
 

      صندوق الضمان االجتماعــــــــــــــــــــــــً

 
 موسوعة  التشرٌعات والقوانٌن والقرارات 

بالضمان  وتعلٌمـــات العمل ذات العالقة
 االجتماعً

 طبعت مزيدة ومنقحت

 الجزء األول

 قانون الضمان االجتماعً وتعدٌالته والقوانٌن التً لها عالقة به

 :إعداد وتجميع ومراجعة

            

                                           أبو بكر علً الحشانً                على دمحم الزلٌتنً

                                          

                                

 م2016  السنة 

 



 

 

 

 صندوق الضمان االجتماعــــــــً

 
وتعلٌمـــات العمل  موسوعة  التشرٌعات والقوانٌن والقرارات 

 بالضمان االجتماعً ذات العالقة

 طبعت مزيدة ومنقحت

 الجزء الثاني

 تعدٌالتها والئحة التسجٌل واإلشتراكات والتفتٌش

 :  إعداد وتجميع ومراجعة 

 

 أبو بكر علً الحشانً                  على دمحم الزلٌتنً

         

  

 م2016  السنة 

 



 

 

 صندوق الضمان االجتماعــــً

 
         مىســـــىعت  انتشسيعاث وانقىاوني وانقسازاث 

               وتعهيمـــاث انعمم ذاث انعالقت 
                      بانضمان االجتماعي
 طبعت مزيدة ومنقحت

 الجزء الثالث
الئحة المعاشات والعجز الطبً وقانون تقاعد العسكرٌٌن 

 وتعدٌالتهما والالئحة المالٌة لصندوق الضمان االجتماعً

  :إعداد وتجميع ومراجعة

    أبو بكر علً الحشانً               على دمحم الزلٌتنً

 

 

 م2016  السنة 

 



 

 

 

  صندوق الضمان االجتماعــــــــــــــــــــــــً

 

 

 

 

 

 :    تولى عملٌة المراجعة النهائٌة للموسوعة كل من  

      دمحم عبد السالم الشرٌف                      عبد هللا علً المهدوي

                                                                    (مديس مكتب انشؤون انقاوىويت بانصىدوق )         (مديس إدازة انتسجيم واالشرتاكاث وانتفتيش بانصىدوق   )

 

  الناجً سعد المرتضً
                                                  (زئيس قسم انتسجيم واالشرتاكاث وانتفتيش بفسع اجلبم األخضس  )

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً }

 {مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُىا قَىْلِي

 صدق اهلل العظيم 

 
 28-25سورة طه اآليات من 



 

 

 

 إهداء
 يف زبىع بالدوا احلبيبت  االجتماعيإىل شمالئىا انعامهني بصىدوق انضمان 

  االجتماعيوإىل املهتمني مبجال انضمان 

وإىل شسحيت املتقاعديه انريه أفىىا شهسة شبابهم يف خدمت هرا انىطه  

 نهدي هذا العمل املتواضع
 
 

 



 

 

 

   تقديم للطبعة الثانية 

موسوعة التشريعات والقوانين والقرارات "بعد مرور أقل من عام عمى صدور الطبعة األولى من 

و حيث أن قوانين الضمان االجتماعي ذات " وتعميمات العمل ذات العالقة بالضمان االجتماعي

طابع متطور و بشكل مستمر باعتبار انو لو عالقة مباشرة مع النظام االجتماعي في الدولة و 

. يتغير بتغيرىا 

و نزوال عند رغبات قطاعات متعددة سواء أكانت مؤسسات أو أفراد من الميتمين بمجال 

. القانون القتناء الموسوعة وا عادة طبعيا في ظل نفاذ الطبعة األولى 

إعادة طبع الموسوعة مرة ثانية مع – وعمى عجل – رأت إدارة صندوق الضمان االجتماعي 

ضافة قوانين صدرت بعد الطبعة األولى حتى تساير المستجدات التي جَدت بعد صدورىا  . وضع وا 

عمى ىذه الطبعة الثانية لتعم فائدتيا عمى كل " مزيدة و منقحة " لذا رأينا أن تضاف عبارة 

.  ميتم بمجال الضمان االجتماعي وقوانينو 

طالبين من هللا أن يكون عممنا خالصًا هلل 

 وهللا الموفق

 

أبو بكر عمي الحشاني                                                                         

                                                                        عمي دمحم الزليتنـــي



 

 

 

ـــــــــــــــــــــو ئتـــــــــــــــوطـ

 لدوره التوعوي والتعميمي في نطاق رسالتو األخالقية إدرااـــــــــاًا 
اإلنسانية الوطنية حرص صندوق الضمان االجتماعي أن يستثمر 
الشعور بالمسؤولية تجاه رسالة الصندوق من ناحية والمكنة العممية 
والقدرة البحثية من ناحية أخرى لدى منتسبي الصندوق ذوي الكعب 
العالي في مجال التشريعات القانونية الضمانية والذي صار نظرًا 
لطبيعتو التخصصية حكرًا أو يكاد عمى خبراء صندوق الضمان 

االجتماعي من أمثال األستاذين صاحبي الجيد البحثي والتجميعي 
 (موسوعة التشريعات الضمانية  )المذكـــــــور والمشكور والذي كان قطافــــو

 .التي بين يدي القارئ الكريم

ممــــــا يبعـــث عمـــــــى الشعـــــــــور بالغبطــــــة والفخــــــــــر أن أشكر وبــــــــــذا فإنــــــــو 
صنيعيما أيما شكر خصوصًا أنو أبو بكر علي الحشاني و علي دمحم الزليتني / للسيدين

جاء في أوقات عصيبة تمر بيا بالدنا الغالية كان من شأنيا أن عطمت كثير من النشاط 
العممي والبحثي وىذا ال يخفى عمى أحد غير أن ىذه المعوقات والتحديات كانت تستفز 

اإلصـــــرار والمثابــــــــرة لــــــــــــدى  (كما في ىذه الحالة  )في صندوق الضمـــان االجتماعــــــــــــي
 أداء رسالتو تجاه الوطن لللندوو عمى أن يتسنى  (وموظفات  موظفين )أبنائـــــــــو

انتيز ىذه أجدني والمواطن عمومًا وتحديدًا تجاه متمقي خدماتو ومستحقي منافعو وليذا 
السائحة ألقدم واجب التقدير واالحترام لمجنود المجيولين العاممين في مختمف مواقع 

 في صمت وعطاء قل مثيالىما وال يبتغي من ورائيما سوى لندوو الضمان االجتماعي
 .مرضاة هللا سبحانو وتعالى ثم خدمة لممواطن الكريم والوطن الغالي

 احترامي وتقديري الفائقين
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتو

                                                    
 إدريس حفيظة المبروك.                                                                د 

                                                             رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام



 

                                                               للندوو الضمان االجتماعي

 

 :مقدمة

 عمي أساس تقنين القوانين والموائح الضمانية، وكذا الموسوعة هتنيض الفكرة الرئيسية ليذ
القوانين والموائح ذات العالقة بقانون الضمان االجتماعي، والقرارات والتعميمات، 

تسييال لمموظف في معرفة ىذه القوانين  واالتفاقيات الدولية بشان الضمان االجتماعي،
، دون الرجوع لغيرىم من خالل السؤال، أو العمل بدون عمم مما ا وتطبيق ما جاء فيو

 . يكون فريسة سيمة لموقوع في الخطأ
بين دفتي كتاب ليس باألمر - بأنواعيا – إن وضع ىذا الكم اليائل من التشريعات 

األمر الذي دعانا  السيل، ذلك انو ليس من السيولة بمكان اإللمام بجميع القوانين والموائح،
 .لالستعانة بالجميع بل حتى من خارج الصندوق لموصول لمكمال الذي نبتغيو

عند اطالعكم عمى الموسوعة وجود قوانين ال عالقة ليا   - األولىلموىمة– كما يظير لكم 
بمجال الضمان االجتماعي، إال أنيا تحوي نصوصا ضمانية كبيان سن التقاعد وغيرىا،  

 .لذا كان لزاما عمينا تضمينيا في الموسوعة واإلشارة ليا في الفيرس الخاص بيا
والمتمثل في تجميع – المتواضع – ولقد فطن أرباب ىذه الفكرة إلي أىمية ىذا العمل 

القوانين والموائح الضمانية المبعثرة ىنا وىناك، والي ضرورة وحتمية تجميعيا حتى  تكون 
لصيقة بالموظف يمكن الرجوع إلييا متى شاء وعند الحاجة ليا ، واتخاذ قراره في وقتو 
 . األمر الذي يعزز من ثقتو في نفسو ويزيد من وثيرة وسرعة انجاز المعامالت الضمانية
وبالنظر لكثرة التشريعات التي تم تجميعيا وصعوبة وضعيا في جزء واحد مما إضظرنا 

 :-إلى تقسيم الموسوعة إلى ثالثة أجزاء وفق التالي 
 م وتعديالتو والقوانين 80لسنة  ( 13) قانون الضمان اإلجتماعي رقم الجزء األول -

 .التي ليا عالقة بو 
م 1991لسنة  (1079) الئحة التسجيل واالشتراكات والتفتيش رقمالجزء الثاني -

 .وتعديالتو ، وكذلك اإلتفاقيات الضمانية 

  :- ويشمل كاًل منالجزء الثالث  -

 . م وتعديالتو 81لسنة  ( 669)الئحة المعاشات الضمانية رقم  -



 

 .م 1425لسنة  ( 94)الئحة تقدير العجز  -

 .م وتعديالتو 1974لسنة  ( 43 )قانون تقاعد العسكريين رقم -

 م والقرارات 1988لسنة  ( 176)الالئحة المالية لصندوق الضمان االجتماعي رقم  -
 .المنفذة ليا 

–  استجابة لنداء الموظفين بالفرع والتي وجيت إلينا باعتبارنا ت جاءلموسوعة اهولعل ىذ
مدادىم بيا كمما تطمب – أىل القانون وأحبائو  في تجميع القوانين والموائح الضمانية وا 

ولم تًر النور إال ىذا العام بالرغم ( (م2008))األمر ذلك، بل إن الفكرة راودتنا منذ سنة 
 . من العديد من المحاوالت التي باءت جميعيا بالفشل

كما يجب أن نعمم القارئ الكريم انو قد يجد بعض المسميات أو التواريخ السابقة فإننا قد 
من  (35)احترمنا قدسية القوانين وذكرناىا كما ىي دون تغيير محيمين القارئ إلى المادة 

يستمر العمل بجميع  )) م 2011اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في أغسطس 
األحكام المقررة في التشريعات القائمة في ما ال يتعارض مع أحكام ىذا اإلعالن إلى أن 

يلدر ما يعدليا أو يلغييا ، وكل إشارة في ىذه التشريعات إلى ما سمى بالمؤتمرات 
الشعبية أو المؤتمر الشعب العام تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني االنتقالي المؤقت أو 

المؤتمر الوطني العام ، وكل إشارة إلى ما سمى باللجنة الشعبية العامة أو اللجان 
الشعبية تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود 
اختلالو ، وكل إشارة إلى الجماىيرية العربية الليبية الشعبية االشترااية العظمى تعتبر 

  .(إشارة إلي ليبيا 
 والتي من أىميا بمالحظات اللجنة المشكلة لمراجعة الموسوعةونضيف أيضا أننا التزمنا 

ذكر المواد المتعمقة بالضمان االجتماعي في القوانين األخرى حتى تكون الموسوعة بشكل 
ُيمِكن من اإللمام بيا ، كما انو ُيسيل الرجوع إلى المادة المتعمقة بالضمان االجتماعي 

بسرعة خصوصا في القوانين طويمة المواد ، ولمن أراد التعمق في تمك القوانين فيي في 
 .متناول الجميع 

لمسيد واجبنا الميني وأمانتنا العممية ضرورة تقديم الشكر والعرفان أيضا عمينا  اقتضى كما
إدريس / رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام بلندوو الضمان االجتماعي الدكتور )) 

نوري دمحم )) كما ال نغفل فضل السيد لدعمو وتبنيو ىذا العمل  ،( ( أحفيظة المبروك
مصراتة، والـذي ذلل لنا الصعاب وكان / االجتماعيمدير فرع صندوق الضمان ( (معافى



 

ولو العون لمن قدم لنا  وكذلك الرائد في إحياء الفكرة من جديد وتشجيعنا عمى تنفيذىا
ألعضاء اللجنة المشكلة من رئيس مجلس اإلدارة والشكر موصول بكممة خير قاليا لنا، 

لي من وا  ، موظفي اللندوو إلي أيضا بل يصل شكرنا ، لمراجعة مسودة الموسوعة 
. عماليم في مجـال الضمان االجتماعيبأاستعنا 

موسوعة التشريعات  ))ومن ثم نضع بين أيديكم زمالئي الموظفين عممنا المتواضع 

والذي ال ندعي ( (والقوانين والقرارات وتعليمـــات العمل ذات العالقة بالضمان االجتماعي

إني رأيت أنو ال يكتب إنسان في ": الكمال فيو، وال نقول أكثر ما قالو العماد األصفياني

لو غير ىذا لاان أحسن، ولو زيد كذا لاان يستحسن، ولو قدم  يومو إال قال في غده،

ىـذا لاان أفضل ولوترك ىذا لاان أجمل، وىذا من أعظم العبر وىو دليل على استيالء 

، ومــن ثم فنحن وبكل رحابة صدر نسعد بمالحظاتكم "النقص على جملة البشر

 .ومقترحاتكم حول ىذا العمل البشري المتواضع

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

 وفقنا هللا لما فٌه خٌر وطننا العزٌز

            رئٌـــس وحــــــــــدة الشــؤون القانونٌــــــة أبو بكر علي الحشاني  

 األداء  رئٌس قسم الجودة والتفتٌش وتقوٌمعلي محمـد الزليتنــي               

 م2015 /06/ 01مصراتة  فً 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


