ مف تبرعات وما إلييا

كقرارىا في ذلؾ نيائي إاّل إذا كانت كاردة مف الخارج فيشترط لقبكليا أف يعرض 
 .األمر عمى المجنة الشعبية العامة لممكافقة

****** 

 االشػػتراكات
. مف القانكف الجديد عمى أحكاـ االشتراكات الضمانية (32)نصت المادة 

كفيما يمي . ـ1/6/1981كيجب أف نذكر أف ىذه األحكاـ ال تسرؼ إال ابتداًء مف 
 :بياف ليذه األحكاـ

 :االشتراكات التي تفرض وما يقابميا مف منافع- أ
 :عمى فرض أربع اشتراكات ىي عمى كجو التحديد (أكالً /32)تنص المادة 
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كىك اشتراؾ كاحد كيغطي المعاشات جميعًا كىي معاش .  اشتراؾ المعاش:األوؿ
الشيخكخة كمعاش العجز بسبب إصابة العمل كمعاش العجز الكّمي لغير 

 .كالمنح المقطكعة (أفراد األسرة)إصابة العمل كمعاشات الكرثة 
كليس معنى ككف ىذا . كيفرض ىذا االشتراؾ بالنسبة إلى جميع المشتركيف

االشتراؾ يدفع مقابل جميع المعاشات أف تستحق لممشترؾ كل ىذه المعاشات 
نما معناه أف يستحق منيا . أك أنو يجمع بينيا -  ىك أك أفراد أسرتو–كا 

المعاش الذؼ يناسب سبب انتياء خدمتو أك عممو كبحسب ما إذا كاف ىذا 
 .السبب ىك الشيخكخة أك العجز أك الكفاة

التي  (المساعدات) اشتراؾ كاحد في مقابل المنافع النقدية قصيرة األمد :الثاني
كيفرض ىذا االشتراؾ بالنسبة إلى ىذه . يستحقيا العاممكف لحساب أنفسيـ

 .الفئة مف المشتركيف دكف غيرىا مف الفئات
 اشتراؾ الرعاية االجتماعية كيفرض بالنسبة لممشتركيف جميعًا كيغطي بصفة :الثالث

جزئية تكمفة خدمات الرعاية االجتماعية كتغطي باقي التكمفة مف الخزانة 
كذلؾ ألف التكاليف النيائية ليذه الخدمات لـ تحسب بعد حيث أف . العامة

 .كثيرًا مف المرافق البلزمة ألدائيا ىي حاليًا في دكر اإلنشاء
 اشتراؾ في مقابل الخدمات الصحية النكعية الضمانية، كالخدمات الطبية :الرابع

 .كيفرض بالنسبة إلى كل فئات المشتركيف. األساسية لممشتركيف كأفراد أسرىـ
 :تحديد االشتراكات وأسس حسابيا-  ب

تفرض االشتراكات بقرار يصدر مف المجنة الشعبية العامة بناًء عمى عرض 
كطبيعي أف تسبق ىذا العرض . أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي

 .دراسة فنية إكتكارية
مف  (المشترؾ)كتختمف طريقة تحديد االشتراؾ بحسب ما إذا كاف المضمكف 

 .فئتي المكظفيف كالعماؿ، أك مف فئتي الشركاء في اإلنتاج كالعامميف لحساب أنفسيـ
فأما المكظفكف كالعماؿ فيحسب كل اشتراؾ مف االشتراكات التي تستحق 
عنيـ بضرب النسبة المئكية التي تحدد لو في المرتب الفعمي لممكظف أك األجر 

/ 32 عمى ما نصت عميو المادة –كيشمل المرتب أك األجر المذككر . الفعمي لمعامل
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 ما يستحقو المشترؾ مف مرتب أساسي أك أجر أساسي – 52/6كالمادة  (2)أكاًل 
مضافًا إليو العبلكات كالبدالت كالمزايا المالية األخرػ بشرط أف تككف ذات صفة 

كتحدد الئحة االشتراكات عناصر المرتب كاألجر كطريقة . مستقرة ثابتة منتظمة
 .حسابو إذا كاف يؤدؼ عينًا أك في شكل عمكالت أك بأية صكرة أخرػ 

كأما العاممكف لحساب أنفسيـ ذكؼ الميف الحرة كالحرؼ الحرة كالعامميف 
ألنفسيـ في الزراعة أك الصناعة أك غيرىا، فتحدد االشتراكات المتعمقة بيـ عمى 

أساس ضرب النسبة المئكية التي تحدد لكل اشتراؾ في الدخل المفترض الذؼ يختاره 
الشريؾ مف بيف قائمة لمدخكؿ المفترضة تضعيا الئحة االشتراكات كبمراعاة ما تقرره 

كال بأس بأف يككف مف بينيا خضكع اختيار ، ىذه البلئحة مف قكاعد كضكابط
كقد دعا إلى ىذه الطريقة في . المشترؾ العتماد المنشأة كجية الضماف المختصة

حساب االشتراكات بالنسبة لمفئتيف المذككرتيف أف تحديد الدخل الفعمي ألفرادىما عف 
تعترضو صعكبات عممية -  كىي فترة الشير–كل فترة تستحق عنيا االشتراكات 

 .أىميا أف الدخل الفعمي ال يتحدد عادًة إاّل بعد انتياء السنة
أف يراعى في  (32) مف المادة 4 –كلقد أكجب القانكف الجديد في البند أكاًل 

جميع األحكاؿ التبلـز في أساس الحساب بيف االشتراكات الضمانية كبيف المنافع 
 .التي تقدـ في مقابميا

 :توزيع عبء االشتراؾ- ج
كاف القانكف السابق يقضي بأف يكزع عبء االشتراؾ عمى ثبلثة أطراؼ 

. منو% 35كجية العمل . عمى األكثر مف االشتراؾ% 25فيتحمل المضمكف 
 .منو عمى األقل% 40كالخزانة العامة 

كقد رؤؼ أف تكزيع العبء عمى ىذا النحك ال يتفق مع األكضاع الخاصة 
كما أنو يحتاج إلى تعديل بالنسبة إلى العامميف . بالشركاء في المنشآت اإلنتاجية

ذلؾ أنو فيما يتعمق بالشركاء فإف المكاطنيف العامميف بالمنشآت . لحساب أنفسيـ
اإلنتاجية التي طبقت بيا مقكلة شركاء ال أجراء قد اجتمعت ليـ صفتا العامل 

كصاحب العمل كأصبحكا شركاء في منشآت يممكيا الشعب كليـ نصيب في األرباح 
كلذلؾ رؤؼ أف . الصافية التي تحققيا بعد أف كاف حقيـ يقتصر عمى أجكر محددة
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مف النصيب في األرباح المخصص )يعدؿ القانكف بحيث تؤدؼ المنشأة اإلنتاجية 
كامل االشتراؾ الضماني الذؼ يستحق عنيـ إذ لـ يعد ثمة محل لممساىمة  (لمشركاء

 .في ذلؾ االشتراؾ مف جانب صاحب العمل أك مف جانب الخزانة العامة
كأما العاممكف لحساب أنفسيـ فبل مناص لعدـ كجكد جية عمل مف أف يكزع 

. كالخزانة العامة (المضمكف )االشتراؾ المتعمق بكل منيـ عمى طرفيف ىما المشترؾ 
% 60كنصيب المشترؾ . عمى األقل% 40كنصيب الخزانة العامة مف االشتراؾ 

 .عمى األكثر منو
كفيما يخص المكظفيف كالعماؿ بقي تكزيع عبء االشتراؾ عمى ما كاف يقرره 

 :القانكف السابق كىك
 .(المشترؾ)عمى األكثر مف االشتراؾ يتحمميا المضمكف % 25
 .عمى األقل منو تتحمميا الخزانة العامة% 40
 .منو تتحمميا جية العمل أك الخدمة% 35
 :االشتراؾ إلزامي- د

بل إف التسجيل كأداء . االشتراؾ في الضماف االجتماعي ليس اختيارياً 
االشتراؾ إلزامي بالنسبة إلى جميع فئات المضمكنيف المشتركيف الذيف تنطبق عمييـ 

كسكؼ تحدد المكائح مف يمتـز . مف القانكف  (9)تقضي بذلؾ المادة . أحكاـ القانكف 
باإلدالء بالبيانات البلزمة لتسجيل أسماء المشتركيف كجيات العمل أك الخدمة في 

كما تحدد المكائح مف يمتـز بأداء االشتراؾ الضماني . سجبلت الضماف االجتماعي
فمقد جرت أنظمة الضماف االجتماعي عمى أنو . عف كل مشترؾ في ميعاد استحقاقو

حيث تكجد جية عمل أك خدمة فإف ىذه الجية تككف ىي الممزمة بأف تؤدؼ إلى 
 .الضماف االجتماعي حصتيا كحصة العامل أك المكظف المشترؾ

فإذا تخمف مف يمتـز بالتسجيل عف عمل ما يجب عميو، أك تخمف مف يمتـز 
بأداء االشتراكات عف أداء االشتراؾ أك تأخر في ذلؾ، اتخذت ضده اإلجراءات 

مف القانكف، كطبقت بشأنو أحكاـ العقكبات المبينة بالمادتيف  (47)المقررة بالمادة 
 .منو (46 ك 45)
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 :المدة التي تؤدر عنيا االشتراكات- ىػ
مادة )مف بدايتيا إلى نيايتيا . تؤدػ االشتراكات طكاؿ مدة الخدمة أك العمل

كيستمر االلتزاـ بأداء االشتراؾ كلك انتقل المشترؾ مف عمل أك خدمة . (5/أكالً /32
. ىذا ىك األصل كيعمل بو بشأف كل االشتراكات. إلى عمل آخر أك خدمة أخرػ 

غير أنو يراعى بالنسبة إلى اشتراؾ المعاش أنو يقف استحقاقو كاقتطاعو مف مرتب 
المشترؾ أك أجره أك دخمو، كذلؾ ابتداًء مف التاريخ الذؼ تخكلو فيو مدة خدمتو أك 

كذلؾ ألف المدة التالية ليذا التاريخ ال تدخل . عممو المحسكبة الحد األقصى لممعاش
 .(ج/14مادة ). في حساب المعاش

 :كيف تحصل االشتراكات- و
كانت اشتراكات التأميف االجتماعي تحصل بطريق لصق الطكابع عمى 

كلما كاف التحصيل بطريقة الطكابع ال يتفق مع أحكاـ القانكف . كتيبات االشتراكات
الجديد الذؼ تتحدد فيو اشتراكات المكظفيف كالعماؿ عمى أساس نظاـ المرتب 

كبمقتضى ىذا النظاـ تتعدد قيـ االشتراكات كتختمف  (الفعمي)كاألجر  (الفعمي)
اختبلفًا كبيرًا في حيف أف نظاـ الطكابع كاف يتمشى مع تحديد فئات معينة محدكدة 

ككضع طابع لكل فئة منيا كذلؾ عمى النحك الذؼ جرػ  (المفترضة)العدد لؤلجكر 
 .(حاليًا ست فئات)عميو العمل في ظل نظاـ التأميف االجتماعي 

كلما كانت معظـ دكؿ العالـ قد عدلت عف طريقة لصق الطكابع ىذه لما تبيف 
مف أنيا لـ تعد ميسرة كال عممية، كقد انتيت إلى ذلؾ التقارير التي صدرت عف 

منظمة العمل الدكلية كالجمعية الدكلية لمضماف االجتماعي، لذلؾ فقد انتيى الرأؼ 
لى تحصيل جميع اشتراكات الضماف االجتماعي  إلى العدكؿ عف نظاـ الطكابع كا 

بطريق األداء مباشرًة كذلؾ بالدفع نقدًا أك بحكالة مالية عمى أساس قائمة األجكر أك 
 مع التزاـ جيات العمل كالخدمة، باقتطاع Pay-roll Systemالمرتبات أك الدخكؿ 

حصة المضمكف في االشتراؾ مف مرتبو أك أجره أك دخمو كذلؾ عمى النحك الذؼ 
تبينو المكائح بالنسبة إلى كل جية تمتـز بأداء االشتراؾ أك تمتـز بأداء حصة مف 

كسكؼ تضبط ذلؾ كتفصمو كتحدد مكاعيد األداء . االشتراؾ يفرضيا عمييا القانكف 
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الئحة االشتراكات كذلؾ بالنسبة إلى كل فئة مف فئات المضمكنيف المشتركيف في 
 (.6 أكاًل بند 32مادة )الضماف االجتماعي 

 :ضمانات تحصيل االشتراكات- ز
ضمانات لتحصيل االشتراكات الضمانية أيًا  (41)كضع القانكف في مادتو 

 :كانت ىذه االشتراكات كأيًا كانت الجية الممزمة بأدائيا قانكنًا كىذه الضمانات ىي
 حق صندكؽ الضماف االجتماعي في االشتراؾ كىك حق قرره القانكف لجية  -1

عامة كلمصمحة عامة كمف ثـ قرر لو امتيازًا عامًا عمى جميع أمكاؿ الممـز 
كيرجع في . كذلؾ بكصفو مف المبالغ المستحقة لمخزانة العامة. بأداء االشتراؾ

شأف ىذا االمتياز كما يرتبو مف أكلكية كتقدـ في التنفيذ عمى أمكاؿ المديف 
كتأتي مرتبة ىذا االمتياز . مف القانكف المدني الميبي (1143)إلى حكـ المادة 

 .بعد المصركفات القضائية

-  في أية يد كانت– تضمف جية العمل أك المنشأة التي يعمل بيا المضمكف  -2
فإذا آلت ىذه المنشأة أك جية . االشتراكات المستحقة لمضماف االجتماعي

-  مالؾ آخر سكاًء كاف خمفًا عامًا أك خاصاً –العمل أيًا كانت إلى يد أخرػ 
فإف ىذا الخمف يككف مسؤكاًل بالتضامف مع أصحاب المنشأة السابقيف عف 
الكفاء بجميع االشتراكات الضمانية المستحقة عف العامميف بالمنشأة أك جية 

ذا انتقمت حصة مف المنشأة أك عنصر مف  العمل أك الشركاء فييا ، كا 
 .عناصرىا إلى الغير فتككف مسؤكلية الخمف في حدكد قيمة ما آؿ إليو

 إذا تخمف الممـز بأداء االشتراكات عف تنفيذ التزامو فيككف استيفاؤىا بطريق  -3
الحجز اإلدارؼ كذلؾ بكصفيا مف الحقكؽ العامة التي كضع مف أجميا قانكف 

 .ـ كالقرارات الصادرة تنفيذًا لو1970 لسنة 152: الحجز اإلدارؼ رقـ

مف القانكف الجديد كمع  (46) مع مراعاة أحكاـ غرامة التأخير المقررة بالمادة  -4
عدـ اإلخبلؿ بالعقكبات المنصكص عمييا في ذلؾ القانكف، فإف المبالغ 

المستحقة لصندكؽ الضماف االجتماعي يجكز تقسيطيا إذا كجد مقتضى لذلؾ 
 .كمتى تكافرت الشركط التي تضعيا لذلؾ المكائح
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 :جدكؿ تحديد االشتراكات 
عمى أنو يجكز تعديل مقادير االشتراكات كطريقة  (7أكاًل - 32)نصت المادة 

تحديدىا كطريقة تكزيع أعبائيا كنسب المساىمة فييا كتحديد الجيات التي تتحمل 
 .عبء االشتراؾ المتعمق بكل منفعة مف المنافع الضمانية

كيجرؼ ىذا التعديل بقرار يصدر مف المجنة الشعبية العامة بناًء عمى عرض 
كطبيعي أف تسبق ذلؾ دراسة . أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي

كبحث كأف يجرػ في ضكء تقارير المركز المالي لمضماف االجتماعي كا عادة التقييـ 
 .مف القانكف  (34)المشار إلييا في المادة 

****** 

 أمواؿ الضماف االجتماعي
 :الحسابات- 1

مف القانكف إصدار الئحة خاصة تضع القكاعد  (33)أكجبت المادة 
كاإلجراءات المالية كالحسابية لصندكؽ الضماف االجتماعي بما يكفل المحافظة عمى 
مكجكداتو كأمبلكو كأمكالو العقارية كالمنقكلة، كما تكفل ىذه البلئحة ضبط حسابات 

كذلؾ سكاًء كانت ىذه اإليرادات تتمثل في ، إيرادات كمصركفات الصندكؽ 
كسكاًء كانت أكجو . االشتراكات أك المبالغ المدفكعة مف الخزانة العامة أك مف غيرىا

. الصرؼ عمى المنافع النقدية أك العينية أك غير ذلؾ مما يجيز القانكف الصرؼ فيو
كما كجو القانكف في شأف الحسابات إلى ضركرة مسؾ حساب مستقل لكل نكع مف 

 .أنكاع المنافع الضمانية يختص بما يتعمق بيذه المنفعة مف إيرادات كمصركفات
 :االستثمارات- 2

إلى الئحة تصدر بشأف استثمار أمكاؿ كاحتياطات  (33)كما أحالت المادة 
عمى أف تراعى في ذلؾ . الضماف االجتماعي تتضمف بياف كسائل االستثمار كأنظمتو

اعتبارات السبلمة كالسيكلة كالعائد كسائر االعتبارات األخرػ التي تساعد عمى تحقيق 
 .التنمية االقتصادية كاالجتماعية
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كقد صدرت في ىذا الشأف الئحة االستثمارات الضمانية بقرار مف أميف 
ىػ المكافق 1398 شكاؿ سنة 19الشؤكف االجتماعية كالضماف االجتماعي بتاريخ 

 .مف القانكف السابق (30)باالستناد إلى حكـ المادة  (ـ1978 سبتمبر سنة 21)
مف  (53)كىذه البلئحة باقية كسارية عمبًل بحكـ الفقرة األخيرة مف المادة 

القانكف الجديد التي تقضي بأف يظل ساريًا كل ما ال يخالف ىذا القانكف مف المكائح 
كاألنظمة كالقرارات في كل ما يتعمق بشؤكف الضماف االجتماعي كذلؾ ما لـ تمغ ىذه 

 .المكائح كاألنظمة كالقرارات أك تعدؿ كفقًا ألحكاـ ىذا القانكف 
كيجدر أف نذكر في خصكص االستثمارات أنو قد أنشئ بقرار المجنة الشعبية 

ـ 1979 يكليك 26 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1388 رمضاف 2العامة الصادر في 
المجمس الكطني لبلستثمارات العقارية برئاسة أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف 

االجتماعي كىك يختص بالتخطيط لبلستثمارات العقارية في ليبيا كالتنسيق بيف 
الجيات التي تتكلى ىذه االستثمارات كمنيا صندكؽ الضماف االجتماعي كالمصارؼ 

عمى أف تككف كل جية منيا . كالمنشآت كشركات االستثمار كالتأميف كالسياحة
 .مسؤكلة عف تنفيذ المشركعات المكمفة بيا كتمكيميا

 البػػػػػػػػػاب الخػػػػػػػػػامس
 أحكػػػػاـ عامػػػػػػػػة

 :حساب مدد العمل والخدمة وتسوية الحقوؽ الضمانية عنيا: أوالًال 
كما بعدىا مف قانكف الضماف االجتماعي  (35)يستيدؼ المشرع في المادة 

 :الجديد
 أف تحسب لممشترؾ مدد عممو كخدمتو أيًا كانت كأف تضـ مدد عممو السابقة  -1

التي كاف يسرؼ عمييا نظاـ التأميف االجتماعي كمدد خدمتو السابقة التي كاف 
يسرؼ عمييا نظاـ التقاعد إلى المدد البلحقة لتاريخ سرياف أنظمة الضماف 

كيبلحع أف . االجتماعي الجديدة كذلؾ بمقتضى قكاعد ميسرة تتضمنيا المكائح
ثمة قرارات تتعمق بضـ مدد الخدمة السابقة كمنيا قرار المجنة الشعبية العامة 

 (ـ1978 أغسطس سنة 15المكافق )ىػ 1398 رمضاف سنة 12الصادر في 
بشأف ضـ مدد الخدمة التقاعدية دكف التقيد بشرط الميعاد المحدد لتقديـ طمب 
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كالقرار الصادر تنفيذًا لو مف مدير عاـ كرئيس مجمس إدارة الييئة . الضـ
 سبتمبر 14ىػ المكافق 1398 شكاؿ سنة 12العامة لمضماف االجتماعي في 

 مف 1388 رمضاف سنة 2كقرار المجنة الشعبية العامة الصادر في . ـ1978
ـ بشأف ضـ مدد الخدمة التقاعدية 1979 يكليك سنة 26كفاة الرسكؿ المكافق 

 1388 ربيع األكؿ سنة 10كقرار المجنة الشعبية العامة الصادر في . الفعمية
ـ بشأف تقرير معاش مشترؾ 1979 فبراير سنة 7مف كفاة الرسكؿ المكافق 

كمثل . ألصحاب مدد الخدمة المكزعة بيف أنظمة التقاعد كالتأميف االجتماعي
ىذه القرارات تظل سارية المفعكؿ تحكـ ضـ كحساب مدد الخدمة السابقة ما 

 .لـ تمغ أك تعدؿ بأحكاـ القانكف الجديد أك المكائح التي تصدر بمقتضاه

كذلؾ حساب كضـ المدد السابقة التي  (35) يكجب القانكف في المادة  -2
كيراعى أف رجل القكات المسمحة . قضيت في ظل نظاـ تقاعد العسكرييف

الذؼ ينتقل إلى كظيفة مدنية، أك إلى العمل بعقد عمل، أك العمل كشريؾ في 
 تضـ إلى مدة خدمتو الضمانية مدة –منشأة إنتاجية، أك العمل لحساب نفسو 

خدمتو العسكرية السابقة محسكبة لو كفقًا لمقكاعد التي يتضمنيا قانكف الخدمة 
ثـ تسكػ حقكقو عند انتياء خدماتو . العسكرية كقانكف تقاعد العسكرييف

 .كأعمالو جميعًا كفقًا ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي الجديد

الذؼ ينتقل مف خدمتو المدنية أك عممو إلى العمل  (المشترؾ) أما المضمكف  -3
بالقكات المسمحة ثـ تنتيي خدمتو كىك بيذه الصفة األخيرة، فإف أحكاـ قانكف 
. تقاعد العسكرييف ىي التي تسرؼ في شأف انتياء خدماتو كتسكية مستحقاتو

كفي ذلؾ يتفق حكـ القانكف المذككر مع ما نص عميو قانكف الضماف الجديد 
 .منو (35)بالمادة 

 إنو يمـز اعتبار المدد التي تقضي بحسابيا االتفاقيات الضمانية الثنائية  -4
 .المبرمة بيف ليبيا كبيف بعض الدكؿ األخرػ 

 إف معاشات الشيخكخة أك العجز المقررة بمقتضى ىذا القانكف ال تستحق كال  -5
كأعمالو جميعًا  (المشترؾ)تجرػ تسكيتيا إال بعد انتياء خدمات المضمكف 

كأما ما عدا المعاشات مف المنافع الضمانية األخرػ كالمنح  (36مادة )
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المقطكعة كالمنافع قصيرة األمد، فطبيعي أنيا تستحق لممشترؾ كمما تكافرت 
 .لو شركط استحقاقيا إذ ىي ليست منكطة بانتياء الخدمة أك العمل

 إف تسكية معاشات الشيخكخة كالعجز كالكرثة كالمعاش األساسي يجب أف  -6
تتـ عمى كجو السرعة مراعاًة لبلعتبارات الضمانية اإلنسانية التي شرعت مف 

لتماـ التسكية مدة ثبلثة أشير  (37)أجميا ىذه المعاشات كلذلؾ حددت المادة 
 .عمى األكثر مف تاريخ تحقق سبب االستحقاؽ

 :عدـ جواز الجمع: ثانياًال 
عدـ جواز الجمع بيف عمى قاعدة  (39) تنص الفقرة األكلى مف المادة  -1

 أك األجر أك الدخل كذلؾ متى كاف ىذا المرتب أك المعاش وبيف المرتب
أؼ )األجر أك الدخل يستحق لمشخص عف عمل أك خدمة يؤدييا لجية عامة 

أك يستحق لو مف شركة تممؾ الدكلة كل أك بعض  (يتقاضاه مف خزانة عامة
كذلؾ مف ناحية ألف خزائف الشعب . رأسماليا أك مف منشأة مممككة لمشعب

إما أف تكفل لو حاجاتو عف طريق المعاش أك عف طريق المرتب كاألجر 
كألنو إف كاف يتقاضى معاش الشيخكخة كعاد إلى العمل أك الخدمة . كالدخل

ف كاف يتقاضى معاش العجز . مف القانكف  (16)طبق بشأنو حكـ المادة  كا 
الكمي كعاد إلى العمل أك الخدمة فذلؾ يدؿ عمى استعادة قدرتو عمى الكسب 

كتستثنى مف ىذه . كيستكجب مف ثـ عدـ استحقاقو لمعاش العجز الكمي
 :القاعدة المقررة بالفقرة األكلى

 (أك مرض مينة)حاالت العجز الجزئي الناشئ عف إصابة عمل  -أ 
فاستحقاؽ المعاش في ىذه الحاالت ال يتعارض مع بقاء المقدرة النسبية 

كما أف المعاش الجزئي ليس مف شأنو أف يغطي الحاجات . عمى الكسب
 .المعيشية لممضمكف 

 حاالت اشتغاؿ صاحب المعاش في أعماؿ عارضة أك كقتية كذلؾ عمى  -ب 
 .النحك الذؼ تبينو المكائح التنفيذية لمقانكف 

كانطبلقًا مف قاعدة عدـ جكاز الجمع بيف المعاش كبيف المرتب أك األجر 
مف  (40)أك الدخل، كعمبًل عمى تطبيق ىذه القاعدة، أكجبت المادة 
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سكاًء كانت كحدات إدارية أك لجانًا )القانكف عمى جيات الخدمة كالعمل 
أف تخطر المجنة  (شعبية أك منشآت أك جمعيات أك شركات أك غيرىا

الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية المختصة باسـ أؼ شخص يمتحق 
لدييا بالخدمة أك العمل، كبالبيانات الخاصة بخدمتو كعممو كمرتبو أك 

أجره أك دخمو، كذلؾ متى كاف ىذا الشخص مف أصحاب المعاشات أك 
 .مف المستحقيف في المعاش

عدـ جواز الجمع بيف فتنص عمى قاعدة  (39) أما الفقرة الثانية مف المادة  -2
فبل يسكغ أف يجمع اإلنساف بيف معاشيف أك أكثر في كقت كاحد . المعاشات

كذلؾ سكاًء كاف يستحق ىذيف المعاشيف أك ىذه المعاشات المتعددة بناًء عمى 
أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي الجديد، أك تطبيقًا ألحكاـ قكانيف أخرػ 

ـ كقانكف 1957ـ كقانكف التأميف االجتماعي لسنة 1967كقانكف التقاعد لسنة 
كسكاًء كانت تمؾ المعاشات تؤدػ إليو مف . ـ1974تقاعد العسكرييف لسنة 

فإذا استحق . صندكؽ الضماف االجتماعي أك مف أية خزانة عامة أخرػ 
الشخص بمقتضى عدة نصكص قانكنية أكثر مف معاش فيؤدػ إليو المعاش 

عمى أف تبيف المكائح الحاالت التي تجيز طبيعتيا - األكثر فائدة لو دكف غيره
االستثناء مف قاعدة عدـ جكاز الجمع بيف المعاشات كحدكد عدـ الجمع 

 .كضكابطو
ىذا كقاعدة عدـ جكاز الجمع بيف المعاشات تتفق مع ما سبق أف ذكرناه في 
ف كاف  باب االشتراكات مف أف اشتراؾ المعاش، في نظاـ الضماف االجتماعي كا 

معاش الشيخكخة، كمعاش العجز الكّمي إلصابة العمل، )يغطي المعاشات األربعة 
إاّل أف المضمكف حيف  (كمعاش العجز الكمي لغير إصابة العمل، كمعاش الكرثة

كيتحدد . تنتيي خدمتو أك عممو لف يستحق ىك أك كرثتو إاًل معاشًا كاحدًا مف بينيا
كىذا . ىذا المعاش كفقًا لمسبب القانكني الذؼ انتيت مف أجمو الخدمة أك العمل

، أك العجز لئلصابة، أك العجز لغير (بمكغ السف)السبب إما أف يككف الشيخكخة 
ف كاف معاش الكفاة يكزع عمى مستحقيف عديديف مف أفراد )اإلصابة، أك الكفاة  كا 

كليس مف الطبيعي أف تنتيي الخدمة لسببيف أك أكثر مف ىذه . (أسرة المتكفى
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كحتى بفرض اجتماع أسباب االستحقاؽ ألكثر مف معاش . األسباب في كقت كاحد
 .فيؤدػ إلى المشترؾ المعاش األكثر فائدة لو دكف غيره مف المعاشات

 :ضماف المنافع المستحقة: ثالثاًال 
منو لصندكؽ الضماف االجتماعي  (41)كما ضمف القانكف الجديد في المادة 

تحصيل االشتراكات كسائر المبالغ المستحقة لو قبل المضمكنيف كجيات العمل بأف 
مسئكلة  (في أية يد كانت)قرر ليا حق االمتياز، كجعل المنشأة أك جية العمل 
 .عنيا، كما أكجب التنفيذ بيا بإجراءات الحجز اإلدارؼ 

كذلؾ فقد كفل القانكف لممضمكنيف استيفاء الحقكؽ اإلنسانية الضمانية 
وأحاطيا بحماية تعصميا مف المستحقة ليـ قبل صندكؽ الضماف االجتماعي 

 :السقوط والحرماف واايقاؼ والحجز وذلؾ عمى النحو اآلتي
 إف حق المضمكف في المنافع الضمانية النقدية كالعينية كفقًا ألحكاـ ىذا  -1

القانكف ىك حق يقـك عمى اعتبارات إنسانية كعمى مبادغ التراحـ اإلسبلمي 
كسكاًء . كالتكافل االجتماعي كما أف أكثرىا يقدـ مقابل اشتراكات مدفكعة

كانت المنفعة الضمانية مقررة لممضمكف المشترؾ، أك لممضمكف غير 
ال المشترؾ، أك لمكرثة المستحقيف مف أفراد أسرة المضمكف المتكفى، فإنو 

ضد صاحب الحق - أيًا كانت– اتخاذ إجراءات يجوز المساس بيا بسبب
كلـ يعد يسكغ ما كانت . فييا أك بسبب صدكر أحكاـ جنائية أك تأديبية ضده

تقرره التشريعات القديمة مف أف الدكلة ال تيتـ بأمر المضمكف كأسرتو كأكالده 
إذا أديف جنائيًا أك إداريًا، ذلؾ أف رعاية المجتمع اإلنسانية تمتد  إلى المكاطف 

لى المطمقة كاليتيـ كاألرممة أيًا كاف رب  العاجز أك المحتاج ميما كاف، كا 
 .(كال تزر كازرة كزر أخرػ )األسرة السابق 

بمضي -  أك غيره مف المنافع الضمانية النقدية– كال يسقط الحق في المعاش  -2
. ذلؾ أف التقادـ في ليبيا ال يسقط الحقكؽ ميما طالت مدة ذلؾ التقادـ. المدة

نما تتقادـ الدعكػ  كىذا ىك مقتضى تطبيق مبادغ الشريعة اإلسبلمية في . كا 
 لسنة 86: التشريع الميبي حيث عدؿ القانكف المدني الميبي بالقانكف رقـ

نما . ال تسقط بمضي المدة (الحقكؽ )ـ تعديبًل أصبحت بمكجبو 1972 كا 
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. يترتب عمى التقادـ عدـ سماع الدعكػ بيا كيبقى االلتزاـ في ذمة المديف
غير أنو يجكز أف . فمف كاف عميو حق يمـز بكفائو شرعًا ميما تقادـ العيد بو

كاألصل . يمنع القانكف سماع الدعكػ في حالة مضي مدة معينة عمى الحق
 أف –ـ 1972 لسنة 86:  كما قالت المذكرة اإليضاحية لمقانكف رقـ–في ىذا 

كفي ضكء ذلؾ أحالت . ال يعمل بمنع السماع عند اإلقرار بالحق مف المديف
مف قانكف الضماف الجديد إلى أحكاـ منع سماع  (42)الفقرة الثانية مف المادة 

الدعكػ عند التقادـ المقررة بالقانكف المدني الميبي كالقكانيف المعدلة لو كمنيا 
ف كاف يجكز أف تضع المكائح 1972 لسنة 86: القانكف رقـ ـ السالف ذكره كا 

 (أؼ التقادـ)التنفيذية لقانكف الضماف أحكامًا خاصة لمنع سماع الدعكػ 
 .بشأف بعض أنكاع المنافع النقدية حسبما تقتضيو طبيعتيا

عمى عدـ جكاز الحجز عمى المعاشات  (42) كنصت الفقرة الثالثة مف المادة  -3
كذلؾ إاّل في - أك المنافع النقدية األخرػ أك االقتطاع منيا أك النزكؿ عنيا

ذا تعددت الديكف المحجكز مف أجميا كانت األكلكية في . حدكد الربع شيرياً  كا 
االستيفاء مف الربع المذككر لديف النفقة ثـ لمديكف المستحق ألية جية عامة 

 .ثـ لباقي الديكف 

تسرؼ بالنسبة إلى  (42) ىذا كالضمانات المقررة لممنافع بمقتضى المادة  -4
معاشات الضماف االجتماعي كسائر منافعو المقررة بالقانكف الجديد كما تسرؼ 

بالنسبة إلى المعاشات كالمنافع التي تقررت بمقتضى قانكف التقاعد كقانكف 
 مف قبل تاريخ سرياف أنظمة الضماف االجتماعي الجديد –التأميف االجتماعي 

 . كمعاشات كمنافع قانكف تقاعد العسكرييف–

 :ااعفاء مف الضرائب والرسوـ: رابعاًال 
لما كانت المنافع التي تؤدؼ إلى المشتركيف أك المنتفعيف بأنظمة الضماف 
االجتماعي أك التأميف االجتماعي أك التقاعد أك إلى كرثتيـ المستحقيف عنيـ بعد 
كفاتيـ، إنما تؤدؼ إلييـ حماية ليـ مف الككارث كالطكارغ، كرعاية ليـ في حاالت 

العجز كالفقر كالمرض كاإلصابة كالشيخكخة، فإف مف الطبيعي أف تعفى ىذه المنافع 
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مف الضرائب، كذلؾ سكاًء كانت تؤدؼ في صكرة معاشات أك منافع نقدية قصيرة 
 .األمد أك منح مقطكعة، أك في صكرة مزايا عينية كالرعاية الطبية أك االجتماعية

ـ نصًا عمى ذلؾ 1957 لسنة 53: كلقد تضمف قانكف التأميف االجتماعي رقـ
تعفى المؤسسة مف جميع الضرائب )منو بأف  (21/1)اإلعفاء حيث قضت المادة 

كيسرؼ ىذا . المباشرة كغير المباشرة كالرسـك التي تفرضيا الحككمة أك البمديات
اإلعفاء عمى جميع المساعدات كاإلعانات كالمعاشات التي تؤدييا المؤسسة كعمى 

 .(طمبات أدائيا كايصاالت سدادىا كالتككيل في قبضيا
يعفى )ـ عمى أف 1967مف قانكف التقاعد لسنة  (12/2)كما نصت المادة 

المنتفع كالمستحقكف عنو مف ضريبة الدخل كغيرىا مف الضرائب كالرسـك عما 
 .(يستحقكنو طبقًا ليذا القانكف مف معاش أك مكافأة أك تعكيض

ذا كاف قانكف الضماف االجتماعي ىك القانكف الشامل لجميع أنظمة الضماف  كا 
االجتماعي كمزاياه كالذؼ تسرؼ بمقتضاه أحكاـ تشريعات التقاعد كالتأميف االجتماعي 

إلى أف تحل محميا األحكاـ الضمانية الجديدة الشاممة، فقد كاف -  بصفة كقتية–
ينبغي أف يرد في ذلؾ القانكف النص عمى إعفاء المضمكنيف كالييئة العامة لمضماف 

االجتماعي مف الضرائب كالرسـك عمى نحك أشمل كأكفى مما كاف قد كرد في 
 72: غير أف قانكف الضماف االجتماعي رقـ.. تشريعات التقاعد كالتأميف االجتماعي

ـ قد صدر خاليًا مف ذلؾ النص، اعتمادًا عمى أف اإلعفاء سيرد في 1973لسنة 
 .قانكف الضرائب

ـ بشأف ضرائب الدخل اقتصر عمى 1973 لسنة 74: كحيف صدر القانكف رقـ
يستثنى مف سرياف الضريبة ما يساىـ بو )منو عمى أف  (70)النص في المادة 

الممكؿ في نظاـ التقاعد أك التأميف االجتماعي أك في أؼ نظاـ آخر بديل يكافق 
ال يدخل في حساب الدخل الخاضع )منو عمى أف  (72)كفي المادة . (عميو الكزير

لمضريبة أية مبالغ يؤدييا الممتزمكف بالدخل لمصمحة مستخدمييـ بمقتضى نظاـ 
منو عمى  (55)كفي المادة  (التقاعد أك التأميف االجتماعي، أك أؼ نظاـ آخر بديل

أف يتـ تحديد الدخل الخاضع لمضريبة عمى دخل التجارة كالصناعة كالحرؼ بعد 
كىي  (خصـ المبالغ التي تؤدػ لصالح المستخدميف طبقًا لنظاـ التأميف االجتماعي)
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نصكص ال تقرر إعفاء المستفيديف كالمشتركيف كالمنتفعيف كالمستحقيف لمزايا الضماف 
االجتماعي مف ضرائب الدخل، مما بقيت معو بعض ىذه المزايا الجديدة كالمعاش 
األساسي كعبلكة العائمة كا عانة الحمل، مثار شبية، كمحل تساؤؿ فيما يتعمق بمدػ 

 .خضكعيا لضرائب الدخل كغيرىا مف الضرائب كالرسـك
ف كاف قانكف ضرائب الدخل رقـ  قد 1973 لسنة 64: كمف جية أخرػ فإنو كا 

منو عمى أف يعفى مف ضريبة الدخل األشخاص االعتبارية  (2)نص في المادة 
، كتقضي ىذه المادة األخيرة بأف (94)العامة عدا تمؾ المشار إلييا في المادة 

تخضع لمضريبة ىذه األشخاص إذا كاف نشاطيا الرئيسي تجاريًا أك صناعيًا أك 
ـ يخضع لضرائب الدخل كالدمغة 1973 لسنة 39استثمارًا عقاريًا، إاّل أف القانكف رقـ 
 .كالجمارؾ المؤسسات كالييئات العامة

كدرءًا لكل لبس أك شبية في شأف إعفاء المزايا الضمانية مف الضرائب، كعدـ 
مف قانكف  (43)خضكع صندكؽ الضماف االجتماعي لمضرائب، فقد كضعت المادة 

 :الضماف الجديد كىي تستيدؼ أمريف
 سكاًء في ذلؾ ضرائب الدخل – أف تعفى مف الضرائب كالرسـك عامًة :األمر األوؿ

جميع - كضرائب الدمغة كضرائب الجياد كغيرىا مف الضرائب كالرسـك
المبالغ التي يؤدييا صندكؽ الضماف االجتماعي إلى المشتركيف كسائر 

المضمكنيف كالمنتفعيف بأنظمة الضماف االجتماعي أك التقاعد أك التأميف 
االجتماعي سكاًء كانت ىذه المبالغ مساعدات أك مكافآت أك منحًا أك إعانات 
أك عبلكات أك معاشات كسكاًء في ذلؾ المعاشات األساسية كمعاشات العجز 

كسكاًء تعمقت ىذه المنافع النقدية . كالمرض كاإلصابة كالشيخكخة كغيرىا
بالمكظفيف أك العماؿ أك الشركاء أك العامميف ألنفسيـ أك لغيرىـ مف 

المضمكنيف أك المؤمف عمييـ عمى اختبلؼ فئاتيـ كطكائفيـ التي تحددىا 
كيشمل اإلعفاء، فضبًل عف تمؾ المنافع النقدية، المنافع . القكانيف كالمكائح

كىي جميعًا منافع ال . العينية كىي الرعاية الطبية النكعية كالرعاية االجتماعية
خبلؼ في كجكب تمتعيا باإلعفاء الضريبي إذ أف مناط االستحقاؽ فييا سد 
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الحاجة األساسية كتخفيف أثر الكيبلت كالنكازؿ، كمكاجية حاالت العجز 
 .كالشيخكخة حيث يفقد اإلنساف قدرتو عمى الكسب

 النص عمى عدـ خضكع صندكؽ الضماف االجتماعي ألية ضرائب أك :األمر الثاني
رسـك عما يؤديو مف أعماؿ كما يباشره مف أنشطة كما يديره مف أمبلؾ، ذلؾ 

أف أغراض ىذا الصندكؽ جميعًا أغراض إنسانية تقـك عمى البر كالتكافل 
كيقتضي ذلؾ عدـ خضكعو لمضرائب كالرسـك تمكينًا لو مف .. كالتراحـ

االضطبلع بميامو، كاستثمار احتياطياتو لتحقيق األغراض الضمانية التي 
يستيدفيا كلممحافظة عمى القيمة الشرائية لتمؾ االحتياطيات النقدية التي 
يساىـ في تككينيا المضمكنيف باشتراكاتيـ، كىك ىدؼ يحرص عميو كل 

مف قانكف الضماف االجتماعي الجديد التي  (33)تشريع ضماني كتبرزه المادة 
تكجب اتخاذ كسائل استثمار أمكاؿ الضماف ك مكجكداتو بمراعاة اعتبارات 

 .السبلمة كالسيكلة كالعائد كالعمل عمى تحقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية
كيشمل اإلعفاء جميع الضرائب كالرسـك الجمركية حتى يعفى الصندكؽ مف 

ىذه الرسـك كالضرائب المتعمقة بكل ما يمـز استيراده إلقامة المشركعات االستثمارية، 
كغيرىا مف المشركعات التي تخصص لتقديـ المنافع الضمانية كدكر الرعاية 

إذ . االجتماعية كالمراكز الضمانية كمصحات العجزة كالمعكقيف كمراكز إعادة التأىيل
أف ىدؼ ىذه المشركعات جميعًا التكافل اإلنساني كالرحمة كما أف عائد االستثمار 
سكؼ يرجع في جميع األحكاؿ إلى الصندكؽ كيعكد إلى رعاية المضمكنيف كالحفاظ 
عمى قيمة االحتياطيات الضمانية المخصصة لصالحيـ خاصًة كأنو ال يخفى أف مف 
أىداؼ االستثمارات الضمانية طكيمة األمد تمكيف صندكؽ الضماف االجتماعي مف 

مكاجية التزاماتو المستقبمة بكفاية كفعالية مع عدـ تحميل األجياؿ المقبمة مف 
 .المضمكنيف بأعباء جديدة مقابل المعاشات كسائر المنافع التي سكؼ يستحقكنيا

 :لجاف المنازعات: خامساًال 
مف القانكف الجديد بتشكيل لجاف إدارية ذات اختصاص  (44)تقضي المادة 

قضائي تختص بالفصل في المنازعات المتعمقة بتطبيق قانكف الضماف االجتماعي 
كلكائحو كالتي تنشأ بيف المضمكنيف كجيات العمل، أك التي تنشأ بيف ىذيف الطرفيف 
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أك أحدىما كبيف المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات، كذلؾ تيسيرًا عمى 
كمؤدػ النص . أطراؼ ىذه المنازعات كتحقيقًا لمتخصص في نظرىا كالفصل فييا

الجديد أف ىذه المنازعات ال يجكز رفعيا إلى المحاكـ كما ال يجكز نظرىا أماـ أية 
جية قضائية، إال بعد عرضيا عمى ىذه المجاف، حتى إذا أصدرت بشأنيا قرارًا جاز 
الطعف فيو أماـ محكمة القضاء اإلدارؼ شأف سائر القرارات الصادرة عف لجاف إدارية 

 .ذات اختصاص قضائي
كقد ركعي أف تشكيل المجاف مف عناصر قضائية كشعبية ضمانية كأف تشكل 

عمى أنو يجكز أف تتعدد المجاف في البمدية الكاحدة إذا . لجنة كاحدة في كل بمدية
 .اقتضت الحاجة ذلؾ

كأكجب القانكف أف تنجز أعماليا عمى كجو . كجعمت ألعضاء المجاف حكافز
صدار القرارات . السرعة مع عدـ اإلخبلؿ بالضمانات البلزمة لنظر المنازعات كا 
 .فييا

ىذا كنشير إلى أنو كانت قد صدرت الئحة بشأف تنظيـ أعماؿ لجاف 
 يناير 2ىػ المكافق 19/12/1394 المؤرخ في 714: المنازعات بقرار أميف العدؿ رقـ

 72: مف قانكف الضماف االجتماعي السابق رقـ (39)ـ بناًء عمى نص المادة 1975
كىذه البلئحة باقية بالقدر الذؼ ال تخالف فيو أحكاـ قانكف الضماف . ـ1973لسنة 

مف ىذا  (53)كذلؾ عمبًل بحكـ المادة . ما لـ تمغ أك تعدؿ. االجتماعي الجديد
 .القانكف 
 :العقوبات والتفتيش: سادساًال 

مف القانكف عمى معاقبة كل مف يعطي معمكمات أك يدلي  (45)تنص المادة 
ببيانات غير صحيحة أك يمتنع عف إعطاء المعمكمات كالبيانات الصحيحة متى قصد 
بذلؾ أف يحصل لنفسو أك لغيره عمى منافع ضمانية غير مستحقة أك عمى زيادة في 

 .المنافع أك بقصد التيرب مف التسجيل أك االشتراكات
كما يعاقب كل مسئكؿ عف جية عمل ال يقـك باالشتراؾ عف المضمكنيف لديو 

 .أك يحمميـ نصيبًا في االشتراؾ غير ما يكجبو القانكف أك أكثر مما يكجبو
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غرامة تأخير تستحق لصندكؽ الضماف االجتماعي عف  (46)كتفرض المادة 
 .التأخير في أداء االشتراكات في المكاعيد المحددة

تككف لممكظفيف المنكط بيـ التفتيش صفة الضبط  (47)كبمكجب المادة 
كتحدد ىذه المادة كاجباتيـ . القضائي لضبط المخالفات ألحكاـ القانكف كلكائحو

 .كصبلحياتيـ
 .عدـ إفشاء أسرار الكظيفة (48)كما تمنع المادة 

 :المعاشات االستثنائية: سابعاًال 
عمى أف تنظـ المكائح شؤكف المعاشات كالمكافآت  (49)كتنص المادة 

. االستثنائية كاإلضافية التي يجكز منحيا لممكاطنيف الذيف قدمكا خدمات جميمة لمكطف
عمى أف تككف تغطيتيا مف أمانة الخزانة كال يتحمل بيا صندكؽ الضماف 

 ذؼ الحجة سنة 6ككانت المجنة الشعبية العامة قد أصدرت قرارًا بتاريخ . االجتماعي
بشأف قكاعد منح المعاشات  (ـ1979 أكتكبر سنة 27) مف كفاة الرسكؿ 1388

كقد حدد ىذا القرار أنكاع الخدمات الجميمة الممتازة . كالمكافآت االستثنائية كاإلضافية
كاشتمل عمى اإلجراءات . التي يجكز مف أجميا منح المعاشات أك المكافآت المذككرة

كرسـ الحدكد التي يمنح المعاش . البلزمة لتقصي أكضاع المكاطنيف الذيف يطمبكنيا
كبيف عبلقة المعاش أك المكافأة االستثنائية أك اإلضافية بأؼ معاش . في نطاقيا

كأكجب تطبيق قكاعد عبلكة العائمة . عادؼ أك مكافأة سبق تقريرىا لصاحب الشأف
ألصحاب المعاشات كما قرر أف تتحمل عبء ىذه المعاشات االستثنائية أك 

ف كانت تتكلى  اإلضافية أمانة الخزانة كال تؤدػ مف أمكاؿ الضماف االجتماعي كا 
 .إجراءات صرفيا أمانة الضماف االجتماعي

سكؼ تبقى ( الجديد)مف قانكف الضماف االجتماعي  (53)كعمبًل بحكـ المادة 
 .سارية أحكاـ قرار المجنة الشعبية العامة المذككرة ما لـ يمغ أك يعدؿ

 الباب السادس
 أحكاـ انتقالية وختامية

مف القانكف عمى أف تسرؼ أحكاـ القانكف مف تاريخ صدكره  (50)تنص المادة 
كذلؾ فيما عدا األنظمة الجديدة الخاصة بالمعاشات كغيرىا مف  (ـ14/4/1980في )
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المنافع الضمانية النقدية كالرعاية الصحية النكعية كالرعاية االجتماعية كاالشتراكات 
 .ـ1/6/1981الضمانية الجديدة فتسرؼ اعتبارًا مف 
ـ تحل تمؾ األنظمة الضمانية 1/6/1981كابتداًء مف ىذا التاريخ األخير 
ـ كالقكانيف المعدلة لو كمحل أحكاـ 1967الجديدة محل أحكاـ قانكف التقاعد لسنة 

 .ـ كالقكانيف المعدلة لو1957قانكف التأميف االجتماعي لسنة 
كما تحل محل األنظمة التقاعدية الخاصة أؼ النصكص المختمفة التي عّدلت 

نظاـ تقاعد المكظفيف المدنييف بالنسبة إلى فئات خاصة منيـ، كمنيا األنظمة 
التقاعدية الخاصة لرجاؿ القضاء كالنيابة كالسمؾ السياسي كالقنصمي كأعضاء 

 .كمكظفي جياز الرقابة العامة
 :كبياف ذلؾ

 إلى 122)ـ في مكاده مف 1976 لسنة 51: ينص نظاـ قانكف القضاء رقـ -
 .عمى أحكاـ تقاعدية خاصة (124

 لسنة 39: كينص قانكف تنظيـ أمانة الخارجية كالسمؾ السياسي كالقنصمي رقـ -
 .عمى أحكاـ تقاعدية خاصة كذلؾ (75 إلى 72)ـ في مكاده مف 1977

مف البلئحة الداخمية لمجياز المركزؼ لمرقابة اإلدارية  (54)كتنص المادة  -
ـ عمى حكـ 1975 يناير 29ىػ المكافق 1395 محـر 17العامة الصادر في 

 .تقاعدؼ خاص بأعضاء الجياز كمكظفيو

 :وقد لوحظ بشأف ىذه األحكاـ التقاعدية الخاصة ما يمي
إف المذكرة التي أقرت تقـك عمى أساس أف مظمة الضماف االجتماعي تغطي : أوالًال 

المضمكف حيثما كاف كلك انتقل مف عممو إلى عمل آخر كمف جية خدمة إلى 
 .جية خدمة مف نكع آخر

ف مستحقاتو الضمانية ال تسكػ عف كل فترة خدمة عمى حدة كال مف كل  كا 
 .جية عمل عمى استقبلؿ
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نما تستحق التسكية كيحيف أكانيا في خاتمة المطاؼ عندما تنتيي أعماؿ  كا 
المضمكف كخدماتو جميعًا ببمكغو سف الشيخكخة أك بعجزه عجزًا صحيًا أك 

 .بكفاتو سكاًء كاف ذلؾ إلصابة عمل أك لغير إصابة عمل
كما تقـك ىذه المذكرة عمى أساس تكحيد األحكاـ الضمانية كشمكليا بالنسبة 

 .إلى مختمف فئات المضمكنيف
كأفراد أحكاـ خاصة لتسكية الحقكؽ التقاعدية لرجاؿ القضاء كالنيابة العامة 
كرجاؿ السمؾ السياسي كالقنصمي كأعضاء جياز الرقابة اإلدارية العامة أك 

 ال يتفق مع المبادغ العامة السالف ذكرىا حينما كافقت عمى اتخاذىا –غيرىـ 
 .أساسًا لتعديل قانكف الضماف االجتماعي

 إف منح المنافع الضمانية كتقريرىا يخضع فضبًل عف مبدأ العمكمية كالمساكاة :ثانياًال 
بيف فئات المضمكنيف لمبدأ التبلـز في أساس الحساب بيف ما يدفعو 

 .المضمكف مف اشتراكات كبيف ما يحصل عميو مف مزايا ضمانية
 .كاألحكاـ التقاعدية الخاصة المذككرة ال تتفق مع ذلؾ

 أنو ينبغي أف تجتمع األنظمة كاألحكاـ الضمانية في صعيد كاحد ىك قانكف :ثالثاًال 
 .الضماف االجتماعي كالمكائح التي تصدر بمقتضاه

كال تتفرؽ األحكاـ الضمانية في مختمف التشريعات المنظمة لمخدمة أك 
 .العمل
أف األحكاـ الخاصة السالف ذكرىا تشكل استثناء مف أحكاـ قانكف التقاعد : رابعاًال 

 .كاالستثناء كىك ىذه األحكاـ التقاعدية الخاصة. ـ1967لسنة 
 إف ىذه األحكاـ تخكؿ رجاؿ القضاء كالنيابة العامة مكافأة ال معاشًا كذلؾ :خامساًال 

في حيف . عند انتياء خدمتيـ بعد قضاء مدة تقل عف عشريف سنة في العمل
أف التعديل المعركض لقانكف الضماف االجتماعي يقـك عمى أساس إلغاء 

حبلؿ مبدأ استحقاؽ المعاشات محل نظاـ المكافآت كىك ما  نظاـ المكافأة كا 
 .أكضحتو المذكرة

 إف ىذه األحكاـ الخاصة تقضي بتسكية المعاشات لرجاؿ القضاء كالنيابة :سادساًال 
عمى أساس آخر مربكط الدرجة التي كاف يشغميا رجل القضاء أك النيابة 
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كىذا األساس يخالف مبادغ الضماف االجتماعي . العامة عند انتياء خدمتو
التي تعتد في شأف التسكية بالمرتب الفعمي الكامل لممضمكف كذلؾ عمى 

 .(أساس حساب االشتراكات): النحك الذؼ كرد في المذكرة تحت عنكاف
 إف قانكف السمؾ السياسي كالقنصمي يقضي بأف يصرؼ إلى عائمة عضك :سابعاًال 

السمؾ عند كفاتو في الخارج مبمغ يكازؼ ما كاف يتقاضاه مف مرتبات كعبلكات 
 كىذا الحكـ يختمط بمنحة الكفاة المقررة في قانكف –كبدالت عف ثبلثة أشير 

كمف شأف ىذه المنحة أف تغني عف الحكـ . الضماف االجتماعي بعد تعديمو
 .المقرر في قانكف السمؾ كالذؼ سمف ذكره

 إف حالة الكفاة أك العجز الكمي بسبب إصابة العمل قد تكفمت بيا أحكاـ قانكف :ثامناًال 
كأكجبت ليا رعاية خاصة مف حيث الحد  (كفقًا لمتعديل)الضماف االجتماعي 

مف المرتب الفعمي  (%100)األدنى لممعاش كالحد األقصى لو كىك 
كربطت تسكية . ككضعت ضكابط مبلئمة كمكحدة لتقدير العجز. لممضمكف 

المعاش بالمرتب الفعمي الشامل لممرتب األساسي كالعبلكات كالبدالت 
في حيف ينص قانكف السمؾ عمى . المستحقة بصفة ثابتة منتظمة مستقرة

استحقاؽ الحد األقصى لممعاش التقاعدؼ المقرر لمف ىـ في كظيفة عضك 
 .السمؾ كيجيز منحو معاشًا يعادؿ مرتب كظيفتو كامبًل مدػ الحياة

كىي أحكاـ تجاكز حدكد التسكية الضمانية كأسسيا التي ترتب الحقكؽ 
الضمانية بحسب المرتب الفعمي الكامل كمدة الخدمة بحد أدنى مرتفع في 

مف ذلؾ المرتب في  (%80)حاالت الكفاة كالعجز الكمي، كبحد أقصى ىك 
مف المرتب الفعمي  (%100)حالة الكفاة أك العجز لغير إصابة العمل ك

 .الكامل في حالة الكفاة أك العجز بسبب إصابة العمل
كأما الحاالت التي قد تقتضي مجاكزة ىذه الحدكد أك الخركج عمى ىذه 
الضكابط فيحيل قانكف الضماف االجتماعي بشأنيا إلى الئحة المعاشات 

 .االستثنائية كاإلضافية كالشركط المقررة فييا
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مف البلئحة الداخمية لجياز الرقابة اإلدارية العامة ىك  (54) إف حكـ المادة :تاسعاًال 
استثناء مف حكـ قانكف التقاعد المتعمق بخفض المعاش التقاعدؼ كالمكافأة 

 .التقاعدية التي تستحق عند انتياء الخدمة بسبب االستقالة
كما أف . كفي ظل نظاـ الضماف االجتماعي المعدؿ لف تككف ثمة مكافأة

نما تستحق المعاشات . المعاش ال يستحق عند انتياء الخدمة بسبب االستقالة كا 
 :بسبب انتياء الخدمة ألحد أسباب ثبلثة

 بمكغ سف الشيخكخة. 

 الكفاة أك العجز بسبب إصابة عمل. 

 الكفاة أك العجز لغير إصابة عمل. 
ننتيي مف ذلؾ إلى أنو ال محل الستبقاء األحكاـ التقاعدية الخاصة 

االستثنائية المنصكص عمييا في قانكف نظاـ القضاء كفي قانكف السمؾ السياسي 
 .كالقنصمي كفي البلئحة الداخمية لمجياز المركزؼ لمرقابة اإلدارية العامة

ىذا مع التسميـ باستبقاء األحكاـ المتعمقة بسف انتياء الخدمة كالمنصكص 
عمييا في قانكف نظاـ القضاء كفي قانكف الشرطة كقانكف حرس الجمارؾ كذلؾ عمى 

 .النحك الذؼ سبق إيراده في صدر ىذه المذكرة
مف القانكف عمى أف تكقف تسكية المكافآت  (50)ىذا كقد نصت المادة 

التقاعدية التي تستحق لمكظفي األمانات كغيرىا مف الكحدات اإلدارية العامة الذيف 
كقبل تاريخ  (ـ14/3/1980أؼ بعد )تنتيي خدمتيـ بعد صدكر القانكف الجديد 

كذلؾ متى كاف سبب  (ـ1/6/1981أؼ قبل )سرياف األنظمة الضمانية الجديدة 
 .انتياء الخدمة ىك االستقالة أك االنتقاؿ إلى عمل آخر أك خدمة أخرػ أيًا كانت

رعاية مصمحة ىؤالء المكظفيف الذؼ يرغبكف في  (اإليقاؼ)كقد دعا إلى ىذا 
 (المكافأة)االستقالة قبل سرياف األنظمة الضمانية الجديدة بغية الحصكؿ عمى 

ىذا في حيف أف انتياء خدمتيـ أك عمميـ بعد سرياف . بمقتضى قانكف التقاعد الحالي
ىذه األنظمة يتيح ليـ استحقاؽ معاشات ال مكافآت كتسكية حقكقيـ الضمانية كفقًا 

 .لؤلنظمة الجديدة المذككرة كما تنطكؼ عميو مف مزايا كبيرة
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 لسنة 13ىذا بياف ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي الجديد الصادر برقـ 
نرجك أف يحقق ىذا القانكف كالمكائح التي تصدر بمقتضاه لجميع .  ميبلدية1980

المضمكنيف في ليبيا الحماية كالرعاية ككفالة الحاجات األساسية، في مجتمع الكفاية 
 .كالعدؿ

 حسيف     إبراىيـ الفقيو حسف. ع
 أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي
 

  مف وفاة الرسوؿ1389 جمادر اآلخرة سنة 23طرابمس في 
  ميالدية1980 مايو سنة 8 الموافق 
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 انقــــىاَيـــٍ املعـــدنـــــت
 نقبَىٌ انضًبٌ االجتًــبعي

 و1980نسُـــت  (13)رقـــى 
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  ـ1985لسنة  (8)القانوف رقـ 

  بشػػػػػػأف تعديػػػػػػػل بعض أحكػػػػػاـ
 قانػػػػوف الضمػػػػػػػاف االجتمػػػػػاعي
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 ...م1985لسنــة  (8)المانون  رلـــم 

 بتعديل بعض أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي

مؤتمر الشعب العاـ 

 لسنة العادؼ في دكر انعقادىا األساسيةتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية 
 صاغيا الممتقى العاـ لممؤتمرات الشعبية كالمجاف التيـ 1984ر المكافق . ك93/94

في دكر انعقاده  (مؤتمر الشعب العاـ)بط المعنية االشعبية كالنقابات كاالتحادات كالرك
 مف كفاة الرسكؿ 1394 جمادػ الثانية 9 إلى 5 العاشر في الفترة مف العادؼ

 43ـ كعمى قانكف تقاعد العسكرييف رقـ 1985 مارس 2 إلى فبراير 26المكافق مف 
ـ بشأف 1980 لسنة 13ـ كالقكانيف المعدلة لو كعمى القانكف رقـ 1974لسنة 

. الضماف االجتماعي

" صيغ القانوف اآلتي"

المادة األولى 

 ـ 1980 لسنة 13تضاؼ إلى قانوف الضماف االجتماعي رقـ 
: اآلتييكوف نصيا عمى النحو  ( مكرر16)مادة جديدة رقـ 

 ( مكررا16مادة )

 المعاشات المستحقة كفقا لقانكف التقاعد، أك قانكف التأميف ألصحابيجكز 
 قانكف الضماف االجتماعي، أك قانكف تقاعد العسكرييف أف يجمعكا أكاالجتماعي، 

، يزاكلكنو إنتاجي أك ميني أك حرفي دخل آخر مف عمل أؼبيف معاشاتيـ كبيف 
. أنفسيـلحساب 

 قانكف الخدمة المدنية متى ألحكاـ مف العامميف الخاضعيف ألؼكما يجكز 
 خدمتو أك عممو إنياء خدمتو المحسكبة عشريف سنة أف يطمب أكبمغت مدة عممو 
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 الضماف انكف  ؽمف (13)كاف لـ يكف قد بمغ سف الشيخكخة المبينة في المادة 
كيتقاضى في ىده الحالة معاشا ضمانيا يسكػ طبقا ألحكاـ المادة . االجتماعي 

 .مف ذلؾ القانكف  (14)

كيجكز لمف ذكركا في الفقرتيف السابقتيف أف يختاركا استمرار االشتراؾ في 
 عمى أف تعاد اإلنتاجي أك الميني أك الحرفيالضماف االجتماعي عف مدة عمميـ 

. تسكية المعاش ليـ بعد بمكغيـ سف الشيخكخة

المادة الثانية 

. يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية

"مؤتمر الشعب العاـ"  

  مف كفاة الرسكؿ1394 رمضاف 6: صدر في 

  ميبلدؼ1985 مايك 25:      المكافق
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 "سابقاًال "قرار المجنػػػػة الشعبية العامػػػػة 
  ـ1986لسنػػػػة  (452)رقػػػػػػػػػـ 

 بشأف بعض األحكاـ التنفيذية 
 (8 )لمقانوف رقـ لسنة 
  ـ1985لسنػػػػػػػة 
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 (سابقا)قرار المجنة الشعبية العامة
  ـ1986لسنة  (452)رقـ 

 بشأف بعض األحكاـ التنفيذية لمقانوف رقـ
  ـ1985لسنة  (8)
 المجنة الشعبية العامة,,,

ـ كالمكائح 1980لسنة  (13)بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .كالقرارات الصادرة بمقتضاه
ـ بشأف تعديل بعض أحكاـ قانكف الضماف 1985لسنة  (8)كعمى القانكف رقـ 

 .ـ1980لسنة  (13)االجتماعي رقـ 
 19 المؤرخ في 1/1/69: كبناًء عمى كتاب صندكؽ الضماف االجتماعي رقـ

 .ـ26/6/1986ر المكافق .ك1395شكاؿ 
 "قػػررت
 (1)مادة 

( 8)إذا كاف المكظف المشترؾ الذؼ انتيت خدماتو كفقًا ألحكاـ القانكف رقـ 
ـ، يجمع بيف عممو الخاضع لقانكف الخدمة المدنية، كبيف أؼ عمل أك 1985لسنة 

نشاط آخر لحساب نفسو، أك لحساب جية أخرػ غير خاضعة ألحكاـ ىذا القانكف، 
ما لـ يكف منتدبًا أك معارًا ليا فإف تسكية معاشو الضماني تتـ عف الدخل الذؼ كاف 
يتقاضاه مف جية عممو الخاضع لقانكف الخدمة المدنية كذلؾ كفقًا لقكاعد ربط معاش 

ـ كالئحة 1986لسنة  (13)الشيخكخة المقررة بقانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .المعاشات الضمانية
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 (2)مادة 
مف ىذا القانكف معاش عف مدة عممو  (1)ال يسكػ لممشترؾ المذككر بالمادة 

أك نشاطو غير الخاضع لقانكف الخدمة المدنية إال عند بمكغو سف الشيخكخة أك 
العجز بسب إصابة العمل، أك مرض المينة أك العجز الكمي لغير إصابة العمل، 

 .شريطة أف تككف االشتراكات الضمانية مسددة
كتصدر لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي قرارًا بتنظيـ كيفية إعادة ربط 

( 13)المعاش بعد بمكغ سف الشيخكخة أك العجز الكمي أك الكفاة كفقًا لمقانكف رقـ 
 .ـ كلكائحو التنفيذية1980لسنة 

 (3)مادة 
إذا تكفى صاحب المعاش الذؼ يجمع بيف معاشو كدخمو مف عممو لحساب 
نفسو الخاضع لنظاـ الضماف االجتماعي، فتصرؼ لممستحقيف عنو إعانة الدفف 

كمنحة الكفاة المقررة بمكجب قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح الصادرة بمقتضاه 
الناتجة مف احتسابيا عمى أساس معاشو الضماني أك عمى أساس دخمو مف عممو 

 .لحساب نفسو أييما أفضل
 (4)مادة 

تعتبر االشتراكات التي تمت عمى أساسيا تسكية المعاش الضماني 
مف ىذا القرار اشتراكات مستيمكة ال عبلقة ليا  (1)المنصكص عميو في المادة 

 .بالتسكية التي تتـ عند بمكغ المشترؾ سف الشيخكخة أك العجز الكمي أك الكفاة
 (5)مادة 

ـ 1985لسنة  (8)تعاد تسكية المعاشات التي سكيت بمكجب القانكف رقـ 
 .كالتي تمت بالمخالفة ألحكاـ ىذا القرار، كذلؾ بما يتفق كاألحكاـ الكاردة بو
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 (6)مادة 
 .يمغى كل حكـ يخالف أحكاـ ىذا القرار

 (7)مادة 
 .  يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية

 
 المجنة الشعبية العامة

 ر. ذك القعدة ك30:    صدر في
 ـ26/7/1986:    المكافق
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  ـ1986لسنة  (14)  القانوف رقـ 

 بتعديل بعض أحكػػػػػاـ قانػػػػوف 
 الضمػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػاعي
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... م1986لسنة  (14)لانون  رلم ال

 قانوف الضماف االجتماعي أحكاـبتعديل بعض 

مؤتمر الشعب العاـ 

 األكؿ العادؼتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا 
. 1986ـر المكافق . ك1395لمعاـ 

ـ بشأف الخدمة المدنية، 1976لسنة  (55)بعد االطبلع عمى القانكف رقـ 
.  بشأف الضماف االجتماعيـ1980 لسنة 13كعمى القانكف رقـ 

" صيغ القانوف اآلتي"

المادة األولى 

ـ بشأف الضماف 1980 لسنة 13مف القانكف رقـ  (13)يستبدؿ بنص المادة 
:  النص التاليإليواالجتماعي المشار 

: سف انتياء الخدمة أك العمل (13)مادة 

 عممو بسبب بمكغو السف أكيستحق معاش الشيخكخة لممشترؾ عند انتياء خدمتو  -أ 
 . الخدمةأكالمحددة قانكنا لترؾ العمل 

خمسة كستكف سنة ميبلدية كاممة فيما يتعمق  (65)كتككف ىذه السف   -ب 
مف ىذه  (ج)بالمشتركيف مف الرجاؿ مف غير الفئة المنصكص عمييا في الفقرة 

 :ستيف سنة ميبلدية كاممة بالنسبة إلى الفئات اآلتية (60)المادة كما تككف 
 .العامبلت مف النساء .1
 تحددىا ؼ الصناعات المضرة بالصحة التاألعماؿ أكالرجاؿ العامميف في  .2

 .المكائح
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 أك العادية، كذلؾ بشرط أف يككف انتياء الخدمة األعماؿالرجاؿ العامميف في  .3
 . يعممكف بياؼالعمل بناء عمى مكافقتيـ كمكافقة الجيات الت

 قانكف الخدمة المدنية مف ألحكاـكتككف سف انتياء الخدمة لمف يخضعكف   -ج 
 .(1)اثنيف كستكف سنة ميبلدية كاممة (62)الرجاؿ 

 كفي جميع األحكاؿ المنصكص عمييا في ىذه المادة ال يجكز تمديد مدة الخدمة  -د 
 .أك إعادة التعييف بعد بمكغ سف انتياء الخدمة المحددة كفقا ألحكاـ ىذا القانكف 

 كتعدؿ بما يتفق كأحكاـ ىذه المادة األحكاـ المتعمقة بسف انتياء الخدمة أك  -ق 
ـ كغيره 1976 لسنة 55العمل المنصكص عمييا في قانكف الخدمة المدنية رقـ 

مف التشريعات المنظمة لمخدمة  أك العمل، كفي أنظمة الشركاء كالعماؿ عمى أال 
يخل ذلؾ بالسف المحددة النتياء الخدمة في قكانيف نظاـ القضاء كالشرطة كحرس 

 (ب)الجمارؾ، كيسرػ حكـ التعديل المذككرة اعتبارا مف التاريخ المحدد بالفقرة 
 .مف ىذا القانكف  (50)مف المادة 

 المادة الثانية
 .يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية

"مؤتمر الشعب العاـ"  

  وفاة الرسوؿشواؿ مف 6: صدر في 

 ميالدر 1986 مايو 12:الموافق

 

                                           
ـ بشأف عبلقات العمل، المنشكر في الصفحة 2010لسنة  (12)مف القانكف رقـ  (43)عدلت بمكجب المادة (1)

  .354 إلى 289مف 
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 ـ1991لسنػػػػػػػة  (1)القانوف رقـ 
 بشأف تقرير بعض األحكاـ الخاصة
 بالضمػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػاعي
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 ون  ـــــــــانالك

م 1991لسنة  (1)م ــــرق

 بشأن تمرٌر بعض األحكام الخاصة 
 بالضمان االجتماعً

مؤتمر الشعب العاـ 
 ثاني لسنةاؿؼ تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العاد 

ـ كالتي صاغيا الممتقى العاـ لممؤتمرات كالمجاف 1989ر المكافق .ك1399
في دكر " مؤتمر الشعب العاـ"الشعبية كالنقابات كاالتحادات كالركابط المينية 
 مف كفاة 1399 شعباف 12 إلى 5انعقاده العادؼ السادس عشر في الفترة مف 

 .ميبلدية1990 مف شير الربيع 9 إلى 2الرسكؿ المكافق مف 
  ـ بشأف الضماف االجتماعي1980لسنة " 13"كبعد االطبلع عمى القانكف رقـ. 

" صيغ القانوف اآلتي"
المادة األولى 

 يعاد تنظيـ صندكؽ الضماف االجتماعي كفقا لؤلحكاـ التالية: 
يككف لصندكؽ الضماف االجتماعي الشخصية االعتبارية كالذمة المالية المستقمة  -أ 

 .كيخضع إلشراؼ المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي
كيككف لمصندكؽ الصبلحيات البلزمة لتنفيذ اإلجراءات المالية كاإلدارية 

كالتنظيمية لتحقيق األغراض التي أنشئ مف اجميا في حدكد النظـ 
 . كالتشريعات الخاصة بالضماف االجتماعي

 تتكلى إدارة الصندكؽ لجنة شعبية يتـ اختيارىا كفقا ألحكاـ التشريعات  -ب 
 .النافذة

كيتكلى أميف المجنة الشعبية لمصندكؽ شؤكف الصندكؽ في التعاقد كالتقاضي كفى 
 .صبلتو بالغير
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 ثانيةالمادة اؿ
  يتكلى الصندكؽ إدارة شؤكف الضماف االجتماعي فيما يتعمق بتسجيل المضمكنيف

كتحصيل االشتراكات، كتقديـ المنافع الضمانية النقدية، استثمار أمكالو كمشاريعو 
المختمفة ذات المردكد االقتصادؼ، كالحفاظ عمى مدخرات المشتركيف لمكاجية 
جراء الدراسات كاألبحاث كجمع البيانات كاإلحصائيات  االلتزامات المستقبمية كا 

كمباشرة كافة االختصاصات كالصبلحيات التي ليا صمة بإعمالو كفقا لمتشريعات 
 .النافذة، كلو العمل عمى إنشاء األجيزة البلزمة لتحقيق أغراضو

 ثالثةالمادة اؿ
 مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ االتفاقيات الدكلية الضمانية يكزع عبء االشتراؾ 

 :عمى الكجو التالي
بالنسبة لمشركاء تؤدػ المنشأة كامل االشتراؾ الذؼ يستحق عمى الشريؾ خصما  -أ 

 .مف نصيب الشركاء في دخل المنشأة
 بالنسبة لمعامميف في الجياز اإلدارؼ كالمؤسسات كالييئات كالشركات العامة  -ب 

 :كما في حكميا، يكزع عبء االشتراؾ عمى ثبلثة أطراؼ بالنسب اآلتية
  مف قيمة االشتراؾ%" 25"المشترؾ يتحمل. 
  مف قيمة االشتراؾ%" 70"جية العمل كتتحمل. 
  مف قيمة االشتراؾ%" 5"الخزانة العامة كتتحمل 
 : بالنسبة لمعامميف لحساب أنفسيـ -ج 

  مف قيمة %" 95"يكزع عبء االشتراؾ عمى طرفيف، كذلؾ باف يتحمل المشترؾ
 .منو%" 5"االشتراؾ، كتتحمل الخزانة العامة 

كذلؾ باف / بالنسبة لمعامميف في جيات غير الكطنية يكزع االشتراؾ عمى طرفيف -د 
 .منو%" 75"كتتحمل جية العمل / مف قيمة االشتراؾ%"25"يتحمل المشترؾ 
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 :رابعةالمادة اؿ
  تتكلى الخزانة العامة دكف غيرىا تغطية المصركفات المتعمقة بالرعاية االجتماعية

كرعاية المعاقيف كيمتـز المجتمع بتحديد المبالغ البلزمة في الميزانية العامة سنكيا 
 .ليذا الغرض بما يكفل الرفع مف مستكػ الخدمات المذككرة كتطكيرىا

  كتتكلى المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي ك أجيزتيا المحمية المختصة
تقديـ الخدمات الخاصة بالرعاية االجتماعية كرعاية المعاقيف ككل ما يتعمق بيا 

 .مف إجراءات
 :خامسةالمادة اؿ

يستمر العمل بالمكائح كاألنظمة كتعميمات العمل السارية كقت نفاذ ىذا القانكف 
كذلؾ بما ال يتعارض كما كرد بو مف أحكاـ إلى أف يصدر ما يمغييا أك يعدليا كفقا 

 .ألحكاـ القانكف 
 : السادسةالمادة
 

ينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية كفي كسائل اإلعبلـ المختمفة كيعمل بو 
 .اعتبارا مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

"مؤتمر الشعب العاـ"  

  وفاة الرسوؿمف1400شواؿ  6: صدر في     
 ة ميالدر1991الطير : 20:     الموافق
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  ـ1992لسنػػػػػػػػػة  (12)القانػػػػػوف رقػػػػػػـ 
 بشأف تقرير حقوؽ ومزايا لمف يفقدوف حياتيـ
 مف العسكرييف والمدنييف أثناء تأدية الواجب
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ون   ــــلانال

م 1991لسنة  (12)رلم 

 بشأن تمرٌر حموق ومزاٌا لمن ٌفمدون حٌاتهم
 من العسكرٌٌن والمدنٌٌن أثناء تأدٌة الواجب

مؤتمر الشعب العاـ 
 ر المكافق.ك1400 العادؼ لسنةتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا 

ـ التي صاغيا الممتقى العاـ لممؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية كالنقابات كاالتحادات 1990
 29في دكر انعقاده العادؼ السابع عشر في الفترة مف  (مؤتمر الشعب العاـ)كالركابط المينية 
 .ـ1991 مف شير الصيف 17 إلى 11ر المكافق . ك1400 ذؼ الحجة 5ذؼ القعدة إلى 

" صيغ القانوف اآلتي
المادة األولى                                          

تعتبر خدمة مف يفقد حياتو مف العسكرييف كالمدنييف الكطنييف أثناء تأديتو لكاجب مكمف بو 
أك بسببو مستمرة إلى حيف بمكغو السف المقررة قانكنا لترؾ الخدمة، كيعامل معاممة أقرانو مف 

 .األحياء بالنسبة الستحقاؽ المرتب كالترقية ككافة العبلكات كالمزايا المالية كالعينية األخرػ 
 المادة الثانيػػػة

تصرؼ المرتبات ككافة الحقكؽ المالية لؤلسرة التي كاف يعكليا شييد الكاجب حاؿ حياتو، 
 .كيككف ألبنائو أسبقية القبكؿ في المؤسسات التعميمية

 المادة الثالثػػػة
 .تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المترتبة عمى تنفيذ ىذا القانكف 

 المادة الرابعػػة
تضع المجنة الشعبية العامة األسس كالقكاعد كاألحكاـ البلزمة لتنفيذ ىذا القانكف عمى أف 

 .تتضمف تحديد معنى الكاجب كالجية المختصة بإصدار أمر التكميف كغيرىا مف القكاعد األخرػ 
 المادة الخامسػػة

يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية كفي كسائل األعبلـ 
 .المختمفة

"مؤتمر الشعب العاـ"  

ر .ك 1401: محـر الحراـ: 10: صدر في 
   ـ1991: ناصػػػػػػػػػػر: 22:المكافق
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 فتور إدارة القػػػػػانوف بخصػػػػػػػػػوص 
 مصروفػػػػػات الرعايػػػػة االجتماعية
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 ـ12/8/2002:          التاريخ8/221/ؽ.ع.  ممف رقـ ع
 ر.ك12/8/1370:  المكافق

 أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي/ األخ
 بعد التحية,,,

ؼ الذؼ 18/7/2002 المؤرخ في 34/1347إشارًة إلى كتابكـ رقـ ص ض 
تذكركف فيو اختبلؼ كجيات النظر في تفسير نص المادة الرابعة مف القانكف   رقـ 

ؼ بشأف تقرير بعض األحكاـ الخاصة بالضماف االجتماعي، حيث 1991 لسنة 1
ىناؾ مف يرػ أف المصركفات الخاصة بالرعاية االجتماعية كرعاية المعاقيف تقـك 
الخزانة العامة بتغطيتيا كأصبح صندكؽ الضماف االجتماعي غير ممـز بتغطيتيا 

 .كالصرؼ عمييا
مف قانكف الضماف االجتماعي  (30 ك 29)كانتيى ىذا الرأؼ إلى أف المادتيف 

ؼ المشار إليو، كرأؼ آخر يرػ أف 1991لسنة  (1)صارتا ممغيتيف بالقانكف رقـ 
تغطية المصركفات المتعمقة بالرعاية االجتماعية كالصحية لممعاقيف مف التزامات 

 .مف قانكف الضماف (30 ك 29)صندكؽ الضماف االجتماعي طبقًا لنص المادتيف 
لذا تطمبكف مكافاتكـ بالتفسير الصحيح لنص المادة الرابعة مف القانكف رقـ 

 .ؼ المشار إليو1991لسنة  (1)
 :وفي الموضوع تفيد

ؼ بشأف تقرير بعض األحكاـ الخاصة 1991لسنة  (1)لقد صدر القانكف رقـ  -
 .بالضماف االجتماعي

كحددت المادة الثانية منو اختصاصات صندكؽ الضماف االجتماعي بأف 
أسندت إليو إدارة شؤكف الضماف االجتماعي فيما يتعمق بتسجيل المضمكنيف 

كتحصيل االشتراكات، كتقديـ المنافع الضمانية كاستثمار أمكالو المختمفة ذات المردكد 
جراء  االقتصادؼ، كالحفاظ عمى مدخرات المشتركيف لمكاجية االلتزامات المستقبمية، كا 

الدراسات كاألبحاث كجميع البيانات كاإلحصائيات، كمباشرة كافة االختصاصات 
كالصبلحيات التي ليا صمة بأعمالو كفقًا لمتشريعات النافذة، كلو في ذلؾ العمل عمى 

 .إنشاء األجيزة البلزمة لتحقيق أغراضو
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ككفقًا ليذا النص لـ يعد صندكؽ الضماف االجتماعي مختصًا بتقديـ المنافع 
 مف قانكف الضماف االجتماعي المتمثمة في 29الضمانية العينية المحددة بالمادة 

الرعاية االجتماعية حيث انتقل ىذا االختصاص إلى المجنة الشعبية العامة لمضماف 
االجتماعي كأجيزتيا المحمية المختصة بمكجب نص المادة الرابعة مف القانكف رقـ 

تتكلى الخزانة العامة دكف "ؼ المشار إليو، حيث تنص عمى أنو 1991لسنة  (1)
غيرىا تغطية المصركفات المتعمقة بالرعاية االجتماعية كرعاية المعاقيف كيمتـز 

المجتمع بتحديد المبالغ البلزمة في الميزانية العامة سنكيًا ليذا الغرض بما يكفل الرفع 
 .مف مستكػ الخدمات المذككرة كتطكيرىا

كتتكلى المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كأجيزتيا المحمية المختصة 
تقديـ الخدمات الخاصة بالرعاية االجتماعية كرعاية المعاقيف ككل ما يتعمق بيا مف 

 ".إجراءات

 :ويبيف مما تقدـ
أف المنافع الضمانية العينية فيما يتعمق بتقديـ الرعاية االجتماعية المبينة 

مف قانكف الضماف االجتماعي أصبحت مف اختصاص المجنة  (29)بنص المادة 
الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كأجيزتيا المحمية المختصة كىي التي تتكلى 

تقديميا إلى مستحقييا كما أف المصركفات البلزمة التي تحتاجيا مف أجل تقديـ ىذه 
الرعاية االجتماعية يتـ تغطيتيا مف الخزانة العامة كتحدد سنكيًا بالميزانية كال يجكز 
الصرؼ عمى بنكد الرعاية االجتماعية مف أمكاؿ الصندكؽ، كالرأؼ الذؼ خمص بأف 

أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي ال يجكز الصرؼ منيا عمى بنكد الرعاية 
ؼ ألف تغطية ىذا االلتزاـ ماليًا صار مف التزامات 1991االجتماعية بعد سنة 

مف قانكف  (29)الخزانة العامة يتفق كصحيح القانكف إال أف القكؿ بأف نص المادة 
ؼ غير صحيح 1991لسنة  (1)الضماف االجتماعي بات ممغيًا بصدكر القانكف رقـ 

ألف ىذا القانكف لـ يضف أك يغير شيئًا في حاالت الرعاية االجتماعية التي أكردتيا 
مف قانكف الضماف االجتماعي كبالتالي ال يكجد تعارض صريح بيف  (29)المادة 

 .مف قانكف الضماف (29)القانكف المذككر كنص المادة 
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ـ بشأف صندكؽ الرعاية 1428 لسنة 20أما بعد صدكر القانكف رقـ 
االجتماعية الذؼ جاءت المادة األكلى منو بأحكاـ تتعمق بإنشاء مؤسسة أطمق عمييا 

اسـ صندكؽ الرعاية االجتماعية أنيط بو تنظيـ شؤكف الضماف االجتماعي مف 
معاشات كا عانات كمنح كغيرىا مف خدمات الرعاية االجتماعية، كحددت المادة الثانية 
الفئات المنتفعة مف نظاـ الرعاية االجتماعية كبينت المادة الرابعة المنافع التي يتكلى 

تحدد المنافع التي يقدميا صندكؽ الرعاية "تقديميا الصندكؽ حيث نصت عمى أنو 
 :االجتماعية بما يمي

 تكفير خدمات الرعاية الصحية كالتعميـ كاإلسكاف كما يمـز مف خدمات  -1
 .اجتماعية

 تقديـ المساعدات كاإلعانات المقطكعة في الحدكد ككفقًا لمضكابط المحددة  -2
 .قانكناً 

 إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية بما فييا مؤسسات رعاية المعاقيف  -3
كالمسنيف كمؤسسات رعاية كتكجيو األحداث كدكر الحضانة العامة كمؤسسات 

 .رعاية المرأة

 . تقديـ اإلعانات كصرؼ التعكيضات في حاالت الككارث كالنكبات الطبيعية -4

 المعاشات كالمكافآت االستثنائية كاإلضافية التي تمنح لممكاطنيف الذؼ قدمكا  -5
 .لمكطف خدمات جميمة

 . المعاش األساسي -6
ـ المشار إليو أنو 1428لسنة  (20)كيستفاد مف المادة الرابعة مف القانكف رقـ 

في تحديدىا لممنافع التي يقدميا صندكؽ الرعاية االجتماعية اشتممت أيضًا عمى 
مف قانكف الضماف  (29)خدمات الرعاية االجتماعية الكاردة في نص المادة 

االجتماعي بل أضافت اختصاصات جديدة في مجاالت الرعاية االجتماعية لـ تكف 
مف قانكف الضماف كىي المعاشات كالمكافآت االستثنائية  (29)مكجكدة بنص المادة 

 مف 5كاإلضافية التي تمنح لممكاطنيف الذيف قدمكا خدمات جميمة الكاردة في الفقرة 
 مف نفس المادة مما يمكف 6المادة الرابعة ككذلؾ المعاش األساسي الكاردة في الفقرة 

معو القكؿ بأف المشرع بتنظيمو لخدمات الرعاية االجتماعية كتحديده ليا في نص 
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ـ يترتب عميو كفقًا لمتفسير الفقيي 1428 لسنة 20المادة الرابعة مف القانكف رقـ 
 . مف قانكف الضماف االجتماعي29إلغاء نص المادة 

 لسنة 20كما ترتب عمى نص المادة األكلى كالثانية كالرابعة مف القانكف رقـ 
ؼ فيما يتعمق 1991لسنة  (1)ـ إلغاء نص المادة الرابعة مف القانكف رقـ 1428

باختصاص المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كأجيزتيا المحمية بتقديـ 
الخدمات الخاصة بالرعاية االجتماعية كرعاية المعاقيف حيث انتقل ىذا االختصاص 
إلى صندكؽ الرعاية االجتماعية ككذلؾ فيما يتعمق بإلزاـ الخزانة العامة دكف غيرىا 
بتغطية مصركفات الرعاية االجتماعية التي تقدميا المجنة الشعبية العامة لمضماف 

االجتماعي ألف المجنة الشعبية العامة لمضماف لـ تعد مختصة بتقديـ خدمات الرعاية 
ـ 1428 لسنة 20االجتماعية، كمف كجو آخر أف نص المادة الثالثة مف القانكف رقـ 

عندما حدد إيرادات صندكؽ الرعاية االجتماعية لـ يشر إلى إلزاـ الخزانة بتغطية 
نما نص عمى اإليراد رقـ  المساىمات  (3)مصركفات خدمات الرعاية االجتماعية كا 

 .إلخ... التي تقرر بمكجب القكانيف النافذة
 المبالغ التي تخصصيا الدكلة في الميزانية العامة لصالح 7كاإليراد رقـ 
 .الرعاية االجتماعية

( 1)كتغطية مصركفات الرعاية االجتماعية المقرر عمى الخزانة بالقانكف رقـ 
ؼ ال يدخل في مفيـك المساىمات التي تقرر بمكجب القكانيف النافذة ألف 1991لسنة 

المساىمة ىك تحمل قسط مف مصركفات الخدمات االجتماعية ال كميا كما ال تدخل 
في مفيـك اإليراد السابع ألف المبالغ التي تخصصيا الدكلة في الميزانية العامة 
لصالح الرعاية االجتماعية ليست بالضركرة أف تككف كافية لتغطية مصركفات 

الرعاية االجتماعية التي يقدميا صندكؽ الرعاية االجتماعية بينما المصركفات التي 
 .كانت الخزانة ممزمًة بتغطيتيا مساكيًة لما تـ إنفاقو عمى خدمات الرعاية االجتماعية

ـ بتعديل بعض أحكاـ القانكف رقـ 1430لسنة  (10)كقد صدر القانكف رقـ 
ـ بشأف صندكؽ الرعاية االجتماعية حيث استبدؿ المادتيف األكلى 1428 لسنة 20

كالثالثة مف ىذا القانكف األخير بمادتيف جديدتيف تتعمق األكلى بإنشاء صندكؽ 
حبللو محل صندكؽ الرعاية االجتماعية كتتعمق المادة الثالثة  التضامف االجتماعي كا 
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بتحديد إيرادات صندكؽ التضامف االجتماعي كيبلحع عمى ىذه اإليرادات أف اإليراد 
ـ المتعمق 1428 لسنة 20 المنصكص عميو في المادة الثالثة مف القانكف رقـ 7رقـ 

بالمبالغ التي تخصيا الدكلة في الميزانية العامة لصالح الرعاية االجتماعية ألغاه 
ـ كىذا النيج يدؿ عمى اتجاه المشرع لرفع االلتزامات 1430 لسنة 10القانكف رقـ 

المالية عمى الخزانة العامة المقررة لصالح الرعاية االجتماعية كينسجـ مع إلغاء 
ـ 1428 لسنة 20ؼ بالقانكف رقـ 1991لسنة  (1)المادة الرابعة مف القانكف رقـ 

المشار إليو ألف ىذا اإللغاء ىك اآلخر يرفع العبء الممقى عمى الخزانة العامة 
 .بتغطية مصركفات الرعاية االجتماعية سنكياً 

 لػػػذلؾ
 :ترر إدارة القانوف ما يمي

مف قانكف  (29) أف األصل في تقديـ الرعاية االجتماعية المبينة في المادة  -1
ؼ تككف مف األعباء الممقاة عمى 1980 لسنة 13الضماف االجتماعي رقـ 

مف قانكف الضماف  (8)صندكؽ الضماف االجتماعي طبقًا لنص المادة 
 .االجتماعي المشار إليو

 إف العبء الممقى عمى عاتق صندكؽ الضماف االجتماعي فيما يتعمق  -2
بالرعاية االجتماعية قد انتقل عبء تحمل تكاليفو كمصاريفو إلى الخزانة 

العامة كتتكلى المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كأجيزتيا المحمية 
تقديـ خدمات الرعاية االجتماعية إلى مستحقييا استنادًا لنص المادة الرابعة 

ؼ المشار إليو كاستمر ىذا الكضع القانكني 1991لسنة  (1)مف القانكف رقـ 
( 1)لتقديـ الرعاية االجتماعية كتغطيتيا مف الخزانة منذ صدكر القانكف رقـ 

ـ كالعمل بو عند 1428 لسنة 20ؼ إلى أف صدر القانكف رقـ 1991لسنة 
 .ـ28/2/1429نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 

ـ المشار إليو كالعمل بو 1428 لسنة 20 ترتب عمى صدكر القانكف رقـ  -3
لغاء نص المادة 29إلغاء نص المادة   مف قانكف الضماف االجتماعي كا 

ؼ كانتقاؿ االختصاص بتقديـ 1991لسنة  (1)الرابعة مف القانكف رقـ 
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 20خدمات الرعاية االجتماعية المبينة بنص المادة الرابعة مف القانكف رقـ 
ـ مف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي إلى صندكؽ 1428لسنة 

الرعاية االجتماعية كمف ىذا الصندكؽ األخير إلى صندكؽ التضامف 
 لسنة 10ـ بالقانكف رقـ 1428 لسنة 20االجتماعي بعد تعديل القانكف رقـ 

 .ـ1430
 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

   المستشار
 الشريف عمي األزىرر 
      رئيس إدارة القانوف 
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 القوانيف التػػػػػػي ليا عالقػػػػػػػػػػة
  بقانػػػػػػػػوف الضمػػػػػػػػػػػاف

 ـ1980لسنة  (13)االجتماعي رقـ 
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 ـ 1970لسنة  (152)القانوف رقـ 

 بشػػػػػػػػػأف الحػػػػػجػػػػػز اادارر 
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 ـ1970لسنة  ( 152)القانوف رقـ 
 بشػػػػأف الحجػػػػػػػػز اادارر 

 باسـ الشعب,
مجمس قيادة الثورة,, 

المكافق .  ىػ1389 شكاؿ 2بعد االطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ الصادر في 
 .ـ1969 ديسمبر 11

 .كعمى قانكف المرافعات المدنية كالتجارية
 بشأف الحجز اإلدارؼ بالمحافظات 1927 لسنة 673كعمى القانكف رقـ 

 .الغربية سابقاً 

 بشأف الحجز اإلدارؼ بالمحافظات الشرقية 1956 لسنة 5كعمى القانكف رقـ 
 .سابقاً 

 .كبناء عمى ما عرضو كزير الخزانة كمكافقة رأؼ مجمس الكزراء

 أصدر القانوف اآلتي

 المادة األكلى

 673يعمل بأحكاـ القانكف المرافق بشأف الحجز اإلدارؼ كيمغى القانكناف رقـ 
المشار إلييما، كما يمغى كل نص آخر يتعارض مع . ـ1956 لسنة 5 ك1927لسنة 

 .أحكاـ ىذا القانكف 

 المادة الثانية

عمى الكزراء كل فيما يخصو تنفيذ ىذا القانكف، كلكزير الخزانة إصدار 
 .القرارات البلزمة لتنفيذه، كيعمل بو بعد شير مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 مجمس قيادة الثورة

 معمر القذافي/ العقيد 

 رئيس مجمس الوزراء
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 قانوف الحجز اادارر 

الباب األوؿ  
أحكاـ عامة 
( 1)مادة 

جراءات الحجز اإلدارؼ المبينة في ىذا القانكف في حالة عدـ إتباعيجكز   قكاعد كا 
الكفاء بالمبالغ المبينة في البنكد التالية سكاء كانت ىذه المبالغ مستحقة لمحككمة أك 
الييئات أك المؤسسات العامة كذلؾ في المكاعيد المحددة بالقكانيف كالقرارات الخاصة 

:- بيا
. الضرائب كاإلتاكات كالرسـك بجميع أنكاعيا -أ 
. المبالغ المستحقة لمدكلة مقابل خدمات عامة -ب 
 المصركفات التي تنفقيا الدكلة نتيجة أعماؿ أك تدابير تقضي بيا القكانيف  -ج 

 .كالمكائح
. الغرامات المستحقة قانكنًا كالمبالغ المختمسة مف األمكاؿ العامة  -د 

إيجارات أمبلؾ الدكلة الخاصة كمقابل االنتفاع بأمبلكيا العامة سكاء في - ق 
. ذلؾ ما كاف بعقد أك بغير عقد

. ثمف ما تبيعو الدكلة مف أراض كعقارات أخرػ كممحقاتيا كفكائدىا-  ك 
ما يككف مستحّقًا لمجيات الحككمية أك الييئات العامة القائمة عمى األكقاؼ -  ز 

بصفتيا ناظرًا أك متكليًا أك حارسًا مف إيجارات أك أحكار أك أثماف استبداؿ 
.  األعياف التي تديرىا

القركض المقدمة مف الحككمة أك مف المصارؼ التي تزيد مساىمة الدكلة -  ح 
. في رؤكس أمكاليا عمى النصف

. المبالغ األخرػ التي تنص القكانيف عمى تحصيميا بطريق الحجز اإلدارؼ - ط 

( 2)مادة 
. يجكز الحجز عمى أمكاؿ المديف الجائز الحجز عمييا قانكنًا أّيًا كاف نكعيا  -1
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ال يجكز اتخاذ إجراءات الحجز إال بناء عمى أمر مكتكب صادر عف ككيل  -2
الكزارة أك رئيس المصمحة أك المحافع أك عميد البمدية أك مدير الييئة أك 
 .المؤسسة العامة أك المصرؼ المختص أك مف ينيبكنو كذلؾ حسب األحكاؿ

( 3)مادة 
عمى رؤساء مراكز كنقط الشرطة معاكنة مندكب الحاجز في أداء ميمتو  -1

. بمجرد تقديـ ما يثبت صفتو كاألمر الصادر بالحجز. متى طمب منيـ ذلؾ
ال يجكز لمندكب الحاجز كسر األبكاب أك فض األقفاؿ بالقكة لتكقيع الحجز  -2

إال بحضكر أحد مأمكرؼ الضبط القضائي كيجب أف يكقع ىذا المأمكر عمى 
ال كاف باطبلً   .محضر الحجز كا 

كتحدد بقرار مف كزير الخزانة مصركفات إجراءات الحجز كالبيع المنصكص  -3
 .مف المبالغ المحجكز مف أجميا% 5عمييا في ىذا القانكف بما ال يجاكز 

( 4)مادة 
ال تكقف إجراءات الحجز كالبيع اإلدارييف بسبب أية منازعة قضائية تتعمق  -1

بأصل المطمكبات المحجكز مف أجميا أك بصحة الحجز أك باالسترداد كذلؾ 
ما لـ ير الحاجز كقف إجراءات البيع أك يكدع المنازع قيمة ىذه المطمكبات 
كالمصركفات خزانة الجية اإلدارية الحاجزة مع تخصيص المبمغ المكدع 
لكفاء ديف الحاجز كلو أف يطمب عدـ صرفو حتى تفصل المحكمة في 

منازعتو كعميو أف يرفع دعكػ المنازعة خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ اإليداع 
كقبل اليـك المحدد لمبيع بثبلثة أياـ عمى األقل كأف يقيدىا قبل الجمسة 

. المعينة بيـك عمى األقل في المكاد الجزئية كبيكميف فيما عداىا
كلمحاجز أف يمضي في إجراءات الحجز كالبيع إذا لـ يقيد المنازع دعكاه في  -2

الميعاد أك إذا حكمت المحكمة بشطبيا أك بكقفيا أك إذا اعتبرت الدعكػ كأف 
لـ تكف أك حكـ باعتبارىا كذلؾ أك بعدـ االختصاص أك بعدـ قبكؿ الدعكػ 
أك ببطبلف أكراؽ التكميف بالحضكر أك بسقكط الخصكمة في الدعكػ أك 

 .بقبكؿ تركيا كلك كاف ىذا الحكـ قاببًل لبلستئناؼ
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ال كجب الحكـ  -3 كعمى المنازع أف يكدع عند قيد دعكاه ما لديو مف مستندات كا 
باالستمرار في إجراءات الحجز كالبيع بغير – بناء عمى طمب الحاجز – 

 .انتظار الفصل في الدعكػ كال يجكز الطعف في الحكـ بأؼ طريق

 .كيحكـ في دعكػ المنازعة عمى كجو السرعة -4

( 5)مادة 
فيما عدا ما نص عميو ىذا القانكف تسرؼ أحكاـ قانكف المرافعات المدنية 

.  كالتي ال تتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف زبالحجككالتجارية الخاصة 
الباب الثاني 
في حجز المنقوالت 
الفصل األوؿ 

 في حجز المنقوؿ لدر المديف وبيعو
( 6)مادة 

نذارًا  -1 يعمف مندكب الحاجز إلى المديف أك مف يجيب عنو تنبييا باألداء كا 
.  بالحجز ثـ يشرع فكرًا في تكقيع الحجز مصحكبًا بشاىديف

كعمى المندكب أف يبيف في محضر الحجز اإلجراءات التي قاـ بيا كما  -2
 .يككف قد لقيو مف عقبات كاعتراضات أثناء التنفيذ كما اتخذه في شأنيا

( 7)مادة 
:- يجب أف يشتمل محضر الحجز عمى البيانات اآلتية

. المبالغ المطمكبة كأنكاعيا كتكاريخ استحقاقيا -أ 
 .كصف المكاف المكجكدة بو المنقكالت المحجكزة كصفًا دقيقاً  -ب 

مفردات األشياء المحجكزة مع ذكر نكعيا كأكصافيا كمقدارىا أك كزنيا أك   -ج 
 .مقاسيا إف كانت مما يكاؿ أك يكزف أك يقاس كبياف قيمتيا بالتقريب

اليـك المحدد لمبيع كساعتو كالمكاف الذؼ يجرؼ فيو، كيجب أال يككف البيع  -د 
قبل مضى ثمانية أياـ مف تاريخ الحجز إال إذا كانت المحجكزات عرضة 

 .لمتمف السريع فإنو يجكز بيعيا في يـك الحجز أك األياـ التالية لو
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 .سـ الحارس المعيف عمى األشياء المحجكزةأ- ق 

( 8)مادة 
يجب عمى مندكب الحاجز عند تكقيع الحجز أف يعيف حارسًا أك أكثر عمى  -1

. األشياء المحجكزة كيجكز تعييف المديف أك الحائز حارساً 
ذا لـ يكجد مف يقبل الحراسة ككاف المديف أك الحائز حاضرًا كمفو مندكب  -2 كا 

الحاجز بالحراسة كال يعتد برفضو إياىا، فإذا لـ يكف حاضرًا عيد بالحراسة 
 .مؤقتًا إلى أحد رجاؿ البمدية أك اإلدارة المحمية

كتعيف أجكر الحراسة بالنسبة إلى غير المديف أك الحائز بقرار ممف أصدر  -3
 (.2) مف المادة 2األمر بالحجز كفقًا لحكـ الفقرة 

( 9)مادة 
يكقع التنبيو باألداء كاإلنذار بالحجز كمحضر الحجز كل مف المديف أك مف  -1

يجيب عنو كمندكب الحاجز كالشاىديف كالحارس كتسمـ صكرة مف التنبيو 
ذا  كاإلنذار كمحضر الحجز إلى المديف أك لمف يكقع عنو كأخرػ لمحارس، كا 

رفض المديف أك مف يجيب عنو التكقيع عمى التنبيو كاإلنذار كمحضر 
.  نسخة منو أثبت ذلؾ في المحضركاستبلـالحجز 

كتعمق نسخة مف محضر الحجز عمى باب المتصرفية أك المديرية أك البمدية  -2
 .أك باب مختار المحمة كيقـك ىذا اإلجراء مقاـ اإلعبلف

ذا لـ يكجد المديف أك مف يجيب عنو أثبت ذلؾ بمحضر الحجز كتسمـ  -3 كا 
نسخة منو إلى المتصرؼ أك المدير أك مختار المحمة مع تعميق نسخة 

أخرػ في األماكف المنصكص عمييا في الفقرة السابقة كيقـك ىذا اإلجراء 
 .مقاـ اإلعبلف

( 10)مادة 
ال يجكز حجز الثمار المتصمة كال المزركعات القائمة قبل نضجيا بأكثر مف   -1

ال كاف الحجز باطبًل كيجب أف يبيف في محضر  خمسة كخمسيف يكمًا كا 
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الحجز مكقع األراضي كمساحتيا كحدكدىا كنكع المزركعات أك نكع األشجار 
 .كعددىا كما ينتظر أف يحصد أك يجنى أك ينتج منيا عمى كجو التقريب

كيجنى المحصكؿ كيكاؿ أك يكزف بعد إحضار مندكب الحاجز الذؼ يؤشر   -2
. بذلؾ عمى محضر الحجز

( 11)مادة 
إذا كاف الحجز عمى مصكغات أك سبائؾ مف ذىب أك فضة أك معدف نفيس  -1

آخر أك مجكىرات أك أحجار كريمة، فيجب أف تكزف كتبيف أكصافيا عمى 
كجو الدقة في محضر الحجز كأف تقيـ بمعرفة خبير عمى أف يرفق تقرير 

. الخبير بمحضر الحجز
كيجب إذا اقتضت الحاؿ نقل المحجكزات لكزنيا أك تقييميا أك حفظيا أف  -2

تكضع في حرز مختـك إف أمكف كأف يذكر ذلؾ في المحضر مع كصف 
 .األختاـ

كيعيف أجر الخبير المثمف بقرار ممف أصدر األمر بالحجز كفقًا لحكـ الفقرة  -3
 (.2) مف المادة 2

( 12)مادة 
إذا كقع الحجز عمى عممة كرقية أك معدنية كجب عمى مندكب الحاجز 
االستيبلء عمييا بعد بياف أكصافيا كمقدارىا في محضر الحجز كتحرير إيصاؿ 

باستبلميا يعطيو لممديف أك لمف يجيب عنو عمى أال يجاكز ما يتـ االستيبلء عميو 
. المبالغ المحجكز مف أجميا كالمصاريف
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( 13)مادة 
ال  -1 ال يجكز لمحارس أف يستعمل األشياء المحجكزة أك أف يستغميا أك يعيرىا كا 

حـر مف أجر الحراسة فضبل عف إلزامو بالتعكيضات كيجكز لو إذا كاف 
. مالكًا أك صاحب حق االنتفاع أف يستغميا فيما خصصت لو

ذا كاف الحجز عمى ماشية أك عركض أك أدكات أك آالت الزمة إلدارة أك  -2 كا 
استغبلؿ أرض أك مصنع أك متجر أك منشأة جاز بناء عمى طمب ذكؼ 
الشأف أف يكمف الحارس باإلدارة أك باالستغبلؿ أك أف يستبدؿ بو حارس 

 .آخر يقـك بذلؾ

( 14)مادة 
ال يجكز لمحارس أف يطمب إعفاءه مف الحراسة قبل اليـك المحدد لمبيع إال  -1

ألسباب تكجب ذلؾ، فإذا أعفاه مندكب الحاجز مف الحراسة عيف حارسًا بداًل 
. منو، عمى أف يعمف المديف باسـ الحارس الجديد بكتاب مسجل

كيجرد مندكب الحاجز األشياء المحجكزة عند تسميـ الحارس الجديد ميمتو،  -2
كيثبت ىذا الجرد في محضر يكقعو كل مف المندكب كالحارس السابق 

 .كالحارس الجديد كتسمـ لمحارس الجديد صكرة مف ىذا المحضر

( 15)مادة 
يجب عمى مندكب الحاجز قبل البيع بيكميف عمى األقل أف يمصق صكرة  -1

مف محضر الحجز في مكضع ظاىر مف مكاف البيع كعمى باب المكاف 
الذؼ تكجد بو األشياء المحجكزة كعمى باب المديرية أك المتصرفية أك مركز 

. الشرطة التابع لو المكاف، كيعتبر ذلؾ إعبلنًا كافياً 
كيجكز النشر عف الحجز كالبيع في الصحف اليكمية، كذلؾ في الحاالت  -2

 .التي يرػ فييا الحاجز ضركرة النشر عنيا بيذه الطريقة

كلمندكب الحاجز تأجيل البيع ألسبػاب جدية، عمى أف يثبت بأصل المحضر  -3
كبصكرة المنصكص عمييا في الفقرة األكلى سبب التأجيل كالميعاد الجديد 
كذلؾ قبل حمكلو بيكميف عمى األقل كيعمف في الكقت ذاتو كل مف الحارس 
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كالمديف بيذا الميعاد عمى أف يعاد المصق مع جكاز إعادة النشر عمى الكجو 
الكارد بالفقرتيف السابقتيف، فإذا رفض المديف تكقيع الكرقة الدالة عمى إعبلنو 
بالميعاد الجديد فعمى مندكب الحاجز إثبات ذلؾ في أصل محضر الحجز 

 .عمى أف يكقع معو شاىداف

( 16)مادة 
يككف البيع بالمزاد العمني بمناداة مندكب الحاجز كبحضكر شاىديف بشرط  -1

مف % 10دفع الثمف فكرًا كعمى كل مف يتقدـ لمشراء أف يؤدؼ تأمينًا قدره 
. قيمة عطائو األكؿ

كال يجكز البدء في البيع إال بعد أف تجرد األشياء المحجكزة كيحرر محضر  -2
 .بذلؾ يبيف فيو ما يككف قد نقص منيا

( 17)مادة 
كال يجكز بيع مصكغات أك سبائؾ مف الذىب أك الفضة ككذلؾ المجكىرات 

كاألحجار الكريمة بأقل مف قيمتيا الذاتية بحسب تقدير أىل الخبرة، فإذا لـ يتقدـ أحد 
لشرائيا، في الميعاد المحدد أجل بيعيا إلى ميعاد آخر يعمف عنو بالطريقة 

 كتباع عندئذ لمف يرسك عميو المزاد كلك بثمف أقل 15المنصكص عمييا في المادة 
. مما قدرت بو

( 18)مادة 
ال أعيد البيع عمى مسئكليتو  عمى الراسي عميو المزاد أداء باقي الثمف فكرًا كا 

في الحاؿ كيخصـ مف مبمغ التأميف ما قد يكجد مف فرؽ في الثمف كيرجع عميو 
. بالعجز الذؼ يزيد عمى مبمغ التأميف

( 19)مادة 
يكف مندكب الحاجز عف المضي في البيع إذا نتج عف بيع بعض 

المحجكزات مبمغ كاؼ لكفاء المبالغ المحجكز مف أجميا كالمصركفات المطمكبة حتى 



147 

 

نياية الشير الذؼ يتـ فيو البيع كما يكقع بعد ذلؾ مف الحجكز تحت يد مندكب 
. الحاجز ال يتناكؿ إال ما زاد عمى كفاء ما ذكر

( 20)مادة 
يحرر محضر بالبيع يثبت فيو بالتفصيل قيمة المبالغ المطمكبة حتى نياية  -1

الشير الذؼ حصل فيو البيع بما في ذلؾ مصركفات النقل إذا تـ البيع في 
غير مكاف الحجز كمصاريف الحجز كالبيع كاسـ المديف كبياف األشياء 

 ككصفيا كمحل بيعيا كسبب البيع كساعة افتتاح المزاد كقفمو كثمف المبيعة
سـ الراسي عميو المزاد كتكقيعو كتكقيع أصحاب العطاءات األخرػ أالبيع ك

.  تأميناتيـكباستبلـعمى إقرار منيـ بالكف عف المزايدة 
كيكقع ىذا المحضر كل مف مندكب الحاجز كالحارس كالمديف كالمشترؼ  -2

ذا لـ يحضر الحارس أك المديف أثبت ذلؾ في المحضر  .كالشاىديف كا 

ذا بيعت المحجكزات بأحد األسكاؽ أك صاالت البيع فتقدر أجرة المكاف  -3 كا 
 مف 2المعركضة فيو بقرار ممف أصدر األمر بالحجز كفقًا لحكـ الفقرة 

 (.2)المادة 

كتخصـ المبالغ المطمكبة مف ثمف البيع كيسمـ ما قد يتبقى منو إلى المديف  -4
ال أكدع لحسابو خزانة المتصرفية أك الجية المختصة  إف كاف حاضرًا كا 

 .حسب األحكاؿ

( 21)مادة 
يعتبر الحجز كأف لـ يكف إذا لـ يتـ البيع خبلؿ ستة أشير مف تاريخ تكقيعو 
إال إذا كاف البيع قد أكقف باتفاؽ الحاجز كالمديف أك بمكافقة الحاجز عمى تقسيط 
المبالغ المستحقة أك لكجكد نزاع قضائي أك بحكـ المحكمة أك بمقتضى القانكف أك 

. إلشكاؿ إقامة المديف أك الغير أك لعدـ كجكد مشتر لممنقكؿ المحجكز
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( 22)مادة 
يجكز حتى يـك البيع كقف إجراءات الحجز كالبيع كذلؾ بأداء المبالغ 

المطمكبة كالمصركفات كفي ىذه الحالة يرفع الحجز كتسمـ لممديف األشياء المحجكزة 
. بمكجب محضر يحرره مندكب الحاجز كيتضمف إخبلء مسئكلية الحارس

( 23)مادة 
إذا لـ يجاكز المبمغ المطمكب مف أؼ نكع مف أنكاع المستحقات عشرة  -1

. جنييات فبل يمـز المديف بالمصركفات في حالتي الكفاء أك البيع
 :-فإذا زاد المبمغ عمى عشرة جنييات فيتبع اآلتي -2

يعفى المديف مف مصركفات إجراءات الحجز إذا قاـ بأداء المبمغ  -أ 
. المطمكب منو خبلؿ ثبلثيف يكمًا مف تاريخ الحجز ما لـ يكف البيع قد تـ

تحصل نصف مصركفات الحجز إذا قاـ المديف بأداء المبمغ المطمكب  -ب 
منو بعد اليـك الثبلثيف مف تاريخ الحجز كقبل اليـك الستيف مف ىذا التاريخ 

. ما لـ يكف البيع قد تـ
كيعتبر في حكـ البيع بالنسبة إلى مصركفات اإلجراءات تسميـ الحاجز األسيـ 

. كالسندات إلى أحد المصارؼ لبيعيا
كفي جميع الحاالت يمـز المديف بأداء أجرة حراسة األشياء المحجكزة كالنشر  -3

عف بيعيا كمصركفات كزنيا أك كيميا أك مقاسيا كتقييميا كنقميا كاألجكر 
. كالعمكلة كغيرىا المنصكص عمييا في ىذا القانكف 

( 24)مادة 
تخصـ أكاًل مف المبمغ المحصل مف البيع مصركفات اإلجراءات كمصركفات 
اإلعداد كالنشر كالنقل كأجرة الحراسة كأجرة مكاف البيع كعمكلة المصارؼ في بيع 

األسيـ كالسندات كأجكر الخبراء في تقييـ المحجكزات كيخصص الباقي ألداء المبالغ 
. المحجكز مف أجميا
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( 25)مادة 
إذا كقع حجز إدارؼ بعد حجز قضائي أك العكس أك كقع حجز إدارؼ بعد  -1

حجز إدارؼ آخر، فعمى مندكب الحاجز أك المحضر في الحجز الثاني 
لى  إعبلف صكرة مف محضر الحجز إلى مف أكقع الحجز األكؿ منيما كا 

. الحارس المعيف مف قبمو
ذا رفع أحد الحجزيف فيستمر الحارس المعيف عمى المحجكزات  -2  مسئكالكا 

عنيا حتى يقرر إعفاؤه كا عبلنو بذلؾ أك حتى يقرر رفع الحجز اآلخر كيعمف 
 .بو أك حتى يتـ بيع المحجكزات المعيف حارسًا عمييا

 طبقًا ألحكاـ ىذه المادة تكحد إجراءات البيع كميعاده زكعند تعدد الحجك -3
 .كتباع المحجكزات طبقًا ألحكاـ القانكف الخاص بالحجز المكقع أكالً 

( 26)مادة 
في حالة البيع القضائي يكدع الثمف خزانة المحكمة المختصة التي تفصل  -1

. في تكزيعو بيف الحاجزيف عمى كجو السرعة
كفي حالة البيع اإلدارؼ تخصـ المصركفات كالمطمكبات المستحقة لمحاجز  -2

اإلدارؼ ثـ يكدع باقي الثمف خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز 
القضائي حتى تفصل المحكمة في تكزيع المبمغ، فإذا زاد ما خصمو الحاجز 

 .اإلدارؼ عما أسفر عنو التكزيع ألـز بإيداع الزيادة خزانة ىذه المحكمة

( 27)مادة 
إذا تعددت الحجكز اإلدارية دكف أف يككف معيا حجز قضائي فتخصـ 

المصركفات كيكدع باقي الثمف خزانة المحكمة المختصة لتكزيعو بيف الحاجزيف ما لـ 
. تتفق جيات الحجز عمى تكزيعو فيما بينيما
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الفصل الثاني 
 في حجز ما لممديف لدر الغير

( 28)مادة 
يجكز بالطريق اإلدارؼ حجز ما لممديف لدػ الغير مف المبالغ كالديكف كلك 

.  كانت مؤجمة أك معمقة عمى شرط ككذلؾ المنقكالت

( 29)مادة 
يكقع حجز ما لممديف لدػ الغير بمكجب محضر حجز يعمف إلى المحجكز  -1

لديو بكتاب مسجل مصحكب بعمـ الكصكؿ، كيجب أف يتضمف المحضر ما 
:- يمي

. بياف المبالغ المطمكبة كأنكاعيا كتكاريخ استحقاقيا -أ 
نيي المحجكز لديو عف الكفاء بما في يده إلى المحجكز عميو أك تسميمو  -ب 

. إياه
. تكميفو التقرير بما في ذمتو خبلؿ خمسة عشر يكمًا مف تاريخ اإلعبلف  -ج 

كيجب إعبلف المحجكز عميو بكتاب مسجل مصحكب بعمـ كصكؿ بصكرة  -2
مف محضر الحجز مبينًا بيا تاريخ إعبلنو لممحجكز لديو كذلؾ خبلؿ 
ال اعتبر الحجز كأف لـ يكف  .الثمانية األياـ التالية لمتاريخ المذككر كا 

( 30)مادة 
عمى المحجكز لديو خبلؿ الخمسة عشر يكمًا التالية إلعبلنو بالحجز أف  -1

يخطر مندكب الحاجز بما يككف لديو لممديف كالتاريخ الذؼ يمكنو فيو أداءه 
لمندكب الحاجز كعميو أف يكضح في إخطاره كصف ما لديو كصفًا دقيقًا 

. مفصبًل مع بياف عدده كمقاسو أك كزنو أك مقداره كقيمتو
كال يعفى المحجكز لديو مف كاجب اإلخطار أف يككف غير مديف لممحجكز  -2

 .عميو

كيككف اإلخطار في جميع األحكاؿ بكتاب مسجل مصحكب بعمـ كصكؿ أك  -3
 .بتسميمو إلى مندكب الحاجز مقابل إيصاؿ منو
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( 31)مادة 
عمى المحجكز لديو خبلؿ أربعيف يكمًا مف تاريخ إعبلنو بمحضر الحجز أف  -1

يؤدؼ إلى الحاجز ما أقر بو أك ما يفي منو بحق الحاجز كالمصركفات أك 
يكدعو خزانة الجية اإلدارية الحاجزة لذمتيا كذلؾ إذا كاف قد حل ميعاد 
ال فيبقى محجكزًا تحت يده إلى أف يحل ىذا الميعاد فيؤديو إلى  األداء كا 

. الحاجز أك يكدعو
فإذا لـ يؤد المحجكز لديو أك يكدع المبمغ المقر بو أك ما يفي منو بحق  -2

الحاجز كالمصركفات في الميعاد جاز التنفيذ عمى أمكالو إدارّيًا بمكجب 
 مصحكبًا بصكرة مف 29محضر الحجز المنصكص عميو في المادة 

 .30اإلخطار المشار إليو في المادة 

ذا كقعت حجكز قضائية أك إدارية قبل مضي خمسة عشر يكمًا مف تاريخ  -3 كا 
إعبلف محضر الحجز إلى المحجكز لديو كلـ يكف المبمغ المتحصل لمكفاء 
بجميع الحقكؽ فعمى جية اإلدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبمغ المتحصل 

خزانة المحكمة ليجرؼ تكزيعو أما إذا كقعت ىذه الحجكز بعد الميعاد 
المذككر فبل يككف ليا أثر إال فيما زاد عمى ديف الحاجز األكؿ إذا كاف 

 .اإدارؼًّ 

( 32)مادة 
أك قدمو  (30)إذا لـ يقدـ المحجكز لديو اإلخطار المنصكص عميو في المادة 

مخالفًا لمحقيقة أك أخفى األكراؽ الكاجب عميو تقرير الحقيقة عنيا جاز لمحاجز 
مطالبتو شخصّيًا بأداء المبمغ المحجكز مف أجمو مع مصركفات اإلجراءات المترتبة 
عمى تقصيره أك تأخيره، كيصدر الحكـ بذلؾ مف المحكمة المختصة طبقًا لمقكاعد 
المبينة بقانكف المرافعات كيحجز إدارّيًا عمى ما يممكو المحجكز لديو كفاء لممبمغ 

. المحكـك بو مف تمؾ المحكمة
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( 33)مادة 
يترتب عمى حجز ما لممديف لدػ الغير حبس كل ما يستحق لممحجكز عميو 
ما لـ يكدع مبمغ مساك لممبمغ المحجكز مف أجمو كالمصاريف خزانة الجية اإلدارية 

. الحاجزة

( 34)مادة 
أداء المبمغ أك تسميـ األشياء المحجكزة يبرغ ذمة المحجكز لديو منيا قبل 

الدائف كلك كاف األداء نتيجة بيع األشياء المحجكزة طبقًا ألحكاـ ىذا القانكف كيعتبر 
. اإليصاؿ المسمـ مف الحاجز لممحجكز لديو بمثابة إيصاؿ مف الدائف نفسو

الفصل الثالث 
في حجز اايرادات واألسيـ 
والسندات والحصص وبيعيا 

( 35)مادة 
األسيـ كالسندات كالصككؾ كالكمبياالت إذا كانت لحامميا أك قابمة لمتدكير 

. يككف حجزىا باألكضاع المقررة لحجز المنقكؿ لدػ المديف

( 36)مادة 
 كحصص األرباح المستحقة في ذمة االسميةاإليرادات المرتبة كاألسيـ 

 كحقكؽ المكصيف تحجز باألكضاع المقررة لحجز ما لممديف االعتباريةاألشخاص 
. لدػ الغير

( 37)مادة 
يكمف الحاجز أحد المصارؼ بيع ما نص عميو في المادتيف السابقتيف في 
. اليـك المحدد لمبيع كيعيف كزير الخزانة بقرار منو المصارؼ كعمكلتيا كطريقة البيع
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( 38)مادة 
حجز اإليرادات المرتبة كاألسيـ كالحصص كغيرىا تحت يد المديف يترتب 

. عميو حجز ثمراتيا كما استحق منيا كما يستحق إلى يـك البيع
الباب الثالث 

في الحجز عمى العقار وبيعو 

الفصل األوؿ 
في حجز العقار 
( 39)مادة 

يبدأ التنفيذ عمى العقار بإعبلف يكجيو مندكب الحاجز إلى المديف صاحب  -1
نذارًا بحجز العقار .  العقار لشخصو أك في مكطنو كيتضمف تنبييا باألداء كا 

كيشتمل اإلعبلف عمى بياف المبالغ المطمكبة كأنكاعيا كتكاريخ استحقاقيا  -2
ككصف العقار مع بياف مكقعو كمساحتو كحدكده كرقمو كغير ذلؾ مف 

 .البيانات التي تفيد في تعيينو

( 40)مادة 
يقـك مندكب الحاجز بتكقيع الحجز بعد مضي شير عمى األقل مف تاريخ  -1

ال اعتبر الحجز كأف لـ يكف كيجكز تكقيع الحجز  إعبلف التنبيو كاإلنذار كا 
. قبل الميعاد المذككر إذا طمب المديف ذلؾ

كيكقع الحجز بحضكر شاىديف،كيجكز عند االقتضاء االستعانة بكاحد مف  -2
 .أىل الخبرة أك مساح لمسح العقار كتحديده كتثمينو

كلمندكب الحاجز الحق في دخكؿ العقار لمحصكؿ عمى البيانات البلزمة  -3
مف يعاكنو في ذلؾ، كال يجكز صطحب لكصفو كتعييف مشتمبلتو كلو أف ؼ

منعو مف الدخكؿ ألداء ىذه الميمة كعمى جيات اإلدارة تمكينو مف أدائيا 
 .إذا طمب ذلؾ

 
 



154 

 

( 41)مادة 
لى الحائز بالكيفية  يحرر محضر الحجز كيعمف إلى المديف صاحب العقار كا 
المقررة إلعبلف محضر حجز المنقكالت كتكضح فيو البيانات المنصكص عمييا في 

.  كمساحة العقار المحجكز كثمنو األساسي39المادة 

( 42)مادة 
لمندكب الحاجز أف يعيف عمى العقارات حارسًا أك أكثر كيجكز أف يككف  -1

. الحارس ىك المالؾ أك الحائز
كلممندكب تكميف الحارس تأجير العقار المحجكز كما لو أف يتخذ في بيع ما  -2

 .قد يكجد بو مف محصكؿ كثمار اإلجراءات الخاصة ببيع المنقكؿ

 .كلممديف الساكف في العقار أف يبقى ساكنًا فيو بدكف أجرة إلى أف يتـ بيعو -3

( 43)مادة 
يشير محضر الحجز العقارؼ الذؼ يكقع كفاء لديف مف الديكف المستحقة غير 

. الممتازة بمكتب التسجيل العقارؼ المختص كذلؾ عمى نفقة المحجكز عميو

( 44)مادة 
يترتب عمى إعبلف المديف أك الحائز بمحضر الحجز المكقع عمى العقار كفاء 

لديكف ممتازة كما يترتب عمى تسجيل محضر الحجز المكقع عمى العقار كفاء 
لمستحقات أك ديكف أخرػ، إلحاؽ إيرادات العقار كثمراتو بو مف تاريخ اإلعبلف في 
الحالة األكلى كمف تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصـ قيمتيا مف المستحقات 

. المطمكبة

( 45)مادة 
تبرأ ذمة المستأجر إذا أدػ لمحاجز األجرة المستحقة لممديف أك الحائز قبل  -1

تاريخ الحجز أك بعده كيعتبر اإليصاؿ المعطى مف الحاجز بمثابة إيصاؿ 
. مف المالؾ أك الحائز
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كال يعتد باألجرة المؤداة مقدمًا لممالؾ أك الحائز فيما يزيد عمى أجرة سنة في  -2
األراضي الزراعية كعمى أجرة ثبلثة أشير في العقارات األخرػ ما لـ يكف 

 كلـ 39األداء ثابت التاريخ قبل إعبلف الحجز المنصكص عميو في المادة 
 المتعمقة كانيفيكف مصحكبًا بغش أك تدليس، كذلؾ دكف إخبلؿ بأحكاـ الق

 .بعقكد اإليجارات كالمخالصات الكاجبة الشير

( 46)مادة 
ال ينفذ تصرؼ المديف أك الحائز في العقار المحجكز كال ما يرتبو عميو مف  -1

رىف رسمي أك حيازؼ أك قضائي أك امتياز في حق الحاجز كال في حق 
رتبو المديف قد حصل شيره بعد  الراسي عميو المزاد إذا كاف التصرؼ أك ما

تسجيل محضر الحجز عمى العقار كفاء لمطمكبات أك ديكف أخرػ ال امتياز 
. ليا

كمع ذلؾ ينفذ التصرؼ أك الرىف أك االمتياز المشار إليو إذا قاـ ذكك الشأف  -2
قبل اليـك المعيف لمبيع بإيداع المطمكب كالمصركفات المستحقة بأكمميا حتى 

نياية الشير الذؼ تقع فيو جمسة البيع خزانة الجية اإلدارية الحاجزة أك 
 .خزانة المتصرفية التي يقع في دائرتيا البيع مع إعبلف مندكب الحاجز بذلؾ

( 47)مادة 
إذا كجدت حقكؽ عينية عمى العقار المحجكز مشيرة قبل تكقيع الحجز  -1

اإلدارؼ مقابل ديكف ممتازة أك قبل تسجيل محضر الحجز اإلدارؼ مقابل 
ديكف أخرػ أعمف محضر الحجز إلى أصحاب الحقكؽ المشيرة خبلؿ شير 

. مف تاريخ الحجز أك تسجيل محضر الحجز بحسب األحكاؿ
ذا لـ يكف  -2 كيككف اإلعبلف بكتاب مسجل مصحكب بعمـ الكصكؿ كا 

ألصحاب الحقكؽ محل إقامة معركؼ أعمف المحضر إلى النيابة الكائف في 
دائرتيا العقار،  كعمى النيابة التأشير عمى نسخة المحضر األصمية كا عبلنو 
بغير مصركفات إلى الدائنيف المذككريف كذلؾ خبلؿ أربعيف يكمًا مف تاريخ 

 .تأشيرىا عمى المحضر
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كال يجكز الشركع في بيع العقار إال بعد مضي أربعيف يكمًا عمى األقل مف  -3
 .تاريخ إعبلف محضر الحجز إلى الدائنيف أك إلى النيابة

( 48)مادة 
يخطر الحاجز مكتب التسجيل العقارؼ المختص بحصكؿ اإلعبلف  -1

المنصكص عميو في المادة السابقة مع إرساؿ نسخة مف محضر الحجز إليو 
. كذلؾ خبلؿ الثمانية أياـ التالية لتاريخ آخر إعبلف لمدائنيف أك النيابة

كعمى مكتب التسجيل العقارؼ أف يؤشر بحصكؿ ىذا اإلعبلف عمى ىامش  -2
قيكد الدائنيف كالتكقيع عمى نسخة المحضر بما يفيد ذلؾ ثـ يعيده إلى 
 .الحاجز خبلؿ خمسة عشر يكمًا مف تاريخ كصكؿ إخطار الحاجز إليو

كيصبح جميع الدائنيف مف تاريخ التأشيرة بحصكؿ إعبلنيـ طرفًا في  -3
 .اإلجراءات

( 49)مادة 
لمدائنيف المقيدة حقكقيـ عمى العقار المحجكز حق كقف السير في  -1

اإلجراءات إذا قامكا بأداء المبالغ المحجكز مف أجميا كالمصركفات حتى 
. اليـك السابق عمى اليـك المعيف لمبيع

كيحل الدائف الذؼ قاـ بأداء ىذه المبالغ محل الحاجز في حقكقو كامتيازاتو،  -2
كيحرر مندكب الحاجز محضرًا بذلؾ تسمـ صكرة منو لمدائف المذككر كيقـك 

 .بشيره عمى نفقتو

(  50)مادة 
مف قانكف العقكبات عمى  (24)تطبق العقكبات المنصكص عمييا في المادة 

المديف إذا اختمس الثمرات أك اإليرادات التي تمحق بالعقار المحجكز أك إذا أتمف 
. العقار أك الثمرات
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الفصل الثاني 
في بيع العقار 
( 51)مادة 

يجكز لمندكب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كاف ذلؾ مما يرغب في 
شرائيا كرفع أسعارىا كفي ىذه الحالة تكضح بيانات كل صفقة عمى حدة كمساحتيا 

. كحدكدىا بمحضر الحجز مع ذكر الثمف األساسي لكل صفقة بالمحضر

( 52)مادة 
يباع العقار المحجكز بالمزاد العمني بعد مضي شيريف عمى األقل كقبل  -1

مضي ستة أشير مف تاريخ إعبلف محضر الحجز أك شيره حسب األحكاؿ 
. 54ما لـ يؤجل البيع طبقًا ألحكاـ المادة 

كينشر عف البيع في صحيفتيف مف الصحف اليكمية كيجب أف يككف النشر  -2
قبل اليـك المعيف لمبيع بثمانية أياـ عمى األقل كيشتمل عمى أسباب البيع 

كتاريخ الحجز كرقـ تسجيل محضر الحجز كتاريخو إف كاف مسجبًل كتعييف 
اليـك الذؼ حدد لمبيع كالبيانات الخاصة بمكقع العقار المزمع بيعو كمساحتو 

 .كحدكده

كالثمف األساسي الذؼ يجب افتتاح المزاد بو كالمكضح بمحضر الحجز 
ذا كاف العقار مقسمًا إلى صفقات  كجميع البيانات المتعمقة بشركط البيع، كا 

 .فتكضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة عمى النحك المتقدـ

كما يعمف عف البيع بالتعميق عمى المكحة المعدة لئلعبلنات بديكاف المتصرفية  -3
التي يقع العقار في دائرتيا كفي مكضع ظاىر مف كل عقار مف العقارات 

 .المطمكب بيعيا إف كانت مسكرة أك كانت مف المباني

كيجب إثبات تعميق اإلعبلنات في محضر يحرره كيكقعو مندكبك الجية 
 .الحاجزة المكمفكف بذلؾ
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( 53)مادة 
يحصل البيع عمنًا بمقر المتصرفية الكائف في دائرتيا العقار بحضكر 

. المتصرؼ أك مف ينيبو كمندكب الجية اإلدارية التي تكلت إجراء الحجز عمى العقار

( 54)مادة 
يجكز لمحاجز أك مف ينيبو تأجيل البيع بالثمف األساسي إذا اقتضت ذلؾ  -1

أسباب جدية كيتـ النشر كاإلعبلف عف الميعاد الجديد بالطريقة المنصكص 
. 52عمييا في المادة 

كيككف كل تأجيل لمدة ال تقل عف ثبلثيف يكمًا مف التاريخ الذؼ يتقرر فيو  -2
التأجيل، كيجكز التأجيل لمدة أطكؿ مف ذلؾ أك كقف إجراءات البيع بناء 

عمى اتفاؽ الحاجز كالمديف أك مكافقة الحاجز عمى تقسيط المبالغ المطمكبة 
 .أك ألسباب تكجبيا أحكاـ ىذا القانكف 

( 55)مادة 
يجب افتتاح المزايدة بعطاء ال يقل عف الثمف األساسي كالمصركفات كعمى  -1

 .مف قيمة عطائو% 10كل مف يتقدـ لمشراء أف يؤدؼ بالجمسة تأمينًا قدره 

 .كيجكز لكل شخص أف يتقدـ لممزايدة بنفسو أك بككيل خاص عنو

كيقصر البيع بقدر اإلمكاف عمى جزء مف العقار يفي ثمنو بالمطمكبات  -2
ذا تعذر تجزئة  كالمصركفات بأكمميا حتى نياية الشير الحاصل فيو البيع كا 

 .العقار استمرت إجراءات البيع عميو كمو

كيرسي مندكب الحاجز المزاد عمى مف تقدـ بأكبر عطاء إذا مضت ثبلث  -3
دقائق بدكف حصكؿ زيادة عميو مف غيره،كيجب عمى الراسي عميو المزاد أف 

 .يؤدؼ باقي الثمف فكراً 

ذا زاد ثمف البيع عمى المبمغ المطمكب ردت الزيادة إلى صاحب العقار إال  -4 كا 
 فيكدع الثمف 47إذا كاف عمى العقار حقكؽ مشيرة مما نصت عميو المادة 

 .67كيكزع طبقًا ألحكاـ المادة 
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( 56)مادة 
يحرر محضر بالبيع يكقعو مندكب الحاجز كالمتصرؼ أك نائبو كالكاتب 

كيشتمل المحضر عمى سبب البيع كشركطو كبيانات العقار المبيع كمساحتو كحدكده 
ككافة البيانات البلزمة لمتسجيل ككذلؾ الثمف األساسي ككل عطاء قدـ كالثمف الراسي 

. بو المزاد، كبصفة عامة كل ما تـ في جمسة المزايدة

( 57)مادة 
إذا لـ يحضر أحد لممزايدة في اليـك المعيف أجل البيع مرة بعد مرة إلى أف  -1

. يتقدـ مشتر أك تتقدـ الجية الحاجزة مشترية في الجمسة
 مع خفض عشر 52كينشر كيعمف عف كل جمسة بالطريقة المبينة في المادة  -2

 .الثمف األساسي في كل مرة يؤجل فييا البيع

( 58)مادة 
إذا تخمف الراسي عميو المزاد عف الكفاء بشركط البيع أعيد البيع عمى 
 فإذا 52مسئكليتو بعد تعييف جمسة لذلؾ ينشر كيعمف عنيا بالطريقة المبينة بالمادة 

ف زاد الثمف كانت الزيادة مف حق صاحب العقار أك مف  نقص الثمف ألـز بالفرؽ كا 
. حق الدائنيف حسب األحكاؿ

( 59)مادة 
لكل شخص ليس ممنكعًا مف المزايدة قانكنًا أف يقرر خبلؿ األياـ العشرة  -1

التالية لرسك المزايدة بالزيادة عمى الثمف بشرط أال تقل ىذه الزيادة عف عشر 
. الثمف

كيحصل تقرير الزيادة بمحضر يكدع لدػ المتصرفية، كيبيف بالمحضر  -2
، كتككف في أقرب كقت بعد  تاريخ الجمسة التي تجرػ فييا المزايدة الجديدة

انقضاء الثبلثيف يكمًا التالية لتاريخ ىذا المحضر كذلؾ بشرط أف يكدع 
مقرر الزيادة خزانة المتصرفية عند التقرير، خمس الثمف الجديد 
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كالمصركفات حتى يـك البيع كمبمغًا آخر يعينو مندكب الحاجز أك المتصرؼ 
 .لحساب مصركفات اإلجراءات الخاصة بالبيع الثاني

كفي ىذه الحالة يعاد البيع بالجمسة المعينة لذلؾ بعد أف يعمف كينشر عنيا  -3
 عمى أف تشتمل اإلعبلنات الجديدة عمى اسـ 52بالطريقة المبينة بالمادة 

مقرر الزيادة كلقبو كمينتو كمحمو، كمقدار الثمف الذؼ عرضو، كما يخطر 
 .الراسي عميو المزاد كالمديف بالجمسة الجديدة كبتقرير الزيادة

 .كال يجكز العدكؿ عف التقرير بزيادة العشر -4

( 60)مادة 
إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل عمى أكبر 

. عرض كعند تساكؼ العركض تككف العبرة بالتقرير األكؿ

( 61)مادة 
اعتبر المقرر بالزيادة مشتريًا بالثمف الجديدة إذا لـ يتقدـ أحد لممزايدة بالجمسة 

الذؼ قبل الشراء بو في تقريره كعميو أداء باقي الثمف كالمصركفات كرسـك التسجيل 
ال أعيد البيع بالمزاد عمى ذمتو كفقًا لنص المادة  . 58فكرًا، كا 

( 62)مادة 
. ال تجكز الزيادة بالعشر عمى الثمف الذؼ رسا بو المزاد في البيع الثاني

( 63)مادة 
ال يجكز لمكظفي الحككمة في دائرة المحافظة التابع ليا العقار كال مكظفي 
ال كاف البيع  الجية اإلدارية طالبة الحجز أف يتقدمكا لممزايدة بالذات أك الكاسطة كا 
باطبًل، كفي حالة البطبلف لذلؾ السبب يعاد البيع كتحدد جمسة مزايدة ينشر كيعمف 

. 52عنيا بالطريقة المبينة بالمادة 
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( 64)مادة 
بمجرد قياـ الراسي عميو المزاد بأداء الثمف بأكممو يتكلى الحاجز شير محضر 
البيع كذلؾ بعد تحصيل رسـك الشير مف الراسي عميو المزاد كيسممو صكرة رسمية 
مف محضر البيع المسجل الذؼ يككف سندًا لمتمميؾ لو قكة العقد الرسمي، عمى أال 

. ينقل لممشترؼ سكػ ما كاف لممديف أك الحائز مف حقكؽ في العقار المبيع

( 65)مادة 
يترتب عمى شير محضر البيع تطيير العقار المبيع مف حقكؽ االمتياز 

كالرىكف القضائية كالرسمية كالحيازية التي أعمف أصحابيا بمحضر الحجز كتاريخ 
. 47جمسة البيع طبقًا ألحكاـ المادة 

( 66)مادة 
لكل مف المديف كالحائز أف يكدع خزانة المتصرفية حتى الكقت المحدد 
لممزايدة األكلى أك الثانية مبمغًا يفي بالمطمكبات كالمصركفات بأكمميا إلى نياية 
الشير الذؼ تقع فيو جمسة البيع كا عبلف مندكب الحاجز بيذا اإليداع، كفي ىذه 

جراءات  الحالة يقرر المندكب إلغاء إجراءات الحجز كالبيع كمرسي المزاد األكؿ كا 
. البيع إذا كاف قد تـ شيء مف ذلؾ كيحرر باإللغاء محضر تسمـ صكرة منو لممكدع

( 67)مادة 
 47في حالة رسك مزاد عقار عميو حقكؽ مشيرة مما نصت عمييا المادة  -1

يخصـ أكاًل مف ثمف العقار جميع مصركفات الحجز كالبيع ثـ الضرائب 
كالحقكؽ الممتازة، كيسكػ الباقي مف الثمف لحساب مطمكبات الحاجز ثـ 
يكدع ما تبقى بعد ذلؾ خزانة المحكمة االبتدائية الكاقع في دائرتيا العقار 

. عمى ذمة الدائنيف كالمديف
كيككف اإليداع بمكجب محضر يكقعو مندكب الحاجز مكضحًا بو ثمف العقار  -2

المبيع بالمزاد كبياف ما خصـ منو بالتفصيل كأسماء الدائنيف، كعمى المحكمة 
المذككرة أف تفصل عمى كجو السرعة في تكزيع الثمف طبقًا ألحكاـ قانكف 



162 

 

ذا زاد ما خصو الحاجز نظير مطمكباتو غير الممتازة عما  المرافعات، كا 
 .أسفر عنو التكزيع ألـز بإيداع الزيادة خزانة ىذه المحكمة

( 68)مادة 
 47إذا كاف عمى العقار حقكؽ عينية مشيرة طبقًا لما نصت عميو المادة  -1

ككانت المبالغ المحجكزة مف أجميا إدارّيًا ال امتياز ليا كال تساعد قيمتيا 
كرتبتيا عمى تحصيميا مف ثمف العقار في حالة بيعو جاز كقف إجراءات 
بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أف يصبح المحجكز عميو 

. مقتدرًا كيحرر بذلؾ محضر يكقعو مندكب الحاجز
كال يترتب عمى كقف ىذه اإلجراءات سقكط الحجز، كيككف لمحاجز في أؼ  -2

كقت استئناؼ اإلجراءات أك اتخاذ إجراءات حجز جديدة عمى أؼ منقكؿ أك 
عقار آخر يككف مممككًا لممديف طبقًا لئلجراءات المنصكص عمييا في ىذا 

 .القانكف 

( 69)مادة 
إذا صدر حكـ قضائي برسك مزاد العقار المحجكز إدارّيًا أثناء سير 

:- اإلدارية اتبع اآلتي اإلجراءات
إذا كاف الراسي عميو المزاد في الحجز القضائي قد أكدع الثمف خزانة  -أ 

اإلدارية أكقف السير في إجراءات الحجز  المحكمة أثناء سير اإلجراءات
اإلدارؼ، كعمى الحاجز اإلدارؼ أف يتقدـ ببياف عف مطمكباتو لممحكمة التي 

 .عمييا فتح باب التكزيع عمى كجو السرعة لمفصل فيو

استثناء مف أحكاـ قانكف المرافعات، ال يجكز بأؼ حاؿ إعفاء الراسي عميو  -ب 
المزاد في الحجز القضائي مف أداء الثمف كعميو في جميع األحكاؿ إيداعو 

ال أعيدت إجراءات  خزانة المحكمة خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ رسك المزاد، كا 
 .الحجز اإلدارؼ في مكاجيتو

إذا كاف العقار المحجكز إدارّيًا يشتمل جزءًا لـ يدخل ضمف القدر المبيع   -ج 
قضائّيًا كلـ يخص الحاجز جميع مطمكباتو كالمصركفات في التكزيع الذؼ 



163 

 

أجرتو المحكمة فتستمر إجراءات البيع اإلدارؼ بالنسبة إلى الجزء الذؼ لـ 
يدخل البيع القضائي، كذلؾ بعد تعديل الحدكد كالثمف كبعد النشر كاإلعبلف 

. 52بالطريقة المبينة في المادة 

( 70)مادة 
 إذا كاف رسك المزاد اإلدارؼ قد سبق جمسة البيع القضائي اكتفي باإلجراءات
. اإلدارية المتخذة كعمى أصحاب الشأف في البيع القضائي التدخل في تكزيع الثمف
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  ـ1427لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ 

 بشػػػػػػػأف إجػػػراءات الحػػػجػػػػػز اادارر 
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 "ميالدية "1427لسنة  (5)تعميمات عمل رقـ 

 بشأف إجراءات الحجز اادارر 
ـ 1980لسنة  (13)بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ  -

 .كتعديبلتو كالئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذًا لو

ـ كتعديبلتو كالقرارات 1970لسنة  (152)كعمى قانكف الحجز اإلدارؼ رقـ  -
 .الصادرة بمقتضاه

 .كعمى قانكف المرافعات المدنية كالتجارية -

كعمى ما الحظتو إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالصندكؽ بشأف عدـ  -
تطبيق أحد ضمانات التسجيل كالتحصيل كمف أىميا أال كىك قانكف الحجز 
اإلدارؼ لتحصيل ديكف الصندكؽ عمى جيات العمل المختمفة كذلؾ أما لعدـ 
الدراية أك لتحاشي إشكاليات تنفيذ الحجز اإلدارؼ كما يترتب عميو مف آثار 

قانكنية كىك ما شجع عدد كبير مف جيات العمل عمى التيرب مف أداء 
التزاماتيا القانكنية كجعل ظاىرة تراكـ ديكف الصندكؽ عمى جيات العمل في 

 .ازدياد مستمر

نما جاء كحماية  - كحيث أف الحجز اإلدارؼ ىك ليس غاية في حد ذاتو كا 
لؤلمكاؿ العامة كضماف تحصيميا طبقًا لقانكف الحجز اإلدارؼ المشار إليو 
أعبله كيتـ تكقيعو عمى جية العمل بعد استيفاء كافة اإلجراءات اإلدارية، 
كعدـ تطبيقو يعتبر تياكف كتقصير عمى جية العمل بعد استيفاء كافة 
اإلجراءات اإلدارية ، كعدـ تطبيقو يعتبر تياكف كتقصير في تحصيل 

 .االشتراكات الضمانية كغرامات التأخير المستحقة

لذلؾ كحتى تككف إجراءات الحجز اإلدارؼ دقيقة كقانكنية يراعى إتباع 
 :تعميمات العمل التالية

 :الحجز اادارر في قانوف الضماف االجتماعي- 1
الحجز اإلدارؼ حقًا تقرر بمكجب قانكف الضماف االجتماعي كالئحة التسجيل 

( 152)كاالشتراكات كالتفتيش كفقًا لؤلسس التي يقـك عمييا قانكف الحجز اإلدارؼ رقـ
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مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (41)ـ حيث كرد في نص المادة 1970لسنة 
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش  (71)ـ ككذلؾ المادة 1980لسنة  (13)

إذا تخمف الممـز بأداء االشتراكات أيًا كاف عف تنفيذ التزامو أك عف أداء "عمى أنو 
غرامات التأخير المستحقة عميو فتستكفي ىذه االشتراكات كالغرامات بإجراءات الحجز 

 ".اإلدارؼ 
كيتكلى إجراءات الحجز اإلدارؼ إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش باإلدارة 
العامة لصندكؽ الضماف االجتماعي، كأقساـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بفركع 
صندكؽ الضماف االجتماعي بمناطق ليبيا عمى أف يصدر قرار الحجز اإلدارؼ مف 
أميف لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي كاختصاص أصيل لو كيحق لو أف 

ينيب عنو مف يقـك بتكقيع إجراءات الحجز اإلدارؼ بأنكاعو، كتجدر اإلشارة في ىذا 
مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالصندكؽ قد فكض / المقاـ بأف األخ

لسنة  (213)أميف لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي رقـ / بمكجب قرار األخ
ميبلدية بإصدار أكامر الحجز اإلدارؼ المتعمقة بتحصيل االشتراكات 1423

 .الضمانية
كما يقـك األخكة مديرك فركع صندكؽ الضماف االجتماعي كل في نطاقو 

 .اإلدارؼ بتكقيع قرارات الحجز اإلدارؼ بأنكاعو عمى جيات العمل المختمفة
كيتـ تعييف مندكب الحجز اإلدارؼ الذؼ يتكلى إجراءات الحجز اإلدارؼ سكاًء 
مركزيًا بإدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش أك ال مركزيًا بفرع الصندكؽ المختص 
مف قبل مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش أك مدير فرع الصندكؽ المختص 

 .حسب األحكاؿ

 :أحواؿ توقيع الحجز اادارر - 2
 :يطبق الحجز اإلدارؼ في األحكاؿ التالية

إذا قاـ مدير فرع الصندكؽ المختص بتقدير أجر العامل بالقطعة أك اإلنتاج  -أ 
مف  (37)كاحتساب االشتراكات الضمانية المستحقة تنفيذًا ألحكاـ المادة 

الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كلـ يعترض الممـز بأداء االشتراؾ عمى 
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قرار الفرع كرغـ ذلؾ لـ يقـ بسداد االشتراكات أك الغرامات التي تـ تقديرىا 
 .كأخطر بيا

 في حالة تخمف جية العمل أك الخدمة أك تخمف المشترؾ عف تقديـ البيانات  -ب 
البلزمة لتحديد االشتراؾ يتكلى فرع الصندكؽ المختص تحديد االشتراؾ بقرار 

مف البلئحة كيعتبر ىذا القرار ممزمًا  (49)يصدر منو كفقًا ألحكاـ المادة 
لجية العمل أك الخدمة كلممشترؾ إال إذا عدؿ فرع الصندكؽ المختص عف 
قراره أك إلغائو أك بصدكر قرار مف لجنة المنازعات في المكضكع تطبيقًا 

 .مف قانكف الضماف االجتماعي (44)لممادة 

فإذا لـ تعترض جية العمل أك الخدمة عمى تقدير فرع الصندكؽ المختص  -
لبلشتراكات الضمانية كمع ذلؾ تأخرت في السداد فتستكفي االشتراكات 

كالغرامات بطريق الحجز اإلدارؼ، كيتخذ نفس اإلجراء في حالة صدكر قرار 
 .مف لجنة المنازعات في صالح فرع صندكؽ الضماف االجتماعي المختص

 في األحكاؿ التي يتأخر فييا الممـز باألداء عف سداد االشتراكات الضمانية  -ج 
 .كغرامات التأخير المستحقة رغـ التنبيو عميو بالسداد

كال يعتبر تأخر الممـز بأداء االشتراكات عف السداد أك المماطمة فيو منازعة  -
يستكجب عرضيا عمى لجنة المنازعات، كذلؾ أف االشتراكات كغرامات 

التأخير تستكفى في حالة عدـ سدادىا بقكة القانكف كال تحتاج إلى صدكر قرار 
مف لجنة المنازعات التي تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بيف 

الممزميف بأداء االشتراكات كبيف فركع صندكؽ الضماف االجتماعي بمناطق 
 .ليبيا

كمما يجدر االنتباه إليو أف الحجز اإلدارؼ الذؼ نحف بصدده ال يكقع إال  -
عمى المنقكالت أؼ حجز المنقكؿ لدػ المديف كبيعو كحجز ما لممديف لدػ 

الغير حيث يجكز بالطريق اإلدارؼ حجز المبالغ كالديكف كلك كانت مؤجمة أك 
معمقة عمى شرط، ككذلؾ المنقكالت أما العقارات فبل يجكز الحجز عمييا إال 

 .بإذف خاص كتتكلى إجراءاتو األجيزة القانكنية المختصة
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 :كمما تقدـ يمكف حصر أنكاع الحجكزات اإلدارية في ما يمي
 :حجز المنقوؿ- أ

 .حجز المنقكؿ يتـ كفقًا لحيازتو في يد المديف أك في يد الغير
 :حجز المنقكؿ لدػ المديف كبيعو- 1

كيشمل المنقكالت التي تقدر بقيمة مالية بما في ذلؾ الثمار كالمحاصيل 
الزراعية بعد نضجيا كينطبق حجز المنقكؿ عمى اإليرادات المترتبة كاألسيـ 

كالسندات كالصككؾ كالكمبياالت إذا كانت لحامميا أك قابمة لمتدكير حيث تتبع 
 .األكضاع المقررة في حجز المنقكؿ لدػ المديف

 :حجز ما لممديف لدػ الغير- 2
 :كيشمل عمى

 .الحجز عمى أرصدة المديف بحساباتو لدػ المصارؼ -

 .حجز اإليرادات كاألسيـ كالسندات كالحصص كبيعيا -

 :حجز العقار وبيعو- ب
 .كيشمل كل عقار مممككًا لممحجكز عميو سكاًء كاف مشيدًا أك أرض زراعية

 :شروط توقيع الحجز اادارر - 3
يراعى التحقق مف تكافر الشركط التالية في الديف المستحق سكاًء كاف 

 :اشتراكات أك غرامات تأخير إلمكاف التنفيذ بو بطريق الحجز اإلدارؼ كىي
 .معيناً  (جية العمل)أف يككف الممـز باألداء  -أ 

أف يتحدد سبب اإللزاـ لمف تستحق عنيـ االشتراكات الضمانية، كغرامات  -ب 
 .التأخير المترتبة عمييا

 . أف يككف الديف محدد المقدار -ج 

 أف يككف قد تـ إخطار الممـز باألداء بالديف كامتنع عف السداد سكاًء كاف  -د 
 .اإللزاـ بقكة القانكف أك بناًء عمى قرار مف لجنة المنازعات المختصة

إذا تكافرت ىذه الشركط تتكلى إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش باإلدارة  -
العامة لمصندكؽ كأقساـ التفتيش بفركع الصندكؽ بحسب األحكاؿ تعبئة 
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النماذج المعدة لمحجز اإلدارؼ كبعد مراجعتيا بكل دقة تحاؿ إلى مدير إدارة 
التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالصندكؽ أك مدير فرع الصندكؽ المختص 

بالمنطقة حسب األحكاؿ إلصدار قرار تكقيع الحجز اإلدارؼ كفقًا ليذه 
ـ كتعديبلتو 1970لسنة  (152)التعميمات كأحكاـ قانكف الحجز اإلدارؼ رقـ 

 .كالقرارات الصادرة تنفيذًا لو

 :خطوات توقيع الحجز اادارر - 4
 :حجز المنقكؿ لدػ المديف كبيعو: أكالً 
 :التنبيو باألداء: اإلجراء األكؿ- أ

يجب عمى مف يعيف مندكبًا لمحجز اإلدارؼ مف بيف مراقبي التفتيش أك 
المفتشيف سكاًء بإدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالصندكؽ أك بفرع الصندكؽ 

المختص أف يعمف لممديف أك مف يجيب عنو تنبييًا باألداء كبنذره بالحجز كيشير إلى 
صدكر األمر بتكقيع الحجز اإلدارؼ عمى أمكالو كبتعيينو مندكب لمحجز كتنبيو 

باألداء الفكرؼ لممبمغ المستحق المشار إليو كمصاريف الحجز ثـ يكقع مندكب الحجز 
 .عمى ىذا التنبيو كيكقع المديف باالستبلـ

 :تكقيع الحجز: اإلجراء الثاني- ب
 :يشرع فكرًا في تكقيع الحجز اإلدارؼ الذؼ يمر بثبلث مراحل أساسية

 :تكقيع الحجز: المرحمة األكلى
يقـك مندكب الحجز باالنتقاؿ إلى المكاف أك األماكف التي يكجد بيا المنقكالت 
المراد الحجز عمييا مصحكبًا بشاىديف كىناؾ يحرر محضرًا يسمى محضر الحجز 
يبيف فيو اإلجراءات التي قاـ بيا كما يككف قد لقيو مف عقبات كاعتراضات أثناء 
التنفيذ كما اتخذه بشأنيا عمى أنو ال يجكز لو كسر األبكاب أك فؾ األقفاؿ بالقكة 

لتكقيع الحجز إال بحضكر أحد مأمكرؼ الضبط القضائي مف أعضاء األمف الشعبي 
المختص كالذؼ يمـز تكقيعو عمى محضر الحجز، كيشمل محضر الحجز عمى 

 :البيانات التالية



170 

 

أسـ المديف بالكامل حتى يعرؼ بما ال يدع مجااًل لمبس كيذكر عنكانو  -أ 
 .كاضحاً 

المبمغ المستحق كيحدد بشكل ثابت ككاضح إجمااًل ثـ يقـك بتحميمو مف حيث  -ب 
غرامات تأخير كبياف المدة المستحقة -  اشتراكات ضمانية–نكع المستحقات 

 .عنيا

 . كصف المكاف المكجكد بو المنقكالت المراد تكقيع الحجز عمييا كصفًا دقيقاً  -ج 

 بياف مفردات األشياء المحجكزة بحيث يضمنيا في كشف يكردىا بالتكالي  -د 
كفقًا لتسمسل معيف لؤلشياء المحجكزة ثـ نكعيا ككصفيا كمقدارىا كقيمتيا 

 .التقريبية كأؼ مبلحظات أخرػ إف كجدت

تحديد تاريخ يـك البيع كالمكاف الذؼ سيجرػ فيو البيع عمى أف ال يككف - ق 
 أياـ مف تاريخ الحجز إال إذا كانت طبيعة األشياء ال تسمح 8التاريخ قبل مضي 

 .بحيث تتمف فيحق البيع يـك الحجز أك األياـ التالية لو

 .اسـ الحارس المعيف أك الحراس المعينيف لحراسة األشياء المحجكز عمييا- ك 

 :كاجبات مندكب الحجز اإلدارؼ 
 يجب عمى مندكب الحجز عند تكقيع الحجز أف يعيف حارسًا أك أكثر عمى  -1

األشياء المحجكزة كيجكز لو تعييف المديف أك الحائز حارسًا كما يجكز لو 
تكميف المديف أك الحائز بالحراسة كال يعتد برفضو إياىا إذا لـ يكجد مف يقبميا 

فإذا لـ يكف المديف أك الحائز حاضرًا عيد بالحراسة إلى السمطات المحمية 
 .المختصة أك رجاؿ األمف الشعبي أك إلى المجنة الشعبية لممحمة

 يجب عميو استيفاء تكقيعات النمكذج الخاص بالتنبيو باألداء كاإلنذار  -2
بالحجز كمحضر الحجز كذلؾ بتكقيع كل مف المديف أك مف ينكب عنو 

كمندكب الحجز كالشاىديف كالحارس كتسمـ صكرة مف النمكذج المشار إليو 
إلى المديف أك مف يكقع عنو كأخرػ لمحارس كفي حالة رفض المديف أك مف 
ينكب عنو التكقيع كاستبلـ نسخة مف النمكذج كفي حالة عدـ كجكده أك كجكد 
المكاف مغمقًا أثبت ذلؾ في المحضر كتسمـ نسخة مف محضر الحجز إلى 
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أميف المجنة الشعبية بالمحمة الذؼ يقع مكطف المديف في دائرة اختصاصو مع 
تعميق صكرة المحضر عمى باب أمانة المرافق كصرة أخرػ بمقر المجنة 

 .الشعبية لممحمة كيقـك ىذا اإلجراء مقاـ اإلعبلف

 ال يجكز حجز الثمار المتصمة كال المزركعات القائمة قبل نضجيا بأكثر مف  -3
ال كاف الحجز باطبًل كيجب أف يبيف في محضر  خمسة كخمسيف يكمًا كا 
الحجز مكقع األراضي كمساحتيا كحدكدىا كنكع المزرعة أك نكع األشجار 

كعددىا كما ينتظر أف يحصد أك يجنى أك ينتج منيا عمى كجو التقريب عمى 
أف يجنى المحصكؿ كيكاؿ أك يكزف بعد إخطار مندكب الحاجز الذؼ يؤشر 

 .بذلؾ عمى محضر الحجز

 :مرحمة المصق كالنشر: المرحمة الثانية
يجب عمى مندكب الحجز قبل تاريخ البيع المعمف عنو بيكميف عمى األقل أف  -

يمصق صكرة مف محضر الحجز في مكضع ظاىر مف مكاف البيع كعمى 
باب المكاف الذؼ تكجد بو األشياء المحجكزة كعمى باب مركز األمف الشعبي 
التابع لو المكاف كيعتبر ذلؾ أعبلنًا كافيًا كيجكز النشر عف الحجز كالبيع في 

 .الصحف اليكمية
كلمندكب الحجز تأجيل البيع ألسباب مكضكعية كجدية عمى أف يثبت بأصل  -

المحضر كبصكرتو سبب التأجيل كالميعاد الجديد لمبيع كذلؾ قبل حمكلو 
بيكميف عمى األقل كيعمف في الكقت ذاتو كل مف الحارس كالمديف بيذا 

الميعاد كعمى أف يعاد المصق مع جكاز إعادة النشر فإذا رفض المديف تكقيع 
الكرقة الدالة عمى إعبلنو بالميعاد الجديد فعمى مندكب الحجز إثبات ذلؾ في 

 .أصل محضر الحجز عمى أف يكقع معو شاىداف
 :مرحمة البيع: المرحمة الثالثة

يجب أال يتـ بيع المنقكالت المحجكزة إال بناًء عمى مكافقة كتابية مف مدير  -
إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالصندكؽ أك مف يقـك مقامو عند غيابو 
ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدير فرع الصندكؽ المختص كبعد منح المديف ميمة 

مناسبة إلمكاف سداد المستحقات الضمانية المحجكزة مف أجميا أك تقدـ 
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مف الئحة التسجيل كاالشتراكات  (72)المديف بطمب تقسيطيا طبقًا لممادة 
كالتفتيش مع متابعة االتصاؿ بالمديف قبل البيع لمحاكلة إقناعو بالسداد دكف 
ثبات كل ذلؾ كتابة في محضر  االلتجاء إلى بيع األشياء المحجكزة عمييا كا 

 .الحجز
ال اعتبر كأف لـ  - يجب أف يتـ البيع خبلؿ ستة أشير مف تاريخ تكقيع الحجز كا 

يكف كيجكز إيقاؼ البيع باتفاؽ إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش أك فرع 
الصندكؽ المختص بحسب األحكاؿ مع المديف أك بالمكافقة عمى تقسيط 
المبالغ المستحقة أك لكجكد نزاع قضائي أك بحكـ المحكمة أك بمقتضى 

القانكف أك ألشكاؿ إقامة المديف أك الغير كما يجكز إيقاؼ البيع لعدـ كجكد 
مشترؼ لممنقكؿ المحجكز أك بأداء المبالغ المطمكبة كالمصركفات كفي ىذه 
الحالة األخيرة يرفع الحجز كتسمـ لممديف األشياء المحجكزة بمكجب محضر 

 .يحرره مندكب الحجز كيتضمف إخبلء مسئكلية الحارس
يككف البيع بالمزاد العمني بمناداة مندكب الحاجز كبحضكر شاىديف بشرط  -

مف % 10دفع الثمف فكرًا كيجب أف يؤدؼ كل مف يتقدـ لمشراء تأمينًا قدره 
قيمة عطائو األكؿ كال يجكز البدء في البيع إال بعد أف تجرد األشياء 

 .المحجكزة كيحرر محضر بذلؾ يبيف فيو ما يككف قد نقص منيا

يجب أف يكف مندكب الحجز عف المضي في البيع إذا نتج عف بيع بعض  -
المحجكزات مبالغ كافية لكفاء المستحقات الضمانية المحجكز مف أجميا 

 .كمصركفات الحجز المطمكبة حتى نياية الشير الذؼ يتـ فيو البيع

يجكز حتى يـك البيع كقف إجراءات الحجز كالبيع كذلؾ بأداء المبالغ  -
المطمكبة كالمصركفات كفي ىذه الحالة يرفع الحجز كتسمـ لممديف األشياء 
المحجكزة بمكجب محضر يحرره مندكب الحاجز كيتضمف إخبلء مسئكلية 

 .الحارس

تحدد مصركفات إجراءات الحجز كالبيع اإلدارؼ كفقًا ألحكاـ قرار كزير  -
 فبراير 8ىػ المكافق 95 محـر سنة 27ـ الصادر في 27/1975الخزانة رقـ 
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ـ بتحديد مصركفات إجراءات الحجز كالبيع اإلدارؼ كالذؼ نص عمى 1975
 :ما يمي

تحدد مصركفات إجراءات الحجز كالبيع اإلدارؼ الذؼ تكقعو الجيات العامة )
أك الييئات أك المؤسسات العامة الستيفاء المستحق مف المبالغ المبينة في المادة 

ـ المشار إليو كفقًا لمنسب التالية مف المبالغ 1970 سنة 152األكلى مف القانكف رقـ 
 .المحجكزة مف أجميا

 .كمصركفات لمتنبيو باألداء كاإلنذار بالحجز% 2/1 -أ 

 .كمصركفات لمحضر الحجز% 2/1 -ب 

 . ديناراً 1000كمصركفات بيع إذا لـ تتجاكز المبالغ  % 3  -ج 

 . دينار التالية9000كمصركفات بيع عف الػ% 2 -د 

 .كمصركفات بيع عما زاد عمى ذلؾ مف المبالغ% 1- ق

مف قيمة % 5كفي جميع األحكاؿ ال يجكز تحصيل ما يجاكز في مجمكعو 
 .المبالغ المحجكز مف أجميا

إذا لـ يجاكز المبمغ المطمكب مف أؼ نكع مف أنكاع المستحقات عشرة دنانير  -
فبل يمـز المديف بالمصركفات في حالتي الكفاء أك البيع فإذا زاد المبمغ عمى 

 :عشرة دنانير فيتبع اآلتي
يعفى المديف مف مصركفات إجراءات الحجز إذا قاـ بأداء المبمغ المطمكب 
منو خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ الحجز ما لـ يكف البيع قد تـ، كتحصل نصف 

مصركفات الحجز إذا قاـ المديف بأداء المبمغ المطمكب منو بعد اليـك الثبلثيف مف 
تاريخ الحجز كقبل الستيف مف ىذا التاريخ ما لـ يكف البيع قد تـ كيعتبر في حكـ 
البيع بالنسبة إلى مصركفات إجراءات تسميـ الحاجز األسيـ كالسندات إلى أحد 

 .المصارؼ لبيعيا
كفي جميع الحاالت يمـز المديف بأداء أجرة حراسة األشياء المحجكزة كالنشر 
عف بيعيا كمصركفات كزنيا أك كيميا أك مقاسيا كتقييميا كنقميا كاألجكر كالعمكلة 

 .كغيرىا المنصكص عمييا في ىذا القانكف 
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 :حجز ما لممديف لدػ الغير: ثانياً 
 يكقع حجز ما لممديف لدػ الغير بمكجب محضر حجز يعمف إلى المحجكز  -1

لديو بكتاب مسجل مصحكب بعمـ الكصكؿ كيجب أف يتضمف المحضر ما 
 :يمي

 .بياف المبالغ كأنكاعيا كتكاريخ استحقاقيا -أ 

نيي المحجكز لديو عف الكفاء بما في يده إلى المحجكز عميو أك تسميمو  -ب 
 .لو

 تكميفو التقرير بما في ذمتو خبلؿ خمسة عشر يكمًا مف تاريخ اإلعبلف  -ج 
 .بالحجز

 كيجب إعبلف المحجكز عميو بكتاب مسجل مصحكب بعمـ الكصكؿ صكرة  -2
مف محضر الحجز مبينًا بيا تاريخ إعبلنو لممحجكز لديو كذلؾ خبلؿ الثمانية 

ال اعتبر الحجز كأف لـ يكف  .األياـ التالية لمتاريخ المذككر كا 
كما يجب عمى المحجكز لديو خبلؿ الخمسة عشر يكمًا التالية إلعبلنو 

بالحجز أف يخطر إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش أك فرع الصندكؽ المختص 
حسب األحكاؿ بما يككف لديو لممديف كالتاريخ الذؼ يضمنو فيو أداؤه لمندكب الحاجز 

كعميو أف يكضع في إخطاره كيصف ما لديو كصفًا دقيقًا مفصبًل مع بياف عدده 
 .كمقاسو أك كزنو أك مقداره كقيمتو

كال يعفى المحجكز لديو مف كاجب اإلخطار أف يككف غير مديف لممحجكز 
عميو، كيككف اإلخطار في جميع األحكاؿ بكتاب مسجل مصحكب بعمـ كصكؿ أك 
بتسميمو إلى مندكب الحاجز مقابل إيصاؿ منو كيترتب عمى حجز ما لممديف لدػ 
الغير حبس كل ما يستحق لممحجكز عميو ما لـ يكدع مبمغ مساٍك لممبمغ المحجكز 

 .مف أجمو كالمصاريف خزانة صندكؽ الضماف االجتماعي
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 :الفرؽ بيف الحجز اادارر والحجز القضائي- 5
يختمف الحجز اإلدارؼ عف الحجز القضائي ذلؾ أف األكؿ يقـك بتكقيعو 

جراءاتو جية إدارية ليس ليا اختصاص قضائي، بخبلؼ الثاني الذؼ ال يكقع إال  كا 
 .بناًء عمى حكـ قضائي

لسنة  (152)كما يستند الحجز اإلدارؼ إلى أحكاـ قانكف الحجز اإلدارؼ رقـ 
ـ كتعديبلتو كالقرارات الصادرة بمقتضاه، في حيف يستند الحجز القضائي إلى 1970

 .أحكاـ قانكف المرافعات المدنية كالتجارية
كيقـك بإجراءات الحجز اإلدارؼ مندكب الحجز اإلدارؼ الذؼ يعينو مدير إدارة 
التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالصندكؽ أك مدير فرع الصندكؽ المختص بحسب 

 .األحكاؿ لمقياـ بيذه الميمة
كيتكلى قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالصندكؽ كأقساـ التسجيل 

كاالشتراكات كالتفتيش بفركع الصندكؽ إجراءات الحجز اإلدارؼ كذلؾ عف طريق 
مراقبي التفتيش كالمفتشيف المعتمديف الذيف يحممكف صفة الضبط القضائي، في حيف 

 .يتكلى المحضركف الرسميكف بالمحاكـ إجراءات الحجز القضائي

 :تعدد الحجوزات اادارية- 6
في حالة قياـ أكثر مف جية إدارية بتكقيع الحجز اإلدارؼ عمى أمكاؿ مديف 
كاحد ليا جميعًا في كقت كاحد بحيث تصبح أمكاؿ المديف محجكزًا عمييا مف قبل 

 .عدة جيات حاجزة
كفي ىذه الحالة يككف استيفاء كل منيـ لحقو إما باالتفاؽ عمى تكزيع المبمغ 
المحجكز عميو المتبقي بعد البيع كخصـ المصركفات، أك يتـ إيداع ىذا المبمغ خزانة 

( 152)مف قانكف الحجز اإلدارؼ رقـ  (27)المحكمة المختصة كفقًا لنص المادة 
 .ـ1970لسنة 

إذا تعددت الحجكزات اإلدارية دكف أف يككف معيا حجز قضائي فتخصـ "
المصركفات كيكدع باقي الثمف خزانة المحكمة المختصة لتكزيعو عمى الحاجزيف ما 

 ".لـ تتفق جيات الحجز عمى تكزيعو فيما بينيا
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 (المحجكز لديو)أما إذا تعددت الحجكزات عمى أمكاؿ المديف لدػ الغير 
خبلؿ المدة التي يحددىا القانكف لممحجكز لديو ليخطر مندكب الحاجز بما يككف 

لديو لممديف أؼ الخمسة عشر يكمًا التالية إلعبلنو بالحجز ككاف المبمغ المحجكز بو 
غير كاٍؼ لتغطية المبالغ المحجكز بيا فعمى المحجكز لديو أف يكدع المبمغ 

المحجكز عميو خزانة المحكمة لكي يتـ تكزيعو، كفي حالة ما تـ تكقيع ىذه الحجكزات 
بعد مضي خمسة عشر يـك عمى اإلعبلف بالحجز فبل يتعدػ تأثير ىذه الحجكزات 

 .إال فيما زاد عف المبمغ الذؼ حجز بو الحاجز األكؿ إذا كاف إدارياً 
ذا كقعت حجكزات )مف قانكف الحجز اإلدارؼ  (31)كفقًا لنص المادة  كا 

قضائية أك إدارية قبل مضي خمسة عشر يكمًا مف تاريخ إعبلف محضر الحجز إلى 
المحجكز لديو كلـ يكف المبمغ المتحصل لمكفاء بجميع الحقكؽ فعمى جية اإلدارة 

التي تباشر التنفيذ إيداع المبمغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرؼ تكزيعو أما إذا كقعت 
ىذه الحجكزات بعد الميعاد المذككر فبل يككف ليا أثر إال فيما زاد عمى ديف الحاجز 

 .(األكؿ إذا كاف إدارياً 

 :رفع الحجز اادارر - 7
الحجز اإلدارؼ كأحد الضمانات التي أعطاىا المشرع لصندكؽ الضماف 

االجتماعي الستيفاء حقكقو مف أية يد كانت يجكز أف تكقف إجراءاتو كينتيي ما لو 
مف أثر التحفع عمى أمكاؿ المديف المحجكز عمييا كحبسيا كذلؾ عند تسكية 

 .المحجكز عميو لكضعو الضماني
عف طريق الكفاء إما بإيداع قيمة المبمغ المحجكز بو خزينة صندكؽ الضماف  -

 .االجتماعي أك باستيفاء المبمغ المحجكز بو مف ثمف المحجكزات المبيعة

أك باتفاؽ الجية المحجكز عمييا مع إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي كذلؾ  -
مف الئحة التسجيل  (72)لتقسيط المبمغ المحجكز بو كفقًا ألحكاـ المادة 

 .كاالشتراكات كالتفتيش
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 :نماذج الحجز اادارر - 8
مف المعمـك أف الحجز اإلدارؼ بأنكاعو يتـ كفقًا إلجراءات كأسس محددة كفقًا 

ألحكاـ قانكف الحجز اإلدارؼ المشار إليو كتعديبلتو كالقرارات الصادرة بمقتضاه 
 :كبالتالي يتـ تنفيذ إجراءات الحجز عمى نماذج محددة كمعتمدة كىي كما يمي

 :أمر الحجز اإلدارؼ - 1
يصدر أمر الحجز اإلدارؼ مف تسعة نسخ بالنسبة لحجز ما لممديف لدػ 

 :الغير كتكزيع عمى النحك التالي
 .نسخة لمصرؼ ليبيا المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؼ  -

 .نسخة إلى مصرؼ الجميكرية الرئيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -

 .نسخة إلى مصرؼ الكحدة الرئيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -

 .نسخة إلى مصرؼ التجارؼ الكطني الرئيسي -

 .نسخة إلى مصرؼ األمة الرئيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -

 .نسخة إلى مصرؼ الصحارؼ الرئيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -

كذلؾ سكاًء بالتسميـ  (جية العمل المحجكز عمييا)كتسمـ نسخة إلى المديف  -
المباشر كالتكقيع بما يفيد االستبلـ أك عف طريق البريد المسجل المصحكب 

 .بعمـ الكصكؿ كىي النسخة السابعة

لدػ  (جية العمل المحجكز عمييا)كتحفع النسخة الثامنة عمى المديف  -
صندكؽ الضماف االجتماعي أك فركع الصندكؽ المختص بحسب األحكاؿ 

 .بممف جية العمل

كتحفع النسخة التاسعة بممف عاـ الحجز اإلدارؼ كىي تحمل تكقيعات  -
 .الجيات المعنية بما يفيد استبلـ أمر كمحضر الحجز اإلدارؼ 

كيكتفي بعدد أقل مف النسخ بالنسبة لمحجز اإلدارؼ بحيث تكزع عمى النحك 
 :التالي
 .(جية العمل المحجكز عمييا) نسخة لممديف  -1

 . نسخة إلى الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس -2

 . نسخػػػػػػة إلى مندكب الحاجز -3
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 .(المجنة الشعبية لممحمة) نسخة إلى اإلدارة المحمية  -4

 . نسخػػػػػػػة تحفع بممف المديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف -5

 . نسخة تحفع بممف الحجػػػػػػػػػز اإلدارؼ  -6
كيتضمف أمر الحجز اإلدارؼ سكاًء كاف بحجز منقكؿ أك ما لممديف لدػ 
الغير البيانات األساسية عف جية العمل المحجكز عمييا كاسميا كامبًل كالمبالغ 
المستحقة المحجكز مف أجميا كبيانيا كتكاريخ استحقاقيا باإلضافة إلى رقـ أمر 

 .حجز إدارؼ  (1)نمكذج رقـ . الحجز كتاريخ كصفة مف أمر الحجز كتكقيعو
 :محضر الحجز اإلدارؼ - 2

يعد نمكذج محضر الحجز اإلدارؼ بحسب نكع الحجز بنفس عدد النسخ 
 :المعد منيا األمر كتكجو لنفس الجيات المعنية عمى أف تتضمف ما يمي

في حالة حجز المنقكؿ لدػ المديف يتضمف النمكذج البيانات األساسية عف  -أ 
عنكاف جية العمل المحجكز عمييا كامبًل كالمبالغ المستحقة المحجكز مف مف 

اشتراكات غرامات تأخير، كالمدة المستحق عنيا، كبياف )أجميا كنكعيا 
مفردات األشياء المحجكزة مف حيث النكع كالكصف المقدار كالقيمة التقريبية 

كتاريخ يـك البيع كمكاف البيع كسبب التأجيل كميعاد البيع الجديد  أسـ 
ثبات  الحارس كأسماء الشيكد كتكقيع كل مف المديف أك مف ينكب عنو كا 

( 2)رفضو االستبلـ كتاريخ إعبلنو كتكقيع الحارس كالشاىداف نمكذج رقـ 
 .حجز إدارؼ 

أما حجز ما لممديف لدػ الغير الذؼ يتضمف باإلضافة إلى البيانات األساسية  -ب 
التي تضمنيا محضر حجز المنقكؿ لدػ المديف عمى تنبيو المحجكز لديو 
بعدـ الكفاء بما تحت يده مف أمكاؿ ككدائع مستحقة لممحجكز عميو كتكميفو 
باإلقرار بما في ذمتو ثـ تكقيع مف أصدر أمر الحجز اإلدارؼ كتاريخ تحرير 
المحضر مع بياف إعبلف المديف كالمحجكز عميو بكتاب مسجل بعمـ الكصكؿ 

نمكذج . بصكرة مف محضر الحجز كتاريخ اإلعبلف ثـ يكقع مندكب الحجز
 .حجز إدارؼ  (3)رقـ 
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 :محضر رفع الحجز اإلدارؼ - 3
بعد صدكر أمر رفع الحجز مف الجية الحاجزة يقـك مندكب بتحرير محضر 

برفع الحجز مشيرًا إلى صدكر األمر برفع الحجز مثبتًا قيامو بتسميـ األشياء 
خبلء مسئكلية الحارس كتكقيع المديف كالحارس عمى ذلؾ ثـ يكقع مندكب  المحجكزة كا 

 .الحجز

عمى األخكة المسجل العاـ كمديرؼ اإلدارات كالمكاتب كمدير فركع صندكؽ - 9
الضماف االجتماعي كرؤساء أقساـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كرؤساء كحدات 

الشئكف القانكنية كالمفتشيف بفركع الصندكؽ كمراقبي التفتيش بإدارة التسجيل 
 .كاالشتراكات كالتفتيش تنفيذ ىذه التعميمات بكل دقة كاعتبارىا في غاية األىمية

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

 الطيب الصافي
 أميف لجنة إدارة صندوؽ الضماف االجتماعي

 صدر بمدينة سرت
 رجب/ 25بتاريخ 
  ميبلدية25/11/1427المكافق 
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
 ر.ك14:    /    /   التاريخ
 ـ14:     /     /   المكافق

 (إنػػػذار بالدفػػػع)
 / ................................................األخ

 بعد التحية،،،
كحيث أنو تبيف " ؼ:   /    /       "باإلشارة إلى إخطار الدفع المؤرخ في

فقط   دينار ك   (ؿ.د.......... )أف إجمالي المستحقات الضمانية عميكـ بمغت 
 "ؼ"19/  /    إلى      "   ؼ:    /    /    "درىمًا عف الفترة مف

كتنفيذًا ألحاكـ قانكف الضماف االجتماعي كالقكانيف المعدلة لو كالئحة التسجيل 
كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذًا لو فإف المجنة المركزية المشرفة عمى الحممة 
التفتيشية بصندكؽ الضماف االجتماعي تخطركـ بضركرة سداد المبمغ المستحق مع 

إخطار الميزانيات السنكية المعتمدة لنفس الفترة خبلؿ أسبكع مف تاريخ حتى ال 
 .نضطر التخاذ كافة اإلجراءات القانكنية البلزمة لتحصيمو

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو،،،
..................................... 
 مدير فرع صندكؽ الضماف االجتماعي
 

 .أميػػف الجنػػػة إدارة الصنػػػدكؽ / صكرة لؤلخ
 .المسجػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ/ صكرة لؤلخ
 .مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش/ صكرة لؤلخ
 .الػػدكرؼ + جيػػػػػة العمػػػل / صكرة لممف

  



181 

 

صندوق الضمان االجتماعً 
حجز إداري   (1)نموذج رقم 

 (    )ملف الحجز اإلداري رقم 
م 14لسنة    (  )أمر الحجز اإلداري رقم 

: مدٌر فرع صندوق الضمان االجتماعً
  م بشأن الضمان االجتماع1980ًلسنة  (13)بعد االطالع على المانون رلم. 
  م بشأن الحجز اإلداري المعدل المانون 1970لسنة  (152)وعلى المانون رلم

 (.70/81)رلم 
 وعلى لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة. 
 من وفاة الرسول 1395لسنة  (27)وزٌر الخزانة العامة رلم / وعلى لرار األخ 

 .م بتحدٌد مصروفات إجراءات الحجز والبٌع اإلداري1975الموافك 
  جمادى 24الصادر بتارٌخ  (1079/91)وعلى لرار اللجنة الشعبٌة العامة رلم 

م بشأن الئحة التسجٌل 1991 الكانون 30ر الموافك .و1401اآلخر 
 .واالشتراكات والتفتٌش

  لسنة  (21)وعلى لرار اللجنة الشعبٌة العامة للصحة والضمان االجتماعً رلم
 .مٌالدٌة بشأن إصدار الهٌكل التنظٌمً لصندوق الضمان االجتماع1423ً

 ًأمرت بتولٌع الحجز / ............... أنا مدٌر فرع صندوق الضمان االجتماع
. (حجز ما للمدٌن لدى الغٌر)اإلداري 

: ............................................ ضـــد
وذلن لتحصٌل ا لمستحمات لعدم لٌام المحجوز علٌه بالوفاء بها بعد أن أصبحت 

: واجبة األداء لانوناً، وهً

مدة االستحماق المبلغ المستحك نوع المستحمات م .ر

دٌنار درهم 

ف :  /  /   من...... ...... اشتراكات ضمانٌة - 1

ف :   /  /   من...... ...... غرامة التأخٌر  - 2

 ...... ...... المجموع  

 
.............................................. فمط  (ل.د ......... )الجملة

. الحمول األخرى
مدٌر فرع صندوق الضمان االجتماعً 

............................... منطمة 
 

:  مالحظة
ٌصدر هذا األمر من أصل وصورتٌن 

وهو لجمٌع حاالت الحجز المنمول 
وحجز لدى الغٌر لٌد بسجل الحجز اإلداري  

م   تولٌع المختص 14:   /   /    بتارٌخ
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/ ..........  فرعصندوق الضمان االجتماعً
حجز إداري   (2)نموذج رقم 

 (  )ملف الحجز اإلداري رقم 
محضر حجز إداري  

على منقوالت تحت ٌد المدٌن 
  م وتعدٌالته1980 لسنة 13تنفٌذاً ألحكام لانون الضمان االجتماعً رلم. 
  م المعدل بالمانون رلم 1970لسنة  (152)ولانون الحجز اإلداري رلم

 .م1971لسنة  (70)
 م 1975لسنة  (27)أمٌن اللجنة الشعبٌة للخزانة رلم / ولرار األخ 

 .مصروفات إجراءات الحجز والبٌع اإلداري
  م بشأن الئحة 1991لسنة  (1079)ولرار اللجنة الشعبٌة العامة رلم

 .التسجٌل واالشتراكات والتفتٌش
: عنوانه.................... نوع نشاطه : ........................ ضد األخ

 .......................................................................

ً ....... من : م الساعة199/   /  ر الموافك  .و1401...... أنه فً ٌوم  / صباحا

. مساءً 

مندوب الحجز اإلداري لد انتملت إلى : ....................................... أنا
: وفً صحبتً الشاهدان: ........................... جهة

 ....................بطالة شخصٌة رلم : ........................... األخ -1
 ....................بطالة شخصٌة رلم : ........................... األخ -2

بأمر الحجز اإلداري ضده مع / ............................... وأعلنت المدٌن األخ
....... بطالة شخصٌة رلم ............. بصفته / ...................... األخ

/ ........................ بأنه مطلوب لفرع صندوق الضمان االجتماعً منطمة

المبالغ الموضحة أدناه التً أصبحت واجبة األداء لانوناً طبماً ألحكام لانون الضمان 

. االجتماعً

نوع المستحمات م .ر
مدة المبلغ 

االستحماق 
مالحظات 

دٌنار درهم 

    اشتراكات ضمانٌة - 1

    غرامة التأخٌر - 2

    المجموع  

ً ....... دٌناًرا و ........................ فمط  (ل.د............ )الجملة  . درهما

مساًء بجلسة ......... م الساعة 19....... /   /   وتحدد لبٌع هذه المنموالت ٌوم 

. تعمد فً مكان الحجز

بصفته / ..................................... وتركت هذه األشٌاء تحت حراسة األخ
................. وعنوانه .............. بطالة شخصٌة رلم ............ 
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وتحت مسئولٌته وهو ملزم بالمحافظة علٌها وعدم نملها من مكانها وتمدٌمها فً 

المٌعاد المحدد للبٌع أو فً أي مٌعاد ٌحدده فرع صندوق الضمان االجتماعً 

. المختص لبٌع المحجوزات

وحرر هذا المحضر وولع علٌه منً ومن الشاهدٌن ومن الحارس والمدٌن كما 

. سلمت المدٌن أو من ٌنوب عنه والحارس صورة من هذا المحضر

الحارس  المدٌن  الشاهدان  مندوب الحجز 

........  .........   .........  .........
. م19/   /   ر الموافك   .و14/   /   تارٌخ اإلعالن   

ونبهت علٌه بأن ٌدفع فوراً هذه المستحمات وأنذرته بالحجز، ولما لم ٌمم بالدفع 

أولعت الحجز اإلداري بحضور الشاهدٌن المولعٌن معً على هذا المحضر على 

: ........................................ المنموالت اآلتً بٌانها والتً وجدت فً

م .ر
نوع المنموالت 

المحجوزة 
الممدار 

عدد، وزن، فئة 

وصف المنموالت المٌمة التمرٌبٌة 
بالتفصٌل  دٌنار درهم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
: ................................................. جملة الثمن الممدر بالحروف
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 بٌانات عن تأجٌل البٌع

تارٌخ الجلسة 

 المحددة

التارٌخ المؤجل 

 إلٌه البٌع

سبب 

 التأجٌل
 التولٌعات

 المندوب الحارس المدٌن   

   

 
 تعدٌالت فً المستحقات

 موضوع التعدٌل التارٌخ

  

 

 أسباب رفع الحجز

  م 142/    /   الصادر بتارٌخ      (    )بعد اإلطالع على أمر الحجز رلم

وعلى هذا المحضر وبناًء على توافر أسباب رفع / ................. ضد األخ

 .الحجز المذكور أعاله

  وبعد تحصٌل مصروفات الحجز المستحمة نأمر برفع الحجز على المنموالت

 .المحجوز علٌها بموجب هذا المحضر

 

 مدٌر فرع صندوق الضمان االجتماعً

 / ................................. منطقة

 

 
 م142: ...../ ...../.....صدر فً

 ف199: ......./......./....الموافك
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 صندوق الضمان االجتماعً 

 .................فرع 

 لسنة         مٌالدٌة (    )إشعار برفع الحجز اإلداري رقم  

 :    /    /    التارٌخ

 :    /     /الموافك

 بعد التحٌة،،،

لسنة    مٌالدٌة وإلى محضر  (     )إشارةً إلى أمر الحجز اإلداري رلم 

:    ر الموافك. و142:   /    /   حجز ما للمدٌن لدى الغٌر المولع تحت ٌدكم بتارٌخ

 :مٌالدٌة على/   /   

)..................................................... ( 

...................................................... 

ً .... دٌناًرا و .............. فمط  (ل.د.............. ): وفاء لمبلغ ولدره  درهما

نفٌدكم برفع الحجز اإلداري المذكور أعاله واعتباره غٌر لائم من تارٌخه 

 بسبب تسوٌة الوضع المانونً

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 مدٌر صندوق فرع الضمان االجتماعً 

 ...................................منطقة 
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رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ لصندوؽ الضماف / قرار السيد
 ـ بشأف تحديد مصروفات 2013لسنة  (399)االجتماعي رقـ 

الحجز اادارر وصرؼ معدالت األداء لمقائميف عمى حصػػػػػػػػػػػر 
وتحصيل االشتراكات السابقة والمتراكمة عمى جيات العمل بكل 

 فروع صنػػدوؽ الضمػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػاعي
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 قرار رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ لصندوؽ الضمػػػػػػػاف االجتمػػػػػاعي 
  ـ2013لسنػػػػػػػػػة  (399)رقػػػػػػػـ 

بشأف تحديد مصروفات الحجز اادارر وصرؼ معدالت األداء لمقائميف عمى حصر 
وتحصيل االشتراكات الضمانية السابقة والمتراكمة عمى جيات العمل بكل فروع 

 صندوؽ الضمػػػاف االجتمػػػػاعي
 :رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ لصندوؽ الضماف االجتماعي

  بعد اإلطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ الصادر عف المجمس الكطني االنتقالي
 .(ـ03/08/2011)بتاريخ 

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

  ـ، بشأف عبلقة العمل كالئحتو التنفيذية2010لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ. 

  بشأف إصدار / ـ1988لسنة  (176)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .البلئحة المالية لصندكؽ الضماف االجتماعي

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

  ـ بتقرير بعض 2008لسنة  (468)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .األحكاـ في شأف صندكؽ التقاعد

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

  بشأف إصدار  (ـ11/2010)كعمى قرار لجنة إدارة صندكؽ التقاعد رقـ
 . كفركعو كمكاتبو–التنظيـ اإلدارؼ الداخمي لصندكؽ التقاعد 

 كبناًء عمى ما عرضتو المجنة المشرفة عمى الحممة التفتيشية. 

 كعمى ما تقتضيو متطمبات العمل كالمصمحػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. 
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 قػػػػػػػرر
 (1)مادة 

 :حوافز متابعة التحصيل
 كثرة جيات العمل المثقمة بديكف لصالح  الحظت اادارة العامة لمصندوؽ  -1

صندكؽ الضماف االجتماعي عمى مستكػ أغمب الفركع عف المدة السابقة ليـك 
كالتي يجب الحجز عمى حساباتيا المصرفية إداريًا لغرض  (ـ31/08/2013)

تحصيل أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي لذلؾ تقرر منح كافة فركع 
صندكؽ الضماف االجتماعي فرصة مّدتيا سنة كاممة تبدأ مف 

ـ لغرض حصر كتحصيل كافة الديكف 30/90/2014ـ إلى 01/10/2013
المتراكمة عمى جميع جيات العمل الكاقعة في دائرة اختصاصيا بكجو 

 .السرعة

الفرع المختص عمى تحصيل الديكف المتراكمة عمى  وفي حالة عدـ قدرة  -2
جيات العمل الكاقعة في دائرة اختصاصو بكافة الطرؽ القانكنية خبلؿ المدة 
المحددة أعبله، يعكد اختصاص الحجز اإلدارؼ كمتابعة تحصيل الديكف إلى 
إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش عف طريق مراقبي التفتيش بالتنسيق مع 

كلئلدارة المعنية الحق في االستعانة بالمفتشيف . الفرع أك الفركع المختصة
المختصيف بالفركع مف أجل إنجاز عممية حصر الديكف كتحصيميا بكافة 

 .الطرؽ القانكنية

 كرئيس المجنة الفرعية لمحممة التفتيشية مسؤكلية التكجيو  يتولى مدير الفرع -3
كاإلشراؼ كالمتابعة الدقيقة عمى كافة األعماؿ التي يقـك بيا السادة المفتشكف 
الضمانيكف كالمتعمقة بفحص مكازيف المراجعة كالميزانيات العمكمية كالحسابات 

الختامية الخاصة بجيات العمل بأنكاعيا لغرض تحديد كحصر كمطابقة 
سكاًء كانت تخص )المستحقات الضمانية عف الفترات المستيدفة بالحصر 

العمل اليكمي المعتاد بالفركع أك المدد المستيدفة أثناء الحممة التفتيشية عمى 
كمطالبة ىذه الجيات بسداد ما عمييا مف مستحقات  (كافة جيات العمل

كلمدراء الفركع في سبيل أداء مياـ عمميـ صبلحية تكجيو اإلخطارات 
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كاإلنذارات عف طريق القسـ المختص مباشرًة إلى جيات العمل لسداد 
المستحقات الضمانية، كليـ كذلؾ الحق في تكقيع محاضر المصادقة المبدئية 
عمى الديكف المتراكمة عمى جيات العمل كتكقيع محاضر تقسيط المستحقات 

الضمانية المتراكمة عمييا في الحدكد التي تحددىا الئحة التسجيل 
كاالشتراكات كالتفتيش أك يحددىا قرار يصدره رئيس مجمس اإلدارة كالمدير 
العاـ لصندكؽ الضماف االجتماعي بالخصكص ككذلؾ تكقيع أكامر الحجز 

 .بشأف الحجز اإلدارؼ  (ـ1970 لسنة 152)اإلدارؼ كفقًا لمقانكف رقـ 

مف  (46)بشأف إلغاء المادة  (ـ2013 لسنة 16)رقـ  بااشارة إلى القانوف  -4
قانكف الضماف االجتماعي كالمتعمقة بغرامة التأخير كاستنادًا إلى نص المادة 

مف نفس القانكف كمف أجل المحافظة عمى حركة تحصيل إيرادات  (41)
صندكؽ الضماف االجتماعي مف بند االشتراكات الضمانية في مكاعيدىا 

المحددة قانكنًا يطمب مف جميع مدراء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي كل 
عمى  (ـ1970 لسنة 152)فيما يخصو تفعيل الحجز اإلدارؼ كفقًا لمقانكف رقـ 

الشركات الكطنية العامة كالمساىمة كشركات المحاصة كالشركات األجنبية 
كالتشاركيات بأنكاعيا في حالة عدـ سدادىا لبلشتراكات الضمانية الشيرية في 

 .المكعد المحدد

 السادة مدراء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي إخطار إدارة  يجب عمى -5
التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش رسميًا في نياية كل شير بأسماء كأرقاـ 

األجيزة كالييئات كالجيات اإلدارية العامة كالممكلة مف الميزانية العامة لمدكلة 
كالمتأخرة في سداد االشتراكات الشيرية المستحقة عمى العامميف لدييا كقيـ 

الديكف المستحقة عمى كل منيا، لكي تتكلى اإلدارة المعنية بمخاطبة الجيات 
نذارىا بمباشرة الحجز إداريًا عمييا  خطارىا بضركرة السداد كا  اإلدارية العامة كا 

مف  (41)لغرض استيفاء حقكؽ الصندكؽ المستحقة عمييا كفقًا لنص المادة 
 .قانكف الضماف االجتماعي كبقية النظـ القانكنية المعمكؿ بيا

 التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش تكميف السادة مراقبي التفتيش  تتولى إدارة -6
بأعماؿ المتابعة كاإلشراؼ كالتكجيو عمى أقساـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش 
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بالفركع فيما يخص التأكد مف صحة إجراءات تسجيل جيات العمل كتسجيل 
المضمكنيف كتحصيل االشتراكات كالحجز اإلدارؼ كصحة إجراءات ضـ 

الخدمة كصحة كسبلمة كافة األعماؿ المتعمقة بالحممة التفتيشية ككذلؾ التأكد 
مف صحة كسبلمة تسكية الحقكؽ الضمانية كالمعاشات كمدػ تكفر 

المستندات الدالة عمى سبلمة صرفيا لمستحقييا كمتابعتيا بعد الصرؼ كفقًا 
 13)لبلختصاصات الممنكحة ليـ بمكجب قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 لسنة 1079)كالئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش رقـ  (ـ1980لسنة 
 .ـ1991

 الزيارات الميدانية الخاصة بمراقبي التفتيش لمفركع عف  يجب أف ال تقل عدد -7
 .زيارات سنكية أك بصفة دكرية كل ربع سنة (4)

إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش مسئكلية التكجيو كاإلشراؼ يتولى مدير 
كالمتابعة الدقيقة عمى كافة األعماؿ التي يقـك بيا السادة مراقبك التفتيش كالمتعمقة 
بفحص مكازيف المراجعة كالميزانيات العمكمية كالحسابات الختامية الخاصة بجيات 
العمل بأنكاعيا لغرض تحديد كحصر كمطابقة المستحقات الضمانية عف الفترات 
المستيدفة بالحصر كمطالبة ىذه الجيات بسداد ما عمييا مف مستحقات كلُو في 
سبيل أداء مياـ عممو صبلحية تكجيو اإلخطارات كاإلنذارات عف طريق رؤساء 

األقساـ باإلدارة المختصة مباشرًة إلى جيات العمل لسداد المستحقات الضمانية كلُو 
كمؾ الحق في تكقيع محاضر المصادقة المبدئية عمى الديكف المتراكمة عمى جيات 
العمل كتكقيع محاضر تقسيط المستحقات الضمانية المتراكمة عمييا في الحدكد التي 
تحددىا الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش أك يحددىا قرار يصدره رئيس مجمس 
اإلدارة كالمدير العاـ لصندكؽ الضماف االجتماعي بالخصكص ككذلؾ لُو الحق في 

بشأف الحجز  (ـ1970 لسنة 152)تكقيع أكامر الحجز اإلدارؼ كفقًا لمقانكف رقـ 
 .اإلدارؼ 
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عمى أف يتـ صرؼ معدؿ األداء لممفتشيف القائميف بأعماؿ الحممة التفتيشية 
 :بالفروع بواقع

دينار عف كل سنة  (15)دينار عف ممف جية العمل يضاؼ إليو  (25) -أ 
 ".(األفراد ك التشاركيات)بالنسبة لمعامميف لحساب أنفسيـ "حصر 

دينار عف كل سنة  (25)دينار عف ممف جية العمل يضاؼ إليو  (40) -ب 
 ".بالنسبة لجيات العمل األخرػ "حصر 

مف معدؿ األداء المقرر لئلخكة القائميف بإجراءات المراجعة  (%25) تصرؼ  -ج 
 .الداخمية لممستحقات الضمانية

 (:2)مادة 
 :في حالػػػػػػة المجػػػػوء إلى توقيػػػػػع الحجػػػػز اادارر 

 تتكلى إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كاألقساـ المناظرة ليا بفركع  -1
الصندكؽ إجراءات الحجز اإلدارؼ عمى أف تصدر جميع القرارات كالمحاضر 

 .مدير اإلدارة أك مدير الفرع بحسب األحكاؿ/ مف السيد

، بشأف تحديد (ـ1975 لسنة 27)الخزانة رقـ  (كزير) يتـ تطبيق قرار  -2
ـ، 08/02/1975مصركفات إجراءات الحجز كالبيع اإلدارؼ الصادر بتاريخ 

 :ـ كالذؼ نص عمى22/06/1976بتاريخ  (42)في الجريدة الرسمية العدد 

 (2/1%) كمصركفات التنبيو باألداء كاإلنذار كالحجز. 

 (2/1%) كمصركفات لمحضر الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز. 

 (3%)  (ؿ. د1000)كمصركفات بيع إذا لـ تتجاكز المبالغ. 

 (2%) التاليػػػػػػػػػػة (ؿ. د1000)كمصركفات بيع عف الػ. 

 (1%) كمصركفػػػػػػػػات بيع عّمػػػػػا زاد عف ذلؾ. 
  مف المبالغ  (%5)بحيث ال تتجاكز مصركفات الحجز في مجمكعيا عف

 .المحجكز مف أجميا

مف مصروفات الحجز لمقائميف بو عمى النحو  (%80)يتـ صرؼ ما نسبتو 
 :التالػػػػػػػػي
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في حالة إتماـ إجراءات الحجز اادارر بفروع - أ ت
 ومكاتب الصندوؽ 

في حالة إتماـ إجراءات الحجز اادارر عف - ب
 طريق إدارة التسجيل واالشتراكات والتفتيش

 .لمراقب التفتيش (%40) .لممفتش المختص (40%) 1
 .لمدير اإلدارة (%10) .المكتب/ لرئيس الكحدة بالفرع (05%) 2
 .لرئيس القسـ المختص (%10) .لرئيس القسـ (05%) 3
 .لمندكب الحجز اإلدارؼ باإلدارة (%05) .لرئيس مكتب الخدمات (05%) 4
 .ألميف الخزينة (%05) .لمدير الفرع (05%) 5
عضك عف قسـ اإليرادات بإدارة الشؤكف  (%05) .مندكب الحجز اإلدارؼ  (05%) 6

 .المالية
عضك عف قسـ مراجعة اإليرادات بإدارة  (%05) .لممحصل (05%) 7

 .المراجعة الداخمية
عضك عف مكتب الشؤكف القانكنية  (%05) .ألميف الخزينة (05%) 8

 .باإلدارة العامة
عضك عف كحدة اإليرادات بقسـ الشؤكف  (05%) 9

 .المالية بالفرع
لباقي مكظفي إدارة التسجيل كاالشتراكات  (15%)

كالتفتيش الذيف يحددىـ رئيس المجنة المركزية 
 .لمحممة التفتيشية

عضك عف كحدة مراجعة اإليرادات بقسـ  (05%) 10
 .المراجعة الداخمية بالفرع

 

  .لعضك عف كحدة الشؤكف القانكنية بالفرع (05%) 11
لباقي مكظفي قسـ التسجيل كاالشتراكات  (10%) 12

كالتفتيش أك الكحدة حسب األحكاؿ يحددىـ رئيس 
 .المجنة الفرعية لمحممة التفتيشية
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 (3)مادة 
  فيما يتعمق بصرؼ معدالت األداء الخاصة بمصركفات الحجز اإلدارؼ  -1

سكاًء كاف الحجز اإلدارؼ خاص بالعمل اليكمي المعتاد أك يتعمق بالحممة 
التفتيشية الميدانية، كفيما يخص صرؼ معدالت األداء األخرػ الخاصة 

مثبًل  (صفتيف)بالحممة التفتيشية الميدانية أك المكتبية ال يجكز الجمع بيف 
مفتش كمندكب حجز إدارؼ أك رئيس )أك  (مراقب تفتيش كرئيس قسـ)

 .(إلخ... كحدة

مف المادة  (1) تكزيع معدالت األداء غير المستحقة بسبب تطبيق الفقرة رقـ  -2
 .مف ىذا القرار عمى مكظفي القسـ أك مكظفي اإلدارة بحسب األحكاؿ (3)

 (4)مادة 
 عند اعتماد كتكقيع أكامر الحجز اإلدارؼ عمى الحسابات الجارية لجيات  -1

العمل بأنكاعيا أك في حالة الحجز عمى أمكاليا المنقكلة تحسب مصركفات 
الحجز اإلدارؼ كفقًا لممبالغ الفعمية المستحقة أك كفقًا لمتقدير الجزافي، كما 

يجب أف تتضمف أكامر الحجز اإلدارؼ قيمة مصركفات الحجز اإلدارؼ عمى 
 .منو (%1)كامل المبمغ المحجكز عميو كبما ال يتجاكز 

 كلدكاعي المصمحة العامة كتفعيبًل لحركة تحصيل االشتراكات كالديكف يراعى  -2
عند صرؼ مصركفات الحجز اإلدارؼ أف يتـ صرفيا كفقًا لقيمة المبالغ 

 .المحصمة فعميًا كليس كفقًا لقيمة المبالغ المحجكز عمييا

 (5)مادة 
مف ىذا القرار بعد خصـ مصركفات  (2)يتـ صرؼ النسبة المقررة في المادة 

المصاريف القضائية كاإلدارية كمصاريف الحجز القضائي )الحجز األخرػ مثل 
 .(كمصركفات البيع
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 (6)مادة 
ـ كعمى كبل فيما يخصو كضعو 01/10/2013ُيعمل بيذا القرار اعتبارًا مف 
بشأف معدالت أداء القائميف  (ـ2005 لسنة 70)مكضع التنفيذ، كُيمغى القرار رقـ 

 .عمى حصر كتحصيل االشتراكات الضمانية
 

  ـ25/9/2013صدر في 
 إدريس حفيظة المبركؾ.    د

 رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العاـ
   لصندكؽ الضماف االجتماعي
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  ـ1971لسنة (88)القانوف رقـ 

 بشػػػػػأف القضػػػػػػػػػاء اادارر 
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 ـ في شأف القضاء اادارر  1971 لسنة (88)قانوف رقـ اؿ

باسـ الشعب, 
  مجمس قيادة الثورة,

المكافق . ىػ1389 شكاؿ 2بعد االطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ الصادر في 
  .ـ1969 ديسمبر 11

  .كعمى قانكف المحكمة العميا
  .كعمى قانكف المرافعات المدنية كالتجارية

  .كالقكانيف المعدلة لو. ـ1962 لسنة 29كعمى قانكف نظاـ القضاء رقـ 
  .كبناء عمى ما عرضو كزير العدؿ كمكافقة رأؼ مجمس الكزراء

  أصدر القانوف اآلتي
  (1)مادة 

تنشأ بكل محكمة مف محاكـ االستئناؼ المدنية دائرة أك أكثر لمقضاء اإلدارؼ 
كتشكل الدائرة بقرار مف الجمعية العمكمية لممحكمة مف ثبلثة مستشاريف، عمى أف 

. يحضر جمساتيا أحد أعضاء النيابة العامة
  (2)مادة 

  -:تختص دائرة القضاء اإلدارؼ دكف غيرىا بالفصل في المسائل اآلتية
المنازعات الخاصة بالمرتبات كالمعاشات التقاعدية كالمكافآت المستحقة   -1

  .لممكظفيف العاميف أك المستحقيف عنيـ
الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بالطعف في القرارات اإلدارية النيائية   -2

  .الصادرة بالتعييف في الكظائف العامة أك بالترقية أك بمنح العبلكات
الطمبات التي يقدميا المكظفكف العامكف بإلغاء القرارات النيائية لمسمطات   -3

  .التأديبية
الطمبات التي يقدميا المكظفكف العامكف بإلغاء القرارات النيائية الصادرة   -4

  .بإحالتيـ إلى التقاعد أك االستيداع أك فصميـ بغير الطريق التأديبي
  .الطمبات التي يقدميا األفراد أك الييئات بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية  -5
  .دعاكػ الجنسية  -6
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 6 ك 5 ك 4 ك 3 ك 2كيشترط لقبكؿ الطمبات المنصكص عمييا في البنكد 
مف الفقرة السابقة أف يككف مرجع الطعف عدـ االختصاص أك كجكد عيب في الشكل 

  .أك مخالفة القكانيف كالمكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك إساءة استعماؿ السمطة
كيعتبر في حكـ القرارات اإلدارية رفض السمطات اإلدارية أك امتناعيا عف 

  .اتخاذ قرار أك إجراء كاف مف الكاجب عمييا اتخاذه كفقًا لمقكانيف أك المكائح
  (3)مادة 

تفصل دائرة القضاء اإلدارؼ في طمبات التعكيض عف القرارات المنصكص 
عمييا في المادة السابقة إذا رفعت إلييا بصفة أصمية أك تبعية، كيترتب عمى رفع 
دعكػ التعكيض إلى دائرة القضاء اإلدارؼ عدـ جكاز رفعيا أماـ المحاكـ العادية، 

كما يترتب عمى رفع دعكػ التعكيض أماـ المحاكـ العادية عدـ جكاز رفعيا إلى دائرة 
  .القضاء اإلدارؼ 

  (4)مادة 
تفصل دائرة القضاء اإلدارؼ في المنازعات الخاصة بعقكد اإللتزاـ كاألشغاؿ 

  .العامة كالتكريد
  (5)مادة 

فيما عدا القرارات الصادرة عف ىيئات التكفيق كالتحكيـ في منازعات العمل 
تفصل دائرة القضاء اإلدارؼ في الطعكف التي ترفع عف القرارات النيائية الصادرة مف 
جيات إدارية ذات اختصاص قضائي، متى كاف مرجع الطعف عدـ االختصاص أك 
كجكد عيب في الشكل أك مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا 

  .أك إساءة استعماؿ السمطة
  (6)مادة 

ال تختص دائرة القضاء اإلدارؼ بنظر الطمبات المتعمقة بأعماؿ السيادة كال 
  .تقبل الطمبات المقدمة مف أشخاص ليست ليـ فييا مصمحة شخصية مباشرة

  (7)مادة 
ال يترتب عمى رفع الدعكػ أماـ دائرة القضاء اإلدارؼ كقف تنفيذ القرار 
المطعكف فيو عمى أنو يجكز لممحكمة أف تأمر بكقف تنفيذه، إذا طمب ذلؾ في 

صحيفة الدعكػ كرأت المحكمة أف نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا كيحدد رئيس الدائرة 



198 

 

جمسة لنظر الطمب يعمف بيا الخصـك قبل مكعدىا بثبلثة أياـ عمى األقل كيجكز لو 
تقصير ىذا الميعاد، كما يجكز لو أف يأمر بأف يككف اإلعبلف ببرقية في حالة 

  .الضركرة القصكػ 
  (8)مادة 

ميعاد رفع الدعكػ أماـ دائرة القضاء اإلدارؼ، فيما يتعمق بطمبات اإللغاء 
ستكف يكمًا مف تاريخ نشر القرار المطعكف فيو أك إببلغ صاحب الشأف بو كينقطع 

سرياف ىذا الميعاد في حالة التظمـ إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار أك 
  .الييئات الرئاسية

كيعتبر في حكـ قرار بالرفض فكات كقت يزيد عمى ستيف يكمًا دكف أف 
تصدر السمطات اإلدارية قرارًا في التظمـ المقدـ إلييا، كيككف رفع الدعكػ في ىذه 

  .الحالة األخيرة ستيف يكمًا مف تاريخ انقضاء مدة الستيف يكمًا المذككرة
  (9)مادة 

يقدـ الطعف بصحيفة تكدع قمـ كتاب المحكمة مكقع عمييا مف محاـ مف 
  .المقيديف بجدكؿ المحاميف المقبكليف أماميا
  (10)مادة 

يجب أف تتضمف صحيفة الطعف عدا البيانات المتعمقة باسـ الطالب كمف 
يكجو إلييـ الطمب كصفاتيـ كمحاؿ إقامتيـ، مكضكع الطمب كبيانًا بالمستندات 
  .المؤيدة لو كأف ترفق بالصحيفة صكرة مف القرار المطعكف فيو أك ممخص كاؼ لو

كلمطالب أف يقدـ مع الصحيفة مذكرة يكضح فييا أسانيد الطمب كعميو أف 
عددًا مف صكر الصحيفة كالمذكرة – عدا األصكؿ – يكدع قمـ كتاب المحكمة 

  .كحافظة المستندات كافيًا لممستشاريف كالخصـك
  (11)مادة 

لى ذكؼ الشأف في  تعمف الصحيفة كمرفقاتيا إلى الجية اإلدارية المختصة كا 
  .ميعاد ال يجاكز عشريف يكمًا مف تاريخ تقديميا
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  (12)مادة 
يعتبر مكتب المحامي المكقع عمى صحيفة الطعف محبًل مختارًا لمطالب كما 
يعتبر مكتب المحامي الذؼ ينكب عف ذكؼ الشأف في تقديـ مبلحظاتيـ محبًل مختارًا 

  .ليـ كل ذلؾ إال إذا عينكا محبل مختارًا غيره
  (13)مادة 

إذا بدػ لممدعى عميو أف يقدـ دفاعًا فعميو أف يكدع قمـ كتاب المحكمة خبلؿ 
ثبلثيف يكمًا مف تاريخ إعبلنو مذكرة بأكجو دفاعو مشفكعة بالمستندات التي يرػ 

  .تقديميا
كلممدعي أف يكدع قمـ كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفكعة بما يككف لديو مف 
مستندات خبلؿ أربعة عشر يكمًا مف انقضاء الميعاد المذككر، فإذا استعمل الطالب 

حقو في الرد كاف لممدعى عميو أف يكدع مذكرة بمبلحظاتو عمى ىذا الرد مع 
  .ميعاد مماثل المستندات في

كفي جميع األحكاؿ يجب أف تقدـ مف المذكرات كالمستندات صكر كافية 
  .لممستشاريف كالخصـك

  (14)مادة 
يجكز لرئيس دائرة القضاء اإلدارؼ في أحكاؿ االستعجاؿ أف يصدر أمرًا غير 
قابل لمطعف بتقصير المكاعيد المنصكص عمييا في المادة السابقة كيبمغ األمر إلى 

ذكؼ الشأف خبلؿ أربع كعشريف ساعة مف تاريخ صدكره، كذلؾ بكتاب مسجل 
  .مصحكب بعمـ كصكؿ

  .كتسرؼ المكاعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصـك مف تاريخ إببلغيـ بيا
  (15)مادة 

يقـك قمـ كتاب المحكمة خبلؿ أربع كعشريف ساعة مف انقضاء المكاعيد 
المبينة في المكاد السابقة بعرض ممف الدعكػ عمى رئيس الدائرة ليأمر بإحالتو إلى 
النيابة العامة لتكدع مذكرة برأييا في الميعاد الذؼ يحدده، ثـ يأمر بإحالة الممف بعد 

ذلؾ إلى أحد مستشارؼ دائرة القضاء اإلدارؼ، ليضع تقريرًا يشتمل عمى تحديد 
  .الكقائع كالمسائل القانكنية مكضكع النػزاع دكف أف يبدؼ رأيو فييا
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  (16)مادة 
لممستشار المقرر أف يأمر باستدعاء الخصـك لسؤاليـ عف الكقائع التي يرػ 
لزـك أخذ أقكاليـ فييا كلو إجراء تحقيق في الكقائع التي يرػ لزـك تحقيقيا أك أف 

يأمر بإدخاؿ خصـ آخر في الدعكػ أك تكميف الخصـك بتقديـ مذكرات أك مستندات 
  .تكميمية كغير ذلؾ مف إجراءات التحقيق في األجل الذؼ يعينو لذلؾ

كال يجكز في سبيل تييئة الدعكػ تكرار التأجيل لسبب كاحد، إال إذا رأػ 
المستشار المقرر ضركرة لذلؾ، كفي ىذه الحالة يجكز لو أف يحكـ عمى المتسبب في 

التأجيل بغرامة ال تجاكز عشرة دنانير، كبعد إتماـ تييئة الدعكػ يكدع تقرير 
المستشار قمـ كتاب المحكمة ثـ يعيف بعد ذلؾ جمسة لنظر الدعكػ كيبمغ الخصـك 

  .بتاريخيا
  (17)مادة 

يجكز لمخصـك أف يطمعكا عمى تقرير المستشار المقرر بقمـ كتاب المحكمة 
  .كليـ أف يطمبكا صكرة منو عمى نفقتيـ
  (18)مادة 

تحكـ المحكمة في الدعكػ بعد أف يتمك المستشار التقرير كلرئيس الدائرة أف 
يأذف لمحامي الخصـك بتقديـ مبلحظات شفكية كمذكرات تكميمية إذا رأػ ضركرة 
ذا رأت المحكمة ضركرة إجراء تحقيق باشرتو بنفسيا في الجمسة أك ندبت  لذلؾ، كا 

  .لذلؾ أحد أعضائيا
( 19)مادة 

يجكز الطعف أماـ المحكمة العميا في األحكاـ الصادرة مف محاكـ االستئناؼ 
  :منعقدة بييئة قضاء إدارؼ كذلؾ في األحكاؿ اآلتية

إذا كاف الحكـ المطعكف فيو مبنيًا عمى مخالفة القانكف أك خطأ في تطبيقو   -1
  .أك تأكيمو

  .إذا كقع بطبلف في الحكـ أك بطبلف في اإلجراءات أثر في الحكـ  -2
إذا صدر الحكـ خبلفا لحكـ سابق حاز قكة الشيء المحكـك فيو سكاء دفع   -3

  .بيذا الدفع أك لـ يدفع
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كيككف لذكؼ الشأف كلمنيابة العامة الطعف بالنقض في تمؾ األحكاـ خبلؿ 
  .ستيف يكمًا مف تاريخ إعبلف الحكـ

كتطبق في شأف الطعف اإلجراءات المقررة لمطعف بالنقض المنصكص عمييا 
  .في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية

  .كال يترتب عمى الطعف كقف تنفيذ الحكـ إال إذا أمرت المحكمة بغير ذلؾ
  (20)مادة 

يجكز الطعف في األحكاـ الصادرة مف محاكـ االستئناؼ منعقدة بييئة قضاء 
إدارؼ بطريق التماس إعادة النظر في المكاعيد كاألحكاؿ المنصكص عمييا في قانكف 

  .المرافعات المدنية كالتجارية، كفقًا لئلجراءات المبينة فيو

  (21)مادة 
تككف أحكاـ اإللغاء النيائية حجة عمى الكافة، كتككف صكرتيا التنفيذية 

 :-مشمكلة بالصيغة اآلتية
جراء مقتضاه   .عمى الكزراء كرؤساء المصالح تنفيذ ىذا الحكـ كا 

  (22)مادة 
الدعاكػ المنظكرة أماـ المحكمة العميا عند نفاذ ىذا القانكف كالتي أصبحت 
مف اختصاص دائرة القضاء اإلدارؼ، تحاؿ بالحالة التي ىي عمييا إلى الدائرة 

، كيصدر بيذه اإلحالة قرار مف  المختصة بمحكمة االستئناؼ المختصة كبدكف رسـك
  .رئيس المحكمة العميا

( 23)مادة 
عمى كزير العدؿ تنفيذ ىذا القانكف كيعمل بو اعتبارًا مف تاريخ نشره في 

  .الجريدة الرسمية، كيمغى كل حكـ يخالف أحكامو
 

  رئيس مجمس الكزراء-   العقيد معمر القذافي/ مجمس قيادة الثكرة 
  كزير العدؿ/ دمحم عمي الجدؼ 

  . ىػ1391 رمضاف 12صدر في 
 .ـ1971كبر ػػػػػػػكتأ 31: المكافق
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  ـ 2014لسنة  (3)القانوف رقـ 

 بشػػػػػػأف المحامػػػػػػػػػػاة 
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  ـ 2014لسنة  (3)القانوف رقػػػػػـ 
 بشػػػػػأف المحامػػػػػػػاة 

 :المؤتمر الوطني العاـ 
 :بعد ااطالع عمى 

 . ـ 2011 أغسطس 3اإلعبلف الدستكرؼ الصادر في  -

ـ بشأف إعادة تنظيـ مينة المحاماة كالئحتو 1990لسنة  (10)القانكف رقـ  -
 .التنفيذية 

 . كتعديبلتو 2006 لسنة 6قانكف نظاـ القضاء رقـ  -

 .القانكف المدني كتعديبلتو كالقكانيف المكممة لػػػػػػػػػػػػػػػو  -

 .قانكف المرافعات المدنية كالتجارية كتعديبلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  -

 .قانكف اإلجراءات الجنائية كتعديبلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  -

 .قانكف العقكبات كتعديبلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  -

 .ـ بشأف الضماف االجتماعي كتعديبلتو 1980 لسنة 13قانكف رقـ  -

المنعقد بتاريخ  (153)كعمى اجتماع المؤتمر الكطني العاـ العادؼ رقـ  -
 .ـ 2013/ ديسمبر / 29ىػ المكافق 1435/ صفر/26

 :أصػػدر القػػانوف اآلتي 

 الباب الثامف 
 أحكػػػػاـ ختػػػامية 
 (60)المادة 

لممحامي الحق في معاش تقاعدؼ يضمف لو حياة كريمة  أك لممستحقيف عنو 
ـ بشأف الضماف االجتماعي 1980 لسنة 13، كاستثناًء مف أحكاـ القانكف رقـ 

 سنة ميبلدية أف يطمب التحكيل 30يجكز لممحامي الذؼ بمغت مدة خدمتو 
 .عمى المعاش التقاعدؼ 

كتحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانكف الحديف األدنى كاألقصى لمدخل الشيرؼ 
 .لممحامي الذؼ يحتسب عمى أساسو االشتراكات الضمانية 
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 (61)المادة 
يستحق المحامي  أك المستحقكف عنو المعاش التقاعدؼ في حالتي العجز ك 
الكفاة أك تحكيمو عمى التقاعد بناء عمى طمبو أك بقرار مف نقيب المحامييف 
بناء عمى عرض رئيس النقابة الفرعية ، كيككف تحكيل نقيب المحامييف بناء 

 .عمى قرار مجمس النقابة 
 (64)المادة 

ـ بشأف إعادة تنظيـ مينة المحاماة كالمكائح 1990 لسنة 10يمغى القانكف رقـ 
 .الصادرة بمقتضاه ، كما يمغى كل حكـ يخالف أحكاـ ىذا القانكف 

 (65)المادة 
ينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية ، كيعمل بو مف تاريخ صدكره ، كعمى 

 .كل فيما يخصو كضعو مكضع التنفيذ 
  ليبيا–المؤتمر الوطني العاـ 

 صدر في طرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس 
 .ىػجرية 1435/ ربيع األوؿ  / 18بتاريخ 
 . ميالدر 2014/يناير  / 19: الموافػػػػػق 
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   الالئحة التنفيذية لمقانوف 
  ـ 2014لسنة  (3) رقػػػػػػـ 

 بشػػػػػػأف المحامػػػػػػػػػػػػاة 
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 دولػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػا

 النقابة العامة لممحامييف 
 ـ بإصدار الالئحة التنفيذية لمقانوف رقـ 2015لسنة  (1)قرار النقابة العامة لممحامييف رقـ 
  ـ بشأف المحاماة2014لسنة  (3)

 :- بعد اإلطبلع عمى 
 .ـ كتعديبلتو 2011 أغسطس 3اإلعبلف الدستكرؼ الصادر في  -

 .ـ بشأف المحاماة 2014لسنة  (3)كعمى القانكف رقـ  -

 .كعمى القانكف المدني كتعديبلتو  -

 .كعمى قانكف المرافعات المدنية كالتجارية كتعديبلتو  -

 .كعمى قانكف اإلجراءات الجنائية كتعديبلتو  -

 .ـ بشأف نظاـ القضاء كتعديبلتو 6/2006كعمى قانكف رقـ  -

 .ـ بإعادة تنظيـ المحكمة العميا كتعديبلتو 1982 / 6كعمى القانكف رقـ  -

 .ـ بشأف الضماف االجتماعي كتعديبلتو 1980 لسنة 13كعمى القانكف رقـ  -

 . ـ بشأف القضاء اإلدارؼ كتعديبلتو 1971 / 88كعمى القانكف رقـ  -

 .كعمى قانكف اإلجراءات العسكرية  -

كعمى الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بقرار المجنة الشعبية  -
 .كتعديبلتو  (ـ 1991 لسنة 1079 )العامة رقـ 

ـ في 2015كعمى محضر اجتماع المجنة التسييرية  لمنقابة العامة األكؿ لسنة  -
 ـ 2015 / 1 / 5طرابمس المنعقد يـك االثنيف 

 قرر
 1مػػػػػادة 
ـ بشأف المحاماة المرفقة 2014لسنة  (3)يعمل بأحكاـ البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ 

 .بيذا القرار 
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 2مػػػػػادة 
يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره ، كعمى الجيات المختصة تنفيذه كينشر في 

 الجريدة الرسمية 
 

  ـ                                المجنة التسييرية لمنقابة العامػػػة5/1/2015صدر بطرابمس بتاريخ         
                                                                          لممحامييف
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 البػػػاب السػػػػػػػادس 
 الضماف االجتماعي 

 (105)مػػػػػادة 
يعد المحامييف مف العامميف لحساب أنفسيـ الكاجب تسجيميـ بفئات المشتركيف لدػ 
الضماف االجتماعي كعمى كل محامي  مشتغل التسجيل لدػ الضماف االجتماعي 
بالفرع أك المكتب الكاقع مكتبو أك محل سكنو في دائرة اختصاصو بمراعاة األحكاـ 

 .التالية 
 (106)مػػػػػادة 

يحدد االشتراؾ الضماني لممحامي المشترؾ عمى أساس الدخل المفترض الذؼ يختاره 
 .المحامي بما ال يقل عف ثبلثمائة دينار كال يزيد عف عشرة آالؼ دينار شيريًا 

 (107)مػػػػػادة 
متى تـ اختيار الدخل المفترض كفقًا ألحكاـ المادة السابقة ال يجكز تغيير الدخل 
المفترض بالزيادة أك النقص إال بعد انقضاء سنة في حدكد ألف دينار بما ال يقل 

 .عف الحد األدنى لمدخل في حالة خفض الدخل 
 (108)مػػػػػادة

تطبق أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كلكائحو التنفيذية كالقرارات الصادرة بمقتضاه 
ـ بشأف المحاماة كىذه 2014لسنة  (3)فيما لـ يرد بشأنو نص في القانكف رقـ 

 .البلئحة 
 (111)مادة 

 .يعمل بيذه البلئحة مف تاريخ صدكرىا  كتنشر في الجريدة الرسمية 
 

 ـ5/1/2015صدر في طرابمس بتاريخ 

 لممحامييف                                                            مجمس النقابة العامة 
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  ـ1977لسنة  (30)القانوف رقـ 

 بشػػػأف الحػػػػرس البمػػػػػػػػدر
 

  



210 

 

  ـ77لسنة  (30)القانوف رقـ 
 بشأف الحرس البمدر
 باسـ الشعب

 .مجمس قيادة الثورة
 .بعد اإلطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ 

 .كعمى قانكف العقكبات
 .كقانكف اإلجراءات الجنائية

 .ـ بشأف الشرطة1972 لسنة 6كقانكف رقـ 
 .ـ بتنظيـ كزارة البمديات1975 لسنة 38كقانكف رقـ 
 .ـ بشأف البمديات كالئحتو التنفيذية1975 لسنة 39كقانكف رقـ 
 .ـ بشأف إصدار قانكف نظاـ القضاء1976 لسنة 51كقانكف رقـ 
 .ـ بإصدار قانكف الخدمة المدنية1976 لسنة 55كقانكف رقـ 

 .كقرار مجمس الكزراء ببلئحة الحرس البمدؼ
 .كما عرضو كزير البمديات كمكافقة مجمس الكزراء
 :أصدر القانوف اآلتي
 (1)مادة 

..........................................................................
............................................................................ 
..................................................................... 

 (4)مادة 
تطبق األحكاـ الخاصة بنظاـ الشرطة في تعييف رجاؿ الحرس البمدؼ كتحديد 
نياء خدمتيـ كذلؾ فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا القانكف  كاجباتيـ كتأديبيـ كا 

 .كبمراعاة األحكاـ الكاردة في المكاد التالية
كيمارس صبلحيات الكزير المنصكص عمييا في قانكف الشرطة بالنسبة 

لؤلحكاـ السابقة كزير البمديات كككيل الكزارة كالمدير رئيس المجنة الشعبية لمبمدية 
 .كمجمس الشرطة اإلدارة العامة لشؤكف الحرس البمدؼ بكزارة البمديات
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 (26)مادة 
 .ـ بشأف البمديات75 لسنة 39 مف القانكف رقـ 57تمغى المادة 

 .كما يمغى كل نص يخالف أحكاـ ىذا القانكف 
 (27)مادة 

 .يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة الرسمية
 

    أبوزيد عمر دوردة                  مجمس قيادة الثورة
               وزير البمديات                                       الرائد عبدالسالـ أحمد جمود

 رئيس مجمس الوزراءىػ                                       1397 ربيع األكؿ 8: صدر في
 ـ1977 فبراير 6: المكافق
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  ـ1425لسنة  (9)  القانوف رقػػػػػػػػػػػػـ 
 بتقرير حكػػػػػـ في شػػػأف منتسبي
  الييئػػػات المدنيػػػػة النظاميػػػػػػة
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  ميالدية1425لسنة  (9)القانوف رقـ 
 بتقرير حكـ في شأف منتسبي الييئات المدنية النظامية

 :مؤتمر الشعب العاـ
تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العادؼ الثاني لعاـ 

 ميبلدية كالتي صاغيا الممتقى العاـ لممؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية كالنقابات 1429
في دكر انعقاده العادؼ في الفترة مف " مؤتمر الشعب العاـ"كاالتحادات كالركابط المينية 

 . ميبلدية1425 النكار 13 إلى 7 رمضاف المكافق مف 24 إلى 18
 .كبعد االطبلع عمى اإلعبلف عف قياـ سمطة الشعب

 .كعمى الكثيقة الخضراء الكبرػ لحقكؽ اإلنساف في عصر الجماىير
 . إفرنجية بشأف تعزيز الحرية1991لسنة " 20"كعمى القانكف رقـ 

 . إفرنجي في شأف حرس الجمارؾ1972لسنة " 68"كبعد االطبلع عمى القانكف رقـ 
 . إفرنجي في شأف الحرس البمدؼ1977لسنة " 30"كعمى القانكف رقـ 
 . إفرنجي في شأف جياز التفتيش الزراعي1983لسنة " 1"كعمى القانكف رقـ 
 . إفرنجي بشأف األمف كالشرطة1992لسنة " 10"كعمى القانكف رقـ 
 :صاغ القانوف اآلتي

 المادة األولى
 إفرنجي المشار إليو، عمى 1992لسنة " 10"تسرؼ األحكاـ المقررة بالقانكف رقـ 

رجاؿ حرس الجمارؾ، كالحرس البمدؼ، كرجاؿ التفتيش الزراعي كذلؾ فيما يتعمق برتبيـ 
 .كمرتباتيـ، كعمى النحك الذؼ تحدده المكائح المنفذة ليذا القانكف 

 المادة الثانية
ينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية كفي كسائل اإلعبلـ المختمفة كيعمل بو مف 

 .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 مؤتمر الشعب العاـ

 رمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف/ 24: صدر في
 . ميبلدية1425/النكار/13: المكافق
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 فتور إدارة القانوف بخصوص مدر أحقية 
 رجػػػاؿ الحػػػػػػرس البػمػػػػدر فػػػػػي تسويػػػػة 
 معاشػػػػػػػػػػػػاتيـ وفقػػػػػػػػػػػػػاًال لألحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

  ـ1992سنة  (10)المقررة بالقانوف رقـ 
  بشػػػػأف األمػػف والشرطػػػػػػػػػػة
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  ليبيا–المجمس الوطني االنتقالي 
 وزارة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
 إدارة القانػػػػػػػػوف 

 

 18/4/2012:                       التاريخ67.11ت .ع.ع/ الرقـ اإلشارؼ 
 طرابمس/ مدير فرع صندوؽ التقاعد/ السيد

 بعد التحية,,,
ـ كالذؼ تطمبكف فيو 17/3/2012بتاريخ  (10800)باإلشارة إلى كتابكـ رقـ 

الرأؼ القانكني حكؿ مدػ أحقية رجاؿ الحرس البمدؼ في تسكية معاشاتيـ كفقًا 
 :ـ بشأف األمف كالشرطة92 لسنة 10لؤلحكاـ المقررة بالقانكف رقـ 

 :ورداًال عمى ذلؾ نفيدكـ باآلتي

 ميبلدية بتقرير حكـ في 1425 لسنة 9نصت المادة األكلى مف قانكف رقـ 
ـ 2001ر .ك8/1369شأف منتسبي الييئات المدنية النظامية المعدؿ بالقانكف رقـ 

ـ كلكائحو التنفيذية 1992 لسنة 10تسرؼ األحكاـ المقررة بالقانكف رقـ ]عمى أف 
بشأف األمف كالشرطة عمى حرس الجمارؾ، الحرس البمدؼ كالتفتيش الزراعي، 
جازاتيـ كيستفاد . كأعضاء جياز األمف الخارجي، ذلؾ فيما يتعمق برتبتيـ كمرتباتيـ كا 

 10/1992مف ىذا النص أف رجاؿ الحرس البمدؼ تسرؼ عمييـ أحكاـ القانكف رقـ 
بشأف األمف كالشرطة فيما يتعمق بالرتب كالمرتبات، اإلجازات المقررة بالقانكف رقـ 

 المتعمقة بتسكية المعاش ألعضاء الشرطة عند انتياء خدماتيـ أما 92لسنة - 10
ـ عمى أنو 3/1992باقي أكضاع الحرس البمدؼ فإنو تسرؼ عمييـ أحكاـ القانكف رقـ 

بالنسبة لممعاممة التقاعدية فتسرؼ بشأنيـ أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي 
 .ـ بعدـ النص عمى ذلؾ 10/1992ـ كال تسرؼ عمييـ أحكاـ القانكف رقـ 13/1980
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 لػػػػػػػذلؾ
ترػ إدارة القانكف أف أعضاء الحرس البمدؼ تسرؼ عمييـ أحكاـ قانكف 

 .الضماف االجتماعي دكف غيرىا
 السالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو

 المستشار الشريف األزىرر 
 رئيس إدارة القانوف 

 
 .صكرة إلى ممف الدكرؼ 
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 البػػػػاب األوؿ 
 قانوف المعػػػػػػػػاش األساسي

  ـ وتعديالتو 1986لسنػػػػػػة  (16)رقػػػػػـ 
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  ـ 1985لسنة  (16)القانوف رقـ 
 بشأف المعاش األسػػػػاسي

 مؤتمر الشعب العاـ
تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العادؼ الثالث 

التي صاغيا الممتقى العاـ لممؤتمرات الشعبية .  ـ1984المكافق . ر.ك93/94لعاـ 
في دكر  (مؤتمر الشعب العاـ)كالمجاف الشعبية كالنقابات كاالتحادات كالركابط المينية 

المػكافق .ر. ك1394 جمادؼ اآلخرة 9 إلى 5انعقاده العادؼ العػاشر في الفترة مف 
 لسنة 13ـ، كبعد االطبلع عمى القانكف رقـ 1985 مارس 2 فبراير إلى 26مف 

بشأف . ـ1981لسنة  (3)بشأف الضماف االجتماعي، كعمى القانكف رقـ .  ـ1980
 .المعاقيف

 :صيغ القانوف اآلتي
 المادة األولى
 المعاش األساسي

المعاش األساسي منفعة نقدية يكفميا نظاـ الضماف االجتماعي دكف أداء 
 .اشتراكات تقابميا مف المستحقيف كذلؾ بالشركط كاألكضاع المقررة بيذا القانكف 

 المادة الثانية
 الشروط العامة الستحقاؽ المعاش األساسي

مع مراعاة الشركط الخاصة بكل فئة مف الفئات المذككرة في المادة السابعة 
 :-مف ىذا القانكف يشترط الستحقاؽ المعاش األساسي كاستمرار يتو الشركط اآلتية

أف يككف مف مكاطني الجماىيرية العربيػة الميبية الشعبية االشتراكية كأف يككف : أوالًال 
 .مقيمًا بيا

كيجكز بقرار مف المجنة الشعبية العامة بناء عمى عرض مف المجنة الشعبية 
العامة لمضماف االجتماعي اإلعفاء مف شرط اإلقامة إذا ثبت مف المستندات التي 

 .يقدميا صاحب الشأف أف إقامتو في الخارج ترجع إلى ظركؼ تبرر ذلؾ
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أال يككف لو إيراد يبمغ مقداره قيمة المعاش األساسي، فإذا كاف لو دخل تقل : ثانياًال 
قيمتو عف قيمة ىذا المعاش فيستحق معاشًا أساسيًا تكميميًا بقدر الفرؽ بيف 

 .القيمتيف
 .أال يككف لو عائل قادر تجب عميو نفقتو شرعاً : ثالثاًال 
أال يككف مالكًا لماؿ قابل لبلستغبلؿ أك االستثمار متى كاف قػادرًا عمى : رابعاًال 

 .استغبللو أك استثماره
أال يككف ممتنعًا عف القياـ بعمل لحساب نفسو أك لحساب المجتمع متى : خامساًال 

 .كاف قادرًا عمى ذلؾ
أال يمتنع عف االلتحاؽ بالدكرات التدريبية أك المعاىد الخاصة بالتدريب : سادساًال 

 .كالتأىيل الميني متى كاف قادرًا عمى ذلؾ
 المادة الثالثة
 اايػػػػراد

 :يعتبر إيرادًا في تطبيق أحكاـ ىذا القانكف ما يمي
صافي اإليراد الفعمي المتحصل عميو نتيجة العمل أك االبتكار أك االستثمار أك  (أ

 .مػف اإليراد المرتب
أؼ معاش مف المعاشات المقررة بمكجب أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي أك  (ب

 .قانكف التأميف االجتماعي أك قانكف التقاعد أك قانكف تقاعد العسكرييف
 .المنافع قصيرة األمد التي تستحق بمكجب قانكف الضماف االجتماعي (ج
 .النفقة الشرعية التي يحصل عمييا المضمكف  (د

 :كال يعتبر إيرادًا ما يمي
 لسنة 3منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة بمكجب أحكاـ قانكف المعاقيف رقـ  (أ

 .ـ1981
 .ما يتقاضاه المضمكف ألغراض سكنو (ب
 .المنح أك المكافآت التي تصرؼ لممضمكف أثناء الدراسة، أك التدريب أك التأىيل (ج
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المنافع العينية أك النقدية التي تقدـ لممضمكف مف مراكز العبلج أك جيات الرعاية  (د
 .الصحية أك االجتماعية

 .المكافآت التي تمنح لممجاىديف (ىػ
 .ناتج األنشطة المنزلية في الحدكد التي تبينيا المكائح (ك

كفي جميع األحكاؿ يراعى عند حساب قيمة اإليراد الشيرؼ لممضمكف أف يتـ 
بكاقع متكسط الدخل المحقق خبلؿ مدة االثنى عشر شيرًا السابقة عمى تاريخ تقديـ 
طمب صرؼ المعاش األساسي مع عدـ احتساب أؼ دخل أك إيراد ال يتخذ صفة 

 .الثبات كاالستقرار لمدة ستة أشير عمى األقل خبلؿ سنة اإليراد
 المادة الرابعة
 العائل الشرعي

 :في تطبيق أحكاـ ىذا القانكف يعد عائبًل شرعيًا كل مف
 . الزكج لزكجتو -1
 األب ألكالده إلى حيف زكاج األنثى كبمكغ الذكر سف الثامنة عشرة إال إذا  -2

كاف مف المعاقيف، أك كاف طالبًا فيستمر كاجب اإلعالة عمى األب في الحدكد 
 .المقررة في المادة الرابعة عشرة مف ىذا القانكف 

 . األكالد لكالدييـ -3

 األـ ألكالدىا إذا كاف كالدىـ متكفى أك ثبت إعساره أك كانكا غير ثابتي  -4
 .النسب كذلؾ إلى حيف بمكغ الذكر سف الثامنة عشرة كحتى زكاج األنثى

 .كال يعد عائبًل أؼ قريب آخر لممضمكف غير مف ذكركا في البنكد السابقة
 المادة الخامسة
 قدرة العائل الشرعي

يعتبر العائل الشرعي قادرًا عمى أداء النفقة لمستحقييا إذا كاف دخمو الصافي  (أ
 .الشيرؼ تجاكز قيمتو بداية مربكط الدرجة األكلى

أينما كردت بيذا القانكف بداية مربكط ( بداية مربكط الدرجة األكلى)كيقصد بعبارة  (ب
الدرجة األكلى مضافًا إليو عبلكة السكف المقررة ليذه الدرجة كذلؾ كفقًا لما ىك 
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بشأف نظاـ .  ـ1981لسنة  (15)المرفق بالقانكف رقـ  (1)مبيف بالجدكؿ رقـ 
 .المرتبات لمعامميف الكطنييف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية

كعند قياس قدرة العائل الشرعي يزاد الدخل الصافي الشيرؼ المشار إليو في  (ج
 مف بداية مربكط الدرجة األكلى عف كل مف 1/12مف ىذه المادة بكاقع  (أ)الفقرة 

تجب عميو إعالتو عمى أال تجاكز قيمة الزيادة في صافي الدخل المشار إليو 
 .خمسة كعشريف في المائة مف بداية مربكط الدرجة األكلى% 25

 المادة السادسة
 الدخل الصافي لمعائل الشرعي

يقصد بالدخل الصافي لمعائل الشرعي ما يحصل عميو العائل شيريًا مف 
 :-مرتب فعمي أك أجر فعمي أك نفقة أك إيراد بعد استنػزاؿ المبالغ التالية

 . ما يستحق عميو مف ضرائب الدخل كالدمغة كالجياد -1

 . االشتراكات الضمانية التي تستحق عميو بمكجب أنظمة الضماف االجتماعي -2

 . أقساط الديكف المستحقة عميو لمجيات العامة -3

 المادة السابعة
 فئات المستحقيف

 :-يستحق المعاش األساسي لممضمكنيف مف الفئات اآلتية
 . الشيكخ -1

 . العجزة -2

 . األرامل مف النساء -3

 . األيتاـ -4

 . مف انقطعت بيـ أك ضاقت عمييـ سبل العيش -5

كينتيي استحقاؽ المعاش األساسي ليذه الفئات بفقد أؼ شرط مف شركط 
 .االستحقاؽ المقررة بيذا القانكف كالمكائح الصادرة بمقتضاه

 
 



222 

 

 المادة الثامنة
 الشيوخ

 يعتبر شيخًا مف بمغ خمسًا كستيف سنة مف الرجاؿ كستيف سنة مف النساء،  -1
كتستثنى ىذه الفئة مف شرط عدـ كجكد العائل المنصكص عميو في البند ثالثًا 

 .مف المادة الثانية مف القانكف المشار إليو

 تصرؼ المعاشات األساسية لمستحقييا بسيكلة كيسر كفي المكاعيد المقررة  -2
 .ليا

 المادة التاسعة
 العجز الكمي

يعتبر عاجزًا كميًا مف أصيب بعاىة أك مرض يفقده القدرة عمى العمل بصفة 
 .فأكثر% 60كمية كدائمة أك لمدة تزيد عمى سنة أك ينقص القدرة بنسبة 

 .كيثبت العجز كتقػدر نسبتو بمعػرفة لجػاف تقدير العجز عمى النحػك الذؼ تبينو المكائح

 المادة العاشرة
 األرامل مف النساء

يقصد باألرممة في تطبيق أحكاـ ىذا القانكف مف تكفي عنيا زكجيا كلك خبلؿ  (أ
 .عدتيا مف طبلؽ رجعي

مف ىذا القانكف تستحق األرممة ( الثانية)كاستثناء مف حكـ البند أكاًل مف المادة  (ب
غير الميبية التي تكفي عنيا زكجيا الميبي الجنسية المعاش األساسي بشرط أف 

 .تككف مقيمة في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية
كيككف ربط المعاش األساسي بصفة مؤقتة لؤلرممة غير ذات األكالد التي لـ  (ج

 .تجاكز الخامسة كاألربعيف مف عمرىا كذلؾ عمى النحك الذؼ تبينو المكائح
 المادة الحادية عشػػػػر
 األيتػػػاـ

 :يقصد باليتيـ (أ
 . مف تكفي كالده -1

 . مف كاف مجيكؿ الكالديف -2
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 .مف كاف غير ثابت النسب -3
كيستمر استحقاؽ اليتيـ الذكر لممعاش األساسي لحيف بمكغو سف الثامنة عشرة  (ب

كتزاد مدة االستحقاؽ لمف كاف طالبًا إلى حيف انتياء الدراسة عمى أال يتجاكز 
عمره ثمانية كعشريف عامًا بالنسبة لمرحمة التعميـ الجامعي أك ما يعادليا، كأربعة 

كعشريف عامًا بالنسبة لمرحمة التعميـ المتكسط، كاثنيف كعشريف عامًا بالنسبة 
لمرحمة التعميـ الثانكؼ، كفي جميع األحكاؿ إذا بمغ اليتيـ السف المشار إلييا خبلؿ 

 .السنة الدراسية فيستمر استحقاقو لممعاش األساسي إلى نيايتيا
 .كيستمر استحقاؽ المعاش األساسي لؤلنثى اليتيمة إلى حيف زكاجيا (ج

 المادة الثانية عشر
 الحاالت األخرر 

 -:يقصد بمف انقطعت بيـ أك ضاقت عمييـ سبل العيش كل مف
 . المطمقات التي انقضت عدتيف -1

 . أسرة المريض نزيل المستشفى لمدة تجاكز الشيريف -2

 . العائديف مف الميجر الحامميف لبطاقات العكدة كفقًا لمتشريعات النافذة -3

 أسرة المحتجز أك المحبكس احتياطيًا أك تنفيذًا لحكـ قضائي متى تجاكزت  -4
 .مدة االحتجاز أك الحبس شيريف

 . أسرة المفقكد، أك الغائب، أك األسير -5

لى حيف التحاقو بعمل،  -6  المفرج عنو بعد انقضاء مدة العقكبة المحكـك بيا كا 
كحد أقصى – عند تكافر شركط استحقاقو – كيستحق المعاش في ىذه الحالة 

 .ثبلثة أشير

 . العاجزيف عف العمل جزئياً  -7

 األكالد القصر لمعكؿ حجب عنو المعاش األساسي بسبب كجكد العائل  -8
 .مف ىذا القانكف  (الخامسة)الشرعي القادر عمى النحك المبيف بالمادة 

كيجكز بقرار مف المجنة الشعبية العامة بناء عمى عرض مف المجنة الشعبية 
 .العامة لمضماف االجتماعي إضافة حاالت غير مف ذكركا في ىذه المادة
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 المادة الثالثة عشر
 قيمة المعاش األساسي

مف بداية مربكط الدرجة األكلى (%50)تككف قيمة المعاش األساسي شيريًا 
 مف بداية ىذا المربكط عف كل مف تجب عميو إعالتو عمى أال 1/12كتزاد بمقدار 

 .يتجاكز المعاش األساسي ثمثي بداية المربكط شيرياً 
كيستحق صاحب المعاش باإلضافة إلى ذلؾ عبلكة العائمة المقررة ألصحاب 

 .المعاشات الضمانية
كتزاد قيمة المعاش األساسي كمما تقررت الزيادة في قيمة المعاشات األخرػ 
التي ينص عمييا قانكف الضماف االجتماعي كبذات نسب الزيادة فييا كما تزاد عبلكة 

 .العائمة كمما تقررت زيادتيا ألصحاب المعاشات الضمانية األخرػ 
 المادة الرابعة عشر
 استمرار استحقاؽ الزيادة

تستمر الزيادة في المعاش األساسي لممضمكف عف االبف بعد بمكغو سف 
 :الثامنة عشرة في الحالتيف اآلتيتيف

( 3) إذا كاف االبف مف بيف فئات المعاقيف المنصكص عمييـ في القانكف رقـ  -1
 .بشأف المعاقيف ما لـ يتقرر لو معاش أساسي مستقل.  ـ1981لسنة 

مف المادة  (ب) إذا كاف االبف طالبًا كذلؾ في حدكد السف المقررة في الفقرة  -2
 .مف ىذا القانكف  (الحادية عشرة)

 المادة الخامسة عشر
 منحة الوفاة

في حالة كفاة صاحب المعاش األساسي يستمر صرؼ معاشو إلى المستحقيف 
عنو مف أفراد أسرتو الذيف تحددىـ المكائح في المكاعيد المحددة لمصرؼ، بافتراض 

عدـ كفاتو، كذلؾ عف الشير الذؼ حدثت فيو الكفاة كالشيريف التالييف لو، كتعتبر ىذه 
 .المبالغ منحة ال يجكز استردادىا أك الحجز عمييا
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 المادة السادسة عشر
 اشتراكات المعاش األساسي

 يفرض اشتراؾ يغطى بصفة جزئية تكمفة المعاشات األساسية كعبلكة العائمة  -1
المستحقة ألصحاب ىذه المعاشات كيقدر ىذا االشتراؾ بنسبة مف المرتب أك 
األجر الفعمي أك الدخل المفترض تحدد بقرار مف المجنة الشعبية العامة بناء 

 .عمى عرض مف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي

 كتسرؼ عمى ىذا االشتراؾ كافة األحكاـ كالقكاعد المتعمقة باالشتراكات  -2
الضمانية المنصكص عمييا بقانػكف الضمػاف االجتماعي كالمكائح كالقرارات 

 .الصادرة بمقتضاه

 المادة السابعة عشر
 تمويل المعاش األساسي

 :يككف تمكيل المعاش األساسي كعبلكة العائمة مف المكارد التالية (أ
 .حصيمة االشتراؾ المقرر بحكـ المادة السادسة عشرة -1

حصيمة الرسـك اإلضافية المقررة لصالح المعاش األساسي مف الرسـك  -2
 .الجمركية المستحقة عمى البضائع المستكردة

 .المبالغ الناتجة عف الرسـ المفركض عمى بيع التبغ المستكرد -3

 .أية رسـك أخرػ تقرر لصالح تمكيل المعاش -4

كتصدر المجنة الشعبية العامة بناء عمى عرض مف المجنة الشعبية العامة 
بما  (4، 3، 2)لمضماف االجتماعي قرارات بزيادة الرسـك المشار إلييا في البنكد 

 .يكفل التمكيل الذاتي الكامل لممعاش األساسي كعبلكة العائمة
تحصل اإليرادات المنصكص عمييا في ىذه المادة لصالح صندكؽ الضماف  (ب

االجتماعي كعمى الصندكؽ إيداعيا في حساب مستقل يخصص لمصرؼ منو كفقًا 
 .ألحكػاـ ىذا القانكف 

كفي حالة حدكث عجز في إيرادات المعاش األساسي تتـ تغطيتو كفقًا لما ىك  (ج
مف قانكف الضماف  (ثانيًا فقرة أ مف المادة الثانية كالثبلثيف)مبيف في البند 
 .ـ1980 لسنة 13االجتماعي رقـ 
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 المادة الثامنة عشر
 التأىيل ونظاـ األسر المنتجة

تتكلى المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات بالتنسيق مع الجيات  (أ
المختصة شئكف التدريب كالتأىيل كتنفيذ نظاـ األسر المنتجة لمستحقي المعاشات 
األساسية بما يكفل اعتمادىـ عمى النفس في كسب عيشيـ كذلؾ عمى النحك الذؼ 
تبينو المكائح كالقرارات التي تصدرىا المجنة الشعبية العامة بناء عمى عرض المجنة 

 .الشعبية العامة لمضماف االجتماعي
كيعػاد النظر في المعاشػات األساسية المستحقة عمى ضػكء ما يسفر عنو  (ب

 .التدريب كالتأىيل
 المادة التاسعة عشر
 المزايا وااعفاءات

 :يعفي أصحاب المعاشات األساسية مف أداء االلتزامات المالية التالية
 أقساط تممؾ المساكف المممككة لممجتمع أك أقساط القركض العقارية كالرسـك  -1

 .كالضرائب كالمصركفات التي تستحق عمى ذلؾ

 مقابل استيبلؾ المياه كالكيرباء في الحدكد كبالشركط التي يصدر بيا قرار  -2
 .مف المجنة الشعبية العامة

 نصف القيمة المقررة لنقل األشخاص بكسائل النقل العاـ الداخمي كيشمل  -3
 .حكـ ىذا البند كل مف تجب عمى المضمكف إعالتيـ

 المادة العشروف 
 األحكاـ العامة

تسرؼ بشأف المعاش األساسي األحكاـ العامة المنصكص عمييا في المكاد 
. ـ1980 لسنػة 13، مػف القانكف رقػـ 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 39، 37

 .بشأف الضمػاف االجتماعي
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 المادة الحادية والعشروف 
تصدر المجنة الشعبية العامة بناء عمى عرض المجنة الشعبية العامة لمضماف 

االجتماعي المكائح المتعمقة بالقكاعد كاإلجراءات التنفيذية البلزمة لبياف ضكابط 
يقافيا كانتياء الحق فييا  .استحقاؽ المعاشات األساسية كاستمرار صرفيا كا 

كتظل المكائح كالقرارات المعمكؿ بيا حاليًا سارية بما ال يتعارض كأحكاـ ىذا القانكف 
 .كذلؾ إلى حيف صدكر ما يعدليا أك يمغييا

 المادة الثانية والعشروف 
بشأف .  ـ1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (الثانية كالعشركف )تمغى المادة 

 .الضماف االجتماعي كما يمغى كل حكـ آخر يخالف أحكاـ ىذا القانكف 
 المادة الثالثة والعشروف 

 .كينشر في الجريدة الرسمية. ـ1986يعمل بيذا القانكف اعتبارًا مف أكؿ يناير 
 

 مؤتمر الشعب العاـ
 

 . مف كفاة الرسكؿ1394 شكاؿ 7صدر في 
 .ـ1985 يكنيك 24      المكافق 
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 البػػػػػػػػاب الثانػػػػػػػػػي
  ـ1991لسنػػػػػػػػػة  (25)القانوف رقػػػػـ 

 لسنة (16)بتعديل بعض أحكاـ القانوف رقـ 
 ـ بشأف المعػػػػػػاش األساسي1985
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م 1991نسنة  (25)م ـــــــقانون رقال

( 16)بتعديم بعض أحكام انقانون رقم 

م بشأن انمعاش األساسي 1985نسنة 

 :مؤتمر الشعب العاـ
تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العادؼ الثاني 

ـ كالتي صاغيا الممتقى العاـ لممؤتمرات الشعبية 1990ر المكافق .ك1400لعاـ 
في دكر " مؤتمر الشعب العاـ"كالمجاف الشعبية كالنقابات كاالتحادات كالركابط المينية 

ر .ك1400ذؼ الحجة : 5: إلى: ذؼ القعدة: 29انعقاده العادؼ في الفترة مف 
 .ـ1991: مف شير الصيف: 17 إلى 11: المكافق

 .ـ بشأف المعاش األساسي1985لسنة  (16)كبعد االطبلع عمى القانكف رقـ 
 :صيغ القانوف اآلتي

 :المادة األولى
 :ـ النص اآلتي85لسنة  (16)يستبدؿ بنص المادة الثامنة مف القانكف رقـ 

 :المادة الثامنة
 :الشيكخ

يعتبر شيخًا مف بمغ خمسًا كستيف سنة مف الرجاؿ كستيف سنة مف النساء، 
كتستثنى ىذه الفئة مف شرط عدـ كجكد العائل المنصكص عميو في البند ثالثًا مف 

 .المادة الثانية مف القانكف المشار إليو
 :المادية الثانية

تصرؼ المعاشات األساسية لمستحقييا بسيكلة كيسر في المكاعيد المقررة 
 .ليا

 :المادة الثالثة
يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية كفي كسائل 

 .اإلعبلـ المختمفة
 مؤتمر الشعب العاـ

 ر.ك1401/ مف شير ربيع الثاني: 8: صدر في
 .ـ1991: مف شير التمكر: 16: المكافق
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 البػػػػػاب الثػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػث
 (سابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)قرار المجنة الشعبية العامة 

  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػالدية1425لسنة  (92)رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 (16)بإضافة حكـ لممادة الثانية عشر مف القانوف رقـ 

  إفرنجي بشػػػػػػأف المعاش األساسػػػػػػػػي1985لسنػػػػػػة 
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  ميالدية1425لسنة  (92)قرار المجنة الشعبية العاـ رقـ 
 (16)بإضافة حكـ لممادة الثانية عشر مف القانوف رقـ 

  إفرنجي بشأف المعاش األساسي1985لسنة 

 :المجنة الشعبية العامة

 إفرنجي بشأف المعاش 1985لسنة  (16)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ 
 .األساسي

 ميبلدية بشأف نظاـ عمل المؤتمرات 1425لسنة  (1)كعمى القانكف رقـ 
 .الشعبية كالمجاف الشعبية

 إفرنجي بشأف الئحة 1985لسنة  (115)كعمى قرار المجنة الشعبية العاـ رقـ 
 .األمراض المزمنة

 ميبلدية بشأف 1423لسنة  (378)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 . إفرنجي بشأف المعاش األساسي1985لسنة  (16)البلئحة التنفيذية لمقانكف رؽ 

كبناًء عمى ما عرضو كل مف أميف المجنة الشعبية العامة لمصحة كالضماف 
 5/1444/ع. ش.  ؿ9االجتماعي كأميف المجنة الشعبية العامة لممالية بالمذكرة رقـ 

 . ميبلدية9/3/1425 ميبلدية المؤرخة في 1425لسنة 

 قػػررت
 (1)مادة 

( 16)تضاؼ إلى الفئات المحددة بمكجب المادة الثانية عشر مف القانكف رقـ 
 إفرنجي المشار إليو الفئات المذككرة فيما بعد ممف ىـ دكف سف الثامنة 1985لسنة 
 :عشر
 . المتخمفكف عقميًا مف فئة شديدؼ التخمف -1

 . المصابكف ببتر أك عجز دائـ في أكثر مف طرؼ مف األطراؼ األربع -2
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 المصابكف باألمراض المزمنة الذيف فاقت حالتيـ درجة الخطكرة المنصكص  -3
 .عمييا ببلئحة األمراض المزمنة

 (2)مادة 
 .يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره

 المجنة الشعبية العامة
 

 ذك القعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة/ 14: صدر في
  ميبلدية1425/الطير/2: المكافق
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 الػػػبػػػػػػػػاب الرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 قرار المجنػػػػػػػة الشعبية العامة سابقاًال 
  ـ 1423لسنػػػػػػة  (378) رقػػػػػػػػػػـ 

 بشػػػػػػػػػػػػػػأف الالئحػػػػػػػػػػػة التنفيذية
 لسنػػػػػػػػػػػػة (16 ) لمقانػػػػػػػػػػوف رقػػـ 

  ـ بشأف المعاش األساسى1985
 وتعديػػػػػػػػػالتو
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 المجنة الشعبية العامػػة
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار
  ميالدية,1423لسنة  (378)المجنة الشعبية العامة رقـ 

  إفرنجي,1985لسنة  (16)بشأف الالئحة التنفيذية لمقانوف رقـ 
 بشأف المعاش األساسي وتعديالتو

 :المجنة الشعبية العامة
ـ بشأف المعاش األساسي 1985لسنة  (16)بعد االطبلع عمى القانكف رقـ  -

 .كالمكائح كالقرارات المنفذة لو

( 16)ـ بتعديل بعض أحكاـ القانكف رقـ 1991لسنة  (25)كعمى القانكف رقـ  -
 .ـ1985لسنة 

ـ كتعديبلتو كالمكائح 1980لسنة  (13)كعمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ  -
 .الصادرة بمقتضاه

ميبلدية بشأف المجاف الشعبية كالئحتو 1423لسنة  (3)كعمى القانكف رقـ  -
 .التنفيذية

كعمى الئحة المعاش األساسي الصادرة بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة  -
 .ـ1986لسنة  (73)رقـ 

كبناًء عمى ما عرضو أميف المجنة الشعبية العامة لمصحة كالضماف  -
 . ميبلدية1423 مف شير ىانيباؿ 17االجتماعي بمذكرتو المؤرخة في 

 قررت
 (1)مادة 

ـ بشأف المعاش 1985لسنة  (16)يعمل بالبلئحة المرفقة تنفيذًا لمقانكف رقـ 
 .األساسي كتعديمو المشار إليو
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 (2)مادة 
يعاد ربط المعاشات األساسية كفقًا لبلئحة المرفقة اعتبارًا مف أكؿ شير التمكر 

 . ميبلدية1423
 (3)مادة 

تسرؼ فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذه البلئحة أحكاـ المكائح كالقرارات 
 .ـ بشأف الضماف االجتماعي1980لسنة  (13)الصادرة بمقتضى القانكف رقـ 

 (4)مادة 
تمغى الئحة المعاش األساسي الصادرة بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .ـ، كما يمغى كل حكـ يخالف أحكاـ البلئحة المرافقة1986لسنة  (73)
 (5)مادة 

عمى الجيات المختصة تنفيذ البلئحة المرفقة، كيعمل بيا اعتبار مف تاريخ 
 .صدكرىا، كتنشر في الجريدة الرسمية

 المجنة الشعبية العامػػػػػػة
 

 ر.ك1404: ربيع األكؿ: 17: صدر في
  ميبلدية1423: ىانيباؿ: 25: المكافق
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 الئحة المعاش األساسي
 الباب األوؿ

 ضوابط صرؼ المعاش األساسي
 (1)مادة 

يككف صرؼ المعاش األساسي أك إيقافو أك الحرماف منو كفقًا لمقكاعد 
 .كالضكابط كالشركط المنصكص عمييا في ىذه البلئحة

 (2)مادة 
يبدأ استحقاؽ المعاش األساسي اعتبارًا مف أكؿ الشير الميبلدؼ التالي لتاريخ 

صدكر القرار بالربط عمى أنو إذا صدر القرار في اليـك األكؿ مف الشير استحق 
 .المعاش اعتبارًا مف ذلؾ اليـك

 (3)مادة 
يصرؼ المعاش األساسي مضافًا إليو عبلكة العائمة المستحقة في نياية كل 
شير كيككف الصرؼ نقدًا عف طريق فركع الصندكؽ أك مكاتبو أك بمكجب صؾ 

مسحكب عمى أحد المصارؼ الكطنية العاممة في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية 
 .االشتراكية العظمى أك عف طريق اإليداع مباشرًة في حساب المستحق

 (4)مادة 
يؤدؼ المعاش إلى مستحقيو مباشرًة عمى أنو إذا كاف مستحق المعاش فاقد 
األىمية أك ناقصيا أك عاجزًا كال تمكنو ظركفو مف استبلـ المعاش فيجكز تسميـ 

المعاش إلى كصيو أك القيـ عميو أك إلى شخص آخر يككمو ليذا الغرض عف طريق 
المحكمة المختصة كال يجكز تككيل مكظفي الضماف االجتماعي في استبلـ المعاش، 

 .كما ال يجكز تسميـ المعاش إلى القاصر إال بإذف مف المحكمة المختصة
 (5)مادة 

يصرؼ لؤلرممة معاش أساسي لمدة عاـ كاحد قابل لمتجديد بشرط تقديـ ما 
يفيد انتسابيا لمركز التدريب أك التأىيل أك برنامج األسرة المنتجة إلى أف يتكفر عمل 

 . سنة ميبلدية مف غير ذات األبناء45ليا كذلؾ لؤلرممة التي ال يتجاكز عمرىا 
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 (6)مادة 
تستحق أسرة صاحب المعاش عند كفاتو إعانة دفف كفقًا ألحكاـ قرار المجنة 

 .الشعبية العامة ببلئحة منحة الكالدة كا عانة الدفف

 الباب الثاني
 ربط المعاش
 (7)مادة 

يربط المعاش األساسي خبلؿ شير كاحد عمى األكثر مف تاريخ البث في 
الطمب بالقبكؿ كيبيف قرار الربط اسـ صاحب المعاش كأسماء مف يستحقكف معو في 

 .ذلؾ المعاش
 (8)مادة 

يربط المعاش األساسي لؤليتاـ باسـ كالدتيـ أك أكبرىـ سنًا عمى أف يقسـ 
ذا كاف األيتاـ مف عدة أميات فيربط لكل مجمكعة مف أـ كاحدة  بينيـ بالتساكؼ، كا 

 .معاش مستقل
 (9)مادة 

يعامل العائدكف مف الميجر الحاممكف لبطاقة العكدة معاممة العرب الميبييف 
 .المستحقيف لممعاش األساسي كذلؾ مف حيث شركط االستحقاؽ

 (10)مادة 
يككف ربط المعاش األساسي لؤلسر المحتاجة كعديمة الدخل لمغائب كالمفقكد 

 .كالسجيف مف تاريخ ثبكت حالة الغياب أك الفقداف أك السجف
كيعتبر مفقكدًا مف جيل مكاف كجكده كما يعتبر غائبًا مف انقطع عف أسرتو 

 .مدة ستة أشير دكف سبب معركؼ
 (11)مادة 

يربط المعاش األساسي لمعاجزيف عف العمل جزئيًا لمدة عاـ إلى حيف إعادة 
بقرار مف لجنة تقدير  (%50)تأىيميـ لمعمل كيعتبر عاجزًا متى بمغت نسبة عجزه 

 .العجز المختصة
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 (12)مادة 
يربط معاش أساسي لممطمقة الغير قادرة ماديًا متى كانت حاضنة ألبنائيا أك 

عمى أف ينطبق عمى المطمقة األجنبية الحاضنة مف  ( سنة ميبلدية45)تجاكز عمرىا 
زكج ليبي نفس الشركط التي تنطبق عمى الميبيات عند انقضاء العدة، كيطبق عمى 
المطمقة الميبية الغير ذات أبناء كالغير قادرة ماديًا قدرة العائل الشرعي بالنسبة لؤلب 

 . سنة45متى كاف سنيا تحت 
 (13)مادة 

يربط معاش أساسي لؤلسر المحتاجة لممحتجز أك المحبكس احتياطيًا أك 
 .تنفيذًا لحكـ قضائي متى تجاكزت مدة االحتجاز أك الحبس أك اإليقاؼ شيريف

عمى أف يثبت مف خبلؿ البحث االجتماعي الميداني الذؼ يجريو صندكؽ 
 .الضماف االجتماعي مدػ حاجة األسرة إلى ىذا المعاش

 (14)مادة 
تككف األرممة التي تعمل بمثابة العائل الشرعي ألبنائيا القصر عمى أف 

 .ينطبق بشأنيا قدرة العائل الشرعي عند احتساب فرؽ المعاش
 (15)مادة 

يربط معاش أساسي لمشيكخ ممف ال دخل ليـ كغير قادريف ماديًا متى بمغ 
سنة ميبلدية عمى أف يثبت ذلؾ مف خبلؿ  (60)سنة ميبلدية كالمرأة  (65)الرجل 

 .بحث اجتماعي ميداني يجريو صندكؽ الضماف االجتماعي
 (16)مادة 

يككف صرؼ منحة الكفاة إلى زكجة المتكفى أك أكبر األبناء سنًا مف 
 .المستحقيف كذلؾ في حالة استمرار استحقاؽ المعاش

 الباب الثالث
 إجراء طمب المعاش

 (17)مادة 
يقدـ طمب الحصكؿ عمى المعاش األساسي إلى فرع صندكؽ الضماف 

االجتماعي أك أحد المكاتب التابعة لو كالذؼ يقع بدائرتو محل إقامة الطالب كذلؾ 
 .عمى النمكذج المعد ليذا الغرض
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 (18)مادة 
يرفق بطمب الحصكؿ عمى المعاش األساسي المستندات التالية حسب حاالت 

 :االستحقاؽ
 . شيادة بالحالة االجتماعية مف مكتب األحكاؿ المدنية المختصة -1

 شيادة بعدـ كجكد دخل مف الجية المختصة قانكنًا بذلؾ معتمدة مف أميف  -2
 .المجنة الشعبية لممؤتمر الشعبي األساسي المختص

 شيادة بعد كجكد عائل شرعي قادر عمى اإلعالة مف أميف المجنة الشعبية  -3
 .لممؤتمر الشعبي األساسي

 . شيادة الجنسية -4

 .  شيادة اإلقامة في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى -5

 شيادة بحبس العائل أك حجزه أك سجنو أك فقده أك غيبتو مف عضك المجنة  -6
الشعبية العامة لمعدؿ كاألمف العاـ بالمؤتمر الشعبي األساسي الكاقع في 

 .نطاقو

 . شيادة بعدـ استحقاؽ معاش آخر -7

 . شيادة ميبلد -8

 . شيادة ترمل أك طبلؽ أك كفاة األب لؤليتاـ -9

 . تقرير طبي معتمد مف لجنة تقدير العجز مبينًا بو نسبة العجز -10

 . شيادة بعدـ الزكاج لممرأة -11

 . شيادة المستكػ الدراسي -12

 . شيادة بعدـ العمل مف مكتب القكػ العاممة بالمنطقة -13

ىذا كيجرػ بحث اجتماعي ميداني يقـك بو األخصائي االجتماعي بالمكتب 
 .الذؼ يقع في نطاقو طالب المعاش عف كضعو المعيشي كاألسرؼ 

 (19)مادة 
تقيد الطمبات المستكفاة في سجل خاص مرتبة بأرقاـ مسمسمة حسب تاريخ 
كركدىا كيعطي طالب المعاش إيصااًل باالستبلـ مبينًا بو رقـ الطمب كتاريخ قيده 

 .بالسجل
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كيجب عمى الجية المختصة بتمقي الطمبات أف تؤشر عمى الطمبات بما يفيد 
صحة البيانات الكاردة بو كما يجب عمييا إعادة الطمبات غير المستكفاة إلى مقدمييا 

 .مع بياف سبب اإلعادة
 (20)مادة 

يقـك قسـ المعاش األساسي بفرع صندكؽ الضماف االجتماعي كمكاتبو الكاقعة 
في نطاقو الجغرافي ببحث الطمبات المستكفاة لمتأكد مف صحة بياناتيا كالمستندات 

المرفقة بيا ثـ يحيل الطمب إلى لجنة ربط المعاشات األساسية بفرع الصندكؽ 
 .المختص

 (21)مادة 
عمى قسـ المعاش األساسي إببلغ طالب المعاش بقبكؿ طمبو أك رفضو كذلؾ 

 .خبلؿ خمسة عشر يكمًا مف تاريخ صدكر القرار بشأنو
 (22)مادة 

يجب البث في طمب الحصكؿ عمى المعاش خبلؿ شير مف تاريخ تقديمو 
 .متى كاف مستكفيًا لمشركط المطمكبة أك مف تاريخ استيفاء تمؾ الشركط

 (23)مادة 
لطالب المعاش حق التظمـ مف القرارات الصادرة بشأنو سكاء برفض الطمب أك 

 .بربط المعاش أك بحرمانو منو أك إيقاؼ صرفو لو كميًا أك جزئياً 
 (24)مادة 

يقدـ طمب التظمـ إلى مدير فرع صندكؽ الضماف االجتماعي المختص كعميو 
البث في التظمـ خبلؿ شير عمى األكثر مف تاريخ تقديمو كذلؾ بالحفع أك بإعادة 

عرض األكراؽ عمى المجنة المختصة مشفكعًا بمبلحظاتو كيككف قرار لجنة الربط في 
ىذه الحالة نيائيًا مع عدـ اإلخبلؿ بحق الطالب في التظمـ إلى لجنة المنازعات 

لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (44)المنصكص عمييا في المادة 
 .ـ1980
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 الباب الرابع
 إعادة النظر في المعاش

 (25)مادة 
عمى صاحب المعاش أك مف ينكب عنو أف يقدـ إلى قسـ المعاش األساسي 
بفركع الصندكؽ كمكاتبو بيانًا سنكيًا عف الكضع المالي كاالجتماعي لو لممستحقيف 

معو أك مف يعكليـ، كيككف تقديـ البياف عمى النمكذج المعد ليذا الغرض أماـ 
المكظف المختص بقسـ المعاش األساسي بفركع الصندكؽ ككحدات المعاش 
 .األساسي بالمكاتب، كيجب تقديـ البياف قبل نياية شير النكار مف كل عاـ
كما يجب تقديـ البياف كمما طرأ تغير عمى الحالة العائمية أك المالية 

لممستحقيف متى كاف مف شأف ذلؾ إعادة النظر في المعاش، كيسرؼ حكـ ىذه الفقرة 
 .عمى الجيات اإلدارية المختصة متى عممت بالتغير
 (26)مادة 

يعاد النظر في المعاش األساسي سكاًء بإنياء االستحقاؽ أك كقفو أك إعادة 
مف ىذه البلئحة،  (25)ربطو كفقًا لمبياف السنكؼ كالتبميغات المشار إلييا في المادة 

كيسرؼ القرار بإعادة النظر اعتبارًا مف أكؿ الشير الميبلدؼ التالي لتاريخ الكاقعة 
 .المكجبة إلعادة النظر

 (27)مادة 
عمى الكرثة كعمى المجنة الشعبية لممؤتمر الشعبي األساسي إببلغ فرع 
كيعاد . صندكؽ الضماف االجتماعي المختص عف كفاة صاحب المعاش فكر كقكعيا

 .النظر في المعاش بالنسبة لمكرثة كفقًا لشركط االستحقاؽ المقررة
 (28)مادة 

إذا حبس صاحب المعاش أك سجف ألؼ سبب مف األسباب فيستمر صرؼ 
المعاش األساسي إلى أسرتو أك إلى المستحقيف معو في المعاش ذاتو، عمى أنو إذا 

جاكزت مدة الحبس شيريف فيعاد النظر في ربط المعاش ألسرتو كفقًا لشركط 
االستحقاؽ المقررة، كيطبق حكـ الفقرة السابقة في حالة إيكاء صاحب المعاش في 

 .إحدػ الدكر الخاصة بالمسنيف أك العجزة أك المعاقيف
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 الباب الخامس
 وقف صرؼ المعاش

 (29)مادة 
مع مراعاة أحكاـ المادة السابقة يكقف صرؼ المعاش األساسي في الحاالت 

 :اآلتية
 . إذا قيدت حرية صاحب المعاش ألؼ سبب مف األسباب -1

 . إذا تـ إيكاؤه في دكر العجزة أك الشيخكخة أك مصحات كمراكز المعاقيف -2

 . إذا غادر صاحب المعاش األساسي أراضي ليبيا بنية اإلقامة خارجيا -3

 . إذا امتنع صاحب المعاش عف التقدـ لمفحص الطبي -4

 . إذا لـ يقدـ البياف السنكؼ عف كضعو العائمي أك المالي -5

 . إذا لـ يتقدـ الستبلـ معاشو لمدة تزيد عمى أربعة أشير -6

 الباب السادس
 (30)مادة 

 :يحـر صاحب المعاش األساسي منو في الحاالت اآلتية
 إذا امتنع بغير عذر مقبكؿ عف التقدـ إلعادة التأىيل أك عف االلتحاؽ  -1

 .بدكرات تدريبية مينية أك حرفية أك برنامج األسرة المنتجة

 إذا حكـ عميو في جريمة تسكؿ أك ثبت لصندكؽ الضماف االجتماعي  -2
مف قيمة % 50المختص أنو يتسكؿ كيككف الحرماف في ىذه الحالة بكاقع 

ذا تكرر مف المستحق القياـ بالتسكؿ يككف الحرماف مف  المعاش األساسي، كا 
 .المعاش كمياً 

 . إذا تكفرت لو فرصة عمل كامتنع عف االلتحاؽ بيا -3

 (31)مادة 
يسترد مف صاحب المعاش ما يككف قد حصل عميو نتيجة إلدالئو ببيانات 

 .غير صحيحة
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 الباب السابع
 انتياء الحق في المعاش

 (32)مادة 
 :ينتيي الحق في المعاش في األحكاؿ اآلتية

 . زكاج األرممة أك المطمقة أك اليتيمة -1

 . تجاكز اليتيـ الذكر سف الثامف عشر أك إنياء الدراسة -2

 . انتياء حالة العجز أك تأىيل العاجز تأىيبًل كامبًل لمعمل -3

 . فقد الجنسية -4

 . اإلقامة المستديمة في الخارج -5

 . الكفاة -6

 . االلتحاؽ بعمل أك استحقاؽ مرتب أك أجر أك معاش آخر -7

 . الحصكؿ عمى أؼ دخل آخر -8

 . فقد أؼ شرط مف شركط االستحقاؽ -9

 الباب الثامف
 أحكاـ عامة
 (33)مادة 

عند عدـ حضكر صاحب المعاش الستبلـ معاشو في المكعد المحدد ال يتـ 
صرؼ المعاش لو ألكثر مف شيريف إال إذا قدـ مستندات لمدير الفرع أك المكتب 

المختص تدؿ عمى أف ىناؾ ظركفًا حالت دكف استبلمو لممعاش، كفي كل األحكاؿ 
 .ال تزيد األشير المصركفة عمى أربعة أشير فقط
 (34)مادة 

يخضع جميع أصحاب المعاش األساسي بسبب العجز إلعادة الفحص الطبي 
لمتحقق مف استمرار كجكد العجز، كتجرػ إعادة الفحص كل سنة مف تاريخ ربط 

المعاش، كيتـ الفحص أك إعادة الفحص أماـ المجاف الطبية المشكمة بمقتضى الئحة 
 .تقدير العجز
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 (35)مادة 
يعفى مف شركط الفحص الطبي أك إعادة  (34)استثناًء مف حكـ المادة 

 :الفحص الطبي الفئات اآلتية مف المستحقيف
 . المكفكفكف  -1

 . المقعدكف  -2

 . مبتكرك األطراؼ -3

 (36)مادة 
تحدد السجبلت كالنماذج كاألكراؽ المتعمقة بتطبيق المعاش األساسي بقرار مف 
أميف لجنة إدارة الصندكؽ بناًء عمى عرض مف مدير إدارة شؤكف المعاش األساسي، 

لى أف يصدر ىذا القرار يستمر العمل بالنماذج كالسجبلت المعمكؿ بيا حالياً   .كا 
 

 ر.ك1404/ربيع األكؿ/ 17: صدر في
  ميبلدية1423/ىانيباؿ/ 25: المكافق
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 " سابقػػػػػػاًال "قرار المجنة الشعبية العامة 
  ـ2006لسنػػػػػة  (277)رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 بزيادة قيمة المعاشات األسػػػػػػػػػػػػػػػػاسية
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 قرار المجنة الشعبيػػػة العامػػػة
  ـ2006لسنػػػػة  (277)رقـ 

 بزيادة قيمة المعاشات األساسية
 المجنة الشعبية العامة,,,

تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية بشأف تحسيف دخكؿ ذكؼ الدخل  -
 .المحدكد  كأصحاب المعاشات

كعمبًل بما أقره مجمس التخطيط العاـ في اجتماعو العادؼ الثاني لمعاـ  -
، بشأف دراسة مكضكع كيفية رفع دخل الفرد (مسيحي2004)ر .ك1372

 .كالمجتمع

ر بشأف المؤتمرات الشعبية .ك1369لسنة  (1)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ  -
 .كالمجاف الشعبية، كالئحتو التنفيذية

 . مسيحي، بإصدار قانكف الخدمة المدنية1976لسنة  (55)كعمى القانكف رقـ  -

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

 مسيحي، بشأف الضماف االجتماعي 1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ  -
 .كتعديبلتو

 مسيحي، بشأف المعاش األساسي، 1985لسنة  (16)كعمى القانكف رقـ  -
 .كتعديبلتو

 ميبلدية، بإنشاء صندكؽ الرعاية 1428لسنة  (20)كعمى القانكف رقـ  -
 . ميبلدية1430لسنة  (10)االجتماعية المعدؿ بالقانكف رقـ 

كعمى ما انتيت إليو المجاف المشكمة بمقتضى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
 .ر بتشكيل لجاف كتحديد مياميا.ك1374لسنة  (372)

 .ر.ك1369كعمى ما قررتو المجنة الشعبية العامة في اجتماعيا الثاني لسنة  -

كعمى ما قررتو أمانة المجنة الشعبية العامة في اجتماعيا العادؼ السابع  -
 .ر.ك1374كالعشريف لسنة 
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 "قػػػررت"
 (1)مادة 

 :تزاد قيمة المعاش األساسي بحيث تصبح عمى النحك اآلتي
 .مائة كثبلثيف دينارًا لممستحقيف الذيف ال يعكلكف  (130) -أ 

 .مائة كثمانيف دينارًا لممستحقيف مف األسر المككنة مف شخصيف (180) -ب 

مائتيف كعشريف دينارًا لممستحقيف مف األسر المككنة مف ثبلثة  (220) -ج 
 .أشخاص كأكثر

 (2)مادة 
تمكؿ الزيادة في قيمة المعاشات األساسية مف مصادر تمكيل المعاش 

األساسي المحددة قانكنًا كما تخصصو أمانة المجنة الشعبية العامة ليذا الغرض مف 
مكارد صندكؽ الجياد كأمكاؿ الزكاة، كعكائد استثمارات صندكؽ اإلنماء االقتصادؼ 

 .كاالجتماعي المخصصة لممحركميف مف الثركة، كغيرىا مف المكارد األخرػ 
 (3)مادة 

، كعمى ( مسيحي2006)ر . ك1374يعمل بيا القرار مف أكؿ شير الكانكف 
 .الجيات المختصة تنفيذه، كينشر في مدكنة اإلجراءات

 المجنة الشعبية العامة
 

  ذؼ القعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة7: صدر في
 ( مسيحي2006)ر .ك29/11/1374: المكافق
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  ـ1992لسنػػػة  (10)القانوف رقـ 
 بشأف إصدار قانوف األمف والشرطة
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ؼ   1992لسنة  (10)وف رقـ ػػقافاؿ
األمف والشرطة إصدار قانوف بشأف 

 :مؤتمر الشعب العاـ
  .كبعد االطبلع عمي قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية

  . بشأف البطاقات الشخصيةـ63لسنة  (18)كعمى قانكف رقـ 
  .كعمى قانكف األسمحة كالذخائر كالمفرقعات كتعديبلتو

  .ؼ بشأف الدفاع المدفـ71لسنة  (11)كعمى قانكف رقـ 
  . بشأف الشرطة كتعديبلتوـ72لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ 

  .ـ75لسنة  (47)كعمى قانكف السجكف رقـ 
  .ـ بشأف الخدمة المدنية كتعديبلتو76لسنة  (55)كعمى القانكف رقـ 
  .ـ بتأسيس شركة عامة الستيراد السمع األمنية77لسنة  (21)كعمى القانكف رقـ 
  . بشأف الضماف االجتماعيـ80لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ 
  . بشأف الجنسية العربيةـ80لسنة  (18)كعمى القانكف رقـ 
 بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف الكطنييف بالجماىيرية ـ81لسنة  (15)كعمى القانكف رقـ 

  .العربية الميبية الشعبية االشتراكية
  . بشأف المركر عمي الطرؽ العامةـ84لسنة  (11)كعمى القانكف رقـ 
  . بشأف مستندات السفرـ85لسنة  (4)كعمى القانكف رقـ 
  . بشاف األمف الشعبي المحميـ85لسنة  (18)كعمى القانكف رقـ 
قامة األجانب في ليبياـ87لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ   . بشأف الدخكؿ كالخركج كا 
  . بشأف معاممة المكاطنيف العربـ89لسنة  (10)كعمى القانكف رقـ 
  . بشأف المخدرات كالمؤثرات العقميةـ90لسنة  (7)كعمى القانكف رقـ 
  . بشأف المجاف الشعبيةـ90لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ 

صيغ القانوف اآلتي 
المادة األولى 

  .يعمل في شأف األمف كالشرطة بأحكاـ القانكف المرافق
المادة الثانية 

تصدر البلئحة التنفيذية ليذا القانكف بقرار مف المجنة الشعبية العامة بناء 
  .عمى ما عرض مف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ
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  المادة الثالثة
 :-تنظـ البلئحة التنفيذية ليذا القانكف عمى كجو الخصكص

  .نظـ كأساليب مساىمة المكاطف في المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ -أ 
  . األمف الشعبي كتنظيـ كيفية قياميـ بياؼالمياـ كالكاجبات لمتطكع -ب 
  .شركط قبكؿ التطكع باألمف الشعبي كاإلجراءات الخاصة بذلؾ  -ج 
  .المعاممة المالية لممتطكعيف باألمف الشعبي -د 

  .النماذج كالسجبلت كالدفاتر كالبطاقات البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف - ق 
الحاالت التي يجكز فييا حمل األسمحة كاألجيزة كالنمكذج المعتمد لبطاقات - ك 

  .اليكية المتعمقة بمتطكعي األمف الشعبي
 األمف ؼضكابط كقكاعد التأديب كما يتعمق بمسائل شئكف الخدمة لمتطكع- ز 

  .الشعبي
المادة الرابعة 

 ـ بشأف األمف الشعبي المحمى، كما يمغى كل 85 لسنة 81يمغى القانكف رقـ 
  .حكـ يخالف أحكاـ ىذا القانكف 

كيستمر العمل بالمكائح كالقرارات التنفيذية المعمكؿ بيا كقت صدكر ىذا 
  . ال يتعارض مع أحكامو، كذلؾ إلى حيف صدكر ما يعدليا، أك يمغييا القانكف فيما

  المادة الخامسة
يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية ككسائل 

  . المختمفةاإلعبلـ
  مؤتمر الشعب العاـ

  . مف كفاة الرسكؿ1402ربيع األكؿ  / 4 :صدر في
  .ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ميبلدؼ1992/ الفاتح  / 3 :المكافق
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ة ػػػوف األمف والشرطػػقاف
المادة األولى 

......................................................................... 

......................................................................... 
.........................................................................  

  المادة الخامسة والتسعوف 
  -: خدمة عضك ىيئة الشرطة عند بمكغو السف اآلتيةؼ تنتو -1

  . سنة60بالنسبة لمضباط  -أ 
  . سنة58بالنسبة لضباط الصف  -ب 

  .كتحسب السف كفق شيادة الميبلد المقدمة عف التعييف
 كيجكز إذا اقتضت الضركرة أك المصمحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة  -2

التزيد عمى سنتيف بقرار مف المجنة الشعبية العامة، كلمدة سنتيف لمف عداىـ 
  .مف الرتب األخرػ بقرار مف أميف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ

  المادة السادسة والتسعوف 
تجكز إحالة عضك ىيئة الشرطة إلي التقاعد بناء عمى طمبو إذا جاكزت مدة 

  .خدمتو بالشرطة ثبلثيف سنة
  المادة السابعة والتسعوف 

 خدماتو بسبب بمكغو السف المقررة ؼيستحق عضك ىيئة الشرطة الذؼ تنتو
% 50لترؾ الخدمة أك بسبب عدـ المياقة الصحية معاشًا تقاعديًا يحسب عمى أساس 

خمسيف في المائة مف مرتبو متى بمغت مدة خدمتو التقاعدية عشريف سنة، كتزاد ىذه 
اثنيف في المائة مف المرتب عف كل سنة خدمة يقضييا بعد % 2النسبة بكاقع 

ثمانيف في المائة مف  (%80)يجاكز المعاش المستحق  بحيث السنة العشريف 
  .المرتب
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 فتور إدارة القانوف بشأف تعديل أعمار أعضاء ىيئػػػػػػػػػات
 الشرطة قبل بمػػػػػػػػػػوغ سف ااحالػػػػػػػػػػة عمى التقاعد 

  ـ22/6/1999 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرة فػػػػػػي 
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                                                     99-83-17-ؽ.ع.ع:الرقـ االشارر 
  ـ22/06/1999:التاريخ
 
 /مدير عاـ الشؤوف اادارية والمالية/ األخ

  بأمانة المجنة الشعبية العامة لمعدؿ واألمف العاـ

 بعد التحية،،،
ميبلدية كالذؼ 10/6/1423المؤرخ في  (256)باإلشارة إلى كتابكـ رقـ 

تستطمعكف فيو مكافاتكـ بالرأؼ القانكني حكؿ تنفيذ األحكاـ القضائية النيائية بتعديل 
أعمار بعض أعضاء ىيئة الشرطة الصادرة قبل بمكغ سف اإلحالة عمى التقاعد كتمؾ 
التي يتقدمكف بيا أثناء حصكليـ عمى فترة تمديد مدة خدمتيـ لمدة سنتيف إضافيتيف 

 .بعد بمكغيـ سف اإلحالة عمى التقاعد
 ورداًال عمى ذلؾ تفيد
ؼ المؤرخ في 1/1996/ بأف إدارة القانكف بمكجب كتابيا رقـ ع ع ؽ

ـ قد طمبت مكافاتيا بالممفات الكظيفية لممعنييف بالرأؼ القانكني المطمكب 24/6/28
/ كيعد مركر سنة تقريبًا أحمتـ الممف الشخصي ألحد المذككريف كىك الضابط عقيد

 .ميبلدية28/5/1429 بتاريخ 227/ىػ3/8طي كتابكـ رقـ  (جمعة مرعي الزكرؽ 
 :كبعد اإلطبلع عمى محتكيات الممف فقد استباف اآلتي

إف ىذا الممف كاف مف المتعيف أف يككف الكعاء الطبيعي لتاريخ حياة المعني 
الكظيفية كالحاؿ أنو قد عمقت بو جممة مف الشكائب تقتضي طبيعة سبلمة الرأؼ 

الكقكؼ منيا الستجبلئيا نظرًا لما في ذلؾ مف أىمية بالغة في بياف المركز القانكني 
مكضكع التساؤؿ كالذؼ يتمخص في مرجعية مفادىا أف عبلقة المكظف بالدكلة مف 
حيث دخكلو في الخدمة كبقاؤه فييا كخركجو منيا يجب أف يككف مقدرًا عمى أساس 

ثابت كال تترؾ قمقة حائرة كقد جاءت جممة مف األكراؽ كاإلفادات في الممف متضاربة 
 .بشأف تاريخ ميبلد المعني

زاء خمك الممف مف شيادات الميبلد التي تقدـ كمستخرج رسمي  كحيث أنو كا 
عند التعييف كيتـ الرككف إلييا في حساب مدة الخدمة إال أنو كبعد اإلطبلع عمى 
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فإف الثابت في  (الدائرة المدنية)صكرة الحكـ الصادرة مف محكمة باب بف غشير 
 .ؼ1936مدكناتو أف المعني قد قدـ لممحكمة شيادة ميبلد مثبت فييا أنو مف مكاليد 

كمتى كاف ىذا التاريخ قد صادؼ تكاريخ أخرػ مشابية لو في ممف الخدمة 
 .ؼ1936لذلؾ يمكف القكؿ بأف تاريخ ميبلد المعني تككف في 

ـ بشأف 1992 لسنة 10مف القانكف رقـ  (95)كحيث أنو كبأعماؿ نص المادة 
 :إصدار قانكف األمف كالشرطة كالتي تقضي بأف

 : تنتيي خدمة عضك ىيئة الشرطة عند بمكغو السف اآلتية -1
 . سنة60بالنسبة لمضابط  -أ 

 . سنة58بالنسبة لضباط الصف  -ب 

 .كتحسب السف كفق شيادة الميبلد المقدمة عند التعييف

 كيجكز إذا اقتضت الضركرة كالمصمحة العامة تمديد خدمة الضابط لمدة  -ج 
 .إلخ... ال تزيد عمى السنتيف بقرار مف المجنة العشبية العامة 

سنة 60فإف سف انتياء خدمة المعني تككف قد انتيت بقكة القانكف ببمكغو سف 
ؼ كحيث أنو قد تحصل عمى تمديد لخدمتو لفترة 1996ميبلدية كذلؾ في سنة 

ـ فإف تاريخ 1425 لسنة 610سنتيف كذلؾ بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
إحالتو عمى التقاعد إنما تككف بانتياء السنتيف المذككرتيف التي تحسب اعتبارًا مف 

 .ؼ1996تاريخ انتياء خدمتو في سنة 
كحيث أف حصكؿ المعني عمى حكـ قضائي نيائي مذيل بالصيغة التنفيذية 

 مف قانكف األمف 95بتعديل تاريخ ميبلده ال يرتب أثرًا أماـ صراحة نص المادة 
كالشرطة المشار إليو كذلؾ دكف الخكض في مسألة حجية الحكـ كقكتو كالتي قررت 
تعديل عمره إنما يككف كفق شيادة الميبلد المقدمة عند التعييف ىذا مف ناحية كمف 

 ال ينسحب إلى 95ناحية أخرػ فإف االستثناء الكارد في الفقرة الثانية مف المادة 
نما ينصرؼ إلى مدة الخدمة فقط كلك كاف  أصل احتساب سف اإلحالة عمى التقاعد كا 
المشرع يقصد ترتب أؼ أثر عمى خبلؼ ذلؾ لما قرر حكمو بأف احتساب السف كىك 
يدرؾ إمكانو المجكء إلى القضاء لمف يشمميـ النص لمحصكؿ عمى أحكاـ قضائية 

 .بشأف تعديل تمؾ السف
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كمتى كاف قانكف الشرطة قد استيدؼ تنظيـ كظائف قطاع الشرطة فإنو يعد 
 .قانكنًا خاصًا كاجب التطبيق دكف غيره بما في ذلؾ أحكاـ انتياء الخدمة
 وتأسيساًال عمى ما تقدـ فإف إدارة القانوف ترر 

ؼ بشأف 1992 لسنة 10مف القانكف رقـ  (95) كجكب إعماؿ نص المادة  -1
إصدار قانكف األمف كالشرطة فيما يتعمق باحتساب سف اإلحالة عمى التقاعد 

 .كذلؾ كفقًا لشيادة الميبلد المقدمة عند التعييف

فإف خدمتو تعتبر  (جمعة مرعي الزركؽ / عقيد) أنو حكؿ طمب الضابط  -2
منتيية بانتياء فترة التمديد التي تحصل عمييا بمكجب قرار المجنة الشعبية 

ـ كأنو ال أثر لمحكـ الذؼ تحصل عميو بتعديل 1425 لسنة 610العامة رقـ 
تاريخ ميبلده خبلؿ ىذه الفترة أماـ حكـ القانكف عبلكًة عمى أف فترة التمديد 
 .المذككرة التي تحصل عمييا ال تعد تعديبًل لتاريخ ميبلده المقدـ عند التعييف

 
 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

  ـ22/6/1999
   المستشػػػػػػػػػػػار
 عبدالسالـ بشير التومي
   رئيس إدارة القانػػػػػػوف 
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 مدير إدارة المعاشات والمنافع بإدارة الصندوؽ / كتاب السيد
 (10)مف القانوف رقػػػػػـ  (97)بخصوص تطبيق المادة 

  ـ بشأف األمف والشرطػػػػػػػػػػة1992لسنػػػػة 
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 ىػ1434ذك الحجة - 22/                        لتاريخ46457-2-9/ اإلشارؼ 
 ـ2013 أكتكبر – 27/                     المكافق

 صندوؽ الضماف االجتماعي
 تعميـ

 مدراء فروع صندوؽ الضماف االجتماعي/ السادة
 تحية طيبة وبعد,,

مف خبلؿ دراسة عينة مف ممفات معاشات المحاليف عمى المعاش مف أعضاء األمف 
 لسنة 10 مف القانكف رقـ 97كالشرطة لكحع كجكد تبايف في تطبيق نص المادة 

يستحق عضك ىيئة الشرطة الذؼ "ـ، بشأف األمف كالشرطة كالتي تنص عمى 1992
تنتيي خدماتو بسبب بمكغو السف المقررة لترؾ الخدمة أك بسبب عدـ المياقة الصحية 

خمسكف في المائة مف مرتبو متى بمغت مدة  % 50معاشا تقاعديا عمى أساس 
اثنيف في المائة مف % 2خدمتو التقاعدية عشريف سنة، كتزاد ىذه النسبة بكاقع 

المرتب عف كل سنة خدمة يقضييا بعد العشريف سنة بحيث ال يجاكز المعاش 
، كمف خبلؿ استقراء النص القانكني "ثمانيف في المائة مف المرتب (%80)المستحق 

ؼ -ف-ص"مدير مكتب الشؤكف القانكنية رقـ / السابق كاستنادًا عمى كتاب السيد
، يتضح أف تسكية معاشات أعضاء األمف (ـ1/10/2009)كالمؤرخ في " 39-5

 :كالشرطة تككف عمى النحك التالي
ـ أف يككف 1992لسنة  (10)مف القانكف رقـ  (97) يشترط لتطبيق المادة  -1

 .سنة أك أكثر (20)لعضك األمف كالشرطة المحاؿ عمى المعاش مدة خدمة 

 :  أف تككف فئة اإلحالة عمى المعاش محصكرة في -2

 سنة، 60بالنسبة لمضباط )بمكغ السف القانكنية لئلحالة عمى المعاش  -
 .( سنة58كبالنسبة لضباط الصف 

 .العجز الطبي فقط دكف غيرىا مف الفئات -

 سنة أك قبل بمكغ السف 20 المضمكف الذؼ تنتيي خدماتو كلـ تبمغ مدة عممو  -3
القانكنية لئلحالة عمى المعاش ألؼ سبب كاف كالكفاة أك التقاعد االختيارؼ 

مف الئحة معاشات  (14)مف ذات القانكف أك طبقًا لممادة  (98)طبقًا لممادة 
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مضافة لبلئحة معاشات الضماف  (98)الضماف االجتماعي أك طبقًا لممادة 
مف قانكف األمف  (97)االجتماعي أك ألؼ سبب كاف عدا ما جاء بالمادة 

يربط لو معاشًا  ( العجز الطبي–بمكغ السف لئلحالة عمى المعاش )كالشرطة 
لسنة  (13)ضمانيًا إذا تكافرت شركطو، طبقًا لقانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 .ـ1980

بناًء عمى ما سمف ذكره نأمل منكـ التقيد بما جاء في كتابنا ىذا كالعمل 
 .باستمارة التسكية المرفقة

 والسالـ عميكـ
   إبراىيـ العمػػػػػػػػػػػارر 
 مدير إدارة المعاشات والمنافع

 :صكرة إلى
 .رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ/ السيد -

 .مدير مكتب الشؤكف القانكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ السيد -

 .مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيػش/ السيد -

 .مدير إدارة الجػػػػػػػػػػػكدة كتقكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ األداء/ السيد -

 .مدير إدارة المراجعة الداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ السيد -

.اإلدارة+ ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الدكر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  -
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 مديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إدارة المعػػػػػػػػػػػاشات والمنػػػػػػػػػػػػافع /    كتػػػػػػػػػػػػػػػاب السيد
مػػف  (96)ـ بشأف تطبيق نص المادة 11/2015 /25المؤرخ في 

عمػػػػػى " التقاعد االختيارر "ـ 1992لسنة  (10)قانوف الشرطة رقـ 
 .أعضاء الشرطة المنقوليف أو الذيف ضموا مف القوات المسمحػػة  
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 1437*صفر*13:                                                                              التاروخ B/11-2-3819: اإلشاري 

 

 م25/11/2015:                                                                                                                             املوافق 

                                      

  تعــــــــميــــــــــــــــــم                                                

                   

 مدراء الفروع واملكاتب التابعة للصندوق/                 السادة 

           حتية صيبة وبعد ،،،
ـ 1992لسنة  (10)مف القانوف رقـ  (96)بالمادة ما جاء  بااشارة إلى             

تجوز إحالة عضو ىيئة الشرطة إلى التقاعد بناءًال عمى طمبو " والتي نصت عمى 
 ".إذا جاوزت مدة خدمتو بالشرطة ثالثيف سنة

لى ما جاء بالفتور الصادرة عف إدارة القانوف برسالتيـ ذات الرقـ  / ع ع ؽ)وا 
لى رسالة السيد18/11/2011والمؤرخة في  (17/287 مدير مكتب / ـ وا 

( B/10-2-3680)الشؤوف القانونية بصندوؽ الضماف االجتماعي ذات الرقـ 
 .ـ22/11/2015والمؤرخة في 

ـ, بشأف األمف 1992لسنة  (10)مف القانوف رقـ  (96) عميو تنطبق المادة 
مف القوات  (المنقوليف أو الذيف تـ ضميـ)والشرطة عمى أعضاء األمف والشرطة 

المسمحة, إذا جاوزت مدة خدمتيـ بالشرطة ثالثيف سنة ولو كاف جزء مف مدة 
الخدمة بالقوات المسمحة فتعتبر مدة عممو كما لو كانت كاممة بالشرطة, ويتـ 

 .قبوؿ ممفات معاشاتيـ وربطيا
                                  والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ عميكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ                                                                          

                                                                              
                                                                          إبراىيـ العمارر 

                                                                         مديػػػػػػػر إدارة المعاشػػػػػػػػػػػػػػات والمنافع
رئيس مجمس اادارة والمدير العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ /السيد 
مديػػػػػػػػػػر إدارة  التسجيل واالشتراكات والتفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش /السيد 
مديػػػػػػػػػػػػػر إدارة الجودة وتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويـ األداء/السيػػػد 
ػػػػػةمدير مكتب الخػػػػػػػػػػػػدمات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانونيػػػػػػػػ/السيد 
مدير إدارة المػػػػػػػػػراجعػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخميػػػػػػػػػػة/السيد 
 مديػػػػػػػػػػػػػػػػػر إدارة الشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ السيد

 الممػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدورر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
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 ـ 22/11/2015مدير مكتب الشؤوف القانونية المػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤرخ في / كتاب السيد 
بشأف الرأر القانوني حوؿ الفتور القانونية الصادرة عف إدارة القانوف بخصوص 

التقاعػػػػػػػػػػػد " ـ 1992 لسنة 10مف قانوف الشرطة رقـ  (96)تطبيق نص المادة 
 .عمى أعضاء الشرطة المنقوليف أو الذيف ضموا مف القوات المسمحة " االختيارر 
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          B/10-2-3680: إلشاري ا

 1437*صفر*10:                                                                                                                                التاروخ 

                                                                                                                                          

 م22/11/2015:                                                                                                                               املوافق

                                                                                                                            

                                                                                    مدور إدارة املعاشات واملنافع/ السيد 

  حتية صيبة ،،

-B/10-2)رقـ أشارؼ ـ 08/11/2015 خطابكـ المؤرخ في                ردًا صلى
 كالمتضمف إفادتكـ حكؿ الفتكػ القانكنية الصادرة عف إدارة القانكف كالتي (3370

تجيز ضـ خدمة العسكرييف الذيف تـ نقميـ أك ضميـ إلى جياز الشرطة كاعتبار 
خدماتيـ كاممة بالشرطة كحكؿ مدػ إلزامية الفتكػ لمصندكؽ كىل تقتصر عمى مف 
صدرت في حقو أـ تعمـ كعف مدػ سريانيا في حق جميع طمبات أعضاء الشرطة 
المحاليف لمتقاعد االختيارؼ بغض النظر عف ككف المدة كاممة بالشرطة أك اقتصار 

 .المكضكع عمى المنقكليف مف القكات المسمحة

 :وحياؿ ذلؾ نفيدكـ باآلتي 

 الفتكػ القانكنية المشار إلييا أنفًا نجد بأف تسبيب إدارة القانكف قد        بعد دراسة
مف قانكف الخدمة العسكرية رقـ ( 70-64)استند في ُجمو عمى ديباجة المادتيف 

لمكصكؿ إلى النتيجة التي خمصت إلييا مما ُيستدؿ معو عمى  (ـ1974 لمعاـ 40)
سرياف الفتكػ القانكنية بحق جميع مف يتـ ضميـ أك نقميـ مف القكات المسمحة إلى 

 .جياز الشرطة كال يسرؼ في حق مف عداىـ

مدػ إلزامية الفتكػ لمصندكؽ فقد جاء بديباجة المادة السادسة        ىذا وبخصوص 
بإنشاء إدارة  (ـ1992 لسنة 6)مف الفصل الثالث مف البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ 

تفسير القوانيف والموائح والقرارات الصادرة  )القانكف عمى أف يختص قسـ الرأؼ بػػػػػػػػػػػػػ 
 .(بمقتضاىا ويكوف تفسيره ممزماًال عمى أال يتعارض ذلؾ مع مبادئ المحكمة العميا 

 (ـ 1992 لمعاـ 6)كرد بصريح المادة األكلى مف القانكف رقـ        ناىيؾ عما 
تنشأ إدارة تسمى إدارة القانوف تتبع أمانة )سالف الذكر حيث نصت عمى أف 

  . (المجنة الشعبية العامة لمعدؿ وتعتبر مف الييئات القضائية
 :-كلكل ما سبق يخمص رأينا القانكني لؤلتي 
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  إلزامية الفتكػ القانكنية الصادرة عف إدارة القانكف لصندكؽ الضماف االجتماعي  :أواًل

سرياف الفتكػ بحق جميع المنقكليف مف القكات المسمحة إلى جياز الشرطػػػػػة   :ثانًيا
  .فبل يقتصر تنفيذىا عمى مف صدرت في حقو فقط 

 ولػػػػػػػكـ منا فػػػػػائق التحػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػا ,,,

 والسالـ عميكـ
                                                                           عبد اهلل عهي املهدوي

                                                                يديز يكتب انشؤوٌ انقبَىَيت
 :صورة إلي  -

 رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ لصندوؽ الضماف االجتماعي -

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير إدارة التسػػػػػػػػػػػػػػجيل واالشتراكات والتفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش -

 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػونية لمحػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ -

  المجرسيصباح الشيخي           .                 ت 
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الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور القانونية الصادرة عف إدارة القانوف بتػػػػػػػػػاريخ 
مف قانوف الشرطة  (96)ـ بخصوص نص المادة 18/11/2001
عمى أعضاء الشرطة " التقاعد االختيارر " ـ 1992 لسنة 10رقـ 

 .المنقوليف أو الذيػػػػػف ضمػػػػػػػػوا مف القوات المسمحة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17/287/رقـ الممف  ع ع ؽ
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 ر.و18/1/1369                                                                                  التاريخ 
 ـ18/11/2001الموافق                                                                                 

  
 مدير إدارة الشؤوف اادارية والمالية

 بعد التحية ،،،،

 11/7/1431المػػػؤرخ في " 27.3/4310"كتابكـ رقـ باإلشـــــارة إلى 

 أحد الضباط الذيف اليادر سعد أ  فرج/ كالػػػػػذؼ تػػػػػػػػػػػػذكركف فيو بأف األخ ميالدية 

تـ ضميـ مف الشعب المسمح إلى ىيئة األمف الداخمي بمكجب قرار القائد األعمى 

، تقدـ بطمب ـ20/7/1989 الصادر في ـ1989 لسنة (45)لمقكات المسمحة رقـ 

يأمل فيو إحالتو عمى التقاعد االختيارؼ بعد أف أمضى مدة ثبلثيف سنة خدمة كفقًا 

 بشأف األمف كالشرطة كقد (ـ10/92) مف القانكف رقـ (96)بما كرد بنص المادة

تمت المكافقة عمى طمبو كصدر قرار المجنة الشعبية العامة لمعدؿ كاألمف العاـ رقـ 

 يقضي بإحالة ضباط بييئة الشرطة إلى التقاعد االختيارؼ كمف ميالدية 37/1431

بينيـ المعني كقد أنييت إجراءاتو الضمانية كأحيل إلى صندكؽ الضماف االجتماعي، 

 أفاد رئيس قسـ المنافع النقدية/ كرد إليكـ كتاب األخـ 2/7/2001 إال أنو بتاريخ

بو باف شرط استحقاؽ المعاش الضماني غير متكافرة في حق المعني نظرًا لعدـ 

 .بمكغو المدة المقررة لمعمل بالشرطة كىي ثبلثيف سنة
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زاء ىذا  فإنكـ تستطمعكف الرأؼ القانكني حكؿ مدػ إمكانية احتساب مدة وا 

خدمتو بالشعب المسمح ضمف مدة الثػػػػػػػػػػبلثيف سػػػػػػػػػػنة المقررة لمتقاعد االختيارؼ 

بالشرطة أـ أنو يتعيف احػػػػػػػػػػػػػػػػػػتساب مػػػػػػػػػػدة الخدمة التي أمضاىا المعني بالشرطة دكف 

.   سكاىا

  :-ورداًال عمى ذلؾ نفيد 

 بشأف الخدمة في القكات (ـ40/74) مف القانكف رقـ (64)بأف المادة 

العسكرر بالقوات المسمحة ألحد األسباب  تنيى خدمة" المسمحة قد نصت عمى أف 

 :-اآلتية 

النقل إلى الخدمة  – 6 ....... 5 ....... 4 ....... 3....... 2- ....... 1

"  المدنية 

يجوز إنياء خدمة – أ "  مف ذات القانكف عمى أف (70)كما نصت المادة 

الضباط وضباط الصف مف رتبة رئيس عرفاء سرية فأعمى ممف أتموا مدة العقد 

األوؿ عمى األقل, وذلؾ بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكوف ذلؾ بقرار مف مجمس 

قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار مف رئيس مجمس الوزراء بالنسبة لضباط 

 ".الصف 

وتحدد درجة المنقوؿ واقدميتو فييا عمى أساس افتراض تعيينو ابتداء في – ب "

الجية المنقوؿ إلييا منذ تاريخ تعيينو أو التحاقو بالقوات المسمحة, وبالدرجة 

واألقدمية المعادلة لرتبتو وراتبو في ذلؾ التاريخ تـ تدرجو في الترقية بتمؾ الجية 

مع مف يتساور معو في األقدمية عند بدء التعييف وذلؾ كمو مع مراعاة أية أقدميو 
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خاصة يكوف المنقوؿ قد اكتسبيا أو فقدىا ألسباب خاصة بو أثناء خدمتو في 

". القوات المسمحة 

كمؤدؼ ذلؾ أف المشرع قد أجاز إنياء خدمة الضباط كضباط الصف مف 

رتبة رئيس عرفاء سرية فأعمى ممف أتمكا مدة العقد األكؿ عمى األقل كذلؾ بنقميـ 

إلى الخدمة المدنية كقد حدد أداة اإلنياء بصدكر قرار مف مجمس قيادة الثكرة بالنسبة 

 بالنسبة لضباط الصف، كما قرر بأف تحدد درجة لمضباط كبقرار مف مجمس الكزراء

المنقكليف كأقدميتيـ فييا عمى أساس افتراض تعيينيـ ابتداء في الجية المنقكليف إلييا 

منذ تاريخ التحاقيـ أك تعيينيـ بالقكات المسمحة كبالدرجة ك األقدمية المعادلة لرتبتيـ 

كركاتبيـ في ذلؾ التاريخ تـ تدرجيـ في الترقية بتمؾ الجية مع مف يتساككف معيـ في 

األقدمية عند بدء التعييف، كحيث أف المشرع قد افترض تعييف الضباط كضباط 

الصف ابتداًء بالجية المنقكليف إلييا كذلؾ مف تاريخ التحاقيـ بالقكات المسمحة، كمف 

ثـ فإف ىذا الكجكد االفتراضي أك الحكمي يترتب عميو اعتبار مدة خدمتيـ السابقة 

 .  مدة خدمة بالجية المدنية المنقكليف إلييا مف جميع الكجكه

 كتدرج في ترقياتو ـ5/9/1970كحيث أف المعنى قد التحق بالقكات المسمحة بتاريخ 

 ـ20/7/1989، كبتاريخ ـ4/4/1987 إلى أف كصل إلى رتبة مبلـز ثاف بتاريخ

 يقضي بضمو إلى (ـ45/89) رقـ القائد األعمى لمقوات المسمحة/ صدر قرار األخ 

ىيئة األمف الداخمي، كلما كاف الضـ يعني النقل كبالتالي فإف مدة خدمتو بييئة األمف 

الداخمي تككف قد بدأت حكمًا مف تاريخ التحاقو بالشعب المسمح األمر الذؼ يترتب 
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عميو اعتبار مدة خدمتو التي أمضاىا بالجية األكلى كالثانية مدة خدمة كاحدة كما لك 

 .كاف قد أداىا كاممة بييئة األمف الداخمي

 بإنشاء (ـ448/23) مف قرار المجنة الشعبية العامة رقـ (7)كحيث أف المػػػػادة 

يمحق بالجياز العدد الكافي مف رجاؿ " جياز األمف الداخمي قد نصت عمػػػػػػػػى أف 

الشرطة  الشرطة وغيرىـ مف الموظفيف ويسرر في شأف األوضاع الوظيفية لرجاؿ

 ".بشأف األمف والشرطة  (ـ10/92)أحكاـ القانوف رقـ 

يجوز إحالة "  مف قانكف األمف كالشرطة قد نصت عمى أف (ـ96)كحيث أف المادة 

عمى طمبو إذا جاوزت مدة خدمتو بالشرطة  عضو ىيئة الشرطة إلى التقاعد بناء

  ".ثالثيف سنة

كحيث أف مدة عمل المعني بالقكات المسمحة كبييئة األمف الداخمي قد جاكزت 

الثبلثيف سنة خدمة، كحيث أف المشرع قد افترض كجكده بالييئة منذ تاريخ التحاقو 

 .بالشعب المسمح كمف ثـ يككف قد بمغ المدة المقررة لمتقاعد االختيارؼ 
أما ما جاء في كتابكـ مف أف صندكؽ الضماف االجتماعي لـ يقـ بتنفيذ قرار إحالة 
المعني إلى التقاعد بحجة أنو لـ يبمغ المدة المقررة لمتقاعد االختيارؼ المنصكص 

عمييا في قانكف الشرطة فإننا نرػ أف ىذا اإلجراء غير سميـ قانكنًا ذلؾ ألف 
صػػػػػػػػػػػندكؽ الضػػػػػػػػػماف االجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتماعي ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخل في اخػػػػػػػػػػػػػػػػػتصاصو التعقيػػػػػب 

عمػى القرارات اإلدارية كاالمتناع عف تنفيذىا باعتبارىا سندات تنفيذية كاجبة النفاذ بل 
إف كل ما يستطيع صندكؽ الضماف االجتماعي فعمو أف كاف لو مأخذ عمى القرار أف 
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يطعف فيو بالطرؽ المقررة في القانكف لمطعف في القرارات اإلدارية كيطمب بصكرة 
مستعجمة كقف تنفيذه حتى ال يضار مف آثار ىذا القرار باعتباره الجية الممزمة 
بتنفيذىا كالقكؿ بغير ذلؾ يؤدؼ إلى عدـ تنفيذ أؼ سند تنفيذؼ إذ يكفي مف يناؿ 
القرار مف مصمحتو أك يتعارض معيا أف يدعي عدـ صحة القرار ليتخذ مف ذلؾ 

. ذريعة إلى عدـ تنفيذه
:- لذلؾ ترر إدارة القانوف 

 فرج اليادر سعد أ / بأنو يتعيف احتساب مدة الخدمة التي قضاىا األخ -
بالقكات المسمحة ضمف مدة الثبلثيف سنة المقررة لمتقاعد االختيارؼ بقانكف 

األمف كالشرطة لؤلسباب المبينة أعبله، كأف قرار المجنة الشعبية العامة لمعدؿ 
 القاضي بإحالة المعني عمى التقاعد االختيارؼ (37/31)كاألمف العاـ رقـ 

 .يكافق صحيح القانكف 
 

 والسالم صليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
                          

                                                                                                                                       

                                                                                                          املستشار 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                             الشروف علي األزهري

                                                                                                                                                                              

 رئيس إدارة القانون

  /  سوولمة 
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  ـ بشأف1428لسنة  (20)القانوف رقـ 

 صندوؽ الرعايػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة
  



271 

 

  ميالدية بشأف صندوؽ الرعاية االجتماعية1428لسنة  (20)القانوف رقـ 

 مؤتمر الشعب العاـ
تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العاـ السنكؼ 

 ميبلدية التي صاغيا الممتقى العاـ لممؤتمرات الشعبية األساسية كالمجاف 1428لمعاـ 
في دكر انعقاده  (مؤتمر الشعب العاـ)الشعبية كالنقابات كاالتحادات كالركابط المينية 

 الكانكف 15 إلى 8 شعباف المكافق مف 26 إلى 19العاـ السنكؼ في القترة مف 
 . ميبلدية1428

 .كبعد االطبلع عمى إعبلف قياـ سمطة الشعب
 .كعمى الكثيقة الخضراء الكبرػ لحقكؽ اإلنساف في عصر الجماىير

 . إفرنجي1991 لسنة 20كعمى قانكف تعزيز الحرية رقـ 
 . إفرنجي كتعديبلتو1974 لسنة 43كعمى قانكف تقاعد العسكرييف رقـ 

 . إفرنجي بشأف الخدمة المدنية كتعديبلتو1976 لسنة 55كعمى القانكف رقـ 
 . إفرنجي1976 لسنة 93كعمى قانكف األمف الصناعي كالسبلمة المينية رقـ 

 إفرنجي كالقكانيف 1980 لسنة 13كعمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .المعدلة لو

 . إفرنجي بشأف المعاقيف1987 لسنة 5كعمى القانكف رقـ 
 ميبلدية بشأف نظاـ عمل المؤتمرات الشعبية 1425 لسنة 1كعمى القانكف رقـ 
 .كالمجاف الشعبية كتعديبلتو

 صاغ القانوف اآلتي
 المادة األولى

تسمى صندكؽ الرعاية  (ىكف )تنشأ بمكجب ىذا القانكف مؤسسة مقرىا مدينة 
االجتماعية تتكلى تنظيـ شؤكف الضماف االجتماعي مف معاشات كا عانات كمنح 

كغيرىا مف خدمات الرعاية االجتماعية كتتمتع بالشخصية االعتبارية كالذمة المالية 
 .المستقمة كتحدد البلئحة التنفيذية نظاـ إدارتيا
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 المادة الثانية
 -:المضمكنكف المنتفعكف بنظاـ الرعاية االجتماعية كىـ

 . مف ال كلي لو مف أبناء المجتمع -1

 أصحاب المعاشات األساسية مف الفئات المحددة في المادة السابعة مف  -2
 .قانكف المعاش األساسي

 . المعاقكف  -3

 . األسر الكبيرة المحتاجة  -4

 .  مف ال يكفييـ معاش التقاعد  -5

 . المستحقكف لممنح المقطكعة  -6

 . ضحايا الككارث كالنكبات الطبيعية  -7

 المادة الثالثة
 -:تتككف إيرادات صندكؽ الرعاية االجتماعية مف

 اإليرادات كالعكائد الخيرية المخصصة لتمكيل المعاش األساسي كرعاية  -1
 .المعاقيف كباقي أكجو الرعاية االجتماعية

 . عكائد استثمار أمكاؿ الصندكؽ  -2

 المساىمات التي تقرر بمكجب القكانيف النافذة أك التي تحددىا المجنة الشعبية  -3
 .العامة

 . ما يخصص لمصندكؽ مف عكائد الحج كالعمرة -4

 . ما يخصص لمصندكؽ مف إيرادات الزكاة -5

 أية أمكاؿ أك ممتمكات تؤكؿ إلى صندكؽ الرعاية االجتماعية مف األفراد أك  -6
 .الجيات العامة االعتبارية كالييئات كالمنظمات

 المبالغ التي تخصصيا الدكلة في الميزانية العامة لصالح الرعاية  -7
 .االجتماعية

كتحدد المكائح النسبة المقررة لصالح الصندكؽ مف اإليرادات المشار إلييا في 
 . مف ىذه المادة3/4/5البنكد 
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 المادة الرابعة
 :-تحدد المنافع التي يقدميا صندكؽ الرعاية االجتماعية بما يمي

 تكفير خدمات الرعاية الصحية كالتعميـ كاإلسكاف كما يمـز مف خدمات  -1
 .اجتماعية

 تقديـ المساعدات كاإلعانات المقطكعة في الحدكد ككفقًا لمضكابط المحددة  -2
 .قانكناً 

 إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية بما فييا مؤسسات رعاية المعاقيف  -3
كالمسنيف كمؤسسات رعاية كتكجيو األحداث كدكر الحضانة العامة كمؤسسات 

 .رعاية المرأة

 . تقديـ اإلعانات كصرؼ التعكيضات في حاالت الككارث كالنكبات الطبيعية -4

 المعاشات كالمكافآت االستثنائية كاإلضافية التي تمنح لممكاطنيف الديف قدمكا  -5
 .لمكطف خدمات جميمة

 . المعاش األساسي -6

 المادة الخامسة
يجكز لصندكؽ الرعاية االجتماعية استثمار أمكالو كفق خطط يضعيا كلو في 
سبيل ذلؾ إنشاء الشركات كالمصارؼ كالمساىمة فييا أك أية مشاريع استثمارية أخرػ 

 .عمى النحك الذؼ تحدده المكائح
 المادة السادسة

تؤكؿ لمصندكؽ كتككف جزء مف أمكالو كممتمكاتو كحقكقو األصكؿ الثابتة 
كالمنقكلة كاألرصدة النقدية كالديكف المستحقة لدػ الغير كاالحتياطات التي كانت 
مممككة لصندكؽ الضماف االجتماعي كفركعو فيما يخص الرعاية االجتماعية كما 

 .ترتب عمييا
 المادة السابعة

تعتبر أمكاؿ الصندكؽ في حكـ األمكاؿ العامة ال يجكز مصادرتيا أك الحجز 
 .عمييا أك تممكيا بالتقادـ
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 المادة الثامنة
تصدر المكائح كالقرارات البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف مف المجنة الشعبية 

العامة كيظل ساريًا كل ما ال يخالف ىذا القانكف مف األنظمة المعمكؿ بيا حاليًا فيما 
 .يتعمق بالرعاية االجتماعية إلى أف يصدر ما يمغييا أك يعدليا

 المادة التاسعة
 .يمغى كل حكـ يخالف أحكاـ ىذا القانكف 
 المادة العاشرة

 .ينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية كيعمل بو مف تاريخ نشره
 

 مؤتمر الشعب العاـ
 

 .شعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف / 26: صدر في سرت
 . ميبلدية1428/ الكانكف  / 15:المكافق
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  ـ بتعديل بعض1430لسنة  (10)القانوف رقـ 
  ـ 1428لسنة  (20)أحكػػػػػػػػػػػػاـ القانػػػػػػػػػػوف رقـ 

 بشػػػػػػأف صندوؽ الرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاية االجتماعية
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  ميالدية1430لسنة  (10)القانوف رقـ 
 لسنة (20)بتعديل بعض أحكاـ القانوف رقـ 

  ميالدية بشأف صندوؽ الرعاية االجتماعية1428

 :مؤتمر الشعب العاـ
تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العاـ السنكؼ 

 . ميبلدؼ1429لمعاـ 
 .كبعد االطبلع عمى إعبلف قياـ سمطة الشعب

 .كعمى الكثيقة الخضراء الكبرػ لحقكؽ اإلنساف في عصر الجماىير
 . إفرنجي بشأف تعزيز الحرية1991لسنة  (20)كعمى القانكف رقـ 
 . إفرنجي بشأف الخدمة المدنية كتعديبلتو1976لسنة  (55)كعمى القانكف رقـ 
 إفرنجي بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف 1981لسنة  (15)كعمى القانكف رقـ 

 .الكطنييف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية
 . ميبلدية بشأف صندكؽ الرعاية االجتماعية1428لسنة  (20)كعمى القانكف رقـ 
 ميبلدية بشأف نظاـ عمل المؤتمرات الشعبية 1430لسنة  (1)كعمى القانكف رقـ 

 .كالمجاف الشعبية
 صاغ القانوف اآلتي
 المادة األولى

 ميبلدية بشأف 28لسنة  (20)يستبدؿ بنص المادة األكلى مف القانكف رقـ 
 :صندكؽ الرعاية االجتماعية النص اآلتي
 المادة األولى"

تنشأ بمكجب أحكاـ ىذا القانكف ىيئة عامة تسمى صندكؽ التضامف 
االجتماعي تتكلى تنظيـ شئكف التضامف االجتماعي مف معاشات كا عانات، كمنح 

كغيرىا مف خدمات الرعاية االجتماعية، كتتمتع بالشخصية االعتبارية كالذمة المالية 
 .المستقمة

 ".كتصدر أمانة مؤتمر الشعب العاـ قرارًا بتنظيميا كنظاـ عمميا كتحديد مقرىا
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 المادة الثانية
 ميبلدية، بشأف 28لسنة  (20)يستبدؿ بنص المادة الثالثة مف القانكف رقـ 

 :صندكؽ الرعاية االجتماعية النص التالي
 المادة الثالثة"

 :تتككف إيرادات صندكؽ التضامف االجتماعي مف
يستقطع مف إجمالي دخكؿ العامميف كافة سكاًء في % 1 اشتراؾ بنسبة  -1

 .الجيات العامة أك الخاصة، ككذلؾ مف دخكؿ العامميف لحساب أنفسيـ

 االشتراؾ كاإليرادات كالعكائد الخيرية كالرسـك المخصصة لتمكيل المعاش  -2
 .األساسي كرعاية المعاقيف كباقي أكجو الرعاية االجتماعية

 . عكائد استثمار أمكاؿ الصندكؽ  -3

 المساىمات التي تقرر بمكجب القكانيف النافذة أك التي تحددىا المجنة الشعبية  -4
 .العامة

 . ما يخصص لمصندكؽ مف عكائد الحج كالعمرة -5

 . ما يخصص لمصندكؽ مف إيرادات الزكاة -6

 التبرعات كاليبات غير المشركطة التي تقدـ مف األفراد أك الجيات العامة  -7
 ".االعتبارية كالييئات كالمنظمات

 المادة الثالثة
لسنة  (20)أينما كردت في القانكف رقـ  (الرعاية االجتماعية)تستبدؿ بعبارة 

 .(التضامف االجتماعي) ميبلدية المشار إليو عبارة 1428
 المادة الرابعة

 .ينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية، كيعمل بو مف تاريخ نشره
 مؤتمر الشعب العاـ

 سرت: صدر في
 ر.ك1409/ذك القعدة/25: بتاريخ
  ميبلدية1430/ الربيع/ 1: المكافق
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 " سابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًال "قرار المجنة الشعبية العامة 
  ـ1428لسػػػػػػػػػػػػػنة  (111)رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 بإصدار الالئػػػػػػػػػػحة التنفيذية لمقانػػػػػوف 
 ـ بشػػػأف1428لسنػػػػة  (20)رقػػػػػـ 

  صندوؽ الرعاية االجتماعية
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 قرار المجنة الشعبية العامة
  ميالدية1429لسنة  (111)رقـ 

 (20)بإصدار الالئحة التنفيذية لمقانوف رقـ 
  ميالدية, بشأف صندوؽ الرعاية االجتماعية1428لسنة 

 :المجنة الشعبية العامة
 إفرنجي، بإصدار قانكف 1976لسنة  (55)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ 

 .الخدمة المدنية، كتعديبلتو
 . إفرنجي، بشأف الضماف االجتماعي1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ 
 إفرنجي، بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف 1981لسنة  (15)كعمى القانكف رقـ 

 .الكطنييف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية
 . إفرنجي، بشأف المعاش األساسي1985لسنة  (16)كعمى القانكف رقـ 
 إفرنجي، بتعديل بعض أحكاـ قانكف 1986لسنة  (14)كعمى القانكف رقـ 

 .الضماف االجتماعي
 . إفرنجي، بشأف المعاقيف1987لسنة  (5)كعمى القانكف رقـ 
 إفرنجي، بشأف تقرير بعض األحكاـ 1991لسنة  (1)كعمى القانكف رقـ 

 .الخاصة بالضماف االجتماعي
 ميبلدية، بشأف نظاـ عمل المؤتمرات 1425لسنة  (1)كعمى القانكف رقـ 

 .الشعبية كالمجاف الشعبية، كتعديبلتو
 ميبلدية، بشأف صندكؽ الرعاية 1428لسنة  (20)كعمى القانكف رقـ 

 .االجتماعية
 قررت
 (1)مادة 

 ميبلدية، 1428لسنة  (20)يعمل بأحكاـ البلئحة المرفقة تنفيذًا لمقانكف رقـ 
 .بشأف صندكؽ الرعاية االجتماعية
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 (2)مادة 
 .يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية

 
 المجنة الشعبية العامة

 محـر/ 1: صدكر في
  ميبلدية1429/ الطير/ 17: المكافق
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 الالئحة التنفيذية لصندوؽ الرعاية االجتماعية
 (1)مادة 

صندكؽ الرعاية االجتماعية مؤسسة قائمة بذاتيا تتمتع بالشخصية االعتبارية 
العامة كالذمة المالية المستقمة، كتتبع المجنة الشعبية العامة لمصحة كالضماف 

 .االجتماعي
 (2)مادة 

يتكلى صندكؽ الرعاية االجتماعية تنظيـ كافة أكجو الرعاية االجتماعية 
 ميبلدية، بشأف صندكؽ 1428لسنة  (20)كاإلشراؼ عمى تنفيذىا كفقًا لمقانكف رقـ 

الرعاية االجتماعية كعمى الكجو الذؼ تحدده أحكاـ ىذه البلئحة كما يصدر في شأف 
 .ذلؾ مف قرارات

 (3)مادة 
 المنتفعوف بأنظمة الرعاية االجتماعية

 :ينتفع بأنظمة الرعاية االجتماعية الفئات التالية
 .مف ال كلي ليـ مف أبناء المجتمع -أ 

 . أصحاب المعاشات األساسية -ب 

 . المعاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف  -ج 

 .األسر الكبيرة المحتاجة -د 

 .مف ال يكفييـ معاش التقاعد لضماف حياة كمعيشة كريمة- ق 

 .المستحقكف لممنح المقطكعة كالمساعدات االجتماعية- ك 

 .ضحايا الككارث كالنكبات الطبيعية- ز 

 .المكاطنكف الذيف قدمكا لمكطف خدمات جميمة كشيداء الكاجب- ح 

 .المستفيدكف مف برنامج تكزيع ثكرة المجتمع- ط 

 .المنتفعكف بمصارؼ الزكاة- ؼ 

 (4)مادة 
 منافع الرعاية االجتماعية

 :تحدد المنافع التي يقدميا صندكؽ الرعاية االجتماعية عمى النحك التالي
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 .الرعاية الصحية -أ 

 .التعميـ -ب 

 . السكف -ج 

 .الرعاية االجتماعية لممعاقيف -د 

 .الرعاية االجتماعية لمف ال راعي لو -ق 

 . رعاية األسر الكبيرة المحتاجة -ك 

 . اإلعانات كالتعكيضات في حاالت الككارث كالنكبات الطبيعية -ز 

 . المعاش األساسي -ح 

 . المساعدات كاإلعانات المقطكعة -ط 

 .المعاشات كالمكافآت االستثنائية كاإلضافية -ؼ 

 .تنفيذ برنامج إعادة تكزيع ثكرة المجتمع -ؾ 

الرعاية الكقاية كاإلنشائية لحماية الفرد كاألسرة كتشجيع الجيكد الشعبية  -ؿ 
 .كاألىمية كالعمل التطكعي

 (5)مادة 
 منفعة الرعاية الصحية

تقدـ أكجو الرعاية الصحية لمفئات المنتفعة بقانكف الرعاية االجتماعية كتشمل 
خدمات الرعاية الصحية األساسية كالخدمات السريرية الكاممة، كفقًا لما تتطمبو حاؿ 
المنتفع الصحية، كتحدد اإلجراءات البلزمة لتنفيذ ىذه المنفعة كفقًا لبلئحة تصدر 
ليذا الغرض عف المجنة الشعبية العامة بناًء عمى عرض مف أميف المجنة الشعبية 

 .العامة لمصحة كالضماف االجتماعي
 (6)مادة 

 منفعة التعميـ والتدريب والتأىيل
تقدـ الخدمات التعميمية المجانية في مختمف المراحل التعميمية لمفئات المنتفعة 
بيذه البلئحة كتشمل اإلعفاء الكامل مف الرسـك الدراسية بمختمف مراحل التعميـ بما 
في ذلؾ تكاليف الكتب كالمعدات البلزمة لمتعميـ كالتدريب كحدد اإلجراءات البلزمة 

 .لتنفيذ ىذه المنفعة كفقًا لبلئحة تصدر بيذا الخصكص
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 (7)مادة 
 منفعة السكف

ينتفع المستحقكف لمرعاية االجتماعية بتكفير السكف المناسب كاألراضي 
الصالحة لمبناء عمييا كالحصكؿ عمى القركض لغرض البناء كالصيانة بالتعاكف مع 

 .الجيات المختصة كباألكجو التي تحددىا المكائح التي تصدر لذلؾ
 (8)مادة 

 خدمات الرعاية االجتماعية لممعاقيف
تقدـ خدمات الرعاية االجتماعية لممعاقيف كفقًا لمقكانيف كالمكائح النافذة في 

 .شأنيا
 (9)مادة 

 خدمات الرعاية االجتماعية لمف ال ولي ليـ
تقدـ خدمات الرعاية كاإليكاء لنزالء مؤسسات الرعاية االجتماعية كدكر الطفل 
كالبنيف كالبنات كالمسنيف كتربية كتكجيو األحداث كالجانحيف كحماية المرأة، كمراكز 

 .تأىيل كا عادة تأىيل المعاقيف، كفقًا لمقكانيف كالمكائح النافذة في شأنيا
 (10)مادة 

 رعاية األسر الكبيرة المحتاجة
تقدـ جميع أكجو الرعاية االجتماعية لؤلسر الكبيرة المحتاجة كتحدد القرارات 
المنفذة حجـ األسر الكبيرة كدخميا كالمنافع العينية كالنقدية كأكجو الدعـ الذؼ يقدـ 

 .إلييا
 (11)مادة 

 ااعانات والتعويضات في حاالت الكوارث والنكبات الطبيعية
 :يستحق المصابكف نتيجة كقكع الككارث كالنكبات الطبيعية إعانات تتمثل في

 . اإلمداد العاجل كاإليكاء المؤقت -1

 التعكيض عف األضرار المادية التي لحقت بيـ بما يجبر الضرر الكاقع  -2
عمييـ، كتطبق في ذلؾ القرارات كالقكاعد المعمكؿ بيا كفق قرارات المجنة 

 .الشعبية العامة النافذة
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 (12)مادة 
 منفعة المعاش األساسي

( 16)تستحق منفعة المعاش األساسي لمفئات المنصكص عمييا بالقانكف رقـ 
 إفرنجي، كتعديبلتو، كلكائحو التنفيذية كفقًا لمشركط كالضكابط المقررة 1985لسنة 

 .بمكجب القانكف المشار إليو
 (13)مادة 

 المساعدات وااعانات المقطوعة
تصرؼ لممنتفع بأنظمة الرعاية االجتماعية مساعدة اجتماعية نقدية أك عينية  -أ 

في حالة الضركرة لمتغمب عمى الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية الطارئة 
 .كمساعدة استقرار العائديف مف الميجر

كتطبق في ىذه المنفعة التشريعات النافذة بشأف المساعدات االجتماعية 
 .كمساعدة استقرار العائديف مف الميجر

تمنح لممنتفعة بنظاـ الرعاية االجتماعية إعانة حمل تبدأ مف الشير الرابع  -ب 
لى حيف الكضع  .لمحمل كا 

 تمنح لممنتفعة بنظاـ الرعاية االجتماعية منحة الكالدة بعد حدكث كاقعة  -ج 
 .الكالدة

 يستحق المنتفع بنظاـ الرعاية االجتماعية إعانة دفف في حالة كفاتو أك كفاة  -د 
 .أحد أفراد أسرتو المستحقيف عنو أك مف يعكليـ

أ، )كتحدد المكائح قيمة اإلعانات كالمنح المقطكعة المشار إلييا في الفقرات 
 .(ب، ج، د

 (14)مادة 
 المعاشات والمكافآت االستثنائية وااضافية

يتمتع بعض المنتفعيف بأنظمة الرعاية االجتماعية بمعاشات كمكافآت 
ضافية كفقًا لمفئات التالية  :استثنائية كا 

مف ال يكفييـ معاش التقاعد لمتمتع بحياة كمعيشة كريمة كيقصد بيـ أصحاب  -أ 
المعاشات التقاعدية كالتأمينية كالضمانية كالعسكرية الذيف تقل معاشاتيـ عف 

 .الحد األدنى الذؼ تحدده المكائح المنفذة
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المكاطنكف الذيف قدمكا خدمات جميمة لمكطف سكاًء العاممكف منيـ أك  -ب 
المتقاعدكف كيجكز أف تمنح المكافأة االستثنائية كاإلضافية لممنتفع دفعًة كاحدة 

أك بزيادة نسبة في قيمة مرتباتيـ كدخكليـ كتطبق في شأنيـ النظـ السارية 
 .كتحدد المكائح نسبة الزيادة كقيمة المكافأة االستثنائية

 إفرنجي بشأف تقرير 1991لسنة  (12) شيداء الكاجب تطبيقًا لمقانكف رقـ  -ج 
 .حقكؽ كمزايا لمف يفقدكف حياتيـ مف العسكرييف كالمدنييف أثناء تأدية الكاجب

 (15)مادة 
 إعادة توزيع ثروة المجتمع

يتمتع المنتفعكف بإعادة تكزيع ثركة المجتمع مف المنتفعيف بنظـ الرعاية 
 .االجتماعية كفقًا لمنظـ كالشركط التي تحدد طريقة ككيفية تكزيع الثركة

 (16)مادة 
 الرعاية االجتماعية الوقاية واانشائية

يقدـ صندكؽ الرعاية االجتماعية الرعاية الكقائية كاإلنشائية لحماية الفرد 
كاألسرة كتشجيع المبادرات الذاتية كالشعبية كالجيكد التطكعية كاألىمية لممشاركة في 

 :برامج الرعاية االجتماعية كتتمثل في
 .تنمية المجتمعات المحمية كبرامج النكعية االجتماعية -أ 

المساىمة في عمميات تنظيـ المجتمع عف طريق دعـ االتجاه إلى اإلنتاج  -ب 
 .كتنظيـ األسر كالزكاج كحماية الطفكلة كالنيكض بالمرأة

 اإلشراؼ عمى برامج الترفيو االجتماعي لمفئات المنتفعة بأنظمة الرعاية  -ج 
 .االجتماعية

تنفيذ برامج العمل التطكعي كالنشاط األىمي كاإلشراؼ عميو كفقًا لمقانكف رقـ  -د 
 . إفرنجي، كالمكائح المنفذة لو1970لسنة  (111)

القياـ بالدراسات كاألبحاث االجتماعية عف الظكاىر االجتماعية مف أجل - ق 
تطكير برامج الرعاية االجتماعية كالمساىمة في حل المشكبلت االجتماعية 

 .كمكافحة الظكاىر السمبية
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 (17)مادة 
 إدارة الصندوؽ 

يدار صندكؽ الرعاية االجتماعية بمجنة مف ثمانية أعضاء مف ذكؼ الخبرة 
كاالختصاص كمندكبيف عف النقابات ذات العبلقة كيصدر بتسمية أميف كأعضاء 

لجنة اإلدارة قرار مف المجنة الشعبية العامة بناء عمى عرض مف أميف المجنة الشعبية 
العامة لمصحة كالضماف االجتماعي كيصدر الييكل التنظيمي لمصندكؽ كفركعو 

بقرار مف المجنة الشعبية العامة لمصحة كالضماف االجتماعي بناًء عمى عرض لجنة 
 .اإلدارة

 (18)مادة 
 فروع الصندوؽ 

يككف لمصندكؽ فركع في عدد مف مناطق الجماىيرية العظمى تنشأ كفقًا 
لمكثافة السكانية كالحاجة إلى تقديـ منافع الرعاية االجتماعية يصدر بتسميتيا قرار 

 .مف لجنة إدارة الصندكؽ كبناًء عمى عرض مف أميف المجنة
 (19)مادة 

 النظاـ المالي لمصندوؽ 
 إيرادات الصندوؽ 
 :تتكوف إيرادات صندوؽ الرعاية االجتماعية مف

 .اإليرادات كالعكائد الخيرية المخصصة لتمكيل مصركفات المعاش األساسي -أ 

 .اإليرادات كالعكائد الخيرية المخصصة لرعاية المعاقيف -ب 

 . اإليرادات كالعكائد الخيرية لرعاية المؤسسات االجتماعية -ج 

 . اإليرادات المخصصة لئلعانات كتعكيضات الككارث كالنكبات الطبيعة -د 

 ما يخصص لتغطية المعاشات االستثنائية لمف قدمكا خدمات جميمة لممجتمع  -ق 
 .كشيداء الكاجب

 . ما يخصص لبرنامج تكزيع الثركة -ك 

 . حصة المستحقيف لمزكاة مف الفئات التي يشمميا نظاـ الرعاية االجتماعية -ز 
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مف عكائد الحج كالعمرة تحدد كفقا لقرار يصدر بيذا الشأف عف  (نسبة مئكية)  -ح 
 .المجنة الشعبية العامة

 المبالغ التي يخصصيا المجتمع مف الميزانية العامة لصالح الرعاية  -ط 
 :االجتماعية سنكيًا، كتتمثل في

 . المكازنة التسييرية إلدارة الصندكؽ كفركعو -1

 المساىمات التي تقرر بمكجب القكانيف النافذة أك تحددىا المجنة الشعبية  -2
 .العامة

 . تغطية ما يطرأ مف عجز بالمكازنة المالية لمصندكؽ  -3

 .ما يخصص مف ميزانية التحكؿ لتنفيذ المشركعات الخاصة بالصندكؽ  -ؼ 

أؼ أمكاؿ أك ممتمكات تؤكؿ إلى صندكؽ الرعاية االجتماعية مف األفراد أك  -ؾ 
 .الجيات العامة االجتماعية كالييئات كالمنظمات

 اليبات كالكصايا غير المشركطة كعكائد الكقف لصالح الرعاية االجتماعية  -ؿ 
 .كمؤسساتيا كتركو مف ال كريث لو مف المنتفعيف بنظاـ الرعاية االجتماعية

 .عكائد استثمار أمكاؿ الصندكؽ كأنشطتو اإلنتاجية -ـ 

 (20)مادة 
تبدأ السنة المالية لمصندكؽ مع بداية السنة المالية لمدكلة، كتنتيي بانتيائيا، 

كتبدأ السنة األكلى ليا مف تاريخ العمل بيذا القرار كتنتيي بنياية السنة المالية 
 .التالية

 (21)مادة 
تككف لمصندكؽ ميزانية تقديرية تعد قبل بداية السنة المالية بثبلثة أشير عمى 
األقل عمى أف تسرؼ بشأف إعدادىا الشركط كالقكاعد المقررة بمكجب قانكف النظاـ 

 .المالي لمدكلة، كالمكائح كالقرارات الصادرة بمقتضاه
 (22)مادة 

تتكلى المجنة الشعبية العامة لجياز الرقابة الشعبية فحص كمراجعة حسابات 
 . ميبلدية1425لسنة  (11)الصندكؽ كذلؾ كفقًا ألحكاـ القانكف رقـ 
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 (23)مادة 
يككف لمصندكؽ حساب مصرفي أك أكثر بالمصارؼ التجارية العاممة 

 .بالجماىيرية العظمى تكدع فيو أمكالو
 (24)مادة 

 استثمارات الصندوؽ وأنشطتو اانتاجية وأمالكو
يجكز لصندكؽ الرعاية االجتماعية استثمار أمكالو كفق خطط يضعيا، كلو 
في سبيل ذلؾ إنشاء الشركات كالمصارؼ كالمساىمة فييا أك أية مشاريع استثمارية 
أك أنشطة إنتاجية أخرػ كتعفى استثمارات كأنشطة كأمبلؾ الصندكؽ مف الضرائب 

 .كالرسـك
 (25)مادة 

تظل سارية كافة األحكاـ المعمكؿ بيا حاليًا فيما يتعمق بالرعاية االجتماعية 
كاألحكاـ المتعمقة بضمانات المنافع كاإلعفاء مف كافة الضرائب كالرسـك كغيرىا مف 

 .األحكاـ ذات العبلقة المنصكص عمييا بالتشريعات النافذة
 (26)مادة 

تصدر عف لجنة إدارة صندكؽ الرعاية االجتماعية القرارات اإلجرائية التنفيذية 
 .ألحكاـ ىذه البلئحة
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  ـ2010لسنة  (12)القانوف رقـ 
 بإصػػػدار قانوف عالقػػػػػػػات العمل
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 (مسيحي 2010) ر. و 1378 لسنة (12)قانوف رقـ اؿ
بإصدار قانوف عالقات العمل 

:-  مؤتمر الشعب العاـ
 .ر.ك1377 تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا السنكؼ لمعاـ  -
.  كبعد االطبلع عمى اإلعبلف عف قياـ سمطة الشعب -
. كعمى الكثيقة الخضراء الكبرػ لحقكؽ اإلنساف في عصر الجماىير - 
.  مسيحي بشأف تعزيز الحرية1991لسنة  (20)كعمى القانكف رقـ   -
ر بشأف نظاـ عمل المؤتمرات الشعبية كالمجاف . ك1375لسنة  (1) كعمى القانكف رقـ  -

. الشعبية
.  مسيحي بشأف العمل كتعديبلتو1970لسنة  (58) كعمى القانكف رقـ  -
.  كعمى القانكف التجارؼ كتعديبلتو -
 مسيحي بتقرير بعض األحكاـ الخاصة بالتجار 1970لسنة  (65) كعمى القانكف رقـ  -

 .التجارية كاإلشراؼ عمييا اتؾكالشر
.  إفرنجي كتعديبلتو1976لسنة  (55)كعمى قانكف الخدمة المدنية رقـ  - 
.  مسيحي بشأف األمف الصناعي كالسبلمة العمالية1976لسنة  (93)كعمى القانكف رقـ  -
 مسيحي بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف الكطنييف 1981لسنة  (15)كعمى القانكف رقـ  - 
. ية كتعديبلتوؾالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشترا في
.  مسيحي بشأف قكاعد تطيير األجيزة اإلدارية1985لسنة  (3) كعمى القانكف رقـ  -
يات ؾمسيحي بشاف األحكاـ الخاصة بالتشار1985لسنة  (9)كعمى القانكف رقـ - 

. كتعديبلتو
 مسيحي بشأف محاربة إساءة استعماؿ الكظيفة أك 1985لسنة  (22) كعمى القانكف رقـ  -

. االنحراؼ بأعماؿ التصعيد الشعبي ك المينة
.  مسيحي بشأف التعييف المؤقت1987لسنة  (1)كعمى القانكف رقـ  - 
مسيحي بشاف بعض األحكاـ المتعمقة بالنشاط 1988لسنة  (8)كعمى القانكف رقـ - 

. االقتصادؼ
.  مسيحي بشاف التنظيـ الصناعي1979لسنة  (22)كعمى القانكف رقـ  - 
.  ميبلدية بشأف التطيير1423لسنة  (10)كعمى القانكف رقـ  - 
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  ميبلدية بشأف تنظيـ خدمات الكحدات اإلدارية1428لسنة  (19)كعمى القانكف رقـ - 
. لمنتسبييا

 ميبلدية بشأف النقابات كاالتحادات كالركابط 1428لسنة  (23)كعمى القانكف رقـ - 
. المينية

ؼ في مجاؿ التعميـ ؾميبلدية بشاف النظاـ التشار1430لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ - 
. كتعديبلتو كالصحة

ر بتقرير بعض األحكاـ في شأف مزاكلة األنشطة .ك1369لسنة  (21)كعمى القانكف رقـ - 
. ر. ك1372لسنة  (1)المعدؿ بالقانكف رقـ  االقتصادية

ر بتقرير بعض األحكاـ في شأف الخدمة . ك1369لسنة  ( 26 )كعمى القانكف رقـ - 
. العامة
. ات القطاع العاـؾر بشاف شر. ك1374لسنة  (3)كعمى القانكف رقـ - 
. ر بتنظيـ التفتيش كالرقابة الشعبية. ك1375لسنة  ( 2 )كعمى القانكف رقـ - 
. ر بشأف إنشاء كتنظيـ جياز المراجعة المالية. ك1375لسنة  ( 3 )كعمى القانكف رقـ - 

صاغ القانوف اآلتي 
 (األولى)المادة 

ية ؾ في شأف عبلقات العمل بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشترايعمل
.  المرفق العظمى بأحكاـ القانكف 

 (الثانية)المادة 
 البلئحة التنفيذية ليذا القانكف بقرار مف المجنة الشعبية العامة كتتضمف تصدر

:-  القانكف، كعمى كجو الخصكص ما يمي األحكاـ التنفيذية ليذا
تحديد الصبلحيات التي يمكف أف يمارسيا شاغمك كظائف اإلدارة العميا كاإلشرافية . 1

. الطكارغ كالككارث كالظركؼ الطارئة في حاالت
. األحكاـ كالضكابط المنظمة لئلجازات المنصكص عمييا في ىذا القانكف . 2
. األحكاـ كالضكابط المتعمقة بالتدريب كالحكافز كالمكافآت التشجيعية. 3
. الجزاء عمى عدـ تنفيذ النقل. 4
. شغل كظائف المعاريف كالمنتدبيف عمى سبيل التفرغ. 5
. نظاـ تشغيل المرأة لبعض الكقت. 6
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. تحديد نسب مف الكظائف بالمبلؾ لممعاقيف. 7
. ضكابط التفكيض في االختصاصات. 8
. ضكابط كمعايير إعداد جداكؿ المرتبات. 9

. إجراءات عرض النزاع عمى مجالس التكفيق كالتحكيـ. 10
. نظاـ عمل صندكؽ التكافل االجتماعي. 11
.  األخرػ التي يشممياكاألعماؿتحديد العمل الجبرؼ . 12

لى  حيف صدكر ىذه البلئحة كالقرارات المنصكص عمييا بالقانكف، يستمر وا 
كالقرارات المعمكؿ بيا كقت نفاذ ىذا القانكف، كبما ال يتعارض مع  العمل بالمكائح

. أحكامو
 (الثالثة)المادة 

 المجنة الشعبية العامة قرارًا بتنظيـ السجبلت كالدفاتر كاإلخطارات تصدر
. كالنماذج البلزمة لتنفيذ ىذا القانكف كتحديد أشكاليا كاإلنذارات كالتبميغات

  (الرابعة)المادة 
 1976لسنة  (55) مسيحي كالقانكف رقـ 1970لسنة  (58) القانكف رقـ يمغى

 مسيحي، المشار إلييا،كما يمغى كل حكـ 1981لسنة  (15)مسيحي، كالقانكف رقـ
. يخالف أحكاـ ىذا القانكف 

 (الخامسة)المادة 
.  ىذا القانكف في مدكنة التشريعات، كيعمل بو مف تاريخ نشرهينشر

 

 مؤتمر الشعب العاـ  
 

سرت : صدر في
ر .ك1378 صفر 13:  بتاريخ
 مسيحي  2010 أؼ النار 28: المكافق
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 باب تمييدر
 (1)مادة 

 العمل بيف المكاطنيف في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية عالقات
قرار الشراكة  االشتراكية العظمى عبلقات حرة غايتيا التخمص مف عبكدية األجرة كا 

بينيـ كيجكز أف تككف مع غير  ، كتككف الشراكةينشئكنيافي الكحدة االقتصادية التي 
.  الميبييف

 مف ذلؾ يجكز أف يككف العمل بمقابل في الجيات العامة أك في واستثناء
صاحب الشأف عدـ الدخكؿ في المشاركة طبقا لما ىك  األحكاؿ التي يفضل فييا

. منصكص عميو في ىذا القانكف 
 (2)مادة 

ناثًا ككاجب عمييـ العمل  في الجماىيرية العظمى حق لكل المكاطنيف ذككرا كا 
المساكاة في االستخداـ فيما بينيـ أك بينيـ كبيف غيرىـ مف األجانب  يقـك عمى مبدأ

قانكنية كيحـر تحريمًا باتًا الجبر كالسخرة ك  المقيميف بالجماىيرية العظمي إقامة
.  مظاىر الظمـ ك االستغبلؿ

 (3)مادة 
 شغل الكظائف كالميف بكافة مكاقع العمل كاإلنتاج عمى أساس مبدأ يكوف 

كاالستحقاؽ، كيعتمد االختيار بيف المرشحيف عمى النزاىة  الكفاءة كالجدارة كالمقدرة
بسبب االنتماء النقابي أك األصل  كالشفافية كالعدالة كيحـر المحاباة أك التمييز

.  االجتماعي أك أية ركابط تمييزية أخرػ 
 (4)المادة 

 أحكاـ ىذا القانكف عمى جميع عبلقات العمل بالجماىيرية العظمى تسرر 
تعاقدية أك بالمشاركة، كسكاء كاف مقابل العمل نصيبًا  أك سكاء كانت عبلقة الئحية

باستثناء العامميف الذيف تنظـ أكضاعيـ  ، في عائد النشاط االقتصادؼ أك مبمغًا نقدياً 
األزكاج، كاألصكؿ  ) قكانيف أك لكائح خاصة، ككذلؾ العامميف بالنشاط األسرؼ 

(.  كالفركع
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 (5)المادة 
 تطبيق أحكاـ ىذا القانكف يقصد بالعبارات كاأللفاظ الكاردة في ىذا القانكف في

:-  لـ يدؿ السياؽ عمى خبلؼ ذلؾ المعاني المقابمة ليا ما
. الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى:- الجماىيرية العظمى
الييكل الذؼ يؤسسو الشركاء كيمارسكف فيو نشاطيـ :- الوحدة االقتصادية

. أك شركة أك مصنع أك غيرىا االقتصادؼ سكاء كاف تشاركية
الشخص االعتبارؼ العاـ الذؼ ينشئو مؤتمر الشعب العاـ أك :- الوحدة اادارية

. المجنة الشعبية العامة
ىي كل شخص طبيعي أك اعتبارؼ سكاء كاف خاصًا أك عامًا يستخدـ : جية العمل

. مقابل عامبًل أك أكثر لقاء
. كل شخص طبيعي يساىـ بجيده أك بمالو كجيده في كحدة اقتصادية:- الشريؾ
أؼ نشاط اقتصادؼ يشترؾ فيو أكثر مف شخص طبيعي بالتراضي فيما :- الشراكة

. بالجيد أك بالجيد كالماؿ معاً  بينيـ كتككف المشاركة
لقاء مقابل سكاء كاف ذلؾ بشكل دائـ – ذىني أك عضمي – ىك كل جيد :- العمل

.  أك مؤقت
كل أعماؿ أك خدمات يمـز أؼ شخص بالقياـ بيا تحت التيديد كلـ : العمل الجبرر 

:-  اختياره كيستثنى مف ذلؾ اآلتي يتطكع بأدائيا بمحض
. أؼ أعماؿ أك خدمات تؤدػ بمكجب قكانيف الخدمة العسكرية أك الكطنية. أ
أؼ أعماؿ أك خدمات تمثل جزءا مف الكاجبات المدنية الطبيعية لممكاطنيف كأفراد . ب

االجتماعية البسيطة التي يؤدييا أفراد المجتمع لتحقيق نفع  المجتمع كالخدمات
. مباشر

أؼ أعماؿ أك خدمات يمـز األشخاص بالقياـ بيا تنفيذا لحكـ قضائي صادر مف . ج
 أك الخدمات تحت إشراؼ كرقابة السمطة األعماؿبشرط أف تنفذ ىذه  محكمة مختصة

. المختصة
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أؼ أعماؿ أك خدمات يمـز القياـ بيا في حاالت الطكارغ كالحركب أك الككارث أك . د
بكقكع كارثة كالفيضانات أك الحرائق أك المجاعة أك انتشار كباء أك  كجكد ما ييدد

. مرض
مجمكعة مف االختصاصات كالكاجبات كالمسئكليات كالصبلحيات ليا رقـ :- الوظيفة

.  اإلدارية بمبلؾ الكحدة
كل شخص طبيعي يمتـز ببذؿ جيد تحت إشراؼ كرقابة جية العمل لقاء :- العامل

 . في اإلنتاج أك مبمغا ماليامقابل سكاء كاف حصة
. كل مف يشغل إحدػ الكظائف بمبلؾ الكحدة اإلدارية:- الموظف

كل شخص طبيعي بمغ سف السادسة عشرة كلـ يبمغ سف الثامنة :- العامل الحدث
 .عشرة

ىي الكقت الذؼ يككف فيو العامل أك المكظف تحت تصرؼ جية :- ساعات العمل
. األكقات المخصصة لمراحة أك تناكؿ الطعاـ العمل بما في ذلؾ
العمل الذؼ يتطمب بحكـ طبيعتو إنجازه في فترة محددة ال تتجاكز :- العمل المؤقت

.  ستة أشير
العمل الذؼ ال يدخل بحكـ طبيعتو فيما تزاكلو جية العمل مف :- العمل العرضي

. ستة أشير في السنة نشاط كال يستمر أكثر مف
العمل الذؼ يتـ القياـ بو في فصل أك مكسـ معيف مف السنة، كال :- العمل الموسمي

. ثبلثة أشير يحتاج إنجازه أكثر مف
. العمل الذؼ يتـ خبلؿ الفترة ما بيف غركب الشمس كشركقيا:- العمل الميمي
العمل الذؼ ينفذ في الساعات التي تزيد عمى ساعات العمل :- العمل ااضافي

. األساسية المقررة قانكناً 
ىك كل اتفاؽ بيف جية العمل، يتعيد بمقتضاه العامل بالعمل لدػ :- عقد العمل

إشرافيا نظير حصة في اإلنتاج أك الخدمة أك مقابل  ك جية العمل كتحت إدارتيا
. نقدؼ
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ىك ما يعطى لمعامل نظير جيده كفق عقد عمل سكاء كاف حصة أك :- المقابل
أك مبالغ نقدية، مضافًا إليو العبلكات كالبدؿ كالمزايا  عائدًا مف اإلنتاج أك الخدمة

. األخرػ المستحقة بحكـ التشريعات النافذة
ىك المقابل المالي المقرر لمكظيفة التي يشغميا المكظف بالكحدة :- المرتب األساسي
جداكؿ المرتبات المعمكؿ بيا بما يتناسب كالجيد المبذكؿ في إنجاز  اإلدارية حسب

.  المترتبة عمى القياـ بأعبائيا كاجبات الكظيفية كحجـ المسؤكليات
ىك المرتب األساسي مضافا إليو سائر العبلكات كالبدؿ كالحكافر :- المرتب

األخرػ المقررة بمكجب التشريعات النافذة كالتي تدفعيا جية  كالمكافآت كالمزايا المالية
. مباشرة العمل لمعامميف بصكرة مباشرة أك غير

اإلصابة التي تمحق بالعامل أك المكظف كتككف ناشئة عف العمل، :- إصابة العمل
العمل أك بسببو بما في ذلؾ اإلصابات التي تحصل لو أثناء ذىابو  أك تحدث لو أثناء

يككف الذىاب كاإلياب دكف تأخير أك انحراؼ  إلى مقر عممو أك عكدتو منو بشرط أف
. تبينيا البلئحة التنفيذية عف المسار الطبيعي ككل مرض مف أمراض المينة التي

اإلطار الذؼ ينظـ المجمكعات الكظيفية الرئيسية أك : - المجموعة الوظيفية
مجمكعة كظيفية رئيسية مف مجمكعة كظائف نكعية تتشابو في  كتتككف كل. النكعية

كالكاجبات كتمثل المجمكعة النكعية السمـ  نكع العمل كتختمف مف حيث المسؤكليات
.  الطبيعي لمترقية مف كظيفة إلى أخرػ 

. المجنة الشعبية لمكحدة اإلدارية العامة:- المجنة الشعبية
ىي قطاع القكػ العاممة كالتدريب كالتشغيل أك مف لو :- الجية المختصة

. صبلحياتو
ىك أميف المجنة الشعبية العامة لمقطاع المختص أك مف لو :- األميف المختص

. صبلحياتو
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الباب األوؿ 
أحكاـ عامة ومشتركة 
الفصل األوؿ 
مكاتب التشغيل 
 (6)المادة 

تاحة فرص تتولى  مكاتب التشغيل تنظيـ شؤكف الباحثيف عف العمل كا 
.  الحصكؿ عميو
 كل مكاطف قادر عمى العمل كيرغب فيو أف يطمب قيد اسمو في وعمى

لمف خبلؿ التسجيل اآللي أك عف طريق مكتب التشغيل  منظكمة الباحثيف عف العـ
مؤىبلتو كجنسو كعنكانو  ك الذؼ يقع في نطاقو محل إقامتو مع بياف سنو كمينتو

. كخدمتو السابقة إف كجدت كأية بيانات أخرػ تطمب منو
كعمى المكتب المختص إدراج الطمبات في منظكمة الباحثيف عف العمل كتصنيفيا 

حسب المؤىل كالتخصص كالجنس، كمنح الطالب بطاقة باحث عف العمل مف تاريخ 
. قيده

 لمكاتب التشغيل الحصكؿ عمى مقابل مف الباحثيف عف العمل وال يجوز
. نظير الخدمات التي تقدميا

 (7)المادة 
 لجية العمل التعاقد مع العامل عف طريق إحدػ الجيات االعتبارية يجوز

د مف مؤىبلتيـ كخبراتيـ كاستبعادىـ في حالة ؾتتكلى التأ المرخص ليا بذلؾ كالتي
العامل كأف تككف جية العمل ىي  ، كبشرط أف تضمف حقكؽ  فاءتيـؾثبكت عدـ 

يعمل لدييا في  المتعاقدة مباشرة معو، كتمتـز بأف تؤدؼ إليو المقابل الذؼ تمنحو لمف
مثل ىذا العمل ذؼ القيمة المتساكية كأف تسكػ بينيـ كبيف أمثاليـ مف العامميف 

. لدييا في جميع الحقكؽ  اآلخريف
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 (8)المادة 
افة جيات العمل تقديـ احتياجاتيا مف العامميف إلى مكاتب التشغيل ؾ عمى

اختصاصيا كعمييا االلتزاـ بقبكؿ المنسبيف إلييا في حدكد ما  التي تقع في دائرة
. طمبتو

 الجية المختصة قرارًا ينظـ اإلعبلف عف الكظائف كاألعماؿ الشاغرة وتصدر
.  كشركط شغميا
 التكظيف أك التعاقد مع أؼ عامل ما لـ يكف مسجبًل بسجبلت وال يجوز

مكاتب التشغيل كحاصبًل عمى بطاقة باحث عف عمل  الباحثيف عف العمل بأحد
. سارية المفعكؿ

 (9)المادة 
 لغير الكطنييف أف يزاكلكا أؼ عمل إال بعد الحصكؿ عمى ترخيص اليجوز

بذلؾ مف الجية المختصة، كما ال يجكز لجيات العمل استجبلب غير الكطنييف أك 
الحصكؿ عمى مكافقة مسبقة بذلؾ مف  التعاقد معيـ أك تمكينيـ مف العمل إال بعد

األجانب كالميف  الجية المختصة كتحدد بقرار يصدر عنيا ضكابط كشركط استخداـ
. التي يجكز قبكؿ األجانب فييا

 (10)المادة 
ر فيو اسمو كمينتو ؾ جية العمل أف تحتفع بممف خاص لكل عامل يذعمى

بطاقتو الشخصية كعنكاف سكنو كالمقابل النقدؼ الذؼ  كحالتو االجتماعية كرقـ
ذلؾ اإلجازات التي ؾالمسكغات األخرػ ك يتقاضاه كصكرة مف عقد العمل كغيرىا مف

. كقعت عميو التي لف بيا كالجزاءاتؾيحصل عمييا كالمكافآت كالمياـ التي 

نظاـ العمل واالستخداـ  :- الفصل الثاني
 (11)المادة 

 عمى العامل أك المكظف تنفيذ جميع أحكاـ القكانيف كالمكائح كالتعميمات يجب
:-  عممو، كعميو بكجو خاص المنظمة لقيامو بمياـ
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أف يقـك بالعمل المسند إليو بنفسو، كأف يؤديو بدقة كأمانة، كأف يخصص كقت . 1
عممو، كأف يمتـز بالعمل في غير أكقات العمل الرسمية بناء  العمل الرسمي ألداء

. مصمحة العمل ذلؾ عمى تكميف مف جية العمل إذا اقتضت
.  أف يحضر التدريب الذؼ تكفره لو جية العمل كيتبع التعميمات المتعمقة بو. 2
أف ينفذ تعميمات جية عممو التي تدخل في نطاؽ العمل المنكط بو، كأف يمتـز . 3

يكف فييا ما يخالف العقد أك القانكف أك المكائح أك اآلداب العامة  بأكامر العمل إذا لـ
. أك ما يعرضو لمخطر

أف يحافع عمى ما تسممو إليو جية العمل مف أدكات أك أجيزة أك مستندات أك . 4
أية أشياء تتعمق بالعمل،كأف يحرص عمى استعماليا في العمل المكمف بو، كيمتـز 

. بردىا بعد االنتياء منو
. أف يحافع عمى أسرار العمل حتى بعد انتياء مدة عممو. 5
. أف يحافع عمى مكاعيد العمل. 6
. أف يحتـر رؤساءه كزمبلءه في العمل كأف يتعاكف معيـ. 7
. أف يحسف معاممة الجميكر، كأف ينجز معامبلتيـ في الكقت المحدد. 8
. أف يراعي التسمسل اإلدارؼ في المعامبلت الخاصة بالعمل. 9

فاءتو العممية أك المينية كيطمع عمي القكانيف ؾأف يعمل عمى تنمية قدراتو ك. 10
المتعمقة بعممو كاإلحاطة بيا، كتقديـ االقتراحات التي يراىا مفيدة  كالمكائح كالتعميمات

. األداء لتحسيف طرؽ العمل كرفع مستكػ 
أف يراعي النظـ الخاصة بسبلمة جية العمل كأمنيا كاف ينفذ التعميمات . 11

. صحة العامميف ككقايتيـ مف اإلصابات المكضكعة لممحافظة عمى
. رامتيا كيمتـز بأخبلقياتياؾأف يحافع عمى شرؼ المينة ك. 12
أف يقدـ كل عكف كمساعدة في حاالت الككارث كاألخطار التي تيدد مكاف . 13

العامميف فيو كذلؾ دكف اشتراط الحصكؿ عمى مقابل عما يقدمو  العمل كاألشخاص
. مف عكف أك مساعدة

أف يمتحق بعممو خبلؿ شير مف تاريخ انتياء مدة الدراسة أك التدريب أك اإلعارة . 14
ق مف الخدمة الكطنية إذا ؾالتفرغ أك مدة اختياره شعبيا أك انفكا أك الندب عمى سبيل
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أسبكع كاحد إذا قمت عف ذلؾ، ما لـ تأذف لو  اممة كخبلؿؾتجاكزت تمؾ المدد سنة 
. جية العمل بمدة إضافية

جراءات العمل بالجية التي يعمل بيا كيتابع المتغيرات التي تطرأ . 15 أف يمـ بنظـ كا 
.  عمييا

. أف يمتـز بإخطار جية عممو بأؼ تغيير يطرأ عمى عنكاف سكنو. 16
 (12)المادة 

 عمى العامل أك المكظف أف يقـك بالذات أك بالكاسطة بأؼ عمل مف يحظر
المحرمة بمقتضى القكانيف أك المكائح أك األنظمة المعمكؿ بيا،  األعماؿ المحظكرة أك

:-  كبكجو خاص
القياـ بالعمل لدػ الغير سكاء بمقابل أك بدكنو، دكف الحصكؿ عمى إذف مف جية . 1

. عممو األصمية
. انت لقاء قيامو بكاجباتوؾقبكؿ ىدايا أك غيرىا بأية صفة . 2
أف يرتكب أؼ فعل مف أفعاؿ الكساطة كالمحسكبية أك يستغل كظيفتو لمحصكؿ . 3

. مباشرة أك غير مباشرة عمى منفعة لو أك لغيره
أف يشترؼ عقارات أك منقكالت مما تطرحو الجيات القضائية أك اإلدارية لمبيع إذا . 4
. عممو انت تتصل بمياـؾ
أف يزاكؿ أية أعماؿ تجارية أك أف تككف لو مصمحة في مناقصات أك مزايدات أك . 5

. مما يتصل بمياـ عممو مقاكالت أك عقكد
ف نطاؽ الدائرة التي يؤدؼ ـأف يستأجر عقارات أك منقكالت بقصد استغبلليا ض. 6

. بيا عممو
. أف يستغل كسائل العمل كمعداتو لمصمحتو الشخصية. 7
. أف يدعى بالتأثير. 8
أف يحتفع لنفسو دكف كجو حق بأية كرقة مف األكراؽ الرسمية أك ينزع كرقة مف . 9

لحفظيا أك أف ينقل كثائق أك ممفات خارج مقر العمل ما لـ يكف  الممفات المخصصة
. مأذكنًا لو بذلؾ

.  القياـ أك التحريض عمى القياـ بأؼ فعل يعد مف قبيل أفعاؿ التحرش الجنسي. 10
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.  أف يخالف إجراءات األمف الصناعي كالسبلمة العامة داخل جية العمل. 11
أف يقـك بإعداد أك نشر أك تكزيع مقاالت أك منشكرات ذات صبغة سياسية . 12

المبادغ األساسية التي يقـك عمييا المجتمع، أك أف يثير  مناىضة ألىداؼ الدكلة أك
.  الناس بأمر مف ىذه األمكر

 (13)المادة 
 أف تزيد ساعات العمل عمى ثماف كأربعيف ساعة في األسبكع كما ال يجوز ال

ساعات عمل في اليـك الكاحد، كيجكز تخفيض ساعات  يجكز أف تتجاكز عشر
األعماؿ التي يصدر بتحديدىا قرار  العمل لبعض فئات العامميف في الصناعات أك

. مف المجنة الشعبية العامة بناء عمى اقتراح مف الجية المختصة
 (14)المادة 

 لكل عامل أك مكظف أف يحصل عمى راحة أسبكعية بمقابل ال تقل عف يحق
.  اممة كيراعى أف تككف يـك الجمعة ؾأربع كعشريف ساعة
ف البعيدة عف العمراف أك في األعماؿ ؾ مف ذلؾ يجكز في األمااواستثناءًال 

ظركؼ التشغيل فييا استمرار العمل أف تجمع الراحة  التي تتطمب طبيعة العمل أك
كتمنح لو دفعة كاحدة بحيث ال  األسبكعية كالعطبلت الرسمية المستحقة لمعامل

. تتجاكز المدة الكمية ثمانية أسابيع
 (15)المادة 

 أحكاـ المادتيف السابقتيف عمى حاالت العمل الطارئة لمنع كقكع تسرر  ال
نشأ عنو أك لتبلفي خسارة محققة لمكاد قابمة لمتمف، كذلؾ  حادث خطر أك إصبلح ما

أربع كعشريف ساعة ببياف الحاالت  كمو بشرط إببلغ مكتب التشغيل المختص خبلؿ
. الطارئة كالمدة البلزمة إلتماـ العمل

 ال تسرؼ تمؾ األحكاـ عمى العامميف في النظافة داخل مكاف العمل أك كما
ذلؾ العامميف القائميف عمى سد حاجة ؾ كالتناكبيالعمل  العامميف بالحراسة أك بنظاـ

خاصة تصدر عف المجنة الشعبية  عامة، عمى أف تنظـ أكضاع ىؤالء العامميف الئحة
. العامة بناء عمى عرض مف الجية المختصة
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 جميع األحكاؿ يجب أال يزيد متكسط ساعات العمل عمى مدػ ثبلثة وفي
. في اليـك أك ثماف كأربعيف ساعة في األسبكع أسابيع عف ثماني ساعات

 (16)المادة 
 اشتغل العامل أك المكظف في يـك راحتو األسبكعية كجب أف يعطى يكمًا إذا

التالية أك أف يدفع لو باإلضافة إلى مقابل عممو المعتاد ما  بديبًل خبلؿ األياـ الثبلثة
شتغميا يـك راحتو، كفي االساعات التي  يعادؿ مثمي مقابمو العادؼ في الساعة عف

يستحق باإلضافة إلى  حالة تشغيمو ساعات عمل إضافية لمكاجية ضغط العمل فإنو
 زيادة عمى المقابل المعتاد كعمى (%50)مقابمو األصمي مقاببًل إضافيًا ال يقل عف 

. أال تتجاكز ساعات العمل اإلضافي ثبلث ساعات في اليـك الكاحد
 (17)المادة 

 أف تتخمل ساعات العمل فترة أك أكثر لمصبلة كلتناكؿ الطعاـ كالراحة ال يجب
ساعة كيراعى في تحديد ىذه الفترة أال يعمل العامل أكثر مف  تزيد في مجمكعيا عف
. ست ساعات متصمة
 بقرار مف الجية المختصة الحاالت كاألعماؿ التي يتحتـ ألسباب فنية وتحدد

استمرار العمل فييا دكف فترة راحة،كما يحدد القرار األعماؿ  أك لظركؼ التشغيل
. راحة تحتسب مف ساعات العمل الفعمية الشاقة كالمرىقة التي تمنح فييا فترات

 (18)المادة 
 لجنة استشارية تككف ميمتيا تقديـ التكصيات كالمشكرة في الشؤكف تشكل

:-  المكضكعات اآلتية العمالية كعمى األخص في
. االقتراحات الخاصة بالتشريعات العمالية -1
. االقتراحات الخاصة بتنظيـ سير العمل كرفع مستكػ الكفاية اإلنتاجية- 2
. تحسيف ظركؼ العمل- 3
اإلشراؼ عمى سياسة التدريب الميني في حدكد المستكيات العامة المكضكعة - 4

. لمصناعة
العمل عمى تنظيـ العبلقات االجتماعية بيف العماؿ كجيات العمل كتييئة فرص - 5

. التعاكف بينيـ
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يفية سير العمل بيا قرار مف الجية المختصة ؾ بتشكيل ىذه المجنة كويصدر
. كرةؾتشكيميا تمثيل العامميف كجيات العمل في المجنة المذ عمى أف يراعى في

 (19)المادة 
 بقرار مف المجنة الشعبية العامة بناء عمى عرض مف الجية المختصة يشكل

تككف ميمتو اقتراح " المجمس االستشارؼ لمقابل العمل"مجمس استشارؼ يسمى 
. السياسة العامة لمقابل العمل كتحديد مستكياتو

كيؤلف المجمس مف مندكب عف الجية المختصة رئيسًا كأعضاء عف المنظمات 
. كالعامميف النقابية كجيات العمل
 الجية المختصة قرارًا بتنظيـ سير العمل بالمجمس كمكاعيد اجتماعاتو وتصدر

. تكصياتو كمدة العضكية فيو يفية صدكرؾك
 المجمس أف يسترشد دائما في تكصياتو بالعرؼ كالعدالة كالحالة وعمى

فالة المقابل ؾف يككف ىدفو دائما زيادة اإلنتاج كأك االجتماعية كاالقتصادية العامة
. لسد حاجات العامل األساسية

 (20)المادة 
 الشعبية العامة بناء عمى عرض مف الجية المختصة كتكصية المجمس لمجنة

 لمقابل العمل أك إدخاؿ ػاالستشارؼ المختص أنتصدر قرارات بتعييف الحد األدف
. تعديبلت عميو

 (21)المادة 
 التفرقة في المقابل المالي لمعمل ذؼ القيمة المتساكية عمى أساس يجوز ال

.  أك المكف  الجنس أك العرؽ أك الديف
 (22)المادة 

تسبب العامل أك المكظف بخطئو في فقد أك إتبلؼ أك تدمير مكاد أك  إذا
العمل أك أية مكاد في عيدتو، كجب أف يتحمل  آالت أك منتجات تممكيا جية

لجنة تشكل بكل مكتب  التعكيض البلـز نظير ذلؾ كتتكلى تقدير ىذا التعكيض
يفية تشكيل المجنة ؾلمتشغيل بقرار مف الجية المختصة كتبيف البلئحة التنفيذية 

. يفية التظمـ مف قراراتياؾكمياميا ك
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 (23)المادة 
 جيات العمل بالنسبة لمف يؤدكف عمبًل في المناطق البعيدة عف العمراف تمتـز

التنقيب عمى النفط أك استخراجو أك استثماره أف تيسر ليـ  أك في المناجـ أك مناطق
ف المبلئمة، كأف تقدـ ليـ ؾالمسا كما تكفر ليـ ، سبل الكصكؿ إلى مكاقع العمل

. التنفيذية ف تعدىا ليذا الغرض، كفقًا لما تحدده البلئحةؾالكجبات الغذائية في أما
ف المشار ؾ بقرار مف المجنة الشعبية العامة اشتراطات كمكاصفات المساوتحدد

ميات الطعاـ لكل ؾكما تعيف أنكاع ك ، كمقابل االنتفاع بيا إلييا في الفقرة السابقة
. كجبة كما يتحممو المستفيد منيا

.  جميع األحكاؿ ال يجكز التنازؿ عف تقديـ الكجبات مقابل أؼ بدؿ نقدؼوفي
الفصل الثالث 

تشغيل النساء واألحداث 
 (24)المادة 

 تشغيل النساء في األعماؿ التي ال تتناسب كطبيعة المرأة، كالتي يجوز ال
المجنة الشعبية العامة كال يجكز تمييز الرجاؿ عمى النساء  يصدر بتحديدىا قرار مف

كيجكز  ، ذؼ القيمة المتساكية في المعاممة كاالستخداـ كفي المقابل عف العمل
المجنة  تخفيض ساعات العمل بالنسبة ليف في بعض الميف كاألعماؿ التي تحددىا

، كبمراعاة احتياجات العمل تتناسب كعدد العامميف مف الرجاؿ  الشعبية العامة
. عمى النحك الذؼ تبينو البلئحة التنفيذية ليذا القانكف  كالنساء، كذلؾ كمو

 (25)المادة 
 الحق في إجازة أمكمة بمقابل مدتيا أربعة عشر أسبكعًا عند تقديميا لممرأة

المحتمػل لمكالدة، كتتضمف ىذه اإلجازة فترة إلزامية بعد  شيادة طبية تبيف التاريخ
األمكمة إلى ستة عشر أسبكعًا إذا  الكضع ال تقل عف ستة أسابيع، كتمتد إجازة

. ثر مف طفلؾأنجبت أ
 يجكز إنياء عمل المرأة أثناء حمميا أك أثناء تغيبيا في إجازة أمكمة إال وال

. بصمة إلى الحمل أك الكالدة كمضاعفاتيا أك اإلرضاع ألسباب مبررة ال تمت
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كما يككف لممرأة العاممة في خبلؿ الثمانية عشر شيرًا التالية لتاريخ الكضع الحق في 
فترات تكقف عف العمل خبلؿ ساعات العمل ال تقل في مجمكعيا  التمتع بفترة أك

أف تعتبر ساعات عمل مدفكعة إرضاع طفميا عمى عف ساعة كاحدة مف أجل 
. المقابل

 (26)المادة 
عمى جيات العمل التي تقـك بتشغيل نساء ذكات أطفاؿ أف تخصص  يجب

ف لحضانة أطفاليف،كيجكز أف تشترؾ أكثر مف جية عمل كاحدة في تخصيص ؾأما
. ف لحضانة أطفاليفؾأما

 البلئحة التنفيذية ليذا القانكف الشركط كالضكابط المتعمقة بتنظيـ تشغيل وتبيف
. النساء

 (27)المادة 
.  لمف تقل سنو عف ثماني عشرة سنة مزاكلة أؼ نكع مف أنكاع العمليجوز ال

مل ست ؾ مف حكـ الفقرة السابقة يجكز السماح لمحدث بالعمل متى أواستثناء
مراعاة صحتو كسبلمتو كالمحافظة عمى أخبلقو كبشرط أف يككف  عشرة سنة بشرط

. تدريبًا مينياً  تشغيمو مف أجل أف يتمقى تعميمًا أك
 (28)المادة 

 تشغيل الحدث بعمل أكثر مف ست ساعات في اليـك تتخمميا فترة أك يجوز ال
الطعاـ ال تقل في مجمكعيا عف ساعة بحيث ال يشتغل الحدث  أكثر لمراحة كتناكؿ

ًً أ ما ال يجكز تشغيل الحدث أياـ الراحة ؾ.ثر مف أربع ساعات متصمةؾشغبًل فعميَا
. األسبكعية أك العطبلت الرسمية أك أثناء الميل

 المجنة الشعبية العامة األعماؿ كالحاالت التي يسمح فييا لمحدث وتحدد
جراءاتو كشركط . ظركفو كاألعماؿ المحظكر تشغيمو فييا ىك بالعمل كا 

 (29)المادة 
ثر أف تضع في مكاف ؾ عمى جية العمل في حالة تشغيميا لحدث أك أيجب

الخاصة بتشغيل األحداث كأف تبمغ مكتب التشغيل بأسماء  العمل نسخة مف األحكاـ
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المكمفيف بيا، كأف تضع في مكاف العمل  األحداث كسنيـ كتاريخ تشغيميـ كاألعماؿ
. بالنسبة ليـ شفًا مكضحًا فيو ساعات العمل كفترات الراحةؾكبشكل ظاىر 

الفصل الرابع 
ااجػػػازات 
 (30)المادة 

 اإلجازة السنكية ثبلثيف يكمًا في السنة كخمسة كأربعيف يكمًا في السنة تكوف 
.  تجاكزت مدة خدمتو عشريف عاماً  لمف بمغ سف الخمسيف أك

ما ال يجكز منعو منيا ؾ أف يتنازؿ العامل أك المكظف عف إجازتو،يجوز وال
. تقتضييا مصمحة العمل أك إذا رغب في ذلؾ لضركرة أك تأجيميا أك قطعيا إال

 جميع األحكاؿ يجب أف يتمتع العامل أك المكظف بإجازة ال تقل عف وفي
.  السنة خمسة عشر يكمًا متصمة في

 (31)المادة 
 العامل أك المكظف إجازة طارئة لسبب قيرؼ ال يتمكف معو مف يستحق

لمترخيص لو في الغياب، عمى أف يقدـ فكر عكدتو إلى العمل  استئذاف رؤسائو مقدماً 
.  مبررات غيابو
، كال تتجاكز  ثر مف ثبلثة أياـ في المرة الكاحدةؾ اإلجازة الطارئة ألتكوف  وال

كال تحسب ىذه اإلجازة . لسنة، كيسقط حقو فييا بمضي السنةؾأثنى عشر يكمًا في 
.  مف اإلجازات السنكية

 (32)المادة 
 العامل أك المكظف عند انتياء خدمتو مقاببًل نقديا يحسب عمى يستحق

.  السنكية التي لـ يتمتع بيا لمصمحة العمل أساس مرتبو عف إجازتو
المكظف التعكيض عف إجازاتو التي لـ يتمتع بيا إذا   العامل أكيستحق وال

.  رغبتو إال في حدكد ستة أشير اف التأجيل بناء عمىؾ
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 (33)المادة 
 أك المكظف الحق في إجازة مرضية مدفكعة المقابل أك المرتب لمدة ال لمعامل

. كأربعيف يكمًا متصمة أك ستيف يكمًا متقطعة خبلؿ السنة الكاحدة تزيد عمى خمسة
 منح اإلجازة المرضية بناء عمى تقرير طبي مف طبيب معتمد، ك إذا ويكوف 

اف منح اإلجازة بناء عمى تقرير ؾالمكظف أثناء كجكده في الخارج، مرض العامل أك
السياسية لمجماىيرية العظمى أك مف يقـك  طبي مف الطبيب المعتمد لدػ البعثة

.  مقاميا
 تجاكزت اإلجازة المرضية الممنكحة لو خبلؿ السنة المدة المشار إلييا في فإذا

األمر عمى المجنة الطبية المختصة كتطبق بشأنو األحكاـ  الفقرة السابقة فيعرض
كفي جميع األحكاؿ يجب أال تزيد . المنصكص عمييا في قانكف الضماف االجتماعي

المادة عمى ثبلثة  مدة اإلجازة المرضية الممنكحة لمعامل أك المكظف كفقًا لحكـ ىذه
. أشير خبلؿ السنة الكاحدة

 (34)المادة 
امل في الحاالت ؾ لمعامل أك المكظف الحق في إجازة خاصة بمرتب يكوف 

-  :اآلتية
أداء فريضة الحج ك تككف لمدة عشريف يكمًا كال تمنح إال لمرة كاحدة طكاؿ مدة - أ

.  الخدمة
. الزكاج كتككف لمدة أسبكعيف كال تمنح إال لمرة كاحدة طكاؿ مدة خدمتو- ب
. لممرأة عند كفاة زكجيا كتككف لمدة أربعة أشير كعشرة أياـ- ج
. أداء االمتحانات الدراسية، كتككف لممدة المقررة ألداء االمتحاف- د

 (35)المادة 
 بقرار مف جية العمل منح العامل أك المكظف إجازة خاصة بدكف يجوز

.  مرتب في الحاالت ك بالشركط التي تحددىا البلئحة التنفيذية
 (36)المادة 

 العامل أك المكظف مف مقابل عممو أك مرتبو عف المدة التي ينقطع فييا يحـر
.  مرخص لو بيا، مع عدـ اإلخبلؿ بالمساءلة التأديبية عف العمل بغير إجازة
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س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـػػػػػػػػػالفصل الخ
الرعاية الصحية واالجتماعية 

 (37)المادة 
 جيات العمل بالكشف الطبي عمى مف تزمع التعاقد معو قبل التحاقو تمتـز
ذلؾ ؾكلياقتو الصحية طبقًا لنكع العمل الذؼ سيزاكلو ك د مف سبلمتوؾبالعمل لمتأ

لممحافظة عمى لياقتيـ الصحية  القياـ بالفحكصات الدكرية لجميع العامميف بيا
. كسبلمتيـ بصفة مستمرة

 البلئحة التنفيذية الجية التي تتكلى ىذه الفحكص كتحدد مستكيات وتبيف
. كالنفسية التي تتـ عمى أساسيا ىذه الفحكصات المياقة كالقدرات العقمية

 (38)المادة 
 جيات العمل إجراء التأميف البلـز عمى العامميف أك المكظفيف بيا ضد عمى

أمراض كأخطار المينة،كأف تكفر الرعاية الصحية كالحماية االجتماعية البلزمة ليـ 
. نظاـ قانكني آخر كألفراد أسرىـ، كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بأؼ
 (39)المادة 

 جية العمل بتدريب العامل أك المكظف عمى األسس السميمة ألداء تمتـز
حاطتو لزامو باستخداـ كسائل  عممو أك كظيفتو كا  قبل مزاكلتو لمعمل بمخاطرىا، كا 

الكقاية المقررة ليا، كالتي تتكلى تكفيرىا لو،كال يجكز لجية العمل أف تحممو أية نفقات 
االحتياطات البلزمة  أك تقتطع مف مقابمو أية مبالغ لقاء تكفيرىا كعمييا اتخاذ جميع

.  لحمايتو أثناء العمل مف األضرار الصحية كأخطار العمل
 يمتـز العامل أك المكظف بأف يستعمل كسائل الكقاية البلزمة كيتعيد ماؾ

التعميمات الصادرة لممحافظة عمى صحتو ككقايتو مف إصابات  بالعناية بيا، كتنفيذ
أك إعاقة تنفيذ التعميمات أك إساءة  العمل، كأال يرتكب أؼ فعل مف شأنو منع

. ضرر أك تمف بيا استعماؿ الكسائل المكضكعة لحماية كسبلمة العامميف أك إلحاؽ
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 (40)المادة 
تابة بكل حادث تنتج ؾ جية العمل أف تخطر مكتب التشغيل المختص عمى

ساعة  (48)إصابتو إصابة تعجزه عف العمل كذلؾ خبلؿ  عنو كفاة أحد العامميف أك
. مف تاريخ كقكع الحادث

 (41)المادة 
 أف ينشأ في جية العمل صندكؽ لمتكافل االجتماعي تساىـ جية العمل يجوز

، كيستكمل الباقي مف رسـك اشتراؾ  تدرج سنكيًا في ميزانيتيا بتمكيمو جزئيًا بمبالغ
. العامميف فييا

الفصػل السادس 
انتياء الخدمة 
 (42)المادة 

:-   خدمة العامل أك المكظف ألحد األسباب اآلتيةتنتيي
. بمكغ السف المقررة قانكنا النتياء الخدمة. 1
. عدـ المياقة الصحية. 2
.  االستقالة. 3
الحكـ عميو بعقكبة جناية أك في إحدػ الجنايات أك الجنح المخمة بالشرؼ أك . 4

اف الحكـ مع كقف تنفيذ العقكبة فبل يترتب عميو ؾإذا  األمانة أك األمف، عمى أنو
اإلخبلؿ بالمسئكلية التأديبية عند  انتياء خدمة العامل أك المكظف، كذلؾ مع عدـ

. االقتضاء
. الكفاة. 5

 (43)المادة 
سنة شمسية مف الرجاؿ ك  (65) خدمة العامل أك المكظف ببمكغ سفتنتيي

النساء كلمعامميف في األعماؿ أك الصناعات المضرة بالصحة  سنة شمسية مف (60)
. كالتي تحددىا المكائح ذات العبلقة
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 استثناء بعض المكاقع كالكظائف كالفئات مف السف المقررة النتياء ويجوز
. لمشركط كالضكابط التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانكف  الخدمة، كذلؾ كفقا

 (44)المادة 
 العامل أك المكظف إلى المجنة الطبية المختصة بنػاء عمى طمبو أك يحػاؿ

لمجنة الطبية أنػو غير الئق صحيًا لعممو أك كظيفتو أك  طمب جية العمل فػإذا ثبت
خدمتو اعتبارًا مف أكؿ الشير  أليػة كظيفة أخرػ أصدرت جية العمل قرارًا بإنياء

العامل في   المجنة الطبية المشار إلييا، مع عدـ اإلخبلؿ بحققرارالتالي لصدكر 
. مف ىذا القانكف  (78)المكافأة المنصكص عمييا في المادة 

 (45)المادة 
 جية العمل أف تعطي العامل أك المكظف مجانًا في نياية خدمتو شيادة عمى

اف يؤديو ؾلمعمل كتاريخ إنياء خدمتو كنكع العمل الذؼ  تبيف فييا تاريخ مباشرتو
اف يتقاضاه كأية ؾالمالي الذؼ  قيمة المقابل– بناء عمى طمبو- كتبيف فييا أيضا

. امتيازات أخرػ إف كجدت

الفصل السابع 
ة ؾأحكاـ مشتر
 (46)المادة 

 عمى جية العمل أف تتخذ جميع التدابير البلزمة لحماية ك سبلمة يجب
لدػ قياميـ باألعماؿ التي يكمفكف بيا تحت إشرافيا، كأف  كصحة العامميف كالمكظفيف

الحميدة كعمى استتباب األمف كاآلداب  تسير عمى مراعاة حسف السمكؾ كاألخبلؽ
. داخل المؤسسة
تابة لدػ تشغيميـ عمى المقتضيات ؾ عمييا إطبلع العامميف كالمكظفيف كما

:-  ؿ تغيير يطرأ عمييا كؾالمتعمقة بالمكاضيع التالية،
. النظاـ الداخمي لمعمل- 
. ساعات العمل- 
. أساليب تطبيق الراحة األسبكعية- 
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المقتضيات القانكنية كالتدابير المتعمقة بحفع الصحة كالسبلمة كالكقاية مف - 
. األخطار المينية

. الجية المؤمنة ضد حكادث العمل كاألمراض المينية- 
. رقـ التسجيل بصندكؽ الضماف االجتماعي- 

 (47)المادة 
 في األحكاؿ التي يككف فييا مقابل العمل حصة في اإلنتاج أك في عائد يجوز

العمل العامل مقاببًل نقديًا كل شير أك جزء مف الشير يتـ  الخدمة أف تمنح جية
عمى أف يحسب مف ضمف نفقات  االتفاؽ عميو لتغطية نفقاتو كنفقات عائمتو اليكمية

لعممية اإلنتاجية  ااإلنتاج كيستنزؿ مف الدخل الكاجب تكزيعو عند نياية السنة أك إتماـ
. أسكة بباقي النفقات األخرػ 

 (48)المادة 
 جية العمل أف تييئ لمعامميف أك المكظفيف بيا العدد المناسب مف عمى

تستخدـ عمااًل مف الجنسيف في مكاف كاحد كجب أف  انتؾدكرات المياه، فإذا 
مستقمة عف دكرات المياه  تخصص عددًا مف دكرات المياه خاصة لمنساء تككف 

. المخصصة لمرجاؿ
 (49)المادة 

 دكف الكفاء بااللتزامات المنصكص عمييا في ىذا القانكف حل جية يحوؿ ال
إفبلسيا أك إدماجيا في غيرىا، أك انتقاؿ ممكيتيا إلى الغير  العمل أك تصفيتيا أك

كفيما عدا . العمل ألؼ سبب مف األسباب بأؼ تصرؼ مف التصرفات أك تغيير جية
حاالت التصفية كاإلفبلس كاإلغبلؽ النيائي تبقى عقكد العمل قائمة لممدة المحددة 

كتككف جية العمل السابقة مسؤكلة بالتضامف لمدة سنة مع الخمف عف تنفيذ  فييا
. الناشئة عف تمؾ العقكد ك جميع االلتزامات السابقة

 (50)المادة 
 الحجز عمى مقابل العمل أك المرتب المستحق لمعامل أك المكظف يجوز ال

. إعطاء األكلكية لديف النفقة إال في حدكد الربع، مع
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 االقتطاع مف مقابل العمل أك المرتب بما يزيد عمى ربع المرتب يجوز وال
العامل أك المكظف مف جية العمل، كال تتقاضى جية  كفاًء لما يككف قد اقترضو

إلسكاف التي تقدميا المصارؼ  العمل أية فائدة عف ذلؾ، كتستثنى مف ذلؾ قركضا
. كما في حكميا

 (51)المادة 
افة جيات العمل الكطنية كاألجنبية بمختمف أنشطتيا االلتزاـ باستخداـ ؾ عمى

تاحة الفرص المناسبة ليـ  العناصر الكطنية كتكفير كسائل استمرارىـ في العمل كا 
لة ؾتكجيييـ كتدريبيـ كتأىيميـ لؤلعماؿ المك إلثبات جدارتيـ لمعمل عف طريق

مف مجمكع  (%75)إلييـ،كيجب أال تقل نسبة العمالة الكطنية في أؼ منيا عف
. العمالة بيا
 لمقتضيات المصمحة العامة تخفيض ىذه النسبة مؤقتًا في بعض ويجوز

تكفر المؤىبلت كالكفاءات الفنية المطمكبة مف الكطنييف  جيات العمل في حالة عدـ
.  كذلؾ بقرار يصدر عف الجية المختصة
 (52)المادة 

فة جيات العمل بالقطاعيف العاـ كالخاص الكطنية كاألجنبية عند بدء  كاعمى
تابة بالبيانات ؾنشاط أف تبمغ مكتب التشغيل المختص  العمل في أؼ مشركع أك

:-  التالية
زىا كالعنكاف الذؼ تكجو إليو المراسبلت كأية معمكمات ؾاسـ المنشأة كنكعيا كمر. أ

. سيكلة االتصاؿ بيا يككف مف شأنو
ر رقـ الترخيص كتاريخو ؾنكع النشاط االقتصادؼ المرخص ليا بمزاكلتو مع ذ. ب

رفاؽ صكرة منو كجية إصداره . كا 
. عدد العامميف أك المكظفيف المراد تشغمييـ في المنشأة كالتخصصات المطمكبة. ج
. الشخص المسئكؿ عف إدارة المنشاة كتمثيميا القانكني. د
. أية بيانات أخرػ تطمبيا الجية المختصة. ق
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 (53)المادة 
انت األفعاؿ المنسكبة إلى العامل أك المكظف تشكل جريمة جنائية كجب  ؾإذا

كال يحكؿ عدـ إقامة الدعكػ الجنائية أك حفع االتياـ أك  إببلغ النيابة العامة بذلؾ
. متو تأديبياً ؾتبرئة العامل أك المكظف دكف محا

 النيابة العامة إخطار جية العمل التي يتبعيا العامل أك المكظف بأؼ وعمى
. إجراء يتخذ ضده

الباب الثاني 
ة ؾعالقات الشرا
 (54)المادة 

ناثًا متساككف في الحقكؽ كالكاجبات مع مراعاة حقكؽ المرأة ؾ ذاءؾالشر كرًا كا 
جازة األمكمة كغيرىا الشريكة بحكـ .  خصكصيتيا أثناء فترة الحمل كالكالدة كا 

 (55)المادة 
اء تكزيع الكاجبات كالمياـ فيما بينيـ، كيقـك كل منيـ بالعمل ؾ عمى الشريجب

تحقيق الكحدة االقتصادية لمغرض الذؼ أنشئت مف أجمو، ككل  المحدد لو بما يضمف
اء عما يمحق بيـ مف أضرار نتيجة ؾالشر شريؾ مسئكؿ بكجو التضامف قبل بقية

.  إىمالو أك عدـ القياـ بالكاجبات المسندة إليو
 (56)المادة 

اء اختيار مف يدير الكحدة االقتصادية مف بينيـ بمراعاة الكفاءة ؾ لمشريكوف 
اء بالتراضي طبقًا ؾتكميف مف يتكلى اإلدارة مف خارج الشر كالخبرة كيجكز ليـ

. لنصكص العقد المبـر بينيـ
 (57)المادة 

 لمكحدة االقتصادية لكائح إدارية كمالية تحدد فييا نظاـ كساعات العمل يكوف 
. كغيرىا مف المسائل المتعمقة بنشاطيا تعتمد مف الجية المختصة كالراحة كاإلجازات
اء ساعات الراحة األسبكعية كاإلجازات السنكية كتنظيميا ؾ يحدد الشركما

. يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف  كذلؾ كمو بما ال
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 (58)المادة 
اء جدد متى رأكا ذلؾ كيحدد النظاـ األساسي شركط قبكؿ ؾ قبكؿ شراءؾلمشر

. اء الجددؾالشر
 (59)المادة 

اء االستعانة بالغير بمقابل مالي يحدد في عقد العمل إلنجاز ؾ لمشريجوز
صمب نشاط أك مياـ الكحدة االقتصادية،كما يجكز ليـ  أعماؿ محددة ليست مف

يفضل فييا صاحب الشأف عدـ  االستعانة بالغير بمقابل مادؼ في الحاالت التي
يفصح فيو  تابياً ؾراه إقرارًا ؾة عمى أف يقدـ بإرادتو الحرة كدكف إؾالدخكؿ في المشار

ة كتفضيمو العمل بمقابل مادؼ كبعقد عمل مكتكب ؾصراحة عف عدـ رغبتو بالمشار
. الجية المختصة معتمد مف
 في شأف األفراد الذيف قبمكا العمل بالمقابل المادؼ أحكاـ البابيف األكؿ ويسرر 

. كالثالث مف ىذا القانكف 
 (60)المادة 

 أف يقرركا باألغمبية فصل أؼ شريؾ ألسباب تتعمق بإخبللو اءؾلمشر
ة كغيرىا مف األسباب المنصكص ؾالقانكف أك عقد الشرا بااللتزامات التي يفرضو

ىذه األغمبية صكت الشريؾ المراد  ، كال يحسب في عمييا بالتشريعات ذات العبلقة
. فصمو

 (61)المادة 
.  تو أف يطعف في ذلؾ أماـ القضاءؾ الذؼ أنييت شرالمشريؾ

 (62)المادة 
 حالة كفاة الشريؾ تستمر الكحدة االقتصادية في عمميا كيحق لكرثتو فػي

كأية مستحقات لو لـ يستمميا قبل كفاتو كليـ حرية االستمرار  المطالبة بحصة مكرثيـ
. نشاطيا ة أك إنيائيا كبما ال يؤثر عمىؾفي المشار
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 (63)المادة 
تو ؾة ألؼ سبب تككف تصفية نصيب مف انتيت مشارؾ حالة إنياء المشارفي

ة مع مراعاة ؾلمسنة المالية التي انتيت فييا عبلقة المشار عمى أساس آخر ميزانية
.  التشريعات المنظمة لذلؾ

 (64)المادة 
. تو مسؤكاًل عف الكفاء بما عميو مف التزاماتؾ الشريؾ الذؼ انتيت مشاريظل

 (65)المادة 
اء بتكفير كسائل الكقاية كالسبلمة المينية لحمايتيـ كحماية مف ؾ الشريمتـز

حكادث العمل كاألمراض المينية طبقًا لمتشريعات النافذة في  يعمل معيـ بعقد مف
.  الخصكص

 (66)المادة 
اء بالجيد أك بالجيد كالماؿ معًا االنضماـ إلى نظاـ التأميف ضد ؾ الشرعمى

. كأمراض المينة كالشيخكخة المرض كحكادث العمل
الباب الثالث 
العالقات التعاقدية 
الفصل األوؿ 
عقد العمل 
 (67)المادة 

 عقد العمل كفقًا لمنمكذج الذؼ تضعو الجية المختصة، كال يجكز تنفيذ يبـر
كبعد التحقق مف استيفائو الشكل القانكني كاتفاؽ شركطو  العقد إال بعد اعتماده منيا

التفاصيل البلزمة لتحديد حقكؽ  ؿؾمع ىذا القانكف، كيجب أف يحتكؼ العقد عمى 
ثبلث نسخ  األطراؼ كالتزاماتيـ كأف يككف ثابتًا بالكتابة كمحررًا بالمغة العربية مف

تسمـ بعد التصديق عمييا نسخة لكل طرؼ، كتحفع النسخة الثالثة لدػ مكتب 
 .التشغيل المختص
ذا . تابة العقد جاز لمعامل إثبات حقكقو بكافة طرؽ اإلثباتؾ تـ إغفاؿ وا 
.  عقد العمل الفردؼ مف رسـك التسجيلويعفى
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 (68)المادة 
 لجية العمل أف تخرج عمى شركط العقد أك أف تكمف العامل بعمل يجوز ال

دعت الضركرة إلى ذلؾ منعًا لكقكع حادث أك إلصبلح ما  غير المتفق عميو إال إذا
يككف ذلؾ بصفة مؤقتة، كيجكز لجية  نشأ عنو أك في حالة القكة القاىرة عمى أف

عنو اختبلفًا  اف ال يختمفؾالعمل أف تكمف العامل بعمل غير المتفق عميو إذا 
ؿ شرط يرد في عقكد العمل بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانكف ؾكيعتبر باطبًل . جكىرياً 
. ثر فائدة لمعاملؾيكف أ ف قبل العمل بو ما لـكاكلك 

 (69)المادة 
االختبار ثبلثكف يـك عمل فعمي تبدأ مف تاريخ مباشرة العامل لمعمل،  مدة

االختبار دكف صدكر قرار بإنياء العقد بمثابة تثبيت لو في  كيعتبر انقضاء فترة
. العمل

 (70)المادة 
 أف يبـر العقد لمدة محددة أك لعمل معيف،كما يجكز أف يككف غير يجوز

محدد المدة كاستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدتو  اف العقدؾمحدد المدة، فإذا 
ذا أبـر العقد  دكف االتفاؽ عمى تجديده اعتبر ذلؾ تجديدًا لمعقد لمدة غير محددة، كا 

كاستمر  اف قاببًل بطبيعتو ألف يتجددؾلتنفيذ عمل مؤقت أك عرضي أك مكسمي ك
تنفيذ العقد بعد انتياء العمل المتفق عميو اعتبر العقد قد تجدد لممدة البلزمة لمقياـ 

. أخرػ  بالعمل ذاتو مرة
انت كفقًا ؾاف العقد لمدة معينة سكاء حددت في العقد أك ؾ ذلؾ إذا ومع

لطبيعة العمل، فبل يجكز أنتزيد تمؾ المدة عمى سنتيف قابمة لمتجديد مرة كاحدة، 
. يصبح العقد بعدىا غير محدد المدة

 (71)المادة 
 العقد المحدد المدة بانتياء مدتو دكف حاجة إلى تنبيو أك إنذار فإذا ينتيي

جاز لكل مف الطرفيف فسخو بعد إنذار الطرؼ اآلخر  اف العقد غير محدد المدةؾ
اف اإلنذار ؾبثبلثيف يكمًا، فإذا  بكتاب مسجل مصحكب بعمـ الكصكؿ قبل الفسخ

اإلنذار فترة  مكجيًا إلى العامل كجب عمى صاحب العمل أف يمنحو يكميًا طكاؿ مدة
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ذا ألغي العقد  ال تقل عف ساعتيف مف ساعات العمل الفعمية لمبحث عف عمل آخر، كا 
ًٍ  بغير مراعاة مدة اإلنذار ألـز مف فسخ العقد أف يؤدؼ إلى الطرؼ اآلخر تعكيضًا

. اإلنذار أك الجزء الباقي منيا مساكيًا ألجر العامل عف مدة
 (72)المادة 

 لجية العمل فسخ العقد قبل انتياء مدتو بعد إنذار العامل كبمراعاة يجوز
:-  كذلؾ في الحالتيف اآلتيتيف المدة المحددة بالمادة السابقة

. يًا أك جزئيًا بصفة نيائية أك لمدة شيريف متتالييفكلكقف العمل - 1
. إلغاء العمل المتعاقد عميو ألسباب إدارية أك اقتصاديةً - 2

. كيظل العقد قائما طكاؿ مدة اإلنذار كيمتـز طرفاه بتنفيذه
كعمى جية العمل إخطار مكتب التشغيل المختص قبل استعماليا حق الفسخ بشيريف 

. عمى األقل،كعمى المكتب التحقق مف جدية األسباب التي استندت إلييا في ذلؾ
 العامل الذؼ فسخ عقده طبقًا ألحكاـ ىذه المادة المكافأة المنصكص ويستحق
كذلؾ دكف إخبلؿ بالتعكيض المنصكص عميو في المادة  (78)عمييا في المادة 

. اف لو محلؾإف  (76)
 (73)المادة 

 لجية العمل إنياء العقد دكف سبق إنذار كدكف مكافأة أك تعكيض في يجوز
:-  الحاالت اآلتية

. إذا لـ يقـ العامل بتأدية التزاـ مف التزاماتو المنصكص عمييا في العقد. أ
إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيتو أك قدـ شيادات أك إقرارات أك بيانات . ب

 .غير صحيحة
. اف العامل تحت االختبارؾإذا . ج
إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنو خسارة مادية جسيمة لجية العمل، بشرط أف . د

. التشغيل بالكاقعة خبلؿ ثبلثة أياـ مف كقت عمميا بكقكعيا تبمغ جية العمل مكتب
إذا تكرر منو عدـ مراعاة التعميمات البلـز إتباعيا لسبلمة العامميف كجية العمل . ق

. ىذه التعميمات مكتكبة كمعمنة في مكاف ظاىر كبشرط أف تككف 
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إذا تغيب العامل بدكف سبب مشركع أكثر مف عشريف يكمًا متفرقة خبلؿ السنة . ك
تابي لمعامل ؾعشرة أياـ متتالية، عمى أف يسبق الفصل إنذار  ثر مفؾالكاحدة أك أ

كانقطاعو خمسة أياـ في الحالة الثانية، كأف  بعد غيابو عشرة أياـ في الحالة األكلى
. يخطر مكتب التشغيل المختص بصكرة مف اإلنذار

. إذا أفشى األسرار الخاصة بعممو. ز
.  إذا كجد أثناء ساعات العمل في حالة ُسكر ظاىر أك تعاطي المؤثرات العقمية. ح
. إذا اعتدػ عمى أحد رؤسائو أك أحد زمبلئو أثناء العمل أك بسببو. ط
إذا حكـ عمى العامل نيائيًا في جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة أك . ؼ

. األمف
كعمى جية العمل إخطار مكتب التشغيل المختص بإجراءات إنياء العقد مع . ؾ

. التحقيق صكرة مف إجراءات
 (74)المادة 

أف يستقيل مػف  (71) لمعامل بعػد إنذار جية العمػل طبقػًا ألحكاـ المادة يجػوز
(. 78)العامل في ىذه الحالة المكافأة المنصكص عمييا في المادة  العمل، كيستحق

 (75)المادة 
:-   لمعامل إنياء العقد كبدكف إنذار في الحاالت اآلتيةيجوز

. إذا أخمت جية العمل بالتزاماتيا األساسية طبقًا ألحكاـ ىذا القانكف - 1
إذا استخدمت جية العمل كسيمة مف كسائل الغش عند التعاقد فيما يتعمق بشركط - 2

. العمل
إذا مكرست ضده أفعاؿ مخمػة باآلداب أك الشػرؼ مف قبل المسئكليف عنو أك - 3

. المشرفيف عميو
. إذا كقع عميو اعتداء مف الشخص المسئكؿ عف جية العمل- 4
اف ىناؾ خطر جسيـ ييدد سبلمتو أك صحتو بشرط أف تككف جية العمل ؾإذا - 5

الخطر كلـ تقـ باتخاذ تدابير السبلمة المقررة أك التي تفرضيا  قد عممت بكجكد ىذا
 .الجيات ذات االختصاص في المكعد المحدد
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فإذا ترؾ العامل العمل ألحد األسباب السابقة ألزمت جية العمل بأف تؤدؼ لو مكافأة 
كذلؾ دكف إخبلؿ بالتعكيض الذؼ  (78)عمى الكجو المبيف بالمادة  عف مدة خدمتو

.  قد تحكـ بو المحكمة
 (76)المادة 

اف ؾإذا فسخ العقد ببل مبرر  (78)ك  (71) عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ المادتيف مع
ضرر مف ىذا الفسخ الحق في تعكيض تقدره المحكمة مع  لمطرؼ الذؼ أصابو

كالعرؼ الجارؼ بعد تحقيق ظركؼ  مراعاة نكع العمل كمقدار الضرر كمدة الخدمة
. الفسخ

 (77)المادة 
ة في ؾ إنياء عقد العامل لسبب يرجع إلى انتمائو النقابي أك المشاريجوز ال

العمل، أك أثناءىا بمكافقة جية العمل كما ال يجكز إنياء  نشاط النقابة خارج ساعات
تقديمو شككػ أك إقامة دعكػ ضد  العقد أثناء اإلجازات بمختمف أنكاعيا أك بسبب

.  جية العمل
 جميع األحكاؿ ال يجكز لجية العمل إنياء العقد إال لسبب يرجع إلى وفي

ق أك إلى مقتضيات ؾالعمل أك تدني مستكػ أدائو أك سكء سمك عدـ مقدرة العامل عمى
اقتصادية، كفي ىذه األحكاؿ يجب  العمل، بما في ذلؾ إعادة الييكمة أك ألسباب

باإلنياء  إخطار كل مف النقابة التي ينتمي إلييا العامل كمكتب التشغيل المختص
كسببو قبل شير كاحد عمى األقل مف تاريخ الشركع في إنياء العقد لمتحقق مف 

. أسباب اإلنياء سبلمة كجدية
 (78)المادة 

 أحكاـ االتفاقيات الدكلية التي تككف الجماىيرية العظمى طرفا فييا بمراعاة
الكطني مكافأة عف خدمتو عند انتياء خدمتو تحسب عمى أساس  يستحق العامل غير

السنة الخامسة كمقابل شير عف كل سنة  مقابل نصف شير عف كل سنو حتى نياية
الضماف  تزيد عف ذلؾ بشرط أال يككف العامل مف ضمف المنتفعيف بأنظمة

. االجتماعي المقررة بمكجب التشريعات النافذة
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 المقابل األخير لمعامل أساسا لتقدير المكافأة كال تستحق المكافأة إذا ويعتبر
دكف مراعاة مدة اإلنذار المنصكص عمييا في ىذا  فسخ العقد مف قبل العامل

. القانكف 
 (79)المادة 

 أنيى العامل العقد دكف تكافر أحد األسباب المنصكص عمييا في ىذا إذا
اإلنذار، كتعاقد مع جية عمل أخرػ بالمخالفة لحكـ المادة  القانكف كدكف مراعاة فترة

في تحمل المسؤكلية عف الضرر الذؼ  أصبحت جية العمل ىذه متضامنة معو (12)
:-  ، كذلؾ في األحكاؿ التالية لحق بجية العمل السابقة

. إذا ثبت أنيا تدخمت مف أجل إخراج العامل مف عممو السابق- 
. إذا مكنت العامل مف العمل مع عمميا بأنو مرتبط بعقد عمل لدػ الغير- 
إذا استمرت في تشغيل العامل بعد أف عممت أنو ما زاؿ مرتبطًا مع الغير بمكجب - 

. عقد عمل
 (80)المادة 

 عقد العمل بكفاة العامل أك بعجزه عف تأدية عممو أك بمرضو مرضًا ينتيي
العمل مدة تزيد عمى مائة كعشريف يكمًا متصمة أك مددًا  استكجب انقطاعو عف

. خبلؿ السنة الكاحدة متفرقة تزيد في مجمكعيا عمى مائة كثمانيف يكماً 
 إثبات العجز أك المرض بشيادة طبية صادرة عف طبيب مختص ويكوف 

( 73)العمل استعماؿ حقيا في فسخ العقد طبقا ألحكاـ المادة  معتمد، كال يجكز لجية
ىذه المادة،كما ال يجكز ليا فسخ العقد  أثناء مدة العجز أك المرض المشار إلييما في

. كرة إذا عاد العامل إلى مباشرة عمموؾبعد مضي المدد المذ
 جية العمل في حالة انتياء العقد ألحد األسباب المشار إلييا في الفقرة وتمتـز

لمعامل أك لممستحقيف عنػو مكافأة نياية الخدمة المنصكص عمييا  األكلى بأف تصرؼ
لممستحقيف عنو في حالة الكفاة مقابل شير إضافة  ما تصرؼ ؾ، (78)فػي المادة 

.  إلى مقابل الشير الذؼ حدثت فيو الكفاة
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اني ػػػػػػػػػػالفصل الث
التدريب لغرض العمل 

 (81)المادة 
مف  (%20) جيات العمل بقبكؿ عدد مف الباحثيف عف العمل بنسبة تمتـز

األجانب لدييا لغرض تدريبيـ عمى تعمـ مينة أك حرفة أك  إجمالي عدد العامميف
تدريبيـ بمؤسسات متخصصة كذلؾ  عمل معيف خبلؿ مدة محددة أك تحمل تكاليف

. طبقًا لؤلكضاع كالشركط التي يصدر بيا قرار مف الجية المختصة
 (82)المادة 

 أف يككف عقد التدريب لغرض العمل مكتكبًا بالمغة العربية كتحدد فيو يجب
كالمقابل في كل مرحمة عمى أال يقل في المرحمة األخيرة عف  مدة التدريب كمراحمو

. الحرفة التي يتدرب عمييا الحد األدنى لمقابل العمل المحدد لممينة أك
 (83)المادة 

 العمل فسخ عقد التدريب لغرض العمل إذا ثبت لدييا عدـ أىمية لجية
المينة أك الحرفة بصكرة جيدة، كذلؾ بعد مكافقة مكتب  المتدرب كعدـ استعداده لتعمـ

إنياء عقد التدريب بشرط إخطار جية  التشغيل المختص،كما يجكز لمعامل المتدرب
. العمل بذلؾ

 (84)المادة 
 عمى عقكد التدريب لغرض العمل النصكص القانكنية المتعمقة تسرر 

كاألمراض المينية كتمؾ المتعمقة بالصحة كالسبلمة  بالتعكيض عف إصابات العمل
. كاإلجازات كالعطبلت الرسمية المينية كبساعات العمل كالراحة األسبكعية
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ث ػػػػػػػػػػالفصل الثاؿ
الخدمة المنزلية 
 (85)المادة 

 يخدمو أىمو، كال يجكز اإلذف بممارسة تقديـ الخدمة المنزلية لؤلسرة إال البيت
:-  كفي الحاالت التالية لمضركرة القصكػ 

ر السف كال كبعجز األـ أك األب عمى القياـ بالرعاية المطمكبة نتيجة المرض أك - 1
. برعايتيما مف أفراد األسرة يكجد مف يقـك

.  اف باألسرة طفل بو إعاقة جسدية أك تخمف عقمي كعجزت األـ عف تربيتوؾإذا - 2
. اف عدد أفراد األسرة ال يقل عف سبعة أفرادؾإذا - 3
. انت األـ عاممة كغير قادرة عمى إعالة أسرتياؾإذا - 4

 تكفر الحاالت المشار إلييا في البنكد السابقة بناء عمى بحث اجتماعي ويثبت
. كصحي

 (86)المادة 
:-   أعماؿ الخدمة المنزلية ما يميتشمل

. أعماؿ الطعاـ كالشراب كتقديمو- 1
. األعماؿ المنزلية العادية التي تمـز إلعداد المسكف كتنظيفو- 2
. بار السف كالمرضى كاألطفاؿؾاألعماؿ الشخصية لممعاقيف ك- 3
. أعماؿ البكابيف كالسائقيف كالغساليف- 4

 (87)المادة 
 راغب في مزاكلة العمل في الخدمة المنزلية أك ما في حكميا مف أعماؿ لكل

مكتب االستخداـ الذؼ يقيـ في دائرتو أك الذؼ يرغب في  أف يطمب قيد اسمو في
عمى النمكذج المعد لذلؾ كيقـك مكتب  العمل في دائرة اختصاصو كيككف طمب القيد

. بحصكؿ القيد االستخداـ بإعطاء الطالب دكف مقابل في يـك تقديـ الطمب شيادة
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 (88)المادة 
 مكاتب التشغيل بتمقي طمبات األشخاص الذيف يرغبكف في تشغيل تقوـ

المنزلية أك ما في حكميا مف أعماؿ كتقيد ىذه  آخريف لدييـ في أعماؿ الخدمة
الطمبات في سجل خاص بيـ كعمى ىذه المكاتب معاكنة األشخاص المقيدة أسماؤىـ 

. باإلعماؿ الشاغرة التي تـ إببلغيـ عنيا لدييا كفقًا ألحكاـ المادة السابقة لبللتحاؽ
 تشغيل عماؿ الخدمة المنزلية كمف في حكميـ في األعماؿ الشاغرة ويكوف 

تكافق بيف حالة طالب العمل كصاحب العمل مف ناحية  كفقًا لما يثبت لدييا مف
كالصحية كذلؾ بعد التحقق مف الضمانات  المقابل كالسف كالجنس كالظركؼ العائمية

. الكافية التي تقتضييا ظركؼ الحاؿ
 (89)المادة 

 مكاتب التشغيل عند تشغيميا لعماؿ الخدمة المنزلية كمف في حكميـ تصرؼ
سـ العامل كعممو كسنو أآخريف بطاقة خدمة يبيف فييا  الذيف يعممكف فعبًل لدػ

العمل الذؼ يشتغل لديو كيكقع  سـ صاحبأكجنسو كجنسيتو كالمقابل المحدد لو ك
. صاحب العمل عمى ىذا البياف كيصدؽ عميو مف مكتب االستخداـ المختص

كتصدر ىذه البطاقة كفقًا لنمكذج خاص يكفل إثباتيا لحالة العامل كتطكر ىذه الحالة 
. كاألعماؿ التي عمل فييا كاألشخاص الذيف يعمل لدييـ ؿبمف ناحية المقا

 (90)المادة 
 أف يككف تقديـ الخدمة المنزلية بمكجب عقد عمل مبـر بيف طرفي يجب

المختصة يحدد كاجبات كحقكؽ العامل بصكرة صريحة  العبلقة يعتمد مف الجية
اف أداء ؾكالكجبات الغذائية إذا  كشركط كظركؼ العمل األخرػ كتكفير اإلقامة

. الخدمة لكل الكقت
 (91)المادة 

 عمى صاحب العمل أف يتثبت مف ىكية عامل الخدمة المنزلية قبل أف يجب
مكتب االستخداـ الكاقع في نطاؽ دائرتو بكافة البيانات  يمحقو بالعمل لديو كأف يبمغ

. بالعمل أكمف تاريخ نفاذ ىذا القانكف   أياـ مف تاريخ التحاقو3كالمعمكمات عنو خبلؿ 
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 (92)المادة 
 عامل الخدمة المنزلية بإجراء الكشف الطبي قبل مباشرتو لمعمل،كما يمتـز

لمكشف الطبي متى طمب منو صاحب العمل ذلؾ، عمى أف  يمتـز باف يقدـ نفسو
. العمل يككف في الحالة األخيرة عمى حساب صاحب
 (93)المادة 

 عمى صاحب العمل أف يعامل عامل الخدمة المنزلية معاممة تتفق يجب
اف ذلؾ بالقكؿ أك الفعل، كال ؾلو أىانتو أك إذاللو سكاء  كالمعاممة اإلنسانية كال يجكز

المنزلية في األعماؿ الشاقة أك الخطرة  يجكز لصاحب العمل أف يشغل عامل الخدمة
. كبطريقة مخالفة لما ىك محدد بالعقد المبـر بيف الطرفيف

 (94)المادة 
 لعامل الخدمة المنزلية أف يقـك بأعماؿ الخدمة المنزلية لدػ شخص يجوز ال

. صاحب العمل الكتابية آخر إال بإذف كمكافقة
 (95)المادة 

 صاحب العمل مسئكال عف عامل الخدمة المنزلية عند خركجو مف يكوف  ال
. تتعمق بعممو كبغير إذف مف صاحب العمل مقر عممو ألغراض ال

 (96)المادة 
 لصاحب العمل إنياء عقد العامل دكف إنذار مسبق إذا ارتكب فعبًل يجوز

. عرض ممتمكات صاحب العمل لمتمف أك الضياع مخبل بالشرؼ كاألمانة أك
 (97)المادة 

 العامل بالمحافظة عمى األسرار التي يككف قد اطمع عمييا بحكـ عممو يمتـز
. حتى بعد انتياء خدمتو كيظل ىذا االلتزاـ قائماً 

 (98)المادة 
 صاحب العمل في حالة اشتراؾ العامل في نظاـ الضماف االجتماعي يمتـز

المستحقة كفقًا ألحكاـ التشريعات النافذة كعميو إثبات كل ما  بتكريد أقساط االشتراؾ
. بمف يشتغل لديو يتعمق بيذا الشأف في بطاقة الخدمة الخاصة
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 (99)المادة 
 عمى صاحب العمل المساكاة بيف مف يعممكف لديو في الخدمة المنزلية يجب

العماؿ كتسرؼ عمييـ جميع النصكص الكاردة بيذا القانكف كبكجو  كالفئات األخرػ مف
:-  خاص فيما يتعمق بما يمي

. حق االنضماـ إلى نقابات العماؿ المختصة- 1
. التمتع بالحماية في مجاؿ الضماف االجتماعي- 2
. الحد األدنى لسف العمل- 3
. الراحة األسبكعية أك اإلجازة- 4
. حماية األمكمة- 5
. الحد األدنى لمقابل العمل -6

 (100)المادة 
 صاحب العمل بالسماح لمفتش العمل باالطبلع عمى ظركؼ عامل يمتـز

.  لمعيشية لضماف تقيده بالقكانيف كالمكائح الخاصة بالعمل االخدمة المنزلية كأحكالو

الفصل الرابع 
منازعات العمل والتوفيق والتحكيـ 

 (101)المادة 
ثر مف جيات العمل ؾ نزاع خاص بالعمل أك بشركطو يقع بيف كاحدة أك أؿؾ

العامميف أك فريق منيـ ممف يعممكف في جية العمل يتـ  كبيف العامل أك جميع
جماعيًا إذا كقع بيف جية العمل  الفصل فيو كفقًا ألحكاـ ىذا القانكف كيعتبر النزاع

العماؿ  ال يقل عددأمف مجمكعيـ بشرط  (%25)كعدد مف العماؿ ال يقل عف 
. المنازعيف عف عشرة عماؿ

 (102)المادة 
 كقع نزاع بيف عامل كجية عممو يتكلى مكظف التكفيق التابع لمكتب إذا

عف طريق المفاكضة، فإذا لـ يتمكف مف الكصكؿ إلى  التشغيل تسكية النزاع كديا
تابي مفصل ؾعميو إحالة تقرير  تسكية خبلؿ عشرة أياـ مف إحالة النزاع إليو كجب
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المختص،  عف األسباب التي أدت إلى عدـ إمكانية التسكية إلى مدير مكتب التشغيل
. كيجكز لكل مف طرفي النزاع في ىذه الحالة أف يرفع دعكاه إلى المحكمة المختصة

 (103)المادة 
 منازعات العمل عف طريق التحكيـ االختيارؼ بناء عمى طمب طرفي تسور 

االتفاؽ عمى تسكية النزاع عف طريق التحكيـ عرض مكضكع النزاع  النزاع، فإذا لـ يتـ
. المنصكص عمييما في ىذا القانكف  عمى مجمس التكفيق كىيئة التحكيـ

 (104)المادة 
يشكل في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية مجمس لمتكفيق برئاسة قاض - أ

لممحكمة كعضكية مندكب عف مكتب التشغيل كمندكب عف  تختاره الجمعية العمكمية
كلممجمس أف يستعيف برأؼ مف يختاره مف  جية العمل كمندكب عف النقابة المختصة

. ذكؼ الخبرة كاالختصاص
يتكلى مجمس التكفيق البحث في أسباب النزاع لمكصكؿ إلى تسكيتو، كعميو أف - ب

لخمسة عشر يكمًا مف إحالتو إليو، فإذا تمكف مف تسكية ؿ اينتيي مف نظره خبل
تـ االتفاؽ عميو كيكقع عمى المحضر  جميع المطالب أك بعضيا حرر محضرًا بما

. مجمس التكفيق، كيككف ليذا المحضر قكة األحكاـ النيائية
ذا  تعذر عمى المجمس تسكية النزاع كمو أك بعضو أحاؿ النقاط التي لـ يتـ وا 

ثر مصحكبة ؾالتحكيـ المختصة خبلؿ سبعة أياـ عمى األ االتفاؽ عمييا إلى ىيئة
. بتقرير كاٍؼ عف مراحل النزاع كمبلبساتو،كيخطر ذكؼ الشأف بيذه اإلحالة

 عمى العامميف االمتناع عف العمل كلك جزئيًا قبل استيفاء جميع ويحظر
. المنصكص عمييا في ىذا القانكف  إجراءات التكفيق كالتحكيـ

 (105)المادة 
ستئنافية ىيئة تحكيـ تتككف مف ثبلثة إتشكل في دائرة اختصاص كل محكمة - أ

الجمعية العمكمية لممحكمة، كمندكب عف الجية المختصة ك  مستشاريف تختارىـ
النقابة ذات العبلقة كيرأس الييئة أقدـ  مندكب عف جية العمل كمندكب عف

. المستشاريف
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تختص ىيئة التحكيـ بالفصل في منازعات العمل التي تحاؿ إلييا مف مجمس - ب
ـٍ أماـ ىيئة التحكيـ مع أؼ  مصركفات أك رسـك التكفيق كبدكف  ، كيجكز حضكر محا

. مف طرفي النزاع
ـ ؾ قرار ىيئة التحكيـ ممزمًا كلو قكة األحكاـ الصادرة عف محاويكوف 

.  االستئناؼ
 البلئحة التنفيذية طبيعة المنازعات كاإلجراءات التفصيمية الخاصة وتبيف

. التكفيق كىيئة التحكيـ بعرض النزاع عمى مجمس
 (106)المادة 

 لمعامميف حق التظمـ أك الطعف في اإلجراءات المتخذة ضدىـ أماـ يكوف 
الجيات الرقابية كالقضائية،كتبيف البلئحة التنفيذية ليذا القانكف الشركط كاإلجراءات 

.  الخاصة باستعماؿ ىذا الحق
 (107)المادة 

 الذؼ يفصل مف العمل بغير مبرر أف يطمب إيقاؼ ىذا الفصل لمعامل
التشغيل خبلؿ مدة ال تجاكز أسبكعيف مف تاريخ  بمكجب طمب يقدمو إلى مكتب

. إخطار جية العمل لو بكتاب مسجل
 مكتب التشغيل اإلجراءات البلزمة لتسكية النزاع كديًا، فإذا لـ يتمكف ويتخذ

إحالة األمر خبلؿ مدة ال تجاكز أسبكعًا مف تاريخ تقديمو إلى  مف ذلؾ يتعيف عميو
التي يقع في دائرتيا محل العمل  قاضي األمكر المستعجمة بالمحكمة المختصة

.  رة تتضمف ممخصًا لمنزاع كمبلحظات المكتبؾمشفكعًا بمذ
تاب المحكمة أف يقـك خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ إحالة الطمب إلى ؾ قمـ وعمى

لنظر طمب كقف التنفيذ في ميعاد ال يتجاكز أسبكعيف مف  المحكمة بتحديد جمسة
كالعامل كمكتب التشغيل بكتاب  ؿ مف جية العملؾتاريخ تمؾ اإلحالة، كيخطر 

.  رة مكتب التشغيلؾمسجل، كيرفق باإلخطار صكرة مف مذ
 القاضي أف يفصل في طمب كقف التنفيذ في مدة ال تجاكز أسبكعيف وعمى

مف تاريخ أكؿ جمسة كيككف حكمو نيائيًا، فإذا أمر بكقف التنفيذ التزمت جية العمل 
القاضػي أف يحيل القضية إلى المحكمة  بأداء المقابل مف تاريخ فصل العامل كعمى
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تفصل في  المختصة التي يقع في دائرتيا محل العمل، كعمى ىذه المحكمة أف
اف لو محل كذلؾ عمى كجو السرعة خبلؿ مدة ال تجاكز ؾالمكضكع بالتعكيض إف 

تاريخ أكؿ جمسة، كيجكز لممحكمة أف تقضي بإعادة العامل المفصكؿ إلى  شيرًا مف
. الحاالت التي ينص فييا القانكف عمى ذلؾ عممو بناًء عمى طمبو في

 (108)المادة 
 دعكػ المسؤكلية عف الفصل ناشئة عف عقد العمل مع ما يترتب عمى تعتبر

تعييف المحكمة المختصة بنظر النزاع كالتقادـ كتطبيق  ذلؾ مف آثار بالنسبة إلى
المدنية كالتجارية فيما يتعمق باستئناؼ  القكاعد المنصكص عمييا في قانكف المرافعات

االستئناؼ فيككف عشرة  عمى أنو بالنسبة لميعاد. األحكاـ الصادرة في ىذا المكضكع
. لجمسة أياـ، كعمى المحكمة أف تفصل فيو خبلؿ مدة ال تجاكز شيرًا مف تاريخ أك

 تطبيق أحكاـ ىذا القانكف بحق العامل في االلتجاء مباشرة إلى يخل وال
كالمكاعيد كاإلجراءات المنصكص عمييا في قانكف المرافعات  القضاء طبقًا لمقكاعد

.  المدنية كالتجارية
 (109)المادة 

 مف الرسـك القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاكػ التي يرفعيا تعفى
، كيككف النظر فييا بصفة  مرحمة التدريب كالمستحقكف عنو اف فيؾالعامل كلك 
. مستعجمة

. فالةؾ في جميع األحكاؿ أف تحكـ بالنفاذ المعجل كببل ولممحكمة
الفصل الخامس 
تفتيش العمل 
 (110)المادة 

 لممكظفيف الذيف يصدر بتسميتيـ قرار مف المجنة الشعبية العامة بناء يكوف 
المختصة حق التفتيش عمى جيات العمل التي تسرؼ عمييا  عمى عرض مف الجية

. أحكاـ ىذا القانكف 
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 لممكظفيف المخكليف بالتفتيش صفة مأمكرؼ الضبط القضائي فيما ويكوف 
القانكف كالمكائح كالقرارات المنفذة لو، كعمييـ أف يحممكا  يتعمق بتنفيذ أحكاـ ىذا

. بطاقات تثبت ىذه الصفة
 (111)المادة 

:-   مفتشك العمل االختصاصات التاليةيتولى
.  مراقبة تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كالمكائح كالقرارات الصادرة بمقتضاه -1
تقديـ المعمكمات كاإلرشادات الفنية كالمشكرة لجية العمل كالعامميف التي يقتضييا - 2

. دقيقاً  تنفيذ القانكف تنفيذاً 
تعريف الجية المختصة بأكجو القصكر في األحكاـ القائمة كتقديـ االقتراحات - 3

. البلزمة لتبلفييا
ضبط المخالفات ألحكاـ ىذا القانكف كالقرارات المنفذة لو كاتخاذ اإلجراءات - 4

. البلزمة حياليا
. تقديـ تقارير دكرية عف الجكالت التفتيشية كفقا لمنماذج المعدة لذلؾ- 5

 (112)المادة 
ف العمل ألداء كاجبو بحرية تامة أثناء ؾ العمل حق الدخكؿ إلى أمالمفتش

دكف إخطار مسبق كالقياـ بأؼ تفتيش أك تحقيق كاالطبلع  ساعات العمل ليبًل كنياراً 
صمة بالعمل أك العامميف كأخذ صكر  عمى السجبلت كالدفاتر أك أية كثائق أخرػ ليا

. كاجباتو أك نسخ منيا كلو أف يطمب البيانات كالمعمكمات التي تتعمق بأداء
افة التسييبلت لممفتشيف لمقياـ بكاجباتيـ ؾ عمى جيات العمل تقديـ ويجب

. مف معمكمات كبيانات كالتعاكف معيـ فيما يطمبكنو
 (113)المادة 

 مفتش العمل قبل مباشرة عممو بأداء اليميف القانكنية أماـ الجية يقوـ
. صيغة اليميف المختصة كتحدد البلئحة التنفيذية

 (114)المادة 
 بقرار مف الجية المختصة نظاـ التفتيش كشركط اختيار المفتشيف يحدد

. كمياميـ كتحديد مكافآتيـ كالنماذج الخاصة بعمميـ فاءتيـؾكتدريبيـ كرفع 
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الفصل السادس 
الجػػػزاءات 
 (115)المادة 

 بقرار مف المجنة الشعبية العامة الئحة تبيف المخالفات كالجزاءات تصدر
. المترتبة عمييا
 العمل أف تضع لكائح جزاءات خاصة بيا بما ال يتعارض مع أحكاـ ولجيات

إلييا، كال تعتبر ىذه المكائح نافذة إال بعد اعتمادىا مف الجية  البلئحة العامة المشار
المخالفة ذات صمة بالعمل كأف يككف  المختصة كفي جميع األحكاؿ يجب أف تككف 

. منصكصًا عمييا في البلئحة
ثر أف تضع في ؾ عمى جية العمل التي يعمل بيا عشرة عامميف فأويجب

العمل، كالئحة الجزاءات التأديبية مصدقًا عمييما مف الجية  مكاف ظاىر الئحة تنظيـ
. المختصة

 (116)المادة 
ثر مف ثبلثيف يكمًا أك ؾشفيا أؾ اتياـ العامل بمخالفة مضى عمى يجوز ال

. ثر مف ستيف يكماً ؾتاريخ ثبكت المخالفة بأ تكقيع الجزاء عميو بعد
 (117)المادة 

 لجية العمل أف تكقع عمى العامل أكثر مف جػزاء كاحد عف المخالفة يجوز ال
ليا الجمع بيف اقتطاع جزء مف المقابل المالي تطبيقًا ألحكاـ  الكاحدة كما ال يجكز

ما يجب اقتطاعو عمى خمسة أياـ في  ىذا القانكف كبيف أؼ جزاء مالي آخر إذا زاد
المخالفة التي  انت المخالفة مف نكعؾالشير الكاحد كال يجكز تشديد الجزاء إال إذا 

سبق مجازاة العامل عنيا كبشرط أف تقع المخالفة الجديدة خبلؿ ستة أشير مف تاريخ 
. العامل بتكقيع الجزاء السابق إببلغ

 (118)المادة 
 تكقيع أؼ جزاء عمى العامل إال بعد إببلغو بالمخالفة المنسكبة إليو يجوز ال

ثبات ذلؾ في محضر يكقع عميو، عمى أف يبدأ  تابة كسماع أقكالوؾ كتحقيق دفاعو كا 
تشاؼ المخالفة، كيجكز بالنسبة ؾتاريخ ا ثر مفؾالتحقيق خبلؿ سبعة أياـ عمى األ
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مقابل ثبلثة أياـ أف  لجزائي اإلنذار كالخصـ مف المقابل الذؼ ال يزيد مقداره عمى
يككف التحقيق شفاىة كأف يثبت مضمكنو بالقرار الصادر بالجزاء، كفي جميع 

. يشترط أف يككف القرار الصادر بتكقيع العقكبة مسبباً  الحاالت
 (119)المادة 

 العمل أف تكقف العامل عف عممو احتياطيًا إذا اقتضت مصمحة لجيػة
لممكقكؼ نصف المقابل طكاؿ مدة إيقافو، فإذا كقع عميو  التحقيق معو ذلؾ كيصرؼ

.  مف مقابلتقاضاهاحتفاظو بما  جزاء الفصل انتيت خدمتو مف تاريخ إيقافو مع
 جميع األحكاؿ ال يجكز أف تزيد مدة اإليقاؼ عمى شير إال بقرار مف وفي

. مجمس التأديب
 (120)المادة 

 لجية العمل كقف العامل عف عممو مف تاريخ إببلغ النيابة العامة يجوز
ال اعتبر عدـ إعادتو إلى لسابق بالكاقعة، عمى أف يعاد  عممو إذا قضي بعدـ إدانتو، كا 

.  سابق عممو فصبل تعسفياً 

الفصل السابع 
في العقوبات 
 (121)المادة 

 عدـ اإلخبلؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا قانكف العقكبات أك أؼ قانكف مع
:-  ألحكاـ ىذا الباب بالعقكبات التالية آخر يعاقب الخاضعكف 

ؿ مف ؾيعاقب بغرامة مالية ال تقل عف ألف دينار كال تزيد عمى ألفي دينار - 1
. مف ىذا القانكف  ( 6،7،55): يخالف أحكاـ المكاد

ؿ مف ؾيعاقب بغرامة مالية ال تقل عف خمسمائة دينار كال تزيد عمى ألف دينار - 2
 .مف ىذا القانكف  (39، 38، 28، 27، 24، 13 )يخالف أحكاـ المكاد

يعاقب بغرامة ال تقل عف مائتي دينار كال تزيد عمى خمسمائة دينار كل مف - 3
األخرػ مف البابيف األكؿ كالثالث مف ىذا القانكف كالمكائح  يرتكب مخالفة لؤلحكاـ

جميع األحكاؿ تتعدد الغرامة بتعدد مف كقعت  ، كفي كالقرارات الصػادرة تنفيذًا لو
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ذلؾ منع استمرار المخالفة  المخالفة في شانيـ، كعمى مفتشي العمل فضبًل عف
المنصكص عمييا  بالطرؽ اإلدارية، كتحصل المبالغ المترتبة عمى تطبيق العقكبات

. في ىذه المادة بمعرفة مفتشي العمل

الباب الرابع 
" الوظيفة العامة"العالقات الالئحية 
 (122)المادة 

 العامة تكميف لمقائميف بيا، ككاجبيـ أف يؤدكا أعماليـ بكل جد الوظيفة
تقاف، كأف يسمككا في تصرفاتيـ مسمكًا يتفق مع الديف كالخمق كالكرامة، كاف يككف  كا 

. كتحقيق المصمحة العامة رائدىـ في القياـ بأعماليـ خدمة المكاطنيف
 عف تحقيق أىداؼ الكظيفة التي تسند إليو تحت مسئكالكل مكظف  يكوف 

. إشراؼ رئيسو المباشر

التنظيـ اادارر والوظائف :- الفصل األوؿ
 (123)المادة 

 الكحدات اإلدارية العامة كتحدد اختصاصاتيا بقرارات مف المجنة الشعبية تنشأ
القطاعات العامة التي تنشأ بقرار مف مؤتمر الشعب العاـ  العامة، كذلؾ باستثناء

المجنة الشعبية العامة، كتحدد  كتحدد التقسيمات التنظيمية الرئيسية بقرار مف
الشعبية  التقسيمات التنظيمية الفرعية لمكحدات اإلدارية العامة بقرار مف المجنة

. المختصة كذلؾ كمو بعد أخذ رأؼ الجية المختصة
 (124)المادة 

:-   الكظائف إلى المجمكعات الكظيفية الرئيسية التاليةتنقسـ
. المجمكعات الكظيفية الرئيسة لممبلؾ العاـ. أ
. المجمكعات الكظيفية الرئيسة لممبلؾ الفني. ب
. المجمكعات الكظيفية الرئيسة لمبلؾ الكظائف المدنية النظامية. ج
. المجمكعات الكظيفية الرئيسة لمبلؾ الكظائف المينية العممية كالتدريس كالتدريب. د
. المجمكعات الكظيفية الرئيسة في مبلؾ كظائف الطب البشرؼ كالتمريض. ق
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. المجمكعات الكظيفية الرئيسة لمبلؾ البحرية كالطيراف التجارؼ . ك
 مجمكعات الكظائف النكعية بكل مجمكعة رئيسية بقرار مف المجنة وتحدد

. عرض مف الجية المختصة الشعبية العامة بناء عمى
ؿ مجمكعة كظيفية كحدة متميزة في مجاالت شؤكف الكظيفة مف ؾ وتعتبر

ؿ الكظائف التي ؾتعييف كترقية كنقل،كيككف ليا قائمة مستقمة بأقدمية مكظفييا في 
. تنظميا

 كظائف اإلدارة العميا كشركط تقمدىا كنظاـ تقييـ أداء شاغمييا بقرار تحدد
. العامة بناء عمى اقتراح مف الجية المختصة يصدر عف المجنة الشعبية

 (125)المادة 
 المجنة الشعبية العامة بناًء عمى عرض الجية المختصة، الئحة لتنظيـ تصدر
لطبيعة العمل كحجمو كمعدالت األداء في الكحدة اإلدارية تتضمف  كفقاالمبلكات 

يفية إعداده كاعتماده كتعديمو كتمديد ؾعمى كجو الخصكص نكع المبلؾ،كأسس ك
.  العمل بو

الفصل الثاني 
شغل الوظائف 
 (126)المادة 

ات الكحدات اإلدارية بطريق التعييف أك ؾ شغل الكظائف الشاغرة بمبليكوف 
. الندب أك اإلعارة أك النقل التعاقد أك الترقية أك

 (127)المادة 
 أف يتـ شغل بعض المجمكعات الكظيفية النكعية المحددة بالمادة يجوز

في ذلؾ كظائف اإلدارة العميا بطريق التعاقد طبقا لبلئحة  مف ىذا القانكف بما (124)
بناء عمى اقتراح مف الجية  تصدر في ىذا الشأف عف المجنة الشعبية العامة

تطبق  المختصة تحدد فييا مرتباتيـ كشركط استخداميـ كالمجمكعات الكظيفية التي
. بشأنيا

.  أال يتعارض مع أحكاـ ىذا البابعمى
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ات متخصصة ؾ أف تقـك الكحدات اإلدارية بالتعاقد مع مكاتب أك شرويجوز
أعماؿ الطباعة كأمانة السر كتشغيل الحاسكب ؾالعامة  لمقياـ بتقديـ الخدمات

 كفقًا لمضكابط التي تحددىا المجنة ،كاألعماؿ الفنية كأعماؿ النظافة كالمقاىي كغيرىا
. الشعبية العامة

 (128)المادة 
:-  ات الكحدات اإلدارية ما يميؾ في المرشح لشغل إحدػ كظائف مبليشتػرط

ية العظمى ؾأف يككف متمتعا بجنسية الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشترا- 1
. كبحقكقو المدنية

. أال يككف متزكجا بأجنبية ما لـ يكف مأذكنا لو بذلؾ مف الجية المختصة- 2
. أف يككف محمكد السيرة كحسف السمعة- 3
أال يككف قد سبق الحكـ عميو بعقكبة جناية أك في جنحة مخمة بالشرؼ أك األمف - 4

. عتباره اما لـ يكف قد رد إلييا
أال يككف قد فصل مف الخدمة بقرار تأديبي نيائي ما لـ تمض المدة المقررة - 5

. لمحك العقكبة
. أال تقل سنو عف ثماني عشرة سنة- 6
أف يككف لديو المؤىل العممي البلـز لشغل الكظيفة، كاستثناء مف ىذا الشرط - 7

الميرة مف ذكؼ الخبرة الذيف تتطمبيـ حاجة العمل، كفقا لمشركط  يجكز تعييف الفنييف
. التنفيذية كاألكضاع التي تبينيا البلئحة

. أف يجتاز االمتحاف المقرر لشغل الكظيفة- 8
أف يككف الئقا صحيا لمعمل، كتحدد ببلئحة تصدر عف المجنة الشعبية العامة - 9

. شركط المياقة الصحية
أف تتكفر الكظيفة الشاغرة بالمبلؾ كالتغطية المالية البلزمة، كفي جميع - 10

. الكظائف الشاغرة األحكاؿ يجب اإلعبلف عف
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 (129)المادة 
 شغل الكظيفة بالكحدات اإلدارية تحدد بقرار مف المجنة الشعبية ألغراض

كالتدريبية الكطنية كالمؤىبلت األجنبية المعادلة ليا كتقييميا  العامة المؤىبلت العممية
. لشغميا كتحديد مستكاىا كالخبرة العممية البلزمة
 (130)المادة 

مف ىذا القانكف يراعى عند شغل الكظائف  (128) مراعاة حكـ المادة مع
:-  ألكؿ مرة القكاعد التالية

ال يجكز لشغل إحدػ الكظائف الشاغرة بالمبلؾ الكظيفي إال إذا تعذر شغميا - 1
مكظف مف ذات الجية، أك ترقية مكظف تتكفر فيو شركط  عف طريق نقل أك ندب

. الترقية
يككف شغل كظائف اإلدارة العميا بمراعاة األقدمية، ثـ المفاضمة بيف المؤىبلت - 2

  كالخبرات كالصبلحية لشغل الكظيفة، كمف ذات المجمكعة الكظيفية العممية كالتدريبية
ذا  كظائف اإلدارة العميا مف غير المكظفيف بالكحدة  اف المراد شغمو إلحدػؾكا 

، كلديو  جامعي أك ما يعادلو فيجب أف يككف مف بيف الحاصميف عمى مؤىل اإلدارية
. خبرة عممية لمدة عشر سنكات عمى األقل تالية لمحصكؿ عمى المؤىل

ال يككف شغل الكظيفة بأثر رجعي، كيعتبر شغل الكظيفة مف تاريخ إخطار - 3
قبل الجية المختصة، كمباشرتو العمل، كيعتبر شغمو  تابيًا بذلؾ مفؾالمكظف 

تابيًا كفي ىذه ؾمف تاريخ تبميغو  لمكظيفة الغيًا إذا لـ يباشر عممو خبلؿ ثبلثيف يكماً 
. اف الترشيح بناء عمى مسابقةؾالحالة يعيف مف يميو في الترتيب إذا 

ف تككف الشيادات العممية التي يجرؼ شغل الكظيفة عمى أساسيا أصمية صادرة أ- 4
التعميمية أك التدريبية المعترؼ بيا مع معادلة الشيادات  عف إحدػ المؤسسات

. األجنبية
 (131)المادة 

:-   المختصة بإصدار قرار شغل الكظائفالجيات
. أمانة مؤتمر الشعب العاـ بالنسبة لمعامميف بيا كالجيات التابعة ليا- 1
. المجنة الشعبية العامة بالنسبة لمعامميف بيا كالجيات التابعة ليا- 2
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المجاف الشعبية العامة لمقطاعات بالنسبة لمعامميف بيا كالجيات التابعة ليا، كذلؾ - 3
. تضعيا المجنة الشعبية العامة كفقًا لمضكابط التي

 (132)المادة 
:-   شغل الكظائف مف قكائـ الناجحيف كذلؾ كفقا لمقكاعد التاليةيتـ
 الناجحكف في االمتحاف حسب األسبقية في درجات النجاح، كعند يرتب

ق ؾبر سنًا، كيسقط حق مف لـ يدرؾمؤىبًل فاألقدـ تخرجًا فاأل التساكؼ يقدـ األعمى
. االمتحاف الدكر بمضي سنة مف تاريخ إعبلف نتيجة

ثر مف سنة ما لـ تكجد ؾ شغل الكظائف مف القكائـ التي مضى عمييا أويجوز
. لذلؾ قكائـ أخرػ صالحة
 عمى الكحدات اإلدارية شغل الكظائف المعمف عنيا مف غير قكائـ ويحظر

. الناجحيف المعتمدة
 البلئحة التنفيذية األحكاـ المتعمقة باإلعبلف عف الكظائف كطرؽ شغميا وتبيف

. كاعتماد نتائجيا كحساب مدد الخبرة السابقة كنظاـ االمتحانات
 (133)المادة 

مف ىذا القانكف يجكز إعادة المكظف إلي  (130) مراعاة حكـ المادة مع
بمبلؾ الكحدة اإلدارية تتناسب مع خبرتو كمؤىبلتو إذا  سابق عممو لشغل كظيفة

في ىذه الحالة لشرط االمتحاف ما لـ  تكفرت فيو شركط شغميا، كال يخضع المكظف
. تتجاكز مدة انقطاعو عف العمل خمس سنكات
 (134)المادة 

كل مف يشغل كظيفة بمبلؾ إحدػ الكحدات اإلدارية أف يؤدؼ قبل  عمى
أقسـ باهلل العظيـ أف ألتـز بمبادئ )):- القانكنية التالية مباشرتو العمل اليميف

, وأف أراعي مصالح  سمطة الشعب وأىداؼ ثورة الفاتح العظيمة, وأف أحافظ عمى
كيككف (.  (وااتقاف , وأف أؤدر عممي بالذمة والصدؽ , وأف احتـر القانوف  الوطف

. أداء اليميف أماـ األميف المختص أك مف يخكلو بذلؾ
 صيغة اليميف مف المكظف كممف أديت أمامو كتحفع بممف خدمة وتوقع

.  تسميمو أعماؿ كظيفتو قبل أداء اليميف المكظف، كال يجكز
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 (135)المادة 
 المكظفكف عند شغميـ لمكظيفة ألكؿ مرة في غير كظائف اإلدارة العميا يخضع

 يكمًا مف تاريخ مباشرتيـ لمعمل، فإذا ثبت عدـ صبلحية 365لفترة اختبار مدتيا
إلى لجنة شؤكف المكظفيف المختصة،فإذا  المكظف لمكظيفة خبلؿ فترة االختبار يحاؿ

ال اقترحت إنياء خدمتو بشرط  رأت صبلحيتو لكظيفة أخرػ أكصت بنقمو إلييا كا 
. إببلغ المكظف بذلؾ قبل أسبكعيف مف تاريخ اإلنياء

 انقضاء فترة االختبار دكف صدكر قرار بنقل المكظف أك فصمو بمثابة ويعتبر
. الكظيفة تثبيت لو في
 جميع األحكاؿ يتـ إشعار الجية المختصة باإلجراءات التي اتخذت بشأف وفي

. المكظف تحت التجربة
 (136)المادة 

 األقدمية في الكظيفة مف تاريخ شغميا فإذا اتحد تاريخ شغل الكظيفة تبدأ
:-  األقدمية كفقًا لآلتي ثر مف مكظف حددتؾأل
اف شغل الكظيفة ألكؿ مرة نتيجة اجتياز االمتحاف المقرر لشغميا، تحدد ؾإذا - أ

. نتيجة االمتحاف األقدمية عمى أساس
اف شغل الكظيفة ألكؿ مرة دكف إجراء امتحاف فتحدد األقدمية عمى ؾأما إذا - ب

. بر سناً ؾفاألقدـ تخرجًا فاأل أساس األعمى مؤىبلً 
ذا - ج اف شغل الكظيفة بطريق الترقية بناء عمى نجاح في االمتحاف المقرر ؾكا 

اف بدكف امتحاف حددت األقدمية ؾأما إذا " أ"عمى أساس البند  لمترقية حددت األقدمية
مف ىذه " ب"حالة التساكؼ يطبق حكـ البند  عمى أساس األقدمية في الكظيفة، كفي

. المادة
ذ انت لممكظف مدة خدمة سابقة حسبت لو أقدمية اعتبارية في الكظيفة، ؾا وا 

مرتبو مف تاريخ مباشرتو العمل، كيحدد بأكؿ مربكط الكظيفة التي  كيستحق المكظف
ؿ ؾاعتبارية يزاد مرتبو بما يعادؿ عبلكة عف  شغميا، عمى أنو إذا حسبت لو أقدمية

. سنة
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 حالة الترقية يمنح المكظف عند ترقيتو أكؿ مربكط الكظيفة المرقى إلييا وفي
في كظيفتو السابقة مضافًا إليو عبلكة مف عبلكات الكظيفة  أك آخر مرتب تقاضاه
. برؾالمرقى إلييا أييما أ
 المرتب الجديد مف أكؿ الشير التالي لصدكر القرار بالترقية، فإذا ويستحق

. كرؾاألكؿ مف الشير استحق المرتب مف اليـك المذ كقعت الترقية في اليـك
 (137)المادة 

 ترقية مكظف أال إلى كظيفة شاغرة تمي الكظيفة التي كاف يشغميا تجوز ال
اإلدارية التابع ليا كفي ذات المجمكعة الكظيفية التي تندرج  مباشرة في مبلؾ الكحدة

. فييا كظيفتو
.  البلئحة التنفيذية الضكابط المتعمقة بالترقية كالحد األدنى المقرر لياوتحدد

 (138)المادة 
:-  يشترط لترقية المكظف (139،140، 137) مراعاة أحكاـ المكاد مع

حد أدنى لمترقية كال يترتب عمى انقضاء الحد ؾأف يككف قد أمضى المدة المقررة - 1
. بالترقية األدنى أؼ التزاـ

. أف يككف مستكفيا لمشركط البلـز تكافرىا لشغل الكظيفة المراد ترقيتو إلييا- 2
. أف تتـ الترقية ممف لو صبلحية إصدار قرار شغل الكظيفة المرقى إلييا- 3
. أف يجتاز االمتحاف المقرر لمترقية بنجاح- 4
. فما فكؽ آلخر ثبلث سنكات (جيد جداً )فاءة ؾأف يحصل المكظف عمى تقدير - 5

كتتـ ترقية المكظف إذا كصل مرتبو إلى نياية مربكط مرتب كظيفتو الحالية متى 
. ة ترقيةؾشركط الترقية كذلؾ عند أكؿ حر تكافرت فيو

 (139)المادة 
 ترقية المكظف مف مجمكعة نكعية إلى مجمكعة نكعية أخرػ داخل يجوز ال

الرئيسة الكاحدة إال إذا تكافرت فيو الشركط المقررة لذلؾ بما فييا  المجمكعة الكظيفية
التأىيل العممي أك الفني المطمكب،كتصدر عف الجية المختصة الئحة تنظـ شركط 

مجمكعة نكعية إلى أخرػ  شغل الكظائف بكل مجمكعة كظيفية نكعية كاالنتقاؿ مف
. كامتحانات الترقية كتشكيل لجانيا كتحديد مكاعيدىا كاعتماد نتائجيا
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 (140)المادة 
 ترقية المكظف ترقية تشجيعية إذا أمضى نصف الحد األدنى المقرر تجوز

:-  يشغميا كذلؾ في إحدػ الحاالت التالية لمترقية في الكظيفة التي
إذا قدـ بحكثا مكضكعية لتحسيف كتطكير أداء الجياز اإلدارؼ دكف إضافة أعباء . أ

. في المصركفات مالية أك حقق كفراً 
. إذا قاـ باختراع أك ابتكار أك تطكير كسائل لزيادة اإلنتاج. ب
إذا قاـ بأعماؿ ترتب عمييا المحافظة عمى حماية البيئة كالمكاطف مف التمكث . ج

. كاألمراض
. فاية بدرجة ممتاز في الثبلث سنكات األخيرةؾإذا حصل عمى تقرير . د
كفى جميع األحكاؿ ال يجكز أف يحصل المكظف عمى أكثر مف ترقيتيف . ق

ما ال يجكز أف يزيد عدد المرقيف كفقا لحكـ ؾالكظيفية  تشجيعيتيف طكاؿ مدة خدمتو
. المكظفيف المرقيف في الكحدة اإلدارية مف مجمكع عدد (%5)ىذه المادة عمى 

 (141)المادة 
 زاد عدد المرشحيف لمترقية في الكحدة اإلدارية عف الكظائف الشاغرة في إذا

:-  األسبقية كفق اآلتي ىا المعتمد حددتؾمبل
انت الترقية نتيجة اجتياز االمتحاف المقرر لمترقية فتككف األكلكية عمى أساس ؾإذا - 

تساكت تككف عمى أساس تقارير الكفاية فإف تساكت تككف عمى  نتيجة االمتحاف فإف
مف  (136)كفقًا لمقكاعد التي نصت عمييا المادة  أساس األقدمية في الكظيفة السابقة

. ىذا القانكف 
انت الترقية بدكف امتحاف فتككف األكلكية عمى أساس تقارير الكفاية فإف ؾإذا - 

ألقدمية في الكظيفة السابقة كفقًا لحكـ الفقرة السابقة مع  تساكت تككف عمى أساسا
(. 140)األخيرة مف المادة  األخذ في االعتبار ما نصت عميو الفقرة

كيستحق المكظف مف تاريخ استحقاؽ الترقية أكؿ مربكط الكظيفة المرقى إلييا أك 
. برؾىذه الكظيفة مضافة إلى مرتبو األصمي، أييما ا عبلكة مف عبلكات
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الفصل الثالث 
الحقوؽ والمزايا الوظيفية 

 (142)المادة 
 المكظف بكافة الحقكؽ المقررة لو بمكجب أحكاـ ىذا القانكف كالمكائح يتمتع

يجكز خفضيا أك إيقافيا أك حرمانو منيا إال كفقًا لمقانكف، كعمى  الصادرة بمقتضاه كال
:-  الكحدة اإلدارية مراعاة ما يمي

تاحة الفرصة لو لمتابعة أحدث - 1 تمكيف المكظف مف حضكر التدريب المناسب كا 
كالتطبيقية في مجاالت الكظيفة كمنح مف يتجاكز ىذه الدكرات  التطكرات العممية

. حكافز عمى النحك الذؼ تحدده المكائح بنجاح مكافآت أك عبلكات أك
تقديـ الخدمات كالمعامبلت الخاصة لممكظف أثناء أدائو لكظيفتو كتكميف مف - 2

نياؤىا . يقـك بيا كا 
 (143)المادة 

 المكظف عبلكة سنكية مف عبلكات الكظيفة التي يشغميا اعتبارًا مف أكؿ يمنح
سنة مف تاريخ شغل الكظيفة ألكؿ مرة أك منح العبلكة السنكية  الشير التالي النقضاء

. السابقة
 (144)المادة 

 المجنة الشعبية العامة بناء عمى عرض مف الجية المختصة نظامًا تضع
لممكظفيف بما يكفل تحقيق األىداؼ كتحسيف األداء كترشيد  لمحكافز المادية كالمعنكية

. المادية كشركط منحيا اإلنفاؽ عمى أف يتضمف ذلؾ فئات الحكافز
 (145)المادة 

 البلئحة التنفيذية المستحقات المالية األخرػ كسائر المزايا الكظيفية، تحدد
:-  منحيا كتتضمف عمى كجو الخصكص كتبيف قكاعد كشركط

. عبلكة العائمة كتشمل الزكج كاألطفاؿ عمى النحك التي تبينو المكائح التنفيذية- أ
. عبلكة السكف إذا لـ يتكفر سكف كظيفي- ب
. مقابل العمل اإلضافي – ج 
. بدالت كعبلكات تقتضييا طبيعة العمل أك ظركفو- د
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. حق المكظف في استرداد النفقات التي يتكبدىا في سبيل أداء أعماؿ كظيفتو- ق 
حق شاغمي كظائف اإلدارة العميا في الحصكؿ عمى مزايا مقابل المسؤكليات - ك

. شغميـ ليذه الكظائف الممقاة عمى عاتقيـ أثناء

الفصل الرابع 
النقل و الندب وااعارة 

 (146)المادة 
يجكز لمقتضيات المصمحة العامة نقل المكظف إلى كظيفة شاغرة داخل الكحدة - 1

:-  كحدة إدارية أخرػ ك ذلؾ بالشركط التالية اإلدارية أك في أؼ
. أف يككف مستكفيًا لمشركط البلـز تكافرىا لشغل الكظيفة المنقكؿ إلييا- أ
أف يككف النقل داخل المجمكعة الكظيفية النكعية الكاحدة كأف تككف درجة  -ب

. ذات درجة الكظيفة المنقكؿ منيا الكظيفة المنقكؿ إلييا مف
أال يفكت النقل عميو فرصة الترقية خبلؿ سنة مف تاريخ النقل، ما لـ – ج 

.  بسبب إلغاء كظيفتو يكف النقل بناء عمى طمبو أك
يككف النقل مف كحدة إدارية إلى كحدة إدارية أخرػ بقرار مف الجية المنقكؿ إلييا - 2

.  المنقكؿ منيا بعد مكافقة الجية
. ات العامةؾيجكز نقل المكظفيف بالكحدات اإلدارية إلى الشر- 3

 (147)المادة 
 عند االقتضاء ندب المكظف لمقياـ مؤقتًا بعمل كظيفة أخرػ في ذات يجوز

أية كحدة إدارية أخرػ، عمى سبيل التفرغ أك باإلضافة إلى  الكحدة اإلدارية أك في
:-  ، كذلؾ بالشركط اآلتيةاألصميعممو 

. تقل عمى سنة أف يككف قد مضى عمى تعيينو ألكؿ مرة مدة ال. أ
. أف تسمح حالة العمل في الكظيفة األصمية بيذا الندب. ب
. أال يندب إلى أكثر مف كظيفة كاحدة. ج
أال تزيد مدة الندب عمى سنة تجدد بناء عمى طمب الجية المنتدب إلييا كمكافقة . د

. الجية المنتدب منيا
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. أال تزيد درجة الندب إلى الكظيفة المنتدب إلييا عمى درجتيف. ق
 قرار الندب مف الجية المنتدب إلييا بعد مكافقة الجية المنتدب منيا، ويصدر
األحكاؿ أف تزيد مدة الندب باإلضافة إلى العمل األصمي عمى ستة كل كال يجكز في 

. أربع سنكات أشير كأال تزيد عمى سبيل التفرغ عمى
 (148)المادة 

 المكظف المنتدب عمى سبيل التفرغ عبلكة ندب تساكؼ الفرؽ بيف مرتبو يمنح
الكظيفة المنتدب إلييا، أك عشرة في المائة مف مرتبو أييما مربكط مرتب كبيف أكؿ 

. المقررة لمكظيفة المنتدب إلييا بر،كما يمنح المزايا المالية األخرػ ؾأ
اف الندب باإلضافة إلى العمل األصمي فيمنح المكظف عبلكة ندب تساكؼ ؾأما إذا 

. الشيرؼ  ربع مرتبو
 الكحدة المنتدب إلييا المكظف عمى سبيل التفرغ مرتبو كسائر وتتحمل

اف الندب باإلضافة إلى العمل األصمي فبل تتحمل ؾالعبلكات كالمزايا األخرػ،أما إذا 
. الكحدة اإلدارية المنتدب إلييا إال عبلكة الندب
 (149)المادة 

 بقرار مف الجية المختصة بالتعيف إعارة المكظف إلى إحدػ الجيات يجػوز
:-  التالية
 األشخاص االعتبارية العامة التي تسرؼ عمى العامميف بيا قكانيف خاصة .
 األشخاص االعتبارية الخاصة .

 بمكافقة المجنة الشعبية العامة إعارة المكظف إلى إحدػ الدكؿ األجنبية ويجوز
. الدكلية أك الييئات كالمنظمات

.  كال يجكز أف تزيد مدة اإلعارة عمى أربع سنكات إال بقرار مف المجنة الشعبية العامة
 مدة اإلعارة في حساب األقدمية كاستحقاؽ العبلكات السنكية كالترقية، وتدخل

أف تمكف المكظف المعار إلييا مف التمتع بإجازاتو السنكية أك  كعمى الجية المستفيدة
آخر مرتب يتقاضاه عند انتياء إعارتو  منحو مقاببًل نقديًا عنيا يحسب عمى أساس

كتتحمل الجية المستعيرة مرتب المكظف المعار، كيتقاضى مف 
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 إلى جية داخل الجماىيرية العظمى مرتبات كمزايا الكظيفة المعار إلييا يعار
بر، كذلؾ ؾنسبة مئكية تحددىا الجية المستعيرة أييما أ أك مرتبو األصمي مضافًا إليو

العامة غير ما تقدـ، عمى أف ال  فيما عدا الحاالت التي تقرر فييا المجنة الشعبية
. يضار المعار ماليًا بأؼ حاؿ مف األحكاؿ
 (150)المادة 

 إيفاد المكظف في بعثة أك منحة دراسية أك تدريبية أك إجازة دراسية يجوز
الداخل أك الخارج، كتحفع كظائف أعضاء البعثات ك المنح ك  اف ذلؾ فيؾسكاء 

كفق الشركط كاألكضاع التي تحددىا  لوؾاإلجازات الدراسية أك التدريبية كذلؾ 
. البلئحة التنفيذية

الفصػل الخػامس 
المسػؤولية الوظيفية 

 (151)المادة 
 عف أعمالو كعف أعماؿ مرؤكسيو كىـ جميعًا مسئكلكف مسئكالؿ رئيس  ؾيكوف 

. ىـ الكظيفيكؾعف تحقيق معدالت األداء كعف سل مسؤكلية تضامنية
كما يككف لممديريف كرؤساء األقساـ كمف في حكميـ سمطات اإلقرار كالتعديل 

. فة أعماؿ مرؤكسييـ كفقًا لمقانكف كاكاإللغاء عمى  كالحمكؿ كالسحب
 (152)المادة 

 االختصاصات الرئاسية دائمًا كلك لـ ينص عمى ذلؾ في كصف تشمل
طرؽ العمل كتبسيط اإلجراءات كتطكير كتنمية المكارد  الكظائف أك التنظيـ، تطكير

اإلدارية كالعبلقات العامة لمجية كتطبيق  البشرية كالعبلقات اإلنسانية داخل الكحدة
ألجل كالتكجيو  االتشريعات كلكائح العمل كمسئكليات التخطيط كالتنظيـ طكيل

. كالمتابعة كالتكثيق عمى مستكػ الكحدة اإلدارية
 (153)المادة 

يقـك نظاـ المتابعة اإلدارية الداخمية عمى أساس نظاـ التقارير الدكرية لكافة - 1
. كطرؽ اإلشراؼ كتقييـ األداء كتصحيح االنحرافات المستكيات ككفقًا لممعايير
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يككف كل رئيس مسئكال عف تقديـ التقارير كالبيانات كاإلحصائيات الدكرية في - 2
. كبالطرؽ المقررة المكاعيد المحددة

يراعى أف تشمل المتابعة الداخمية تقييـ األداء الكمي لجكانب النشاط في الكحدة - 3
. اإلدارية

يككف المشرفكف مسئكليف عف سبلمة أعماليـ كعف كقاية العامميف كالممتمكات - 4
ذلؾ عف اتخاذ التدابير التصحيحية كالكقائية ؾيككنكف مسئكليف  ماؾكمنع الخسائر 

. البلزمة
 (154)المادة 

الة عف الغائبيف ؾ أف يتكلى المكظف أعماؿ القكامة أك الكصاية أك الكيجوز
اف الغائب أك المستفيد مف المساعدة القضائية أك  ؾأك المساعدة القضائية إذا

مساعد قضائي ممف تربطيـ  المشمكؿ بالكصاية أك القكامة أك الغائب أك المعيف لو
الحراسة  ما يجكز أف يتكلى أعماؿؾبو صمة قربى أك مصاىرة لغاية الدرجة الرابعة،

ة لمف تربطيـ بو ؾعمى األمكاؿ التي يككف شريكًا أك صاحب مصمحة فييا، أك مممك
اف حارسًا بناء عمى تكميف ؾذلؾ إذا ؾأك مصاىرة لغاية الدرجة الرابعة، ك صمة قربى

أف يخطر الكحدة اإلدارية التابع ليا بذلؾ فكر  ، عمى رسمي مف جية مختصة
.  مباشرتو لمعمل

الفصػػل السادس 
التأديػػب 
 (155)المادة 

 مكظف يخالف أحد الكاجبات أك يرتكب أحد المحظكرات المنصكص ؿؾ
يخرج عمى مقتضى الكاجػب يعاقب بإحػدػ العقكبػات  عمييا في ىذا القانكف أك

اإلخبلؿ بحق إقامة الدعكػ المدنية  المنصكص عمييا في ىذا القانكف، كذلؾ مع عدـ
.  أك الجنائية ضده عند االقتضاء
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 المكظف مف العقكبة ارتكابو الفعل استنادًا إلى أمر رئيسو إال إذا يعفي وال
صادر إليو مف رئيسو، كفي ىذه الحالة تككف المسؤكلية عمى  تابيؾكاف تنفيذًا ألمر 
.  مف أصدر األمر
.  المكظف مدنيًا إال عف خطئو الشخصييسأؿ وال

 (156)المادة 
 تكقيع عقكبة عمى المكظف إال بعد التحقيق معو كتابة كسماع أقكالو يجوز ال

يجكز لؤلميف المختص أك لمكاتب العاـ أك لرئيس المصمحة  كتحقيق دفاعو كمع ذلؾ
الخصـ مف المرتب أف يجرؼ التحقيق  أك مدير اإلدارة عند تكقيع عقكبة اإلنذار أك

ف يثبت مضمكنو في القرار الصادر أمع المكظف شفاىة، عمى 
بتكقيع العقكبة،كما يجكز دكف المجكء إلى التحقيق أف يكقع أيًا مف العقكبتيف المشار 

انت ثابتة مف كاقع األكراؽ ؾشاىد كقكع المخالفة بنفسو أك  اف قدؾإلييما، إذا 
.  كالمستندات
ما ال يجكز ؾثر مف مرة،ؾمة المكظف عف مخالفة كاحدة أؾ محايجوز وال
. كاحدة لممخالفة الكاحدة ثر مف عقكبةؾتكقيع أ
.  جميع األحكاؿ يجب أف يككف القرار الصادر بتكقيع العقكبة مسبباً وفي

 (157)المادة 
 مراعاة اختصاصات األجيزة الرقابية تككف اإلحالة إلى مجمس التأديب مع

أك الكاتب العاـ، كلو أف يكقف المكظف عف عممو  بقرار مف األميف المختص
احتياطيًا إذا اقتضت مصمحة التحقيق ذلؾ كال يجكز أنتزيد مدة اإليقاؼ عمى ثبلثة 

. أشير إال بقرار مف مجمس التأديب
ذا  صدر قرار اإليقاؼ أك اإلحالة مف غير األميف المختص فيجب إخطاره وا 

. تاريخ صدكره بو خبلؿ ثبلثة أياـ مف
ذا  أسفرت اإلجراءات التأديبية أك الجنائية عف عدـ إدانة المكظف أك عدـ وا 

. امبل عف مدة اإليقاؼؾإلى عممو كيدفع لو مرتبو  إقامة الدعكػ ضده يعاد
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 (158)المادة 
 مكظف يحػبس احتياطيًا أك تنفيذًا لحكـ جنائي يكقف بقكة القانكف عف ؿؾ

الحبس تنفيذًا لحكـ جنائي سقط حقو في مرتبو طكاؿ مدة  فكاعممو مدة حبسو، فإذا 
أك استحقاؽ العبلكة السنكية أك  الحبس، كال تحسب ىذه المدة في أقدمية الدرجة

اف الحبس احتياطيًا فيكقف صرؼ نصف مرتب المكظف مدة ؾأما إذا . اإلجازة
. النصف األخر إف أسفرت اإلجراءات عف عدـ إدانتو الحبس عمى أف يصرؼ لو

 جميع األحكاؿ ال يسترد مف المكظف ما يككف قد صرؼ لو مف مرتبات وفي
.  كمزايا مالية أخرػ  كعبلكات كبدالت

 (159)المادة 
 استدعاء المكظفيف الشاغميف لكظائف اإلدارة العميا لمتحقيق إداريًا يتـ ال

. تابياؾألميف المختص  معيـ، إال بعد إخطارا
 (160)المادة 

العقكبات التأديبية التي يجكز تكقيعيا عمى المكظفيف الذيف يشغمكف كظائف - 1
:-  اإلدارة العميا ىي

. المػـك- أ
الخصـ مف المرتب بما ال يجاكز تسعيف يكما في السنة، كال يجكز أف يجاكز - ب

العقكبة ربع المرتب شيريا، بعد الربع الجائز الحجز عميو أك  الخصـ تنفيذًا ليذه
. التنازؿ عنو قانكنا

. الحرماف مف العبلكة السنكية- ج
. الحرماف مف الترقية مدة ال تقل عف سنة كال تزيد عمى ثبلث سنكات- د
. خفض الدرجة- ىػ
. العزؿ مف الخدمة- ك
العقكبات التأديبية التي يجكز تكقيعيا عمى المكظفيف الذيف يشغمكف كظائف مف - 2

:-  الدرجة العاشرة فأقل
. اإلنذار- أ 
. المػـك- ب
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الخصـ مف المرتب لمدة ال تتجاكز ستيف يكمًا في السنة، كال يجكز أف يجاكز - ج
العقكبة ربع المرتب شيريًا بعد الربع الجائز الحجز عميو أك  الخصـ تنفيذًا ليذه
. التنازؿ عنو قانكناً 

. الحرماف مف العبلكة السنكية- د
.  الحرماف مف الترقية مدة ال تقل عف سنة، كال تزيد عمى ثبلث سنكات- ىػ
خفض الدرجة  - ك
. العزؿ مف الخدمة- ح

كتحدد أقدميو مف يتقرر تخفيض درجتو كفقًا لحكـ ىذه المادة بذات مربكط الكظيفة 
. اقبل الخفض اف يشغموؾالتي 

 (161)المادة 
:-   العقكبات التأديبية عمى النحك التاليتوقع

لؤلميف المختص تكقيع عقكبة المـك أك اإلنذار أك الخصـ مف المرتب لمدة ال - 1
. تزيد عمى عشرة أياـ في المرة الكاحدة السنة كبما ال تجاكز ثبلثيف يكمًا في

لمكاتب العاـ أك رئيس المصمحة أك مدير اإلدارة تكقيع عقكبة اإلنذار أك الخصـ - 2
المكظفيف مف غير شاغمي كظائف اإلدارة العميا لمدة ال تجاكز  مف المرتب عمى

. عمى خمسة أياـ في المرة الكاحدة خمسة عشر يكما في السنة، كبما ال تزيد
. تكقع العقكبات األخرػ بقرار مف مجمس التأديب المختص - 3
يككف تأديب المكظف المنقكؿ عف المخالفات التي ارتكبيا أثناء تأدية كظيفتو في - 4

. المنقكؿ منيا مف اختصاص تمؾ الكحدة الكحدة اإلدارية
يككف تأديب المكظف المنتدب أك المعار عف المخالفات التي يرتكبيا خبلؿ مدة - 5

اختصاص الجية التي انتدب لمعمل بيا أك أعير إلييا، كتخطر  ندبو أك إعارتو مف
بالقرار الجية المنتدب أك المعار منيا،كذلؾ كمو ما لـ يكف المكظف المنتدب أك 

. المعار مف الخاضعيف لنظاـ تأديبي خاص
 القرارات الصادرة بتكقيع العقكبات المنصكص عمييا في القانكف إلى وتبمغ

المختصة خبلؿ أسبكع مف تاريخ صدكرىا لبحث مدػ مطابقتيا  األجيزة الرقابية
. لمقانكف 
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 (162)المادة 
مة التأديبية أك الجنائية أك مكقكؼ ؾ ترقية مكظف محاؿ إلى المحايجوز ال

اإلحالة أك اإليقاؼ عمى أف تحجز لو درجة الكظيفة التي كاف  عف العمل خبلؿ مدة
سنة مف تاريخ اإلحالة أك اإليقاؼ أك إلى  يستحق الترقية إلييا كذلؾ إلى أف تنقضي

عدـ إدانتو كجبت ترقيتو  أف يبت في الدعكػ أييما أسبق، فإذا أسفرت اإلجراءات عف
ذا  خالية  انت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية كظيفةؾإلى الكظيفة المحجكزة كا 

اف يستحق الترقية إلييا كفي ذات ؾبالكحدة اإلدارية مف ذات درجة الكظيفة التي 
ال رقي إلى مثل ىذه الكظيفة بصفة  المجمكعة الكظيفية التي تندرج تحتيا كظيفتو، كا 

أكؿ كظيفة تخمك مػف ذات الدرجة كالمجمكعة   شخصية عمى أف يسكػ كضعو عمى
. الكظيفية
 جميع األحكاؿ تحسب أقدمية المكظف في الكظيفة المرقى إلييا كمرتبو وفي

انت تتـ فيو الترقية لك لـ تتخذ ضده اإلجراءات التي حالت  ؾعنيا مف التاريخ الذؼ
. دكنيا

 (163)المادة 
 عدـ اإلخبلؿ باألحكاـ الخاصة بتشكيل مجالس التأديب في التشريعات مع

يفية تشكيمو ؾإدارية مجمس تأديب تحدد البلئحة التنفيذية  ؿ كحدةؾالنافذة يككف في 
جراءات اإلحالة إلى يفية دفاع ؾمة التأديبية كؾالتحقيق كالمحا كنظاـ عممو كقكاعد كا 

جراءات التظمـ مف العقكبات التي تكقع عمى المكظف  المكظف عف نفسو كضكابط كا 
.  كالجية المختصة بالبت فييا

 (164)المادة 
 الدعكػ التأديبية بانقضاء ثبلث سنكات مف يـك كقكع المخالفة، كتككف تسقط

. بالنسبة لممخالفة التي يترتب عمييا ضياع حق لمخزانة العامة المدة خمس سنكات
 المدة في الحالتيف بأؼ إجراء مف إجراءات التحقيق أك االتياـ أك وتنقطع

مكاجية المتيـ، كتسرؼ المدة مف جديد ابتداء مف آخر  مة إذا اتخذت فيؾالمحا
. إجراء
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ذا  تعدد المتيمكف فإف انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدىـ يترتب عميو وا 
.   انقطاعيا بالنسبة إلى الباقيف،كلك لـ تكف قد اتخذت ضدىـ إجراءات قاطعة لممدة

 (165)المادة 
مة التأديبية أك ؾ انتياء خدمة المكظف مف االستمرار في المحايمنع ال

. بدغ معو التحقيق قبل انتياء مدة خدمتو اف قدؾمة إذا ؾاإلحالة إلى المحا
 في المخالفات التي يترتب عمييا ضياع حق لمخزانة العامة إقامة ويجوز

. قد بدغ في التحقيق قبل انتياء الخدمة الدعكػ التأديبية كلك لـ يكف
 العقكبة التأديبية التي يجكز تكقيعيا عمى مف ترؾ الخدمة غرامة مالية وتكوف 

. مرتبو الشيرؼ األخير ال تتجاكز ستة أمثاؿ
 مبمغ الغرامة مف المحكـك عميو بالخصـ في حدكد الربع مف معاشو ويستوفى

. نياية خدمتو أك بالحجز اإلدارؼ عمى أمكالو األخرػ  التقاعدؼ أك مف مكافأة
 (166)المادة 

 العقكبات التأديبية التي تكقع عمى المكظف بانقضاء الفترات التالية تمحى
:-  العقكبة محسكبة مف تاريخ تنفيذ

. سنة في حالة عقكبة اإلنذار أك الخصـ مف المرتب لمدة ال تجاكز خمسة أياـ- أ
سنتاف في حالة الخصـ مف المرتب لمدة ال تقل عف خمسة أياـ كال تجاكز - ب

. خمسة عشر يكما
ثبلث سنكات في حالة المـك أك الخصـ مف المرتب لمدة تزيد عمى خمسة عشر - ج

. العبلكة أك الحرماف مف الترقية أك خفض الدرجة يكما أك الحرماف مف
كيتـ محك العقكبة بقرار مف األميف المختص بالنسبة لشاغمي كظائف اإلدارة العميا، 

 سمكؾ المكظف منذ أفشؤكف المكظفيف بالنسبة لغيرىـ إذا تبيف ليما  كبقرار مف لجنة
. ممف خدمتو تكقيع العقكبة مرض كذلؾ مف كاقع

أف لـ تكف بالنسبة لممستقبل، كال يؤثر ؾ عمى محك العقكبة اعتبارىا ويترتب
مف العقكبة أك عمى الحقكؽ كالتعكيضات التي ترتبت نتيجة  المحك عمى ما تـ تنفيذه

. ؿ ما يتعمق بيا مف ممف خدمة المكظف كؾؿ إشارة لياؾليا، كترفع أكراؽ العقكبة ك
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الفصػػػل السابع 
ااحالة تحت تصرؼ الخدمة 

 (167)المادة 
 لمجنة الشعبية العامة إحالة المكظفيف الذيف يتقاضكف مرتباتيـ مف يجوز

أك دمج أك إعادة تنظيـ الكحدات اإلدارية أك إعادة النظر  الخزانة العامة عند إلغاء
الذيف ألغيت كظائفيـ تحت تصرؼ  اتيا الكظيفية إحالة المكظفيف المصنفيفؾفي مبل
. الخدمة

 (168)المادة 
 اإلحالة تحت التصرؼ لمدة ال تجاكز سنة مف تاريخ صدكر قرار تكوف 

. المدة سنة أخرػ بقرار مف المجنة الشعبية العامة اإلحالة، كيجكز تمديده
 كيستحق المكظف مرتبو طكاؿ مدة اإلحالة تحت التصرؼ كذلؾ باستثناء العبلكات 

. بمزاكلة العمل فعبلً  المرتبطة
 (169)المادة 

 أثناء فترة اإلحالة تحت التصرؼ إعادة المكظف إلى كظيفتو األصمية يجوز
اف يتبعيا بقرار مف الجية ؾمماثمة بنفس الكحدة اإلدارية التي  أك أية كظيفة أخرػ 
. المختصة باإلحالة
 يجكز إعادتو إلى كظيفة أخرػ في كحدة إدارية أخرػ أك في إحدػ كما

. مف المجنة الشعبية العامة ات الكطنية بقرارؾالشر
. لو بناء عمى اقتراح مف الجية المختصة ؾوذلؾ

 (170)المادة 
 المكظفكف المحالكف تحت التصرؼ باالنخراط في برامج التدريب كالتأىيل يمـز

المختصة بغرض المساىمة في إعادة تأىيميـ لمعمل في كظائف  التي تعدىا الجيات
. كقدراتيـ كمياراتيـ الكظيفية كميف أخرػ تتناسب مع مؤىبلتيـ

 (171)المادة 
 أقدمية كمرتب المكظف الذؼ يعاد إلى الخدمة بافتراض استمراره في تحدد

. فركؽ مالية ترتبت عمى اإلحالة عممو مع عدـ صرؼ
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 مدة اإلحالة ضمف المدة المحسكبة في الضماف االجتماعي كتؤدػ وتحسب
. الضمانية المقررة اتؾعنيا االشترا
.  ضمف مدة الخدمة التي يستحق عنيا المكظف إجازةتحتسب وال

الفصػػػل الثامف 
أحكاـ ختاميػة 
 (172)المادة 

مف ىذا القانكف تنتيي خدمة  (42) إلى األسباب الكاردة بالمادة بااضافة
:-  اآلتية المكظف ألحد األسباب

. العزؿ بقرار تأديبي- 1
. فقد الجنسية الميبية- 2
.  الزكاج مف أجنبية ما لـ يكف مأذكنًا لو بذلؾ مف الجية المختصة قانكناً - 3
فاية بدرجة ضعيف مرتيف أك بدرجة متكسط ثبلث مرات ؾالحصكؿ عمى تقرير - 4

.  خبلؿ مدة خدمتو
. انتياء مدة اإلحالة تحت التصرؼ دكف العكدة إلى العمل -5
. طمب التقاعد االختيارؼ متى بمغت خدمتو عشريف سنة -6

 (173)المادة 
 أف يقدـ استقالتو مف كظيفتو، كتككف االستقالة مكتكبة، كيجب البت لمموظف
ال اعتبرت مقبكلة فييا مف الكحدة . اإلدارية خبلؿ ستيف يكمًا مف تاريخ تقديميا، كا 

انت االستقالة معمقة عمى شرط أك مقركنة بقيد، فبل تنتيي خدمة المكظف ما ؾفإذا 
.  قبكؿ االستقالة إجابتو إلى طمبو لـ يتضمف قرار
كرة أف تصدر الكحدة اإلدارية قرارًا بقبكؿ االستقالة ؾ خبلؿ المدة المذويجوز

تجاكز ستة أشير ألسباب تتعمق بمصمحة العمل، مع  مع إرجاء تنفيذه لمدة ال
. إخطار المكظف بذلؾ
 المكظف أف يستمر في عممو إلى أف تنتيي خدمتو كفقا ألحكاـ ىذه وعمى

مة التأديبية أك الجنائية عف اؾكفي جميع األحكاؿ إذا أحيل المكظف إلى المح. المادة
. تقبل استقالتو إال بعد الفصل في الدعكػ  كقائع تتعمق بالخدمة فبل
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 (174)المادة 
:-  استثناء مف حكـ المادة السابقة يعتبر المكظف مستقيبًل في الحاالت اآلتية. أ

إذا تغيب عف عممو بغير إذف أك عذر مقبكؿ أكثر مف ثبلثيف يكمًا غير متصمة . 1
. نيتـ إنذاره خطيُا بعد تغيبو خمسة عشر يكماً أفي السنة شرط 

إذا لـ يتسمـ أعماؿ كظيفتو الجديدة بغير سبب مقبكؿ خبلؿ شير مف تاريخ . 2
. إببلغو بقرار شغميا

إذا انقطع عف عممو بغير إذف خمسة عشر يكمًا متتالية كلك كاف االنقطاع عقب . 3
. فييا إجازة مرخص لو

كال يجكز اعتبار المكظف مستقيبًل إذا قدـ خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ انتياء . ب
كفي ىذه الحالة . المشار إلييا عذرا عف تغيبو كتـ قبكلو المدة المحددة في البنكد
اف لو رصيد مف اإلجازات السنكية  ؾ عف مدة الغياب متىقيستحق المكظف مرتب

ال سقط حقو في مرتبو . تخصـ منو ىذه المدة كا 
 (175)المادة 

مف ىذا القانكف تحدد المجنة الشعبية العامة  (13،24) مراعاة المادتيف مع
. العمل الرسمي مكاعيد كعدد ساعات
انت طبيعة ؾ لمجنة الشعبية المختصة تحديد مكاعيد عمل أخرػ إذا ويكوف 

يجاكز الحد المنصكص  تباع نظاـ خاص كبما الإتقتضي  العمل في الكحدة اإلدارية
. عميو بالمادتيف المشار إلييما

 تكميف المكظفيف بالعمل في غير أكقات العمل الرسمي، إذا اقتضت ويجوز
.  لمضكابط التي تحددىا البلئحة التنفيذية مصمحة العمل ذلؾ كفقا

 (176)المادة 
ؿ كحدة إدارية لجنة لشؤكف المكظفيف تشكل بقرار مف المجنة ؾ في تنشأ

. الشعبية المختصة
 البلئحة التنفيذية اختصاص لجاف شؤكف المكظفيف كتحديد وتبيف

. يفية اعتماد محاضرىاؾاختصاصاتيا، كنظاـ عمميا ك
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 (177)المادة 
 المكظفكف الذيف تسرؼ عمييـ أحكاـ ىذا الباب لنظاـ تقييـ األداء، يخضع

. اإلجراءات كاألسس المنظمة لذلؾ كتبيف البلئحة التنفيذية
 (178)المادة 

 في حساب مدة الخبرة كاألقدمية كاإلجازات كغيرىا مف الشؤكف الكظيفية يعتد
بالسنة الشمسية،كيعتبر أؼ جزء مف الشير إذا زاد عمى خمسة عشر يكمًا شيرًا 

. مبلً كا
 (179)المادة 

 االختراعات التي يبتكرىا المكظف أثناء تأدية كظيفتو أك بسببيا ممكًا تكوف 
 -:لمدكلة في األحكاؿ اآلتية

. اف االختراع نتيجة تجارب في مكقع عمل المكظفؾإذا . 1
. اف االختراع داخل نطاؽ كاجبات الكظيفةؾإذا . 2
. اف لبلختراع صمة بالشؤكف األمنية لمدكلةؾإذا . 3

كفي جميع األحكاؿ يككف لممكظف الحق في مكافأة يراعى في تقديرىا تشجيع البحث 
. كاالختراع

 (180)المادة 
 الكحدة اإلدارية أف تعمف القرارات النيائية التي تصدر في شؤكف عمى

سجل األقدمية الذؼ يعد سنكيًا بالكحدة عمى مكظفييا قبل  مكظفييا، كأف تعرض
. اقتراحيـ لمترقية خبلؿ السنة المالية

 (181)المادة 
 باطمة القرارات الصادرة بشغل الكظائف العامة كغيرىا مف القرارات تعتبر

:-  الكظيفية في الحاالت اآلتية المتعمقة بالشؤكف 
اف المكظف فاقدًا ألؼ شرط مف الشركط المقررة لشغل الكظيفة كالترقية كفقًا ؾإذا - 1

. السارية لمقكانيف كالمكائح
إذا صدر القرار نتيجة استعماؿ كسيمة مف كسائل الغش أك التدليس أك غيرىا مف - 2

. كسائل الخداع
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. إذا صدر القرار مف جية غير مختصة بإصداره- 3
. اف القرار مستندًا عمى معمكمات كبيانات غير صحيحةؾإذا - 4

كيككف سحب القرارات الصادرة مف الجية التي أصدرتيا، كال تتحصف ىذه القرارات 
 أك استيفائيا لمشركط المطمكبة بعد صدكرىا مع عدـ اإلخبلؿ بمساءلة ،بمركر المدة

. كفقًا ألحكاـ ىذا القانكف   عف إصدارىا تأديبياً المسئكؿ
 (182)المادة 

 مبدأ شغل الكظائف العامة عمى أساس األىمية كاالستحقاؽ كالجدارة، يقوـ
العبلكات أك المكافآت أك المزايا المالية المقررة لمكظيفة عمى  كتستحق المرتبات أك

لجداكؿ المرتبات التي تقررىا المجنة  أساس مبدأ مرتب الكظيفة لمف يشغميا كفقاً 
األداء، كال يجكز  الشعبية العامة كعمى أساس كصف كتكصيف الكظائف كمعدالت

التمييز في شغل الكظائف أك استحقاؽ المرتب كالمزايا الممحقة بو عمى أساس 
. أك السف أك الجنسية أك الديف أك المكف أك العرؽ  الجنس

 أف يككف التفاكت في المرتبات عمى أساس ما يقدمو كل مكظف مف ويراعى
. خدمة عامة
 المعاممة المالية لممختاريف مف مؤتمر الشعب العاـ كمكظفي أمانة وتحدد

. مؤتمر الشعب العاـ،كالجيات التابعة ليا بقرار مف أمانة مؤتمر الشعب العاـ
 (183)المادة 

 مكظفك الجية المختصة الذيف يصدر بتسميتيـ قرار مف المجنة الشعبية يتولى
افة ؾعرض مف األميف المختص أعماؿ التفتيش الكظيفي عمى  العامة بناء عمى

. ميمتيـ صفة مأمكرؼ الضبط القضائي الكحدات اإلدارية، كيككف ليـ في أداء
 بقرار عف الجية المختصة نظاـ التفتيش الكظيفي كشركط اختيار ويحدد

. كمكافآتيـ المفتشيف كتحديد مياميـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػ 
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 انالئحت انتُفيذيت نقبَىٌ عالقبث انعًم 
  و2010نسُت  (12)رقــــــــــــــــــى 
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 قرار المجنة الشعبية العامة
 ( مسيحي2010)ر . و1378لسنة  (595)رقـ 

 (12)بشأف إصدار الالئحة التنفيذية لقانوف عالقات العمل الصادر بالقانوف رقـ 
 ر. و1378 لسنة 

 :المجنة الشعبية العامة
ر، بشأف نظاـ عمل المؤتمرات الشعبية .ك1375لسنة  (1)بعد االطبلع عمى القانكف رقـ  -

 .كالمجاف الشعبية كالئحتو التنفيذية كتعديبلتيما

 .كعمى القانكف المدني -

 مسيحي، بشأف الضماف االجتماعي كتعديبلتو كالمكائح 1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ  -
 .كالقرارات الصادرة بمقتضاه

 . مسيحي، بشأف المعاقيف1987لسنة  (5)كعمى القانكف رقـ  -

مسيحي، بشأف تقرير حقكؽ كمزايا لمف يفقدكف حياتيـ مف 1991لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ  -
 .العسكرييف كالمدنييف أثناء تأدية الكاجب

 .ر بشأف إصدار قانكف عبلقات العمل.ك1378لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ  -

 .ر بشأف النشاط التجارؼ .ك1378لسنة  (20)كعمى القانكف رقـ  -

 .ر بتشكيل لجنة كتحديد مياميا.ك1378لسنة  (338)كعمى قرارا المجنة الشعبية العامة رقـ  -

 .ر.ك1/08/1378المؤرخ في  (2468)كبناًء عمى كتاب أميف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ رقـ  -

لسنة  (338)كعمى ما عرض مف المجنة المشكمة بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
 .ر.ك22/12/1378ر بمذكرتيا المؤرخة في .ك1378

كعمى ما قررتو المجنة الشعبية العامة في اجتماعاتيا العادية السابع عشر كالثامف عشر  -
 .ر.ك1378كالسادس كالعشريف لسنة 

 "قػػػػررت"
 (1)مادة 

لسنة  (12)يعمل بأحكاـ البلئحة التنفيذية لقانكف عبلقات العمل الصادر بالقانكف رقـ 
 .ر المشار إليو عمى النحك المرفق بيذا القرار.ك1378

 (2)مادة 
ُيعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كعمى الجيات المختصة تنفيذه كينشر في مدكنة 

 .التشريعات
 المجنة الشعبية العامة

 صفر/ 25: صدر في
 ( مسيحي2010)ر .ك30/12/1378المكافق 
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 ر, بشأف إصدار قانوف . و1378لسنة  (12)الالئحة التنفيذية لمقانوف رقـ 
ر .و1378لسنة  (595)عالقات العمل المرفقة بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 ( مسيحي2010)
 الباب األوؿ

 أحكاـ عامة ومشتركة
 الفصل األوؿ
 أحكاـ تمييدية
 (1)مادة 
 تعريفات

في تطبيق أحكاـ ىذه البلئحة يقصد بالعبارات كاأللفاظ الكاردة بيا المعاني 
 :المقابمة ليا ما لـ يدؿ السياؽ عمى خبلؼ ذلؾ

ر .ك1378لسنة  (12)قانكف عبلقات العمل الصادر بالقانكف رقـ : القانكف  -
 .(مسيحي2010)

 .ر.ك1378لسنة  (12)البلئحة التنفيذية لقانكف عبلقات العمل رقـ : البلئحة -

أميف المجنة الشعبية العامة لمقطاع المختص أك مف لو صبلحياتو أك : األميف -
 .أميف لجنة الكحدة اإلدارية المستقمة بذاتيا أك رئيسيا أك مديرىا

مصمحة العمل بالنسبة لمعبلقات التعاقدية، كمصمحة : الجية المختصة -
 .(الكظيفة العامة)الكظيفة العامة بالنسبة لمعبلقات البلئحية 

 .شاغمك الدرجات الكظيفة مف الحادؼ عشرة فما فكؽ : مكظف اإلدارة العميا -

ىك مدير المكتب أك رئيس القسـ أك الكحدة ككل مكظف : الرئيس المباشر -
 .يخضع إلشرافو المباشر عدد مف المكظفيف

الذؼ يعمك مباشرة الرئيس المباشر لممكظف سكاًء كاف ىك : الرئيس األعمى -
األميف أـ الكاتب العاـ أـ رئيس المصمحة أـ مدير اإلدارة أك مف لو 

 .صبلحياتو
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 (2)مادة 
 ممف الخدمة

ينشأ لكل عامل كمكظف ممف تحفع بو كافة الكثائق كالبيانات كالمعمكمات 
الخاصة بما يككف متصبًل بكظيفتو، كما تحفع بو المبلحظات المتعمقة بعممو كتقارير 

 .تقييـ األداء المقدمة عنو
كيحفع بممف الخدمة كل ما يثبت جديتو مف الشكاكػ كالببلغات المقدمة ضد 

 .العامل أك المكظف، كذلؾ بعد التحقيق كسماع أقكالو فييا
كيككف حفع المبلحظات المتعمقة بالعمل بعد تسميـ العامل أك المكظف صكرة 

منيا، كفي حالة امتناعو عف استبلـ الصكرة ترسل إليو بكتاب بالبريد المسجل، 
كيجب أف ترقـ أكراؽ الممف كيثبت رقـ كل كرقة كمضمكنيا عمى غبلفو مف الداخل، 

 .كال يجكز نزع أية كرقة منو بعد إيداعيا فيو
كيجكز لمعامل أك المكظف أف يسترجع كثائقو الشخصية األصمية عند 

الضركرة، عمى أف تحفع صكرًا منيا مطابقًة لؤلصل بالممف مصدقًا عمييا مف قسـ 
 .شؤكف العامميف بجية عممو

 الفصل الثاني
 تشغيل النساء
 (3)مادة 

العمل حق لممرأة القادرة عميو تجاه المجتمع، كليا الحق في مزاكلة كافة 
األعماؿ كالكظائف، كما ليا الحق في التمتع بكافة فرص التدريب التي تتطمبيا 

 .مزاكلة ىذه األعماؿ كالكظائف
 (4)مادة 

يجكز تشغيل المرأة بعض الكقت بداًل مف كامل الكقت في كافة جيات العمل 
اإلدارية كالخدمية كاإلنتاجية، كيكاكب نظاـ التشغيل لبعض الكقت نظاـ التشغيل 
 .كامل الكقت، كيخضع لنظامي التشغيل المشار إلييما جميع العامبلت مف النساء
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 (5)مادة 
يجكز أف تحكؿ المرأة العاممة مف نظاـ التشغيل لبعض الكقت إلى نظاـ 

التشغيل كامل الكقت، أك العكس كذلؾ في األحكاؿ التي تقتضييا حاجة العمل كلما 
 .تحدده الجية المختصة بناًء عمى طمبيا
 (6)مادة 

يككف تشغيل المرأة لبعض الكقت لمدة أربع ساعات يكميًا أك بما ال يزيد عمى 
أربع كعشريف ساعة في األسبكع شريطة أف تقع ضمف ساعات الدكاـ الرسمية، 

كلجية العمل التنسيق مع النساء العامبلت لبعض الكقت فيما يتعمق بتكقيت العمل 
 .عمى أاّل يككف ذلؾ خبلؿ الفترة الميمية إال في األحكاؿ كاألعماؿ الجائزة قانكناً 

 (7)مادة 
ستيف بالمائة مف  (%60)تمنح المرأة العاممة بنظاـ التشغيل لبعض الكقت 

المرتب األساسي المقرر لنظيراتيا مف العامبلت كفقًا لنظاـ التشغيل كامل الكقت، أما 
الجيات التي تطبق نظاـ تكزيع حصص اإلنتاج فيككف نصيب المرأة العاممة بنظاـ 

 .التشغيل لبعض الكقت، نصف حصة ما تحصل عميو العامبلت كامل الكقت
 (8)مادة 

تعتبر كل سنتي خدمة مف نظاـ العمل لبعض الكقت بمثابة سنة خدمة كاممة 
 .في مقاـ حساب مدة الخدمة ألغراض العبلكة السنكية كالترقية

 (9)مادة 
تستحق المرأة العاممة لبعض الكقت الترقية بتكافر شركطيا القانكنية، عمى أاّل 
تتـ الترقية إال بعد قضاء ضعف المدة المقررة لمترقية بالنسبة لمعاممة بنظاـ التشغيل 

ذا استحقت المرأة العاممة بنظاـ التشغيل لبعض الكقت الترقية أك  كامل الكقت، كا 
تقرر نقميا إلى كظيفة أخرػ ال يتـ فييا التشغيل بنظاـ بعض الكقت فبل يجكز 

 .ترقيتيا أك نقميا إال إذا أقرت كتابة بقبكليا التحكيل إلى النظاـ التشغيل كامل الكقت
 
 
 



360 

 

 (10)مادة 
تستحق المرأة العاممة بنظاـ التشغيل لبعض الكقت نصف المبمغ المقرر 

لعبلكات التدريس كالتمييز كأية عبلكات أخرػ، كذلؾ بالشركط كاألكضاع المحددة 
ليذه العبلكات، كتستحق المرأة العاممة لبعض الكقت عبلكتي السكف كالعائمة كاممتيف 

 .بالشركط كاألكضاع المحددة في ىذه البلئحة
 (11)مادة 

تطبق عمى المرأة العاممة بنظاـ التشغيل لبعض الكقت أحكاـ قانكف الضماف 
االجتماعي كتعديبلتو كالمكائح الصادرة بمقتضاه، كيسدد عنيا االشتراؾ الضماني 
عمى أساس مرتبيا الكامل دكف تخفيض إذا كاف تعيينيا عمى كظيفة بالمبلؾ، 
كتحسب ليا مدة الخدمة كاممة كتعامل ضمانيًا عمى أساس مرتبيا الكامل دكف 

تخفيض، أما إذا كاف تعيينيا مقابل مبمغ مقطكع فيسدد عنيا االشتراؾ الضماني عمى 
أساس متكسط ما تتقاضاه خبلؿ الشير، كتحسب ليا مدة الخدمة كاممة كتعامل 
ضمانيًا عمى أساس ما تحصمت عميو مف مقابل، كتستحق المرأة العاممة بنظاـ 

 .مف القانكف  (25)تشغيل لبعض الكقت إجازة األمكمة المنصكص عمييا في المادة 
 (12)مادة 

يجب عمى جيات العمل تخصيص أماكف بمقر العمل أك دكر لمرعاية 
النيارية ألطفاؿ األميات العامبلت في الجيات اإلدارية كالخدمية كاإلنتاجية التي 
تتكفر فييا إعداد مناسبة مف األميات العامبلت، كيجكز أف تشترؾ أكثر مف جية 

 .عمل كاحدة في إقامة ىذه الدكر
دارة ىذه المقار أك الدكر بالتعاكف مع النساء  كتتكلى جيات العمل تجييز كا 

 .العامبلت، كعمى جيات العمل المختمفة تقديـ العكف كالمشكرة في ىذا الشأف
 (13)مادة 

عمى جيات العمل المشغمة لمنساء كفقًا ألؼ مف النظاميف المشار إلييما 
تكفير األماكف كالظركؼ المبلئمة لمعمل مف حيث تزكيدىا بالمرافق البلزمة كالتي 
لى مقار العمل كمما أمكف ذلؾ  .تتسـ بالخصكصية، كيجكز تكفير كسائل النقل مف كا 
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 الفصل الثالث
 نظاـ ااجازات
 (14)مادة 

تعد جية العمل جدكاًل زمنيا لئلجازات السنكية لمعامميف بيا يراعى فيو انتظاـ 
كاستمرار العمل، كفي بعض األحكاؿ التي ترػ فييا جية العمل الحاجة إلى العامل 
أك المكظف ليا أف تحتفع لو بمدة اإلجازة، كيستحق العامل أك المكظف عند انتياء 
خدمتو مقاببًل نقديًا يحسب عمى أساس مرتبو عف إجازتو السنكية التي لـ يتمتع بيا 

 .لمصمحة العمل
كال يستحق العامل أك المكظف التعكيض عمى إجازتو التي لـ يتمتع بيا إذا 

 .كاف التأجيل بناًء عمى رغبتو إاّل في حدكد ستة أشير
 (15)مادة 

تعد كل جية عمل النماذج التي تقدـ عمييا طمبات اإلجازات تحتكؼ عمى 
 :البيانات التي ترػ ضركرة استيفائيا ، عمى أف تتضمف ما يمي

 نكع اإلجازة. 

 تاريخ بدء كانتياء اإلجازة. 

 رصيد اإلجازات السنكية. 

 اسـ ككظيفة المخكؿ بمنح اإلجازة. 
 (16)مادة 

عمى العامل أك المكظف الذؼ يتمتع بإجازة خاصة بمرتب كامل أف يقدـ 
 :المستندات التالية خبلؿ ثبلثيف يكمًا مف انتياء اإلجازة

 صكرة مف التأشيرة بجكاز السفر أك بكثيقة الحج بالنسبة إلجازة أداء فريضة  -1
 .الحج

 . صكرة مف كثيقة الزكاج بالنسبة إلجازة الزكاج -2

 . شيادة كفاة بالنسبة لممرأة العاممة المتكفى عنيا زكجيا -3

 . شيادة بنتيجة االمتحاف بالنسبة إلجازة أداء االمتحانات الدراسية -4
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 (17)مادة 
ال تحسب أياـ العطبلت األسبكعية كالرسمية كاإلجازات المرضية ضمف مدة 
اإلجازة المصرح بيا إذا كقعت خبلليا، كيجكز منح تعكيض عف العطبلت األسبكعية 
إذا تكافقت مع العطبلت الرسمية، كما يجكز منح إجازة ليـك العمل الكاقع بيف العطمة 

 .األسبكعية كالعطمة الرسمية، كيخصـ مف اإلجازة السنكية
 (18)مادة 

عند حساب سف العامل أك المكظف بالنسبة لتحديد اإلجازة السنكية 
المستحقة، إذا لـ يكف تاريخ الميبلد محددًا باليـك كالشير فيككف تاريخ الميبلد ىك 

 .ناصر مف السنة التي تـ فييا الميبلد (7)اليـك األكؿ مف شير 
 (19)مادة 

يجكز بقرار مف جية العمل منح العامل أك المكظف إجازة خاصة بدكف مرتب 
 :في الحاالت كبالشركط اآلتية

 لمزكج أك الزكجة إذا رخص ألحدىما بالسفر لمخارج بشرط أال تتجاكز المدة  -1
 .المرخص بيا

 . ألغراض العبلج لمزكج أك الزكجة أك األبناء أك الكالديف -2

 لؤلسباب األخرػ التي يبدييا العامل أك المكظف كتقدرىا جية العمل، كيجب  -3
أال تقل اإلجازة في ىذه الحالة عف شيريف كال تزيد عمى سنة إال إذا كانت 

 .ممنكحة لغرض الدراسة أك العمل فيي قابمة لمتجديد

 (20)مادة 
ال تدخل مدة اإلجازة الخاصة التي تمنح كفقًا لممادة السابقة ضمف مدة 

 .الخدمة التي يستحق العامل أك المكظف عنيا إجازة
كما ال يدخل ما يجاكز السنتيف مف ىذه اإلجازة الخاصة ضمف المدة 

 .المحسكبة ألغراض الترقية كالعبلكة السنكية
 (21)مادة 

عند عكدة العامل أك المكظف إلى جية عممو يشغل كظيفتو األصمية إذا 
كانت شاغرة أك أؼ كظيفة شاغرة مف ذات درجتو بالمجمكعة الكظيفية التي تندرج 
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ال اعتبر شاغبًل لدرجتو بصفة شخصية، عمى أف تسكػ حالتو في أكؿ  فييا كظيفتو كا 
 .كظيفة تشغر مف المجمكعة المشار إلييا متى كانت مف ذات درجتو

 (22)مادة 
تضع جيات العمل التي يسرؼ في شأف العامميف بيا عقكد عمل، الشركط 
المتعمقة باإلجازة الخاصة بدكف مرتب، مع مراعاة مدة اإلجازة كمدة العقد كتاريخ 

 .انتيائو
 الفصل الرابػػػػػػػػػػػػػػػع
 صندوؽ التكافل االجتماعي

 (23)مادة 
يجكز أف ينشأ في كل جية عمل صندكؽ لمتكافل االجتماعي يتكلى تقديـ 

 :الخدمات كالمساعدات االجتماعية لممشتغميف بيا كبما يكفل اآلتي
 تحقيق التكافل بيف المشتغميف عمى نحك يقكؼ الركابط االجتماعية كينمي  -1

 .ركح التعاكف في العمل

 تقديـ المساعدة لمعامل أك المكظف أك أسرتو إذا كاجيتو ظركؼ غير عادية،  -2
كفي حالة عجز عجزًا كميًا أك جزئيًا عف العمل أك كفاتو، كذلؾ مع عدـ 

 .اإلخبلؿ بأؼ نظاـ قانكني آخر

 (24)مادة 
 :تككف المكارد المالية لمصندكؽ مف اآلتي

 ما يخصص لمصندكؽ مف ميزانية جية العمل في بند المساعدات  -1
 .االجتماعية

 . رسـك االنتساب كاالشتراكات الشيرية التي تدفع مف المنتسبيف -2

 . عكائد استثمار أمكاؿ الصندكؽ  -3

 . أؼ تبرعات أك مساعدات غير مشركطة يتحصل عمييا الصندكؽ  -4

 . ما يخصـ مف العامل أك المكظف عمى سبيل الجزاء كفقًا لمتشريعات النافذة -5
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 (25)مادة 
تككف لمصندكؽ جمعية عمكمية تتككف مف جميع المشتركيف فيو، تتكلى 

 :إصدار النظاـ األساسي يتضمف عمى كجو الخصكص ما يمي
 . اختيار لجنة اإلدارة كالمراجع المالي كتحديد مكافآتيـ -1

 . تحديد رسـ االنتساب كاالشتراؾ -2

 . المعامبلت المالية كأكجو صرفيا كحفع مستنداتيا -3

 . شركط منح اإلعانات كالسمف كتحديد سقفيا -4

 . حاالت اإلعفاء مف تسديد السمف -5

 (26)مادة 
يككف االشتراؾ في صندكؽ التكافل االجتماعي اختياريًا لمعامميف كالمكظفيف 

 .بغض النظر عف طريقة شغميـ ألعماليـ
 (27)مادة 

يجكز لممشترؾ االنسحاب مف الصندكؽ، كفي ىذه الحالة ال يستفيد مف 
الخدمات كالمساعدات التي يقدميا، كال يجكز لو المطالبة بالمبالغ المالية التي ساىـ 

 .بيا في الفترة السابقة
 الفصل الخامس
 (إصابات العمل)التعويض عف أمراض المينة وأخطارىا 

 (28)مادة 
يعد مف أمراض المينة األمراض أك حاالت التسمـ المنصكص عمييا بقانكف 

 مسيحي كالمكائح الصادرة بمقتضاه، أك 1980لسنة  (13)الضماف االجتماعي رقـ 
أؼ مرض مف أمراض المينة األخرػ التي تضاؼ بقرار مف المجنة الشعبية العامة 
بناًء عمى عرض مف الجية المختصة بشؤكف الصحة بالتعاكف مع الجيات الفنية 

 .ذات االختصاص
 (29)مادة 

يعد مف أخطار المينة إصابة العمل التي تمحق بالعامل أك المكظف كتككف 
ناشئة عف العمل، أك تحدث أثناء العمل، أك بسببو، بما في ذلؾ اإلصابات التي 
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تحصل لو أثناء ذىابو إلى مقر عممو أك عكدتو منو، بشرط أف يككف الذىاب كاإلياب 
 .دكف انحراؼ عف المسار الطبيعي

كما ُيعد مف أخطار المينة إصابة العامل أك المكظف بإصابة ناتجة عف 
 :اإلجياد أك اإلرىاؽ غير العادؼ بسبب العمل أك الخدمة إذا تكافرت الشركط التالية

أف يككف اإلجياد أك اإلرىاؽ ناتجًا عف بذؿ مجيكد إضافي يفكؽ المجيكد  -أ 
العادؼ لمعامل أك المكظف سكاًء بذؿ ىذا المجيكد في كقت العمل األصمي 

 .أك في غيره

أف يككف المجيكد اإلضافي ناتجًا عف تكميف العامل أك المكظف بإنجاز  -ب 
عمل معيف في كقت محدد يقل عف الكقت البلـز عادًة إلنجاز ىذا العمل، أك 

 .تكميفو بإنجاز عمل معيف في كقت محدد باإلضافة إلى عممو األصمي

 أف يككف ىناؾ ارتباط مباشر بيف حالة اإلجياد أك اإلرىاؽ كالحالة  -ج 
 .المرضية

 . أف تككف الفترة الزمنية لئلرىاؽ أك اإلجياد كافية لكقكع الحالة المرضية -د 

 .أف تككف الحالة الناتجة عف اإلجياد أك اإلرىاؽ ذات مظاىر مرضية حادة- ق 

أال تككف الحالة المرضية ناتجة عف مضاعفات أك تطكر لحالة مرضية - ك 
 .سابقة

 (30)مادة 
تمتـز جيات العمل الخاصة كالعامة بالتأميف عمى العماؿ أك المكظفيف لدييا 
ضد أمراض المينة المشار إلييا في المادتيف السابقتيف، كتككف التغطية التأمينية 

 :عمى النحك التالي
في حالة الكفاة أك العجز الكمي يككف المبمغ المستحق لمعامل أك المكظف أك  -أ 

لممستحقيف عف أييما ما يعادؿ مرتبو عف أربع سنكات عمى أال يقل عف 
 .خمسة كعشريف ألف دينار، كال يزيد عف مائة ألف دينار

في حالة العجز الجزئي يقدر المبمغ المستحق لمعامل أك المكظف عمى أساس  -ب 
النسبة المئكية لمعجز التي تحددىا المجاف الطبية المختصة مضركبة في راتبو 

 .كقت اإلصابة عف أربع سنكات عمى أال يجاكز عشريف ألف دينار
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ذا لـ تقـ جية العمل الخاصة أك العامة بالتأميف عمى عماليا أك مكظفييا  كا 
ضد أمراض كأخطار المينة المبينة في المادتيف السابقتيف، تمـز بتعكيض المصاب 

في الفقرة السابقة مف ىذه المادة فضبًل عف  (أ ، ب)بالقدر المبيف في البنديف 
 .العقكبات المقررة في التشريعات النافذة
 (31)مادة 

ال تخل األحكاـ الكاردة في المكاد السابقة مف ىذا الفصل باألحكاـ المقررة في 
مسيحي، كالمكائح الصادرة 1980لسنة  (13)قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 مسيحي بشأف تقرير حقكؽ كمزايا لمف 1991لسنة  (12)بمقتضاه، كالقانكف رقـ 
يفقدكف حياتيـ مف العسكرييف كالمدنييف أثناء تأدية الكاجب كالمكائح الصادرة 

 .ر بشأف نظاـ التأميف الصحي.ك1378لسنة  (20)بمقتضاه، كالقانكف رقـ 

 الفصل السادس
 التعويض عف أخطاء العامل أو الموظف

 (32)مادة 
تشكل بقرار مف الجية المختصة لجاف لتقدير التعكيض الناجـ عف خطأ 

 :العامل أك المكظف تتككف عمى النحك التالي
 . مندكب عف الجية المختصة بحسب األحكاؿ   رئيساً  -1

 . عضك قانكني       عضكاً  -2

 . عضك مالػػػػي       عضكاً  -3

 . مندكب عف جية العمل التابع ليا العامل أك المكظف عضكاً  -4

 . مندكب عف النقابة المختصة     عضكاً  -5

 (33)مادة 
 :تختص المجنة المشكمة بمكجب المادة السابقة باآلتي

 . تحديد مدػ مسؤكلية العامل أك المكظف عف الخطأ محل التعكيض -1
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 تقدير قيمة التعكيض عف الضرر الذؼ تسبب فيو العامل أك المكظف كالذؼ  -2
أدػ إلى فقداف أك إتبلؼ أك تدمير المكاد أك اآلالت أك المنتجات أك أية مكاد 

 .أخرػ تممكيا جية العمل

كتصدر قرارات المجنة بأغمبية األعضاء الحاضريف كعند التساكؼ يرجح 
الجانب الذؼ منو الرئيس كيككف تقدير المجنة لمتعكيض نيائيًا ال يقبل الطعف فيو إال 

 .أماـ المحكمة المختصة

 الفصل السابع
 نظاـ العمل في المناطق البعيدة عف العمراف

 (34)مادة 
تمتـز جيات العمل في مناطق التنقيب عف النفط كالغاز أك استخراجو أك في 

 :المجاالت المشابية التي تقع في مناطق بعيدة عف العمراف بما يمػػػػػػي
 . تكفير الرعاية الصحية كالتعميمية لمعامميف كأفراد أسرىـ المصاحبيف ليـ -1

 تكفير السكف الصحي كالمناسب عمى أف يراعى الكضع العائمي لمعامميف  -2
 .كالمكظفيف في اختيار المسكف المبلئـ

 تجييز مطعـ متكامل لئلعاشة يككف مطابقًا لممكاصفات كاالشتراطات  -3
الصحية لتقديـ خدمات التمكيف لمعماؿ كالمكظفيف بكاقع ثبلث كجبات في 

 .اليـك الكاحد لغير المصحكبيف بعائبلتيـ

 تكفير كسائل نقل جماعية أك فردية حسب األحكاؿ لنقل العماؿ كالمكظفيف  -4
 .مف مقار إقامتيـ إلى مقر العمل كالعكدة

 (35)مادة 
تمتـز جيات العمل بأف تحدد مكقع المساكف المخصصة إلقامة العماؿ 

كالمكظفيف في المناطق البعيدة عف العمراف، بمعزؿ عف المنشآت الصناعية التي 
تنتج عنيا مكاد تسبب تمكث الجك كاألبخرة كالدخاف كالغبار كغير ذلؾ مف المخمفات 

 .السائمة أك الصمبة
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 (36)مادة 
إذا كاف العمل في مناطق التنقيب عف النفط أك استخراجو أك استثماره أك في 
المجاالت المشابية، كجب عمى جية العمل تكفير المساكف لمعماؿ كالمكظفيف كتقديـ 
الكجبات الغذائية ليـ دكف مقابل كذلؾ بالنسبة لمفئات التي يتـ تحديدىا مف الجية 

 .المختصة

 الفصل الثامف
 تحديد العمل القسرر واألعماؿ األخرر التي يشمميا

 (37)مادة 
يحظر العمل القسرؼ الذؼ يشمل كل األعماؿ كالخدمات التي تفرض عمى 

 .أؼ شخص تحت التيديد
 ( 38)مادة 

 :ال يعد مف العمل القسرؼ األعماؿ كالخدمات التالية
 . أؼ أعماؿ أك خدمات تؤدؼ بمكجب قكانيف الخدمة العسكرية أك الكطنية -1

 أؼ أعماؿ أك خدمات تمثل جزءًا مف الكاجبات المدنية الطبيعية لممكاطنيف  -2
كأفراد المجتمع كالخدمات االجتماعية البسيطة، التي يؤدييا أفراد المجتمع 

 .لتحقيق نفع عاـ

 أؼ أعماؿ أك خدمات يمـز القياـ بيا في حاالت الطكارغ كالحركب أك  -3
الككارث، أك كجكد ما ييدد بكقكع كارثة كالفيضانات أك الحرائق أك المجاعة 

 .أك انتشار كباء أك مرض

 (39)مادة 
 :يحظر استعماؿ العمل القسرؼ 

 . لئلكراه أك التكجيو -1

 . لمحشد القسرؼ لؤليدؼ العاممة الستخداميا في األغراض الخاصة -2

 . لفرض االنضباط عمى األيدؼ العاممة -3

 . الستمرار الشخص في العمل مف خبلؿ عدـ قبكؿ استقالتو -4

 . لمتمييز بيف األشخاص -5
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 الفصل التاسع
 انتياء الخدمة
 (40)مادة 

سنة شمسية مف الرجاؿ،  (65)تنتيي خدمة العامل أك المكظف ببمكغ سف 
سنة شمسية مف النساء كالعامميف في األعماؿ كالصناعات المضرة بالصحة  (60)ك

 .التي تحدد مف الجية المختصة
 –كيجكز بقرار مف أمانة مؤتمر الشعب العاـ أك المجنة الشعبية العامة 

االستثناء مف السف المقررة النتياء الخدمة المنصكص عمييا في - بحسب األحكاؿ
 :الفقرة السابقة كذلؾ بالنسبة لشاغمي المكاقع كالكظائف التالية

 . المختاركف مف مؤتمر الشعب العاـ -1

 . أمناء مكاتب األخكة كأمناء المكاتب الشعبية بالخارج -2

 . مندكبك ليبيا في المنظمات الدكلية كاإلقميمية -3

 . الخبراء في الكظائف الفنية التي تتطمب الخبرة كالتخصص -4

 الباب الثاني
 عالقات العمل التعاقدية
 الفصل األوؿ
 المياقة الصحية
 (41)مادة 

تتكلى المرافق الصحية العامة الكشف الطبي االبتدائي عمى جميع المرشحيف 
 .قبل التحاقيـ بالعمل، لمتأكد مف مدػ لياقتيـ الصحية لمقياـ بالعمل المرشحيف لو

 (42)مادة 
لممرشح لمعمل الحق في إعادة الكشف عميو ثبلثة مرات، فإذا نفذت مرات 

الكشف الثبلثة دكف أف تثبت المياقة الصحية لمعمل المرشح لو فبل يعاد الكشف عميو 
 .مرًة أخرػ 
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 (43)مادة 
عند إعادة الكشف عمى المرشح الذؼ لـ يحصل عمى درجة المياقة الطبية 

المقررة لمعمل المرشح لو، خبلؿ سنة مف تاريخ الكشف الطبي عميو في المرة األكلى 
 .يقتصر إعادة الكشف عمى النكاحي التي لـ يتحقق لياقتو الصحية فييا

 (44)مادة 
تككف التقارير كالفحكصات التي تـ إجراؤىا سرية، كال يجكز لغير الجية التي 

 .أحالت الشخص لمكشف
 (45)مادة 

ال يخضع لمكشف الطبي العامل الذؼ تقرر إعادتو لمخدمة خبلؿ سنة مف 
تاريخ انتياء خدمتو السابقة بسبب غير عدـ المياقة الصحية، إال إذا كاف العمل 

المراد التعييف فيو يستمـز لياقة طبية مف مستكػ خاص لـ تكف متكفرة لديو عند شغمو 
 .لمعمل في السابق

 (46)مادة 
 مسيحي 1980لسنة  (13)مع مراعاة أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 :كالمكائح الصادرة بمقتضاه يعتبر غير الئق صحيًا المصاب بأحد األمراض اآلتية
 . الدرف الرئكؼ النشط عمى أف تصبح الحالة مستقرة -1

 .إلى أف تصبح الحالة غير معدية" اإليجابي" الجذاـ النشط  -2

 . ىبكط القمب إلى أف يصبح القمب متكافئاً  -3

 األمراض العقمية إلى أف يثبت خمك المرشح مف عبلمات المرض العقمي مدة  -4
 .سنة بصفة مستمرة

بالعينيف معًا مع استعماؿ نظارة  (6/10) ضعف اإلبصار الشديد أقل مف  -5
أيًا كاف نكعيا، كيقبل مف تقل درجة إبصاره عف ذلؾ كالمكفكفيف في األعماؿ 
ذا كاف العمل يتطمب شركطًا صحية معينة أك درجات  ال تتطمب اإلبصار، كا 

إبصار خاصة، فيتعيف عمى الراغبيف في شغميا تكافر المياقة الصحية 
 .البلزمة
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 أية أمراض أخرػ معدية أك غيرىا يتـ تحديدىا بقرار مف الجيات المختصة  -6
 .صحياً 

 الفصل الثاني
 منازعات العمل والتوفيق والتحكيـ

 (47)مادة 
تسرؼ أحكاـ ىذا الفصل عمى كل نزاع خاص بالعمل أك بشركطو يقع بيف 
 .كاحد أك أكثر مف أصحاب ا لعمل كجميع مستخدمييـ أك عماليـ أك فريق منيـ

كيعتبر النزاع جماعيًا إذا كقع بيف صاحب العمل كعدد مف عمالو ال يقل عف 
 .مف مجمكع العامميف كأال يقل عدد العماؿ المنازعيف عف عشرة عماؿ (25%)

فإذا كاف النزاع كاقعًا بيف جية عمل كعدد مف العماؿ يقل عف القدر المشار 
 .إلييا اعتبر النزاع فردياً 

 (48)مادة 
 يختص بتسكية منازعات العمل الجماعية مجالس التكفيق كىيئات التحكيـ  -1

 .كما يختص مكظفك التكفيق بتسكية المنازعات الفردية

كلـ يكفق الطرفاف فيما بينيما  (47) إذا كقع نزاع مما تنطبق عميو المادة  -2
لتسكيتو جاز لكل منيما أف يطمب كتابة إلى مكتب التشغيل الذؼ يقع في 

 .دائرتو محل العمل السعي إلنياء النزاع بالطرؽ الكدية

كيجب أف يتضمف الطمب أسماء طرفي النزاع كمف يمثميما كمحل إقامتيما 
 .كمكضكع النزاع

 عمى مكتب التشغيل إحالة الطمب كالمستندات المرفقة بو إف كجدت إلى  -3
لى مكظف التكفيق في حالة  مجمس التكفيق المختص إذا كاف النزاع جماعيًا كا 
النزاع الفردؼ خبلؿ مدة ال تجاكز أسبكعًا مف تاريخ تقديـ الطمب، كال يجكز 
إحالة النزاع إلى مجمس التكفيق ما لـ يقدـ الطالب أك مف يمثمو المستندات 

الدالة عمى إخطاره الطرؼ اآلخر في النزاع بمطالبو كعدـ استجابة ىذا 
 .الطرؼ ليا خبلؿ أسبكع مف تاريخ إخطاره
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 يبمغ أطراؼ النزاع مكتب التشغيل المختص بنتائج التسكية الكدية أك بقرارات  -4
 .التحكيـ الصادرة في شأف منازعات العمل الجماعية

 (49)مادة 
ال يجكز لجية العمل أثناء السير في إجراءات التكفيق أماـ مجمس التكفيق أك  -1

أثناء عرض النزاع عمى ىيئة التحكيـ أف تغير شركط التشغيل، التي كانت 
سارية قبل بدء اإلجراءات بما يمحق الضرر بالعامميف أك تفصل أحد العامميف 

أك تكقع عميو أؼ جزاء دكف إذف بذلؾ مف مجمس التكفيق أك ىيئة التحكيـ 
 .بحسب األحكاؿ

 يحظر عمى العامميف التكقف عف العمل أك االمتناع عنو كميًا أك جزئيًا كما  -2
يحظر عمى جية العمل كقف العمل كميًا أك جزئيًا قبل استيفاء جميع إجراءات 

 .التكفيق كالتحكيـ كصدكر القرارات النيائية فييا

 الفصل الثالث
 اليميف القانونية لمفتشي العمل

 (50)مادة 
 :يؤدؼ مفتش العمل قبل مباشرتو لعممو اليميف بالصيغة التالية

أقسـ باهلل العظيـ أف ألتـز بمبادغ كأىداؼ ثكرة الفاتح العظيمة، كأف أحافع )
عمى سمطة الشعب، كأف أراعي مصالح الكطف، كأف أحتـر القانكف، كأف أؤدؼ عممي 

كيككف أداء ىذا اليميف أماـ األميف المختص أك مف  (بالذمة كالصدؽ كاإلتقاف
 .يفكضو في ذلؾ
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 الباب الثالث
 (الوظيفة العامة)العالقات الالئحية 

 الفصل األوؿ
 (51)مادة 

 .تنظـ أحكاـ الكظيفة العامة كفقًا ألحكاـ المكاد المبينة في ىذه البلئحة
 لجنة شؤوف الموظفيف

 (52)مادة 
ُتشكل لجنة لشؤكف المكظفيف بكل قطاع بقرار مف األميف المختص كتتككف 

 :مف
 .رئيساً .       الكاتب العاـ أك مف لو صبلحياتو- 1
 .عضكاً .             مدير إدارة الشؤكف اإلدارية كالمالية- 2
 .عضكاً .        عضك قانكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي- 3
 .عضكاً .      مندكب عف مصمحة الكظيفة العامة- 4

 .ثبلثة مكظفيف ال تقل درجاتيـ عف الحادية عشرة يسمييـ األميف المختص أعضاء- 5
 .كيتكلى رئيس قسـ شؤكف المكظفيف أك مف لو صبلحية أمانة سر المجنة

كتشكل بكافة الكحدات اإلدارية لجاف لشؤكف المكظفيف بقرار مف أميف الكحدة 
 .اإلدارية كفقًا لتشكيل المجنة المنصكص عمييا في الفقرة السابقة

 (53)مادة 
تختص لجنة شؤكف المكظفيف بالترشيح لمتعييف في الكظائف كالترقية ليا 
كالنقل كحفع اإلجازات، كالنظر في تسكية أكضاع المكظفيف كفي التظممات مف 

القرارات الخاصة بشؤكف المكظفيف بما فييا التظمـ مف معدالت األداء، كما يعرض 
 .عمييا مف مكضكعات تتعمق بشؤكف المكظفيف
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 (54)مادة 
تجتمع لجنة شؤكف المكظفيف بدعكة مف رئيسيا مرًة عمى األقل كل شير، 
كيجكز دعكتيا لبلنعقاد في أؼ كقت إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ، كتككف مداكالتيا 

 .سرية كال يجكز إفشاؤىا
كيجب أف تكجو الدعكة إلى أعضاء المجنة كتابة كقبل المكعد المحدد 

لبلجتماع بثبلثة أياـ عمى األقل ، كأف يحدد ليا مكاف كمكعد االجتماع كترفق بيا 
بنكد جدكؿ األعماؿ التي ستعرض عمييا ، كتصدر المجنة قراراتيا بأغمبية الحاضريف 

 .كعند التساكؼ يرجح الجانب الذؼ منو الرئيس
 (55)مادة 

ال يجكز لرئيس كأعضاء لجنة شؤكف المكظفيف التغيب عف اجتماعات ألكثر 
مف ثبلثة مرات متتالية ، إال بعذر تقبمو المجنة ، فإذا لـ يقبل العذر أك زادت مدة 
الغياب عف ثبلث مرات عرضت المجنة األمر عمى األميف المختص أك مف لو 

 .صبلحياتو لتسمية مف يحل محل المتغيب
 (56)مادة 

استثناًء مف أحكاـ المادة السابقة ال يجكز لرئيس المجنة أك أحد أعضائيا 
حضكر جمساتيا عند مناقشة مكضكع يككف لو أك لمف تربطو بو صمة قربى لغاية 

 .الدرجة الرابعة، كفي ىذه الحالة يسمى األميف المختص مف يحل محمو
 (57)مادة 

 :يتكلى أميف سر المجنة تحت إشراؼ رئيسيا ما يأتي
خطار األعضاء بو كفقًا لما يحدده رئيس المجنة -أ   .إعداد جدكؿ أعماؿ المجنة كا 

تحرير محاضر اجتماعات المجنة عمى أف يثبت فييا أسماء األعضاء  -ب 
الحاضريف كالتكصيات الصادرة في المسائل المعرضة كاألغمبية التي حصمت 

 .عمييا كل تكصية

 االحتفاظ بممف لجدكؿ األعماؿ، كمسؾ سجل خاص تدكف فيو محاضر  -ج 
 .الجمسات كالتكصيات بأرقاـ مسمسمة مع بياف تاريخيا
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 إببلغ تكصيات المجنة إلى الجية المختصة بالكحدة اإلدارية بعد اعتمادىا  -د 
خطار إدارة الكظيفة  مف األميف، لتتكلى اتخاذ اإلجراءات البلزمة بتنفيذىا، كا 

 .العامة بيا
كيككف أميف سر المجنة مسئكاًل أماـ رئيسيا عف تنظيـ كحفع السجبلت 

 .كالمحاضر كالتكصيات كجميع الكثائق المتعمقة بأعماليا
 (58)مادة 

 :يككف ترتيب البنكد المدرجة في جدكؿ أعماؿ المجنة عمى الكجو التالي
 . المكضكعات المستعجمة كالبت فييا حسب أىميتيا إف كجدت -1

 . المكضكعات المؤجمة مف االجتماع السابق  -2

 . عرض كدراسة الممفات المحالة إلى المجنة  -3

 ما يعرضو األميف المختص أك رئيس المجنة أك أحد أعضائيا مف مكاضيع  -4
 .تدخل في اختصاصيا 

 . ما يستجد مف أعماؿ  -5

 (59)مادة 
تنظر المجنة في المكضكعات المدرجة في جدكؿ األعماؿ طبقًا لمترتيب 

المبيف في المادة السابقة، كيجكز لمجنة عدـ التقيد بيذا الترتيب إذا دعت الضركرة 
 .إلى ذلؾ

كال يجكز لمجنة أف تنظر في أؼ مكضكع غير مدرج في جدكؿ أعماليا 
أف تنظر -  بناًء عمى طمب رئيس المجنة أك أحد أعضائيا–كاستثناًء مف ذلؾ يجكز 

في مكضكع مستجد يككف مرتبطًا بأحد المكضكعات المدرجة في جدكؿ األعماؿ أك 
 .يمثل مشكمة كجب بحثيا عمى كجو السرعة

كال يجكز لغير أعضاء المجنة حضكر جمساتيا، كمع ذلؾ يجكز لرئيس المجنة 
أف يدعك لحضكر جمساتيا كاالشتراؾ في مناقشتيا مف يرػ االستعانة بخبرتيـ أك 

 .معمكماتيـ أك آرائيـ دكف أف يككف لو حق المشاركة في اتخاذ القرار
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 (60)مادة 
يتكلى رئيس المجنة أك مدير إدارة الشؤكف اإلدارية كالمالية عند غياب الرئيس 
 .إدارة اجتماعات المجنة كتنظيـ المناقشات كفقًا لممكضكعات المعركضة كرفع الجمسة

 (61)مادة 
سبعة  (7)ترفع لجنة شؤكف المكظفيف تكصياتيا إلى األميف المختص خبلؿ 

أياـ العتمادىا، فإذا لـ يعتمدىا كلـ يبد اعتراضات عمييا خبلؿ ثبلثيف يكمًا مف 
تاريخ كصكليا اعتبرت نافذة، أما إذا اعترض عمييا فيتعيف أف يبدؼ كتابة أسباب 

االعتراض كيحدد ليا مكعدًا لمبت فيو، فإذا انقضى األجل دكف أف تبدؼ المجنة رأييا 
اعتبر رأؼ األميف نافذًا، أما إذا تمسكت المجنة برأييا فيعرض األمر عمى األميف 

 .التخاذ ما يراه بشأنيا كيعتبر قراره في ىذه الحالة نيائياً 

 الفصل الثاني
 شغل الوظائف
 (62)مادة 

 :تقـك الجية المختصة باإلعبلف عف الكظائف الشاغرة في الكسائل اآلتية
 . كسائل اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة -1

 . لكحة اإلعبلنات بجيات العمل -2

 . شبكة المعمكمات الدكلية -3

 (63)مادة 
يتـ شغل الكظائف مف قكائـ الناجحيف في االمتحانات التي تجرػ ليذا 

 :الغرض كفقًا لئلجراءات اآلتية
 تقـك الكحدات اإلدارية بإببلغ الجية المختصة بالكظائف الشاغرة، أك التي  -1

 .ينتظر شغرىا خبلؿ السنة المالية التالية كالتي سيتـ شغميا بامتحاف

 تتكلى الجية المختصة حصر الكظائف التي أبمغت بيا كتصنيفيا حسب  -2
نكعياتيا كمستكياتيا، كتعد خطة عامة إلجراء امتحانات التعييف في تمؾ 

 .الكظائف تتضمف
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 .أنكاع الكظائف الشاغرة كعدد كل منيا كدرجاتيا كشركط شغميا -أ 

 نكع االمتحاف لكل منيا كالمكاد التي يتضمنيا ، كتحديد مكعده كمكاف  -ب 
 .إجرائو كالجية التي ستجريو 

 كيفية تقديـ الطمبات لدخكؿ االمتحاف كالمستندات المطمكبة كالجية التي  -ج 
 .ستقدـ إلييا 

 تعمف الجية المختصة عف امتحانات التعييف بكسائل االتصاؿ المختمفة، كفي  -3
لكحة اإلعبلنات بالجية المختصة كالكحدات اإلدارية، التي طمبت إجراء 

 .االمتحاف

 يجب أف يشمل اإلعبلف عف الخطة جميع البيانات المنصكص عمييا في  -4
 .مف ىذه المادة، كأف يتـ االمتحاف طبقًا لما تضمنو اإلعبلف (2)البند 

 يجكز لمجية المختصة عند االقتضاء إعداد خطة إضافية المتحانات  -5
التعييف، تطبق في شأنيا األحكاـ الكاردة في البنكد السابقة كيتـ اإلعبلف 

 .عنيا

 الفصل الثالث
 نظاـ االمتحانات
 (64)مادة 

يككف االمتحاف تحريريًا كشفكيًا كيجكز أف يقتصر عمى أحدىما، كيراعى في 
إعداد مكاد االمتحاف أف يكشف عف مقدرة المتقدميف كصبلحياتيـ لشغل الكظائف 

الشاغرة المراد التعييف فييا كفي جميع األحكاؿ يجب أف يشمل االمتحاف عمى 
 :قسميف

 :القسـ األكؿ- أ
كيتضمف اختبار قدرة الممتحف كمدػ صبلحيتو لشغل الكظيفة الشاغرة طبقًا 
لكاجباتيا كاختصاصاتيا كمسؤكلياتيا، كما تتطمبو مف شركط كمكاصفات خاصة في 

 .مف يشغميا
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 :القسـ الثاني- ب
 .كيشمل اختبار ثقافة المرشح كمعمكماتو العامة

يخصص منيا  ( مائة درجة100)كيككف المجمكع الكمي لدرجة االمتحاف 
لمقسـ الثاني، كيعد ناجحًا في  ( ثبلثكف درجة30)لمقسـ األكؿ ك ( سبعكف درجة70)

مف درجات كل قسـ عمى األقل،  (خمسيف بالمائة% 50)االمتحاف مف يحصل عمى 
عمى أنو يجكز لمجية التي تقـك باالمتحاف أف تقصره عمى القسـ األكؿ، أك أف تجرؼ 

 .امتحانًا عمميًا كذلؾ بالنسبة لمكظائف الفنية إذا اقتضت طبيعة الكظيفة ذلؾ
 (65)مادة 

تتكلى الكحدات اإلدارية إجراء االمتحانات لشغل الكظائف المدرجة في الخطة 
 .العامة كالخطط اإلضافية تحت إشراؼ الجية المختصة

 (66)مادة 
يختص أميف القطاع أك رئيس الكحدة اإلدارية بحسب األحكاؿ بتشكيل لجاف 

صدار نظاـ عمميا كاعتماد نتائجيا  .االمتحانات كا 
كيجكز لرئيس لجنة االمتحانات الرئيسية تشكيل لجاف فرعية كتحديد ما يناط 

 .بيا مف أعماؿ االمتحانات عمى أف تعمل تحت إشرافو كرقابتو
 (67)مادة 

تختص لجاف االمتحانات باتخاذ جميع اإلجراءات كالقياـ باألعماؿ البلزمة 
 :إلتماـ عممية االمتحاف، كتقديـ نتيجتو لبلعتماد، كعمى األخص

 . كضع أسئمة االمتحاف التحريرؼ  -1

 . إجراء االمتحاف الشفكؼ كالعممي -2

 . طباعة أكراؽ األسئمة كالمحافظة عمى سرية االمتحانات -3

 . اإلشراؼ كالرقابة عمى أعماؿ االمتحاف -4

 . تصحيح أكراؽ اإلجابة كرصد الدرجات، كا عداد قكائـ الناجحيف كترتيبيـ -5
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 (68)مادة 
 يقدـ طمب دخكؿ االمتحاف كفقًا لمنمكذج الذؼ تعده الكحدة اإلدارية ليذا  -1

الغرض، كيمنح الطالب إيصااًل يفيد باستبلـ الطمب مدكف بو التاريخ كاالسـ 
 .بالكامل لمف قاـ باالستبلـ

 ال يجكز لممكظفيف االشتراؾ في االمتحاف إال بعد مكافقة الجيات التابعيف  -2
 .ليا

 يدكف عمى الطمبات المقدمة تاريخ استبلميا أك كركدىا كما يدكف ىذا التاريخ  -3
 .في سجل يعد لقيد ىذه الطمبات كيجكز حفظيا تقنياً 

 (69)مادة 
 تتكلى الجية المختصة بإجراء االمتحاف فحص طمبات دخكؿ االمتحاف  -1

دراج مف عداىـ  دراج مف تتكافر فييـ الشركط في سجل يعد ليذا الغرض، كا  كا 
 .في سجل الطمبات غير المقبكلة

 تعمف أسماء المتقدميف الذيف أدرجكا في سجل الطمبات المقبكلة في لكحة  -2
إعبلنات الكحدة اإلدارية، التي ستقـك بإجراء االمتحاف كفي شبكة المعمكمات 

 .الدكلية ككسائل اإلعبلـ المختمفة

 (70)مادة 
يجكز لكل مف تقدـ لدخكؿ االمتحاف كلـ يدرج اسمو في سجل الطمبات 

المقبكلة، أف يتظمـ إلى رئيس الكحدة اإلدارية المختصة خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ 
 .إعبلف أسماء المقبكليف لبلمتحاف طبقًا لممادة السابقة

كيجب أف يفصل في جميع التظممات الكاردة في ىذا الشأف، كأف يعمف عف 
القرارات التي تصدر بشأنيا في لكحة اإلعبلنات في الجية التي ستقـك باالمتحاف، 

كذلؾ قبل المكعد المحدد إلجراء االمتحاف بثبلثة أياـ عمى األقل، كما يعمف عف ذلؾ 
 .في شبكة المعمكمات الدكلية عمى مكقع الجية المعنية
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 (71)مادة 
 :يحظر عمى كل مف يتقدـ بطمب لمدخكؿ لبلمتحاف ما يمي

 مخالفة التعميمات الصادرة عف لجاف االمتحاف أك المشرفيف أك المراقبيف أك  -1
 .المبلحظيف في تمؾ المجاف

 محاكلة الحصكؿ عمى أية معمكمات تتعمق بأسئمة االمتحاف أك تقدير  -2
 .الدرجات قبل إعبلف النتيجة

 . الغش أك محاكلة الغش، بما في ذلؾ مساعدة أؼ ممتحف آخر -3

 . التأثير بأؼ كجو عمى أؼ عضك مف أعضاء لجاف االمتحانات -4

 (72)مادة 
كل مف يتقدـ لبلمتحاف كيرتكب أيًا مف المحظكرات المنصكص عمييا في 

 :المادة السابقة يتخذ ضده أحد اإلجراءات التالية
 . اإلنذار -1

 . اإليقاؼ عف تكممة االمتحاف -2

 . الحرماف مف االمتحاف أك إلغاؤه -3

 (73)مادة 
 :تتخذ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة السابقة عمى الكجو اآلتي

 . يككف لممراقب أك المبلحع تكجيو اإلنذار لمممتحف -1

 يكقف المراقب الممتحف عف االستمرار في تكممة االمتحاف، كيسجل المخالفة  -2
 .التي ارتكبيا كنكعيا عمى كرقة االمتحاف

 . يككف اتخاذ إجراء إلغاء االمتحاف بقرار مسبب مف رئيس لجنة االمتحاف -3

 تخطر الكحدة اإلدارية التي يتبعيا المكظف المتقدـ لبلمتحاف بما اتخذ ضده  -4
 .مف إجراءات

 (74)مادة 
يجكز الترشيح لمتعييف مف بيف قكائـ الناجحيف في االمتحانات التي مضى 
عمييا أكثر مف سنة إذا لـ تكجد قكائـ أخرػ صالحة لمتعييف منيا خبلؿ األشير 

 .الستة التالية النقضاء السنة
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 (75)مادة 
تحتفع الكحدة اإلدارية بأكراؽ إجابة االمتحانات التحريرية كالسجبلت كالقكائـ 
كسائر الكثائق المتعمقة باالمتحانات التي تجرييا لمدة سنتيف تبدأ مف تاريخ اعتماد 

 .نتيجة االمتحاف
كيجكز لمكحدة اإلدارية بعد انقضاء مدة الحفع التصرؼ في األكراؽ 

كالسجبلت المشار إلييا أك إعداميا، كذلؾ بكاسطة لجنة تشكل بقرار مف أميف الكحدة 
 .اإلدارية أك مف لو صبلحياتو

 (76)مادة 
تمنح مكافأة مالية لكل مف اشترؾ في لجاف االمتحانات كذلؾ بمكجب قرار 

 .يصدر مف األميف المختص أك مف لو صبلحياتو
كيصدر قرار مف رئيس لجنة االمتحاف بتحديد مف يعيد إلييـ بكضع أسئمة 

جراء االمتحانات الشفكية أك العممية كمف  االمتحانات كطبعيا كسحبيا كتصحيحيا، كا 
 .يناط بيـ األعماؿ اإلدارية أك القياـ بالمبلحظة أك المراقبة أك األعماؿ المعاكنة

 (77)مادة 
يرتب المرشحكف لمتعييف بدكف امتحاف مف حممة المؤىبلت العممية عمى 
أساس تقديـ الحاصل عمى مؤىل أعمى في ذات مجاؿ الكظيفة، فاألقدـ تخرجًا 

 .فاألعمى تقديرًا في درجات النجاح كعند التساكؼ يقدـ األكبر سناً 
كيككف ترتيب المرشحيف لمتعييف بدكف امتحاف لغير الحاصميف عمى مؤىبلت 
دراسية، عمى أساس األكثر خبرة في الكظيفة فالحاصل عمى مستكػ دراسي أعمى 

 .فاألكبر سناً 
 (78)مادة 

 :يككف التعييف في الكظائف العامة بدكف امتحاف في الحاالت اآلتية
 . التعييف في كظائف اإلدارة العميا -1

 التعييف في كظيفة يشترط لشغميا الحصكؿ عمى مؤىل مف المؤىبلت العممية  -2
 .التي تتعيد الجيات اإلدارية بتعييف مف يتحصمكف عمييا
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 إذا كاف عدد المتقدميف لبلمتحاف لشغل الكظيفة ممف تتكافر فييـ شركط  -3
 .شغميا مساكيًا، أك أقل مف عدد الكظائف الشاغرة المعمف عنيا

 . التعييف في كظائف مف الدرجة الثالثة فأقل -4

 الفصل الرابع
 حساب مدة الخبرة السابقة عند التعييف

 (79)مادة 
تحسب كامل مدة الخبرة، التي قضيت في كظائف أك أعماؿ مماثمة لممكظف 

 .عند التعييف، كأقدمية اعتبارية في الدرجة المقررة لمكظيفة
 (80)مادة 

 :يشترط لحاسب مدة الخبرة السابقة ما يمي
 . أف تككف تالية لممؤىل البلـز لشغل الكظيفة المراد التعييف فييا -1

 . أف تككف مدة خدمة فعمية -2

 أف تككف في مجاؿ الكظيفة المراد التعييف عمييا أك مرتبطة بيا، كمف شأنيا  -3
 .أف تكسب الشخص خبرة كدراية في القياـ بأعباء الكظيفة التي يعيف فييا

 أف يككف العمل قد تـ أداؤه بناًء عمى قرار تعييف أك عقد، أك أف يككف عف  -4
 .طريق مزاكلة مينة أك نشاط

 . أال تقل مدة الخبرة عف سنة -5

 (81)مادة 
تعتبر مدة التدريب، التي قضيت بعد الحصكؿ عمى المؤىل المقرر لمتعييف 
مدة خبرة عند التعييف في الكظيفة المقرر لشغميا بيذا المؤىل، متى تكافرت الشركط 

 :اآلتية
 . أف يككف التدريب في أعماؿ ليا صمة بمجاؿ الكظيفة المتقدـ إلييا -1

 . أف يككف التدريب قد قضى في معاىد أك مراكز تدريبية متخصصة -2

 . أال تقل مدة التدريب عف سنة -3
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 (82)مادة 
إذا حصل المتقدـ لمكظيفة عمى أكثر مف مؤىل مف المؤىبلت المقررة لشغل 
الكظيفة، فمو أف يطمب ضـ مدة الخبرة عمى أساس المؤىل األصمح لو، بشرط أف 

 .تككف تالية لمحصكؿ عمى ىذا المؤىل
 (83)مادة 

تثبت مدة الخبرة أك التدريب بشيادة معتمدة مف الجية التي كاف يعمل بيا 
صاحب الشأف أك كاف يتدرب بيا بحسب األحكاؿ، عمى أف تعتمد الشيادة مف 

 .المكتب الشعبي الميبي في حالة ما إذا تـ العمل أك التدريب في الخارج
 (84)مادة 

يمنح مف تحسب لو مدة خبرة أقدمية عند التعييف بكاقع عبلكة مف عبلكات 
درجة الكظيفة التي يتـ تعيينو عمييا عف كل سنة مف مدة الخبرة أك التدريب 

المحسكبة كفقًا ليذه البلئحة، بشرط أال يسبق نظرائو في الدرجة ممف يتساككف معو 
 .في المؤىل كالخبرة مف العامميف في الكحدة اإلدارية المعيف بيا

 الفصل الخامس
 تعييف الفنييف الميرة ذور الخبرة

 (85)مادة 
يجكز تعييف الفنييف الميرة ذكؼ الخبرات في الكظائف الفنية المساعدة كالفنية 

 .الحرفية التي يشترط فييا الحصكؿ عمى مؤىل عممي في مجاليا
كيشترط إلجراء التعييف طبقًا ألحكاـ الفقرة السابقة عدـ تقدـ مف يتكفر فيو 

 .شرط المؤىل العممي المقرر لشغل الكظيفة
 (86)مادة 

يجب أف تتكفر في المرشح لمتعييف مف الفنييف الميرة ذكؼ الخبرات الشركط 
 :اآلتية
 أف يككف مستكػ ميارتو في أداء أعماؿ الكظيفة المرشح ليا مماثبًل لمستكػ  -1

 .ميارة الحاصل عمى المؤىل المقرر لمتعييف في تمؾ الكظيفة
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 أف يككف لديو مدة خبرة نكعية متميزة في مجاؿ أعماؿ الكظيفة المعمف عنيا  -2
 .كتثبت مدة الخبرة بشيادات معتمدة

 أف يجتاز االمتحاف الذؼ يعقد ليذا الغرض في أحد مراكز التدريب الميني  -3
أك غيرىا مف المعاىد الفنية المتخصصة، عمى أف يتضمف االمتحاف عمى 

 :األخص
 .الكشف عف مدػ اإلنتاجية في أعماؿ الكظيفة -أ 

 .الكشف عف مدػ الميارة في أداء أعماؿ الكظيفة -ب 

 . الكشف عف سرعة إنجاز أعماؿ الكظيفة -ج 

كيجب اإلعبلف عف االمتحاف في صحيفتيف يكميتيف مرتيف متتاليتيف عمى 
 .األقل

 الفصل السادس
 تشغيل المعاقيف
 (87)مادة 

مسيحي بشأف 1987لسنة  (5)مع مراعاة األحكاـ الكاردة بالقانكف رقـ 
المعاقيف، تمتـز جيات العمل بتشغيل كل مف اكتمل تدريبو كتأىيمو، بما يتناسب مع 
ما أىل لو مع تخصيص نسبة في مبلكاتيا الكظيفية لتشغيل المعاقيف ال تقل عف 

 .خمسة بالمائة مف مجمكع العامميف لدييا، كيككف تعيينو بدكف امتحاف (5%)

 الفصل السابع
جراءاتو  ضوابط التدريب بالداخل والخارج وا 

 (88)مادة 
تتكلى كافة الكحدات اإلدارية بالتنسيق مع الجية المختصة كضع خططيا 
التدريبية السنكية تتضمف األعداد المستيدؼ رفع كفاءتيا كمدة تدريبيا، كذلؾ في 

الفاتح مف كل سنة ككفقًا لمنمكذج المعد لذلؾ، كيراعى  (9)مكعد أقصاه نياية شير 
 :كضع خطط التدريب مف جيات العمل المختمفة أف تشتمل عمى ما يمي

 . برامج التدريب كالتطكير المقررة لممرشحيف لمتدريب -1

 . نكعية الميارات كالمعارؼ المطمكبة لمكظيفة المطمكب التدريب عمييا -2
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 . االحتياجات التطكيرية لمكحدة اإلدارية -3

 أكلكيات التدريب بما يمبي احتياجات العمل كمقتضيات تطكير األداء  -4
 .اإلدارؼ 

كتتكلى الكحدة اإلدارية إحالة خطة التدريب إلى لجنة التدريب بالقطاع 
 .العتمادىا

 (89)مادة 
تشكل بقرار مف األميف المختص أك مف لو صبلحياتو لجنة لمتدريب بكل 

 :قطاع أك كحدة إدارية مستقمة بذاتيا عمى النحك التالي
 الكاتب العاـ بالمجنة الشعبية العامة لمقطاع، أك مف لو صبلحياتو أك أميف  -1

 .رئيساً .    لجنة اإلدارة في الكحدات اإلدارية المستقمة بذاتيا

 .عضكاً .       مدير الشؤكف اإلدارية كالمالية -2

 .عضكاً .        مدير الشؤكف القانكنية -3

 .عضكاً .      مندكبكف عف اإلدارات الفنية المختصة -4

 .  مسئكؿ التدريب بالقطاع       عضكًا كمقرراً  -5

 (90)مادة 
 :تختص لجنة التدريب بما يمي

 . اقتراح سياسة التدريب -1

 . اقتراح المكازنة البلزمة لمتدريب -2

 التحديد العددؼ كالنكعي لمف سيتـ تدريبيـ سنكيًا عمى ضكء المتطمبات  -3
 .الكظيفية

 . دراسة برامج التدريب بالداخل كالخارج -4

 . دراسة كاعتماد التقرير السنكؼ حكؿ تنفيذ الخطة التدريبية -5

 التكصية بتنفيذ بعض البرامج التدريبية المعتمدة بالداخل، بالتعاكف مع بعض  -6
 .الدكؿ كالمنظمات العربية كالدكلية
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 (91)مادة 
تجتمع لجنة التدريب بالقطاع كل ثبلثة أشير عمى األقل، كتعتبر اجتماعاتيا 

 .صحيحة بحضكر أغمبية أعضائيا
 (92)مادة 

يككف التدريب داخل الجماىيرية العظمى بالمؤسسات التدريبية التابعة 
لمقطاعات ، أك بالتعاقد مع إحدػ المؤسسات التدريبية األىمية ، أك بالتعاقد مع 

إحدػ المؤسسات التعميمية كالتدريبية المعتمدة بالخارج، لتقديـ برامج التدريب بالداخل 
 .كيصدر قرار اإليفاد لمتدريب بالداخل مف األميف المختص

 (93)مادة 
 :يشترط في مف يرشح لمتدريب بالداخل ما يمي

 . أف تتكافر فيو الشركط كالمؤىبلت البلزمة لمكظيفة المراد تدريبو عمييا -1

 . أف يككف الئقًا صحيًا لمكظيفة المرشح لمتدريب عمييا -2

 أف يتعيد كتابيًا بترجيع ما أنفق عميو مف قبل جية عممو في حالة إخفاقو في  -3
 .التدريب ، ما لـ يكف اإلخفاؽ بسبب خارج عف إرادتو

 (94)مادة 
يمنح المتدرب في الداخل إذا كاف مكاف التدريب خارج مقر إقامتو االعتيادية 

 :ما يمي
 . القيمة المقررة بعبلكة السفر كالمبيت طيمة أياـ الدكرة -1

 . مرتبو كامبًل إذا كاف مكظفاً  -2

 تكفير اإلقامة الكاممة كمصاريف السفر مف مقر إقامتو إلى مكاف التدريب  -3
 .كالعكدة

 . أكلكية الترشيح في دكرة تدريبية في الخارج -4

 . ثمف الكتب كالمجبلت كالنشرات العممية المتعمقة بالتدريب -5

 (95)مادة 
يجكز أف يكفد المتفكقكف في التدريب بالداخل لدكرة تدريبية بالخارج إلعدادىـ 
كمدربيف أك كمختصيف في مجاؿ عمميـ بمراكز تدريبية متخصصة، كيصدر قرار 



387 

 

اإليفاد لمتدريب بالخارج مف المجنة الشعبية العامة بناًء عمى عرض مف الجية 
 .المختصة

 (96)مادة 
يقصد بالتدريب بالخارج إيفاد المرشحيف بالكحدات اإلدارية لمتدريب خارج 

الجماىيرية العظمى، بيدؼ إكسابيـ ميارات أك لمرفع مف كفاءاتيـ كقدراتيـ لمعمل 
في الكحدات اإلدارية، كيقتصر اإليفاد لمتدريب بالخارج عمى المجاالت التي ال تتكفر 

 .إمكانيات التدريب عمييا محمياً 
 (97)مادة 

 :يتشرط في مف يرشح لمتدريب بالخارج ما يمي
 . أف يككف مكظفًا أك متعاقدًا معو لمتدريب بإحدػ الكحدات اإلدارية -1

 . أف يككف آخر تقرير كفاءة عنو بدرجة جيد عمى األقل إذا كاف مكظفاً  -2

 . أف يككف البرنامج المعد لمتدريب مناسبًا لمكظيفة -3

 .مف ىذه البلئحة (93) أف تتكفر فيو الشركط المنصكص عمييا في المادة  -4

 (98)مادة 
يحدد قرار اإليفاد مدة التدريب بالخارج، كتتكلى الجية المختصة بشؤكف 
التدريب متابعة المكفديف لمتدريب بالخارج كأف تكافي جية عمل المتدرب بتقارير 

دكرية عف سير تدريبو، كتتكلى المكاتب الشعبية في الدكؿ المكفديف إلييا اإلشراؼ 
 .المباشر عمييـ طيمة فترة تدريبيـ

 (99)مادة 
 :يمنح المتدرب بالخارج المزايا اآلتية

 مكافأة شيرية تحدد كفقًا لما يمنح لمطالب المكفد لمدراسة بالخارج عمى  -1
 .حساب المجتمع اعتبارًا مف تاريخ كصكلو إلى بمد اإليفاد طيمة مدة التدريب

 يمنح المتدرب المتزكج المصحكب بأسرتو مكافأة شيريف مقدمًا عند كصكلو  -2
إلى بمد التدريب إذا زادت مدة التدريب عمى أربعة أشير كذلؾ لمكاجية نفقات 

 .تجييز السكف

 : تكاليف السفر بالدرجة السياحية في الحاالت اآلتية -3
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السفر مف الجماىيرية العظمى إلى بمد التدريب عند بداية الدكرة كالرجكع  -أ 
 .إلييا عقب انتيائيا

 . إذا تكفي أحد أقارب المتدرب حتى الدرجة الثانية -ب 

 إذا استدعى المتدرب مف قبل جية العمل أك الجية المكمفة بمتابعة  -ج 
 .البرنامج التدريبي

 . الرسـك التدريبية كتغطية كافة مصاريف كلكاـز التدريب -4

 تطبيق نظاـ التأميف الصحي عمى المكفد كأفراد أسرتو المصاحبيف لو في  -5
الببلد التي يتكفر فييا ىذا النظاـ، كفي حالة عدـ تكفر مثل ىذا النظاـ تتكفل 
جية اإليفاد بدفع مصاريف العبلج لممكفد في بمد التدريب كذلؾ عمى النحك 

 :اآلتي

 .نفقات الكشف الطبي كالعبلج كاإلقامة بالمستشفيات -أ 

 . نفقات العمميات الجراحية التي ال تتعمق بالتجميل -ب 

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

نفقات عمميات الكالدة كاإلقامة بالمستشفيات التي تعتمدىا الجية المختصة  -د 
بمتابعة المتدرب في حدكد عشرة أياـ كحد أقصى، عدا الحاالت 

الضركرية التي يقررىا الطبيب المختص كيعتمدىا المكتب الشعبي أك ما 
 .في حكمو

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

كيجكز أف تمنح المكافأة الشيرية المقررة لممتدرب خبلؿ فترة بقائو مريضًا 
 .بالمستشفى، بشرط أال يؤثر ذلؾ عمى التدريب أك يجاكز بقاءه نصف مدة التدريب

 (100)مادة 
عمى جميع الجيات التي تطبق بشأنيا أحكاـ ىذه البلئحة عند إبراميا عقكد 

إنشاء أك تطكير أك صيانة أك شراء آالت كمعدات تضميف بنكد مفصمة لتدريب 
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العناصر الكطنية لتشغيل كصيانة اآلالت كالمعدات المتعاقد عمييا، عمى أف تعامل 
 .ىذه البنكد باعتبارىا جزءًا ال يتجزأ مف العقد األصمي عند سداد المستحقات

 الفصل الثامف
 ضوابط الترقية
 (101)مادة 

 :عند ترقية المكظفيف يتعيف التقيد بالضكابط اآلتية
 تتـ ترقية المكظفيف إلى الكظائف عمى مختمف مستكياتيا متى تكفرت  -1

 .الكظيفة الشاغرة

 تككف األسبقية لمحاصميف عمى درجة ممتاز في السنتيف األخيرتيف ثـ  -2
الحاصميف عمى درجة ممتاز في إحداىما كدرجة جيد جدًا في األخرػ، مع 
تقديـ الحاصل عمى ممتاز في السنة األخيرة، ثـ الحاصل عمى درجة جيد 

 .جدًا فييما
 .كفي جميع األحكاؿ تراعى األقدمية عند التساكؼ في درجة الكفاءة

 (102)مادة 
 :يككف الحد األدنى لممدة البلزمة لمترقية عمى النحك التالي

 . مف الدرجة األكلى حتى الدرجة العاشرة أربع سنكات -1

 . مف الدرجة العاشرة إلى الحادية عشرة خمس سنكات -2

 . مف الحادية عشرة فما فكؽ غير محدد المدة -3
كيصدر بالترقية قرار مف أمانة مؤتمر الشعب العاـ بالنسبة لمعامميف بيا، 

كالجيات التابعة لو، كمف المجاف الشعبية العامة بالنسبة لمعامميف بيا كالجيات التابعة 
 .ليا
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 الفصل التاسع
 شغل وظائف المعاريف والمنتدبيف عمى سبيل التفرغ

 والموفديف في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية
 (103)مادة 

عند إعارة المكظف أك ندبو عمى سبيل التفرغ، أك إيفاده في بعثة أك منحة 
دراسية أك تدريبية، أك إجازة دراسية، تبقى كظيفتو شاغرة، كيجكز في حالة الضركرة 
شغميا بقرار مف الجية المختصة بالتعييف إذا لـ تقل مدة اإلعارة أك الندب أك اإليفاد 
عف سنة، كما يجكز الندب لمقياـ بعمميا خبلؿ مدة اإلعارة أك الندب أك اإليفاد كلك 

 .كانت أقل مف سنة
كعند عكدة المكظف يشغل كظيفتو األصمية إذا كانت شاغرة، أك أؼ كظيفة 

اّل اعتبر  شاغرة مف ذات درجتو بالمجمكعة الكظيفية التي تندرج فييا كظيفتو، كا 
شاغبًل لدرجتو بصفة شخصية، عمى أف تسكػ حالتو في أكؿ كظيفة تخمك بالمجمكعة 

 .المشار إلييا متى كانت مف ذات درجتو
 .كتسرؼ أحكاـ ىذه المادة في حالة أداء المكظف لمخدمة الكطنية

 الفصل العاشر
 التزاـ الموفد بالعمل

 (104)مادة 
 يمتـز المكفد بالعمل في الكحدة اإلدارية التي أكفدتو مدة تعادؿ مدة اإليفاد  -1

 . كبما ال يقل عف سنة

فإذا لـ تكجد بتمؾ الكحدة كظيفة شاغرة مف ذات درجة المكفد في مجاؿ 
تخصصو كمجمكعتو الكظيفية نقل بقرار مف السمطة المختصة بالتعييف إلى 

 .كحدة إدارية أخرػ تكجد بيا مثل ىذه الكظيفة كيمتـز بالعمل فييا
كتحسب مدة االلتزاـ بالعمل في الحالتيف السابقتيف مف تاريخ عكدة المكفد إلى 

 .الكحدة اإلدارية التي أكفدتو

 يمتـز المكفد برد جميع المرتبات كالنفقات التي صرفت عميو خبلؿ مدة اإليفاد  -2
 :في الحالتيف التاليتيف
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إذا انتيت البعثة أك المنحة أك اإلجازة الدراسية بسبب إخبلؿ المكفد  -أ 
 .بشركطيا أك فشمو فييا، ما لـ يقدـ عذرًا تقبمو الجية التي أكفدتو

 .مف ىذه المادة (1) إذا أخل المكفد بحكـ الفقرة  -ب 

 الفصل الحادر عشر
 الجزاء عمى عدـ تنفيذ النقل

 (105)مادة 
إذا لـ ينفذ المكظف قرار النقل خبلؿ مدة شير مف تاريخ إببلغو بو كلـ يقدـ 

مف  (174)عذرًا خبلؿ عشرة أياـ تقبمو جية العمل، كلـ يطبق بشأنو حكـ المادة 
القانكف، يحاؿ إلى مجمس التأديب ، كما تعتبر ترقيتو ممغاة إف كاف النقل مترتبًا عمى 

 .الترقية ، كال يجكز ترقيتو قبل مضي سنة عمى الترقية الممغاة 
 (106)مادة 

لممكظف أف يتظمـ مف قرار النقل إلى مصدر القرار، كال يترتب عمى تقديـ 
 .التظمـ كقف تنفيذه كيجب البت في التظمـ خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ تقديمو

 الفصل الثاني عشر
 ضوابط التفويض في االختصاصات

 (107)مادة 
عمى شاغمي كظائف اإلدارة العميا كاإلشرافية أف يعيدكا مف كقت آلخر 

ببعض اختصاصاتيـ كأف يعيدكا بيا إلى شاغمي الكظائف المساكيف ليـ في الدرجة، 
 :كذلؾ بمراعاة الضكابط التالية

 . أف يككف التفكيض لدكاعي مصمحة العمل -1

 . أف يككف التفكيض في الصبلحيات محدد -2

 . أال يتعدػ التفكيض حدكد الصبلحيات المسندة لممكظف -3

 أف يككف التفكيض صريحًا كمكضحًا لممياـ المفكض بيا عمى سبيل  -4
 .الحصر

 . أف يصدر التفكيض كتابًة  -5
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 الفصل الثالث عشر
 تقييـ األداء
 (108)مادة 

يقصد بتقييـ كفاءة األداء تشخيص قدرات كطاقات كسمكؾ المكظفيف المراد 
 .تقييميـ كفقًا ألسس كمعايير مكضكعية

كيخضع ليذا النظاـ كل المكظفيف عدا المكظفيف تحت االختبار، فيككف تقييـ 
 .مف ىذه البلئحة  (124)أدائيـ طبقًا لممادة 

تعد تقارير تقييـ كفاءة األداء الكظيفي لجميع المكظفيف مرًة عمى األقل في 
السنة كذلؾ كفقًا لمنماذج التي تعدىا الكحدة اإلدارية بما يتبلءـ كطبيعة عمل 

 .مكظفييا ككظائفيـ
 (109)مادة 
 :ييدؼ تقييـ كفاءة األداء إلى ما يمي

 بياف جكانب القكة كالضعف في أداء المكظفيف بحيث يمكف االعتماد عميو  -1
 .في التمييز بينيـ أداًء كسمككًا بدقة كمكضكعية

 الكشف عف جكانب التقصير في أسمكب العمل كمتطمباتو مما يييئ الكحدة  -2
 .اإلدارية لكضع برامجيا لتحسيف مستكػ األداء كرفع اإلنتاجية

 تبصير المكظف كتابًة أك شفاىًة بالجكانب السمككية التي تحتاج إلى تحسيف  -3
 .كتطكير

 تحسيف أسمكب اختبار المكظفيف بما يحقق المبلئمة بيف قدراتيـ كمتطمبات  -4
 .شغل الكظائف

 االسترشاد بنتائج تقييـ األداء في الكشف عف الصفات اإليجابية التي تساعد  -5
عمى اختيار المكظفيف لشغل كظائف أعمى أك االختيار لغرض اإليفاد لمدراسة 

 .كالتدريب

 رفع فاعمية اإلشراؼ كالرقابة كتنمية ميارة الرؤساء في شؤكف القيادة كالتحميل  -6
 .كاتخاذ القرارات عند تقييـ األداء 
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 (110)مادة 
يجب أف تشمل تقارير تقييـ الكفاءة عمى العناصر كالبيانات الكفيمة بتقييـ أداء 

 :المكظفيف خبلؿ سنة عمى أف تتضمف كل أك بعض العناصر اآلتية
 . القدرة عمى التخطيط كالتنظيـ -1

 . القدرة عمى اإلشراؼ كالمتابعة -2

 . القدرة عمى تحمل المسؤكليات كاتخاذ القرارات -3

 . القدرة عمى المبادرة كاالبتكار -4

 . القدرة عمى الدراسة كالبحث كالتحميل -5

 . القدرة عمى تنمية المعمكمات -6

 . القدرة عمى سرعة إنجاز المياـ -7

 . حجـ العمل كمستكػ الجكدة كاإلتقاف -8

 . القدرة عمى االنضباط كالعبلقة الطيبة بالرؤساء كالزمبلء -9

 . القيافة كالمظير الشخصي لمكظائف التي تتطمب ذلؾ -10

 (111)مادة 
عمى الجية المختصة بشؤكف المكظفيف في الكحدة اإلدارية مكافاة الرئيس 
المباشر في مكعد ال يتجاكز شير الحرث مف كل سنة بنماذج تقارير تقييـ األداء 
بالنسبة لممكظفيف المزمع تقييـ أدائيـ، كتسجل بالنمكذج البيانات األساسية البلزمة 

 .لمتعريف بالمكظف مف كاقع ممف خدمتو أك مف السجبلت المعدة ليذا الغرض
 (112)مادة 

تقدـ تقارير تقييـ كفاءة األداء في مكعد ال يتجاكز شير أؼ النار مف كل 
سنة، كذلؾ بعد مركر سنة كاممة عمى آخر تقرير لتقييـ كفاءة األداء أك مركر تسعة 

 .أشير كحد أدنى مف تاريخ التعييف ألكؿ مرة
 (113)مادة 

يقـك المكظف بتعبئة نمكذج تقييـ األداء مكضحًا فيو بياناتو الشخصية كما 
قاـ بو مف أعماؿ كمياـ كظيفتو خبلؿ العاـ المستيدؼ تقييمو فيو، كيحاؿ إلى 

الرئيس المباشر لتقييمو، كيعاد التقرير لممكظف ليتكلى إبداء كجية نظره حكؿ تقييـ 
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رئيسو المباشر قبل اإلحالة إلى الرئيس األعمى، كعمى الرئيس األعمى إذا رأػ كجيًا 
لتعديل الدرجة التي قدرىا الرئيس المباشر أف يبيف األسباب التي استند إلييا في 

 .تقديره أيًا كانت درجة التقدير
 (114)مادة 

يتـ تقييـ كفاءة المكظفيف عمى أساس مائة درجة، كتقدر كفاءتيـ حسب 
 :المستكيات التالية

 (.100-90)درجػػػػػة ممتاز مف  -

 (.89-75)درجة جيد جدًا مف  -

 (.74-60)درجػػػػػػػػػػػػػػػػػة جيد مف  -

 (.59-45)درجة متكسط مف  -

 .( فأقل44)درجة ضعيف مف  -

 (115)مادة 
ال يمـز الرئيس المباشر بياف األسباب التي دعتو إلى تقييـ مستكػ المكظف 

 .إال إذا حدد ىذا المستكػ بدرجة ممتاز أك متكسط أك ضعيف
كعمى الرئيس األعمى إذا رأػ كجيًا لتعديل مستكػ تقييـ أداء المكظف كالذؼ 
سبق كأف حدده الرئيس المباشر، أف يبيف األسباب التي استند عمييا في تقييمو أيًا 

 .كاف مستكػ التقييـ
 (116)مادة 

عشرة بالمائة مف عدد المكظفيف اإلدارييف  (%10)في حالة حصكؿ أكثر مف 
بالمبلؾ المعتمد لمكحدة اإلدارية عمى تقدير متكسط أك ضعيف، تتكلى الجية 
المختصة دراسة كضع المكظفيف بتمؾ الكحدة، لغرض تطكير عمميـ كتقديـ 

 .المقترحات التي تستيدؼ معالجة ىذا القصكر في األداء الكظيفي 
 (117)مادة 

إذا لـ يكف تقرير تقييـ كفاءة األداء مستكفيًا لمبيانات األساسية البلزمة 
لمتعريف بالمكظف باألسباب التي أعد بناًء عمييا التقييـ كجب عمى الرئيس األعمى 
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إعادتو إلى الرئيس المباشر الستيفاء ىذا النقص كذلؾ قبل أف يصادؽ عميو أك 
 .يعدلو

 (118)مادة 
يبقى تقرير تقييـ كفاءة األداء سريًا إلى أف يخطر بو المكظف صاحب 

 .الشأف
 (119)مادة 

يخطر المكظف كتابًة بتقرير تقييـ كفاءة األداء المعد عنو إذا كاف بدرجة 
 .متكسط أك ضعيف كذلؾ خبلؿ خمسة عشر يكمًا مف تاريخ اعتماد التقرير

كيجكز لممكظف التظمـ مف نتيجة تقييـ كفاءة األداء إلى لجنة شؤكف 
المكظفيف خبلؿ خمسة عشر يكمًا مف تاريخ إخطاره عمى أف يبيف كتابة األسباب 

 :التي بني عمييا تظممو كفقًا لئلجراءات اآلتية
 يسمـ التظمـ إلى مقرر لجنة شؤكف المكظفيف أك المكظف المختص بشؤكف  -1

المكظفيف في الكحدة التي يعمل بيا المكظف المتظمـ كذلؾ إذا كاف مقر لجنة 
 .شؤكف المكظفيف خارج المكاف الذؼ يعمل بو مقدـ التظمـ

 يعد سجل لمتظممات بمجنة شؤكف المكظفيف أك بالقسـ المختص بشؤكف  -2
المكظفيف بالجيات اإلدارية بحسب األحكاؿ، كيدرج بيذا السجل أسـ المكظف 

 .المتظمـ كتاريخ تقديمو لمتظمـ

 يسمـ لممكظف المتظمـ إيصاال يبيف فيو تاريخ تقديمو لمتظمـ كتاريخ قيده في  -3
 .السجل

 إذا كاف مستمـ التظمـ ىك المكظف المختص، بشؤكف المكظفيف بالكحدة  -4
اإلدارية التي يعمل المكظف المتظمـ، فعميو أف يقيد التظمـ بسجل التظممات 

 .قبل أف يحيمو إلى مقرر لجنة شؤكف المكظفيف بالجية اإلدارية

 تنظر لجنة شؤكف المكظفيف بالجية اإلدارية التظمـ المقدـ مف المكظف في  -5
 .مكعد أقصاه خمسة عشر يكمًا مف تاريخ تقديـ التظمـ

 لمجنة شؤكف المكظفيف تكميف عضك أك أكثر مف أعضائيا لدراسة ممف  -6
خدمة المكظف المتظمـ كغيرىا مف األكراؽ ذات الشأف في تقييـ أداء 
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المكظف، كما يككف لمجنة أف تناقش رؤساء المكظف الذيف ساىمكا في كضع 
 .التقرير أك اعتماده

 لمجنة شؤكف المكظفيف أف تعتمد التقييـ المتظمـ منو أك تعدلو بقرار مسبب  -7
 .عمى أف يككف ذلؾ خبلؿ خمسة عشر يكمًا مف تاريخ تقديـ التظمـ إلييا

 ال يعتبر تقرير كفاءة تقييـ األداء نيائيًا كال تترتب عميو أثاره إال بانقضاء  -8
 .ميعاد التظمـ أك بصدكر قرار لجنة شؤكف المكظفيف

عمى مقرر لجنة شؤكف المكظفيف إخطار المكظف المتظمـ بقرار المجنة بشأف  -9
التقرير المتظمـ منو خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ صدكره، كعميو أف يحيل تقرير 
تقييـ كفاءة األداء المتظمـ منو كقرار المجنة إلى شؤكف المكظفيف في الكحدة 

 .اإلدارية لحفظو في ممف خدمة المكظف

 (120)مادة 
يحـر المكظف الذؼ تحصل عمى تقرير تقييـ أداء بدرجة ضعيف مف أكؿ 
عبلكة سنكية تالية، فإذا كاف محركمًا مف العبلكة السنكية بمكجب قرار تأديبي فبل 
ينطبق الحرماف إال ألطكؿ المدتيف، عمى أف تعطي فرصة تدريبية لتحسيف أداء 

 .المكظف في نقاط الضعف المسجمة في تقرير تقييـ األداء
كيحاؿ المكظف الذؼ يقدـ عنو لممرة الثانية عمى التكالي تقريرًا يقيـ كفاءتو 

بدرجة ضعيف إلى لجنة شؤكف المكظفيف لفحص ممف خدمتو كلمجنة أف تميمو سنة 
أخرػ في كظيفتو أك تكصي ينقمو بذات مرتبو إلى كظيفة أخرػ مف ذات درجتو إذا 
تبيف ليا أنو أكثر صبلحية لمقياـ بمياميا، فإذا تـ تقييـ أدائو في السنة التالية مباشرًة 
 .بدرجة ضعيف، جاز فصمو مف الخدمة مف أكؿ الشير التالي العتبار التقرير نيائياً 

 (121)مادة 
 :يقاس أداء المكظف أثناء فترة االختبار عمى النحك اآلتي

 يعد الرئيس المباشر لممكظف في فترة االختبار تقريرًا شيريًا عنو كيقدمو إلى  -1
 .رئيسو األعمى خبلؿ أسبكع مف تاريخ إعداده

 قبل نياية فترة االختبار بشير كنصف يضع الرئيس المباشر تقريرًا نيائيًا  -2
يشير فيو إلى التقارير المعدة عف األشير السابقة كيبدؼ رأيو بمدػ جدكػ 
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اإلبقاء عمى المكظف في الخدمة أك نقمو إلى كظيفة أخرػ تبلئـ قدراتو، 
 .كيحاؿ ىذا التقرير إلى الرئيس األعمى

 عمى الرئيس األعمى أف يبدؼ رأيو عمى التقرير المقدـ إليو كيحيمو إلى لجنة  -3
 .شؤكف المكظفيف بالجية اإلدارية خبلؿ أسبكع مف تقديمو إليو

 يقاس أداء المكظف أثناء فترة االختبار عمى أساس كفاءتو، كسمككو  -4
الشخصي كانضباطو الكظيفي، كانجازه لكاجباتو، ككيفية قيامو بالعمل، 

 .كاجتياز برنامج التدريب المقرر لو

 (122)مادة 
يتـ تقييـ األداء عف السنة التي نقل أك ندب خبلليا المكظف عمى النحك 

 :اآلتي
تقدـ الجية المنقكؿ أك المنتدب منيا إلى الجية المنقكؿ أك المنتدب إلييا بيانًا  -1

عف حالة المكظف مف النكاحي المتعمقة بقيامو بمياـ كظيفة إذا كانت المدة 
التي قضاىا بيا خبلؿ السنة التي يكضع عنيا التقييـ ال تقل عف شيريف كال 
تزيد عمى ستة أشير كتستيدؼ الجية المنقكؿ أك المنتدب إلييا بيذا البياف 

 .عند كضع تقرير التقييـ السنكؼ 

 إذا زادت المدة التي قضاىا المكظف بالجية المنقكؿ أك المنتدب منيا عمى  -2
ستة أشير مف السنة التي يكضع عنيا التقرير، تقدـ ىذه الجية إلى الجية 
المنقكؿ أك المنتدب إلييا تقريرًا جزئيًا عف أداء المكظف خبلؿ ىذه المدة، 
كيعد ىذا التقييـ كفقًا لؤلسس التي تـ بناًء عمييا تقرير تقييـ كفاءة األداء، 
كيؤخذ ىذا التقييـ الجزئي في االعتبار عند تقييـ أداء المكظف في الجية 

 .المنقكلة أك المنتدب إلييا

 إذا بمغت المدة التي قضاىا المكظف بالجية المنقكؿ أك المنتدب منيا عشرة  -3
أشير فأكثر مف السنة المزمع إعداد التقييـ عنيا، كانت ىي المختصة بتقييـ 

 .أدائو كترسمو إلى الجية المنقكؿ إلييا بعد أف يصبح نيائياً 

 
 



398 

 

 (123)مادة 
في حالة إعارة المكظف إلى غير الكحدات اإلدارية يعتد طكاؿ مدة اإلعارة 
بتقييـ األداء الذؼ كضع عنو في السنة السابقة لمسنة التي تمت فييا اإلعارة إذا 

كانت المدة التي قضاىا المكظف في الكحدة اإلدارية قبل إعارتو تقل عف ستة أشير 
 .مف السنة التي يعد عنيا التقرير

أما إذا كانت المدة التي قضاىا في تمؾ الكحدة قبل إعارتو ستة أشير فأكثر 
مف تمؾ السنة كجب عمى الكحدة اإلدارية أف تعد تقييمًا لؤلداء عف المدة التي قضاىا 
بمراعاة اإلجراءات كاألحكاـ المقررة في شأف تقييـ األداء، كيعتد بيذا التقرير طكاؿ 

 .مدة اإلعارة
 .كتطبق أحكاـ الفقرة السابقة بالنسبة إلى السنة التي تنتيي فييا اإلعارة

 (124)مادة 
تطبق أحكاـ المادة السابقة في حاالت أداء المكظف الخدمة الكطنية، أك 

إيفاده في بعثة تدريب أك إجازة دراسية، كفي كل حالة ال يباشر فييا المكظف أعماؿ 
كظيفتو األصمية لمدة تزيد عف ستة أشير مف السنة التي يكضع عنيا التقييـ كذلؾ 

 .فيما عدا حالتي النقل كالندب
 الفصل الرابع عشر

 تحديد الصالحيات التي يمكف أف يمارسيا شاغموا وظائف اادارة
 العميا وااشرافية في حاالت الطوارئ والكوارث والظروؼ الطارئة

 (125)مادة 
يشكل بكل كحدة إدارية فريق عمل، يتككف مف عدد مف شاغمي الكظائف 

القيادية كاإلشرافية ممف يتكفر لدييـ التدريب المناسب، كتشكل الكظيفة التي يشغمكنيا 
 .دكرًا ميمًا في الكقاية مف الككارث كالظركؼ الطارئة كتحكيطيا في حالة حدكثيا

 (126)مادة 
 :يختص فريق عمل الطكارغ كالككارث كالظركؼ الطارئة بما يمي

 التقيد بالتراتيب األمنية الصادرة عف المجنة الشعبية العامة كالجيات الفنية  -1
 .ذات العبلقة كالعمل عمى تنفيذىا
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 إلغاء اإلجازات كحصر المكارد البرية كاإلمكانيات المادية المتاحة كتجميعيا  -2
 .كتجييزىا

 تسخير كافة اإلمكانيات البشرية كالمادية المتاحة بالمرافق التابعة، ليـ  -3
 .لتحقيق التدابير المعدة لمكاجية الحاالت المذككرة

 كضع برنامج عمل لممرافق التابعة ليـ، بما يكفل أداء األعماؿ كالكاجبات  -4
المنكطة بيا خبلؿ األربع كالعشريف ساعة كبصكرة مستمرة كمنتظمة كبكامل 

 .طاقتيا

 تنفيذ التعميمات الخاصة بالسبلمة المدنية كتقديـ كافة المساعدات، كما يمـز  -5
 .مف معكنات لمجابية الظركؼ الطارئة

 الفصل الخامس عشر
 مزايا شاغمي وظائف اادارة العميا

 (127)مادة 
يمنح شاغمكا كظائف اإلدارة العميا ممف يكمفكف بكظائف قيادية عبلكة تمييز 

طيمة فترة شغميـ لمكظيفة نظير المسؤكليات الممقاة عمى عاتقيـ تحدد نسبتيا بجداكؿ 
المرتبات، كيمنحكف كسيمة مف كسائل النقل كاالتصاالت التي تساعده عمى أداء 

ميامو، كما يجكز أف تغطى أتعاب المحاماة بالنسبة لممكظف الذؼ يتعرض 
لممحاكمة أك االتياـ أماـ الجيات القضائية كالتأديبية مف حساب الجية التابعة ليا إذا 
كاف سبب المحاكمة أك االتياـ يتعمق بكظيفتو المكمف بيا، فإذا أسفرت اإلجراءات 

 .عف إدانتو استردت منو قيمة أتعاب المحاماة
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 الفصل السادس عشر
 مقابل العمل ااضافي

 (128)مادة 
يجكز عند االقتضاء كبقرار مف أميف المجنة الشعبية العامة لمقطاع المختص، 

أك أميف المصمحة أك مف في حكميا بناًء عمى تكصية الرئيس المباشر تشغيل 
العامميف بعد ساعات الدكاـ الرسمي لتعكيض النقص النكعي في استكماؿ شغل 

كظائف المبلؾ الكظيفي بالكحدة اإلدارية أك اختصاصات مضافة، أك إلنجاز أعماؿ 
تتسـ بطابع االستعجاؿ كاألىمية، يتعذر إنجازىا أثناء ساعات الدكاـ الرسمي، كتطبق 
أحكاـ العمل اإلضافي عمى جميع العامميف بالجياز اإلدارؼ دكف النظر إلى درجاتيـ 
الكظيفية، كتحدد بقرار مف المجنة الشعبية العامة قيمة ما يتقاضاه مف يكمف بالعمل 
اإلضافي كشركط استحقاقو كنسبة عدد المكظفيف الذيف يكمفكف بالعمل اإلضافي إلى 

 .عدد العامميف بالكحدة اإلدارية

 الفصل السابع عشر
 العالوات والمكافآت التشجيعية

 (129)مادة 
يجكز منح المكظف عبلكة تشجيعية تعادؿ ضعف العبلكة السنكية المقررة 

 :كذلؾ بالشركط التالية
أف تككف كفاءتو قد قدرت بدرجة ممتاز في السنتيف األخيرتيف إذا كاف مف  -أ 

 .غير مكظفي اإلدارة العميا

أف يككف قد بذؿ خبلؿ ىاتيف السنتيف جيدًا غير عادؼ لو أثره في تحقيق  -ب 
 .أىداؼ الكحدة اإلدارية

 . أال تمنح ىذه العبلكة أكثر مف مرة كل سنتيف -ج 

أال يزيد عدد المكظفيف الذيف يمنحكف ىذه العبلكة في سنة مالية كاحدة عمى  -د 
 .خمسة بالمائة مف عدد مكظفي كل كحدة إدارية (5%)
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كتستحق ىذه العبلكة مف أكؿ الشير التالي لتاريخ صدكر القرار بمنحيا كال 
 .يغير ذلؾ مف استحقاؽ العبلكة السنكية في مكعدىا

كما يجكز منح المكظف مكافأة تشجيعية بحد أقصى مقداره مرتب ثبلثة أشير 
في السنة المالية إذا أدػ خدمات ممتازة، أك قاـ بعمل أك قدـ بحثًا مميزًا حقق 

 .اقتصادًا في النفقات، أك تحسينًا لطرؽ العمل، أك رفعًا لمستكػ األداء
كيككف منح العبلكة أك المكافأة التشجيعية في حدكد اإلعتمادات المخصصة 

 .بالميزانية
 (130)مادة 

 :يككف منح العبلكة أك المكافأة التشجيعية بقرار مف
 . أميف المجنة الشعبية العامة بالنسبة إلى شاغمي الكظائف القيادية -1

 األميف المختص أك مف لو صبلحياتو في الكحدة اإلدارية بالنسبة إلى  -2
 .شاغمي الكظائف األخرػ 

 الفصل الثامف عشر
 عالوة التمييز
 (131)مادة 

يجكز عند االقتضاء كألسباب مكضكعية تمييز أؼ أعماؿ أك كظائف بتقرير 
نسبة مئكية محددة مف المرتب األساسي إضافة إلى جداكؿ المرتبات المطبقة في 
شأف العامميف في مجاؿ تمؾ األعماؿ كالكظائف، كذلؾ بقرار مف المجنة الشعبية 

 .العامة
كيشترط لما سبق أف يككف التمييز عمى أساس قطاعي أك ميني أك لدكاعي 

 .تتعمق ببيئة العمل أك المحيط الذؼ يؤدػ فيو
كيقصد بالتمييز القطاعي في تطبيق أحكاـ ىذه المادة التمييز ألية مجمكعة 

 .مف العامميف يككف ليا جدكؿ مرتبات متميز خاص بيا
كما يشترط لبلستفادة مف حكـ الفقرة األكلى مف ىذه المادة أداء العمل أك 

 .الكظيفة بالفعل في المجاؿ الذؼ تـ تمييزه
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 الفصل التاسع عشر
 عالوة العائمة
 (132)مادة 

 : تدؿ العبارات كالكممات التالية عمى المعاني المقابمة ليا -1

 .عبلكة العائمة: العبلكة -أ 

 .المكظف الميبي المتزكج أك المكظفة الميبية المتزكجة: المكظف -ب 

 .البنكف مف الذككر كاإلناث:  األكالد -ج 

 . تسرؼ أحكاـ ىذا الفصل عمى جميع المكظفيف بالكحدات اإلدارية -2

 (133)مادة 
 .ُيمنح المكظف عبلكة عائمة تحدد كفقًا لجدكؿ المرتبات المعتمدة

 (134)مادة 
ألغراض تطبيق أحكاـ ىذا الفصل يككف األفراد الذيف يستحق المكظف 

 :بشأنيـ عبلكة العائمة ىـ
 . الزكج أك الزكجة -1

 األكالد الذككر الذيف لـ يتمكا الثامنة عشرة مف أعمارىـ، كاألكالد الذككر  -2
المقعديف لعاىة دائمة تمنعيـ مف الكسب ميما كانت أعمارىـ، كاألكالد الذككر 
المتابعيف لدراستيـ في أؼ مؤسسة تعميمية معترؼ بيا لحيف إتماـ دراستيـ، 

 .أك إكماليـ سف الرابعة كالعشريف مف العمر أييما أسبق

 البنات البلتي لـ يتزكجف كالبنات كاألرامل كالمطمقات البلتي تجب نفقتيف  -3
 .عمى المكظف

 (135)مادة 
 :يشترط لمنح العبلكة المذككرة ما يمي

 أاّل يككف أؼ مف األبناء الذككر مف ذكؼ الدخل الناتج مف العمل أك ممف  -1
 .يتقاضكف أجرًا أك مرتبًا أك معاشًا أك نفقة أك ما شابو ذلؾ

 أاّل يككف أؼ مف األكالد أك البنات تحت رعاية أؼ شخص أك جية غير  -2
 .المكظف تنفق عمى إعاشتيـ أك دراستيـ
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كيشترط لمنح عبلكة العائمة لممكظفة الميبية المتزكجة أال يككف زكجيا مكظفًا 
 .في جية عامة تطبق نظاـ عبلكة العائمة
 (136)مادة 

تمنح عبلكة العائمة المنصكص عمييا في ىذا الفصل لممكظفيف الحالييف 
ابتداًء مف اليـك األكؿ مف الشير التالي لتاريخ صدكر قرار بتحديد قيمتيا، كتمنح 
لممكظفيف الذيف يعينكف بعد العمل بيذه البلئحة ابتداًء مف اليـك األكؿ مف الشير 

 .التالي لتاريخ مباشرتيـ لمعمل
أما بالنسبة لممكظفيف الذيف يتزكجكف أك ينجبكف أكالدًا أثناء الخدمة فتمنح ليـ 
العبلكة ابتداًء مف اليـك األكؿ مف الشير التالي لتاريخ الزكاج أك تاريخ الكالدة كفقًا 

 .لشيادة التسجيل الخاصة بأؼ منيما
 (137)مادة 

يكقف صرؼ العبلكة كميا أك بعضيا في األحكاؿ اآلتية ابتداًء مف أكؿ الشير 
 :التالي
لبمكغ الكلد الذكر سف الثامنة عشرة أك اشتغالو بعمل يتكسب منو أك حصكلو  -1

 .عمى معاش أك مرتب أك غيره مف أسباب الكسب

 بمكغ الكلد الذكر سف الرابعة كالعشريف إذا كاف استمرار صرؼ العبلكة بسبب  -2
 .دراستو

 . لزكاج البنت -3

 . لطبلؽ الزكجة -4

 . لكفاة أحد أفراد العائمة المستحقة عنيـ العبلكة -5

كما يكقف صرؼ العبلكة لممكظف في حاؿ إيقافو عف العمل أك تغيبو عنو 
بدكف مرتب، كتصرؼ لو في الحاالت التي يدفع فييا المرتب اعتبارًا مف أكؿ الشير 

 .التالي لمشير الذؼ عاد فيو صرؼ مرتبو
 (138)مادة 

عمى كل مكظف يستحق عبلكة العائمة أف يقدـ بيانًا عف الكضع العائمي عمى 
االستمارة المبينة لذلؾ، كال تصرؼ العبلكة إال عند اعتماد البياف مف المكظف 
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ذا حصل أؼ تغيير في كضع المكظف  المختص بالكحدة اإلدارية التي يعمل بيا، كا 
العائمي كجب عميو إخطار شؤكف المكظفيف بذلؾ خبلؿ أسبكعيف مف تاريخ كقكع 
التغيير، كعمى المكظف أف يرفق باإلخطار المتعمق بالتغيرات الجديدة المستندات 

 .التي تثبت صحتيا مف الجيات المختصة 
كعمى كل مكظف أف يكتب بيانًا جديدًا في كل عاـ في المكعد الذؼ تحدده 

جية العمل، كما ليا  أف تطمب في أؼ كقت مستندات أك شيادات لمتحقق مف صحة 
 .البيانات

 (139)مادة 
كل مكظف يقدـ بيانات غير صحيحة يترتب عمييا صرؼ عبلكة غير 

مستحقة أك صرفيا بنسبة أكبر مما ىك مقرر يخصـ منو ما يككف قد صرؼ إليو 
دكف كجو حق مف مرتبو أك ما قد يستحق لو أك لممستحقيف عنو مف مكافأة أك معاش 

كذلؾ بقرار مف جية العمل، فضبًل عف العقكبات الجنائية أك التأديبية التي قد 
 .يتعرض ليا

ذا تغير كضع المكظف العائمي ككاف مف شأف ىذا التغيير نقصاف استحقاقو  كا 
مف ىذه العبلكة كتخمف عف تقديـ البيانات الخاصة بيذا الشأف أك تقديـ أؼ بيانات 
يطمب إليو تقديمو في المكعد المحدد، استرد المبمغ الذؼ صرؼ لو دكف كجو حق، 

 .كذلؾ فضبًل عما قد يتعرض لو مف العقكبات التأديبية

 الفصل العشروف 
 عالوة السكف
 (140)مادة 

يستحق المكظف الميبي المتزكج عبلكة سكف تحدد قيمتيا بقرار مف المجنة 
 :الشعبية كيككف استحقاقيا عمى النحك التالي

 ال تستحق العبلكة إال ألحد الزكجيف، كفي ىذه الحالة تصرؼ لمستحق أكبر  -1
 .العبلكتيف
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 إذا كاف المكظف أعزبًا خفضت العبلكة المستحقة طبقًا لمدرجة الكظيفية التي  -2
 .يشغميا إلى النصف

 يعتبر في حكـ المتزكج األرمل أك األرممة كالمطمق أك المطمقة إذا كاف  -3
ألييما كلد أك أكالد يقيمكف معيـ كيتكلكف إعالتيـ فعميًا، مع كجكب تقديـ 
 .المستندات التي تثبت الحالة االجتماعية كاإلعالة طبقًا لمتشريعات النافذة

 (141)مادة 
 :ال يستحق المكظف عبلكة السكف في األحكاؿ التالية

 . إذا خصص لو سكف كظيفي كلك لـ يقـ فيو -1

 إذا تغيب في الخارج في ميمة رسمية أك بعثة أك إجازة دراسية لمدة تزيد  -2
عمى السنة ككاف مصحكبًا بعائمتو، كال تستحق العبلكة في ىذه الحالة طكؿ 

 .مدة الغياب

 . إذا كاف يتقاضى عبلكة سكف أك خصص لو مسكف بمقتضى تشريع آخر -3

 الفصل الواحد والعشروف 
 استرداد النفقات التي أنفقت في سبيل أداء العمل

 (142)مادة 
لممكظف الحق في استرداد النفقات التي يتكبدىا في سبيل أداء أعماؿ كظيفتو 
متى كانت ضركرية كالزمة ليا كمترتبة عمييا، بشرط تقديـ الكثائق كالمستندات الدالة 
عمى ذلؾ، كيككف رد مقابل النفقات بمكافقة األميف المختص أك مف لو صبلحياتو 

 .بالكحدة اإلدارية

 الفصل الثاني والعشروف 
جراءات ااحالة إلى المحاكمة التأديبية  قواعد وا 

 (143)مادة 
مع عدـ اإلخبلؿ باختصاصات مجمس التأديب عف المخالفات المالية المشكل 

بمكجب أحكاـ التشريعات النافذة، يشكل بكل قطاع أك كحدة إدارية مجمس تأديب 
 :بقرار مف األميف المختص عمى الكجو اآلتي
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 الكاتب العاـ لمقطاع أك مف لو صبلحياتو أك مف يكمفو األميف مف مكظفي  -1
 .الدرجات العميا ممف ال تقل درجتو عف الثانية عشرة          رئيساً 

 . مدير الشؤكف اإلدارية بالكحدة اإلدارية أك مف لو صبلحياتو  عضكاً  -2

 . عضك قانكني        عضكاً  -3

كيشترط أال تقل درجة أؼ عضك مف أعضاء المجمس عف درجة المكظف 
 .المحاؿ لممحاكمة التأديبية

كيكمف رئيس قسـ شؤكف المكظفيف بأمانة سر المجمس، ليتكلى تحرير 
تماـ باقي اإلجراءات المتعمقة باإلعبلف  المحاضر كحفظيا مع مستندات الدعكػ، كا 

 .كتحديد مكعد الجمسات
 (144)مادة 

إذا أحيل أحد أعضاء المجمس المشكل بمكجب المادة السابقة لممحاكمة 
 .التأديبية أك قاـ بو مانع، اختار األميف مف يحل محمو عمى أف يككف في ذات درجتو

 (145)مادة 
يختص مجمس التأديب العاـ بنظر المخالفات اإلدارية التي يرتكبيا المكظفكف 
الشاغمكف لكظائف مف الدرجة العاشرة كما دكنيا كالذيف يحالكف بقرار مف األميف، 
ذا تعدد المكظفكف المتيمكف بارتكاب مخالفة أك مخالفات مرتبطة كاف المجمس  كا 
ذا نسب إلى  المختص بمحاكمة أعبلىـ درجة ىك المختص بمحاكمتيـ جميعًا، كا 
المكظف ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة بعضيا إدارية كاألخرػ مالية، فيختص 

 .بالمحاكمة مجمس التأديب عف المخالفات المالية
 (146)مادة 

المكظفكف الذيف يشغمكف كظائف اإلدارة العميا يحاكمكف تأديبيًا عف المخالفات 
اإلدارية أماـ مجمس التأديب األعمى، كيصدر قرار اإلحالة بقرار مف األميف 

 .المختص
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 (147)مادة 
ال يككف انعقاد مجمس التأديب صحيحًا إال إذا حضره الرئيس كجميع 
األعضاء، كتككف جمساتو سرية، كيصدر القرار بأغمبية األعضاء، كفي حالة 

 .التساكؼ يرجح الجانب الذؼ منو رئيس المجمس
كيجب أف يشتمل قرار المجمس عمى األسباب التي بني عمييا كيبمغ بو 

المكظف خبلؿ خمسة عشر يكمًا، مف تاريخ صدكره كيككف قرار مجمس التأديب 
 .نيائيًا، كال يجكز الطعف فيو إال أماـ المحكمة المختصة

 (148)مادة 
في حالة كجكد سبب مف أسباب التنحي المنصكص عمييا في قانكف 

المرافعات المدنية كالتجارية بالنسبة إلى رئيس المجمس أك أعضائو، يجب عميو 
التنحي عف نظر الدعكػ التأديبية، كلممكظف المحاؿ إلى المحاكمة حق طمب رده 

 .كيعيف األميف مف يحل محمو، إذا كانت أسباب الرد صحيحة قانكناً 
 (149)مادة 

لمجمس التأديب مف تمقاء نفسو أك بناًء عمى طمب المكظف أف يباشر استيفاء 
التحقيق، كلو أف يعيد بذلؾ إلى أحد أعضائو أك إلى الجية التي تكلت التحقيق كما 

 .لو أف يستعيف بذكؼ الخبرة
كلممجمس أف يستدعي الشيكد كيسمع أقكاليـ كيطمع عمى الكثائق كالمستندات 

 .كالممفات التي ليا عبلقة بالمكضكع 
 (150)مادة 

لممكظف المحاؿ إلى المحاكمة التأديبية أف يطمع عمى التحقيقات التي أجريت 
كعمى جميع األكراؽ المتعمقة بيا، كلو أف يأخذ صكرة منيا، كما لو أف يطمب ضـ 

التقارير السنكية عف كفاءتو أك أؼ أكراؽ أخرػ إلى ممف الدعكػ التأديبية، 
كلممكظف أف يحضر جمسات المحاكمة كأف يناقش الشيكد كأف يدافع عف نفسو كتابًة 
أك شفاىًا، كلو أف يككل أحد المحاميف أك يعيف مدافعًا عنو يختاره مف بيف المكظفيف 
بجية عممو ليتكلى الدفاع عنو أماـ مجمس التأديب، كيجكز أف ينيبو في الحضكر 

 .عنو إذا تعذر عميو ذلؾ ألسباب يقبميا المجمس
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 (151)مادة 
إذا كاف مف أحاؿ المكظف عضكًا في مجمس التأديب امتنع عميو االشتراؾ 
ذا كاف المحاؿ إلى المجمس عضكًا فيو  في المحاكمة، كيكمف غيره ليحل محمو، كا 

 .اختار األميف مف يحل محمو
يجب أف يتضمف قرار اإلحالة بيانًا بالتيـ المنسكبة إلى المكظف كيبمغ 

المكظف بيذا القرار، كما يبمغ بتاريخ الجمسة المعينة لمحاكمتو بخطاب يسمـ إليو 
شخصيًا أك يرسل إليو بالبريد المسجل مصحكبًا بعمـ الكصكؿ، كما يجكز أف يتـ ذلؾ 
عف طريق محضر قضائي، قبل مكعد الجمسة بعشرة أياـ عمى األقل، كال يحكؿ عدـ 

 .حضكره الجمسة رغـ إعبلنو أك امتناعو عف استبلـ الخطاب دكف محاكمتو

 الفصل الثالث والعشروف 
 ضوابط إعداد جداوؿ المرتبات

 (152)مادة 
تصدر بقرار مف المجنة الشعبية العامة جداكؿ مرتبات العامميف بالكحدات 

 .اإلدارية العامة
كتحدد ضكابط إعداد جداكؿ المرتبات كالمزايا كالعبلكات الخاصة بالكحدات 

 :اإلدارية العامة عمى النحك التالي
 أف تعد جداكؿ المرتبات كفقًا لكاجبات كمسؤكليات الكظيفة كمستكػ المعيشة  -1

 .المستيدؼ لممكاطنيف

 . أف تككف حافزًا عمى أداء العمل كاالستمرار فيو -2

 أف يراعى عند كضع جداكؿ المرتبات المؤىل كالميارة كالجيد كالمسؤكلية  -3
 .كظركؼ العمل
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 الفصل الرابع والعشروف 
 حكـ ختامي
 (153)مادة 

 نشر القرارات اادارية
يصدر بقرار مف الجية المختصة تحديد اإلجراءات المتعمقة بإصدار النشرة 
الرسمية التي تعمف فييا القرارات كالمنشكرات الصادرة في شؤكف المكظفيف كالجيات 

 .التي تكزع عمييا، كالضمانات التي تكفل عمـ كافة المكظفيف بيا عممًا يقيناً 
كما يتضمف القرار المذككر طريقة التعميق في لكحة اإلعبلنات، كذلؾ بما 

يكفل إثبات تاريخ التعميق كالمدة التي يستمر خبلليا كتاريخ رفع القرارات أك 
 .المنشكرات مف المكحة

كيراعى إثبات اإلجراءات المنصكص عمييا في ىذه المادة في محضر يكقعو 
 .رئيس قسـ شؤكف المكظفيف بالكحدة اإلدارية
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  و2012نسُت  (217)الئحت املىظفني بعقىد رقى 
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ة ػػػػػػػػػػػػػػومة الميبية المؤقتػػػػػػػػػػلحؾا
اسة الوزراء ػػػػػػػػػػػديواف رئ 

قرار مجمس الوزراء 
 ميالدر 2012لسنة  (217)رقـ 

بشأف الئحة الموظفيف بعقود 
: مجمس الوزراء

. بعد االطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ، كتعديمو -
كعمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة كالئحة الميزانية كالحسابات كالمخازف  -

 .كتعديبلتيما

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

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

ميبلدؼ، باعتماد الييكل 2012لسنة  (87)كعمى قرار مجمس الكزراء رقـ  -
 .التنظيمي كاختصاصات كزارة العمل كالتأىيل كتنظيـ جيازىا اإلدارؼ 

بتاريخ  (505)كزير العمل كالتأىيل بمكجب كتابو رقـ / كعمى ما عرضو السيد -
 . ميبلدؼ31/03/2012

 2012كعمى ما قرره مجمس الكزراء في اجتماعو العادؼ الخامس عشر لسنة  -
 .ميبلدؼ

 قػػػرر

( 1)مادة 
 بالمجمكعات الكظيفية النكعية ةيجكز أف يتـ شغل بعض الكظائف الشاغر

 ميبلدؼ المشار إليو 2010لسنة  (12)مف القانكف رقـ  (124)المحددة بالمادة 
: بطريق التعاقد مع مكظفيف بعقكد كفقًا لما يمي

: المجمكعات الكظيفية الرئيسية لمكظائف اإلدارية كالخدمية كتشمل -أ 
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  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمجمكعة الكظائف اإلدارؼ .
 مجمكعة الكظائف اإلدارية المساعدة. 

 مجمكعة الكظائف الخدمية المعاكنة. 

 :المجمكعات الكظيفية الرئيسية لمكظائف الرئيسية لمكظائف الفنية كتشمل -ب 

 مجمكعة الكظائف الفنية. 

 مجمكعة الكظائف الفنية المساعدة. 

 مجمكعة الكظائف التشغيمية كالحرفية. 

 :المجمكعات الكظيفية الرئيسية لمكظائف المدنية النظامية كتشمل  -ج 

 مجمكعة كظائف الضباط كالمفتشيف. 

 مجمكعة كظائف ضباط الصف كالمعاكنيف. 

 مجمكعة كظائف األفراد. 

المجمكعات الكظيفية الرئيسية لمكظائف المينية العممية كالتدريس كالتدريب  -د 
 :كتشمل

 مجمكعة كظائف التعميـ كالبحث العممي. 

  بػػػػػػػػػػػػػػػػػمجمكعة كظائف التدريس كالتدرؼ. 

 :المجمكعات الكظيفية الرئيسية لكظائف الطب البشرؼ كالتمريض كتشمل- ق

 .مجمكعة كظائف الطب البشرػ كالبيطرؼ كطب األسناف كالصيدلة *
 .مجمكعة كظائف التمريض كاإلسعاؼ كالفنييف الصحييف *
 :المجمكعات الكظيفية الرئيسية لمكظائف البحرية كالطيراف التجارؼ كتشمل*

 مجمكعة كظائف البحرية التجارية. 

  مجمكعة كظائف الطيراف التجارؼ. 

كيجكز إضافة كظائف أخرػ بقرار مف مجمس الكزراء بناًء عمى عرض مف 
كزارة العمل كالتأىيل كيحدد في العقد طبيعة العمل ككاجباتو كالمرتب المستحق 

. لممكظف بما يتفق كجدكؿ المرتبات
كفي جميع األحكاؿ يجب مراعاة الجيات التي لدييا نظاـ التعييف بعقكد كفقًا 

. لمتشريعات المنظمة لذلؾ
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( 2)مادة 
 ميبلدؼ، 2010لسنة  (12)مف القانكف رقـ  (128)مع مراعاة أحكاـ المادة 

: بشأف عبلقات العمل يشترط لمتعاقد مع المكظف ما يمي
أف يككف لديو المؤىل العممي المقرر لشغل الكظيفة، كيستثنى مف ذلؾ مف   -1

يتـ التعاقد معيـ لمقياـ بأعماؿ الترجمة أك االختزاؿ أك الطباعة غير العربية 
متى تكافرت ليـ الخبرة العممية الكافية لحسف أداء ىذه األعماؿ كيشترط 

اجتياز امتحاف يعد ليذا الغرض، ككذلؾ مف يتـ التعاقد معيـ لشغل كظيفة 
مف الكظائف الفنية المتكسطة إذا تكافرت لدػ المرشح خبرة ال تقل عف عشر 
سنكات كتخفض مدة الخبرة إلى النصف بالنسبة إلى المكجكديف في الخدمة 

. حالياً 
 .أال يزيد عمر المتقدـ عف خمسة كستيف سنة ميبلدية  -2

أعماؿ األحكاـ المتعمقة بشغل الكظيفة ألكؿ مرة كاعتبار األقدمية كفق نص   -3
 .مف قانكف عبلقات العمل المشار إليو (136)كالمادة  (135)المادة 

أف يتعذر شغل الكظيفة عف طريق نقل أك ندب أك ترقية مكظف مف ذات   -4
 .الجية اإلدارية

 (3)مادة 

يككف مبدأ شغل الكظيفة العامة بمكجب ىذه البلئحة عمى أساس األىمية 
كاالستحقاؽ كالجدارة، كبما يتفق كأحكاـ قانكف عبلقات العمل كالتشريعات ذات 

. العبلقة
( 4)مادة 

 المكظفيف بعقكد تتضمف استخداـتضع كزارة العمل كالتأىيل نمكذج لعقكد 
 كحقكقيما قباإلضافة إلى مكضكع التعاقد البيانات البلزمة عف شخصية طرفي

. ككاجباتيما كشركط التعاقد كأحكاـ المعاممة الكظيفية
( 5)مادة 

يبـر عقد العمل لمدة محددة ال تقل عف سنة ينتيي العقد بانتيائيا إذا لـ يتـ 
تجديده كيتـ تجديد العقد لنفس المدة بمكافقة طرفيو مرة كاحدة كيصبح بعدىا العقد 

. غير محدد المدة
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إذا كاف العقد غير محدد المدة جاز لكل مف طرفيو إنيائو بعد إخطار الطرؼ 
ذا ألغى أؼ مف  اآلخر بكتاب مسجل بعمل الكصكؿ قبل إنياء العقد بثبلثيف يكمًا كا 
الطرفيف العقد دكف مراعاة مدة اإلنذار كألـز مف أنيى العقد بأف يؤدؼ لمطرؼ اآلخر 

. تعكيضًا مكازؼ لمرتب المكظف عف مدة اإلنذار كالجزء الباقي منيا
( 6)مادة 

يخضع المكظفيف بعقكد عند شغميـ لمكظيفة ألكؿ مرة في غير كظائف اإلدارة 
العميا لفترة اختبار تحدد مدتيا في العقد، تبدأ مف تاريخ تسممو لمعمل كيعتبر الطرؼ 

الثاني قد اجتاز فترة االختبار بنجاح إذا لـ يسبقيا إخطار مف جية العمل بإنياء 
. خدماتو خبلؿ المدة المذككرة

كيجكز خبلؿ مدة االختبار إنياء ىذا العقد مف أحد الطرفيف المتعاقديف كذلؾ 
: بإخطار كتابي يكجو إلى الطرؼ اآلخر مع مراعاة ما يمي

إذا كاف إنياء التعاقد مف جانب الطرؼ األكؿ استحق الطرؼ الثاني مرتبو 
. لمدة شير مف تاريخ تسممو لئلخطار كمف تاريخ انتياء مدة االختبار أييما أقرب

أما إذا كاف العقد مف جانب الطرؼ الثاني استحق مرتبو إلى اليـك األخير مف 
. خدمتو الفعمية فقط

( 7)مادة 
يسرؼ نظاـ تقرير الكفاءة السنكية عمى جميع المكظفيف بعقكد كتعد ىذه 

. التقارير عنيـ كفقًا لما ىك مبيف بالبلئحة التنفيذية لقانكف عبلقات العمل
( 8)مادة 

يستحق المكظفكف بعقكد المرتبات المحددة بجدكؿ المرتبات لمعامميف بالجياز 
اإلدارؼ لمدكلة كما يستحقكف الزيادة السنكية كفقًا لما ىك مبيف بالجدكؿ المذككر 

. كطبقًا لمشركط كالضكابط الكاردة بالبلئحة التنفيذية لقانكف عبلقات العمل
( 9)مادة 

تسرؼ عمى المكظفيف بعقكد أحكاـ قانكف عبلقات العمل، كالئحتو التنفيذية بو 
. كالمكائح الصادرة بمقتضاه
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( 10)مادة 
يجكز لدكاعي المصمحة العامة نقل المكظف بعقد مف جية إلى جية أخرػ 

: كمف كظيفة إلى كظيفة أخرػ كذلؾ بالشركط اآلتية
. أف يتـ النقل كفقًا ألحكاـ قانكف عبلقات العمل، كالمكائح الصادرة بمقتضاه  -1
أال يترتب عمى النقل تخفيض المرتب أك االختبلؼ في شركط كمسؤكليات   -2

 .الكظيفة

أال يخالف النقل شركط العقد المبـر مع المكظف ما لـ يكف النقل بطمب منو   -3
 .أك بعد مكافقتو كتابة

أف تبـر الجية المنقكؿ إلييا مع المعنى عقد جديد مف تاريخ مباشرة عممو   -4
 .لدييا لتحل محل الجية المقكؿ منيا

 (11)مادة 

 العمل ةعمى الكزارات كالييئات كالمؤسسات كاألجيزة العامة إببلغ كزار
كالتأىيل بقرارات التعاقد كالنقل كالندب كاإلعارة كانتياء الخدمة الخاصة بالمكظفيف 

بعقكد خبلؿ شير مف تاريخ صدكرىا كلكزارة العمل كالتأىيل االعتراض عمى القرارات 
المخالفة لمقانكف خبلؿ ثبلثيف يكمًا مف تاريخ إببلغيا بيا، كيجب إببلغ كزارة العمل 

. كالتأىيل بما تتخذه الجيات المذككرة مف إجراءات في شأف اعتراضاتيا
( 12)مادة 

ُيعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كعمى الجيات المعنية تنفيذه، كينشر في 
. الجريدة الرسمية

مجمس الوزراء 
 ىجرؼ 1433/ جمادػ اآلخر/ 14: صدر في
الدؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي06/05/2012: المكافق
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  ـ1993لسنة  (15)المنشور رقػػػػػػػػػػػػػػـ 
 بشأف عدـ تمكيف أر موظف مف العمل
 عند بموغػػػػػػػػػػػػو السف القانونية لمتقاعد
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  ـ1993لسنة  (15)المنشور رقـ 
 6134: ر      ممف رقـ.ك1403 رجب 6: التاريخ
 ـ29/12/1993: المكافق
 أمناء المجاف الشعبية العامة النوعية/ األخوة

 بعد التحية ،،،
( 55)حددت سف ترؾ الخدمة بالنسبة لمذيف تسرؼ بشأنيـ أحكاـ القانكف رقـ 

لسنة  (14)ـ بشأف إصدار قانكف الخدمة المدنية، ك بالقانكف رقـ 1976لسنة 
ـ بشأف الضماف 1980لسنة  (13)ـ، كالذؼ عّدؿ أحكاـ القانكف رقـ 1986

 .االجتماعي
كتنفيذًا لذلؾ، فإنو يجب عمى جية اإلدارة، عندما يصل المكظف الذؼ يتبعيا 

سف ترؾ الخدمة، أف تخطره بذلؾ، كمف ثـ اتخاذ إجراءات -  ميما كانت درجتو–
إحالة ممفو الشخصي إلى جية الضماف االجتماعي، كال حاجة إلى أف يصدر قرار 
بإحالة المكظف إلى التقاعد، سكاًء مف المجنة الشعبية العامة بالنسبة لمذيف يشغمكف 
الدرجة الحادية عشر فما فكؽ، أك مف غيرىا لمف عداىـ، ألف خدمتيـ تنتيي بقكة 

 .القانكف 
فإنو يجب عدـ تمكيف أؼ مكظف يصل سف ترؾ ... كتأسيسًا عمى ما سبق

الخدمة، مف مباشرة أك أداء أؼ عمل مف أعماؿ الكظيفة، نظرًا ألف ذلؾ يعتبر إجراًء 
مخالفًا لمتشريع، كيرتب بطبلنًا مطمقًا، لؤلعماؿ البلحقة، كالتي يؤدييا المكظف بعد 

 .تمؾ السف
كالتابعيف لكـ، أك الخاضعكف -  كل فيما يخصو–لذلؾ، يطمب إليكـ 

ـ المشار 1976لسنة  (55)إلشرافكـ، مف الذيف تسرؼ بشأنيـ أحكاـ القانكف رقـ 
إليو، تنفيذ ما كرد بيذا المنشكر، كعدـ مخاطبة المجنة الشعبية العامة مستقببًل، بشأف 

 .إصدار قرارات بإحالة المكظفيف الذيف كصمكا سف ترؾ الخدمة إلى التقاعد
 والسالـ ,,,

 أبوريد عمر دورده
 أميف المجنة الشعبية العامة
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  و2010نسُت  (18)انقبَىٌ رقى 
 بشأٌ انتعهيى
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 ( مسيحي2010)ر . و1378لسنة  ( 18)قانوف رقـ اؿ
بشأف التعميـ 

:  مؤتمر الشعب العاـ
 1377تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العاـ السنكؼ لمعاـ- 
 ر.ك
. كبعد االطبلع عمى اإلعبلف عف قياـ سمطة الشعب- 
. كعمى الكثيقة الخضراء الكبرػ لحقكؽ اإلنساف في عصر الجماىير- 
.  مسيحي بشأف تعزيز الحرية1991لسنة (20)كعمى القانكف رقـ - 
ر، بشأف نظاـ عمل المؤتمرات الشعبية كالمجاف .ك1375لسنة (1)كعمى القانكف رقـ - 

. الشعبية
.  مسيحي، بشأف التربية كتعديبلتو1970لسنة (134)كعمى القانكف رقـ - 
.  بشأف إصدار قانكف عبلقات العملر،.ك1378لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ - 
.  مسيحي، بشأف الضماف االجتماعي،كتعديبلتو1980لسنة (13)كعمى القانكف رقـ - 
.  مسيحي، ِبشأف تنظيـ التعميـ العالي1992لسنة (1)كعمى القانكف رقـ - 
 ميبلدية، بشأف النظاـ التشاركي في مجالي التعميـ 1430لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ - 

. كالصحة
صاغ القانوف اآلتي 

األحكاـ العامة : الباب األوؿ
 (1)المادة 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
 (78)مادة 

 عضك ىيئة التدريس بقرار مف المجنة الشعبية لمجامعة أك األكاديمية، يعيف
طريق التعاقد، كتحدد النظـ بنكد العقد كشركطو، كتككف سف  كيككف التعييف عف

سنة شمسية، كيجكز تمديدىا بقرار مف أميف  (68)لتقاعد ألعضاء ىيئة التدريس ا
.  تخكلو المجنة الشعبية بذلؾ المجنة الشعبية العامة لمتعميـ كالبحث العممي أك مف
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 (96)مادة 
 لـ يرد بو نص في ىذا القانكف كالمكائح الصادرة بمقتضاه تسرؼ عمى فيما

العامميف بالمؤسسات التعميمية كالتدريبية كعمى أعضاء ىيئة  المدرسيف كالمدربيف
بالمدارس كالمعاىد التدريبية كمؤسسات التعميـ  التدريس الجامعي كالمكظفيف كالعامميف

العمل، كما تطبق بشأنيـ أحكاـ  العالي العامة أحكاـ قانكف الخدمة المدنية كتشريعات
.  تشريعات الضماف االجتماعي كالتقاعد كالمكائح المنفذة ليما

 (97)مادة 
 مسيحي في شأف التربية، كالقانكف رقـ 1970لسنة  (134) القانكف رقـ يمغى

 مسيحي بشأف التعميـ العالي ككل حكـ يخالف أحكاـ ىذا القانكف، 1992لسنة  (1)
تنفيذًا ليما سارية المفعكؿ إلى حيف صدكر المكائح  عمى أف تظل المكائح الصادرة

.  المنفذة ليذا القانكف 
 (98)مادة 

.  ىذا القانكف في مدكنة التشريعات، ك يعمل بو مف تاريخ نشرهينشر
مؤتمر الشعب العاـ  

رت ػػػػػػػػػػػػػػػػػس: صدر في   
ر .ك1378 صفر 13: بتاريخ  

 مسيحي  2010 أؼ النار 28: المكافق
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  ـ2013لسنػػػػػة  (5)القانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف رقػػػػـ 
 (13)بإضػػػػػػػافة حكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إلى القانوف رقـ 

  ـ في شأف الضماف االجتماعي1980لسنة 
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 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر الوطنػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
  ـ2013لسنة  (5)القػػػػػػػػانوف رقـ 

  ـ1980لسنة  (13)بإضافة حكـ إلى القانوف رقـ 
 في شػػػػػػػأف الضماف االجتماعي

 :بعد االطالع
  ـ كتعديبلتو2011/أغسطس/03عمى اإلعبلف الدستكرؼ المؤقت الصادر في. 

 كعمى النظاـ الداخمي لممؤتمر الكطني العاـ. 

  ـ بإصدار قانكف تقاعد العسكرييف كتعديبلتو1974لسنة  (43)كعمى القانكف رقـ. 

  ـ كتعديبلتو1980لسنة  (13)كعمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ. 

  ـ في شأف إعادة 82لسنة  (6)ـ بتعديل القانكف رقـ 2012لسنة  (33)كعمى القانكف رقـ
 .تنظيـ المحكمة العميا

  ـ2013/يناير/20كعمى ما خمص إليو المؤتمر الكطني العاـ في جمستو المنعقدة بتاريخ. 

 صدر القانوف اآلتي
 (المادة األولى)

ـ المشار إليو مادة 1980لسنة  (13)تضاؼ إلى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 :مكررًا يككف نصيا عمى النحك اآلتي (21)جديدة تحت رقـ 

إذا زيدت مرتبات العامميف في الدكلة زيد معاش المتقاعديف منيـ بذات النسبة "
التي يزداد بيا المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد، كبالنسبة ألصحاب 
المعاشات مف الدخكؿ المفترضة كأصحاب المعاشات الذيف لـ تكف مرتباتيـ خاضعة 

ـ بشأف المرتبات كأصحاب المعاشات التأمينية تزاد 1981لسنة  (15)ألحكاـ القانكف رقـ 
 ".معاشاتيـ بمتكسط النسبة بيف الحد األدنى كالحد األقصى لمزيادة التي تـ إقرارىا

 (المادة الثانية)
يعمل بأحكاـ ىذا القانكف مف تاريخ صدكره كيمغى كل حكـ يخالفو كينشر في 

 .الجريدة الرسمية
  ليبيا–المؤتمر الوطني العاـ 

    صدر في طرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس
 .ـ2013مارس /14/   تاريخ
 .ىػ1434 جمادر األوؿ, 2/ الموافق
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  ـ2013لسنة  (6)القانوف رقـ 
 في شأف تقرير عالوة العائمة
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 ـ 2013لسنة  (6)قانوف رقـ اؿ

في شأف تقرير عالوة لمعائمة 
: بعد االطالع

 ـ كتعديبلتو2011/أغسطس/3اإلعبلف الدستكرؼ المؤقت الصادر في عمى .
 كعمى القانكف المالي لمدكلة .
  كعمى الئحة الميزانية كالحسابات كالمخازف .
 كعمى النظاـ الداخمي لممؤتمر الكطني العاـ .
  عبلكة العائمة الئحة ـ بشأف 9/1957كعمى قرار مجمس الكزراء رقـ

. كتعديبلتو
  كعمى ما خمص إليو المؤتمر الكطني العاـ المنعقد في اجتماعو العادؼ بتاريخ

ـ 2013/يناير/27
 صدر القانوف اآلتي

 (المادة األولى)
 كل ليبي ذكرا أك أنثى لـ يكمل سف الثامنة عشر عبلكة شيرية قدرىا يستحق

. مائة دينار غير خاضعة ألية استقطاعات مالية
 (المادة الثانية)

ـ عمى أف تتـ 1/1/2013 صرؼ العبلكة المبينة سمفا اعتبارا مف تاريخ يبدأ
.  بالطرؽ المالية كالمحاسبية المتعارؼ عمييا في ىذا الشأفاتتسكية الفركؽ 

 (المادة الثالثة)
 العبلكة المذككرة لرب األسرة في حالة استمرار العبلقة الزكجية تصرؼ

. كلؤلكصياء،كلمحاضنة في حاؿ انفصاؿ الزكجيف 
 (المادة الرابعة)

 مف أحكاـ المادة األكلى تستحق ىذه العبلكة كل أنثى ليبية غير استثناء
. متزكجة كال تتقاضى أؼ مرتب أك أجر أك عبلكة أك منحة مف أية جية كانت

كما تستحق كتصرؼ أيضًا لمزكجة الميبية أك الحاضنة الميبية عف األكالد 
 .الذيف لـ يكممكا سف الثامنة عشر مف زكج غير ليبي



425 

 

 (المادة الخامسة)
 جميع األحكاؿ ال تصرؼ العبلكة المبينة أنفا إال لممستحقيف المقيميف إقامة في

. اعتيادية بميبيا كيتكقف صرفيا إذا تجاكزت إقامتيـ مدة ثبلث أشير خارج الببلد
 (المادة السادسة)

 صرؼ العبلكة السالفة الذكر لمستحقييا عف طريق كزارة الشؤكف يتـ
االجتماعية كمف خبلؿ قاعدة بيانات مصمحة األحكاؿ المدنية كبعد صرؼ الرقـ 

. الكطني المكحد
 (المادة السابعة)

 جميع التشريعات المنظمة لعبلكة العائمة كما يمغى كل حكـ يخالف تمغى
. أحكاـ ىذا القانكف 

 (المادة الثامنة)
.  ىذا القانكف في الجريدة الرسمية كيعمل بو مف تاريخ نشرهينشر

 
 ليبيا -المؤتمر الوطني العاـ 

 
لس                           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصدر في طراب

ىػ 1434 جماد األكؿ 8: بتاريخ
 ـ 2013/مارس /20: المكافق
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  ـ2013لسنة  (16)القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
  ـ1980لسنة  (13)بتعديل القانوف رقـ 

 بشأف الضمػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػػػػػاعي
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  ـ2013لسنة  (16)القانوف رقـ 
  ـ1980لسنة  (13)بتعديل القانوف رقـ 

 بشأف الضماف االجتماعي
 المؤتمر الوطني العاـ

 :بعد ااطالع
  ـ كتعديبلتو2011/أغسطس/ 03عمى اإلعبلف الدستكرؼ المؤقت الصادر في. 

 كعمى النظاـ الداخمي لممؤتمر الكطني العاـ. 

  ـ بشأف الضماف االجتماعي كتعديبلتو1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ. 

  ـ بشأف إلغاء المعامبلت الربكية2013لسنة  (1)كعمى القانكف رقـ. 

  كعمى ما خمص إليو المؤتمر الكطني العاـ في جمساتو المنعقدة يـك األحد بتاريخ
 .ـ2013ىػ المكافق السادس عشر مف شير يكنيك 1434/ الثامف مف شير شعباف

 صدر القانوف اآلتي
 المادة األولى

ـ بشأف الضماف 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (46)تمغى المادة 
 .االجتماعي

 المادة الثانية
الممغاة بمكجب ىذا  (46)ال يجكز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة 

 .القانكف كالتي لـ يتـ أداؤىا بعد كلك كاف قد صدر بيا حكـ قضائي نيائي
 المادة الثالثة

يعمل بأحكاـ ىذا القانكف مف تاريخ صدكره كيمغى كل حكـ يخالفو، كينشر 
 .في الجريدة الرسمية

 المؤتمر الوطني العاـ ليبيا
 صدر في طرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس

 ـ2013:  /  /التاريخ
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  ـ1982لسنة  (6)القانوف رقـ 
  بإعادة تنظيـ المحكمة العميا 
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ـ   1982لسنة (6)قانوف رقـاؿ
بإعادة تنظيـ المحكمة العميا 

  مؤتمر الشعب العاـ,,
تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العادؼ الثالث 

كالتي صاغيا الممتقى العاـ . ـ1981 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1391لسنة 
مؤتمر )لممؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية كالنقابات كاالتحادات كالركابط المينية 

 ربيع األكؿ 10 إلى 7في دكر انعقاده العادؼ السابع في الفترة مف  (الشعب العاـ
 ،ـ1982 يناير 5 إلى 2 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1391

: صيغ القانوف اآلتي
الباب األوؿ 

في تشكيل المحكمة ودوائرىا 
المادة األولى 

......................................................................... 

......................................................................... 

.........................................................................  

  المادة الرابعة عشرة
يحاؿ رئيس كمستشارك المحكمة العميا عمى المعاش لبمكغيـ سف الخامسة 
كالستيف سنة ميبلدية كيجكز بناًء عمى مكافقة صاحب الشأف كبقرار مف الجمعية 

 .العمكمية أف تمد خدمتو حتى بمكغ سف السبعيف

  المادة الحادية والثالثوف 
تككف المبادغ القانكنية التي تقررىا المحكمة العميا في أحكاميا ممزمة لجميع 

  .المحاكـ ككافة الجيات األخرػ في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية
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  خمسوف ؿالمادة السادسة وا
ـ كالبلئحة الداخمية لممحكمة، كما 1953ُيمغى قانكف المحكمة العميا لسنة 
  .ُيمغى كل حكـ يخالف أحكاـ ىذا القانكف 

  المادة السابعة والخمسوف 
  .يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية

 

  اـػػػػػػػػػػػمؤتمر الشعب الع
  . مف كفاة الرسكؿ1391 شعباف 2صدر في 
. ـ1982ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ماؼ25: المكافق
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  ـ بتعديل القانوف 1423لستة  (17)   القانوف رقـ 
  ـ1982لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  (6)     رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

  بإعػػػػػػػػػػػػػػادة تنظيـ المحكمػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػميػػػػػػػا
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  ـ1423لسنة  (17)القانوف رقـ 
  ـ82لسنة  (6)بتعديل القانوف رقـ 

 بإعادة تنظيـ المحكمة العميا
 مؤتمر الشعب العاـ,

تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العادؼ الثاني 
ـ كالتي صاغيا الممتقى العاـ لممؤتمرات الشعبية 1993ر المكافق .ك1403لعاـ 

في دكر " مؤتمر الشعب العاـ"كالمجاف الشعبية كالنقابات كاالتحادات كالركابط المينية 
 29 إلى 22ر المكافق مف .ك1403 شعباف 17 إلى 10انعقاده العادؼ في الفترة مف 

 .ـ1423أؼ النار 
ـ كالقكانيف 1976لسنة  (51)كعمى قانكف نظاـ القضاء الصادر بالقانكف رقـ 

 .المعدلة
ـ بإعادة تنظيـ المحكمة 1982لسنة  (6)كبعد االطبلع عمى القانكف رقـ 

 .العميا

 صيغ القانوف اآلتي
 المادة األولى

ـ بإعادة تنظيـ 1982لسنة  (6)مف القانكف رقـ  (51، 23، 14)تعدؿ المكاد 
 :المحكمة العميا عمى النحك التالي

 (14)المادة 
يحاؿ رئيس كمستشار المحكمة العميا عمى التقاعد ببمكغيـ سف الخامسة 
كالستيف سنة ميبلدية كيجكز بناء عمى مكافقة صاحب الشأف كبقرار مف الجمعية 

العمكمية لممحكمة أف تمدد خدمتو حتى بمكغو سف السبعيف، كما تجكز إحالتو عمى 
التقاعد بناًء عمى طمب كتابي منو بقرار مف مؤتمر الشعب العاـ، بعد مكافقة الجمعية 

 .العمكمية متى تجاكز سف الستيف
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 المادة الثانية
يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية كيمغى كل 

 .حكـ يخالفو
 مؤتمر الشعب العػاـ

 
 ر.ك1403/شعباف/17: صدر في سرت بتاريخ

 .ـ1423/ أؼ النار/29: المكافػػػػػػػق
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  ـ2012لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (33)القانوف رقـ 

  بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف تعديل أحكػػػػاـ القانػػػوف 
  ـ بإعادة تنظيـ المحكمة العميا 1982لسنة  (6) رقـ 
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 المجمس الوطني االنتقالي
  ـ2012لسنة  (33)القانوف رقـ 
 ـ بإعادة تنظيـ المحكمة 1982لسنة  (6)بشأف تعديل أحكاـ القانوف رقـ 

 العميا

 :المجمس الوطني االنتقالي المؤقت
 :بعد االطالع عمى

  فبراير /22:  فبراير الصادر بتاريخ17بعد االطبلع عمى بياف انتصار ثكرة
 .ـ2011

  ـ كتعديمو3/8/2011كعمى اإلعبلف الدستكرؼ المؤقت الصادر في. 

 كعمى النظاـ األساسي لممجمس كالئحتو الداخمية لممجمس. 

 كعمى قانكف المرافعات المدنية كالتجارية. 

 كعمى قانكف اإلجراءات الجنائية. 

  ـ بشأف التأميف الصحي2010 لسنة 20كعل القانكف رقـ. 

  ـ بشأف الضماف االجتماعي كتعديبلتو1980 لسنة 13كعمى القانكف رقـ. 

  ـ بشأف إعادة تنظيـ المحكمة العميا 1982 لسنة 6كعمى القانكف رقـ
 .كتعديبلتو

 كبناًء عمى ما عرضو السيد المستشار رئيس المحكمة العميا. 

 أصدر القانوف اآلتي
 (1)المادة 

 :ـ عمى النحك التالي1982 لسنة 6تعدؿ المادة الرابعة عشر مف القانكف رقـ 
يحاؿ رئيس كمستشارك المحكمة العميا عمى المعاش ببمكغيـ سف الخامسة 

كالستيف سنة ميبلدية كيجكز بناًء عمى طمب صاحب الشأف كمكافقة الجمعية 
العمكمية لممحكمة كباقتراح سرؼ كبقرار منيا أف تمد خدمتو مدة أك مدد حتى بمكغ 

سف السبعيف كفي جميع األحكاؿ لمجمعية العمكمية خبلؿ فترة سرياف مدة الخدمة أف 



436 

 

تقرر إحالة المعني عمى المعاش كدكف مكافقتو متى رأت عدـ قدرتو عمى أداء 
 .كظيفتو ألؼ سبب مف األسباب

كيستحق مستشارك المحكمة العميا الذيف تنتيي خدمتيـ ألؼ سبب عدا الفصل 
في المائة مف آخر مرتب  (70)بالطريق التأديبي معاشًا تقاعديًا يحسب عمى أساس 

في  (2)كاف يتقاضاه متى بمغت مدة خدمتو عشريف سنة، كتزاد ىذه النسبة بكاقع 
المائة عف كل سنة خدمة يقضييا بعد العشريف سنة، عمى أال يجاكز المعاش آخر 

ذا زيدت مرتبات مستشارؼ المحكمة العميا العامميف زيد المعاش  مرتب كاف يتقاضاه كا 
بذات النسبة التي يزاد بيا المرتب كتسرؼ عمى مستشارؼ المحكمة العميا فيما لـ يرد 

 .بشأنو نص في ىذا القانكف أحكاـ قكانيف التقاعد العامة

 (4)مادة 
يعمل بيذا القانكف مف تاريخ صدكره كيمغى كل حكـ يخالف أحكاـ ىذا 

 .القانكف كينشر في الجريدة الرسمية
 المؤقت- المجمس الوطني االنتقالي 

 االثنيف: صدر في طرابمس بتاريخ
 ـ11/06/2012: المكافػػػػق
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   قرار الجمعية العمومية لممحكمة العميا
  ـ 2012لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (5) رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

   بتقرير زيادة في مرتبات مستشارر المحكمة العميا 
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  ليبيا–المحكمة العميا 
 قرار الجمعية العمومية لممحكمة العميا

  ميالدية2012لسنة  (05)رقـ 
 بتقرير زيادة في مرتبات مستشارر المحكمة العميا

 :الجمعية العمومية لممحكمة العميا
 . فبراير المجيدة17بعد االطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ لثكرة  -

لسنة  (6)مف القانكف رقـ  (ب) بند 2فقرة  (51 ك 49)كعمى المادتيف  -
 .ـ بإعادة تنظيـ المحكمة العميا1982

 . ميبلدية بشأف نظاـ القضاء كتعديبلتو2006لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -

المؤرخ في  (ؽ60)لسنة  (308)كعمى محضر اجتماع الجمعية العمكمية رقـ  -
 .ـ27/11/2012

 قػػػػررت
 (1)مادة 

مف إجمالي  (%60)تزاد مرتبات السادة مستشارك المحكمة العميا بنسبة 
 .المرتب

 (2)مادة 
  ميبلدية2013يعمل بيذا القرار مف بداية السنة المالية 

 .كعمى الجيات المختصة تنفيذه
 الجمعية العمومية
 لممحكمة العميا

 .ىجرية1434/محـر/ 14: صدر في
 ميبلدية2012/ نكفمبر/ 28: المكافق
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  ـ2014لسنة  (5)  تعميمات العمل رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

  بشأف تحديد آلية تسوية الحقوؽ التقاعدية
  لمستشارر المحكمػػػػػػػػة العميا 
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
  اادارة العامة
  ـ2014لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ 

 بشأف تحديد آلية تسوية الحقوؽ التقاعدية لمستشارر المحكمة العميا

لدكاعي المصمحة العامة كنظرًا لكثرة االستفسارات الكاردة مف الفركع بشأف 
 –ضركرة تحديد آلية تسكية الحقكؽ التقاعدية الخاصة بمستشارؼ المحكمة العميا 

، كتعديبلتو (ـ1980 لسنة 13)كبعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
بشأف تنظيـ المحكمة العميا  (ـ1982 لسنة 06)كلكائحو التنفيذية كعمى القانكف رقـ 

بشأف إعادة تنظيـ المحكمة العميا كعمى قرار  (ـ2012 لسنة 33)كعمى القانكف رقـ 
، بتقرير زيادة لمرتبات (ـ2012 لسنة 5)الجمعية العمكمية لممحكمة العميا رقـ 

مستشارؼ المحكمة العميا كتكحيدًا لئلجراءات بكافة فركع صندكؽ الضماف 
 :االجتماعي تراعي التعميمات التالية

لدكاعي المصمحة العامة كلمعرفة المبالغ التي يجب عمى الخزانة العامة 
ترجيعيا لصندكؽ الضماف االجتماعي عف كل معاش مستحق لمستشارؼ المحكمة 

 يجب عمى كافة الفركع التقيد التاـ بطمب كافة المستندات بما فييا تسمسل –العميا 
المرتبات عف الثبلث سنكات األخيرة مع القياـ بتسكية المعاشات كفقًا لمنظـ المعمكؿ 

دراجيا في -  حسب فئة االستحقاؽ–بيا في نظاـ الضماف االجتماعي  كمراجعتيا كا 
 :منظكمة الحاسب اآللي لمصندكؽ عمى النحك التالي

دراج المعاش الضماني المستحق لمستشارؼ المحكمة العميا :أوالًال   – تسكية كمراجعة كا 
 لسنة 13)حسب فئة االستحقاؽ كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا في القانكف رقـ 

، كالمكائح المنفذة لو في خانة قيمة المعاش بمنظكمة المعاشات (ـ1980
 .الضمانية

 ـ بشأف 2012 لسنة 33إجراءات تسكية كمراجعة المعاش كفقًا لمقانكف رقـ : ثانياًال 
 :مستشارؼ المحكمة العميا كاآلتي
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 (1)= .................... عف العشريف سنة األكلى )% 70×  آخر مرتب  -1

 (2% = ..........................)2× مدة الخدمة البلحقة ×  آخر مرتب  -2

 (2( + )1)= ...............................................  قيمة المعاش  -3

 . الحد األدنى لممعاش طبقًا لتشريعات الضماف االجتماعي النافذة كقت التسكية -4

 .مف آخر مرتب% 100 الحد األقصى لممعاش  -5
تدرج الفركقات المالية المستحقة لمستشارؼ المحكمة العميا تنفيذًا لمقانكف رقـ 

كبشكل مستقل في منظكمة الحاسب اآللي في خانة فرؽ المعاش  (ـ2012 لسنة 33)
 .لتسييل مطالبة كزارة المالية بيا

 عمى األقساـ المختصة بفركع الصندكؽ حصر قيمة فرؽ المعاش المصركؼ شيريًا  -6
حصائيات شيرية لئلدارات المختصة  حالتيا في كشكفات كا  لمستشارؼ المحكمة العميا كا 

إدارة المراجعة - إدارة المعمكمات كالتكثيق، إدارة شؤكف المالية، إدارة المعاشات كالمنافع)
 .عف طريق إدارة الفرع لممطالبة بالقيمة مف كزارة المالية (الداخمية

 يتـ يدكيًا استكماؿ البيانات المتعمقة بمستشارؼ المحكمة العميا في منظكمة المعاشات  -7
 .بشكل كامل كمف ضمنيا الرقـ الكطني لؤلسرة بالكامل

 :زيادة معاشات مستشارر المحكمة العميا: ثالثاًال 
، بشأف إعادة (ـ2012 لسنة 33)مف القانكف رقـ  (1)تطبيقًا لنص المادة 

ذا زيدت مرتبات مستشارؼ المحكمة العميا )تنظيـ المحكمة العميا كالذؼ ينص عمى  كا 
كاستنادًا إلى قرار الجمعية  (العامميف زيد المعاش بذات النسبة التي يزيد بيا المرتب

بتقرير زيادة في مرتبات مستشارؼ  (ـ2012 لسنة 5)العمكمية لممحكمة العميا رقـ 
كحيث أف القرار كاجب  (%60)ـ بنسبة 01/01/2013المحكمة العميا اعتبارًا مف 
 :التنفيذ عميو يراعى اآلتي

يتـ يدكيًا مف خبلؿ ممفات المعاشات رفع قيمة المعاش المستحق لمستشارؼ المحكمة  .1
ـ كفقًا لمنمكذج المعد مف قبل إدارة 01/01/2013العميا المحاليف عمى التقاعد قبل 

 :المعاشات كالمنافع عمى النحك اآلتي
 (كتدرج القيمة في خانة فرؽ المعاش% = ....... 60× قيمة المعاش الضماني )

 .كتجمع آليًا مع قيمة المعاش األصمية المستحقة لصاحب المعاش
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 :ترميز المعاشات الضمانية المستحقة ألعضاء الييئات القضائية:  رابعاًال 
 ؼتتكلى إدارة المعمكمات كالتكثيق إعادة ترميز المعاشات المستحقة لمستشار
المحكمة العميا كفقًا لمجدكؿ المبيف أدناه كذلؾ مف أجل تسييل إجراءات حصر 

، بشأف إعادة (ـ2012 لسنة 33)الديكف المستحقة لمصندكؽ تطبيقًا لمقانكف رقـ 
 .تنظيـ المحكمة العميا
 الرمز البيػػػػاف ت
 4109 شيخكخة 1
 4209 عجز كمي عف إصابة العمل 2
 4409 عجز كمي لغير إصابة العمل 3
 4509 معاش أسرة عف متكفى 4

 
 :قواعد وأحكاـ عامة يجب مراعاتيا بكل دقة: خامساًال 
 يطمب التقيد التاـ باإلجراءات المتعمقة بالتأكد مف صحة كسبلمة المستندات  -1

كصحة إجراءات تسجيل المشتركيف في نظاـ الضماف االجتماعي كالتأكد مف 
صحة سداد االشتراكات الضمانية عمى المرتبات كالميايا كاألجكر كالمكافآت 
كمف صحة مدة الخدمة كا عداد مذكرة التفتيش الميداني عمى جية العمل عند 
إحالة المشتركيف عمى التقاعد كا عداد مذكرة التسكية المنصكص عمييا في 

 لسنة 669)مف الئحة المعاشات الضمانية رقـ  (97ك 73ك 20)المكاد 
 .(ـ2006 لسنة 2)كتعميمات العمل رقـ  (ـ1981

عمى مستشارؼ المحكمة العميا  (ـ2012 لسنة 33) يسرؼ القانكف رقـ  -2
 .عدػ الفصل بالطريق التأديبي-  ألؼ سبب كاف–المحاليف عمى التقاعد 

 يسرؼ عمى مستشارؼ المحكمة العميا المنتيية خدماتيـ بالفصل التأديبي  -3
، بشأف الضماف (ـ1980 لسنة 13)القكاعد القانكنية المتعمقة بالقانكف رقـ 

االجتماعي كتعديبلتو كلكائحو متى تكفرت في مستشار المحكمة العميا 
المفصكؿ تأديبًا شركط استحقاؽ المعاشات الضمانية المنصكص عمييا في 

 .كلكائحو التنفيذية (ـ1980 لسنة 13)قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
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 ( سنة65) السف القانكنية لمشيخكخة بالنسبة لمستشارؼ المحكمة العميا  -4
 .بقرار مف الجمعية العمكمية ( سنة70)كيجكز تمديدىا إلى بمكغ سف 

 يجكز لمجمعية العمكمية أف تقرر إحالة مستشارؼ المحكمة العميا عمى  -5
خبلؿ فترة سرياف مدة الخدمة كبدكف التقيد بشرط -  بدكف مكافقتيـ–التقاعد 

 .بمكغ السف القانكنية لئلحالة عمى التقاعد

 ( سنة20) بالنسبة ألعضاء الييئات القضائية الذيف تقل مدة خدمتيـ عف  -6
تتـ تسكية معاشاتيـ كفقًا -  ألؼ سبب مف األسباب–كالمحاليف عمى التقاعد 

 .، كتعديبلتو(ـ1980 لسنة 13)لمقانكف رقـ 

 .     توضع تعميمات العمل المبينة أعاله موضع التنفيذ اعتباراًال مف تاريخ صدورىا
 

 إدريس حفيظة المبروؾ. د
 رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ
 لصندوؽ الضمػػاف االجتماعػػػي

 
 ـ29/4/2014صدر في بنغازؼ في 
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  ـ2006- ر.و1374لسنة  (6)القانوف رقـ 
 بشأف نظػػػػػػػػػػاـ القضػػػػػػػػػػاء
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بشأف نظاـ القضاء  ـ 2006لسنة  (6) رقـ القانوف 
الشعب العاـ  مؤتمر
تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العاـ السنكؼ لمعاـ  -

. ر.ك1373
. كبعد االطبلع عمي اإلعبلف عف قياـ سمطة الشعب -
. كعمي الكثيقة الخضراء الكبرػ لحقكؽ اإلنساف في عصر الجماىير -
.  إفرنجي بشأف تعزيز الحرية1991لسنة  (20)كعمي القانكف رقـ  -
. كعمي قانكف المرافعات المدنية كالتجارية -
. كعمي قانكف العقكبات -
. كعمي قانكف اإلجراءات الجنائية -
.  إفرنجي بشأف إدارة قضايا الحككمة1971لسنة  (87)كعمي قانكف قـ -
.  إفرنجي بشأف القضاء اإلدارؼ 1971لسنة  (88)كعمي القانكف رقـ -
.  إفرنجي1976لسنة  (51)كعمي قانكف نظاـ القضاء الصادر بالقانكف رقـ -
. إفرنجي1976لسنة (55)كعمي قانكف الخدمة المدنية الصادر بالقانكف رقـ  -
.  إفرنجي بشأف الضماف االجتماعي1980لسنة  (13)كعمي قانكف رقـ  -
.  إفرنجي بشأف إنشاء إدارة المحاماة الشعبية1980لسنة  (4)كعمي القانكف  -
إفرنجي بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف 1981لسنة  (15)كعمي القانكف رقـ  -

. الكطنييف في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية
 إفرنجي بشأف إعادة تنظيـ المحكمة العميا 1982لسنة (6)كعمي القانكف رقـ -

. كتعديبلتو
.  إفرنجي بإنشاء إدارة القانكف 1992لسنة  (6)قانكف رقـ ػ كعل -
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صاغ القانوف األتي 
الباب األوؿ 
أحكاـ عامة 
 (1)المادة
تعريفػػات 

................................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 

الباب الثاني 
 لمييئات القضائية األعمىالمجمس 

 (3)المادة 
 :  القضائية عمي النحك التاليلمييئاتيشكل المجمس األعمى 

 رئيساً     مة لمعدؿاأميف المجنة الشعبية الع -1

نائب لمرئيس       رئيس المحكمة العميا -2
  عضكاً        اـػػػػػػػػػػػػالنائب الع -3
عضكًا        اـػػػػػػػػالكاتب الع -4
عضكًا    رئيس إدارة التفتيش عمي الييئات القضائية -5
عضكًا            أقدـ رؤساء محاكـ االستئناؼ -6
عضكًا             رئيس إدارة القضايػػا -7
عضكًا      رئيس إدارة المحاماة الشعبية -8
عضكًا       رئيس إدارة القانكف  -9

ذا  ـ يحضر رئيس المجمس كنائبو تككف الرئاسة لمف يمييما حسب الترتيب ؿكا 
. السابق

 (6)المادة 
يختص المجمس دكف غيره بالفصل في الطمبات التي يقدميا أعضاء الييئات 

 :اآلتيةالقضائية المتعمقة بالمسائل 
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إلغاء القرارات اإلدارية النيائية المتعمقة بأؼ شاف مف الشئكف الكظيفية   -1
 القضائية مما يدخل أصبًل في اختصاص القضاء اإلدارؼ، الييئاتألعضاء 

. كبطمبات التعكيض المترتبة عمييا
المنازعات الخاصة بالمرتبات كالمعاشات كالمكافآت المستحقة ألعضاء   -2

. الييئات القضائية أك لكرثتيـ
كتككف قرارات المجمس في ىذه الشئكف نيائية كال يجكز الطعف فييا بأية 

. طريق أماـ جية أخرؼ 
الفصل السابع 
انتياء الخدمة 
 )99)المادة 

تنتيي خدمة أعضاء الييئات القضائية ببمكغيـ سف الخامسة كالستيف سنة 
 إلىفإذا كاف بمكغ أؼ منيـ سف التقاعد في الفترة مف أكؿ شير الفاتح . شمسية كاممة

. آخر شير الصيف فإنو يبقي في خدمة حتى ىذا التاريخ
 التقاعد بناء عمي طمب كتابي منو إلىكمع ذلؾ يحاؿ عضك الييئة القضائية 

متى تجاكزت سنة الخامسة كالخمسيف سنو شمسية، كفي الحالتيف تحسب السف كفق 
. شيادة الميبلد المقدمة عند التعييف دكف غيرىا
 )104)المادة 

يستحق عضك الييئة القضائية الذؼ تنتيي خدمتو ببمكغ السف أك بسبب عدـ 
المياقة الصحية معاشًا تقاعديا يحسب عمي أساس ستيف في المائة مف آخر مرتب 
كاف يتقاضاه متى بمغت مدة خدمتو التقاعدية عشريف سنة، كتزاد ىذه النسبة بكاقع 

يجاكز  اثنيف في المائة عف كل سنة خدمة يقضييا بعد العشريف سنة عمي أال
. المعاش آخر مرتب كاف يتقاضاه

فيما لـ يرد بو نص في ىذا – كيسرػ عمي أعضاء الييئات القضائية 
. أحكاـ قكانيف كلكائح التقاعد العامة-القانكف 
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 )117)المادة

تطبق أحكاـ قانكف الخدمة المدنية عمي مكظفي الييئات القضائية فيما لـ يرد 
. نص في ىذا القانكف ق فأبش

 )118)المادة

أحكاـ ختامية 
 إفرنجي كما 1976لسنة  (51)يمغي قانكف نظاـ القضاء الصادر بالقانكف رقـ

. يمغي حكـ يخالف أحكاـ ىذا القانكف 
 )119)المادة

. ينشر ىذا القانكف بمدكنة التشريعات، كيعمل بو مف تاريخ نشره
ـمؤتمر الشعب العا  

 
سرت :  في صدر
 صفر 6: بتاريخ
 ر.ك1374 الربيع 5: المكافق
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  ـ2012لسنػػػػػػػػػػػػة  (58)القػػػػػػػػػػػػػانوف رقـ 

 بشأف تعديل بعض أحكػػػػػػػػػػاـ القانػػػػػػػػػػوف 
  ـ بشأف نظاـ القضاء2006لسنة  (6)رقـ 
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المؤقت - المجمس الوطني االنتقالي 
 في شأف  ـ2012لسنة  (58)القانوف رقـ 

ـ بشأف نظاـ القضاء 2006لسنة  (6)تعديل بعض أحكاـ القانوف رقـ 
: المجمس الوطني االنتقالي المؤقت

: بعد االطالع عمى
  ـ23/10/2012 فبراير الصادر في 17بياف انتصار ثكرة. 
  ـ كتعديبلتو2011 أغسطس 3كعمى اإلعبلف الدستكرؼ المؤقت الصادر في. 
 كعمى النظاـ األساسي لممجمس الكطني االنتقالي المؤقت كالئحتو الداخمية. 
  ـ بشأف إعادة تنظيـ المحكمة العميا 1982لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ

 .كتعديبلتو
  ـ بشأف نظاـ القضاء كتعديبلتو2006لسنة  (6)كعمى قانكف رقـ. 
  ـ بشأف التأميف الصحي2010لسنة  (30)كعمى القانكف رقـ. 
  ـ بشأف الضماف االجتماعي كتعديبلتو1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ. 
  ـ01/07/2012كبناًء عمى ما عرضو السيد المستشار كزير العدؿ في. 

أصدر القانوف اآلتي 
( 1)مادة 

ـ في شأف نظاـ القضاء 2006 لسنة 6 مف القانكف رقـ 104تعدؿ المادة 
: كيجرؼ نصيا عمى النحك التالي

يستحق عضك الييئات القضائية الذؼ تنتيي خدمتو ببمكغ السف أك بسب عدـ 
الياقة الصحية معاشًا تقاعديًا يحسب عمى أساس سبعيف في المائة مف آخر مرتب 
ذا زادت مدة الخدمة عف  كاف يتقاضاه متى بمغ مدة خدمتو التقاعدية عشريف سنة كا 
عشريف سنة ازدادت ىذه النسبة بكاقع اثنيف في المائة عف سنة عمى أساس احتساب 

. آخر مرتب كاف يتقاضاه
ذا زيدت مرتبات أعضاء الييئات القضائية العامميف زيد معاش المتقاعديف  كا 
منيـ بذات النسبة التي يزداد بيا المرتب كيسرؼ عمى الييئات القضائية فيما لـ يرد 

. بشأنو نص في ىذا القانكف القكانيف كالمكائح المتعمقة باألحكاـ العامة لمتقاعد
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( 2)مادة 
ـ الصادر 2012 لسنة 33يعمل بيذا القانكف مف تاريخ العمل بالقانكف رقـ 

. ـ كينشر في الجريدة الرسمية2012/يكنيك/11في 
 

ليبيا – المجمس الوطني االنتقالي المؤقت 
 

: صدر في طرابمس بتاريخ
ـ 18/07/2012الخميس 
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 قرار المجمس األعمى لمقضػػػػػػاء
  ـ2012لسنة  (76) رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 بتقريػػػػػػر عػػػػالوة تمييز
  ألعضاء الييئات القضائية
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 قرار المجمس األعمى لمقضاء 
  ـ2012لسنة  (76)رقـ 

 بتقرير عالوة تمييز ألعضاء الييئات القضائية
 :المجمس األعمى لمقضاء

 .ـ كتعديبلتو3/8/2011بعد االطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ الصادر بتاريخ  -

 .، بشأف نظاـ القضاء كتعديبلتو2006لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -

 .، بإنشاء إدارة القضايا1971لسنة  (87)كعمى القانكف رقـ  -

 .، بإنشاء إدارة المحاماة الشعبية1981لسنة  (4)كعمى القانكف رقـ  -

 .، بإنشاء إدارة القانكف 1992لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -

كعمى محضر اجتماع مجمس كزراء الحككمة االنتقالية العادؼ الخامس كالثبلثكف  -
 .6/9/2012، 5 ميبلدية المنعقد يكمي 2012لسنة 

 ميبلدية 2012كعمى محضر اجتماع المجمس األعمى لمقضاء العاشر لسنة  -
 .8/10/2013، 7المنعقد يكمي 

 قػػػػػرر
 (1)مادة 

 :تمنح عبلكة تمييز شيرية ألعضاء الييئات القضائية عمى النحك التالي
 .مف إجمالي المرتب% 50لمقضاة بنسبة  -أ 

 .مف إجمالي المرتب% 40لباقي أعضاء الييئات القضائية بنسبة  -ب 
ال تمنح العبلكة المنصكص عمييا في الفقرة السابقة ألعضاء الييئات 

 .القضائية المتفرغيف لغير العمل بالييئات القضائية
 (2)مادة 

 .يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كعمى كل فيما يخصو تنفيذه

 المجمس األعمى لمقضاء
 

  ىجرية1433/ ذك القعدة / 21: صدر في
  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلديػة2012/ أكتكبر/ 7: المكافػق
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  ـ2013لسنة  (14)القانػػػػػػػوف رقـ 

 بتعديل بعض أحكاـ قانوف نظاـ القضاء
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  ليبيا–المؤتمر الوطني العاـ 
  ـ2013لسنة  (14)القانوف رقـ 

 بتعديل بعض أحكاـ قانوف نظاـ القضاء
 :بعد ااطالع عمى

. ـ كتعديبلتو2011/أغسطس/3عمى اإلعبلف الدستكرؼ المؤقت الصادر في  -
 .كعمى قانكف المرافعات المدنية كالتجارية -

 .كعمى قانكف العقكبات كاإلجراءات الجنائية -

 .كعمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة كتعديبلتو -

 .ـ بشأف إدارة قضايا الحككمة1971لسنة  (87)كعمى القانكف رقـ  -

 .ـ بشأف القضاء اإلدارؼ كتعديبلتو1971لسنة  (88)كعمى القانكف رقـ  -

 .ـ بشأف إعادة تنظيـ المحكمة العميا كتعديبلتو1982لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -

 .ـ بشأف الضماف االجتماعي كتعديبلتو1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ  -

 .ـ بشأف إدارة القانكف 1992لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -

 .ـ بشأف نظاـ القضاء كتعديبلتو2006لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -

كعمى ما خمص إليو المؤتمر الكطني العاـ في اجتماعو العادؼ التسعيف المنعقد  -
ىػ المكافق لمسادس 1434/ يـك األحد بتاريخ السادس عشر مف شير رجب

 .ـ2013/كالعشريف مف شير مايك

 قػػػرر
 المادة األولى

................................................................................. 

.................................................................................

................................................................................. 
 المادة الخامسة

مف قانكف نظاـ القضاء المشار إليو عمى  (99) الفقرة الثانية مف المادة تعدؿ
 :النحك التالي 
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ومع ذلؾ, يجوز أف ُيحاؿ عضو الييئة القضائية عمى التقاعد بناءًال عمى "
طمبو إذا بمغت مدة خدمتو عشريف سنة, أو مضى مف عمره خمس وخمسوف 

سنة, وفي الحالتيف ُيحسب ما مضى مف عمر العضو وفق شيادة الميالد المقدمة 
  ".عند التعييف دوف غيرىا

 المادة الثامنة
 بيذا القانكف مف تاريخ صدكره، كعمى الجيات المختصة تنفيذه، كينشر يعمل

 .في الجريدة الرسمية
 ليبيا- المؤتمر الوطني العاـ 

 
 صدر في طرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس

 ـ2013/ مايك/27بتاريخ 
 ىػ1434/ رجب/ 17المكافق 
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  ـ 2013لسنة  (521)قرار مجمس الوزراء رقـ 

 بزيادة مرتبات أعضاء الييئات القضػػػػػػػػػػػػػػػػائية
 
 
  



458 

 

واف رئاسة الوزراء ػػػػػػالحكومة الميبية المؤقتة     در
قرار مجمس الوزراء 

 ميالدية 2013لسنة  (521)رقـ 
بزيادة مرتبات أعضاء الييئات القضائية 

: مجمس الوزراء
 .بعد اإلطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ كتعديبلتو -
 . ميبلدية، بشأف نظاـ القضاء كتعديبلتو2006لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -
 ميبلدية، بشأف إصدار قانكف عبلقات 2010لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ  -

 .العمل كالئحتو التنفيذية
 ميبلدية في شأف 2012لسنة  (10)كعمى قرار المؤتمر الكطني العاـ رقـ  -

 .منح الثقة لمحككمة المؤقتة
 ميبلدية، في شأف 2011لسنة  (52)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -

 .زيادة مرتبات أعضاء الييئات القضائية
 . ميبلدؼ20/8/2013المؤرخ  (3321)كعمى كتاب كزير العدؿ رقـ  -
كعمى ما قرره مجمس الكزراء في اجتماعو العادؼ الثامف كالعشريف لسنة  -

 . ميبلدية2013
قػػػػػرر 
( 1)مادة 

. تزاد مرتبات أعضاء الييئات القضائية كفقًا لمجدكؿ المرفق بيذا القرار
( 2)مادة 
 ميبلدية، كيمغى كل حكـ 01/01/2014يعمل بيذا القرار ابتداًء مف تاريخ 

. يخالفو ، كعمى الجيات المختصة تنفيذه، كينشر في الجريدة الرسمية
 

مجمس الوزراء 
ىجرؼ 1434/ ذؼ القعدة/ 2صدر في 
الدؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي08/09/2013المكافق 
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 الحكومة الميبية المؤقتة      ديواف رئاسة الوزراء
  ميالدية2013لسنة  (521)الجدوؿ المرفق بقرار مجمس الوزراء رقـ 

 بزيادة مرتبات أعضاء الييئات القضائية
الدرجت الوظيفيت الخصىيف الوظيفي ث 

بدايت المربوط 

بعد الزيبدة 

قيمت العالوة 

السىويت 

الحد األدوى 

لخرقيت 

رؤسبء محبكم االسخئىبف والمحبمون العبمون  -1

ورؤسبء إداراث بإداراث  (أ)مه الفئت 

 .(القضبيب، المحبمبة العبمت، القبوون)

 غير مقيدة بزمه 150 6800 (أ)الرابعت عشر 

وكالء محبكم االسخئىبف والمحبمون العبمون  -2

ووكالء إداراث بإداراث  (ة)مه الفئت 

 .(القضبيب، المحبمبة العبمت، القبوون)

 غير مقيد بزمه 150 6400 (ة)الرابعت عشر 

المسخشبرون ورؤسبء الىيببت والمسخشبريه  -3

بإدارحي القضبيب والقبوون والمحبميه مه الفئت 

 .بإدارة المحبمبة العبمت (أ)

 غير مقيدة بزمه 150 6000 (أ)الثبلثت عشر 

رؤسبء المحبكم االبخدائيت ووواة الىيببت مه  -4

الدرجت األولى والمسخشبريه المسبعديه مه 

بإدارحي القضبيب والقبوون والمحبميه  (أ)الفئت 

 .بإدارة المحبمبة العبمت (ة)مه الفئت 

 ثالد سىواث 150 5700 (ة)الثبلثت عشر 

وكالء المحبكم االبخدائيت ووواة الىيببت مه  -5

الدرجت الثبويت والمسخشبريه المسبعديه مه 

بإدارحي القضبيب والقبوون والمحبميه  (ة)الفئت 

 .بإدارة المحبمبة العبمت (ج)مه الفئت 

 أربع سىواث 100 5400 الثبويت عشر

القضبء ووكالء الىيببت مه الدرجت األولى مه  -6

الدرجت األولى بإدارحي القضبيب والمحبمبة 

العبمت والببحثيه القبوووييه مه الدرجت األولى 

 . بإدارة القبوون

 أربع سىواث 100 5000 الحبديت عشر

القضبة ووكالء الىيببت مه الدرجت الثبويت  -7

والمحبميه مه الدرجت الثبويت بإدارحي القضبيب 

والمحبمبة العبمت والببحثيه القبوووييه مه 

 .الدرجت الثبويت بإدارة القبوون

 أربع سىواث 100 4400 (أ)العبشرة 

القضبة ووكالء الىيببت مه الدرجت الثبلثت  -8

والمحبميه مه الدرجت الثبلثت بإدارحي القضبيب 

والمحبمبة العبمت والببحثيه القبوووييه مه 

 .الدرجت الثبلثت بإدارة القبوون

 أربع سىواث 100 3600 (ة)العبشرة 

مسبعدو الىيببت والمحبميه مه الدرجت الرابعت  -9

بإدارحي القضبيب والمحبمبة العبمت والببحثيه 

 .القبوووييه مه الدرجت الرابعت بإدارة القبوون

 ثالد سىواث 100 3400 الخبسعت

معبوو الىيببت والمحبميه ححج الخمريه بإدارحي  -10

القضبيب والمحبمبة العبمت والببحثيه القبوووييه 

 .المسبعديه بإدارة القبوون

 ثالد سىواث 100 3000 الثبمىت
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  ـ2014لسنة  (3)تعميمات العمل رقػػػػػػػػػػػـ 

 بشأف تحديد آلية تسوية الحقوؽ التقاعديػػػة
 ألعضاء الييئات القضائية المنتيية خدماتيـ 

  ـ01/01/2014قػػػػػػػػػػػبل 
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
  بنغازر –اادارة العامة 
  ـ2014لسنة  (3)تعميمات العمل رقـ 

بشأف تحديد آلية إعادة تسوية الحقوؽ التقاعدية ألعضاء الييئات القضائية 
  ـ01/01/2014المنتيية خدماتيـ قبل 

لدكاعي المصمحة العامة كنظرًا لكثرة االستفسارات الكاردة مف الفركع بشأف 
ضركرة تحديد آلية تسكية الحقكؽ التقاعدية الخاصة بأعضاء الييئات القضائية 
كتكحيدًا لئلجراءات التنفيذية بيذا الخصكص كبعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف 

كتعديبلتو كلكائحو التنفيذية كعمى القانكف رقـ  (ـ1980 لسنة 13)االجتماعي رقـ 
، (ـ2012 لسنة 42)بشأف نظاـ القضاء كعمى القانكف رقـ  (ـ2006 لسنة 06)

، كعمى القانكف (ـ2006 لسنة 06)بشأف تعديل مادتيف في قانكف نظاـ القضاء رقـ 
، بشأف (ـ2006 لسنة 06)بشأف تعديل أحكاـ القانكف رقـ  (ـ2012 لسنة 58)رقـ 

، بشأف (ـ2012 لسنة 76)نظاـ القضاء كعمى قرار المجمس األعمى لمقضاء رقـ 
تقرير عبلكة تمييز ألعضاء الييئات القضائية كعمى قرار المجنة الشعبية العامة سابقًا 

بشأف زيادة مرتبات أعضاء الييئات القضائية كعمى قرار  (ـ2011 لسنة 52)رقـ 
بشأف زيادة مرتبات الييئات القضائية  (ـ2013 لسنة 521)مجمس الكزراء رقـ 

 :كتكحيدًا لئلجراءات تراعي التعميمات التالية
زيادة المعاشات بإضافة عالوة التمييز ألعضاء الييئات القضائية المتقاعديف : أوالًال 

 : ـ كاآلتي07/10/2012قبل 
كالمعمكؿ بو اعتبارًا مف  (ـ2012 لسنة 58)تنفيذًا لمقانكف رقـ 

إذا زيدت مرتبات أعضاء الييئات القضائية )ـ كالذؼ ينص عمى 11/06/2012
 :عميو يراعى اآلتي (العامميف زيد معاش المتقاعديف منيـ بذات النسبة

تحسب كتضاؼ عبلكة التمييز المنصكص عمييا في قرار المجمس األعمى 
ألعضاء الييئات القضائية المحاليف عمى التقاعد  (ـ2012 لسنة 76)لمقضاء رقـ 

 :ـ عمى النحك التالي07/10/2012قبل 
 .تدرج ىذه القيمة في خانة فرؽ المعاش% = .... 50× قيمة المعاش المستحق لمقاضي  -أ 
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 .تدرج ىذه القيمة في خانة فرؽ المعاش% = ... 40× قيمة المعاش المستحق لغير القضاة -ب 

 . ال يستحق عضك الييئات القضائية المتفرغ لغير العمل بالييئات القضائية عبلكة التمييز -ج 

إعادة تسوية المعاشات الضمانية ألعضاء الييئات القضائية المتقاعديف قبل : ثانياًال 
 :ـ01/01/2014

 (ـ2013 لسنة 521)تحسب كتضاؼ الزيادة المقررة بقرار مجمس الكزراء رقـ 
ـ كفقًا لمنسب 01/01/2014ألعضاء الييئات القضائية المحاليف عمى التقاعد قبل 

 :المئكية الكاردة بالجدكؿ المرفق كل حسب التصنيف الكظيفي بالجدكؿ كاآلتي
 :ـ01/04/2007أعضاء الييئات القضائية المتقاعديف قبل - 1

يستمر صرؼ معاشاتيـ الضمانية كما ىي بدكف أؼ تغيير حتى تاريخ  -أ 
في  (ـ2012 لسنة 76رقـ )صدكر قرار المجمس األعمى لمقضاء 

 .ـ07/10/2012

 :ـ كاآلتي01/11/2012صرؼ عبلكة التمييز ليـ اعتبارًا مف  -ب 

تدرج ىذه القيمة في خانة فرؽ المعاش % = ... 50× قيمة المعاش المستحق لمقاضي *** 
 .في منظكمة الحاسب اآللي

تدرج ىذه القيمة في خانة فرؽ % = ... 40× قيمة المعاش المستحق لغير القضاة *** 
 .المعاش في منظكمة الحاسب اآللي

ـ تزاد المعاشات المستحقة ألعضاء الييئات 01/01/2014 اعتبارًا مف  -ج 
فرؽ + قيمة المعاش )ـ كاآلتي 2013 لسنة 521القضائية تطبيقًا لمقرار رقـ 

النسبة المذككرة في الجدكؿ المرفق حسب التصنيف الكظيفي × عبلكة التمييز 
كتضاؼ ىذه القيمة إلى خانة فرؽ المعاش في ... (الزيادة المستحقة)= 

 .منظكمة الحاسب اآللي

ال يستحق عضك الييئات القضائية المتفرغ لغير العمل بالييئات القضائية  -د 
 .عبلكة التمييز

 :ـ01/07/2012ـ إلى 01/04/2007أعضاء الييئات القضائية المتقاعديف قبل -2
 13في كل األحكاؿ يجب تسكية المعاش كفقًا لقانكف الضماف االجتماعي رقـ  -أ 

 .ـ إدراج قيمتو بالحاسب اآللي في خانة قيمة المعاش1980لسنة 
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ـ اعتبارًا مف 2006 لسنة 06تسكية المعاش كفقًا لقانكف القضاة رقـ  -ب 
 :ـ كاآلتي01/04/2004

 (1 =...)( سنة األكلى مف الخدمة20% )60×(حسب شيادة الدفع األخير)آخر مرتب *** 
 (2% = .... )2× مدة الخدمة التالية ×  (حسب شيادة الدفع األخير)آخر مرتب *** 
 .كيككف مجمكعيما ىك قيمة المعاش المستحق (2)ك  (1)يجمع ناتج الفقرتيف *** 

الحد األدنى لممعاشات المستحقة ألعضاء الييئات القضائية يجب أف ال يقل عف *** 
مف الحد األدنى لؤلجكر أك الحد األدنى المقرر كقت التسكية، كالحد األقصى  (80%)

 .مف آخر مرتب (%100)لممعاشات المستحقة ليـ ال يتجاكز 

  يدرج الفرؽ الناتج عف التسكية كفقًا لقانكف القضاء كالفرؽ الناتج عف  -ج 
التسكية كفقًا لقانكف الضماف االجتماعي في خانة فرؽ المعاش بمنظكمة 

 .الحاسب اآللي

ـ حيث يجب صرؼ 01/11/2012يستمر صرؼ المعاش المستحق بيذه القيمة إلى *** 
 ـ كاآلتي01/11/2012عبلكة التمييز ليـ اعتبارًا مف 

تدرج ىذه القيمة في % = ... 50× المستحق لمقاضي  (فرؽ المعاش+ قيمة المعاش )*** 
 .خانة فرؽ المعاش في منظكمة الحاسب اآللي

تدرج ىذه القيمة % = ... 40× المستحق لغير القضاة  (فرؽ المعاش+ قيمة المعاش )*** 
 .في خانة فرؽ المعاش في منظكمة الحاسب اآللي

ـ تزاد المعاشات المستحقة ألعضاء الييئات 01/01/2014 اعتبارًا مف  -د 
فرؽ + قيمة المعاش )ـ كاآلتي 2013 لسنة 521القضائية تطبيقًا لمقرار رقـ 

النسبة المذككرة في الجدكؿ المرفق حسب ×  (فرؽ عبلكة التمييز+ المعاش 
كتضاؼ ىذه القيمة إلى خانة ... (الزيادة المستحقة)= التصنيف الكظيفي 

 .فرؽ المعاش في منظكمة الحاسب اآللي

 ال يستحق عضك الييئات القضائية المتفرغ لغير العمل بالييئات القضائية  -ق 
 .عبلكة التمييز

 :31/12/2013ـ إلى 01/07/2012أعضاء الييئات القضائية المتقاعديف مف - 3
 13في كل األحكاؿ يجب تسكية المعاش كفقًا لقانكف الضماف االجتماعي رقـ  -أ 

 .ـ إدراج قيمتو بالحاسب اآللي في خانة قيمة المعاش1980لسنة 
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ـ اعتبارًا مف 2012 لسنة 58تسكية المعاش كفقًا لقانكف القضاة رقـ  -ب 
 :ـ كاآلتي01/07/2012

 (1 =...)( سنة األكلى مف الخدمة20% )70×(حسب شيادة الدفع األخير)آخر مرتب ** 
 (2% = .... )2× مدة الخدمة التالية ×  (حسب شيادة الدفع األخير)آخر مرتب ** 
 .كيككف مجمكعيما ىك قيمة المعاش المستحق (2)ك  (1)يجمع ناتج الفقرتيف ** 

الحد األدنى لممعاشات المستحقة ألعضاء الييئات القضائية يجب أف ال يقل عف ** 
كبحيث ال يقل )مف الحد األدنى لؤلجكر أك الحد األدنى المقرر كقت التسكية،  (80%)

مف آخر  (%100)كالحد األقصى لممعاشات المستحقة ليـ ال يتجاكز  ( دينار450عف 
 .مرتب

ـ 2012 لسنة 58 يدرج الفرؽ الناتج عف التسكية كفقًا لقانكف القضاء رقـ  -ج 
كالفرؽ الناتج عف التسكية كفقًا لقانكف الضماف االجتماعي في خانة فرؽ 

 .المعاش بمنظكمة الحاسب اآللي

 .ـ31/12/2013يستمر صرؼ المعاش المستحق بيذه القيمة إلى ** 

ـ تزاد المعاشات المستحقة ألعضاء الييئات 01/01/2014اعتبارا مف  -د 
فرؽ + قيمة المعاش )ـ كاآلتي 2013 لسنة 521القضائية تطبيقًا لمقرار رقـ 

= النسبة المذككرة في الجدكؿ المرفق حسب التصنيف الكظيفي ×  (المعاش
كتضاؼ ىذه القيمة إلى خانة فرؽ المعاش في منظكمة ... (الزيادة المستحقة)

 .الحاسب اآللي

ال يستحق عضك الييئات القضائية المتفرغ لغير العمل بالييئات القضائية  -ق 
 .عبلكة التمييز

 :ترميز المعاشات الضمانية المستحقة ألعضاء الييئات القضائية: ثالثاًال 
تتكلى إدارة المعمكمات كالتكثيق إعادة ترميز المعاشات الضمانية المستحقة 

 .ألعضاء الييئات القضائية كفقًا لمجدكؿ المبيف أدناه
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 :حق المنازعة الضمانية في معاشات الييئات القضائية: رابعاًال 
حق المنازعة أماـ لجاف المنازعات الضمانية مكفكؿ لجميع األطراؼ كفقًا 

، كبالنسبة (ـ1980 لسنة 13) مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ 44لنص المادة 
دكف غيرىـ مف المشتركيف في نظاـ الضماف )ألعضاء الييئات القضائية 

فقد كفل ليـ المشرع حق المنازعة أماـ المجمس األعمى لمقضاء كفقًا  (االجتماعي
كقرار المجمس األعمى لمقضاء  (ـ2006 لسنة 6)مف القانكف رقـ  (6)لنص المادة 

 .في شأف المنازعات الضمانية ألعضاء الييئات القضائية نيائي كال يجكز الطعف فيو
 الرمز البياف ت
 شيخكخة -1

 

4108 
 عجز كمي عف إصابة العمل -2

 

4208 
 عجز كمي لغير إصابة العمل -3

 

4408 
 معاش أسرة عف متكفي -4

 

4508 

 :قواعد وأحكاـ عامة يجب مراعاتيا بكل دقة: خامساًال 
 يطمب التقيد التاـ باإلجراءات المتعمقة بالتأكد مف صحة كسبلمة المستندات  -1

كصحة إجراءات تسجيل المشتركيف في نظاـ الضماف االجتماعي كالتأكد مف 
صحة سداد االشتراكات الضمانية عمى المرتبات كالميايا كاألجكر كالمكافآت 
كمف صحة مدة الخدمة كا عداد مذكرة التفتيش الميداني عمى جية العمل عند 

 20)إحالة المشتركيف عمى التقاعد كا عداد المذكرة المنصكرة عمييا في المكاد 
 (ـ1981 لسنة 669)مف الئحة المعاشات الضمانية رقـ  (97 ك73ك

 .(ـ2006 لسنة 2)كتعميمات العمل رقـ 

 يسرؼ عمى أعضاء الييئات القضائية المحاليف عمى التقاعد فيما لـ يرد  -2
بشأف تعديل بعض أحكاـ نظاـ  (ـ2012 لسنة 58)بشأنو نص بالقانكف رقـ 

القضاء النصكص كالقكاعد القانكنية الكاردة بقانكف الضماف االجتماعي رقـ 
تسكية المعاش في حالة )، كالمكائح المنفذة لو ، كمنيا (ـ1980 لسنة 13)

 (.الحد األدنى لممعاشات)ك (الكفاة
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 حيث أف سف التقاعد جاءت عامة كمطمقة يراعى بأف السف القانكنية لبمكغ  -3
، ( سنة65)سف الشيخكخة ألعضاء الييئات القضائية مف الجنسيف ىي 

مف الجنسيف، كذلؾ كفقًا  (لمقضاة فقط)كيجكز تمدييا لمدة سنتيف بالنسبة 
، (ـ2012 لسنة 42)المعدلة بالقانكف رقـ  (99)لمشركط المحددة بنص المادة 

بشأف تعديل بعض نصكص قانكف نظاـ القضاء عمى أف تحسب السف كفقًا 
 .لشيادة الميبلد المقدمة عند التعييف دكف غيرىا

 يراعى أنو يجكز بطمب كتابي اإلحالة عمى المعاش متى تجاكز عضك الييئة  -4
 .شمسية ( سنة55)القضائية سف 

أميف /  يراعى أف عبلكة التمييز جزء ال يتجزأ مف المرتب كفقًا لقرار السيد -5
بشأف  (ـ1992 لسنة 83)سابقًا رقـ / لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي

 .تحديد المزايا الداخمة في حساب االشتراؾ كتسكية الحقكؽ الضمانية

 يراعى أف الحد األدنى لممعاشات المستحقة ألعضاء الييئات القضائية  -6
مف الحد  (%80)كغيرىـ مف المشتركيف في نظاـ الضماف االجتماعي ىك 

شيريًا كالحد األقصى لممعاش  ( دينار450)األدنى لؤلجكر كبما ال يقل عف 
مف آخر  (%100)في حالتي بمكغ سف الشيخكخة كالعجز الصحي فقط 

 .مرتب

تتـ تسكية  (بالكفاة) في حالة إنياء خدمة أحد أعضاء الييئات القضائية  -7
 لسنة 13)معاشو كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا في قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

، كالئحة (ـ1981 لسنة 669)، كالئحة المعاشات الضمانية رقـ (ـ1980
كذلؾ كمو تنفيذًا  (ـ1991 لسنة 1079)التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش رقـ 

، كالتي تنص صراحًة (ـ2012 لسنة 58)مف القانكف رقـ  (1)لنص المادة 
بأف ما لـ يرد بشأنو نص في القانكف المذككر تطبق بشأنو األحكاـ العامة 

 .لمتقاعد

 ( سنة20) بالنسبة ألعضاء الييئات القضائية الذيف تقل مدة خدمتيـ عف  -8
كالمحاليف عمى التقاعد ألؼ سبب مف األسباب تتـ تسكية معاشاتيـ كفقًا 

 .كتعديبلتو (ـ1980 لسنة 13)لمقانكف رقـ 
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 لدكاعي المصمحة العامة كلمعرفة المبالغ التي يجب عمى الخزانة العامة  -9
ترجعييا لصندكؽ الضماف االجتماعي عف كل معاش مستحق لكل عضك 
ىيئة قضائية عمى حدػ  يجب عمى كافة الفركع التقيد التاـ بطمب كافة 
المستندات بما فييا تسمسل المرتبات عف الثبلث سنكات األخيرة مع القياـ 
- بتسكية المعاشات كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا في نظاـ الضماف االجتماعي    

دراجيا في منظكمة الحاسب اآللي - حسب فئة االستحقاؽ كمراجعتيا كا 
 :لمصندكؽ كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا عمى النحك التالي

دراج المعاش الضماني المستحق لعضك الييئة القضائية  -أ  تسكية كمراجعة كا 
، كالمكائح (ـ1980 لسنة 13)كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا في القانكف رقـ 

 .المنفذة لو في خانة قيمة المعاش بمنظكمة المعاشات الضمانية

، كالقكانيف (ـ2006 لسنة 06) تسكية كمراجعة المعاش كفقًا لمقانكف رقـ  -ب 
كالقرارات المعدلة كالمنفذة لو بشكل مستقل في استمارة خاصة تعدىا إدارة 

 .المعاشات كالمنافع ليذا الغرض

 إدراج الفركقات المالية المستحقة ألعضاء الييئات القضائية تنفيذًا  -ج 
كالقكانيف كالقرارات المعدلة كالمنفذة لو  (ـ2006 لسنة 06)لمقانكف رقـ 

بشكل مستقل في منظكمة الحاسب اآللي في خانة فرؽ المعاش لتسييل 
 .المطالبة بيا لدػ كزارة المالية

 عمى األقساـ المختصة بفركع الصندكؽ حصر قيمة فرؽ المعاش المصركؼ  -10
حالتيا في كشكفات  شيريًا لكل عضك مف أعضاء الييئات القضائية كا 

حصائيات شيرية لئلدارات المختصة  إدارة المعمكمات كالتكثيق إدارة )كا 
عف  (إدارة المراجعة الداخمية–الشؤكف المالية ، إدارة المعاشات كالمنافع 

 .طريق إدارة الفرع، لممطالبة بالقيمة لدػ كزارة المالية

 يتـ يدكيًا استكماؿ البيانات المتعمقة بأعضاء الييئات القضائية في منظكمة  -11
المعاشات بشكل كامل كمف ضمنيا الرقـ الكطني لؤلسرة بالكامل مع التأكد 
 .مف الكظيفة التي كاف يشغميا عضك الييئة القضائية قبل إحالتو عمى التقاعد
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 :سرياف تعميمات العمل: سادساًال 
مدير إدارة المعاشات كالمنافع عقد اجتماع تقابمي استثنائي / يتكلى السيد

لرؤساء األقساـ المناظرة إلدارتو فكر صدكر ىذه التعميمات كذلؾ لتأميف تنفيذ ىذه 
 .التعميمات بدقة متناىية كجكدة عالية دكف تأخير

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 إدريس حفيظة المبروؾ.   د
 رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ
 لصنػدوؽ الضمػاف االجتمػاعي

 
 ـ29/4/2014صدر في بنغازؼ في 
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 الدرجة الوظٌفٌة التصنٌف الوظٌفً ت

باب المربوط 
وفماً لمرار 

 لسنة 52رلم 
2011 

إضافة عالوة 
التمٌٌز بنسبة 

50 %
 للمضاة

معدل 
الزٌادة 
 للمضاة

إضافة عالوة 
التمٌٌز بنسبة 

لغٌر % 40
 المضاة

معدل 
الزٌادة 
لغٌر 
 المضاة

بداٌة المربوط 
وفماً للمرار 

 521رلم 
 2013لسنة 

معدل الزٌادة 
 للمتفرغٌن

 رؤساء محاكم االستئناف 1

 2010 (أ)الرابعة عشر

3015 225%   

6800 

 

 
ة االمضاٌا، المحام)ورؤساء إدارة بإدارة  (أ)والمحامون العامون من الفئة 

 (العامة، المانون
  2814 241% 338% 

 وكالء محاكم االستئناف 2

 1860 (ب)الرابعة عشر

2790 229%   

6400 

 

 
المضاٌا، )ووكالء إدارات بإدارات  (ب)والمحامون العاملون من الفئة 

 .(المحاماة العامة، المانون
  2604 245% 344% 

 المستشارون 3

 1710 (أ)الثالثة عشر 

2565 234%   

6000 

 

 
المستشارون ورؤساء النٌابة والمستشارٌن بإدارتً المضاٌا والمانون 

 .بإدارة المحاماة العامة (أ)والمحامٌن من الفئة 
  2394 250% 350% 

 رؤساء المحاكم االبتدائٌة 4

 1560 (ب)الثالثة عشر 

2340 243%   

5700 

 

 
 (أ)ونواب النٌابة من الدرجة األولى والمستشارٌن المساعدٌن من الفئة 

 .بإدارة المحاماة العامة (ب)بإدارتً المضاٌا والمانون والمحامٌن من الفئة 
  3184 261% 365% 

 وكالء المحاكم االبتدائٌة 5

 1440 الثانٌة عشر

2280 236%   

5400 

 

 
 (ب)ونواب النٌابة من الدرجة الثانٌة والمستشارٌن المساعدٌن من الفئة 

 .بإدارة المحاماة العامة (ج)بإدارتً المضاٌا والمانون والمحامٌن من الفئة 
  2016 267% 375% 

 القضاة 6

 1320 الحادٌة عشر

1980 252%   

5000 

 

 

المضاء ووكالء النٌابة من الدرجة األولى من الدرجة األولى بإدارتً 
المضاٌا والمحاماة العامة والباحثٌن المانونٌٌن من الدرجة األولى بإدارة 

 .المانون
  1848 270% 378% 

 القضاة 7

 1200 (أ)العاشرة 

1800 244%   

4400 

 

 

ووكالء النٌابة من الدرجة الثانٌة والمحامٌن من الدرجة الثانٌة بإدارتً 
المضاٌا والمحاماة العامة والباحثٌن المانونٌٌن من الدرجة الثانٌة بإدارة 

 .المانون
  1680 261% 366% 

 المضاة 8

 1060 (ب)العاشرة 

1590 226%   

3600 

 

 

ووكالء النٌابة من الدرجة الثالثة والمحامٌن من الدرجة الثالثة بإدارتً 
المضاٌا والمحاماة العامة والباحثٌن المانونٌٌن من الدرجة الثالثة بإدارة 

 .المانون
  1484 242% 339% 

9 
مساعدو النٌابة والمحامٌن من الدرجة الرابعة بإدارتً المضاٌا والمحاماة 

 .العامة والباحثٌن المانونٌٌن من الدرجة الرابعة بإدارة المانون
 %361 3400 %258 1316 %241 1410 940 التاسعة

10 
معانو النٌابة والمحامٌن تحت التمرٌن بإدارتً المضاٌا والمحاماة العامة 

 .والباحثٌن المانونٌٌن المساعدٌن بإدارة المانون
 %342 3000 %244 1226.4 %228 1314 876 الثامنة
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  ـ بشأف2014لسنة  (4)تعميمات العمل رقـ 
 ألعضاء" الجديدة"تسوية المعاشات 

  الييئػػات القضائيػػػػػػػػػة
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
  بنغازر –اادارة العامة 
  ـ2014لسنة  (4)تعميمات العمل رقـ 
 ألعضاء الييئات القضائية (الجديدة)بشأف تسوية المعاشات 

لدكاعي المصمحة العامة كنظرًا لكثرة االستفسارات الكاردة مف الفركع بشأف 
ضركرة تحديد آلية تسكية الحقكؽ التقاعدية الخاصة بأعضاء الييئات القضائية 
كتكحيدًا لئلجراءات التنفيذية بيذا الخصكص كبعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف 

كتعديبلتو كلكائحو التنفيذية كعمى القانكف رقـ  (ـ1980 لسنة 13)االجتماعي رقـ 
، (ـ2012 لسنة 42)بشأف نظاـ القضاء كعمى القانكف رقـ  (ـ2006 لسنة 06)

، كعمى القانكف (ـ2006 لسنة 06)بشأف تعديل مادتيف في قانكف نظاـ القضاء رقـ 
، بشأف (ـ2006 لسنة 06)بشأف تعديل أحكاـ القانكف رقـ  (ـ2012 لسنة 58)رقـ 

بشأف  (ـ2012 لسنة 76)نظاـ القضاء كعمى قرار المجمس األعمى لمقضاء رقـ 
تقرير عبلكة تمييز ألعضاء الييئات القضائية كعمى قرار المجنة الشعبية العامة سابقًا 

بشأف زيادة مرتبات أعضاء الييئات القضائية كعمى قرار  (ـ2011 لسنة 52)رقـ 
بشأف زيادة مرتبات الييئات القضائية  (ـ2013 لسنة 521)مجمس الكزراء رقـ 

 :كتكحيدًا لئلجراءات تراعى التعميمات التالية

 ـ01/04/2014تسوية المعاشات الجديدة ألعضاء الييئات القضائية اعتباراًال مف : أوالًال 
بشأف تعديل بعض أحكاـ نظاـ القضاء  (ـ2012 لسنة 58)تنفيذًا لمقانكف رقـ 

 كالذؼ لـ ينص عمى الحد األدنى كالحد األقصى لممعاشات المستحقة ألعضاء –
تتـ تسكية معاشات الشيخكخة كالعجز الصحي ألعضاء الييئات - الييئات القضائية

القضائية كفقًا آلخر مرتب مع مراعاة الحد األدنى لممعاشات كبحيث ال يزيد الحد 
مف آخر مرتب كمع مراعاة بقية الشركط الكاردة  (%100)األقصى لممعاش عف 

عمى  (ـ2012 لسنة 76)بشأف عبلكة التمييز في قرار المجمس األعمى لمقضاء رقـ 
 :النحك التالي

 (1)= ...  سنة األكلى مف الخدمة20% )70×(حسب شيادة الدفع األخير) آخر مرتب  -1

 (2%= .... )2×مدة الخدمة التالية× (حسب شيادة الدفع األخير) آخر مرتب  -2
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 .كيككف مجمكعيما ىك قيمة المعاش المستحق (2)ك  (1) يجمع ناتج الفقرتيف  -3

الحد األدنى لممعاشات المستحقة ألعضاء الييئات القضائية يجب أف ال يقل عف  -4
أك الحد األدنى  ( دينار450)إلى مف الحد األدنى لؤلجكر عمى أف يرفع  (80%)

مف  (%100)المقرر كقت التسكية كالحد األقصى لممعاشات المستحقة ليـ ال يتجاكز 
 .آخر مرتب

 :ترميز المعاشات الضمانية المستحقة ألعضاء الييئات القضائية: ثانياًال 
تتكلى إدارة المعمكمات كالتكثيق إعادة ترميز المعاشات الضمانية المستحقة 

 :ألعضاء الييئات القضائية كفقا لمجدكؿ المبيف أدناه
 الرمز البياف ت

 4108 شيخكخة -1
 4208 عجز كمي عف إصابة العمل -2
 4408 عجز كمي لغير إصابة العمل -3
 4508 معاش أسرة عف متكفي  -4

 :حق المنازعة الضمانية في معاشات الييئات القضائية: ثالثاًال 
حق المنازعة أماـ لجاف المنازعات الضمانية مكفكؿ لجميع األطراؼ كفقًا 

، كبالنسبة (ـ1980 لسنة 13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (44)لنص المادة 
دكف غيرىـ مف المشتركيف في نظاـ الضماف )ألعضاء الييئات القضائية 

فقد كفل ليـ المشرع حق المنازعة أماـ المجمس األعمى لمقضاء كفقًا  (االجتماعي
 .ألعضاء الييئات القضائية نيائي كال يجكز الطعف فيو (6)لنص المادة 

 :قواعد وأحكاـ عامة يجب مراعاتيا بكل دقة: رابعاًال 
 يطمب التقيد التاـ باإلجراءات المتعمقة بالتأكد مف صحة كسبلمة المستندات  -1

كصحة إجراءات تسجيل المشتركيف في نظاـ الضماف االجتماعي كالتأكد مف 
صحة سداد االشتراكات الضمانية عمى المرتبات كالميايا كاألجكر كالمكافآت 
كمف صحة مدة الخدمة كا عداد مذكرة التفتيش الميداني عمى جية العمل عند 
إحالة المشتركيف عمى التقاعد كا عداد المذكرة المنصكص عمييا في المكاد 
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 (ـ1981 لسنة 669)مف الئحة المعاشات الضمانية رقـ  (97ك 73ك 20)
 .(ـ2006 لسنة 2)كتعميمات العمل رقـ 

 يسرؼ عمى أعضاء الييئات القضائية المحاليف عمى التقاعد فيما لـ يرد  -2
بشأف تعديل بعض أحكاـ نظاـ  (ـ2012 لسنة 58)بشأنو نص بالقانكف رقـ 

القضاء النصكص كالقكاعد القانكنية الكاردة بقانكف الضماف االجتماعي رقـ 
تسكية المعاش في حالة )، كالمكائح المنفذة لو، كمنيا (ـ1980 لسنة 13)

 (.الحد األدنى لممعاشات)ك (الكفاة

يراعى بأف السف القانكنية لبمكغ -  حيث أف سف التقاعد جاءت عامة كمطمقة  -3
، ( سنة65)سف الشيخكخة ألعضاء الييئات القضائية مف الجنسيف ىي 

كذلؾ كفقًا - مف الجنسيف (لمقضاء فقط)كيجكز تمديدىا لمدة سنتيف بالنسبة 
، (ـ2012 لسنة 42)المعدلة بالقانكف رقـ  (99)لمشركط المحدد بنص المادة 

بشأف تعديل بعض نصكص قانكف نظاـ القضاء عمى أف تحسب السف كفقًا 
 .لشيادة الميبلد المقدمة عند التعييف دكف غيرىا

 يراعى بأنو يجكز بطمب كتابي اإلحالة عمى المعاش متى تجاكز عضك  -4
 .سنة شمسية (55)الييئة القضائية سف 

أميف /  يراعى بأف عبلكة التمييز جزء ال يتجزأ مف المرتب كفقًا لقرار السيد -5
بشأف  (ـ1992 لسنة 83)سابقًا رقـ / لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي

 .تحديد المزايا الداخمة في حساب االشتراؾ كتسكية الحقكؽ الضمانية

 يراعى بأف الحد األدنى لممعاشات المستحقة ألعضاء الييئات القضائية ىك  -6
أك )دينار شيريًا  (450)مف الحد األدنى لؤلجكر كبما ال يقل عف  (80%)

بمكغ )كالحد األقصى لممعاش في حالتي  (الحد األدنى المقرر كقت التسكية
 .مف آخر مرتب (%100)ىك  (سف الشيخكخة كالعجز الصحي فقط

تتـ تسكية  (بالكفاة)في حالة انتياء خدمة أحد أعضاء الييئات القضائية 
 لسنة 13)معاشو كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا في قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

، كالئحة التسجيل (ـ1981 لسنة 669)، كالئحة المعاشات الضمانية رقـ (ـ1980
كبالنسبة ألعضاء الييئات  (ـ1991 لسنة 1079)كاالشتراكات كالتفتيش رقـ 



474 

 

كيحالكف عمى التقاعد ألؼ سبب مف  ( سنة20)القضائية الذيف تقل مدة خدمتيـ عف 
كتعديبلتو كذلؾ  (ـ1980 لسنة 13)األسباب تتـ تسكية معاشاتيـ كفقًا لمقانكف رقـ 

كالتي تنص صراحًة بأف  (ـ2012 لسنة 58)مف القانكف رقـ  (1)تنفيذًا لنص المادة 
 .ما لـ يرد بشأنو نص في القانكف المذككر تطبق بشأنو األحكاـ العاـ لمتقاعد

 حرصًا عمى أمكاؿ المشتركيف في نظاـ الضماف االجتماعي كلمعرفة المبالغ  -7
التي يجب عمى الخزانة العامة ترجيعيا لصندكؽ الضماف االجتماعي عف كل 
معاش مستحق ألعضاء الييئات القضائية يجب عمى كافة الفركع التقيد التاـ 
بطمب كافة المستندات بما فييا تسمسل المرتبات عف الثبلث سنكات األخيرة 

مع القياـ بتسكية المعاشات كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا في نظاـ الضماف 
دراجيا في منظكمة الحاسب - حسب فئة االستحقاؽ-االجتماعي  كمراجعتيا كا 

 :اآللي لمصندكؽ كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا عمى النحك التالي

دراج المعاش الضماني المستحق لعضك الييئة القضائية  -أ  تسكية كمراجعة كا 
، كالمكائح (ـ1980 لسنة 13)كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا في القانكف رقـ 

 .المنفذة لو في خانة قيمة المعاش بمنظكمة المعاشات الضمانية

، كالقكانيف (ـ2006 لسنة 06) تسكية كمراجعة المعاش كفقًا لمقانكف رقـ  -ب 
كالقرارات المعدلة كالمنفذة لو بشكل مستقل في استمارة خاصة تعدىا إدارة 

 .المعاشات كالمنافع ليذا الغرض

 إدراج قيمة الفرؽ بيف المعاش المسكؼ كفقًا لقانكف نظاـ القضاء كالمعاش  -ج 
المستحق كفقًا ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي بشكل مستقل في 

منظكمة الحاسب اآللي في خانة فرؽ المعاش لتسييل المطالبة لدػ كزارة 
 .المالية

 عمى األقساـ المختصة بفركع الصندكؽ حصر قيمة فرؽ المعاش المصركؼ  -8
حالتو في كشكفات  شيريًا لكل عضك مف أعضاء الييئات القضائية كا 

حصائيات شيرية لئلدارة المختصة  إدارة المعمكمات كالتكثيق، إدارة الشؤكف )كا 
عف طريق إدارة  (المالية، إدارة المعاشات كالمنافع، إدارة المراجعة الداخمية

 .الفرع لمطالبة كزارة المالية بالقيمة
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 يتـ يدكيًا استكماؿ البيانات المتعمقة بأعضاء الييئات القضائية في منظكمة  -9
المعاشات بشكل كامل كمف ضمنيا الرقـ الكطني لؤلسرة بالكامل مع التأكد 

مف الكظيفة التي كاف يشغميا عضك الييئة القضائية قبل إحالتو عمى التقاعد 
 .(أك عضك ىيئة قضائية مف غير القضاة- قاضي-  غير متفرغ–متفرغ )

يعمل بيذا التعميمات اعتباراًال مف تاريخ صدورىا فيما يخص المعاشات    
 .الجديدة المستحقة ألعضاء الييئات القضائية

 
 إدريس حفيظة المبروؾ. د

 رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ
              لصندوؽ الضماف االجتماعي

 
 ـ29/4/2014صدر في بنغازؼ في 
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  ـ2013لسنة  (19)القانوف رقـ 
 في شأف إعادة تنظيـ ديواف المحاسبة
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  ـ2013لسنة  (19)القانوف رقـ 
 في شأف إعادة تنظيـ ديواف المحاسبة

 المؤتمر الوطني العاـ
 :بعد االطالع

  ـ كتعديبلتو2011/أغسطس/3عمى اإلعبلف الدستكرؼ المؤقت الصادر في. 

  ـ في شأف اعتماد 2013لسنة  (62)كعمى قرار المؤتمر الكطني العاـ رقـ
 .تعديل النظاـ الداخمي لممؤتمر

 كعمى قانكف العقكبات كاإلجراءات الجنائية كالتشريعات المكممة ليما. 

  كعمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة كالئحة الميزانية كالحسابات كالمخازف. 

  ـ بإعادة تنظيـ الرقابة الشعبية 1996لسنة  (11)كعمى القانكف رقـ
 .كتعديبلتو

 كعمى قانكف نظاـ القضاء كتعديبلتو. 

  ـ بشأف إنشاء كتنظيـ جياز المراجعة 2007لسنة  (2)كعمى القانكف رقـ
 .المالية

  ـ بشأف إنشاء كتنظيـ جياز المراجعة 2007لسنة  (3)كعمى القانكف رقـ
 .المالية

  ـ بشأف إنشاء 2011لسنة  (119)كعمى قرار المجمس الكطني االنتقالي رقـ
 .ديكاف المحاسبة كتحديد اختصاصاتو

  ـ بشأف إصدار قانكف عبلقات العمل 2010لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ
 .كالئحتو التنفيذية

  كعمى ما خمص إليو المؤتمر الكطني العاـ في اجتماعو العادؼ التاسع
 .ـ16/6/2013كالتسعيف المنعقد بتاريخ 

  



478 

 

 :صدر القانوف اآلتي

 (1)مادة 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 (42)مادة 
تسرؼ عمى رئيس الديكاف كككيمو كأعضائو كمكظفيو أحكاـ قانكف عبلقات 

 .العمل كذلؾ فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا القانكف 
 (55)مادة 

 :تمغي القكانيف كالقرارات اآلتية
 .ـ بتنظيـ التفتيش كالرقابة الشعبية2007لسنة  (2)القانكف رقـ  -

 .ـ بشأف إعادة كتنظيـ جياز المراجعة المالية2007لسنة  (3)القانكف رقـ  -

ـ في شأف 2011لسنة  (119)قرار المجمس الكطني االنتقالي المؤقت رقـ  -
 .إنشاء ديكاف المحاسبة كما يمغى كل حكـ يتعارض كأحكاـ ىذا القانكف 

 (56)مادة 
 .يعمل بأحكاـ ىذا القانكف مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة الرسمية

 
 ليبيا- المؤتمر الوطني العاـ 

 
 صدر في طرابمس

 ىػ1434/ رمضاف/ 23: بتاريخ
 ـ1/8/2013: المكافق
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  ـ2013لسنة  (20)القانوف رقـ 

 بإنشاء ىيئة الرقػػػػػػػػػػابة اادارية
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 و 2013نسُت  (20)قبَىٌ رقى ال

 اإلداريتبإَشبء هيئت انزقببت 

 المؤتمر الوطني العاـ

 :بعد ااطالع

 .ـ كتعديبلتو2011/أغسطس/3عمى اإلعبلف الدستكرؼ المؤقت الصادر في  -

ـ في شأف اعتماد 2013لسنة  (62)كعمى قرار المؤتمر الكطني العاـ رقـ  -
 .تعديل النظاـ الداخمي لممؤتمر

 .كعمى قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية كالتشريعات المكممة ليما -

 .كعمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة كالئحة الميزانية كالحسابات كالمخازف  -

ـ بإعادة تنظيـ الرقابة الشعبية 1996لسنة  (11)كعمى القانكف رقـ  -
 .كتعديبلتو

 .كعمى قانكف نظاـ القضاء كتعديبلتو -

ـ بشأف إنشاء كتنظيـ جياز المراجعة 2007لسنة  (2)كعمى القانكف رقـ  -
 .المالية

نشاء كتنظيـ جياز المراجعة 2007لسنة  (3)كعمى القانكف رقـ  -  بشأف كا 
 .المالية

ـ بشأف إنشاء 2011لسنة  (119)كعمى قرار المجمس الكطني االنتقالي رقـ  -
 .ديكاف المحاسبة كتحديد اختصاصاتو

ـ بشأف إصدار قانكف عبلقات العمل 2010لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ  -
 .كالئحتو التنفيذية

 .ـ بإعادة تنظيـ ديكاف المحاسبة2013لسنة  (19)كعمى القانكف رقـ  -

 العادؼ التاسع اجتماعوكعمى ما خمص إليو المؤتمر الكطني العاـ في  -
 .ـ23/6/2013كالتسعيف المنعقد في تاريخ 
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 :صدر انقبَىٌ اآلتي                                       

 (1)مادة 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
 (18)مادة 

تسرؼ عمى رئيس الييئة كككيميا كأعضائيا كمكظفييا أحكاـ قانكف عبلقات 
 .العمل كذلؾ فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا القانكف 

 (58)مادة 

تصدر البلئحة التنفيذية ليذا القانكف بقرار مف السمطة التشريعية بناء عمى 
 .عرض مف رئيس الييئة

 (59)مادة 

يتـ تكزيع العامميف كاألصكؿ الثابتة كالمنقكلة بيف ديكاف المحاسبة كىيئة 
الرقابة اإلدارية مف قبل لجنة يصدر تشكيميا قرار مف مكتب رئاسة المؤتمر بناء 

 .عمى اقتراح مف لجنة متابعة األجيزة الرقابية بالمؤتمر الكطني العاـ

 (60)مادة 

. يعمل بأحكاـ ىذا القانكف مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة الرسمية
 

 المؤتمر الوطني العاـ

 
 

 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصدر في طراب

 ىػ1434/رمضاف/3: بتاريخ

 ـ2013/أغسطس/ 1:المكافق
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 نبذة عف لجاف المنازعات الضمانية
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 :لجاف المنازعات
ـ 1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (44)تقضي المادة 

عمى تشكيل لجاف إدارية ذات اختصاص قضائي تختص بالفصل في المنازعات 
المتعمقة بتطبيق قانكف الضماف االجتماعي كلكائحو كالتي تنشأ بيف المضمكنيف 
كجيات العمل، أك التي تنشأ بيف ىذيف الطرفيف أك أحدىما كبيف المجاف الشعبية 

لمضماف االجتماعي في البمديات، كذلؾ تيسيرًا عمى أطراؼ ىذه المنازعات كتحقيقًا 
كمؤدػ النص الجديد أف ىذه المنازعات ال . لمتخصص في نظرىا كالفصل فييا

يجكز رفعيا إلى المحاكـ كما ال يجكز نظرىا أماـ أية جية قضائية، إال بعد عرضيا 
عمى ىذه المجاف، حتى إذا أصدرت بشأنيا قرارًا جاز الطعف فيو أماـ محكمة القضاء 

 .اإلدارؼ شأف سائر القرارات الصادرة عف لجاف إدارية ذات اختصاص قضائي
كقد ركعي أف تشكل المجاف مف عناصر قضائية كشعبية ضمانية كأف تشكل 

عمى أنو يجكز أف تتعدد المجاف في البمدية الكاحدة إذا . لجنة كاحدة في كل بمدية
 .اقتضت الحاجة ذلؾ

كأكجب القانكف أف تنجز أعماليا عمى كجو . كجعمت ألعضاء المجاف حكافز
صدار القرارات . السرعة مع عدـ اإلخبلؿ بالضمانات البلزمة لنظر المنازعات كا 
 .فييا

ىذا كنشير إلى أنو كانت قد صدرت الئحة بشأف تنظيـ أعماؿ لجاف 
 يناير 2ىػ المكافق 19/12/1394 المؤرخ في 714: المنازعات بقرار أميف العدؿ رقـ

 72: مف قانكف الضماف االجتماعي السابق رقـ (39)ـ بناًء عمى نص المادة 1975
كىذه البلئحة باقية بالقدر الذؼ ال تخالف فيو أحكاـ قانكف الضماف . ـ1973لسنة 

مف ىذا  (53)كذلؾ عمبًل بحكـ المادة . ما لـ تمغ أك تعدؿ. االجتماعي الجديد
ـ لتنظيـ عمل لجاف الفصل في 2007 لسنة 132القانكف، كقد صدر القرار رقـ 
كتشكل ىذه المجاف بقرار مف مدير الفرع .ـ9/8/2007المنازعات الضمانية بتاريخ 

 .عمى أف تشكل مف لجنتيف أصمية كاحتياطية، المختص 
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 "سابقاًال "قرار أميف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ 

  ـ2007لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (132 )رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
  بشأف نظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عمل لجاف الفصػػػػػػػػػػػػػػػل
 في المنازعات الناشئة عف تطبيق قانوف 
 الضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف االجتماعي
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 قرار أميف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ
  ـ2007لسنة  (132)رقـ 

بشأف نظاـ عمل لجاف الفصل في المنازعات الناشئة عف تطبيق قانوف 
 الضماف االجتماعي

 :أميف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ
 مسيحي بشأف الضماف 1980لسنة  (13)بعد االطبلع عمى القانكف رقـ  -

 .االجتماعي كتعديبلتو

 .كعمى قانكف المرافعات المدنية كالتجارية كتعديبلتو -

 . مسيحي بشأف نظاـ القضاء2006لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -

ر بشأف نظاـ عمل المؤتمرات الشعبية .ك1375 لسنة 1كعمى القانكف رقـ  -
 .كالمجاف الشعبية كالئحتو التنفيذية

ميبلدية بشأف 1427لسنة  (175)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة لمعدؿ رقـ  -
نظاـ عمل لجاف الفصل في المنازعات الناشئة عف تطبيق قانكف الضماف 

 .االجتماعي

أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف / كبناًء عمى ما عرضو األخ  -
 . مسيحي12/6/2007المؤرخ  (185)االجتماعي بكتابو رقـ 

 قػػػرر
 (1)مادة 

تعرض المنازعات التي تنشأ بيف المشتركيف أك المستحقيف عنيـ كأصحاب 
العمل كصندكؽ الضماف االجتماعي عمى لجاف الفصل في المنازعات الناشئة عف 
تطبيق قانكف الضماف االجتماعي كفقًا لئلجراءات كاألكضاع المنصكص عمييا في 

 .ىذا القرار
 (2)مادة 

تقدـ المنازعة مف صاحب الشأف بصحيفة يكدعيا أمانة سر المجنة مقابل 
إيصاؿ مبيف فيو تاريخ تقديميا كرقـ قيدىا في السجل المعد لذلؾ كالمستندات المرفقة 
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بيا، كيجب أف تتضمف الصحيفة فضبًل عف بياف أسـ صاحب الشأف كصفتو 
كمكطنو بيانًا كافيًا عف مكضكع المنازعة، كترفق بيا المستندات المؤيدة ليا بما في 
ذلؾ تقديـ إفادة مف فرع الصندكؽ المختص تفيد أف المنازع مف أصحاب المعاشات 

 .أك أف إجراءات الربط ستتـ داخل الفرع
 (3)مادة 

يعد بأمانة سر المجنة سجل تقيد فيو المنازعات المقدمة بأرقاـ مسمسمة حسب 
تكاريخ كركدىا كيبيف في السجل تاريخ كركد المنازعة كأسـ صاحب الشأف كمكطنو 
كمكضكعيا، كعمى أمانة سر المجنة عدـ قبكؿ طمبات المنازعة التي يككف مقدمييا 

خارج االختصاص المكاني لمجنة، كيككف لكل منازع ممف خاص تكدع فيو كل 
 .كاألكراؽ كالمستندات المتعمقة بيا

 (4)مادة 
يحدد أميف سر المجنة ميعادًا لنظر النزاع بالتأشير عمى صحيفة المنازعة، 
كيخطر أطراؼ النزاع بذلؾ خبلؿ خمسة عشر يكمًا مف تاريخ كركد الصحيفة، مع 

 .التنبيو عمييـ بإبداء رأييـ في الخصكص
 (5)مادة 

تعقد المجنة جمساتيا بصفة دكرية يـك األحد األكؿ كالثالث مف كل شير بمقر 
فرع صندكؽ الصندكؽ االجتماعي المختص، كلرئيس المجنة زيادة عدد الجمسات إذا 

 .اقتضى ذلؾ
 (6)مادة 

ال يجكز ألؼ مف لجاف المنازعات قبكؿ منازعة تـ النظر فييا بنفس الشركط 
كاألكضاع لدػ لجنة أخرػ، كيتعرض لممسائمة التأديبية كالجنائية المقررة قانكنًا كل 

مف يخالف ذلؾ، كما يتعرض كل مف قدـ مستندات غير صحيحة لمجنة بذات 
 .العقكبات ككفقًا لؤلحكاـ التشريعية المنظمة
 
 
 



487 

 

 (7)مادة 
ال يككف انعقاد المجنة صحيحًا إال بحضكر جميع أعضائيا، كتككف جمساتيا 
سرية، كتصدر قراراتيا باألغمبية كتككف مسببة كيكقع عميو رئيس المجنة كاألعضاء 
 .كأميف السر، كلذكؼ الشأف حضكر جمسات المجنة بأنفسيـ أك بمف ينكب عنيـ قانكناً 

 (8)مادة 
تسقط عضكية أؼ مف أعضاء المجنة بتخمفو عف حضكر جمساتيا ثبلث 

 .مرات متتالية، كعمى الجية التي يتبعيا اختيار بديبًل عنو
 (9)مادة 

ال يجكز أف يشترؾ في اجتماعات المجنة أؼ عضك تككف لو أك ألحد أقاربو 
حتى الدرجة الرابعة مصمحة شخصية في إحدػ المنازعات المعركضة أك أف يككف 

 .نائبًا أك ككيبًل عف صاحب الشأف في أؼ نزاع مطركح عمى المجنة
كعمى رئيس كأعضاء المجنة إذا تكافرت في أؼ منيـ حالة مف الحاالت 

 .المنصكص عميو في الفقرة السابقة أف يتنحى عف نظر المنازعة
 (10)مادة 

تعرض المنازعة باستعراض مكضكعيا كاألسانيد القائمة عمييا، كألطراؼ 
بداء دفاعيـ كدفكعيـ حكؿ ذلؾ  .النزاع مناقشة كا 

ذا رأت المجنة أف المنازعة مييأة لمفصل فييا فصمت فييا في ذات الجمسة  كا 
أك بجمسة الحقة، مع ضركرة إيداع األسباب التي بني عمييا قرارىا في أجل ال يتعدػ 

 .شير مف تاريخيا
 (11)مادة 

لمجنة أف تطمب مف ذكؼ الشأف تقديـ ما تراه ضركريًا مف البيانات كاألكراؽ أك 
الشيادات، كليا أف تدعك مف ترػ االستعانة بخبرتو لئلدالء برأيو فيما تثيره المنازعة 

 .مف مسائل فنية
 (12)مادة 

إذا غاب المنازع عف حضكر الجمسة األكلى المحددة لنظر الدعكػ رغـ 
إخطاره بيا أجمت إلى جمسة الحقة يخطر بيا أطراؼ النزاع، كيجكز لمجنة أف تفصل 
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في الدعكػ إذا كانت عناصرىا مستكممة، فإذا غاب المنازع عف الجمسة الثانية 
 .تفصل المجنة في المنازعة عمى ضكء ما يثبت لدييا مف بيانات ككقائع

 (13)مادة 
يتكلى أميف سر المجنة إعبلف الخصـك بقراراتيا، فإذا كاف القرار صادرًا 
لصالح المشترؾ أك المستحقيف عنو أك أصحاب العمل يقـك المحضركف بدائرة 

المحكمة االبتدائية المختصة بتنفيذه بناًء عمى طمب ذكؼ الشأف باألكضاع المقررة 
في قانكف المرافعات، كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بالمسؤكلية التأديبية كالجنائية لمف رفض 

 .أك تراخى عف التنفيذ مف المكظفيف المختصيف
 (14)مادة 

ال يحكؿ عمل رؤساء لجاف المنازعات دكف خضكع أعماليـ المتعمقة بتمؾ 
المجاف لئلجراءات المنصكص عمييا ببلئحة التفتيش عمى الييئات القضائية، كيجكز 
لصندكؽ الضماف االجتماعي إحالة أؼ قرار مف قرارات تمؾ المجاف إلدارة التفتيش 

 .عمى الييئات القضائية
 (15)مادة 

تسمـ جميع اإلخطارات كاإلعبلنات المنصكص عمييا في ىذا القرار إلى 
 .صاحب الشأف أك مف ينكب عنو أك ترسل لمكطنو بخطاب مسجل بعمـ الكصكؿ

 (16)مادة 
ميبلدية بشأف 1427لسنة  (175)يمغى قرار المجنة الشعبية العامة لمعدؿ رقـ 

تنظيـ عمل لجاف الفصل في المنازعات الناشئة عف تطبيق قانكف الضماف 
 .االجتماعي

 (17)مادة 
عمى الجيات المختصة تنفيذ ىذا القرار، كيعمل بو اعتبارًا مف تاريخ صدكره، 

 .كينشر في مدكنة اإلجراءات
 مصطفى   عبد الجميل
 أميف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ

 ر.ك1375/ىانيباؿ/9صدر في 
 مسيحي9/8/2007المكافق 
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رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ لصندوؽ / قرار السيد
                   ـ , بشأف 2015لسنة  (413)اعي رقـ تـالضماف االج
.  ـ 2013لسنة  (586)ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة بالقرار رؽ ػػػػػػػػػتعديل ـ
  



490 

 

قػػػػرار رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ لصندوؽ الضماف االجتماعي 
 ـ 2015 ( 413 )رقـ 

بشػػأف تعديػػػل مػػػػادة بقػػػػػرار 
 : االجتماعي  رئيس مجمس اادارة والمدير العاـ لصندوؽ الضماف

              بعػػػػػد االطػػػػبلع عمى اإلعػػػػػػػبلف الدسػػػػػػتكرؼ الصػػػػػادر عف المجمػػػػس 
                                                                                       . ( ـ30/80/2011)بتاريخ الػػػػكطني االنتقالي  

              ػػأف الضػػػػػػماف ش ـ ، بػ1980لسػػػػػنة  (13) كعمػػػػػى القػػػػػانكف رقػػػػػـ
. االجتمػػػػػػػاعي كتعديبلتػػػػو كالمكائح المنفذة لو 

              ـ  ، بشػػػػػػأف عبلقػػػػات 2010لسػػػػػنة  (12) كعمػػػػػى القػػػػػانكف رقػػػػػـ 
. العمل كالئحتو التنفيذية 

              بشػػػأف إصػػػػدار  (ـ2010)لسػػػػػنة  (595) كعمػػػػػى قػػػػػػرار رقػػػػـ ،
، بشأف عبلقات العمل   (ـ2010)لسنة  (12)البلئحػػػػة التنفيذيػػة لمقػانكف رقـ 

              بشػػػػأف  (ـ2012)لسنة  (217) كعمػػػػػى قرار مجمس الكزراء رقػػػػـ ،
. الئػػػػحة المكظفيف بعقكد 

              (ـ1988)لسنة  (176) كعمػػػػى قرار المجنة الشعبية العامة رقػػػػػـ  ،
. بشأف إصدار البلئحة المالية لصندكؽ الضماف االجتماعي 

              رقػػػػػـ " سػػػػابقاً " كعمػػػػى قرار المجنة الشعبية العامة لمشػػػؤكف االجتماعية
. بشأف إصدار الييكل التنظيمي لصندكؽ التقاعد  (ـ2010)لسنة  (14)

              (ـ2012)لسػػػػػػػػنة  (226) كعمػػػػى قػػػرار مجمػػػػس الكزراء رقػػػػػـ  ،
بشػػػػػأف إعػػػػػادة تنظػػػػػػيـ صندكؽ الضماف االجتماعي كالمعدؿ بمكجب قػػػػػرار 

. ـ 2013لسنة  (348)مجمس الكزراء رقـ 
               ـ بشػػػػػػأف سحب 2013لسػػػػػػنة  (453) كعمػػػػػػى قرار مجمػػػس الكزراء

. قػػػػرار كتقرير حكػػػػـ 
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               ـ بتعديل قراره 2013لسػنة  (457) كعمػػػػػى قرار مجمػػػػس الكزراء
 . (ـ2013)لسنة  (453)رقـ 

               (ـ11/2010)  كعمػػػػى قرار  لجنة إدارة صندكؽ التقاعػػػد رقـ 
كفركعو – بشأف إصدار التنظيـ اإلدارؼ    الداخمي لصندكؽ التقاعد 

. كمكاتبو 
               ( 35) قرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي رقػػػػػػـ
ـ بشأف منح مكافأة مقطكعة ألعضاء لجاف المنازعات 1992لسنػػػػػة 

. الضمانية 
                بمكجب مدير مكتب الشؤوف القانونية /  كعمى ما اقترحو السيد 
ـ بشأف رفع قيمة 10/02/2013كالمؤرخ في  (48273-2-10)كتابو رقـ 

. المكافأة المالية ألعضاء لجاف المنازعات الضمانية 
               رقـ مػػدير مكتب الشؤوف القانػػػونية /  كعمػػػػػػى كتاب السيػػػػد

ـ يشأف صرؼ مكافأة بدؿ 19/11/2015 كالمػػػػؤرخ في 2562-10/ض
. الحضكر لجميع أعضاء لجاف المنازعات 

              وعمػػػػػػػى ما تقػػػػػػػػػدـ ولػػػػػػػػػدواعي المصػػػػػمحة العامػػػػػة ومقتضػػػػػيات
        العمػػػػل 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر                                   
( 1)                                    مادة 

ـ لتصبح عمى النحك 2013لسنة  (586)  المادة األكلى مف القرار رقـ      تعدؿ
:- التالي 

                 يمنح جميع أعضاء لجاف المنازعات الضمانية بالفركع بدؿ حضكر عف 
 مائة كخمسػػػػػػػػػكف دينار كال يزيد (ؿ . د150)الجمػػػػسة الكاحػػػدة مبمغًا قدره            

  (ؿ. د250)عف 
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مائتيف كخمسيف دينار فػػي الشير الكاحد عمى أف يككف صرؼ ىذا البدؿ           
:- مقيدًا باآلتي 
يصرؼ لجميع أعضاء لجاف المنازعػػػػات في حالة اجتماع المجنة  - أ

. أثناء أك بعػػػد الػػػدكاـ الرسمي 
 ال يتػػػػػـ صػػػػرؼ الحػػػػضكر ألعضاء المجػػػػػػاف المذككرة إال بعد تعبئة  - ب

 .لتكقيع عميو مف قبل أعضاء كمقرر المجنة  باالنمػػػػكذج المرفق

 (2)  مادة                                  
  يخصو التنفيذ, وعمى كل فيـ (ـ 1/1/2014 )يعمل بيذا القرار اعتباراًال          
      

 
 إدريس حفيظة المبركؾ. د                                                 

              رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العاـ
  ؼلصندكؽ الضماف االجتماع

 
 . ـ 2015 / 11 / 19 : الموافق 

 القػػػػػػػانػػػػونيػػػػة  

              ريـ شكرؼ .....المجريسي  
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 ـ1425لسنة  (5)تعميمػػػػػػات العمل رقـ 
 بشأف الطعف عمى قرارات لجاف المنازعات
 الضمانيػػػػػػة أماـ دائرة القضػػػػػػػاء اادارر 
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 صندوؽ الضماف االجتماعي
  ميالدية1425لسنة  (5)تعميمات عمل رقـ 

بشأف ضرورة قياـ الفروع بالطعف عمى قرارات لجاف المنازعات الضمانية أماـ دائرة 
 القضاء اادارر ومتابعتيا

 مدراء فروع الصندوؽ / األخوة
 مدراء اادارات والمكاتب/ األخوة

 بعد التحية,,,
 إفرنجي بشأف اإلجراءات 1993لسنة  (7)تأكيدًا عمى ما كرد بتعميمات العمل رقـ 

المتعمقة بتنفيذ قرارات لجاف المنازعات الضمانية المشكمة كفقًا ألحكاـ قانكف الضماف 
إفرنجي  1980لسنة  (13)االجتماعي كا عمااًل ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

تنشأ لجاف إدارية ذات "كلكائحو التنفيذية كالذؼ تقضي المادة الرابعة كاألربعكف منو بأف 
اختصاص قضائي تفصل بقرارات نيائية كاجبة النفاذ بالمنازعات التي تنشأ بيف 

المضمكنيف كجيات العمل كالمجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بخصكص تطبيق ىذا 
 .القانكف 

 إفرنجي قد أصبغ عمى قرارات لجاف 80لسنة  (13)كلما كاف القانكف رقـ 
المنازعات الضمانية صبغة القرارات اإلدارية كقرر ليا كجيًا لمطعف في صحتيا كذلؾ أماـ 

 إفرنجي 71لسنة  (88)دكائر القضاء اإلدارؼ بمحاكـ االستئناؼ، كلما كاف القانكف رقـ 
في شأف القضاء اإلدارؼ قد أكد في المادة الخامسة منو عمى أف تفصل دائرة القضاء 
اإلدارؼ في الطعكف التي ترفع عف القرارات النيائية الصادرة مف جيات إدارية ذات 

اختصاص قضائي متى كاف مرجع الطعف فييا عدـ االختصاص لكجكد عيب في الشكل 
 .أك مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا أك إساءة استعماؿ السمطة

كحرصًا عمى عدـ تفكيت مكاعيد الطعف في القرارات الصادرة مف لجاف المنازعات 
الضمانية لغير صالح الصندكؽ كصيركرتيا نيائية بفكات المدة المقررة بما يرتب مراكز 

 .قانكنية بالمخالفة ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كتعديبلتو
 إفرنجي قد حدد ميعاد لمطعف 71لسنة  (88)كحيث أف قانكف القضاء اإلدارؼ رقـ 

عمى القرارات اإلدارية باإللغاء أماـ دكائر القضاء اإلدارؼ بمحاكـ االستئناؼ بميعاد أقصاه 
ستكف يكمًا مف تاريخ نشر القرار المطعكف فيو أك إببلغ صاحب الشأف كبالنظر إلى أىمية 
لى دقة المكاعيد  المصالح التي يسعى صندكؽ الضماف االجتماعي إلى تحقيقيا مف جية كا 
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القضائية المقررة قانكنًا مف جية أخرػ فإنو يطمب مف كافة أمناء فركع الصندكؽ إخطار 
فرع إدارة القضايا الكاقع في نطاقيا فرع الصندكؽ بيذه القرارات كطمب الطعف فييا بمجرد 

يداع األسباب بأمانة سر المجنة عمى أف يككف اإلخطار مرفقًا بصكرة مف  صدكرىا كا 
فادة  القرارات مكضحة فيو الحيثيات كاألسباب التي تخص المنازعات كاستندت إلييا كا 

المكتب القانكني بالصندكؽ بما يتـ اتخاذه مف إجراءات بيذا الشأف كبيذا نحيطكـ عممًا 
( 714)بأف طمب الطعف في قرارات لجاف المنازعات، كاستنادًا إلى قرار كزير العدؿ رقـ 

 إفرنجي بشأف نظـ عمل لجاف المنازعات الضمانية، ال يكقف تنفيذ القرار 74لسند 
الصادر عف ىذه المجاف، حيث أكدت عمى ذات الحكـ المادة السابعة مف قانكف القضاء 

ـ إليو كمف باب الحرص عمى تكحيد اآلراء الصادرة عف 1971لسنة  (88)اإلدارؼ رقـ 
ممثمي الصندكؽ أماـ لجاف المنازعات كتفاد بالحدكث تضارب بينيا كبيف ما يصدره 

المكتب القانكني بالصندكؽ مف آراء كما يتخذه مف إجراءات، عميو فإنو يطمب التقيد بما 
 :يمي
 .ضركرة متابعة المنازعات أماـ لجاف فض المنازعات الضمانية: أوالًال 
الطعف الفكرؼ في القرارات التي تصدر عف لجاف فض المنازعات الضمانية التي : ثانياًال 

 .تصدر لغير صالح الصندكؽ كتركف الطعف فييا
 إحالة نسخة مف قرار لجنة المنازعات كنسخة مف مذكرة الطعف لمكتب الشئكف :ثالثاًال 

 .القانكنية بالصندكؽ 
 .تعتبر ىذه التعميمات في غاية مف األىمية كعمى كل فيما يخصو تنفيذىا

 
 حسف غانـ الشريف
 أميف لجنة إدارة صندوؽ 
 المكمف/الضماف االجتماعي 

 
  ربيع األكؿ15التاريخ 
 ميبلدية31/7/1425المكافق 
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  ـ2008لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ 

 بشأف آلية تطبيق حكـ المحكمة العميا
 (ؽ67/48)في الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػـ 
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   تعميمات عمل
  مسيحي2008ر .و1376لسنة  (5)رقـ 

 بشأف آلية تطبيق حكـ المحكمة العميا
 (ؽ67/48)في الطعف اادارر رقـ 

مسيحي 1980لسنة  (13)بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ  -
 .كتعديبلتو كالمكائح المنفذة لو

 . بشأف إعادة تنظيـ المحكمة العميا1982لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -

 ما تقرره المحكمة العميا في أحكاميا ممـز لممحاكـ كالجيات األخرػ ولما كاف
 1982لسنة  (6)مف القانكف رقـ  (31)العاممة في ليبيا كفقًا لما تقضي بو المادة 

 .المشار إليو
قررت المحكمة العميا في  (ـ2005)ر .ك27/3/1373 أنو كبتاريخ وحيث

المقدـ مف الممثل القانكني لشركة الزكيتينة لمنفط  (ؽ67/48)الطعف اإلدارؼ رقـ 
 :حكمًا يمكف تمخيصو في اآلتي

 أف الخصكمة القضائية المنصبة عمى قرارات لجاف الفصل في المنازعات  -1
الضمانية ال ترفع عمى رئيس المجنة بل أف أطراؼ ىذه الخصكمة ىـ 

 .المضمكف أك المضمكف المشترؾ كالصندكؽ أك أحد فركعو

 أنو ليس مف البلـز بياف صفة أعضاء لجنة المنازعات الضمانية عند  -2
إصدارىا لمقرار كال بياف الجيات التابعيف ليا كىك بياف ليس جكىريًا كتخمفو ال 

 .يرتب بطبلف القرار طالما ال يكجد نزاع حكؿ صفة عضك المجنة

 أنو ال يشترط حضكر محاميف عف الخصـك أماـ لجاف الفصل في المنازعات  -3
الضمانية بل يجكز حضكر مندكب الصندكؽ جمسات المجنة مدافعًا عف 
كجية نظر الصندكؽ كال حاجة لحضكر أعضاء أك محامي إدارة القضايا 

نيابًة عف الصندكؽ كما أف المضمكف المشترؾ يجكز لو الحضكر لمدفاع عف 
 .نفسو أك ينيب غيره في الحضكر
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 أف االلتزاـ الذؼ يقع عمى المضمكف أك جية العمل التي تسدد عنو  -4
االشتراكات الضمانية حق قرره القانكف كأف ىذا االلتزاـ ال يتقادـ بمركر 

 .الزمف

 إف المكافآت التشجيعية المقررة بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة الصادر  -5
ـ لمعامميف الكطنييف في قطاع النفط مما يدخل في بياف 9/4/1978بتاريخ 

مف قانكف العمل كبالمادة  (31)المقصكد باآلخر المنصكص عميو بالمادة 
مف قانكف الضماف عبلكًة عمى أف المادة الخامسة كالثبلثكف مف الئحة  (52)

التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش أدخمت المنح كالمزايا المالية المقدمة مف 
اإلضافات الداخمة في حساب األجر الذؼ تحسب عمى أساسو االشتراكات 

 .الضمانية دكف اشتراط لدكاـ ىذه اإلضافات
 .   تعتبر ىذه التعميمات في غاية األىمية فعمى كبًل فيما يخصو تنفيذىا

 
 أحمد عمي حسف بالتمر. د

 أميف لجنة إدارة صندوؽ التقاعد
 

 ر.ك13/5/1376صدكر في 
 ـ13/5/2008المكافق 
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  الطعوف اادارية والمدنيػػػػػػػػػة 
   التػػػػػػػػػػػػي ليا عالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  بمجاف المنازعات الضمانية
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 بخصوص ( ؽ48/ 76)الطعف المدني رقـ 
  العمـ اليقيني–قرارات لجاف المنازعات الضمانية 
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  العمـ اليقيني بيا–طبيعة قرارات لجاف الفصل في المنازعات الضمانية
, بالجمسة المنعقدة بتاريخ ( ؽ76/48)قضية الطعف المدني رقـ 

  مسيحي2005 –ر .و30/01/1373
 "المبدأ- "1

إف القرارات التي تصدرىا لجاف المنازعات ىي قرارات إدارية لصدكرىا عف "
لجاف إدارية في شكميا إال أنيا فاصمة في خصكمة قضائية ال يختمف مكضكعيا عف 

مكضكع األحكاـ كينبني عمى ذلؾ أف اإلعبلف عنيا كالطعف فييا ال يصح في 
نما يجب أف يكجو إلى  مكاجية المجاف التي أصدرتيا أك أؼ عضك مف أعضائيا، كا 

 ".الخصـك فييا
حيث أنو كلئف كاف الطاعف قد أقاـ دعكاه اإلدارية طالبًا إلغاء قرار لجنة  -

المنازعات الضمانية الذؼ جاء فيو بإلزاـ الطاعف رد قيمة الغرامات المفركضة 
 .عمى الجية المعطكف ضدىا

نظرت المحكمة الدعكػ كقضت فييا بعدـ قبكؿ الطعف شكبًل لرفعو بعد  -
 .الميعاد

 :األساس القانوني- 2
  بشأف  (175)المادة الحادية عشر مف قرار المجنة الشعبية العامة لمعدؿ رقـ

عمل لجاف الفصل في المنازعات الناشئة عف تطبيق قانكف الضماف 
 .االجتماعي

يتكلى أميف سر المجنة إعبلف الخصـك بقراراتيا فإذا كاف القرار صادرًا "
لصالح المشترؾ أك المستحقيف عنو أك صاحب العمل يقـك قمـ الُمحضريف بالمحكمة 
االبتدائية المختصة بتنفيذه بناًء عمى طمب ذؼ الشأف باألكضاع المقررة في قانكف 

المرافعات كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بالمسؤكلية التأديبية كالجنائية لمف رفض التنفيذ مف 
 ".المكظفيف المككل إلييـ تنفيذ القرار
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 :التعميق- 3
إف عضك لجنة المنازعات الضمانية التابع لصندكؽ الضماف االجتماعي ليس  -

نائب عف الصندكؽ في أؼ منازعة تنظرىا المجنة كمف ثـ فإف عممو بالقرار 
 .الذؼ أصدرتو المجنة ال يؤخذ كدليل عمى عمـ صندكؽ الضماف االجتماعي

 فميذه األسباب
عادة الدعور  حكمت المحكمة بقبوؿ الطعف شكالًال, وبنقض الحكـ المطعوف فيو وا 

 . الدائرة اادارية لنظرىا مجدداًال –إلى محكمة استئناؼ بنغازر 
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 بخصوص اختصاص ( ؽ134/53)الطعف اادارر رقـ 

 لجاف المنازعات الضمانية بداية بالفصل في المنازعات
 المتعمقة بتطبيق قانػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الضمػػػػػػػػػاف االجتماعي
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إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية القاضي بعدـ اختصاصيا بنظر 
 المنازعة الضمانية

  مسيحي16/12/2007, جمسة (ؽ134/53)الطعف اادارر رقـ 
 "المبدأ- "1

إف لجاف المنازعات الضمانية ىي المختصة بدايًة بالفصل في المنازعات "
نو ال يجكز نظر ىذه  المتعمقة بتطبيق قانكف الضماف االجتماعي كلكائحو كا 

 ".المنازعات أماـ أؼ جية قضائية إال بعد عرضيا عمى تمؾ المجاف
نازع المطعكف ضده صندكؽ الضماف االجتماعي أماـ لجنة المنازعات  -

 .الضمانية طالبًا إلزامو بأف يدفع لو جميع مرتباتو كمستحقاتو الضمانية

نظرت المحكمة الدعكػ كقضت فييا بقبكؿ الطعف شكبًل كفي المكضكع  -
بإلغاء القرار المطعكف فيو كألزمت المطعكف ضده بصفتو بتسكية أكضاع 

 .الطاعف الضمانية كصرؼ جميع مرتباتو كمستحقاتو التقاعدية

 :األساس القانوني- 2
  مسيحي 1980لسنة  (13)قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (44)مادة

 .كتعديبلتو
تنشأ لجاف إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل بقرارات نيائية كاجبة النفاذ "

في المنازعات التي تنشأ بيف المضمكنيف كجيات العمل كالمجاف الشعبية لمضماف 
 ".االجتماعي في خصكص تطبيق ىذا القانكف 

 :التعميق- 3
بما أف المحكمة مصدرتو تصدت لمكضكع المنازعة كقررت استحقاؽ  -

المطعكف ضده لممعاش الضماني بالرغـ مف أف لجنة المنازعات الضمانية لـ 
تنظر المنازعة كقضت بعدـ االختصاص ككاف عمى المحكمة االكتفاء بإلغاء 
القرار المطعكف فيو كا عادة المنازعة إلى لجنة المنازعات لمنظر في مكضكعيا 

مف قانكف الضماف  (44)ال أف تحل محميا مخالفة بذلؾ نص المادة 
( 44) مسيحي كالمستفاد مف نص المادة 1980لسنة  (13)االجتماعي رقـ 
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مف قانكف الضماف االجتماعي الُمشار إليو أف لجاف المنازعات الضمانية ىي 
المختصة بداية بالفصل في المنازعات الضمانية المتعمقة بتطبيق قانكف 

الضماف االجتماعي كلكائحو كالتي تنشأ بيف المضمكنيف كجيات العمل أك 
التي تنشأ بيف ىذيف الطرفيف أك أحدىما كصندكؽ الضماف االجتماعي كأنو 
ال يجكز نظر ىذه المنازعات أماـ جية قضائية إال بعد عرضيا عمى تمؾ 

المجاف كالتي إذا أصدرت بشأنيا قرارًا فاصبًل في المكضكع جاز الطعف عميو 
 .أماـ محكمة القضاء اإلدارؼ 

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بقبوؿ الطعف شكالًال وبنقض الحكـ المطعوف فيو وفي الدعور 

ؽ استئناؼ الزاوية بإلغاء القرار الطعف وباعتبار المجنة 53/5اادارية رقـ 
 المطعوف في قرارىا مختصة


