
 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 1 of 82 

 العامة الشعبیة اللجنة قرار

 م1981 لسنة (669) رقم

 )1( االجتماعى الضمان معاشات الئحة بشأن

 

 اللجنة الشعبیة العامة،

 میالدي، 1980 لسنة )13( رقم االجتماعي الضمان قانون على االطالع بعد •

  لھ، المعدلة والقوانین م1975 لسنة )53( رقم االجتماعي یتالتأم قانون وعلى •

 میالدي، 1967 لسنة التقاعد قانون وعلى •

 لھ، المعدلة والقوانین م1970 لسنة )58( رقم العمل قانون وعلى •

 میالدي، 1967 لسنة )55( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى •

 لة، المعدلة والقوانین م1974 لسنة )43( رقم العسكریین تقاعد قانون وعلى •

 7 في عامةال الشعبیة اللجنة بقرار الصادرة للمجتمع المملوكة والمنشآت للشركات االداریة الالئحة وعلى •

 م،1980 یولیو 19 المافق الرسول وفاة من 1389 رمضان

 1390 محرم 17 في العامة الشعبیة للجنةا بقرار الصادرة والتفتیش واالشتراكات التسجیل الئحة وعلى •

 م،1980 نوفمبر 24 المافق الرسول وفاة من

 1390 الثاني جماد 3 في المؤرخة بمذكرتھ االجتماعي لضمانل الشعبیة اللجنة أمین عرضھ ما لىع وبناء •

 م،1981 أبریل 7 المافق الرسول وفاة من

 

 قــــــــــــــــررت:

 

 (1) مادة

 رقم ماعياالجت الضمان قانون ألحكام تنفیذا تستحق التي المعاشات أنظمة شأن في المرافقة بالالئحة یعمل

  م.1980 لسنة (13)

 م.1981 سنة یونیو شھر أول من اعتبارا الالئحة ھذه أحكام وتسري

 

 (2) مادة
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 ھذا تنفیذ-  یخصھا فیما كل-  العامة الشعبیة اللجان وسائر االجتماعي للضمان العامة الشعبیة اللجنة على

  لھ. المرافقة والالئحة القرار

 العمل وتعلیمات التفصیلیة األنظمة بشأن االجتماعي للضمان العامة الشعبیة اللجنة من قرارات وتصدر

  الالئحة. ھذه أحكام لتنفیذ الالزمة النماذج ووضع

 

 (3) مادة

 الرسمیة. الجریدة في لھ المرافقة والالئحة القرار ھذا ینشر

 

 العامة الشعبیة اللجنة

 

 الرسول وقاة من 1390 رجب 20 في صدر

 میالدي 1981 مایو 23 الموافق
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 االجتماعي الضمان معاشات الئحة

 

 )1( مادة

 تعاریف

 القرینة دلت لم ما یلي فیما المبینة المعاني على اآلتیة والعبارات األلفاظ تدل الالئحة ھذه أحكام تطبیق في

  ذلك: غیر على

  میالدي. 1980 لسنة (13) رقم االجتماعي الضمان قانون ھو القانون:

 لھ. المعدلة والقوانین م1967 سنة الصادر التقاعد قانون ھو التقاعد: قانون

 لھ. المعدلة والقوانین م1957 لسنة (53) رقم االجتماعي التأمین قانون ھو االجتماعي: التأمین قانون

  لھ. المعدلة والقوانین العسكریین تقاعد بشأن م1974 لسنة (42) رقم القانون ھو العسكریین: تقاعد قانون

  میالدي. 1976 لسنة (55) رقم المدنیة الخدمة قانون ھو المدنیة: الخدمة قانون

  لھ. المعدلة القوانین م1970 لسنة (58) رقم القانون ھو العمل: قانون

 محرم 17 في العامة الشعبیة اللجنة بقرار الصادرة الالئحة ھي والتفتیش: واالشتراكات التسجیل الئحة

  االجتماعي. الضمان لقانون تنفیذا م1980 نوفمبر 24 الموافق الرسول وفاة من 1390

 من كان سواء م1980 لسنة (13) رقم االجتماعي الضمان قانون بأحكام ینتفع من كل وھ المضمون:

  المشتركین. غیر من كان أو المشتركین

 أداء مقابل م1980 لسنة (13) رقم االجتماعي الضمان قانون بأحكام ینتفع الذي المضمون ھو المشترك:

  االشتراكات.

  اآلتیة: األربعة الفئات أفراد جمیع ھم الالئحة ھذه بأحكام ینتفعون الذین والمشتركون

  اإلنتاج. في الشركاء أ)

 والنیابة القضاء رجال ذلك في بما( حكمھم في ومن العامة اإلداریة الوحدات موظفو وھم الموظفون ب)

 .)البلدي والحرس الجمارك وحرس والشرطة العامة

  عمل. عقد بموجب یعملون الذین وھم العمال ج)

  أنفسھم. لحساب العاملون د)

 ھذه حكامأ تبینھا التي الحدود في وذلك األربعة الفئات ھذه اسر أفراد وغیرھا المعاشات بأنظمة ینتفع كما

  الالئحة.

 نم لموادا أحكام إلى ذكرھم السالف المشتركین المضمونین فئات من فئة كل وتحدید بیان شأن في ویرجع

  والتفتیش. واالشتراكات التسجیل الئحة من (8) إلى (3)
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 ویشمل عمال، أو موظفین أو شركاء فیھا یستخدم أو بھا تعمل التي الجھات ھي الخدمة: أو العمل جھات

 وأصحاب الحرة والحرف الحرة المھن وذوي اإلنتاجیة والوحدات والمنشآت العامة اإلداریة الوحدات ذلك

 وسواء أخرى اعتباریة أشخاصا أو شركات أو أفرادا كانوا سواء وغیرھا والصناعیة الزراعیة األعمال

  أجانب. أو مواطنین كانوا

  والتفتیش. واالشتراكات التسجیل بالئحة المحدد النحو على كلھ وذلك

 ترضالمف الشھري الدخل أو اإلنتاجیة الوحدات أو المنشآت في للشركاء المفترض الشھري الدخل ھو الدخل:

  ذكرھا. الفالس والتفتیش واالشتراكات التسجیل بالئحة تفصیال المبین وھو أنفسھم، لحساب للعاملین

 وأ الموظفین اشتراكات أساسھ على تحسب الذي الفعلي األجر أو الفعلي المرتب ھو األجر: أو المرتب

 ام ویشمل أخرى، ضمانیة ومنافع معاشات من یستحقونھ ما أساسھ على یسوى كما المضمونین، العمال

 عالوات من یستحقھ ما إلیھ مضافا أساسي أجر أو أساسي مرتب من-  شھریا العامل أو الموظف یتقاضاه

 انك سواء ومنتظمة ثابتة مستقرة صفة ذات اإلضافات ھذه تكون أن بشرط أخرى، مالیة ومزایا وبدالت

 الوجھ على وذلك عینا، أو نقدا یؤدى كان وسواء غیرھا أو الخدمة أو العمل جھة من یؤدى األجر أو المرتب

  بمقتضاھا. الصادرة والقرارات والتفتیش واالشتراكات التسجیل بالئحة المبین

 تنفیذ البلدیات نم بلدیة كل في تتولى التي جتماعياال للضمان الشعبیة اللجنة ھي المختصة: الشعبیة اللجنة

  البلدیة. اختصاص نطاق في االجتماعي الضمان أنظمة

 كفلھات التي المقطوعة والمنح األمد قصیرة والمنافع العائلة وعالوة المعاشات أنظمة ھي النقدیة: المنافع

 لشیخوخةا حاالت في المشتركین نللمضمونی بمقتضاه الصادرة واللوائح االجتماعي الضمان قانون نصوص

 ةالعائلی األعباء تحمل على وإلعانتھم والوالدة، الحمل وعند المھنة ومرض العمل وإصابة والمرض والعجز

  والوفاة. والطوارئ الكوارث حاالت وفي

  یلي: ما المنافع ھذه وتشمل

  الوفاة. عند المستحقین ومعاشات والعجز الشیخوخة معاشات أ)

  المعاشات. ألصحاب العائلة عالوة ب)

  المقطوعة. المنح ج)

  الوفاة. منحة د)

  األمد. قصیرة المنافع )ھـ

  والطوارئ. الكوارث منح و)

 

 األول الباب

 الشیخوخة ومعاشات الخدمة انتھاء
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 األول الفصل

 الخدمة أو العمل انتھاء أحكام

 

 )2( مادة

 الشیخوخة: وسن المشتركون

 وھ حسبما الخدمة أو العمل إنتھاء سن ببلوغھ المشتركین المضمونین من كل عمل أو خدمة مدة تنتھي .1

  االجتماعي. الضمان قانون من (13) المادة في علیھ منصوص

  اآلتیة: الفئات جمیع من المشتركین على المذكورة المادة أحكام وتسري .2

  اإلنتاج. في الشركاء أ)

  حكمھم. في ومن العامة اإلداریة بالوحدات العمومیین الموظفین ب)

 ساریةال العمل وأنظمة ولوائحھ العمل قانون ألحكام ویخضعون عمل عقود بمقتضى یعملون الذین العمال ج)

  بمقتضاه.

  غیرھا. أو الحرة المھن أو الحرف أو الصناعة أو الزراعة في أنفسھم لحساب العاملین د)

 مأحكا البلدي والحرس الجمارك وحرس والشرطة العامة والنیابة القضاء رجال بشأن عىترا أن على .3

 الالئحة. ھذه من (9) إلى (6) من المواد

 

 )3( مادة

  والستین: الخامسة سن

 من ركالمشت كان إذا وذلك كاملة، میالدیة سنة والستین الخامسة سن ببلوغھ عملھ أو المشترك خدمة تنتھي

 من (د) إلى (أ) من بالبنود إلیھا المشار الفئات من وكان العادیة، الوظائف أو األعمال في نالعاملی الرجال

 السابقة. المادة

 

 )4( مادة

 الستین: سن

  اآلتیة: الفئات إحدى من المشترك كان إذا كاملة میالدیة سنة ستین العمل أو الخدمة إنتھاء سن تكون

  دمتھن.خ أو عملھن كان أیا العامالت النساء (أ)

 عادة - فیھا العمل على یترتب التي وھي بالصحة المضرة الصناعات أو األعمال في العاملین الرجال (ب)

 على سالمتھم أو فیھا العاملین صحة على تؤثر أن شأنھا من خاصة مخاطر أو مھنیة ألمراض التعرض -
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 الصناعات أو األعمال ھذه بیان ویتضمن الصناعات، أو األعمال لتلك المقررة االحتیاطات اتخاذ من الرغم

  للصحة. العامة الشعبیة اللجنة رأي أخذ بعد االجتماعي للضمان العامة الشعبیة اللجنة تضعھ جدول

 عند العمل أو الخدمة انتھاء یكون أن بشرط وذلك العادیة الوظائف أو األعمال في العاملین الرجال (ج)

 الجھات فقةوموا موافقتھم على بناء ذلك یكون وأن والستین، الخامسة إتمام وقبل بعدھا، أو الستین سن بلوغھ

 المشترك جانب من الحاالت ھذه في دمةالخ أو العمل انتھاء في الرغبة إبداء كان سواء بھا، یعملون التي

  ذلك. على المشترك موافقة مع - بدایة - الجھة ھذه جانب من كان أو الخدمة، أو العمل جھة وبموافقة

  كتابة. والموافقة الرغبة، إبداء یكون أن األحوال جمیع في ویجب

 

 )5( مادة

  الخدمة: أو العمل في االستمرار جواز

 في الستین سن بلغ لمن أو الالئحة، ھذه من )3( بالمادة المحددة والستین سةالخام سن بلغ لمن یجوز .1

 سن أو والستین الخامسة سن تمام بعد العمل أو الخدمة في یستمر أن منھا، )4( بالمادة المبینة الحاالت

 اإلخالل عدم ومع الخدمة، أو العمل جھة وموافقة ھو موافقتھ یشرط وذلك - األحوال بحسب - الستین

 الخدمة وأ للعمل المنظمة بالتشریعات والمقررة العمل أو الخدمة في بالبقاء المتعلقة األخرى بالشروط

 الصحیة اللیاقة شرط ذلك ومن ذكرھا، السالف السن بلوغ وقت خدمتھ أو عملھ جھة في والساریة

  الخدمة. أو العمل في للبقاء

 لىع الخدمة أو العمل جھة بموافقة قرار یصدر أن األحوال ھذه في العمل أو الخدمة في للبقاء ویشترط .2

  ة.الخدم أو العمل في لالستمرار القانونیة الموانع وانتفاء المشترك موافقة من التحقق بعد ذلك

 یتعلق فیما وذلك م81-6-1 لیوم التالیة العمل أو الخدمة مدد مد حاالت على المادة ھذه أحكام وتسري .3

 الحالیون. العاملون ذلك في بما عماال) أو شركاء أو اكانو (موظفین العاملین بجمیع

 

 )6( مادة

  والحرس: والشرطة القضاء

 ةالشرط ورجال العامة والنیابة القضاء رجال على السابقة بالمواد المقررة الخدمة انتھاء أحكام تسري ال

  البلدي. والحرس الجمارك وحرس

 لمنظمةا بالتشریعات المقررة الخدمة انتھاء بسن المتعلقة األحكام الفئات ھذه من فئة كل أفراد على وتسري

 التالیة. المواد في المبینة واألحكام لشئونھم

 

 )7( مادة
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 القضاء رجال خدمة انتھاء

  كاملة. میالدیة سنة الستین سن ببلوغھم العامة والنیابة القضاء رجال خدمة تنتھي .1

 الخامسة سنھ جاوزت حتى منھ كتابي طلب على بناء العامة النیابة أو القضاء رجل خدمة وتنتھي .2

  كاملة. میالدیة سنة والخمسین

  المذكورة. السن ببلوغ لھ المستحق المعاش النیابة أو القضاء لرجل ویسوى .3

 في وقع قد الخدمة ءالنتھا المحددة السن النیابة أو القضاء رجل بلوغ كان إذا األحوال، جمیع وفي .4

 تحسب الف یونیو، أخر حتى الخدمة في مستمرا وبقى یونیو شھر أخر إلى سبتمبر شھر أول من الفترة

 األخیر. التاریخ وبین المذكورة السن بین المدة-  المعاش ألغراض-  لھ

 

 )8( مادة

  الجمارك: وحرس الشرطة رجال

  اآلتي: الوجھ على الجمارك وحرس الشرطة رجال خدمة انتھاء یكون

  رائد.و ومقدم وعقید وعمید لواء رتب من الضباط خدمة كاملة میالدیة سنة الستین سن ببلوغ تنتھي .1

 ول،أ ومالزم نقیب، رتب من الضباط خدمة كاملة میالدیة سنة والخمسین الخامسة سن ببلوغ وتنتھي .2

  ومالزم.

  واألفراد. صفال ضباط خدمة كاملة میالدیة سنة الخمسین سن ببلوغ وتنتھي .3

ٌ  الخدمة مدة تمد لم ما ذلك كل .4  الجمارك. حرس لقانون أو الشرطة لقانون وفقا

 

 )9( مادة

 البلدي: الحرس رجال

 ومعادلة م1977 لسنة )30( رقم البلدي الحرس قانون علیھ ینص لما وفقا البلدي الحرس رجال خدمة تنتھي

 الشرطة. رجال برتب البلدي الحرس وظائف

 

 )10( مادة

 عمل: أو خدمة بآخر العبرة

 قبل المشترك تواله عمل أو خدمة بأخر العمل أو الخدمة بھا تنتھي التي السن تحدید في العبرة تكون .1

  السن. بلوغھ
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 العمل وأ الخدمة فیھا تنتھي التي العادیة الخدمات أو األعمال في العاملین الرجال من المشترك كان فإذا .2

 دمتھخ فإن الستین سن ببلوغ العمل أو الخدمة فیھ تنتھي عمل أو دمةخ إلى نقل ثم سنة 65 سن ببلوغ

  كاملة. میالدیة سنة الستین سن بلغ ما إذا تنتھي عملھ أو

 بلوغب العمل أو الخدمة فیھا تنتھي التي الخدمات أو األعمال في العاملین الرجال من المشترك كان وإذا .3

 فتكون نوالستی الخامسة سن ببلوغ العمل أو الخدمة فیھ تنتھي مما عمل أو خدمة إلى نقل ثم الستین سن

  األخیرة. السن ھي عملھ أو خدمتھ انتھاء سن

 ینع ثم الستین سن ببلوغھ عملھ أو خدمتھ إنتھاء عقب الشیخوخة معاش للمشترك سوى قد كان وإذا .4

 فیوقف سنة، 65 سن ببلوغ العمل أو الخدمة فیھا تنتھي التي العادیة األعمال من عمل أو وظیفة في

 النتھائھا. المحددة السن ببلوغ األخیرة خدمتھ أو عملھ ینتھي أن إلى معاشھ صرف

 

 )11( مادة

  السن: إثبات

 حررت السن إلثبات بشھادة أو المدنیة األحوال سجل من المستخرجة المیالد شھادة بموجب السن تثبت .1

 جیتھاوح الشھادة إصدار بشأن وتراعى العائلة كتیب في أو السجل ذلك في الواردة البیانات واقع من

  العائلة. كتیب وقانون المدنیة، األحوال قانون أحكام

 من یولیو أو ومی في مولودا المشترك فیعتبر الشھادة في والشھر بالیوم ثابتا دالمیال تاریخ یكن لم وإذا .2

 السادس لیوما فیعتبر الیوم بیان دون والسنة بالشھر معینة السن كانت فإذا فیھا، میالده الثابت السنة

  المیالد. تاریخ ھو الشھادة في المبین الشھر من عشر

 وثیقة تقدیمب السن إثبات یجوز ذكرھا السالف الشھادة تقدیم یھاف یتعذر التي االستثنائیة الحاالت وفي .3

 سنال تقدیر - الضرورة اقتضت إذا - یجوز كما الشخصیة، البطاقة أو السفر كجواز أخرى، رسمیة

 بالبلدیة ياالجتماع للضمان الشعبیة اللجنة في العجز بتقدیر المختصة الطبیة اللجنة تصدره بقرار

  المذكورة. االستثنائیة االتالح في وذلك المختصة

 

 الثاني الفصل

 الشیخوخة معاش أحكام

 

 )12( مادة

  المعاش: استحقاق شروط

ٌ  الشیخوخة معاش الستحقاق یشترط   االجتماعي: الضمان لقانون وفقا
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 يف الشركاء من یكون بأن وذلك االجتماعي الضمان نظام في المشتركین فئات من الشخص یكون أن .1

  أنفسھم. لحساب العاملین أو العمال، أو الموظفین، أو اإلنتاج،

 ھىانت قد األخیر عملھ أو األخیرة خدمتھ أن یثبت بحیث جمیعا، انتھت قد خدماتھ أو أعمالھ تكون أن .2

  االجتماعي. الضمان قانون أحكام علیھ تنطبق مما خدمة أو عمل أي في تمرمس غیر بأنھ یقر وأن

 )13( المادة في أحكامھا المبینة السن وھي العمل أو الخدمة النتھاء قانونا المحددة السن بلغ قد یكون أن .3

  الالئحة. ھذه من السابق الفصل وفي االجتماعي الضمان قانون من

 سنة یویون أول یوم من اعتبارا حدث قد القانونیة السن بلوغ بسبب عمالاأل أو الخدمات انتھاء یكون أن .4

 االجتماعي الضمان بقانون المقرر الشیخوخة معاش نظام سریان لبدء المحدد التاریخ وھو م1981

 م.1980 لسنة )13( رقم

 

 )13( مادة

 السن: بعد العمل استمرار حالة

 - حوالاأل بحسب - الستین سن أو والستین لخامسةا سن بلغ إذا الشیخوخة معاش المشترك یستحق ال -1

 خدمتھ، أو عملھ جھة وموافقة ھو بموافقتھ یخدم أو یعمل استمر وإنما عملھ، أو خدمتھ تنتھي أن دون

 االجتماعي، الضمان قانون من )13( المادة من (ج) الفقرة لحكم وفقا أخرى خدمة أو عمل جھة في أو

  المذكورة. السن بعد العمل أو الخدمة باستمرار تعلقةالم القانونیة الشروط وبمراعاة

 نس بعد فیما جمیعا أعمالھ أو خدماتھ تنتھي عندما الشیخوخة لمعاش المشترك ھذا استحقاق ویبدأ -2

 األحوال. بحسب - الستین أو والستین الخامسة

 

 )14( مادة

  السن: بلوغ قبل الخدمة انتھاء

 لسبب وذلك - الخدمة أو العمل النتھاء المحددة السن بلوغھ قبل - عملھ أو المشترك خدمة انتھت إذا -1

 لسنا سنھ تبلغ حین إال الشیخوخة معاش یستحق ال فإنھ العمل، إصابة أو للمرض الكلي العجز غیر

 السابق والفصل تماعياالج الضمان قانون من )13( المادة ألحكام وفقا العمل أو الخدمة النتھاء المحددة

  الالئحة. ھذه من

 أو العمل خارج وھو المذكورة السن بلغ قد كان ولو الشیخوخة معاش السن ھذه ببلوغ لھ ویستحق -2

 المذكور. المعاش الستحقاق الالزمة األخرى الشروط توافرت متى الخدمة

 

 )15( مادة
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 السریان: تاریخ قبل المنتھیة الخدمة

 إلى یعد ولم القانونیة السن بلوغھ بسبب م1981 - 6 - 1 یوم قبل انتھت قد عملھ أو الشخص خدمة كانت إذا

 اضعینالخ من موظفا كان إذا التقاعد قانون أحكام حالتھ على تنطبق فإنھ المذكور، الیوم بعد الخدمة أو العمل

 معاش یستحق وال - علیھم المؤمن من عامال كان إذا - االجتماعي التأمین قانون وأحكام القانون، لذلك

 االجتماعي. الضمان قانون من )14( المادة حكم بمقتضى المقرر الشیخوخة

 

 بعض وتعدیل إضافة بشأن 1983 لسنة )367( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 2 المادة بواسطة

 لسنة )283( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 2 والمادة االجتماعي، الضمان معاشات بالئحة األحكام

 االجتماعي: الضمان معاشات الئحة أحكام بعض تعدیل بشأن 1986

 )16( مادة

 المعاش: استحقاق في المساواة

 معاش للمشترك یستحق الالئحة ھذه من )14( إلى )12( من بالمواد المقررة الشروط توافر عند -1

 المحسوبة. عملھ أو خدمتھ مدة كانت أیا الضماني الشیخوخة

 في حسوبةم اشتراك مدة لھم لیست الذین الوطنیین غیر المضمونین للمشتركین النسبةب یراعى أن على -2

 عاشم لھم یستحق أال خاصة، ضمانیة اتفاقیات أوضاعھم تحكم ال والذین االجتماعي التأمین نظام ظل

 سددت األقل) (على سنة عشرین مدة م6/81 /1 یوم بعد العمل أو الخدمة في قضوا إذا إال الشیخوخة

 قرةبالف إلیھا المشار المعاش استحقاق شروط استیفاء مع االجتماعي الضمان اشتراكات خاللھا نھمع

 السابقة.

 لوغبب عملھم أو خدمتھم انتھاء عند الشیخوخة معاش یستحق فال المذكورة المدة شرط یتوافر لم فإذا -3

 ھذا نم الثالث بالفصل قررةالم للشروط وفقا اإلجمالیة اإلعانة الحالة ھذه في یستحقون وإنما السن،

 الباب.

 ستحقاقھال فیشترط االجتماعي التأمین نظام في محسوبة مدة الوطني غیر المشترك للمضمون كان فإذا -4

 االجتماعي الضمان نظام في محسوبة اشتراك مدة م6/1981 /1 یوم بعد لھ تكون أن الشیخوخة معاش

 سنة. عشرین عن مجموعھا یقل ال بحیث السابقة االجتماعي التأمین مدة تكمل

 

 )17( مادة

  المعاش: تسویة طلب

ٌ  المشترك یقدم -1  االجتماعي ضمانلل الشعبیة باللجنة النقدیة المنافع قسم إلى الشیخوخة معاش لتسویة طلبا

  األخیرة. خدمتھ أو األخیر عملھ مقر بدائرتھا الكائن بالبلدیة
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  تقدیمھ. في المشترك عن ینوب شخص من الطلب یقدم أن ویجوز -2

 لكائنا االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة إلى الطلب یقدم أن - المشترك ظروف اقتضت إذا - یجوز كما -3

  وخدماتھ. أعمالھ انتھاء بعد إقامتھ محل بدائرتھا

 بھا مسجلال االجتماعي لضمانل الشعبیة واللجنة للمشترك الضماني التسجیل رقم الطلب في ویبین -4

  ضمانیاٌ.

 

 )18( مادة

 التسویة: طلب مرفقات

  المعاش: تسویة بطلب ترفق

  لعائلة.ا كتیب بیانات واقع من السن إلثبات شھادة أو المدنیة األحوال سجل من المستخرجة المیالد شھادة (أ)

 نم األخیرة الثالثة السنوات خالل خلالد أو األجر أو المرتب تسلسل بھا موضحا األخیر الدفع شھادة (ب)

  العمل. أو الخدمة

  الخدمة. أو العمل بمدد شھادة (ج)

  العائلة. كتیب أو للمشترك العائلي الوضع بشأن شھادة (د)

  عملھ. أو خدمتھ بانتھاء الخدمة أو العمل جھة قرار (ھـ)

  السن. بلوغھ سببب عملھ بانتھاء إقرارا فیقدم نفسھ لحساب عامال المشترك كان فإذا

 (ھـ). البند في إلیھ المشار القرار عن عوضا وذلك

 

 )19( مادة

  إیصال: مقابل الطلب

 بعد لھ لمرافقةا والمستندات الطلب تلقي یفید إیصاالٌ  الطالب النقدیة المنافع بقسم المختص الموظف یعطي

 مقدمة. المیالد شھادة تكن لم إذا العائلة كتیب واقع من میالده تاریخ یثبت أن

 

 )20( مادة

 واالشتراكات التسجیل بقسم الطلب

 الشعبیة اللجنةب والتفتیش واالشتراكات التسجیل قسم إلى ومرفقاتھ الطلب النقدیة المنافع قسم یحیل -1

 عملھ أو المشترك خدمة بمدد المتعلقة البیانات من للتحقق وذلك المختصة، االجتماعي للضمان

 أساسھ على تحسب (الذي الدخل أو األجر أو والمرتب عنھا، المدفوعة واالشتراكات المسحوبة،

  عملھ. أو المشترك خدمة مدة من األخیرة الثالثة السنوات خالل االشتراكات)
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 قدم أو شأنھاب مستندات المشترك یقدم لم بیانات أیة والتفتیش واالشتراكات التسجیل قسم ویستكمل -2

  كافیة. غیر مستندات

  التسویة. إلجراء النقدیة المنافع قسم إلى األوراق ویرد بشأنھ مذكرة القسم یحرر البحث، استیفاء وبعد -3

 

 )21( مادة

  التسویة: عناصر

  وھي: للتسویة الالزمة العناصر من النقدیة المنافع قسم یتحقق

  للمشترك. المحسوبة العمل أو الخدمة مدد مجموع )(أ

 العمل. أو الخدمة انتھاء على السابقة الثالثة السنوات خالل الدخل أو األجر أو المرتب متوسط )(ب

 

 )22( مادة

  العمل: أو الخدمة مدد

 الئحة من بعدھا وما )81( المواد أحكام - المدد ھذه وضم العمل أو الخدمة مدد حساب شأن في تطبق -1

 بھا یعتد التي عملھ أو المشترك خدمة مدة (المحسوبة) بالمدة ویقصد والتفتیش، واالشتراكات التسجیل

  المذكورة. الالئحة ألحكام تطبیقا المعاش تسویة وفي االشتراكات حساب في

 للتاریخ تالیة عمل أو خدمة مدة أیة المعاش تسویة لغرض العمل أو الخدمة مدة حساب في تدخل وال -2

 متوسط من )%80( وھو للمعاش، األقصى الحد المحسوبة عملھ أو خدمتھ مدة المشترك فیھ تخول الذي

 الدخل. أو األجر أو المرتب

 

 )23( مادة

 المتوسط: حساب

 ینوللعامل والشركاء والعمال الموظفین فئات من للمشتركین دخلال أو األجر أو المرتب متوسط یحسب

  اآلتیة: للقواعد وفقا ألنفسھم

 ترضةمف دخول أو العمال) أو (للموظفین فعلیة شھریة أجور أو مرتبات من المشترك استحقھ ما كل یجمع (أ)

 ألخیرةا الثالثة السنوات خالل الضمانیة االشتراكات أساسھ على تحسب مما ألنفسھم) والعاملین (للشركاء

 السابقة شھرا وثالثین الستة مدة وھي االجتماعي، الضمان نظام في المحسوبة عملھ أو خدمتھ مدة من

 أو رتبالم متوسط ھو الناتج ویكون وثالثین ستة على المجموع ویقسم عملھ، أو خدمتھ انتھاء على مباشرة

  یخوخة.الش معاش لتسویة أساسا یتخذ الذي الدخل أو األجر
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 من ألخیرةا الثالثة بالسنوات العبرة تكون المتوسط، بحساب المتعلقة الثالثة السنوات مدة تحدید في (ب)

 سابقة مدة بأي المتوسط حساب شأن في یعتد وال م1981 سنة یونیو أول لیوم التالیة الخدمة أو العمل مدة

  التاریخ. ذلك على

 فیقسم شھرا وثالثین ستة عن م1981 سنة یونیة ألول التالیة وبةالمحس العمل أو الخدمة مدة قلت إذا (ج)

 أشھر عدد على المذكورة العمل أو الخدمة مدة عن استحقت التي الدخول أو األجور أو المرتبات مجموع

  المتوسط. الستخراج وذلك المذكور للتاریخ التالیة المحسوبة الفعلیة العمل أو الخدمة

 - العمل أو الخدمة مدد ھي المتوسط حساب في دخلھا أو أجرھا أو مرتبھا یدخل التي المحسوبة المدد (د)

 وفقا نھاع االشتراكات أداء من أعفي التي والمدد الضمانیة االشتراكات عنھا استحقت التي - بیانھا السالف

 اعاقتط أوقف التي والمدد لتفتیشوا واالشتراكات التسجیل الئحة من )46و 45و 44و 43( المواد ألحكام

  المذكورة. الالئحة من )50( بالمادة عمال عنھا المعاش اشتراك

 السابقة المدة بعض أو كل عن دخلھ أو أجره أو مرتبھ من - جزئیا أو كلیا - حرم قد المشترك كان وإذا (ھـ)

 مدة ضمن لھ ھذه حساب من ذلك یمنح أن دون عنھا االشتراك أداء من أعفي أو عملھ أو خدمتھ انتھاء على

 الذي الكامل (المفترض) الدخل أو (الفعلي) األجر أو بالمرتب المتوسط حساب في فیعتد عملھ، أو خدمتھ

  المجاني. االشتراك أساسھ على حسب الذي أو االشتراكات عنھ استحقت

 معاش أن دون الالئحة ھذه من )1( المادة في بیانھ الوارد مدلولھ الدخل أو األجر أو بالمرتب ویقصد (و)

 نواتالس مدة خالل استحقھا قد المشترك یكون األمد قصیرة منفعة أو مقطوعة إعانة أو العمل إلصابة جزئي

 المتوسط. أساسھا على حسب التي خدمتھ) أو عملھ (من األخیرة الثالثة

 

 )24( مادة

 التسویة:

 العمل أو الخدمة سنوات عدد في )%2(½ يف السابقة المادة أحكام تطبیق عن الناتج المتوسط یضرب

 أو الخدمة سنوات زادت فإذا ذلك، من أقل أو سنة عشرین كانت إذا )22( المادة بحكم للمشترك المحسوبة

 سنة العشرین في )%2(½ في (المذكور) المتوسط فیضرب سنة عشرین عن للمشترك المحسوبة العمل

 )%2( في ذاتھ المتوسط ضرب حاصل ذلك من الناتج إلى ویضاف عملھ أو المشترك خدمة مدة من األولى

 العشرین. على تزید التي المحسوبة العمل أو الخدمة سنوات عدد في

 

 )25( مادة

 الشیخوخة: لمعاش األدنى الحد
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 ساريال لألجور األدنى الحد من المائة في ثمانین عن للمشترك یستحق الذي الشیخوخة معاش یقل ال -1

 المعاش. استحقاق وقت لیبیا في

 یرفع المعاش فإن األدنى، الحد ذلك عن یقل - السابقة - )24( المادة حكم بمقتضى التسویة ناتج كان فإذا -2

 المذكور. األدنى الحد قیمة إلى بھ یصل الذي بالقدر

 في لألجور األدنى الحد زیادة تقررت كلما المذكور األدنى الحد یوازي ما إلى المعاش رفع ویراعى -3

 األدنى الحد من )%80( عن وقت أي في المشترك یستحقھ الذي الشیخوخة معاش یقل ال بحیث الیبی

 لألجور.

 للمعاش. األقصى بالحد المتعلق التالیة المادة بحكم اإلخالل عدم مع ذلك كل -4

 

 )26( مادة

  الشیخوخة: لمعاش األقصى الحد

 راألج أو الفعلي المرتب متوسط من ائةالم في ثمانین على حال بأي الشیخوخة معاش یزید أن یجوز ال

 المعاش. أساسھ على سوي الذي المفترض الدخل أو الفعلي

 

 )27( مادة

  االستحقاق: بدایة

 المحددة نالس بلوغ بسبب عملھ أو المشترك خدمة النتھاء التالي الیوم من اعتبارا الشیخوخة معاش یستحق

 الالئحة. ھذه من )14و 31( المادتین بحكم اإلخالل عدم مع وذلك قانونا،

 

 الثالث الفصل

 المواطنین غیر من للمضمونین اإلجمالیة اإلعانة

 

 )28( مادة

 االجتماعي: االعانة یستحق من

 أجنبیا أو یاعرب كان سواء المواطنین غیر من الخدمة أو العمل بسبب بلیبیا المقیمین فئة من المشترك كان إذا

 العمل أو الخدمة النتھاء القانونیة السن بلوغھ غیر آخر لسبب بھا عملھ أو خدمتھ وانتھت عربي، غیر

 )18و 17( بالمادتین إلیھ المشار كليال العجز وغیر االجتماعي، الضمان قانون من )13( بالمادة المقررة

 لیبیاب خدمتھ أو عملھ مدة عن یستحق فإنھ معاشا، عملھ أو خدمتھ انتھاء بسبب یستحق ولم القانون، ذلك من

 نظمت التي المدد حساب في عملھ أو خدمتھ مدة تدخل لم ما وذلك التالیة، المادة لحكم وفقا تحدد إجمالیة إعانة
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 التابعة الدولة نوبی لیبیا بین - تبرم التي أو - المبرمة االجتماعي الضمان اتفاقیات من اتفاقیة وحسابھا ضمھا

 المذكور. المشترك لھا

 

 بعض وتعدیل إضافة بشأن 1983 لسنة )367( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 1 المادة بواسطة

 لسنة )328( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 1 والمادة االجتماعي، الضمان معاشات بالئحة األحكام

 االجتماعي: الضمان معاشات الئحة أحكام بعض تعدیل بشأن 1986

 مكرر )28( مادة

 الضمانیة: االتفاقیات

 بالمادة لمحددینا من - الوطني غیر المضمون ودولة لیبیا بین المعقودة الثنائیة الضمانیة االتفاقیات تنظم -1

 المضمون. لھذا اإلجمالیة اإلعانة قیمة تحویل ونظم دقواع - الالئحة ھذه من )28(

 یلي: ما الثنائیة الضمانیة االتفاقیات تتضمن أن ویراعى -2

 الضمانیة. المدخرات بتحویل یتعلق فیما بالمثل المعاملة مبدأ تطبیق أ)

 الوطني غیر المضمون بلد في االجتماعي الضمان جھة حساب إلى اإلجمالیة اإلعانة تحویل ب)

 خارج.بال

 أحكام حدود في المضمون إلى اإلعانة صرف أمكن المضمون بلد في ضماني نظام ثمة یكن لم فإذا

 الالئحة. ھذه من )32( المادة

 یةأ بدفع االجتماعي الضمان صندوق التزام عدم مقابل المعاشات فرع تخص أنصبة أیة دفع عدم ج)

 الوطني غیر للمضمون الضماني بالمعاش ةمتعلق مقطوعة منح أو إجمالیة إعانة أو ضمانیة معاشات

 بلیبیا. األسباب من سبب ألي خدمتھ انتھاء عند

 ىإل لھ المستحقة اإلجمالیة اإلعانة قیمة تحویل الوطني غیر للمضمون یجوز ال األحوال جمیع وفي -3

 ھذه حكامأ دودح في المعقودة الثنائیة الضمانیة االتفاقیة - الشأن ھذا في - تقرره ما حدود في إال الخارج

 القرار. ھذا في علیھا المنصوص اإلجمالیة اإلعانة استحقاق لشروط ووفقا المادة

 للمواد اوفق المستحقة اإلجمالیة اإلعانة قیمة صرف جاز القبیل، ھذا من اتفاقیة ھناك تكن لم إذا أنھ على

 التالیة.

 

 بعض وتعدیل إضافة بشأن 1983 لسنة )367( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 2 المادة بواسطة

 لسنة )328( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 2 والمادة االجتماعي، الضمان معاشات بالئحة األحكام

 االجتماعي: الضمان معاشات الئحة أحكام بعض تعدیل بشأن 1986

 )29( مادة
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 اتفاقیة أوضاعھ تحكم ال الذي الوطني غیر المضمون للمشترك اإلجمالیة اإلعانة لصرف یشترط -1

 الشتراكیةا الشعبیة اللیبیة العربیة بالجماھیریة العمل أو الخدمة في أمضى قد یكون أن ثانیة ضمانیة

 ةبقی توافر مع وذلك بالكامل، الضمانیة االشتراكات عنھا دفعت األقل على كاملة سنوات خمس مدة

 لالئحة.ا بھذه الواردة اإلجمالیة اإلعانة بصرف الخاصة الشروط

 عاشالم اشتراك فرع في الوطني غیر المضمون بنصیب ذكرھا السابق اإلجمالیة اإلعانة قیمة تقدر -2

 خدمة أو عمل جھة أیة لدى المحسوبة خدمتھ أو عملھ مدة طیلة دخلھ أو أجره أو مرتبھ من المستقطع

 الجماھیریة. داخل

 نع المشترك المضمون عن دفع الذي اش)المع تأمین (فرع االجتماعي التأمین اشتراك تقدم ما ویشمل -3

 االجتماعي. الضمان قانون أحكام سریان بدء على سابقة محسوبة خدمة أو عمل مدة أیة

 

 )30( مادة

 العمل: انتھاء إثبات

 في - نھائیا - عملھ أو خدمتھ انتھاء على الدلیل قدم متى المذكورة اإلجمالیة اإلعانة المشترك یستحق -1

 لیبیا.

 نھائیا. عملھ أو خدمتھ انتھاء على دلیالٌ  لھ الممنوحة النھائي الخروج تأشیرة وتقوم -2

 

 )31( مادة

 دائرتھا في نتھىا التي االجتماعي للضمان الشعبیة باللجنة النقدیة المنافع قسم اإلجمالیة اإلعانة تسویة یتولى

 وتستھلك ماعي،االجت الضمان صندوق في المعاشات حساب من وتؤدى خدمتھ، أو المشترك عمل

 عاةمرا مع وذلك نقدیة منفعة أي حساب في تدخل وال المذكورة اإلعانة بموجبھا سویت التي االشتراكات

  الالئحة. ھذه من )33( المادة حكم

 

 بعض وتعدیل إضافة بشأن 1983 لسنة )367( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 2 المادة بواسطة

 لسنة )328( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 2 والمادة االجتماعي، نالضما معاشات بالئحة األحكام

 االجتماعي: الضمان معاشات الئحة أحكام بعض تعدیل بشأن 1986

 )32( مادة

 دىل حسابھ في تودع أو واحدة دفعة نقدا الوطني غیر المضمون للمشترك اإلجمالیة اإلعانة تصرف -1

 بلیبیا. العاملة المصارف أحد

 غیره. دون الوطني غیر المضمون المشترك إلى اإلجمالیة اإلعانة أو المعاش صرف یقتصر -2
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 لھموكی إلى أو أسرتھ أفراد من عنھ للمستحقین اإلجمالیة اإلعانة أو المعاش یصرف وفاتھ حالة وفي

 لیبیا. داخل

 نظمةأل وفقا معاشا الوطني غیر المضمون المشترك استحق ما إذا الثنائیة، االتفاقیات أحكام مراعاة مع -3

 لىع مقیمین كانوا طالما عنھ للمستحقین أو لھ فیصرف االجتماعي. التأمین أو االجتماعي الضمان

 ا.لیبی خارج الوطني غیر المضمون فیھا یقیم التي المدة عن المعاش ھذا یستحق وال لیبیا، أرض

 مالاستك حین وإلى - ارجبالخ للمستحق المعاش تحویل تنظم ثنائیة اتفاقیات وجود عدم حالة في -4

 حالیا المستحقة الحاالت تسوى - المعاش مال رأس صرف وإجراءات قواعد بنظم الخاصة الدراسات

 الالئحة. بھذه الواردة للشروط وفقا إجمالیة إعانة بصرف مستحقیھا طلب على بناء

 

 الئحة أحكام بعض عدیلت بشأن 1986 لسنة )328( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 2 المادة بواسطة

 االجتماعي: الضمان معاشات

 )33( مادة

 نأ بلیبیا الخدمة أو العمل إلى وعاد - الالئحة ھذه ألحكام وفقا - اإلجمالیة اإلعانة لھ صرفت لمن یجوز ال

 مستھلكة. عنھا المدفوعة االشتراكات وتعتبر اإلجمالیة، اإلعانة عنھا دفعت التي المدة لھ تحسب

 

 الثاني الباب

 العمل إصابة بسبب العجز ومنافع معاش

 

 األول االفصل

 التطبیق نطاق شأن في

 

 )34( مادة

  العمل: إصابات أحكام علیھم تسري الذین األشخاص

  غیرھم: دون المشتركین على الباب ھذا أحكام تسري

 الئحةو االجتماعي الضمان قانون في علیھا المنصوص األربعة الفئات أفراد المضمونون ھم والمشتركون

  وھم: بمقتضاه الصادرة والتفتیش واالشتراكات التسجیل

  الشركاء. )(أ

  الموظفون. )(ب

  العمال. (ج)
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 أنفسھم. لحساب العاملون (د)

 

 )35( مادة

 السریان: تاریخ

 یونیھ أول من اعتبارا للمشتركین تقع التي المھنة وأمراض العمل إصابات على الباب ھذا أحكام تسري -1

  م.1981 سنة

 یوم نم ابتداء المشتركین لھؤالء تحصل التي العجز وحاالت الوفاة حاالت على األحكام ھذه تسري كما -2

  المذكور. التاریخ قبل لھم توقع مھنة أمراض أو عمل (حوادث) إصابات سببھا كان ولو م1/6/1981

 اعتبارھا وشروط م1981 سنة یونیة أول قبل وقعت التي الحوادث على تسري أن یراعى أن على -3

 وقوعھا. وقت ساریة كانت التي القواعد عمل إصابات

 

 )36( مادة

 السابقة: العمل اصابات

 مھنة، أمراض أو عمل إصابات عن والناشئة م1981 سنة یونیة أول یوم على السابقة والوفاة العجز حاالت

 تسري وإنما الباب، ھذا وأحكام م1980 لسنة )13( رقم االجتماعي الضمان قانون أحكام علیھا تنطبق ال

 أو - خیراأل للقانون الخاضعین الموظفین من بالعجز أصیب أو توفى من كان إذا التقاعد قانون أحكام علیھا

 ظامبن المشمولین الشركاء أو العمال من بالعجز المصاب أو المتوفى كان متى جتماعياال التأمین قانون

 االجتماعي. التأمین

 

 الثاني الفصل

 المھنة وأمراض العمل إصابات تحدید شأن في

 

 )37( مادة

 العمل: اصابة تعریف

 ءأثنا لھ تحدث أو خدمتھ أو عملھ عن ناشئة وتكون بالشخص تلحق التي اإلصابة ھي العمل إصابة -1

 وعودتھ خدمتھ أو عملھ محل إلى ذھابھ أثناء لھ تحصل التي اإلصابات ذلك في بما الخدمة، أو العمل

  الالئحة. ھذه من بعدھا وما )38( بالمادة المبین النحو على وذلك منھ

 الالئحة. ھذه من )42( بالمادة إلیھ المشار الوجھ على المحددة المھنة أمراض العمل باتإصا حكم وتأخذ -2
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 )38( مادة

 العمل: اصابة شروط

 اآلتیة: الشروط فیھ تتوافر حادث عن تنشأ أن عمل إصابة اإلصابة العتبار یشترط

 یا،خارج أو داخلیا الضرر كان سواء بجسمھ ضررا یلحق بأن (المشترك) اإلنسان بجسم ماسا یكون أن -1

 اعيصن بطرف ضررا أوقع وإن المشترك بجسم ضررا یلحق ال الذي الحادث عمل إصابة یعتبر فال

  أموالھ. من بمال أو لھ

  مفاجئا. الحادث یكون أن -2

 ثناءأ لھ یقع أن أو الخدمة أو العمل أثناء لھ یقع وأن الخدمة، أو العمل بسبب للمشترك الحادث یقع أن -3

 أو توقف دون واإلیاب الذھاب یكون أن بشرط وذلك منھ، عودتھ أو الخدمة أو العمل لمح إلى ذھابھ

  المعتاد. الطبیعي الطریق عن إنحراف أو تخلف

  نفسھ. إصابة تعمد قد المشترك یكون أال -4

  المشترك. جانب من جسیم) خطأ (أو مقصود أو جسیم سلوك سوء بسبب وقع قد الحادث یكون أال -5

 الحادث. وقوع بعد تجرى التي التحقیقات مختلف من الشروط ھذه توافر من التثبت ویجرى

 

 )39( مادة

 الجسیم: الخطا

  المشترك: جانب من المقصود أو الجسیم السلوك سوء حكم في یعتبر -1

  المخدرات. تعاطي السكر حكم في ویكون اإلرادي، السكر عن الناشئة اإلصابة (أ)

 ناعيالص واألمن العمالیة السالمة لتعلیمات جسیمة أو معتمدة حةصری مخالفة عن الناشئة اإلصابة (ب)

  الخدمة. أو العمل بمحل ظاھرة أماكن في المعلقة

  المضمون. جانب من الجسیم الخطأ بسبب اإلصابة حاالت من ذلك غیر (ج)

 الحادث. بشأن تجرى التي التحقیقات من المذكورة الحاالت من أي تثبت أن ویجب -2

 

 )40( مادة

 الجسیم: الخطأ بسبب الكلي العجز أو الوفاة

  المشترك. جانب من الجسیم أو المتعمد السلوك سوء بسبب حدثت قد اإلصابة كانت إذا

 مستدیم يكل عجز عنھا تخلف أو المشترك وفاة عنھا نشأت إذا إال المالیة العمل إصابة منافع عنھا تستحق فال

 العمل. إصابة بسبب الوفاة معاش أو الكلي عجزال معاش الحالتین ھاتین في فیستحق لدیھ،
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 )41( مادة

 العادي: غیر االجھاد

 تىم وذلك - الخدمة أو العمل بسبب العادي غیر اإلرھاق أو اإلجھاد عن الناتجة اإلصابة عمل إصابة تعتبر

 اللجنة رأي خذأ بعد االجتماعي للضمان العامة الشعبیة اللجنة من قرار بھا یصدر التي الشروط فیھا توافرت

 العامة. للخدمة العامة الشعبیة واللجنة للصحة العامة الشعبیة

 

 )42( مادة

 المھنة: مرض

  اآلتیة: الشروط العمل، إصابة حكم یأخذ مھنة مرض المرض العتبار تشترط

 أمراض من أو الالئحة، لھذه المرافق )1( رقم بالجدول الواردة التسمم حاالت أو األمراض من یكون أن -1

 بعد االجتماعي للضمان العامة الشعبیة اللجنة تصدره بقرار الجدول ھذا إلى تضاف التي األخرى المھن

  للصحة. العامة الشعبیة اللجنة رأي أخذ

 الصناعات إحدى أو األعمال أحد في العاملین من التسمم أو بالمرض المصاب المشترك أن یثبت أن -2

  التسمم. أو المرض ذلك بھا العمل عن ینشأ والتي المذكور بالجدول المبینة

 أو المرض إلحداث الكافیة المدة استمر قد العمل ذلك أو الصناعة تلك في المشترك عمل یكون أن -3

  التسمم.

 أو المذكور العمل أو الصناعة في المشترك عمل أثناء التسمم أو للمرض األولى األعراض تظھر أن -4

  السابق. 3 بالبند المذكورة المدة تجاوز ال فیھا عملھ اءانتھ من فترة خالل في األعراض ھذه تظھر أن

  الذكر. سالف العمل أو الصناعة في المشترك عمل انتھاء تاریخ من الفترة ھذه وتبدأ

  ماعي.االجت بالضمان المغطى بالعمل االلتحاق قبل من بالمرض مصاب المشترك أن ثبت قد یكون أال -5

 

 )43( مادة

 االجتماعي: الضمان اخطار

 (الواردة المھنة أمراض من بمرض لإلصابة تعریضھ شأنھا من صناعة أو بعمل المشترك التحق إذا -1

 االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة إخطار الخدمة أو العمل جھة فعلى الموافق) )1( رقم بالجدول

 ھذه تخذھات تيال وباالحتیاطات فیھا یخدم أو یعمل التي وبالظروف لدیھا باستخدامھ - كتابة - المختصة

  استخدامھ. تاریخ من أیام سبعة خالل اإلخطار ذلك یتم أن ویجب المھنة، أمراض من للوقایة الجھة
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 مةالخد أو العمل جھة تعتبر أن المذكورة الشعبیة للجنة یكون فیھ التأخر أو اإلخطار عدم حالة وفي -2

 نع الناتجة األضرار عن بالتعویض علیھا ترجع وأن المرض عن الكشف في تأخیر كل عن مسئولة

  ذلك.

 

 )44( مادة

 الوقایة: تدابیر

 إتباعھا الواجب اإلجراءات العمالیة والسالمة الصناعي األمن ولوائح النوعیة الطبیة الرعایة لوائح تبین -1

 المذكورة اللوائح وتتضمن المھنة، أمراض ومن العمل إصابات من للوقایة اتخاذھا الالزم والتدابیر

 ابھ العاملین تعریض شأنھا من التي واألعمال بالصناعات العاملین على الدوري الكشف إجراءات

  المھنیة. لألمراض

 والكشف الوقایة بتعلیمات یلتزموا أن - كانوا فئة أي من بھا والعاملین والخدمة العمل جھات وعلى -2

 المذكورة. واألمن السالمة تدابیر ینفذوا وأن الدوري

 

 الثالث الفصل

  حالة في اتباعھا الواجب اإلجراءات شأن في

 ھنةم مرض أو عمل إصابة وقوع

 

 )45( مادة

  باإلصابة: العمل جھة إبالغ

 یقع حادث بأي فورا الخدمة أو العمل جھة یبلغ أن الخدمة، أو العمل على والمشرف المشترك من كل على

 فیھا. الحادث ذلك وقع التي وبالظروف عمل إصابة إصابتھ في سببا ویكون للمشترك

 

 )46( مادة

  باإلصابة: االجتماعي الضمان إبالغ

 عتق عمل إصابة بكل المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة تبلغ أن الخدمة أو العمل جھة على

 وقعت لتيا والظروف وطبیعتھا ومكانھا اإلصابة تاریخ بیان مع وقوعھا، فور وذلك بھا العاملین للمشتركین

 واسم مانيالض تسجیلھ ورقم كالمشتر اسم اإلبالغ ویتضمن لذلك، المعد النموذج على اإلبالغ ویكون فیھا،

  الضماني. تسجیلھا ورقم وعنوانھا الخدمة أو العمل جھة

 



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 22 of 82 

 )47( مادة

 االبالغ: كیفیة

 صور وثالث أصل من المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة الخدمة أو العمل جھة إبالغ یكون

  المذكورة. الشعبیة اللجنة في المشترك بملف األصل ویودع

 خاللاإل عدم مع وذلك - لعالجھ المحددة الجھة إلى نقلھ عند یرافقھ لمن أو - للمصاب األولى الصورة وتسلم

  األحوال. جمیع في إصابتھ فور وعالجھ المصاب إسعاف بوجوب

 لشرطةا مركز إلى أو الخدمة أو العمل جھة في اإلداري بالتحقیق المختص القسم إلى الثانیة الصورة وترسل

  األحوال. بحسب وذلك

 - لالطالع - الصورة ھذه وتقدم لإلصابات خاص ملف في الثالثة بالصورة الخدمة أو العمل جھة وتحتفظ

  التفتیش. أو االطالع حق لھم یكون ممن غیرھم إلى أو االجتماعي الضمان مفتشي إلى

 

 )48( مادة

 العامة: الطرق حوادث

 مركز بھ یبلغ أن (المصاب) المشترك فعلى لعامةا الطرق حوادث من حادث عن اإلصابة نشأت إذا -1

  بذلك. حالتھ تسمح عندما الشرطة

 المذكرة ھذه أو المحضر ھذا من صورة ترسل أن وعلیھا بالحادث مذكرة أو محضرا الشرطة وتحرر -2

 الخدمة. أو العمل جھة إلى

 

 )49( مادة

  االجتماعي: الضمان المشترك إبالغ

 ابةاإلص عن المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة إخطار عن الخدمة أو العمل جھة امتناع حالة في

 فور ابةباإلص المذكورة الشعبیة اللجنة إخطار ینیبھ من أو (المصاب) المشترك یتولى ذلك، في تراخیھا أو

 نوعو ومكانھ وتاریخھ الحادث ظروف عن وببیان الضماني تسجیلھ ورقم وعنوانھ باسمھ ویوافیھا حدوثھا

  الحادث. بشأن مذكرتھا أو الشرطة محضر وتاریخ ورقم اإلصابة

  الحالة. ھذه في الالزمة اإلجراءات اتخاذ المذكورة اللجنة وعلى

 

 )50( مادة

 نفسھ: لحساب العامل
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 من أو وھ - یبلغ أن فعلیھ عمل إصابة أصابتھ إلى وأدى نفسھ لحساب العامل للمشترك الحادث وقع إذا -1

  وقوعھ. فور بالحادث المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة - ینیبھ

 )46( بالمادتین المقررة الخدمة أو العمل جھات جانب من اإلبالغ ألحكام وفقا لھا إخطاره ویكون -2

 الضماني تسجیلھ ورقم المصاب المشترك اسم متضمنا اإلخطار یكون بحیث الالئحة ھذه نم )47و(

  فیھا. وقعت التي والظروف وطبیعتھا وقوعھا وتاریخ اإلصابة مكان بیان مع وعنوانھ

 

 )51( مادة

 ونقلھ: المصاب اسعاف

 قعموا من غیرھا فيو المصانع في وذلك - اإلصابة حدوث فور - الالزمة اإلسعافات للمصابین تقدم -1

  واإلنتاج. العمل

 لمركزا في لعالجھ نفقتھا وعلى بوسائلھا المصاب نقل - اإلسعاف بعد - الخدمة أو العمل جھة وتتولى -2

  بلیبیا. العالج مراكز من مركز أي في أو المختص الضماني

 في الجللع انفقتھ وعلى بوسائلھا المصاب نقل المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة وعلى -3

  ذلك. العالج ضرورات اقتضت كلما وذلك المتخصص أو المركزي أو العام المستشفى

  العالج. أو اإلسعاف أو النقل مقابل مصروفات أیة المصاب یتحمل وال -4

 

 )52( مادة

 الشرطة: ابالغ

 الحالتین في وذلك العمل إصابة إلى أدى الذي الحادث عن الشرطة تبلغ أن الخدمة أو العمل جھة على

  اآلتیتین:

 نشأت أو بھ اقترنت أو الحادث صاحبت كانت نوع أي من جنحة أو جنایة ارتكاب شبھة وجدت كلما (أ)

  اإلصابة. عنھا

 الطریق. حوادث عن الناشئة اإلصابات حاالت في (ب)

 

 )53( مادة

 االداري: التحقیق

 وفظر من المتثبت الالزمة اإلداریة التحقیقات - األحوال جمیع في تجري أن الخدمة أو العمل جھة على -1

 لیھاع المترتبة اإلصابة ونوع ونتائجھا وأسبابھا الواقعة جدیة ومدى ومكانھ وتاریخھ وطبیعتھ الحادث

 لوقایةا وتعلیمات قواعد إتباع مدى وتتحرى األخرى، ألدلةا وسائر الشھود بأقوال علیھا وتستدل ومداھا،
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 عمل إصابة العتبارھا الالزمة الشروط الواقعة في تتوافر كانت إذا وما العمالیة والسالمة واألمن

  الالئحة. ھذه من بعدھا وما )38( المادة في والمبینة

 اتوالمذكر االستدالالت جمع ربمحاض الخدمة أو العمل جھة في اإلداري بالتحقیق المكلف ویستعین -2

 أخرى. تحقیقات وبأیة الحادث بشأن الشرطة حررتھا قد تكون التي

 

 )54( مادة

 التحقیق: محاضر صور

 قیتعل فیما أجرتھا التي االستدالالت جمع محاضر من صورا الخدمة أو العمل جھة إلى الشرطة تسلم -1

  بشأنھا. اتخذت التي اإلجراءات نتیجة بیان مع الالئحة ھذه من )52( بالمادة إلیھا المشار بالحوادث

 من صورا المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة إلى ترسل أن والخدمة العمل جھات وعلى -2

 أجرتھا التي اإلداریة التحقیقات ومذكرات محاضر من وصورا المذكورة، االستدالالت جمع محاضر

  ونتیجتھا. الجھة ھذه

  المذكورة. الشعبیة باللجنة المصاب المشترك ملف في والمذكرات المحاضر ھذه وتودع

 بالمادة ھاإلی المشار الحاالت في للمصاب نقدیة منفعة أي تقریر أو اإلداریة التحقیقات إقفال یجوز وال -3

  المتخذة. اإلجراءات ونتیجة الحادث بشأن مذكرتھا أو الشرطة محضر ورود بعد إال )52(

 

 )55( ادةم

 التحقیق: استكمال

 ماعياالجت للضمان الشعبیة للجنة یجوز الخدمة أو العمل جھة جانب من التحقیقات استیفاء عدم حالة في

 لھا تحدد أن ىعل استكمالھ أجرتھ التي الجھة إلى تطلب أن أو مفتشیھا بمعرفة التحقیق تستكمل أن المختصة

  بشأنھا. تحقیقال استیفاء یتعین التي النقاط أو النقطة

 

 )56( مادة

 األحوال: جمیع في العالج

 اشرةمب من تمنعھ ال اإلصابة كانت ولو العمل إصابة من العالج خدمات األحوال جمیع في للمصاب تقدم -1

  عملھ.

  العمل. إصابة شروط فیھ تتوافر ال الحادث أن بعد فیما تبین ولو العالج ویستمر -2

 أثار ومن إصابتھ من عالجھ استمرار دون ـ كان سبب ألي - خدمتھ أو المصاب عمل انتھاء یحول وال -3

 اإلصابة. ھذه
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 )57( مادة

 العالج: تعلیمات اتباع

 عالمناف بعض من یحرم أن جاز وإال العالج تعلیمات األحوال جمیع في یتبع أن المصاب المشترك على

 العجز. نسبة على العالج إھمال لتأثیر تبعا اإلصابة على المترتبة

 

 )58( مادة

 العالج: بانتھاء االخطار

 ةوجھ المشترك یخطر أن العالج، فیھ تم الذي - المستشفى أو العالج مركز أو - الضماني المركز على

 عنھا فتخل وبما اإلصابة من العالج بانتھاء المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة واللجنة الخدمة أو العمل

 على اإلخطار ویكون الخدمة أو العمل إلى لعودتھ المحدد والتاریخ العالج، بعد المصاب وبحالة آثار من

  المذكورة. الشعبیة اللجنة لدى المشترك بملف صورتھ وتحفظ لذلك، المعد النموذج

 

 )59( مادة

 االصابة: شروط توافر عدم

 الشرطة اضربمح (مستعینة المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة أجرتھا التي التحقیقات من ثبت إذا

 بببس حدثت إصابتھ أن أو نفسھ، إصابة تعمد قد المصاب أن أو عمل إصابة تلیس اإلصابة أن وغیرھا)

 ركالمشت فإن المستدیم، الكلي العجز أو الوفاة علیھ یترتب لم جانبھ من مقصود أو جسیم سلوك سوء

  العمل. إلصابات الالئحة ھذه وفي القانون في المقررة النقدیة المنافع یستحق ال (المصاب)

 

 )60( مادة

 ألنفسھم: للعاملین مساعداتال

 لوقتيا العجز بسبب فقد وأنھ عمل، إصابة إصابتھ أن وثبت أنفسھم لحساب العاملین من المصاب كان إذا

 جتماعياال للضمان الشعبیة باللجنة النقدیة المنافع قسم فإن دخلھ، بعض أو كل اإلصابة ھذه عن الناشئ

 في االجتماعي الضمان قانون من )25( المادة ألحكام وفقا المستحقة النقدیة المنفعة إلیھ یؤدي المختصة

  واحدة. سنة أقصاھا ولمدة المفترض الدخل من %70 حدود

 

 )61( مادة

 المھن: أمراض
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  العمل. إصابات حكم المھنة أمراض تأخذ

 اباتبإص المصابین برعایة المتعلقة األحكام جمیع المھن أمراض من بمرض المصابین شأن في وتسري

 رضم طبیعة مع یتفق الذي بالقدر وذلك لھم الضمانیة المنافع وتقدیم وعالجھم وإسعافھم ونقلھم العمل

 المھنة.

 

 )62( مادة

 لھ: الخدمات وتقدیم المریض إسعاف

 أثناء المرافق )1( رقم بالجدول المحددة المھنیة األمراض من مرض أعراض المشترك على ظھرت إذا -1

 الجالع إعطائھ إلى تبادر أن بھا یخدم أو فیھا یعمل التي الخدمة أو العمل جھة فعلى الخدمة أو العمل مدة

 رض.الم أعراض ظھور فور وذلك اإلنتاج أو العمل موقع في أو المصنع في المناسب السریع واإلسعاف

 ربأق إلى أو المختص الضماني المركز إلى نفقتھا وعلى بوسائلھا - تنقلھ أن المذكورة الجھة وعلى -2

 للعالج. الالزمة المدة طوال وذلك بلیبیا العالج مراكز من كزمر

 ھخدمت انتھاء بعد علیھ ظھرت قد المرض أعراض كانت ولو والمنافع الخدمات ذات المشترك ویتلقى -3

 الالئحة. ھذه من )42( المادة في إلیھا المشار المدة خالل ظھورھا كان متى معینة جھة في عملھ أو

 إلیھا حالونی الذین المشتركین بفحص لیبیا في العالج مراكز وسائر االجتماعي الضمان مراكز وتلتزم -4

 ایةالعن أوجھ جمیع وتقدیم بعالجھم تلتزم كما المھنة أمراض من بمرض اإلصابة أعراض ظھور بسبب

 لھم. الالزمة الطبیة

 

 )63( مادة

 الجماھیریة: خارج االصابة

 بوأصی - كانت نوع أي من - مھمة في موفدا كان أو یفتھوظ بحكم لیبیا خارج مقیما المشترك كان إذا -1

 ھذه ألحكام وفقا شروطھا توافرت (متى المرض أو اإلصابة فتأخذ مھنة، بمرض أو عمل بإصابة

 قیةاألح حیث من وذلك لیبیا داخل في للمشترك تحدث التي المھنة) مرض (أو اإلصابة حكم الالئحة)

 النقدیة. والمنافع العالج في

 لذيا الحادث تحقیق محضر من بصورة التقدم وفاتھ) حالة في عنھ المستحقین (أو المشترك وعلى -2

 لمكتبا من علیھ ومصدقا اللغة ھذه إلى مترجما أو العربیة باللغة رسمیة جھة بمعرفة محررا فیھ أصیب

 المھنة. مرض أو الحادث بھا وقع التي الدولة في المختص اللیبي الشعبي

 

 )64( مادة
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 االصابة: بسبب المشترك وفاة

 تتخذف المصاب، المشترك وفاة علیھا ترتبت قد المھنة) مرض (أو العمل إصابة أن التحقیقات من ثبت إذا

 جزاع عجز أنھ بافتراض الحالة ھذه في لھ یستحق كان الذي العمل إصابة معاش لتسویة الالزمة اإلجراءات

 إلى المعاش ھذا من أنصبة وتصرف االجتماعي، لضمانا قانون من )17( المادة لحكم وفقا مستدیما كلیا

 ھذه من الرابع الباب وأحكام المذكور القانون من )21( المادة حكم بمقتضى عنھ المستحقین أسرتھ أفراد

 الالئحة.

 

 الرابع الفصل

 المھنة مرض أو العمل إصابة حاالت في العجز تقدیر

 

 )65( مادة

  جزئیا: أو كلیا عجزا المصاب عجز

 أو (المصاب المشترك عجز علیھا ترتب قد المھنة) مرض (أو العمل إصابة أن التحقیقات من تبین إذا -1

 رسائ إلى المرض أو اإلصابة من عالجھ بانتھاء اإلخطار فیضم جزئیا عجزا أو كلیا عجزا المریض)

 ما مدى بینلت المشترك علیھا یعرض التي المختصة العجز تقدیر لجنة إلى جمیعا وتقدم ملفھ أوراق

  العجز. ھذا نسبة وتقدیر المرض أو اإلصابة بسبب عجز من تخلف

 التالیة. بالمواد علیھا المنصوص واإلجراءات األحكام الشأن بھذا وتتبع -2

 

 )66( مادة

  العجز: تقدیر

 المریض) أو (المصاب المشترك فقد بدرجة المھنة مرض أو العمل إصابة عن الناشئ العجز یقدر -1

  الجسد. من المصاب والجزء الخدمة أو العمل نوع وبحسب العمل، على القدرة

  نسبتھ. وتحدید العجز ذلك تقدیر المختصة الطبیة اللجان وتتولى -2

 العجز تقدیر الئحة في قراراتھا من التظلم وطریقة ھاوإجراءات واختصاصاتھا اللجان ھذه تشكیل ویحدد -3

 االجتماعي. الضمان لقانون تنفیذا تصدر التي

 

 )67( مادة

  اللجنة: قرار عناصر

  الطبیة: اللجنة قرار یتضمن أن یجب
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  ونسبتھ. العجز تقدیر وعناصر وتشخیصھا الحالة وصف (أ)

  أھیل.الت إعادة من المشترك استفادة إمكان مدى بیان (ب)

  التأمت. قد والجراحة استقرت قد العجز حالة كانت إذا ما بیان (ج)

 لتقریر أو العجز تقدیر إلمكان معینة مدة بعد اللجنة على المشترك عرض إعادة الالزم كان إذا ما (د)

 استمراره.

 

 )68( مادة

 العجز: تاریخ

 كلیا زاعج كان سواء وذلك فیھ العجز حصول تقدر الذي التاریخ قرارھا في تحدد أن الطبیة اللجنة على -1

  جزئیا. أو

 یھف عرض الذي الیوم ھو العجز تاریخ فیكون العجز لحصول معینا تاریخا تحدد أن علیھا تعذر فإذا -2

 اللجنة. على المریض أو المصاب

 

 )69( مادة

 نسخ: عدة من اللجنة قرار

 المشترك لىإ إحداھا تسلم نسخ أربع من لذلك المعد النموذج على العجز تقدیر بشأن الطبیة اللجنة قرار یحرر

 لمختصةا االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة إلى والثالثة الخدمة أو العمل جھة إلى الثانیة وترسل (المصاب)

  الطبیة. اللجنة لدى الرابعة النسخة وتحفظ

 

 )70( مادة

  الفحص: ةإعاد

 مدى من للتحقق المعاش صاحب فحص إعادة ومواعید وإجراءات حاالت العجز تقدیر الئحة تبین -1

  العجز. ذلك نسبة استقرار ومن المھنة مرض أو العمل إصابة عن الناشئ العجز استمرار

 اشعالم على وأثره المذكور الفحص بإعادة یتعلق فیما یلي بما االعتداد األحوال جمیع في ویراعى -2

  المستحقة: النقدیة المنافع من غیره أو المستحق

  التأھیل. إعادة أو العالج بسبب الحالة تحسن (أ)

  الجدیدة. اإلصابات أو المضاعفات أو االنتكاسات (ب)

 الباب. ھذا من السادس الفصل أحكام الفحص إعادة شأن في وتتبع -3
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 الخامس الفصل

 تستحق التي األخرى النقدیة والمنافع المعاشات

 المھنة مرض أو العمل إصابة بسبب

 

 )71( مادة

 النقدیة: المنافع استحقاق

 المائة يف ستین العجز نسبة بلغت متى المھنة مرض أو العمل إصابة بسبب الكلي العجز معاش یستحق -1

  الوفاة. المذكور المرض أو اإلصابة عن نشأت أو بسببھا الخدمة أو العمل وانتھى أكثر أو

 ستین لغتب أن دون أكثر أو المائة في ثالثین المھنة مرض أو اإلصابة عن الناشئ العجز نسبة كانت فإذا -2

  جزئیا. معاشا المشترك فیستحق المائة في

  مقطوعة. إعانة المشترك فیستحق المائة في ثالثین تبلغ ولم أكثر أو %5 العجز درجة بلغت وإذا -3

 .%5 عن العجز درجة قلت إذا منفعة أي المشترك یستحق وال -4

 

 )72( مادة

 التسویة: طلب

 المعاش تسویةل طلبا المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة باللجنة النقدیة المنافع قسم إلى المشترك یقدم (أ)

 رفقوی المھنة)، مرض (أو العمل إصابة عن الناشئ العجز بسبب لھ المستحقة األخرى النقدیة المنفعة أو

  یة:اآلت األوراق بطلبھ

  نھائیا. القرار ھذا یكون أن على العجز بتقدیر المختصة الطبیة اللجنة قرار من صورة -1

  العالج. بانتھاء اإلخطار من صورة -2

 بشأن الشرطة أجرتھ الذي االستدالالت جمع محضر أو اإلداري التحقیق محضر من صورة -3

  الحادث.

  األخیرة. الثالثة السنوات خالل الدفع شھادة -4

  العمل. أو الخدمة بمدة شھادة -5

  العائلة. كتیب أو العائلي الوضع بشأن شھادة -6

 سھنف لحساب عامال المشترك كان فإذا الكلي، العجز حاالت في وذلك الخدمة أو العمل انتھاء قرار -7

  عملھ. بانتھاء إقرارا ذلك عن عوضا فیقدم

  لھ. المرافقة واألوراق الطلب تسلم یفید إیصاال المشترك ویعطى (ب)
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 )73( مادة

  واالشتراكات: التسجیل قسم إلى اإلحالة

 الشعبیة اللجنةب والتفتیش واالشتراكات التسجیل قسم إلى ومرفقاتھ الطلب النقدیة المنافع قسم یحیل -1

 ضمنتت المشترك ملف واقع من مذكرة یكتب أن األخیر القسم ھذا وعلى المختصة، االجتماعي للضمان

 الئحة ألحكام وفقا المحسوب دخلھ أو أجره أو ومرتبھ لھ محسوبةال الخدمة أو العمل مدة بیان

 - لعجزا بسبب عملھ أو خدمتھ انتھاء على السابقة األخیرة الثالثة السنوات مدة خالل في االشتراكات،

 متت سواء الحادث بشأن أجریت التي التحقیقات من وغیره اإلداري التحقیق ومحاضر - كلیا كان إن

 حصول أو الحادث وقوع عقب الخدمة أو العمل جھة جانب من أو االجتماعي لضمانا مفتشي جانب من

  المرض.

 بشأنھا ستنداتم المشترك یقدم لم بیانات أیة من التحقق والتفتیش واالشتراكات التسجیل قسم ویستكمل -2

  كافیة. غیر مستندات قدم أو

 تستحق التي ةالنقدی المنفعة لتسویة لنقدیةا المنافع قسم إلى المذكور القسم برأي منتھیة المذكرة وترسل -3

  الالئحة. ھذه وألحكام للقانون وفقا للمشترك

 

 )74( مادة

 الكلي: العجز معاش تسویة

 مھنة، مرض أو عمل إصابة عن نشأ قد وأنھ كلي، عجز ھو بالمشترك لحق الذي العجز أن من التحقق بعد

  اآلتي: النحو على لھ الكلي العجز معاش تسویة تجرى علمھ أو خدمتھ بسببھ انتھت وأنھ

 الئحة من عدھاب وما )81( المواد وأحكام القانون ألحكام بالتطبیق للمشترك الخدمة أو العمل مدة تحسب (أ)

  والتفتیش. واالشتراكات التسجیل

 انك إذا المفترض دخلھ أو عامال كان إذا الفعلي أجره أو موظفا كان إذا الفعلي مرتبھ متوسط یحسب (ب)

  الكلي. العجز بسبب العمل أو الخدمة انتھاء على السابقة األخیرة السنوات ثالث في وذلك - شریكا

 ددةالمح الشیخوخة سن بلوغھ بسبب انتھت قد عملھ أو خدمتھ أن بافتراض الكامل المعاش لھ یسوى (ج)

 )21( من المواد وأحكام االجتماعي الضمان قانون من )14( المادة لحكم وفقا وذلك العمل أو الخدمة النتھاء

 في 2½% في ذكره السالف الدخل أو األجر أو المرتب متوسط بضرب وذلك الالئحة، ھذه من )26( إلى

 العمل أو الخدمة سنوات عدد في %2 في المذكور األولى سنة العشرین من العمل أو الخدمة سنوات عدد

 لحكم فقاو المحسوب الكامل المعاش ھو الناتج لیكون العملیتین ضرب حاصل ویجمع سنة للعشرین التالیة

  القانون. من )14( المادة
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 للمعاش األقصى الحد ویحسب عنھ المعاش یقل أال ویراعى الكلي العجز لمعاش األدنى الحد یحسب (د)

 التالیة. المواد تبینھ ما على وذلك علیھ المعاش یزید أال ویراعى

 

 )75( مادة

  للمعاش: األدنى الحد

 ھنةم مرض أو عمل إصابة عن الناشئ الكلي العجز بسبب یستحق الذي للمعاش األدنى الحد یحسب -1

  اآلتیین: العنصرین بجمع األدنى الحد ھذا ویقدر

ٌ  یستحقون لمن االجتماعي الضمان قانون بمقتضى المقررة األساسي المعاش قیمة )(أ ٌ أساس معاشا  یا

ٌ  (وھي  - داداالعت فیكون دیناراٌ  أربعین من أكثر إلى القیمة ھذه زیدت إذاو شھریاٌ) دیناراٌ  أربعون حالیا

  كانت. أیا التسویة وقت المفعول الساریة األساسي المعاش بقیمة - األدنى الحد حساب في

 مانالض اشتراكات أساسھ على استحقت مما مفترض دخل أو فعلي أجر أو فعلي مرتب آخر نصف )(ب

  المرض. أو اإلصابة بسبب الكسب على القدرة لفقده عملھ أو خدمتھ انتھاء قبل المشترك عن االجتماعي

 األدنى. الحد ھذا إلى قیمتھ فترفع ذلك عن یقل التسویة عن الناتج المعاش أن تبین فإذا -2

 

 )76( مادة

 للمعاش: األقصى الحد

 أيب مھنة ضمر أو عمل إصابة عن الناشئ الكلي العجز بسبب یستحق الذي المعاش یزید أال یراعى -1

 على استحقت مفترض دخل أو فعلي أجر أو فعلي مرتب آخر قیمة من %100 على األحوال من حال

 كسبال على القدرة لفقده عملھ أو خدمتھ انتھاء قبل المشترك عن االجتماعي الضمان اشتراكات أساسھ

  المھنة. مرض أو اإلصابة بسبب

 األقصى. الحد ھذا إلى قیمتھ فتخفض ذلك على یزید التسویة من الناتج المعاش أن تبین فإذا -2

 

 )77( مادة

 الكلي: العجز معاش اسحقاق بدایة

 انتھاء أن ثبت متى عملھ أو المشترك خدمة انتھاء لتاریخ التالي الیوم من ابتداء الكلي العجز معاش یستحق

 الكسب. عن كلیا عجزا أعجزه مما مھنة) مرض (أو عمل إصابة عن ناشئ العمل أو الخدمة

 

 )78( مادة

 الجزئي: العجز معاش
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 ذلك على زادت أو المائة في ثالثین المھنة مرض أو العمل إصابة عن الناشئ العجز درجة بلغت إذا -1

 لمعاشا إلى العجز درجة بنسبة یقدر جزئي معاش للمشترك فیستحق المائة في ستین تبلغ أن دون

  الكامل.

 نأ بافتراض الكامل المعاش لتسویة الالزمة الخطوات بعتت المذكور الجزئي العجز معاش ولتسویة -2

 )76( إلى )74( المواد ألحكام بالتطبیق (وذلك العمل إصابة بسبب الكلي العجز معاش یستحق المشترك

 نتیجةال تكون الجزئي العجز نسبة في المذكور االفتراضي الكامل المعاش یضرب ثم الالئحة) ھذه من

 .المستحق الجزئي المعاش ھي

 

 )79( مادة

  الجزئي: العجز معاش استحقاق بدایة

ٌ  المحدد التاریخ من ابتداء المذكور الجزئي العجز معاش استحقاق یكون -1  لبدایة )68( المادة لحكم وفقا

ٌ  عجزاٌ  المشترك عجز   المھنة. مرض أو العمل إصابة بسبب الكسب عن جزئیا

 المنافع خاللھ المشترك استحق الذي األمد انتھاء المذكور المعاش استحقاق بدایة تحدید شأن في ویراعى -2

ٌ  األمد قصیرة  واحدة فترة عن المشترك یجمع ال بحیث االجتماعي الضمان قانون من )25( للمادة وفقا

 المھنة. مرض أو العمل إصابة عن الجزئي العجز معاش وبین األمد قصیرة المنفعة بین

 

 )80( مادة

 الجمع: جواز

 جرأ أو مرتب أي وبین المھنة مرض أو العمل إلصابة الجزئي العجز معاش بین یجمع أن للمشترك یجوز

 كانت. جھة أیة لدى خدمتھ أو عملھ عن لھ مستحقا یكون دخل أو

 

 )81( مادة

  الجزئي: المعاش استحقاق نھایة

  اآلتیة: األسباب من سبب بأي العمل إلصابة الجزئي المعاش المشترك استحقاق ینتھي

 العجز بةنس أصبحت بحیث الفحص إعادة عند انخفضت قد نسبتھ أن ثبوت أو تماما الجزئي العجز لزوا (أ)

  .%30 من أقل

  انونا.ق لذلك المحددة السن بلوغ بسبب عملھ أو خدمتھ انتھاء عند الشیخوخة معاش المشترك استحقاق (ب)

 بةإصا عن ناشئ كلي عجز بسبب عملھ أو خدمتھ انتھاء عند الكلي العجز معاش المشترك استحقاق (ج)

  ذلك. غیر مرض أو حادث عن ناشئ أو مھنة مرض أو عمل
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  المشترك. وفاة (د)

 أو الشیخوخة معاش تسویة في الجزئي العمل إصابة معاش یدخل ال (د) (ج)، (ب)، الحاالت جمیع وفي

 وفاتھ. الةح في عنھ تحقینالمس األسرة أفراد معاشات تسویة في یدخل ال كما للمشترك، الكلي العجز معاش

 

 )82( مادة

 المقطوعة: االعانة تسویة

 %30 إلى تصل أن دون أكثر أو %5 المھنة مرض أو العمل إصابة عن الناشئ العجز درجة بلغت إذا -1

  كاملة. سنة معاش قیمة إلى العجز درجة بنسبة تقدر مقطوعة إعانة یستحق المشترك فإن

ٌ  عجزاٌ  عجز أنھ بافتراض كامل معاش للمشترك یسوى وعةالمقط اإلعانة ھذه مقدار ولتحدید -2  سببب كلیا

 المعاش قیمة وتستخرج الالئحة) ھذه من )76( إلى )74( من المواد ألحكام بالتطبیق (وذلك عمل إصابة

 اإلعانة وھ الناتج ویكون الجزئي العجز نسبة في القیمة ھذه تضرب ثم كاملة سنة عن الكامل االفتراضي

  المشترك. یستحقھا لتيا المقطوعة

 طرق بإحدى المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة من واحدة دفعة لھ اإلعانة ھذه وتصرف -3

  الالئحة. ھذه من )158( بالمادة المبینة الصرف

 

 السادس الفصل

 المعاشات على وأثرھا الفحص إعادة

 المستحقة المنافع من وغیرھا

 

 )83( مادة

 الفحص: العادة بالتقدم المشترك التزام

 بعد یتقدم أن مھنة، مرض أو عمل إصابة بسبب جزئي أو كلي عجز معاش استحق مشترك كل على -1

 تعینھا التي المواعید وفي دوریة بصفة الفحص إلعادة المختصة الطبیة اللجنة إلى لھ المعاش تسویة

 لعجزا استمرار من للتحقق وذلك المختصة الطبیة اللجنة قرار لھ یحددھا التي أو العجز تقدیر الئحة

  مضاعفات. أو انتكاسات أو حالتھ على تحسن طرأ قد كان إذا ومما

 معاشال صاحب یخطر أن المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة باللجنة النقدیة المنافع قسم وعلى -2

  األقل. على بشھر المیعاد ذلك قبل فحصھ إلعادة المحدد بالمیعاد

 

 )84( مادة
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 المعاش: لصاحب العجز بةنس تعدیل

 اللجنة رقرا وصدر المعاش لصاحب تقدیره السابق العجز نسبة تعدیل عن الطبي الفحص إعادة أسفرت إذا

  آلتیة:ا القواعد فتتبع - نھائیا الطعن أو التظلم بعد - القرار ذلك أصبح أو الشأن ھذا في النھائي الطبیة

 معھ انتھت كلیا عجزا أصبح بحیث عجزه نسبة عدلت ثم جزئي عجز معاش صاحب المصاب كان إذا (أ)

 لكذ بسبب عملھ أو خدمتھ انتھاء تاریخ من اعتبارا وذلك الكلي العجز معاش یستحق فإنھ عملھ أو خدمتھ

  الكلي. العجز

 وال المائة في ثالثین %30 عن تقل ال أكثر أو أقل بنسبة الفحص إلعادة نتیجة الجزئي العجز قدر فإذا (ب)

 لشھرا أول من ابتداء وذلك الجدیدة للنسبة وفقا الجزئي العجز معاش فیعدل المائة في ستین %60 تبلغ

  العجز. نسبة بتعدیل النھائي القرار لتاریخ التالي المیالدي

 أصبح بحیث الحالة تحسن بسبب عجزه نسبة عدلت ثم كلي عجز معاش صاحب المصاب كان وإذا (ج)

 فتعدل المائة في ستین )%60( إلى تصل وال أكثر أو المائة في ثالثین )%30( نسبتھ تبلغ جزئیا عجزا

 لخاصا النھائي للقرار التالي المیالدي الشھر أول من ابتداء وذلك الجزئي العجز معاش ویستحق التسویة

  المذكور. الجزئي العجز بثبوت

 یماف النقص أو بالزیادة تعدیل أي بالمعاش یلحق ال المادة بھذه علیھا المنصوص الحاالت جمیع وفي (د)

 التسویة. لتعدیل المحدد التاریخ على السابقة بالمدة یتعلق

 

 )85( مادة

  المائة): في ثالثین %30( من أقل الى العجز تعدیل

 سبةن تعدیل عن الفحص إعادة أسفرت ثم معاشا المھنة مرض أو اإلصابة بسبب استحق قد المصاب كان إذا

 خمسة %5( عن تقل وال المائة) في ثالثین %30( عن تقل بدرجة - نھائیة بصفة العجز قدر بحیث العجز

 االجتماعي الضمان قانون من )17( المادة ألحكام وفقا تقدر مقطوعة إعانة یستحق المصاب فإن المائة) في

 معاشال أقساط منھا وتخصم األخیرة، العجز نسبة أساس على اإلعانة ھذه لھ وتسوى الالئحة، ھذه وأحكام

 تحقةالمس اإلعانة قیمة على مجموعھا یزید األقساط ھذه كانت إذا أنھ على لھ، صرفت أن سبق التي الشھریة

 الفرق. منھ یسترد فال

 

 )86( مادة

  الفحص: إعادة عن المصاب تخلف
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 )83( المادة حكم بمقتضى المحدد المیعاد في المختصة الطبیة للجنة العجز معاش صاحب یتقدم لم إذا -1

 الفحص إلعادة یحضر لم إذا بأنھ إنذاره مع آخر میعادا لھ وتحدد اللجنة علیھ فتنبھ الالئحة ھذه من

  معاشھ. صرف من سیحرم

 (بصفة مفیحر المختصة الطبیة اللجنة تقبلھ عذرا یقدم ولم ذلك رغم العجز معاش صاحب یحضر لم وإذا -2

 لمو اللجنة لھ حددتھ میعاد آلخر التالي المیالدي الشھر أول من اعتبارا وذلك معاشھ صرف من مؤقتة

  وسببھ. الصرف بوقف فورا المعاش صاحب النقدیة المنافع قسم ویخطر یحضر

  الفحص. إلعادة المعاش صاحب یتقدم أن إلى الصرف من الحرمان ویستمر -3

 مختصةلا االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة فإن الطبیة اللجنة إلى ذلك بعد المعاش صاحب تقدم وإذا -4

 التقدم عن هلتأخر مقبولة أسبابا قدم متى تحدیده السابق المیعاد في الفحص إعادة عن تخلفھ عن تتجاوز

  للفحص.

 إنف علیھا زیادتھا أو تقدیرھا السابق النسبة عن العجز درجة نقصان عن الفحص إعادة أسفرت وإذا -5

 أما لطبيا الفحص إلعادة محددا كان الذي التاریخ من اعتبارا للتسویة األساس ھي تعتبر الجدیدة النسبة

 التینالح في لھ وتصرف لھ المعاش صرف فیستمر مستقرة العجز درجة أن الفحص إعادة من تبین إذا

  صرفھا. من مؤقتا حرم قد كان التي المعاشات

 

 )87( مادة

 المصاب: طلب على بناء الفحص اعادة

 ـ قةالساب حالتھ في أثرت جدیدة عمل إصابة أو مضاعفات أو انتكاسات حصول حالة في ـ للمصاب یجوز

 ائياألخص الطبیب على یعرض الحالة ھذه وفي ذلك، أسباب ویبین الفحص إلعادة میعاد تحدید یطلب أن

 میعادا لھ یحددف المذكورة األسباب بجدیة الطبیب ھذا اقتنع فإذا العجز بتقدیر المختصة الطبیة اللجنة عضو

 درجة قدیرت فتعید حالتھ على طرأ قد تغیرا أن للجنة ثبت فإذا بھ، ویخطره اللجنة ھذه عرفةبم الفحص إلعادة

 یكون لما بعات السابقة بالمواد المذكورة األسس على التسویة الحالة ھذه في النقدیة المنافع قسم ویعدل العجز

 التالیة. ةالماد وأحكام القانون ألحكام وفقا وذلك زیادة من العجز درجة على طرأ قد

 

 )88( مادة

 التسویة: تعدیل

  اآلتیة: القواعد تتبع السابقة )87( بالمادة المذكورة الحاالت في



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 36 of 82 

 ھمع انتھت كلیا عجزا أصبح بحیث عجزه نسبة عدلت ثم جزئي عجز معاش صاحب المصاب كان إذا -1

 ھذه من )84( لمادةا لحكم وفقا التسویة فتعدل - كان مما أكبر بدرجة جزئیا عجزا أو عملھ أو خدمتھ

  الالئحة.

 ثم المائة) في خمسة %5( عن العجز درجة قلة بسبب نقدیة منفعة أي استحق قد المصاب یكن لم فإذا -2

 إلى یصل ال بما أكثر أو المائة) في خمسة %5( أصبحت بحیث الفحص إعادة عند العجز نسبة عدلت

  الجدیدة. العجز درجة حسب مقطوعة إعانة المصاب فیستحق المائة) في ثالثین 30%(

 فتزاد المائة) في ثالثین %30( تبلغ أن دون العجز نسبة زادت ثم مقطوعة إعانة استحق قد كان وإذا -3

  الجدیدة. النسبة مع یتفق بما المقطوعة اإلعانة لھ

 بالمادة المذكورة الحاالت في الفحص إعادة أسفرت ثم مقطوعة إعانة استحق قد المصاب كان وإذا -4

 وأصبح أكثر أو المائة) في ثالثین %30( بدرجة مستقرة أصبحت بحیث العجز نسبة تعدیل عن )87(

 بحسب يالكل العجز معاش أو الجزئي العجز معاش لھ یسوى فإنھ نھائیا الشأن ھذا في الطبیة اللجنة قرار

 الحالة ھذه وفي )،84( بالمادة إلیھ المشار التاریخ من اعتبارا المعاش لذلك استحقاقھ ویكون - األحوال

 نھأ بافتراض لھ یحسب افتراضي معاش المذكور الفحص إعادة قرار على السابقة المدة عن لھ یقدر

 تكان وإذا األولى، المرة في لھ المقدرة العجز درجة أساس على جزئیا معاشا البدایة منذ یستحق كان

 أن مكنی كان التي االفتراضیة الجزئیة المعاشات مجموع على تزید لھ صرفت التي المقطوعة اإلعانة

 بطریق الفرق منھ فیسترد الفحص) إلعادة (نتیجة التسویة تعدیل على السابقة المدة خالل یستحقھا

 من )/ج42( المادة أحكام سائر مراعاة ومع الربع حدود في وذلك لھ، یستحق الذي المعاش مع الخصم

 االجتماعي. الضمان قانون

 

 السابع الفصل

 عامة أحكام

 

 )89( مادة

 آخر: شخص خدمة الى الحاجة

 إلى مستمرة بصفة یحتاج المھنة مرض أو العمل إصابة بسبب الكلي العجز معاش صاحب كان إذا -1

 %25 تتجاوز ال نسبة یزاد معاشھ فإن للعجز نتیجة نفسھ خدمة على قدرتھ لفقد لھ آخر شخص خدمة

  إلیھا. الحاجة ومدى الالزمة الخدمة نوع بحسب وذلك

 قترحھات التي الزیادة ونسبة إلیھا الحاجة ومدى ونوعھا المذكورة الخدمة المختصة الطبیة اللجنة وتقدر -2

  الخدمة. ھذه مع یتناسب بما المعاش في
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 البلدیةب االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة من مسبب قرار المذكورة الحاالت في الزیادة بشأن ویصدر -3

  المختصة.

 لمنزلیةا الخدمة منفعة استحقوا الذین المعاقین من المعاش صاحب یكون إال ادةالزی الستحقاق ویشترط -4

 م.1981 لسنة )3( رقم المعاقین قانون بمقتضى المعانة

 

 )90( مادة

 العمل: اصابة حاالت في المسئولیة

 المصاب للمشترك یكون الالئحة وبھذه االجتماعي الضمان بقانون المقررة النقدیة المنافع إلى باإلضافة -1

 نم مرضھ أو إصابتھ عن بتعویض المطالبة وفاتھ) حالة في لورثتھ (أو مھنة مرض أو عمل بإصابة

 إذا الخدمة أو ملالع جھة ومن الخدمة أو العمل جھة غیر كان إذا المرض أو اإلصابة ھذه عن المسئول

 دمةالخ أو العمل أنظمة أو لقوانین الجھة ھذه مخالفة بسبب حدثت قد المھنة) مرض (أو اإلصابة أن ثبت

  العمالیة. والسالمة الصناعي األمن إجراءات اتخاذ في تقصیرھا بسبب أو

 العمل اباتإص عن االجتماعي الضمان صندوق أمام الخدمة أو العمل جھة بمسئولیة تقدم ما یخل وال

 أو ةالخدم أو العمل أنظمة أو لوائح أو لقوانین مخالفتھا نتیجة بھا للعاملین تقع التي المھنة وأمراض

 قانون من )26( للمادة وفقا وذلك العمالیة والسالمة الصناعي األمن احتیاطات اتخاذ في تقصیرھا

 االجتماعي. الضمان

 

 الثالث الباب

 العامل إصابة لغیر الكلي العجز معاش

 

 )91( مادة

 الكلي: العجز

 أو اءالشرك من كان (سواء المشترك یصیب الذي المستدیم الكلي العجز بشأن الباب ھذا أحكام تسري −

 وذلك خدمة، أو عمل أي بمقابل یؤدي أن عن ویعوقھ أنفسھم) لحساب العاملین أو العمال أو الموظفین

  ھنة.م مرض أو عمل إصابة عن ناشئا العجز یكون أن دون

  اآلتیة: الشروط كذلك العجز العتبار وتشترط ـ −

  بیانھا: اآلتي الحاالت من حالة عن ناشئا العجز یكون أن (أ)

  مھنة. مرض أو عمل إصابة إلى ترجع ال التي العادیة الحوادث أو اإلصابات -1
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 رتعتب وال عمل إصابات سببھا یكون ال التي العادیة األمراض وسائر العامة الصحة اعتالل -2

  مھنیة. أمراضا

 ھاطبیعت وبحكم عادة تحتاج التي المستعصیة، أو المزمنة األمراض وھي المستدیمة األمراض -3

  سنة. من أكثر أو سنة تبلغ طویلة لمدة عالج إلى ونوعھا

 للضمان العامة الشعبیة اللجنة من بقرار كذلك اعتبارھا وشروط األمراض ھذه وتحدد

  للصحة. العامة الشعبیة اللجنة رأي أخذ بعد االجتماعي

 حةالالئ ھذه ألحكام وفقا المختصة الطبیة اللجنة من بقرار المذكور الكلي العجز یثبت أن (ب)

  العجز. تقدیر والئحة

  أكثر. أو %60 ذكورةالم اللجنة تقدیر حسب العجز نسبة تكون أن (جـ)

 

 )92( مادة

 الزمان: حیث من السریان

 حصل اإذ وذلك السابقة المادة أحكام علیھا تنطبق التي الكلي العجز حاالت على الباب ھذا أحكام تسري -1

 ذلك قبل وقعت أمراضا أو حوادث سببھ كان ولو بعده أو م1981 سنة یونیة أول یوم المذكور العجز

  التاریخ.

 أو عمل إصابة غیر عن (والناشئة م1981 سنة یونیة أول یوم على السابقة الكلي العجز حاالت وأما -2

 علیھا تسري وإنما الباب ھذا وأحكام االجتماعي الضمان قانون أحكام علیھا تطبق فال مھنة) مرض

 قبل ھمعلی ینطبق كان الذین الموظفین من الكلي بالعجز المصاب كان إذا التقاعد قانون أحكام

 علیھم یسري كان الذین العمال أو الشركاء من المصاب كان فإذا المذكور، التقاعد قانون م1/6/1981

 قانون أحكام السابقة الكلي العجز حالة على فتسري االجتماعي، التأمین قانون المذكور التاریخ قبل

 االجتماعي. التأمین

 

 )93( مادة

 العجز: ضوابط

 عن الكسب على القدرة المشترك فقد بدرجة المھنة مرض أو العمل إصابة نع الناشئ غیر العجز یقدر -1

  الجسد. من المصاب والجزء الخدمة، أو العمل نوع وبحسب الخدمة، أو العمل

  نسبتھ. وتقدیر العجز ذلك من التحقق المختصة الطبیة اللجان وتتولى -2

 ھا،فی الطعن أو قراراتھا من التظلم وأحكام عملھا وإجراءات واختصاصاتھا اللجان ھذه تشكیل ویبین -3

 العجز. تقدیر الئحة في
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 )94( مادة

 العجز: تقدیر

 وذلك الالئحة ھذه من )70 إلى 65( من المواد أحكام العمل إصابة لغیر الكلي العجز تقدیر بشأن تسري

 ب.البا ھذا أحكام مع یتعارض وال العمل إصابة لغیر الكلي العجز طبیعة مع یتفق الذي بالقدر

 

 )95( مادة

 المعاش: استحقاق شروط

 للمشترك تستحق فال ـ %60 من أقل ـ مھنة مرض أو عمل إصابة غیر عن الناشئ العجز نسبة كانت إذا -1

  نقدیة. منفعة أیة العجز بذلك المصاب

 انتھت خدمتھ أو المصاب المشترك عمل أن وثبت أكثر أو )%60( بنسبة المذكور العجز قدر إذا أما -2

 الضمان قانون من )18( المادة حكم بمقتضى الكلي العجز معاش لھ فیستحق الكلي العجز ذلك بسبب

  التالیة. المواد ألحكام وفقا المعاش ذلك ویسوى االجتماعي

 الالئحة، ھذه من )16( المادة من 3 ،2 الفقرتین أحكام المواطنین غیر نالمشتركی بشأن تسري أن على -3

 فقرتینبال المقررة المدة شرط استیفاء بعد إال العمل إصابة لغیر الكلي العجز معاش لھم یستحق فال

 بشأنھا بقتنط إجمالیة إعانة على المشترك استحقاق یقتصر الشرط ھذا توفر عدم حالة وفي المذكورتین

 الالئحة. ھذه من )33( إلى )28( من المواد أحكام

 

 )96( مادة

 ومرفقاتھ: التسویة طلب

 للضمان یةالشعب باللجنة النقدیة المنافع قسم إلى التسویة طلب الكلي بالعجز المصاب المشترك یقدم (أ)

  بھ: ویرفق المختصة االجتماعي

  العمل. أو الخدمة بمدد شھادة -1

 ھمأنفس لحساب العاملین من المشترك كان (فإذا الكلي العجز بسبب العمل أو الخدمة انتھاء قرار -2

  عملھ). بانتھاء إقرارا فیقدم

 أو عملھ مدة من األخیرة الثالثة السنوات خالل دخلھ أو أجره أو مرتبھ بشأن األخیر الدفع شھادة -3

  خدمتھ.

  نھائیا. رالقرا ھذا یكون أن على العجز بتقدیر المختصة الطبیة اللجنة قرار من صورة -4

  العائلة. كتیب أو للمشترك العائلي الوضع بشأن شھادة -5
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  لھ. المرافقة والمستندات الطلب تلقي یفید إیصاال المشترك ویعطى (ب)

 

 )97( مادة

 التسویة: وعناصر الطلب بیانات من التحقیق

 الشعبیة اللجنةب والتفتیش واالشتراكات التسجیل قسم إلى ومرفقاتھ الطلب النقدیة المنافع قسم یحیل -1

 الالئحة، ھذه من )20( بالمادة إلیھ المشار النحو على بیاناتھ من للتحقق المختصة االجتماعي للضمان

 الخدمة أو العمل ةمد بیان تتضمن المشترك ملف واقع من مذكرة یكتب أن األخیر القسم ھذا وعلى

 السنوات مدة خالل االشتراكات الئحة ألحكام وفقا المحسوب دخلھ أو أجره أو ومرتبھ لھ، المحسوبة

  الكلي. العجز بسبب عملھ أو خدمتھ انتھاء على السابقة األخیرة الثالثة

 قدم أو ھاشأنب مستندات المشترك یقدم لم بیانات أیة والتفتیش واالشتراكات التسجیل قسم ویستكمل -2

  كافیة. غیر مستندات

  ز.العج تقدیر لجنة قرار المذكور القسم إلى یحال كما النقدیة، المنافع قسم إلى المذكرة ھذه وتحال -3

 

 )98( مادة

  الكلي: العجز معاش تسویة

 وأن مھنة مرض أو عمل إصابة عن ینشأ لم كلي عجز ھو بالمشترك لحق الذي العجز أن من التحقق بعد

 للمشترك اشالمع تسویة النقدیة المنافع قسم یجرى الكلي، العجز ذلك بسبب انتھت قد عملھ أو مشتركال خدمة

  اآلتي: النحو على

 الئحة من بعدھا وما )81( المواد وأحكام القانون ألحكام بالتطبیق للمشترك الخدمة أو العمل مدة تحسب (أ)

  والتفتیش. واالشتراكات التسجیل

 كان اإذ المفترض دخلھ أو عامال، كان إذا الفعلي أجره أو موظفا، كان إذا الفعلي تبھمر متوسط یحسب (ب)

 عملھ وأ المشترك خدمة انتھاء على السابقة األخیرة السنوات ثالث في وذلك نفسھ، لحساب عامال أو شریكا

  الكلي. العجز بسبب

 حددةالم الشیخوخة سن بلوغھ بسبب انتھت قد خدمتھ أو عملھ أن بافتراض الكامل المعاش لھ یسوى (جـ)

 وأحكام االجتماعي الضمان قانون من )14( المادة ألحكام وفقا التسویة ھذه وتجرى العمل. أو الخدمة النتھاء

  الالئحة. ھذه من )26( الى )21( من المواد

  ذكرھا. السالف )14( المادة ألحكام وفقا المحسوب الكامل) (المعاش ھو الناتج ویكون

  ).%50( في المذكور الكامل) (المعاش یضرب (د)
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 ھذه من (ب) البند في إلیھ المشار دخلھ أو أجره أو المشترك مرتب متوسط من )%2/1( مقدار یحسب (ھـ)

 ل،أق أو سنة عشرین كان إذا للمشترك المحسوبة العمل أو الخدمة سنوات عدد في الناتج ویضرب المادة،

 المرتب متوسط من )%2/1( فیحسب سنة عشرین على للمشترك المحسوبة دمةالخ أو العمل مدة زادت فإذا

 الدخل أو األجر أو المرتب متوسط من %2 یحسب ثم سنة عشرین في مضروبا المذكور الدخل أو األجر أو

 ألولىا سنة العشرین تجاوز التي المحسوبة العمل أو الخدمة سنوات عدد في الناتج ویضرب ذكره السالف

  المحسوبة. العمل أو لخدمةا مدة من

 أو خدمتھ انتھت الذي المشترك حالة إلى بالنسبة السابقة البنود في المذكورة العملیات من الناتج یجمع (و)

  لھ. یستحق الذي الكلي العجز معاش ھو الجمع حاصل ویكون الكلي، العجز بسبب عملھ

 )18( بالمادة إلیھما المشار األقصى الحد على یزید وال األدنى الحد عن المعاش ھذا یقل أال ویراعى (ز)

 التالیتین. بالمادتین المبین الوجھ على وذلك االجتماعي الضمان قانون من

 

 )99( مادة

 للمعاش: األدنى الحد

 ھذه من )75( بالمادة المقرر النحو على وذلك الكلي بالعجز المصاب المشترك لمعاش األدنى الحد یحسب

 الحد ھذا نع یقل ـ التسویة ناتج وھو ـ السابقة المادة من (و) للبند وفقا الناتج المعاش نأ تبین فإذا الالئحة،

 المذكور. األدنى الحد إلى المستحق المعاش قیمة فترفع األدنى

 

 )100( مادة

 للمعاش: األقضى الحد

 - ھنةم مرض أو عمل إصابة غیر عن الناتج الكلي العجز بسبب یستحق الذي المعاش یزید أال یراعى -1

 استحقت مما مفترض دخل أو فعلي أجر أو فعلي مرتب آخر من )%80( على ـ األحوال من حال بأي

 العجز بسبب عملھ أو خدمتھ انتھاء قبل المشترك عن االجتماعي الضمان اشتراكات أساسھ على

  المذكور.

 األقصى حدال إلى متھقی فتخفض األقصى الحد ذلك على یزید التسویة عن الناتج المعاش أن تبین فإذا -2

 المذكور.

 

 )101( مادة

 المعاش: استحقاق بدایة
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 انتھاء أن ثبت متى عملھ أو المشترك خدمة انتھاء لتاریخ التالي الیوم من ابتداء الكلي العجز معاش یستحق

 مھنة. مرض أو عمل إصابة إلى سببھ یرجع ال كلي عجز عن ناشئ العمل أو الخدمة

 

 )102( مادة

 الفحص: اعادة

 مرض أو عمل إصابة إلى یرجع ال لسبب عملھ أو خدمتھ انتھت الذي الكلي العجز معاش صاحب على

 في يوتسر العجز، استمرار من للتحقق وذلك الفحص إلعادة المختصة الطبیة اللجنة إلى یتقدم أن مھنة،

 من )18( المادة أحكام مع یتفق الذي بالقدر وذلك الالئحة ھذه من )86و 83( المادتین أحكام الشأن ھذا

 لم نھأ الفحص إعادة من نھائیة بصفة ثبت فإذا الباب، ھذا أحكام مع یتعارض وال االجتماعي الضمان قانون

 الكلي. العجز معاش عنھ فیقطع الكسب عن كلیا عجزا عاجزا یعد

 

 )103( مادة

 آخر: شخص خدمة الى الحاجة

 قدلف لھ آخر شخص خدمة إلى مستمرة بصفة یحتاج عمل إصابة لغیر الكلي العجز معاش صاحب كان إذا

 أحكام الشأن ھذا في وتسري )،%25( تجاوز ال بنسبة معاشھ فیزاد للعجز، نتیجة نفسھ خدمة على قدرتھ

 الالئحة. ھذه من )89( المادة

 

 الرابع الباب

 التوفى عن للمستحقین والمنح المعاشات

 

 األول الفصل

 الوفاة منحة

 

 )104( مادة

 استحقاقھا: التحا

  اآلتیتین: الحالتین في الوفاة منحة تستحق

  نفسھ. لحساب عامال أو عامال أو موظفا، أو منتجا، شریكا كان سواء المشترك وفاة األولى:

 ةإلصاب جزئي أو كلي عجز معاش أو شیخوخة معاش صاحب كان سواء وذلك المعاش، صاحب وفاة الثانیة:

 أساسیا. معاشا أو المستحقین معاشات أحد أو العمل ابةإص لغیر كلي عجز معاش أو عمل
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 )105( مادة

 استحقاقھا: مناط

-6-1 یوم الوفاة حصلت إذا االجتماعي الضمان قانون من )23( المادة لحكم بالتطبیق الوفاة منحة تستحق

  الیوم. ذلك بعد أو م1981

 أو لتقاعدا بقانون المنتفعین الموظفین من المتوفى وكان المذكور التاریخ قبل حدثت قد الوفاة كانت إذا أما

 قانون من )48و( )47( المادتین حكم فیطبق القانون لذلك وفقا قررت التي التقاعدیة المعاشات أصحاب من

 عنھ. المستحقین أسرتھ ألفراد تستحق التي الوفاة منحة بشأن التقاعد

 

 )106( مادة

 لھم: تستحق من

 الذین ھعن المستحقون وھم - معاش صاحب أو مشتركا كان سواء - المتوفى أسرة دألفرا الوفاة منحة تستحق

 الباب. ھذا من الثاني الفصل أحكام تحددھم

 

 )107( مادة

 المشترك: وفاة حالة في ومصدرھا مقدارھا

 مواعیدال في المذكورین عنھ المستحقین إلى دخلھ أو أجره أو مرتبھ أداء یستمر المشترك وفاة حالة في -1

 نوالشھری الوفاة خاللھ حدثت الذي المیالدي الشھر عن وذلك وفاتھ، عدم بافتراض للصرف المحددة

  لھ. التالیین

 أو أجره أو مرتبھ للمشترك منھا یصرف كان التي الخدمة أو العمل جھة من المبالغ ھذه أداء ویكون -2

 اإلنتاج. في شریكا أو عامال أو موظفا وفاتھ قبل المشترك كان إذا وذلك حیاتھ حال دخلھ

 

 )108( مادة

 واألجر: المرتب تحدید

 الفعلي بالمرت - العامل أو الموظف وفاة حالة في المنحة قیمة بتحدید یتعلق فیما - األجر أو بالمرتب یقصد

 ،العامل أو الموظف المشترك عن الضمانیة االشتراكات أساسھ على تسحب كانت الذي الفعلي األجر أو

  لھ. الضماني المعاش أساسھ على یسوى والذي
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 الوةع من یستحقھ كان ما إلیھ مضافا أساسي أجر أو أساسي مرتب من المشترك یتقاضاه كان ما یشمل وھو

 لذيا النحو على وذلك المنتظمة الثابتة المستقرة الصفة ذات األخرى والعالوات العائلة وعالوة اإلسكان

 بمقتضاھا. الصادرة والقرارات والتفتیش واالشتراكات التسجیل الئحة حددتھ

 

 )109( مادة

 الدخل: تحدید

 تراكاتاالش أساسھ على حسبت الذي المفترض الدخل ـ المنحة قیمة بتحدید یتعلق فیما ـ بالدخل یقصد

 اإلنتاج. في الشركاء من المتوفى كان إذا وذلك المعاش أساسھ على یسوى والذي الضمانیة

 

 )110( مادة

 ألنفسھم: العاملون

 لضمانا صندوق من عنھ المستحقین إلى الوفاة منحة فتصرف أنفسھم لحساب العاملین من المشترك كان إذا

 قیمتھا وتحسب لھ، التالیان والشھران الوفاة فیھ حدثت الذي المیالدي الشھر ھي أشھر ثالثة لمدة االجتماعي

 نع الضمانیة االشتراكات أساسھ على تؤدى كانت الذي المفترض الشھري دخلھ أساس على شھر كل في

 ثالثة (لمدة المفترض الدخل ذلك قیمة من %60 بواقع الحالة ھذه في المنحة وتقدر وفاتھ. قبل المشترك ذلك

 الوفاة حالة في ذاتھا) (وللمدة المذكور المفترض الدخل قیمة من %70 وبواقع العادیة الوفاة حالة في أشھر)

 مھنة. مرض أو عمل إصابة بسبب

 

 )111( مادة

 المعاش: صاحب وفاة حال المنحة

 أفراد من عنھ المستحقین إلى معاشھ أداء یستمر - كان أیا - الضماني المعاش صاحب وفاة حالة في -1

 يالمیالد الشھر عن وذلك وفاتھ، عدم بافتراض للصرف المحددة المواعید في ذكرھم السالف أسرتھ

 الضمان صندوق خزانة من المعاش ھذا أداء كونوی لھ، التالیین والشھرین الوفاة فیھ حدثت الذي

  وفاتھ. قبل إلیھ المعاش منھا یصرف كان التي االجتماعي

 العمل إصابة بسبب الجزئي والعجز الكلي العجز ومعاشات الشیخوخة معاشات بشأن الحكم ھذا ویسري -2

 معاشاتوال توفىالم عن المستحقین معاشات بشأن یسري كما عمل، إصابة لغیر الكلي العجز ومعاشات

 األساسیة.

 

 )112( مادة



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 45 of 82 

 االثبات:

  المدنیة. األحوال سجل من مستخرجة بشھادة المعاش صاحب أو المشترك وفاة تثبت -1

 یتولى نم بإقرار أو نفسھ المستحق بإقرار وذلك االستحقاق وشروط المستحقین من كل صفة وتثبت -2

 المحل ھابدائرت الكائن لمحلھ الشعبیة اللجنة من بشھادة اإلقرار ذلك یؤید أن على ـ قاصرا كان إن شئونھ

  وفاتھ. قبل المعاش صاحب أو المشترك بھ یقیم كان الذي

 

 )113( مادة

 اضافیة: نفعةم المنحة

 بمقتضى المتوفى عن المستحقین األسرة ألفراد تستحق التي المعاشات إلى باإلضافة الوفاة منحة تستحق

 الباب. ھذا من التالي الفصل وأحكام االجتماعي الضمان قانون من )21( المادة حكم

 

 )114( مادة

 الصرف: طلب

  لذلك. المعد النموذج على المنحة صرف طلب یقدم -1

 منھا ھل یصرف كان التي الخدمة أو العمل جھة إلى عنھ المستحقون المشترك أسرة أفراد بالطلب ویتقدم -2

  دخلھ. أو أجره أو مرتبھ حیاتھ حال

 للضمان ةالشعبی باللجنة النقدیة المنافع قسم إلى الطلب فیقدم نفسھ لحساب عامال المشترك كان فإذا -3

  ى.المتوف إقامة محل بدائرتھا الكائن االجتماعي

 االجتماعي مانللض الشعبیة باللجنة النقدیة المنافع قسم إلى الطلب فیقدم معاش صاحب المتوفى كان وإذا -4

  المذكورة.

 

 )115( مادة

 التوكیل:

 لیھمع وتوزیعھا وصرفھا عنھم نیابة المنحة طلب في أحدھم توكیل المستحقین األسرة ألفراد یجوز -1

 لنقدیةا المنافع صرف في التوكیل أحكام الشأن ھذا في وتتبع منھم، كل یستحقھ الذي النصیب حسب

  الالئحة. ھذه من الخامس بالباب المبینة

 اإلداریة لشھادةا تثبتھ حسبما شئونھم یتولى من إلى المتوفى عن المستحقین من القصر نصیب ویصرف -2

 المعاش بصاح أو المشترك إقامة محل بدائرتھا الكائن للمحلة الشعبیة اللجنة من الشأن بھذا تصدر التي

 وفاتھ. قبل
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 )116( مادة

 والحجز: االسترداد جواز عدم

 علیھا. الحجز أو المستحقة الوفاة منحة استرداد یجوز ال

 

 )117( مادة

 الضرائب: من االعفاء

 الضمان قانون من (أ) فقرة )43( المادة لحكم تطبیقا وذلك والرسوم الضرائب یعجم من المنحة تعفى

 االجتماعي.

 

 الثاني الفصل

 المضمون عن المستحقین األسرة أفراد معاشات

 

 )118( مادة

 فیھا: تستحق التي الحاالت

  حالتین. في المضمون أسرة ألفراد المعاشات تستحق

 اإلنتاج يف شریكا وفاتھ قبل المشترك ھذا كان سواء الوفاة بسبب عملھ أو المشترك خدمة انتھاء حالة األولى:

  نفسھ. لحساب عامال أو عامال أو موظفا أو

 كليال العجز معاشات أو الشیخوخة، معاشات من معاشا وفاتھ قبل یستحق كان شخص وفاة حالة الثانیة:

 فإذا مھنة، مرض أو عمل إصابة إلى یرجع ال الذي الكلي العجز معاشات أو نةالمھ مرض أو العمل إلصابة

 قینالمستح معاشات حساب في المعاش ھذا یدخل فال عمل إلصابة جزئي عجز معاش یستحق المتوفى كان

 عنھ.

 

 )119( مادة

 الزمان): حیث من الجدیدة األحكام (سریان استحقاقھا مناط

 الضمان قانون من )21( المادة حكم بمقتضى المذكورین ألسرةا ألفراد المعاشات ھذه تستحق -1

 أو م1/6/1981 یوم المعاش صاحب أو المشترك وفاة حدثت إذا وذلك الفصل ھذا وأحكام االجتماعي

  بعده.
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 (من وفىالمت عن للمستحقین المعاشات استحقاق شأن في فتطبق التاریخ ذلك قبل الوفاة كانت إذا أما -2

 حكامأ علیھم تسري الذین الموظفین من المتوفى كان إذا التقاعد قانون أحكام وغیرھم) واألیتام األرامل

 سريت الذین علیھم المؤمن العمال من المتوفى كان متى االجتماعي التأمین قانون أحكام أو القانون، ذلك

 األخیر. القانون أحكام علیھم

 

 )120( مادة

  المشترك: وفاة حالة في

 أو موظفا أو عامال أو اإلنتاج في شریكا كان (سواء عملھ أو المشترك خدمة فاةالو بسبب انتھت إذا -1

  كلیا. عجزا عجز أنھ بافتراض یستحقھ كان الذي المعاش فیحسب نفسھ)، لحساب عامال

 الباب وأحكام االجتماعي الضمان قانون من )17( المادة أحكام المعاش ھذا حساب شأن في وتتبع -2

  مھنة. مرض أو عمل إصابة الوفاة سبب كان متى وذلك الالئحة ھذه من الثاني

 ادةالم أحكام المعاش حساب بشأن فتطبق مھنة مرض أو عمل إصابة إلى ترجع ال الوفاة كانت فإذا

  الالئحة. ھذه من الثالث الباب وأحكام القانون من )18(

 بعد عنھ حقینالمست المشترك أسرة ألفراد السابقتین بالفقرتین المذكور المعاش من أنصبة تسوى ثم -3

ٌ  وذلك وفاتھ  التالیة. المواد ألحكام وفقا

 

 )121( مادة

 المعاش: صاحب وفاة حالة في

 وأ شیخوخة معاش كان سواء الضمانیة المعاشات من معاشا - وفاتھ قبل - یستحق كان شخص توفى إذا

 رادألف المعاش ھذا من أنصبة فتسوى العمل، إصابة لغیر كلي عجز معاش أو عمل إلصابة كلي عجز معاش

 التالیة. المواد ألحكام وفقا وذلك وفاتھ بعد عنھ المستحقین أسرتھ

 

 )122( مادة

 المستحقون: ھم من

  ھم: المتوفى عن المستحقون األسرة أفراد

  األرامل. أو األرملة -1

  الذكور. األبناء -2

  البنات. -3

  الوالدان. -4
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  الزوج. -5

  واألخوات. اإلخوة -6

 (ب) رقم بالجدول المبینة واألحكام واألنصبة التالیة المواد في الواردة االستحقاق شروط مراعاة مع وذلك

 الجدول. بھذا الملحقة العامة والقواعد الالئحة، لھذه المرافق

 

 )123( مادة

 األرامل:

  المذكور. بالجدول المبین بالقدر المعاش من نصیبا المتوفى أرملة تستحق -1

  بالتساوي. األرملة نصیب علیھن یقسم المتوفى أرامل تعددت وإذا -2

 على منھن تزوجت من نصیب یرد األرامل تعدد حالة وفي تزوجت، متى األرملة استحقاق وینتھي -3

 األرامل. من غیرھا

 

 )124( مادة

  الذكور: األبناء

 كانوا متى وذلك - المرافق بالجدول المبین بالقدر المعاش من نصیبا للمتوفي الذكور األبناء من كل یستحق

 اآلتیة: الحاالت من حالة في

  كاملة. میالدیة سنة والعشرین الحادیة سن بلوغھم قبل أ)(

 نس بلوغھم حتى مستحقین فیظلون العالیة المعاھد أو الكلیات أو الجامعات بإحدى طالبا كانوا إذا ب)(

  ذلك. قبل دراستھم تنتھ لم ما كاملة میالدیة سنة والعشرین الثامنة

 طةالمتوس الفنیة والمدارس المعاھد أو المعلمین معاھد أو الثانویة الدینیة المعاھد بأحد طالبا كانوا إذا ج)(

  لك.ذ قبل دراستھم تنتھ لم ما كاملة میالدیة سنة والعشرین الرابعة سن بلوغھم حتى وذلك یعادلھا ما أو

 ن،والعشری الثانیة سن إتمام حتى وذلك یعادلھا ما أو العامة الثانویة سالمدار إحدى في طالبا كانوا إذا د)(

 االعلی المعاھد أو الكلیات أو الجامعات بإحدى وألتحق السن ھذه یتجاوز أن قبل دراستھ الطالب أتم فإذا

  ذلك. لقب ليالعا المعھد أو بالكلیة دراستھ تنتھ لم ما والعشرین، الثامنة سن یتم حتى معاشھ صرف فیستمر

 اللخ فیھا المحددة السن الطالب بلغ ما إذا السابقة د ج، ب، بالبنود علیھا المنصوص الحاالت جمیع وفي

  المذكورة. الدراسیة السنة نھایة إلى لھ المعاش صرف فیستمر الدراسیة السنة

 حيالص عجزال حالة وتثبت الكسب، من یمنعھم كلي صحي بعجز مصابین كانوا متى الذكور األوالد (ھـ)

 في لحقا وینتھي لدیھا، المتبعة العجز تقدیر إلجراءات ووفقا المختصة الطبیة اللجنة من بقرار المذكور

 والكسب. العمل على قادرا االبن وأصبح العجز حالة زالت متى المعاش



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 49 of 82 

 

 )125( مادة

  البنات:

  تیة:اآل الحاالت في المعاش في نصیبھن المتوفي المعاش صاحب أو المتوفي المشترك بنات یستحق

  یتزوجن. حتى المتزوجات غیر البنات )(أ

 جدید. من یتزوجن حتى وذلك ترملن أو طلقن كلما األرامل والبنات المطلقات البنات )(ب

 

 )126( مادة

 الوالدان:

 ماك علیھ، یزید أو المعاش في حقھ یساوي إیراد لھ یكون أال للمعاش الوالدین من أي الستحقاق یشترط

 المتوفى. والد بغیر متزوجة تكون أال ذلك إلى باإلضافة األم الستحقاق یشترط

 

 )127( مادة

 واالخوات: االخوة

  اآلتیة: الشروط تشترط المعاش، من نصیبا أخواتھ أو المتوفى أخوة من أي الستحقاق

  أوالد. للمتوفى یكون ال أن أوال:

 وتھإلخ یستحق فال - اناثا أو كانوا ذكورا - أوالد أو ولد عن توفى قد المعاش صاحب أو المشترك كان فإن

  المعاش. من شيء أخواتھ أو

 ھذا يف (اإلیراد) ویشمل علیھ، یزید أو المعاش في نصیبھ یساوي إیراد األخت) (أو لألخ یكون أال ثانیا:

  بھا. ملزم قادر عائل یؤدیھا التي النفقة الخصوص

 في تتوافر وأن االبن، الستحقاق الالئحة ھذه من )124( بالمادة المقررة الشروط األخ في تتوافر أن ثالثا:

 البنت. الستحقاق )125( المادة في المقررة الشروط األخت

 

 )128( مادة

  األخت: أو األخ حق انتھاء

 كاملة، الدیةمی سنة والعشرین الحادیة سن ببلوغھ ینتھي فیھ حقھ فإن المعاش، من نصیبا األخ استحق إذا -1

 بشأن مقررال النحو على للسن األقصى الحد ببلوغھ أو طالبا كان إذا دراستھ بانتھاء الحق ذلك ینتھي كما

 العجز كان إذا الكلي الصحي العجز ةحال بانتھاء أو الالئحة، ھذه من )124( المادة بحكم الذكور األبناء

  االستحقاق. سبب ھو
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  بزواجھا. ینتھي فیھ حقھا فإن المعاش من نصیبا األخت استحقت وإذا -2

 )130( المادة حكم الشأن بھذا ویطبق إیراد لھ أصبح متى األخوات) (أو األخوة من أي حق ینتھي كما -3

 الالئحة. ھذه من

 

 )129( مادة

  الزوج:

 انك إذا وذلك المتوفاة المعاش صاحبة زوج أو المتوفاة المشتركة لزوج المعاش من نصیب یستحق -1

  الكسب. من یمنعھ كلي صحي بعجز مصابا

 ووفقا ةالمختص االجتماعي للضمان الشعبیة باللجنة العجز تقدیر لجنة من بقرار العجز حالة وتثبت -2

  لدیھا. المتبعة والضوابط لإلجراءات

  الكسب. على قادرا وأصبح العجز حالة زالت متى عاشالم في الزوج حق وینتھي -3

 

 )130( مادة

 واألخوات: واالخوة الوالدین أنصبة

 یبھنص یساوي كان) (أیا إیراد لھ أصبح إذا واألخوات اإلخوة أو الوالدین من المستحق عن المعاش یقطع -1

  الفرق. إلیھ أدى معاش من یستحقھ عما اإلیراد ذلك نقص فإذا علیھ، یزید أو المعاش من

 وفاة دعن لھ إیراد وجود بسبب المعاش من حرم قد واألخوات اإلخوة أو الوالدین من أي كان وإذا -2

 المعاش من نصیبا فیعطى اإلیراد ذوي غیر من ذلك بعد أصبح ثم المعاش، صاحب أو المشترك

 لمیالديا الشھر أول من النصیب لذلك استحقاقھ یبدأ أن على الوفاة، عند لھ مستحقا كان أنھ بافتراض

  علیھ. یزید أو المعاش في نصیبھ یساوي إیراد لھ لیس أنھ ثبوت لتاریخ التالي

 عمالأ مقابل الشخص علیھ یحصل ما دون الدوام صفة لھ الذي اإلیراد - الشأن ھذا في - باإلیراد قصدوی -3

  بھا. ملزم قادر عائل یؤدیھا التي النفقة اإلیراد ویشتمل وقتیة، أو عارضة

 المتوفى. والد بغیر تزوجت إذا األم عن المعاش ویقطع -4

 

 )131( مادة

  تب:والمر المعاش بین الجمع جواز عدم

 أجر أو بمرت وبین المعاش في نصیبھ بین یجمع أن كان أیا للمستحق یجوز ال أنھ األحوال جمیع في یراعى

 ویعمل الدولة، أو الشعب - جزئیا أو كلیا - یملكھا جھة أو عامة جھة لدى عملھ أو خدمتھ من یستحقھ دخل أو
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 من )154( المادة وبأحكام االجتماعي لضمانا قانون من )39( المادة من األولى الفقرة بحكم الشأن ھذا في

 الالئحة. ھذه

 

 )132( مادة

  المعاشات: بین الجمع عدم

 ذهھ كانت سواء معاش، من أكثر بین یجمع أن المتوفي عن المستحقین األسرة أفراد من ألي یجوز ال -1

 كامألح وفقا رةالمقر المعاشات من غیرھا أو الفصل ھذا ألحكام وفقا المستحقین معاشات من المعاشات

  الالئحة. ھذه

 شاومعا المعاشات ھذه من معاشا استحق أو المستحقین معاشات من معاش من أكثر الشخص استحق فإذا -2

 ره،غی دون لھ فائدة األكثر المعاش إلیھ فیؤدى الكلي، العجز معاش أو الشیخوخة كمعاش آخر نوع من

 االجتماعي. الضمان قانون من )39( المادة من الثانیة الفقرة حكم الخصوص ھذا في ویسري

 

 )133( مادة

  واألرامل: األوالد إلى بالنسبة المعاشات بین الجمع جواز

  اآلتیتان: الحالتان السابقة المادة أحكام من تستثنى

 نھمام كل توفى والدین عن لھ مستحقین معاشین بین یجمع أن - إناثا أو ذكورا - األوالد من ألي یجوز (أ)

  أقصى. حد بدون الحالة ھذه في المعاشین بین الجمع ویكون معاش، صاحب أو مشتركا كان أن بعد

 ھال یستحق آخر اشمع أي وبین المتوفى زوجھا عن لھا المستحق المعاش بین الجمع لألرملة یجوز (ب)

 الحالة ھذه يف ویشترط الكلي، العجز أو الشیخوخة بسبب االجتماعي الضمان لقانون وفقا مشتركة بصفتھا

  اآلتیتین: القیمتین أعلى المعاشین بین الجمع نتیجة األرملة تستحقھ ما یجاوز أال

  الكلي. لعجزا أو الشیخوخة سببھ كان سواء لھا سوي الذي الضماني للمعاش األقصى الحد -1

 المتوفى. المعاش لصاحب أو المتوفى للمشترك سوي الذي للمعاش األقصى الحد -2

 

 )134( مادة

 االستحقاق: بدء تاریخ

 ذلكو المتوفى المعاش صاحب عن أو المتوفى المشترك عن المستحقین األسرة ألفراد المعاش یستحق

 المعاش. صاحب وفاة أو المشترك وفاة لتاریخ التالي المیالدي الشھر من األول الیوم من اعتبارا

 

 )135( مادة



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 52 of 82 

 المستكن: الحمل

 جتماعياال للضمان الشعبیة اللجنة تخطر المعاش، صاحب أو المشترك وفاة حالة في مستكن حمل وجود عند

 كان نھأ بافتراض المعاش توزیع یعاد الحالة ھذه وفي حیا، انفصالھ بمجرد میالده شھادة لھا وتقدم بذلك،

 الحمل لالنفصا التالي المیالدي الشھر أول من اعتبارا التوزیع إعادة حكم ویسري الوفاة، تاریخ في داموجو

  حیا.

 

 )136( مادة

 المعاش: طلب

 مانللض الشعبیة باللجنة النقدیة المنافع قسم إلى - عنھ ینوب من أو - المستحق من المعاش طلب یقدم

 المستحق ةصف إلثبات الالزمة المستندات بھ وترفق لذلك، المعد النموذج على المختصة بالبلدیة االجتماعي

  االستحقاق. شروط توافر وإثبات

 

 )137( مادة

 االثبات:

 بشھادات والترمل والطالق الزواج وقائع وكذلك المعاش صاحب أو المشترك وفاة إثبات یكون -1

  المدنیة. األحوال سجل من مستخرجة

 - وفاتھ قبل المعاش صاحب أو المشترك یقدمھ بإقرار للمتوفى وقرابتھ المستحق صفة إثبات ویكون -2

 أو لعائلةا كتیب على باالطالع للمتوفى وقرابتھ المستحق صفة تثبت اإلقرار ھذا وجود عدم حالة وفي

  المتوفى. بدائرتھا یقیم كان التي للمحلة الشعبیة اللجنة من بشھادة

 ا)محجور أو قاصرا كان إن شئونھ یتولى من (أو المستحق من بإقرار نفقة أو إیراد جودو عدم ویثبت -3

  الشأن. ذو ھب یقیم الذي المحل بدائرتھا الكائن للمحلة الشعبیة اللجنة من بشھادة اإلقرار ذلك یؤید أن على

 للضمان ةلشعبیا باللجنة العجز بتقدیر المختصة الطبیة اللجنة من بقرار فیثبت الصحي العجز أما -4

  الشأن. ذات بالبلدیة االجتماعي

 بھا ةالملتحق المدرسة أو المعھد أو الكلیة من بشھادة فیھا واالستمرار بالدراسة االلتحاق إثبات ویكون -5

  المستحق.

 

 )138( مادة

 االستحقاق: شروط من التحقق
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 لتثبتل الشأن ذات الجھات من جھة أیة إلى الرجوع المختصة بالبلدیة االجتماعي للضمان الشعبیة للجنة -1

  الشروط. ھذه توافر استمرار ومن المعاشات استحقاق شروط تحقق من

 في وأ االستحقاق أصل في التأثیر شأنھ من تغییر حصول ثبوت حالة في الالزمة اإلجراءات وتتخذ -2

  المستحق. النصیب مقدار

 

 )139( مادة

 المستحقین: وكیل

 يف حصصھم لتسلم وكیال عنھم ینیبوا أن لھم جاز واحد شخص من أكثر للمعاش المستحقون كان إذا -1

  علیھم. وتوزیعھا المعاش

 عاش,الم في حصتھ لتسلم قانونا عنھ ینوب من تعیین وجب علیھ محجور أو قاصر بینھم من كان وإذا -2

 التالیة. المادة حكم مراعاة مع وذلك

 

 )140( مادة

 :القصر والدة

 لوالدةا توجد لم فإذا وصایة، قرار إلى حاجة دون والدتھم إلى للقصر المستحقة المعاشات تصرف أن یجوز

 بشھادة وأ المختصة المحكمة من بقرار صفتھ تثبت الذي (الوصي) شئونھم متولي إلى معاشاتھم فتصرف

  المذكورون. القصر بدائرتھا یقیم التي للمحلة الشعبیة اللجنة من

 

 )141( مادة

 األخت: أو األم أو للبنت االستحقاق عودة

 احبص أو المشترك وفاة وقت في متزوجة كانت ألنھا المعاش تستحق لم التي األخت أو الوالدة أو البنت

 أو طلقت إذا المعاش في االستحقاق إلیھا یعود ذلك، بعد زواجھا بسبب المعاش من حرمت التي أو المعاش

 یبدأ أن على - الوفاة عند المعاش في مستحقة كانت أنھا بافتراض المعاش في نصیبھا تسویة وتجرى ترملت

 ترملھا. أو طالقھا لتاریخ التالي المیالدي الشھر أول من لھ استحقاقھا

 

 )142( مادة

 الطارئ: الصحي العجز

 بصاح أو المشترك وفاة عند الكسب على قدرتھ بسبب المعاش من حرم قد األخ أو الزوج أو االبن كان إذا

 أنھ اضبافتر المعاش من نصیبا فیعطى الكسب، عن كلي صحي عجز حالة ذلك بعد علیھ طرأت ثم المعاش
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 لتاریخ ليالتا المیالدي ھرالش أول من النصیب لذلك استحقاقھ یبدأ أن على الوفاة، عند للمعاش مستحقا كان

 المذكور. العجز ثبوت

 

 )143( مادة

 لالرملة: االستحقاق عودة

 ما إلیھا فیعود ترملت أو ذلك بعد طلقت ثم زواجھا بسبب المعاش في نصیبھا من األرملة حرمت إذا -1

 زوجھا عن لمعاش مستحقة تكن لم ما وذلك األول، لزوجھا أرملة بصفتھا معاش من تستحقھ كانت

  لھا. فائدة المعاشین أكثر الحالة ھذه في فتستحق األخیر،

 األرامل معاش یخفض أن المتوفى أرامل إحدى إلى المعاش في قاالستحقا عودة حالة في ویراعى -2

 ملھا.تر أو طالقھا نتیجة األرملة استحقتھ الذي المعاش جزء بقدر ـ وجدن إن ـ ذاتھ للمتوفى األخریات

 

 )144( مادة

 بالتغییر: االخطار

 یخطر أن قیما، أو وصیا أو وكیال كان سواء مستحق، عن نائب وكل معاش، في مستحق كل على -1

 شأنھ نم یكون المستحق حالة على یطرأ تغییر بكل المختصة االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة

  ییر.التغ ذلك حصول تاریخ من األكثر على أسبوعین خالل وذلك المعاش في حقوقھ في التأثیر

  إجراء. من ذلك یستلزمھ ما المختص النقدیة المنافع قسم ویتخذ -2

 

 )145( مادة

 التوزیع: ةواعاد الرد

 األسباب ألحد وذلك المعاش توزیع إعادة أو المستحقین من غیرھم على المستحقین بعض معاش رد عند

ً  أو الفصل، بھذا المبینة  ربط یعاد ،المرافق للمستحقین األنصبة توزیع بجدول الملحقة العامة للقواعد وفقا

 إعادة أو الرد علیھا ترتب التي الواقعة تاریخل التالي المیالدي الشھر من األول الیوم من اعتبارا المعاش

 التوزیع.

 

 )146( مادة

 المعاش: في الحق انتھاء

  اآلتیة: الحاالت في المعاش في المستحقین حق ینتھي

  المستحق. وفاة -1
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  المتوفى. والد بغیر األم زواج أو األخت أو البنت أو األرملة زواج -2

 دراستھ ءبانتھا المعاش في حقھ فینتھي طالبا كان إذا إال وذلك والعشرین الحادیة سن األخ أو االبن بلوغ -3

  أقرب. التاریخین أي )124( بالمادة المحددة السن بلوغھ أو

 العجز ببسب استحقاقھم كان إذا وذلك األزواج أو األبناء إلى بالنسبة والكسب العمل على المقدرة ثبوت -4

  لكلي.ا الصحي

 األخوات. أو األخوة أو الوالدین من ألي بالنسبة االستحقاق شروط من شرط تخلف -5

 

 )147( مادة

 المعاش: قطع تاریخ

 لتاریخ التالي المیالدي الشھر من األول الیوم من اعتبارا المعاش یقطع السابقة بالمادة المذكورة األحوال في

 فیھ. الحق انتھاء سبب تحقق

 

 )148( مادة

 ود:المفق

 نع أخباره وانقطعت إقامتھ محل عن غیبتھ طالت بأن مفقودا، المعاش صاحب أو المشترك كان إذا .1

 االجتماعي للضمان الشعبیة اللجنة من (بقرار فیجوز - میت أو ھو حي مكانھ یعرف ولم أھلھ

 تثبت لم ولو المعاش، حساب على إعانة عنھ المستحقین أسرتھ ألفراد تصرف أن المختصة) بالبلدیة

 اآلتیة: الشروط توافرت متى وذلك حكما، أو حقیقة وفاتھ

  ده.فق قبل بدائرتھا یقیم كان التي للمحلة الشعبیة اللجنة من بشھادة وذلك مفقود أنھ إثبات )(أ

  حكما. وفاتھ إلثبات المختصة المحكمة أمام أسرتھ أفراد من أي من الدعوى إقامة )(ب

 یلوك إلى أو شخصیا إلیھ معاشھ أو دخلھ أو أجره أو مرتبھ صرف استمرار عدم على الدلیل تقدیم (ج)

  عنھ. نائب أو

  علیھ. یزید أو المعاش یساوي إیراد أسرتھ ألفراد یكون أال (د)

 وفاة بوتث بافتراض یستحق كان الذي الكلي المعاش من المائة في بسبعین المذكورة اإلعانة وتقدر .2

 فقاو عنھ المستحقین أسرتھ أفراد على اإلعانة ھذه من أنصبة توزع ثم المعاش صاحب أو مشتركال

 ةاإلعان صرف ویستمر لھا، المرافق (ب) رقم الجدول وأحكام الالئحة من (الرابع) الباب ھذا ألحكام

  سنة. المدة ھذه تجاوز أال على بمنحھا الصادر القرار یحددھا التي للمدة وذلك شھریا،

 الوفاة، نحةم فتصرف حكما، وفاتھ بإثبات نھائي قضائي حكم صدر أو حقیقة، المفقود وفاة ثبتت فإذا .3

 الوفاة، ثبوت لتاریخ التالي المیالدي الشھر أول من اعتبارا المشترك عن للمستحقین المعاش ویسوى
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 فتصر قد تكون إعانة أیة وتسترد فترة أي عن والمعاش، اإلعانة بین الجمع جواز عدم مراعاة مع وذلك

  المعاش. عنھا یستحق مدة عن

 تردوتس اإلعانة، صرف فیوقف وفاتھ، إثبات دعوى رفضت أو حیاتھ، ثبتت أو المفقود، ظھر فإذا .4

  حق. وجھ بغیر أسرتھ أفراد إلى صرفت أن سبق التي اإلعانات

 أعطى من كل على ياالجتماع الضمان قانون من )45( بالمادة المقررة الجنائیة العقوبات وتوقع .5

 دیقص وذلك الصحیحة، البیانات أو المعلومات إعطاء عن أمتنع أو صحیحة غیر بیانات أو معلومات

 یھاعل ینص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع وذلك حق، وجھ بدون إعانة على لغیره أو لنفسھ الحصول

  القوانین. من غیره أو العقوبات قانون

 

 الخامس الباب

 عامة أحكام

 

 )149( مادة

 أشھر: ثالثة خالل التسویة

 )14( المواد أحكام بمقتضى تستحق التي الضمانیة المعاشات من معاش أي تسویة تتم أن یجب -1

 والرابع والثالث والثاني األول األبواب وأحكام االجتماعي الضمان قانون من )21و( )18و( )17و(

 السبب تحقق تاریخ من األكثر على أشھر ثالثة مدة خالل وفي السرعة وجھ على الالئحة ھذه من

  المعاش. الستحقاق الموجب

 أو ركالمشت خدمة انتھاء تاریخ من الشیخوخة بمعاش یتعلق فیما المذكورة األشھر ثالثة مدة وتبدأ -2

 إلى بالنسبة المدة ھذه تبدأ كما القانون، من )13( المادة بحكم القانونیة السن بلوغھ بسبب عملھ

 ركالمشت خدمة انتھاء تاریخ من غیرھا، أو العمل إصابة إلى یرجع كان سواء لكلي،ا العجز معاشات

  سببھ. كان أیا المذكور، الكلي للعجز نتیجة عملھ أو

 وأما اتھ،وف تاریخ من عنھ للمستحقین التسویة میعاد یبدأ المعاش، صاحب أو المشترك وفاة حالة وفي

 بصفة لعجزا نسبة تقدیر تاریخ من أشھر ثالثة خالل یتھتسو فیجب العمل إلصابة الجزئي العجز معاش

  المختصة. اللجنة من نھائیة

 الشعبیة اللجان يف والتفتیش واالشتراكات وبالتسجیل النقدیة، بالمنافع المختصة األقسام جمیع وعلى -3

 اإلجراءات واتخاذ التسویة عناصر استكمال وجوب تراعى أن بالبلدیات، االجتماعي للضمان

 المعاشات تسویة تتم بحیث ذلك في تتعاون أن األقسام ھذه وعلى السرعة وجھ على لھا زمةالال

  بیانھ. السالف النحو على المحددة األشھر ثالثة تجاوز ال مدة خالل في المستحقة
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 أن بھا ةالمختص العجز تقدیر ولجان المذكورة الشعبیة باللجان النوعیة الطبیة الرعایة أقسام وعلى -4

 سویةت تتم حتى السرعة وجھ على نسبتھ وتحدید العجز لتقدیر الالزمة اإلجراءات تخاذا تراعي

  ذكره. السالف المیعاد خالل یستحق الذي المعاش

 

 )150( مادة

  للمعاشات: المؤقتة التسویة

 أقسام نم بشأنھ البیانات استیفاء وتعذر المعاش لتسویة الالزمة العناصر بعض حول نزاع قام إذا .1

 قسم ىعل یكون المشتركین، وملفات سجالت إلى الرجوع ومن والتفتیش واالشتراكات التسجیل

 نھم وبالمطلوب وأسبابھ النزاع بأوجھ مسجل بخطاب المشترك یخطر أن المختص النقدیة المنافع

  ذلك. لتقدیم مناسبا میعادا لھ ویحدد فیھ لفصلل

 خالل ركللمشت یصرف وأن بسرعة مؤقتة تسویة الحالة ھذه في یجري أن النقدیة المنافع قسم وعلى .2

 منازعة ألیة محال یكون ال الذي المعاش جزء التسویة، طلب تسلمھ تاریخ من األكثر على شھر

 الفروق لیھإ تؤدى وحینئذ السابقة، بالمادة إلیھ المشار عادالمی في النھائیة التسویة تتم أن إلى وذلك

  النھائیة. التسویة لحصول التالي الشھر في واحدة مرة

 على لفرقا فیسترد صرف الذي المبلغ عن یقل المستحق المعاش أن النھائیة التسویة بعد تبین وإذا .3

 شھریا. اقتطاعھ ئزالجا الربع حدود المعاش من یخصم ما یجاوز أال على شھریة أقساط

 

 )151( مادة

 العجز: لمعاش المؤقتة التسویة

 أو العجز ةنسب تقدیر من التظلم بسبب وذلك المطلوبة بالسرعة العجز معاش تسویة على الوصول تعذر إذا

 لیست تيال العجز نسبة أساس على مؤقتة تسویة المشترك طلب على بناء فتجرى، التقدیر ھذا في الطعن

 حكامأ المؤقتة التسویة ھذه بشأن وتتبع معاش، في الحق تخولھ النسبة ھذه كانت متى ازعةمن ألیة محال

 السابقة. المادة

 

 )152( مادة

 العائلة: عالوة

 لغیرھا أو العمل إلصابة الكلي والعجز الشیخوخة معاشات ألصحاب المستحقة العائلة عالوة تحسب

 شأنھاب وتتبع المعاش، إلى باإلضافة ألصحابھا الوةالع ھذه وتصرف المستحقین األسرة أفراد ومعاشات

 بمقتضاه. الساریة العائلة عالوة والئحة االجتماعي الضمان قانون من )24( المادة أحكام
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 )153( مادة

 معاش: من أكثر بین الجمع عدم

 من لھ تستحق المعاشات ھذه كانت سواء وذلك واحد معاش من أكثر بین یجمع أن للشخص یجوز ال -1

 وفقا أو الالئحة ھذه وأحكام االجتماعي الضمان قانون ألحكام وفقا االجتماعي الضمان صندوق

  أخرى. عامة خزانة أیة من إلیھ تؤدى كانت أو االجتماعي، التأمین أو التقاعد لتشریعات

 فقط ھإلی فیؤدى لھ، استحقاقھ سبب كان أیا المذكورة المعاشات من معاش من أكثر الشخص استحق فإذا -2

  غیره. دون لھ فائدة األكثر المعاش

 تحقینالمس بمعاشات الخاصة واألحكام االستثنائیة المعاشات بشأن المقررة باألحكام ذلك یخل أال على -3

  اللوائح. ھذه أحكام حدود وفي أخرى لوائح یةوأ األساسي المعاش الئحة وبأحكام المتوفى، عن

 لشعبیةا اللجنة قرار بمقتضى المجاھدین لقدماء المقررة المكافآت وبین المعاشات بین الجمع یجوز كما -4

 لقدماء المزایا بعض تقریر بشأن م)79 أبریل 14( و.ر 1388 األولى جمادى 17 في الصادر العامة

 المجاھدین.

 

 )154( مادة

  الدخل: أو األجر أو المرتب وبین المعاش بین الجمع عدم

 ضىبمقت أو االجتماعي الضمان قانون ألحكام وفقا لھ المقرر المعاش بین یجمع أن شخص ألي یجوز ال -1

 لدى ھعمل أو خدمتھ عن یستحقھ دخل أو أجر أو مرتب أي وبین االجتماعي التأمین أو التقاعد تشریعات

 أو الشعب بعضھا أو كلھا یملكھا التي الجھات من أو العامة الجھات من جھة أو عامة إداریة وحدة أیة

  الدولة.

  ذلك: من ویستثنى -2

 قانون من )17( المادة لحكم وفقا مھنة مرض أو عمل إصابة بسبب المستحق الجزئي المعاش )(أ

  الالئحة. ھذه من الثاني الباب وأحكام االجتماعي الضمان

 في ویرجع وقتیة، أعمال أو عارضة أعمال من یؤدیھ عما المعاش لصاحب یصرف مقابل أي )(ب

  االجتماعي. للضمان العامة الشعبیة اللجنة من تصدر قرارات إلى األعمال ھذه من یعتبر ما بیان

 عند صرفھ ووقف الكلي العجز أو الشیخوخة معاش استحقاق وقف بوجوب المادة ھذه أحكام تخل وال -3

 الضمانیة واالشتراكات التسجیل ألحكام تخضعھ كانت) (أیا خدمة أو عمل إلى المعاش صاحب عودة

 الالئحة ھذه من )165( والمادة االجتماعي الضمان قانون من )16( المادة بحكم عمال وذلك اإلجباریة

  المذكور. الوقف مدة طول مستحق غیر المعاش ویكون
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 )155( مادة

 األمد: قصیرة النقدیة والمنفعة اشالمع بین الجمع عدم

 التي داألم قصیرة النقدیة المنفعة بین واحدة، فترة عن نفسھ، لحساب العامل المشترك یجمع أال یراعى

 الشیخوخة معاشات من معاش أي وبین االجتماعي، الضمان قانون من )25( المادة حكم بمقتضى لھ تستحق

 المذكور. القانون من )18و( )17و( )14( ادبالمو المقررة الجزئي أو الكلي العجز أو

 

 )156( مادة

 والرسوم: الضرائب من االعفاء

 عمال كوذل كانت أیا الضمانیة النقدیة المنافع من وغیرھا المعاشات والرسوم الضرائب جمیع من تعفى -1

 لجھادا وضریبة الدخل ضریبة اإلعفاء ھذا ویشمل االجتماعي، الضمان قانون من )43( المادة بأحكام

  والرسوم. الضرائب من وغیرھا الدمغة وضرائب ورسوم

 ةالقضائی والرسوم الدمغة وضرائب رسوم من وفاتھم بعد عنھم والمستحقون المضمونون یعفى كما -2

 مانیةالض النقدیة المنافع أو المعاشات أداء طلب بشأن تستحق قد التي والرسوم الضرائب من وغیرھا

 ضتھاقب في التوكیل وأوراق الخصوص، بھذا الدعاوى إقامة أو شأنھا في المنازعة أو الطعن أو التظلم أو

 سدادھا. وإیصاالت

 

 )157( مادة

  والصرف: االستحقاق میعاد

 لكذ عن لصحابھ المستحق المعاش قسط میالدي شھر كل نھایة في ویصرف شھریا، المعاشات تستحق

 المستحقة. العائلة عالوة إلیھ مضافا الشھر

 

 الوالدة منحة الئحة بشأن 1982 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 27 المادة سطةبوا

 الئحة إصدار بشأن 1982 لسنة )408( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 26 والمادة الدفن، وإعانة

 أنفسھم: لحساب للعاملین النقدیة المساعدات

 )158( مادة

 الصرف: طرق

  اآلتیة: الطرق بإحدى النقدیة المنافع من وغیرھا المعاشات صرف یكون

  لبھ.ط على بناء وذلك بلیبیا العاملة المصارف أحد لدى المضمون حساب في مباشرة اإلیداع طریق عن -1
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  لیبیا. في العاملة المصارف أحد على مسحوب مصرفي صك بموجب -2

  نقدا. رفللص المقررة الحدود في المختصة بالبلدیة ياالجتماع للضمان الشعبیة اللجنة خزینة من نقدا -3

 

 الوالدة منحة الئحة بشأن 1982 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 27 المادة بواسطة

 الئحة إصدار بشأن 1982 لسنة )408( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 26 والمادة الدفن، وإعانة

 أنفسھم: لحساب للعاملین النقدیة المساعدات

 )159( مادة

 الصرف: في التوكیل

 سمیار بتوكیلھ قام إذا وذلك صاحبھا عن وكیل إلى األخرى النقدیة المنافع أو المعاشات تصرف أن یجوز

 احبص یحرره أن على االجتماعي، للضمان العامة الشعبیة اللجنة تعده الذي النموذج على التوكیل أجري أو

 یقوم الذيو بالبلدیة، االجتماعي للضمان الشعبیة باللجنة المختص الموظف أمام النقدیة فعةالمن أو المعاش

 وقیعھمات على ویصدق شاھدان علیھ ویشھد المنفعة أو المعاش صاحب یحرره أو التوكیل، على بالتصدیق

 غیرھاو شاتالمعا صرف في االجتماعي الضمان موظفي توكیل یجوز أال على للمحلة، الشعبیة اللجنة من

  الثالثة. الدرجة لغایة أقاربھم من الموكلون كان إذا إال المنافع من

 

 الوالدة منحة الئحة بشأن 1982 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 27 المادة بواسطة

 ئحةال إصدار بشأن 1982 لسنة )408( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 26 والمادة الدفن، وإعانة

 أنفسھم: لحساب للعاملین النقدیة المساعدات

 )160( مادة

 علیھ: المحجور أو القاصر معاش

 ةالمنفع أو المعاش فیصرف علیھ، محجورا أو قاصرا النقدیة المنافع من غیره أو المعاش صاحب كان إذا

 یھعل المحجور أو صرللقا المختصة المحكمة أذنت إذا إال وذلك علیھ، القیم أو وصیھ إلى األخرى النقدیة

 القصر والدة إلى الصرف بجواز اإلخالل عدم ومع األخرى مستحقاتھ أو معاشھ بصرف أو أموالھ بإدارة

 الالئحة. ھذه من )140( المادة بحكم عمال

 

 الوالدة منحة الئحة بشأن 1982 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 27 المادة بواسطة

 الئحة إصدار بشأن 1982 لسنة )408( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 26 والمادة الدفن، وإعانة

 أنفسھم: لحساب للعاملین النقدیة المساعدات

 )161( مادة
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 التحویل:

 یبیال خارج في المقیمین المضمونین من أصحابھا إلى األخرى النقدیة والمنافع المعاشات تحویل یجوز

 عاملةالم مبدأ یراعى كما - وجدت إن - فیھا طرفا لیبیا تكون التي التفاقیاتا أحكام الشأن بھذا وتراعى

 بالمثل.

 

 الوالدة منحة الئحة بشأن 1982 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 27 المادة بواسطة

 الئحة رإصدا بشأن 1982 لسنة )408( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 26 والمادة الدفن، وإعانة

 أنفسھم: لحساب للعاملین النقدیة المساعدات

 )162( مادة

 والوقف: االسقاط

 المنافع من غیرھا أو المعاشات في المعاش صاحب أو المشترك حق إسقاط كان سبب ألي یجوز ال -1

 صدور وأ تأدیبیة أو جنائیة إجراءات اتخاذ بسبب ذلك كان ولو إلیھ صرفھا وقف أو لھ المستحقة النقدیة

 ونللمضم سویت قد األخرى المنفعة أو المعاش كان سواء الحكم ھذا ویسري تأدیبیة، أو جنائیة حكامأ

 بعد. لھ تسویتھا تمت قد تكن لم أو

 صرففی جنائي لحكم تنفیذا األخرى النقدیة المنفعة أو المعاش صاحب أو المشترك حریة قیدت فإذا -2

 حسابھ في طلبھ) على (بناء یودع أو قبضھا في یوكلھ من إلى لھ المستحقة النقدیة المنفعة أو المعاش

 جونالس قانون وبأحكام العقوبات قانون بأحكام اإلخالل عدم مع وذلك بلیبیا، العاملة المصارف بأحد

 بمقتضاه. الصادرة واللوائح

 

 الوالدة منحة الئحة بشأن 1982 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 27 المادة بواسطة

 الئحة إصدار بشأن 1982 لسنة )408( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 26 والمادة الدفن، وإعانة

 أنفسھم: لحساب للعاملین النقدیة المساعدات

 )163( مادة

 نونقا بمقتضى لھ المستحقة النقدیة المنافع من غیره أو المعاش في الحق من المضمون حرمان یجوز ال

 ألحكاما من لحكم تطبیقا إال جزئیا أو كلیا الحرمان كان سواء فترة أیة عن الالئحة، وھذه ماعياالجت الضمان

  اآلتیة:

 وقاعدة الدخل، أو األجر أو والمرتب المعاش بین الجمع جواز عدم قاعدة على بناء المعاش من الحرمان (أ)

 عامة خزانة أیة من أو تماعياالج الضمان صندوق من یصرف آخر ومعاش المعاش بین الجمع جواز عدم
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 بالمادتین المقررة الحدود وفي االجتماعي الضمان قانون من )39( المادة ألحكام بالتطبیق وذلك أخرى,

  الالئحة. ھذه من )132 ,131(

 منھ االقتطاع أو المعاش على الحجز بسبب األخرى النقدیة المنفعة أو المعاش من جزء من الحرمان (ب)

  المذكور. القانون من /ج)42( المادة ألحكام ووفقا شھریا، الربع حدود في وذلك عنھ، النزول أو

 كل من الحرمان أو المعاش استحقاق وقف تقرر الالئحة ھذه في أو القانون في واردة أخرى أحكام أیة (ج)

 دائمة فةبص كان أو مؤقتة بصفة ذلك كان سواء قانوني، لسبب النقدیة المنافع من غیره أو المعاش بعض أو

 االستحقاق. سبب لتخلف

 

 الوالدة منحة الئحة بشأن 1982 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 27 المادة بواسطة

 الئحة إصدار بشأن 1982 لسنة )408( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 26 والمادة الدفن، وإعانة

 أنفسھم: لحساب للعاملین النقدیة تالمساعدا

 )164( مادة

 بعض أو كل في الحق وال النقدیة المنفعة أو المعاش استحقاق أصل المدة مضي بمجرد یسقط ال -1

  النقدیة. المنافع أو المعاشات

 المنافع من غیره أو المعاش استحقاق أصل على النزاع موضوعھا التي الدعوى سماع یمنع أنھ على -2

 وأ المعاشات أقساط من أكثر أو بقسط المطالبة دعوى سماع ویمنع سنة، عشرة خمس يبمض النقدیة

  المتجددة. الدوریة الدیون من باعتبارھا سنوات خمس بمضي الشھریة المنافع

 دلةوالمع اللیبي المدني بالقانون المقررة التقادم عند الدعوى سماع عدم أحكام الشأن ھذا في وتطبق -3

 م.72 لسنة )86( رقم بالقانون

 

 )165( مادة

  الكلي: العجز أو الشیخوخة معاش استحقاق وقف

 معاشات أو العمل إلصابة الكلي العجز معاشات أو الشیخوخة معاشات من معاشا استحق لمن یجوز ال -1

 مشتركا ذاتھ الوقت في یكون أن االجتماعي، الضمان قانون ألحكام وفقا العمل إصابة لغیر الكلي العجز

 وال ھ،نفس لحساب عامال أو بعقد عامال أو موظفا أو اإلنتاج في شریكا باعتباره االجتماعي الضمان في

 أو یةالقانون السن بلوغ بسبب عملھ أو خدمتھ انتھت إذا إال المذكورة المعاشات من أیا الشخص یستحق

  االجتماعي. الضمان في كمشترك صفتھ - لذلك تبعا - وانتھت الكلي العجز بسبب

 ابة(إلص الكلي العجز معاش أو الشیخوخة معاش واستحق وخدماتھ المشترك أعمال انتھت قد انتك فإذا -2

 دمةخ أو عمل أي إلى ذلك بعد عاد ثم االجتماعي، الضمان قانون بمقتضى العمل) إصابة لغیر أو العمل
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 ذلك ىعل وترتب الوقتیة) أو العارضة األعمال مقابل یدفع ما (عدا دخال أو أجرا أو مرتبا عنھا یتقاضى

 مشتركینال فئات من مشتركا باعتباره الضمانیة واالشتراكات التسجیل الئحة ألحكام للخضوع عودتھ

 یوقفو الضماني للمعاش استحقاقھ فیوقف ألنفسھم)، والعاملین والعمال والموظفین (الشركاء األربعة

 الخدمة، وأ العمل إلى عودتھ لتاریخ يالتال المیالدي الشھر أول من اعتبارا وذلك إلیھ، صرفھ لذلك تبعا

 یظلو الضمانیة، واالشتراكات التسجیل ألنظمة الخاضع عملھ أو خدمتھ مدة طول اإلیقاف ذلك ویستمر

  الجدیدة. خدمتھ أو الجدید عملھ انتھاء حین إلى لھ مستحق غیر الضماني المعاش

 السابق عملھ ھو كان وسواء الشخص إلیھا عاد التي الخدمة أو العمل كان أیا المادة ھذه أحكام وتنطبق -3

 وسواء الجدیدة، الخدمة أو العمل جھة كانت وأیا أخرى، خدمة أو آخر عمال كان أو السابقة خدمتھ أو

 وأ بعضھا أو كلھا المجتمع یملكھا التي المنشآت أو الشركات من أو العامة اإلداریة الوحدات من كانت

 مألحكا للخضوع العودة بھا االلتحاق على یترتب كان متى خدمةال أو العمل جھات من ذلك غیر كانت

  الضماني. واالشتراك التسجیل

 بمقتضى الكلي العجز أو الشیخوخة معاشات لھم استحقت من بشأن كذلك المادة ھذه أحكام وتسري -4

 ماعي،االجت الضمان قانون سریان قبل االجتماعي التأمین قانون أو م1967 لسنة التقاعد قانون أحكام

 في كینالمشتر فئات من كمشترك صفتھ وبین معاش كصاحب صفتھ بین یجمع أن منھم ألي یجوز فال

 یخضعھ عمل أو خدمة إلى التأمیني أو التقاعدي المعاش صاحب عاد فإذا االجتماعي، الضمان نظام

 لھ تحقمس غیر المعاش ھذا ویظل لھ وصرفھ للمعاش استحقاقھ فیوقف الضماني واالشتراك للتسجیل

 الجدیدة. الضمان ألنظمة الخاضع عملھ أو خدمتھ مدة طول

 

 )166( مادة

  الخدمة: أو للعمل بالعودة اإلخطار

 جھات وسائر والجمعیات والشركات والمنشآت الشعبیة واللجان العامة اإلداریة الوحدات جمیع على -1

 لجنةال تخطر أن استخدامھ، أو بتشغیلھ أو المعاشات أصحاب أحد بتعیین تقوم التي الخدمة أو العمل

 لضمانيا ھتسجیل ورقم المذكور المعاش صاحب باسم المختصة بالبلدیة االجتماعي للضمان الشعبیة

  معاشھ. منھا یصرف التي والجھة دخلھ أو أجره أو ومرتبھ لدیھا الخدمة أو بالعمل التحاقھ وتاریخ

 وأن المذكورة الشعبیة اللجنة بعودتھ یخطر أن الخدمة أو العمل إلى یعود معاش صاحب كل وعلى -2

  الجدیدة. دمةالخ أو العمل جھة كانت أیا وذلك ذكرھا السالف البیانات جمیع إخطاره یضمن

 

 )167( مادة

  والخدمة: العمل انتھاء عند التسویة
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 ھل المعاش تسویة تعاد خدمتھ، أو عملھ انتھى ثم الخدمة أو العمل إلى عاد الذي السابق المعاش صاحب -1

 من )16و( )14( المادتین ألحكام بالتطبیق المحسوبة السابقة خدمتھ أو عملھ مدد جمیع ضم أساس على

ٌ  وضمھا المدد حساب وأحكام االجتماعي، نالضما قانون  التسجیل الئحة وأحكام الالئحة ھذه ألحكام وفقا

 المذكور القانون من )39( بالمادة المقررة الجمع جواز عدم أحكام مراعاة ومع والتفتیش، واالشتراكات

  الالئحة. ھذه من )165( المادة وأحكام

 المادة أو )11( المادة أو )14( المادة أحكام خدمتھ أو لھعم انتھاء عند لھ المعاش تسویة شأن في وتتبع -2

 انتھى قد األخیر العمل أو األخیرة الخدمة كانت إذا ما بحسب وذلك االجتماعي الضمان قانون من )18(

 العمل. إصابة لغیر الكلي العجز أو العمل إلصابة الكلي العجز أو الشیخوخة بسبب

 

 )168( مادة

  المعاش: صاحب إیواء

 أو المعوقین أو العجزة أو للشیخوخة بدار الكلي العجز أو الشیخوخة معاش صاحب إیواء حالة في -1

 لعامةا الشعبیة اللجنة من قرار یحددھا بنسبة المعاش قیمة تخفض االجتماعیة، الرعایة دور من بغیرھا

 لیھمع اإلنفاقب یلتزم من المعاش لصاحب كان إذا ما بحسب النسبة ھذه وتختلف االجتماعي، للضمان

  أحد. على النفقة تلزمھ تكن لم أو

 االجتماعیة الرعایة بدار إیوائھ النتھاء التالي الیوم من اعتبارا كامال المعاش في حقھ إلیھ ویعود -2

  المذكورة.

 

 الوالدة منحة الئحة بشأن 1982 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 27 المادة بواسطة

 الئحة إصدار بشأن 1982 لسنة )408( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 26 والمادة ،الدفن وإعانة

 أنفسھم: لحساب للعاملین النقدیة المساعدات

 )169( مادة

  النقدیة: المنافع من غیره أو المعاش على الحجز

 انوناق حجزه جائزال األخرى النقدیة المنفعة أو المعاش جزء على المختصة الشعبیة اللجنة لدى حجز إذا -1

 صولح تاریخ من أسبوع خالل بذلك علیھ المحجوز یخطر أن اللجنة بھذه النقدیة المنافع قسم فعلى

 نھام الباقي الجزء المنفعة أو المعاش صاحب إلى فیؤدى صحتھ إجراءات الحجز استوفى فإذا الحجز

  المنافع. أو المعاشات ألداء المحدد المیعاد في الحجز بعد

 جوزالمح یستحقھا التي المبالغ مقدار بھا مبینا شھادة الحاجز الدائن تعطي أن المذكورة لجنةال وعلى -2

  علیھ.
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 األولویة لدیھا المحجوز اللجنة فتراعي المنفعة أو المعاش ذات على لدیھا حجز من أكثر حصل وإذا -3

 االجتماعي الضمان قانون من (ج) فقرة )42( المادة لحكم وفقا وذلك أجلھا من المحجوز الدیون بین

  أجلھ. من المحجوز الدین ونوع توقیعھ وتاریخ حجز كل تعطیھا التي الشھادة في وتثبت

 لمختصةا الجھة خزانة تودعھ أو نھائیا فیھ أحقیتھ لھا یثبت من إلى لدیھا المحجوز المبلغ اللجنة وتؤدي -4

  منھ. اإلیداع مصاریف خصم بعد إیداع محضر بموجب

 یھعل المحجوز ذمة ببراءة أو بھ االعتداد بعد أو ببطالنھ یحكم أن إلى قائمة الحجز إجراءات وتستمر -5

  الحجز. توقیع قبل كامال یستحقھ كان ما صرف إلى تعود وعندئذ أجلھ، من المحجوز الدین من

  اإلداري. الحجز وقانون المرافعات قانون بأحكام تقدم ما یخل وال -6

 

 )170( مادة

  االستحقاق: شروط توافر استمرار من التحقق

 عملو اإلجراءات اتخاذ المختصة الشعبیة باللجنة النقدیة المنافع وقسم التفتیش قسم من كل على -1

 شروط توافر استمرار ومن الحیاة، قید على المعاش صاحب وجود من للتثبت الالزمة التحریات

  فیھ. االستحقاق

 اإلجراء تخاذا النقدیة المنافع قسم فعلى المعاش، صاحب حق في التأثیر نھشأ من طرأ تغییرا أن ثبت فإذا -2

  بھ. الشأن صاحب وإخطار التغییر، ذلك یستلزمھ الذي

 

 )171( مادة

 المعاش: صاحب وفاة

  المعاش. صاحب بوفاة الكلي والعجز الشیخوخة معاشات في الحق ینقضي -1

 حكامھاأل وفقا المتوفى المعاش صاحب أسرة أفراد من للمستحقین الوفاة منحة الحالة ھذه في وتصرف -2

  الالئحة. وبھذه االجتماعي الضمان قانون من )23( بالمادة المقررة

 وفقا لكوذ وفاتھ، بعد عنھ المستحقین المعاش صاحب أسرة ألفراد المعاشات لتسویة اإلجراءات وتتخذ -3

  الالئحة. ھذه من الرابع الباب وأحكام االجتماعي الضمان قانون من )21( ةالماد ألحكام

 تھاءان بشأن فتراعى العمل، إلصابة الجزئي العجز ومعاشات المستحقین، األسرة أفراد معاشات وأما -4

 الالئحة. ھذه في علیھا والمنصوص بذلك المتعلقة األحكام فیھا الحق
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 الوالدة منحة الئحة بشأن 1982 لسنة )389( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 27 المادة بواسطة

 الئحة إصدار بشأن 1982 لسنة )408( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من 26 والمادة الدفن، وإعانة

 أنفسھم: لحساب للعاملین النقدیة المساعدات

 )172( مادة

 بالبلدیة االجتماعي للضمان الشعبیة باللجنة النقدیة المنافع قسم إبالغ للمحالت الشعبیة اللجان على -1

 أیا ،اختصاصھا بدائرة المقیمین األخرى النقدیة المنافع أو المعاشات أصحاب وفاة عن فورا المختصة

  المذكورة. والمنافع المعاشات كانت

  وفاتھ. عن - كذلك - اإلبالغ المنفعة أو المعاش صاحب ورثة وعلى -2

 التحریات ورود بمجرد المختصة الشعبیة باللجنة التفتیش قسم ینظر الوفاة عن اإلبالغ عدم حالة وفي -3

 وأ القانون، أحكام من التھرب بقصد اإلبالغ عن امتنع من ضد القانونیة اإلجراءات اتخاذ في إلیھ،

  الالئحة. ھذه أحكام أو القانون أحكام من مقتض غیر على نقدیة منفعة على لغیره أو لنفسھ حصل

 الالزمة اإلجراءات فورا تتخذ حق، وجھ بدون أخرى نقدیة منافع أو معاشات أیة صرف حالة وفي -4

 الضمان صندوق بتعویض المسئول بالتزام اإلخالل عدم مع وذلك إلیھ، دفعت من كان أیا قیمتھا السترداد

  فعلھ. على ترتبت قد تكون أضرار أیة عن االجتماعي

 

 )173( مادة

  االشتراكات: أداء عن أو التسجیل عن التخلف

 المشتركین، یلتسج بشأن بواجبھ القیام في اإلجباري الضماني بالتسجیل الملزم تقصیر على یترتب ال -1

 لضمانیةا المنافع في وفاتھم) حالة (في عنھم المستحقین أو (المشتركین) المضمونین من أي حق ضیاع

 واالشتراكات التسجیل الئحة من )10( المادة حكم التسجیل يف التقصیر حالة في وتطبق النقدیة،

  والتفتیش.

 لك،ذ في التأخر أو بأدائھا الملزم جانب من الضمانیة االشتراكات أداء عن التخلف على یترتب ال كما -2

 النقدیة، ةالضمانی المنافع في وفاتھ) حالة (في عنھ المستحقین حقوق أو (المشترك) المضمون حق ضیاع

  والتفتیش. واالشتراكات التسجیل الئحة من )64( المادة حكم الشأن ھذا في قویطب

 األقسام دىل یثبت ما أساس على السابقتین بالفقرتین المذكورة الحاالت في الضمانیة المنافع وتسري -3

  المختصة. االجتماعي للضمان الشعبیة باللجنة الشأن ذات

 

 )174( مادة

  المواطنین: غیر معاشات



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 67 of 82 

 لمنافعا وسائر المعاشات المھنة مرض أو العمل إصابة حاالت في المواطنین غیر من للمشتركین تستحق -1

 أسرھم ألفراد تستحق كما الالئحة، ھذه من الثاني الباب أحكام بمقتضى العمل إلصابة المقررة

 حقینالمست تومعاشا الوفاة منحة المھنة مرض أو العمل إصابة بسبب الوفاة حالة في عنھم المستحقین

 الرابعو الثاني بالبابین المقررة الشروط توافر عند وذلك الالئحة ھذه من الرابع الباب بأحكام المقررة

  المذكورین.

 وفاتھ) د(عن أسرتھ وألفراد المواطن، غیر للمشترك المذكورة والمنافع المعاشات الستحقاق یشترط وال -2

 الالئحة. ھذه من )16( المادة من 3 ،2 نالفقرتی في علیھا المنصوص المدة استیفاء شرط

 

 )175( مادة

 للورثة: السابقة المستحقات صرف

 لھ تحقتاس التي المبالغ الشرعیین ورثتھ إلى بالكامل تصرف المعاش، صاحب أو المشترك وفاة حالة في

 مانضال صندوق لدى لھ مستحقة المبالغ ھذه كانت متى وذلك حیاتھ، خالل إلیھ تصرف ولم وفاتھ قبل

 قانون أحكام بمقتضى أو لھ، وفقا الصادرة اللوائح أو االجتماعي الضمان قانون أحكام بمقتضى االجتماعي

 االجتماعي. التأمین قانون أو التقاعد

 

 السادس الباب

 انتقالیة أحكام

 

 )176( مادة

 السابقة: المعاشات صرف استمرار

 ومی قبل ألصحابھا استحقت التي االجتماعي التأمین ومعاشات التقاعدیة المعاشات صرف یستمر -1

 التأمین نقانو أحكام بمقتضى أو لھ تنفیذا الصادرة واللوائح التقاعد قانون أحكام بمقتضى م1/6/1981

 التاریخ قبل وقعت قد لالستحقاق المنشئة الواقعة كانت متى وذلك لھ، تنفیذا الصادرة واللوائح االجتماعي

  للمعاش. النھائیة التسویة فیھ تمت الذي الوقت كان وأیا المذكور

 ریعاتتش في منھا بكل یتعلق فیما المقررة األحكام المذكورة المستحقة المعاشات بشأن ساریة وتظل -2

 من )817( المادة بحكم اإلخالل عدم مع وذلك األحوال حسب االجتماعي التأمین تشریعات أو التقاعد

  الالئحة. ھذه
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 أفراد من عنھ المستحقین إلى فتصرف بعده أو م1/6/1981 یوم التقاعدي المعاش صاحب توفى وإذا -3

 واإلجراءات للقواعد ووفقا التقاعد قانون من )48( )،47( بالمادتین أحكامھا المقررة الوفاة منحة أسرتھ

 ولوائحھ. القانون بذلك المبینة المنحة بھذه المتعلقة

 

 )177( مادة

  الوفاة: عند المستحقین إلى السابقة المعاشات من أنصبة أیلولة

 المعاشات من أنصبة أیلولة شأن في بمقتضاه الصادرة واللوائح م1967 لسنة التقاعد قانون أحكام تتبع -1

 وذلك وفاتھ، عند التقاعدي المعاش صاحب أسرة أفراد إلى م1/6/1981 یوم قبل المستحقة التقاعدیة

  بعده. أو المذكور التاریخ قبل الوفاة ھذه حدثت ءسوا

 معاشات من أنصبة أیلولة شأن في بمقتضاه الصادرة واللوائح االجتماعي التأمین قانون أحكام وتتبع -2

 أسرة أفراد من والوالدین واألیتام األرامل إلى م1/6/1981 یوم قبل المستحقة االجتماعي التأمین

  ده.بع أو المذكور التاریخ قبل الوفاة ھذه حدثت سواء وذلك وفاتھ ةحال في التأمیني المعاش صاحب

 من ینالمستحق بمعاشات المتعلقة الحالیة ولوائحھ التقاعد قانون أحكام الخصوص ھذا في ساریة وتظل -3

 األرامل اتبمعاش المتعلقة الحالیة ولوائحھ االجتماعي التأمین قانون وأحكام المتوفى المنتفع أسرة أفراد

 لمعاشا من األنصبة تحدید قواعد ذلك في بما المتوفى، علیھ المؤمن أسرة أفراد من والوالدین ألیتاموا

 اش،المع في الحق انتھاء وأحوال التوزیع، وإعادة الرد، وأحكام االستحقاق وشروط التأمین أو التقاعدي

 عن نالمستحقی األسرة أفراد معاشات تحكم التي الحالیة التأمینیة أو التقاعدیة األحكام من ذلك وغیر

  التأمینیة. أو التقاعدیة المعاشات ھذه في الحق ینتھي حتى وذلك المتوفى

 ما عدا فیما وذلك الالئحة ھذه أحكام من غیره أو الرابع الباب أحكام المعاشات ھذه بشأن تسري وال -4

 التالیة. )178( المادة علیھ تنص

 

 )178( مادة

  السابقة: المعاشات على ريتس التي الضمان قانون أحكام

 الضمان قانون أحكام االجتماعي التأمین قانون أو التقاعد لقانون وفقا المستحقة المعاشات بشأن تسري -1

  بیانھا: اآلتي االجتماعي

 لمادةا بحكم عمال االجتماعي الضمان صندوق یقدمھا التي النقدیة والمنافع المعاشات تقییم إعادة (أ)

 الةح في تقرر التي الزیادة نسبة في المساواة مبدأ یراعى أن على االجتماعي الضمان قانون من )34(

  التقییم. إعادة
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 إلصابة الجزئي المعاش عدا فیما لمعاشا وبین الدخل أو األجر أو المرتب بین الجمع جواز عدم (ب)

 الضمان قانون من أولى فقرة )39( بالمادة عمال وذلك والوقتیة العارضة األعمال ومقابل العمل

  االجتماعي.

  المذكور. القانون من ثانیة فقرة )39( المادة لحكم وفقا وذلك المعاشات بین الجمع جواز عدم (جـ)

 وذلك الخدمة أو العمل إلى المعاش صاحب عودة حالة في رفھص ووقف المعاش استحقاق وقف (د)

  الالئحة. ھذه من )165( والمادة المذكور القانون من )16( بالمادة عمال

  القانون. من )/أ42( المادة حكم بمقتضى وذلك وقفھا أو المعاشات إسقاط جواز عدم (ھـ)

  القانون. من )/ب42( المادة بحكم التقادم عند الدعوى سماع منع (و)

 بحكم وذلك معینة حدود في إال عنھ النزول أو منھ االقتطاع أو المعاش على الحجز جواز عدم (ز)

  القانون. من جـ )/42( المادة

  القانون. من أ)/43( المادة لحكم وفقا والرسوم الضرائب من المعاشات إعفاء (ح)

  القانون. من )24( المادة بحكم المعاشات ألصحاب العائلة عالوة استحقاق (ط)

 حكامأ ذكرھا، السالف البنود في إلیھا المشار االجتماعي الضمان قانون أحكام من حكم كل بشأن وتتبع -2

 بحیث العامة) (األحكام منھا الخامس الباب في علیھا والمنصوص الالئحة ھذه من بھ المتعلقة المواد

 التقاعد معاشات على الالئحة ھذه امأحك من بھا یتصل وما المذكورة الضمان قانون أحكام تسري

 يتسر كما الجدیدة االجتماعي الضمان أنظمة سریان قبل من المستحقة االجتماعي التأمین ومعاشات

 المذكورة. والتأمینیة التقاعدیة المعاشات أصحاب وفاة حالة في المستحقین معاشات على

 

 )179( مادة

 لخدمة:ا أو العمل الى السابقة المعاشات أصحاب عودة

 ألحكام یخضعھ عمل أو خدمة مزاولة إلى التأمیني المعاش صاحب أو التقاعدي المعاش صاحب عاد إذا

 ھإلی صرفھ لذلك تبعا ویوقف للمعاش استحقاقھ فیوقف م،1/6/1981 یوم بعد االجتماعي الضمان قانون

 )16( المادة لحكم تطبیقا وذلك االجتماعي للضمان الخاضع عملھ أو خدمتھ مدة طوال اإلیقاف ذلك ویستمر

  الالئحة. ھذه من )165( المادة وحكم االجتماعي الضمان قانون من

 اوفق المحسوبة خدمتھ أو عملھ مدد جمیع ضم أساس على معاشھ تسویة فتعاد عملھ أو خدمتھ انتھت فإذا

 في لیھاع المنصوص الضمانیة المعاشات تسویة أحكام الحالة ھذه في التسویة إعادة بشأن وتتبع للقانون،

 رةاألخی الخدمة أو األخیر العمل انتھاء سبب بحسب وذلك الالئحة ھذه من الثالث أو الثاني أو األول الباب

 العمل. إصابة لغیر الكلي العجز أو العمل إلصابة الكلي العجز أو الشیخوخة ھو السبب كان إذا وما
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 )180( مادة

  سابقا: المستحقة واإلعانات المكافآت

 قبل عملھ أو خدمتھ انتھت قد العامل أو اإلنتاج في الشریك أو عامة إداریة وحدة بأي الموظف كان إذا -1

 إجمالیة إعانة أو التقاعد قانون ألحكام وفقا تقاعدیة مكافأة ذلك بسبب واستحق م1/6/1981 یوم

  االجتماعي. التأمین لقانون وفقا للشیخوخة

 أو خدمتھ مدة فتدخل الجدیدة االجتماعي الضمان أنظمة سریان ظل في العمل أو الخدمة إلى عاد ثم

 التسجیل والئحة االجتماعي الضمان لقانون وفقا المحسوبة عملھ أو خدمتھ مدة ضمن السابقة عملھ

  بمقتضاه. الصادرة واالشتراكات

 لتأمینیةا جمالیةاإل اإلعانة أو التقاعدیة المكافأة قیمة االجتماعي الضمان صندوق إلى یرد أن بشرط وذلك

  السابقة. خدمتھ أو عملھ مدة عن تتقاضاھا قد كان التي

 الجدیدة االجتماعي الضمان أنظمة سریان بعد الخدمة أو العمل إلى المذكورین األشخاص یعد لم فإذا -2

 لیةاإلجما عاناتاإل أو التقاعد قانون أحكام بمقتضى استحقوھا التي التقاعدیة المكافآت في الحق لھم فیبقى

 كافآتالم لھم سویت قد تكن لم وإذا االجتماعي، التأمین قانون ألحكام وفقا استحقوھا التي للشیخوخة

 انونق ألحكام وفقا لھم وصرفھا تسویتھا فتجرى المذكورة التأمینیة اإلجمالیة اإلعانات أو التقاعدیة

 یوم بعد الخدمة أو العمل إلى عودتھم عدم من التحقق بشرط االجتماعي، التأمین قانون أو التقاعد

 الجدیدة. االجتماعي الضمان أنظمة بمقتضى یعاملون وال م1/6/1981
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 المھنیة األمراض         )ا( رقم جدول

 المرض لھذا المسببة األعمال أو الصناعات المرض نوع مرقم.

 بالرصاص التسمم 1

 اعفاتھ.ومض

 أو مركباتھ أو الرصاص تداول أو استعمال تدعيسی عمل أي

 على المحتویة الخدمات تداول ذلك: ویشمل علیة، المحتویة المواد

 في (الخردة) القدیم والزنك القدیم الرصاص صب الرصاص،

 أو الرصاص سبائك من األدوات صناعة في العمل سبائك.

 الرصاص، مركبات صناعة في العمل (الخردة)، القدیم الرصاص

 على المحتویة الخزف میناء واستعمال تحضیر الرصاص، صھر

 ةویالمحت المساحیق أو الرصاص، برادة بوسطة التلمیع الرصاص،

 أو األلوان أو البویات استعمال أو تحضیر الرصاص، على

 یستدعي عمل أي وكذلك الرصاص، على المحتویة الدھانات

 المحتویة المواد أو مركباتھ أو الرصاص أبخرة أو لغبار التعرض

 علیھ.

 بالزئبق التسمم 2

 ومضاعفاتھ

 المواد أو مركباتھ أو الزئبق تداول أو استعمال یستدعي عمل أي

 رةأبخ أو لغبار التعرض یستدعي عمل أي وكذلك علیھ، المحتویة

 يف العمل ذلك: ویشمل علیة. المحتویة المواد أو مركباتھ أو الزئبق

 قیةالزئب والمقاییس المعامل آالت وصناعة الزئبق مركبات صناعة

 التذھیب وعملیات القبعات صناعة في الخام المادة، وتحضیر

 الزئبقیة. المفرقعات وصناعة الذھب، واستخراج

 بالزرنیخ التسمم 3

 ومضاعفاتھ

 المواد أو مركباتھ أو الزرنیخ تداول أو استعمال یستدعي عمل أي

 أبخرة أو لغبار التعرض یستدعي عمل أي وكذا علیھ، المحتویة

 یاتالعمل ذلك: ویشمل علیة، المحتویة المواد أو مركباتھ أو الزرنیخ

 صناعة أو انتاج في العمل وكذا مركباتھ أو الزرنیخ فیھا یتولد التي

 مركباتھ. أو الزرنیخ

 باالنتیمون التسمم 4

 ومضاعفاتھ.

 وادالم أو مركباتھ أو االنتیمون تداول أو استعمال یستدعي عمل أي

 بخرة أو لغبار التعرض یستدعي عمل أي وكذا علیة، المحتویة

 {...} االنتیمون
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 بالفسفور التسمم 5

 ومضاعفاتھ

 ادالمو أو مركباتھ أو الفسفور تداول أو استعمال یستدعي عمل أي

 بخرةأ أو لغبار التعرض یستدعي عمل أي وكذا علیھ، المحتویة

 علیة. المحتویة المواد أو مركباتھ أو الفسفور

 أو بالبنزول التسمم 6

 مركباتھ أو مثیالتھ

 أو األزوتیة أو األمیدیة

 كذل ومضاعفات مشتقاتھ

 التسمم.

 عمل كل وكذا المواد ھذه تداول أو استعمال یستدعي عمل كل

 غبارھا. أو البخرتھا التعرض یستدعي

 منغنیزبال التسمم 7

 ومضاعفاتھ.

 ادالمو أو مركباتھ أو المنغنیز تداول أو استعمال یستدعي عمل كل

 غبار أو ألبخرة التعرض یستدعي عمل كل وكذا علیھ، المحتویة

 في لالعم ذلك: ویشمل علیھ. المحتویة المواد أو مركباتھ أو المنغنیز

 ا.تھئوتعب وصحنھا مركباتھ أو المنغنیز تحضیر أو استخراج

 بالكبریت التسمم 8

 ومضاعفاتھ.

 وادالم أو مركباتھ أو الكبریت تداول أو استعمال یستدعي عمل كل

 غبار أو ألبخرة التعرض یستدعي عمل كل وكذا علیھ، المحتویة

 رضالتع ذلك ویشمل علیھ المحتویة المواد أو مركباتھ أو الكبریت

 للكبریت. الغازیة وغیر الغازیة للمركبات

 أینش وما بالكروم التأثر 9

 ومضاعفاتھ. قرح عنھ

 وأ الكروم. تداول أو استعمال أو تولد أو تحضیر یستدعي عمل كل

 أو الصودیوم بیكرومات أو كرومات أو الكرومیك حامض

 علیھا. تحتوي مادة أیة أو الزنك أو البوتاسیوم

 شأین وما نیكلبال التأثر 10

 مضاعفات من عنھ

 وقرح.

 وأ النیكل تداول أو استعمال أو تولد أو تحضیر یستدعي عمل كل

 :ذلك ویشمل مركباتھ أو النیكل على تحتوي مادة أیة أو مركباتھ

 النیكل. كربونیل لغبار التعرض

 أكسید بأول التسمم 11

 عنھ ینشأ وما الكربون

 مضاعفات. من

 ذلك: ویشمل الكربون أوكسید ألول التعرض یستدعي عمل كل

 الجراجات في یحدث كما تولده أو استعمالھ أو هتحضیر عملیات

 والجیر. الطوب وقمائن

 السیانور بحامض التسمم 12

 عنھ ینشأ وما ومركباتھ

 مضاعفات. من

 وأ السیانور حامض تداول أو استعمال أو تحضیر یستدعي عمل كل

 رذاذ أو ألبخرة التعرض یستدعي عمل كل وكذلك مركباتھ،

 علیھا. المحتویة المواد أو وأتربتھا مركباتھ أو الحامض
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 والفلور بالكاور التسمم 13

 ومركباتھا. والبروم

 أو رالفلو أو الكلور تداول أو استعمال أو تحضیر یستدعي عمل كل

 وأ المواد لتلك التعرض یستدعي عمل أي وكذا مركباتھا أو البروم

 غبارھا. أو ألبخرتھا

 أو بالبترول التسمم 14

 مشتقاتھ أو غازاتھ

 ومضاعفاتھ.

 تھ.مشتقا أو غازاتھ أو البترول استعمال أو تداول بستدعي عمل كل

 أو لةسائ أو كانت صلبة المواد لتلك التعرض یستدعي عمل أي وكذا

 غازیة.

 وفورم بالكلور التسمم 15

 الكربون. كلور ورابع

 كلور رابع أو مرالكوروفو تداول أو استعمال یستدعي عمل أي

 األبخرة أو ألبخرتھا التعرض یستدعي عمل أي وكذا الكربون

 علیھا. المحتویة

 ركلورو برابع التسمم 16

 كلورور وثالث األثین

 والمشتقات األثلین

 األخرى. الھالوجینیة

 ھاألبخرت التعرض أو المواد ھذه تداول أو استعمال یستدعي عمل أي

 علیھا. المحتویة األبخرة أو

 واألعراض األمراض 17

 أتنش التي الباثولوجیة

 المواد أو الرادیوم عن

 االشعاعي النشاط ذات

 اكس. أشعة أو

 تشاط ذات أخرى مادة أیة أو للرادیوم التعرض یستدعي عمل أي

 اكس. أشعھ أو اشعاعي

 األولى الجلد سرطان 18

 وتقرحات والتھابات

 المزمنة. والعیون الجلد

 تالزف أو للقطران التعرض أو تداول أو استعمال یستدعي عمل أي

 أي أو لورالف أو البارافین) فیھا (بما المعدنیة الزیوت أو البیتومین أو

 مادة ألي التعرض وكذا المواد لھذه مخلفات أو منتجات أو مركبات

 التعرض یستدعي عمل وأي غازیة أو سائلة أو صلبة أخرى مھیجة

 الزجاج عن الصادر االشعاع أو للوھج المتواصل أو المتكرر

 قوي لضوء التعرض أو المنصھرة أو المحمیة المعادن أو المصھور

 االبصار. ضعف أو العین تلف الى یؤدي مما شدیدة حرارة أو

 الرثویة الغبار أمراض 19

 التي كونیوزس) (نومو

 عن: تنشأ

 المواد وأ السلیكا لمادة التولد حدیث لغبار التعرض یستدعي عمل أي

 في كالعمل ٪5 على تزید بنسبة السلیكا مادة على تحتوي التي

 صناعة في أو طحنھا أو األحجار حتن أو والمحاجر المناجم
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 االسبستوزس غبار -١

 (اسبستوززس)

 السلیكا غبار -٢

 (سلیكوزس)

 القطن غبار -٣

 (بسینوزس)

 أخرى أعمال أیة أو بالرمل المعادن تلمیع أو الحجریة المسنات

 نشأت لدرجة القطن وغبار االسبستوزس اربلغ التعرض تستدعي

 األمراض. ھذه عنھا

 الخبیثة الجمرة 20

 .(انتراكس)

 ناولت أو المرض، بھذا مصابة بحیوانات االتصال یستدعي لمع كل

 والشعر والقرون والحوافر الجلود كذل في بما منھا أجزاء أو رممھا

 األجزاء. لھذه والنقل والتفریغ الشحن أعمال ذلك في ویدخل

 لوتداو المرض، بھذا مصابة بحیوانات االتصال یستدعي عمل كل السقاوة. 21

 منھا. جزاءأ أو رممھا

 المرض. ھذا لعالج المخصصة المستشفیات في العمل .الدرن مرض 22

 .الحمیات ھذه لعالج المخصصة المستشفیات في العمل المعدیة. الحمایة أمراض 23

 أو مركباتھ أو العنصر ھذا تداول أو استعمال یستدعي عمل أي .بالبریلیوم التسمم 24

 خرتھأب أو لغباره التعرض یستدعي عمل وأي علیھ، المحتویة المواد

 علیھ. المحتویة المواد أو مركباتھ أو

 أو مركباتھ أو العنصر ھذا تداول أو استعمال یستدعي عمل أي بالسلینیوم. التسمم 25

 خرتھأب أو لغباره التعرض یستدعي عمل وأي علیھ، المحتویة المواد

 علیھ. المحتویة المواد أو مركباتھ أو

 وسائر القیسون مرض 26

 عن الناتجة األمراض

 لتغیرات التعرض

 الجوي. الضغظ

 جوي ضغظ تحت العمل أو الماء سطح تحت أعماق على العمل

 عمل أي أو طویلة لمدة وذلك منخفض جوي ضغط أو مرتفع

 الجوي. الضغط في مفاجئ لتخلخل التعرض یستدعي

 بالنیزوفیتول التسمم 27

 وأمالحھا رھائونظا

 لك.لذ العاملون فیھا یتعرض التي األعمال أو الصناعات في العمل

 عن الناشئة األمراض 28

 (حجر الكوبالت

 الزرنیخ)

 لك.لذ العاملون فیھا یتعرض التي األعمال أو الصناعات في العمل
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 ةالیوقانی اللیتوسبریھ 29

 الذي (المیكروب النزفیة

 الكبد) على یؤثر

 لك.لذ العاملون فیھا یتعرض التي األعمال أو الصناعات في العمل

 (الكزاس) التیتانوس 30

 المھنة. عن الناشئ

 لك.لذ العاملون فیھا یتعرض التي األعمال أو الصناعات في العمل

 التي المھنیة األمراض 31

 ةالعظمی المفاصل تصیب

 اھتزازات عن والناشئة

 رتدا التي الیدویة اآلالت

 أو المضغوط بالھواء

 اآلالت وكذلك بالكھرباء

 المماثلة.

 لك.لذ العاملون فیھا یتعرض التي األعمال أو الصناعات في العمل

 المھني الصمم 32

 المھنیة واالصابات

 الضوضاء. عن الناشئة

 یرلتأث العمال فیھا یتعرض التي األعمال أو الصناعات في العمل

 السمع. على تؤثر التي والكیماویات العقاقیر أو الضوضاء
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 (ب) رقم جدول

 أو المشترك وفاة حالة في المستحقین األسرة افراد انصبة بشأن

 المعاش صاحب

 

 رقم

 الحالة

 حالة كل في المستحقین فئات على المعاش من أنصبة توزیع المستحقون

 أو االخوة الوالدان األوالد األرامل

 األخوات

 وجود حاالت (أ)

 بدون أوالد

 أرامل

 أو ارملة

 زوج

 مستحق

 ولد أرامل

 واحد

 من أكثر

 ولد

 أحد

 الوالدین

 أخ الوالدان

 أو

 أخت

 أكثر

 أخ من

 أخت أو

 -- -- -- -- 100% %75 -- -- أوالد أو ولد 1

 واحد ولد 2

 ووالد

-- -- 75% -- %25 -- -- -- 

 -- -- 30% -- -- 07% -- -- ووالدان ولد 3

 ولد من اكثر 4

 أو ووالد

 والدان

-- -- -- %80 %20 %20 -- -- 
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 رقم

 الحالة

 حالة كل في المستحقین فئات على المعاش من أنصبة توزیع المستحقون

 أو االخوة الوالدان األوالد األرامل

 األخوات

 وجود حاالت (ب)

 أرامل أو رملةأ

 مستحق زوج أو

 ارملة

 أو

 زوج

 مستحق

 ولد أرامل

 واحد

 أكثر

 ولد من

 أحد

 الوالدین

 الوالدان

 معا

 أو أخ

 أخت

 أكثر

 أخ من

 أو

 أخت

 أرامل أو أرملة 1

 مستحق زوج أو

75% 75% -- -- -- -- -- -- 

 أرامل أو أرملة 2

 مستحق زوج أو

 واحد وولد

%50 %50 %50 -- -- -- -- -- 

 أرامل أو أرملة 3

 مستحق زوج أو

 وأوالد

%40 %40 -- %60 -- -- -- -- 

 أرامل أو أرملة 4

 مستحق زوج أو

 ووالد

%75 %75 -- -- %25 -- -- -- 

 أرامل أو أرملة 5

 مستحق زوج أو

 ووالدان

%65 %65 -- -- -- %35 -- -- 

 أرامل أو أرملة 6

 مستحق زوج أو

 أو ووالد وولد

 والدان

%40 %40 %40 -- %20 %20 -- -- 

 أرامل أو أرملة 7

 مستحق زوج أو

%30 %30 -- %50 %20 %20 -- -- 



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 78 of 82 

 أو ووالد وأوالد

 والدان

 أرامل أو أرملة 8

 مستحق زوج أو

 أخت أو وأخ

%75 %75 -- -- -- -- %25 -- 

 أرامل أو أرملة 9

 مستحق زوج أو

 أو واخوة

 اخوات

%65 %65 -- -- -- -- -- %35 

 أرامل أو أرملة 10

 مستحق زوج أو

 أو وأخ ووالد

 أخت

%60 %70 -- -- %15 -- %15 -- 

 أرامل أو أرملة 11

 مستحق زوج أو

 أو وأخ ووالدان

 أخت

%60 %60 -- -- -- %25 %15 -- 

 أرامل أو أرملة 12

 مستحق زوج أو

 أو واخوة ووالد

 أخوات

%60 %60 -- -- %15 -- -- %25 

 أرامل أو أرملة 13

 مستحق زوج أو

 وأخوة ووالدان

 أخوات أو

%50 %50 -- -- -- %25 -- %25 
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 رقم

 الحالة

 حالة كل في المستحقین فئات على المعاش من أنصبة توزیع المستحقون

 أو االخوة الوالدان األوالد األرامل

 األخوات

 وجود حاالت (ج)

 اخوة أو والدین

 ھم أو أخوات أو

 معا

 ارملة

 أو

 زوج

 مستحق

 ولد أرامل

 واحد

 أحد أوالد

 الوالدین

 أو أخ  الوالدان

 أخت

 أكثر

 أخ من

 أو

 أخت

 -- -- 60% 40% -- -- -- -- والدان أو والد 1

 أو أخت أو أخ 2

 أكثر

-- -- -- -- -- -- %40 %60 

 الدانو أو والد 3

 أخت أو وأخ

-- -- -- -- %40 %60 %40 -- 

 أو واخوة والد 4

 أخوات

-- -- -- -- %40 -- -- %60 

 أو واخوة والدان 5

 أخوات

-- -- -- -- -- %50 -- %50 
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 عامة قواعد

  من انصبة بتوزیع الخاص (ب) الجدول بشأن

 وفاةال حالة في المستحقین على المعاش

 

 مانالض معاشات الئحة من الرابع الباب ألحكام ومفسرة مكملة یلي افیم بیانھا اآلتي العامة القواعد

 ھذهل المرافق (ب) رقم بالجدول ملحقة قواعد وھي المتوفي) عن المستحقین بمعاشات (الخاص االجتماعي

 لمتوفي.ا المعاش صاحب أو وفيالمت المشترك أسرة أفراد على معاشال من أنصبة بتوزیع والمتعلق الالئحة

 عتتب وأن مانیةالض المعاشات الئحة أحكام األحوال) جمیع (في تراعي أن الجدول ھذا طبیقت عند ویجب

 اآلتیة: العامة القواعد

  البنت. أو االبن تعني (الوالد) كلمة .1

 واالناث. الذكور منھم سواء المتوفي أوالد تعني (األوالد) وكلمة

 األم. وأ األب )(بالوالد یقصد .2

 واألم. األب )ین(بالوالد یقصدو

 ذلك.ك یكونوا لم أو سقیقات أو أشقاء كانوا سواء عامة وأخواتھ فيوالمت اخوة واألخوات) (باالخوة یقصد .3

 أي یستحق ال واالخوات) واالخوة والوالدان واألرامل األوالد (وھم الجدول في المذكورون األقارب .4

 الرابع ابالب في بیانھا الوارد االستحقاق شروط فیھ توافرت إذا اال الجدول بذلك المبینة ةألنصبا منھم

 مالحظة ومع العامة القواعد وھذه الجدول أحكام مراعاة ومع االجتماعي الضمان معاشات الئحة من

 حرمان. جبح االخوة یحجبون األوالد أن

 بالتساوي. بینھن بالجدول لھن المحدد المعاش من النصیب یقسم األرامل تعدد عند .5

 ساوي.بالت بینھم بالجدول لھم المحدد المعاش من النصیب مسیق اناثا أو كانوا ذكورا – األوالد تعدد عند .6

 بینھما. بالتساوي بالجدول لھما المحدد النصیب یقسم حقاقاالست شروط فیھا تتوافر والدین وجود عند .7

 لھم المحدد المعاش من النصیب یقسم لھم االستحقاق شروط توافر مع األخوات أو االخوة عددت عند .8

 اناثا. أو ذكورا كانوا سواء بالتساوي بینھم بالجدول

 دیر معاشھا فان توفیت أو أحداھن وتزوجت أرملة من أكثر عن المعاش صاحب أو المشترك توفى اإذ  .9

 األرامل. باقي الى

 معاشال فیقطع – جمیعا – توفین أو وتزوجن أرملة من أكثر عن المعاش صاحب أو المشترك توفى إذا  .10

 تساويبال المتوفى المعاش صاحب أو المتوفى المشترك ألوالد المعاش ذلك في صیبھنن ویئول عنھن

 راملاأل زواج تاریخ في المعاش قاقاستح شروط فیھم تتوافر ممن ألوالدا ھؤالء كان متى وذلك بینھم

 وفاتھن. أو
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 عدب تزوجت ثم المعاش في نصیبا واستحقت واحدة أرملة عن المعاش صاحب أو المشترك توفى إذا  .11

 زواجھا ریختا في المعاش في المستحقین المتوفي أوالد الى ویرد عنھا یقطع معاشھا فان توفیت، أو ذلك

 المعاش. في المستحق الزوج وفاة حالة في ذاتھ الحكم یسريو وفاتھا، أو

 تحقاقةسا شروط من شرط تخلف بسبب أو وفاتھ بسبب األوالد أحد معاش قطع أو وقف حالة في  .12

 بینھم. يوابالتس األوالد باقي الى نصیبھ ردی للمعاش،

 یرد للمعاش، ستحقاقھما شروط تخلف أو وفاتھم بسبب المعاش في عاجمی األوالد حق انتھاء حالة في  .13

 بینھم. بالتساوي األرامل أو األرملة الى المعاش في نصیبھم

 عاشھم یرد للمعاش، استحقاقھ شرط تخلف أو وفاتھ بسبب الوالدین أحد معاش قطع أو وقف حالة في  .14

 للمتوفي. أما أو أبا كان سواء اآلخر الوالد الى

 عاشھمام یرد للمعاش استحقاقھما شروط تخلف أو امتھلوفا كلیھما الوالدین معاش قطع أو وقف حالة في  .15

 عاشم یرد األوالد ھؤالء وجود عدم حالة وفي (بالتساوي). المتوفي عن المستحقین األوالد أو الولد الى

 نوجودھ عدم حالة وفي بینھن). (بالتساوي المتوفي عن تالمستحقا األرامل أو األرملة الى الوالدین

 ك(وذل االستحقاق شروط فیھم تتوافر الذین االخوات أو االخوة أو األخت أو خاأل الى المعاش ذلك یرد

 بینھم). بالتساوي

 األخوات أو االخوة باقي الى المعاش في نصیبھ یرد األخوات أو االخوة أحد معاش وقف أو قطع عند  .16

 فیھم. االستحقاق شروط توافرت متى بینھم بالتساوي

 أو األرملة الى نصیبھم یرد المعاش في جمیعا االخوات أو االخوة نصیب وقف أو قطع حالة في  .17

 األرامل.

 قائما االستحقاق سبب یكون أن ذكرھا السالف العامة دوالقواع الالئحة ألحكام وفقا المعاش لرد یشترط  .18

 الرد. وقت في لھم متوافرة االستحقاق شروط تكون وأن المعاش إلیھم یرد فیمن

 لنصیبا ھذا یسترد بأن التوزیع یعاد قطع أو المعاش في النصیب أوقف ةأجل من الذي السبب زوال عند  .19

 األصلي. لمستحقة ویعاد علیھ رد من

 أو عياالجتما الضمان لقانون وفقا أكبر معاشا ھاستحقاق بسبب المستحقین أحد معاش قطع حالة في  .20

 یرغ المستحق ھذا ان باعتبار المتوفي عن المستحق المعاش توزیع یعاد الضمانیة المعاشات الئحة

 موجود.

 فیعاد حوامل، (أرامل) زوجات أو حامل (أرملة) زوجة عن المعاش صاحب أو المشترك توفى إذا  .21

 حیا. مولودا (األرامل) الزوجات من أي أو (األرملة) الزوجة ھذه وضع بعد جدید من المعاش توزیع

 المعاش. صاحب أو المشترك وفاة قبل الوالدة حصول بافتراض التوزیع اعادة وتكون



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 82 of 82 

 یترتب وال التوزیع في التعدیل یسرى ال توزیعھ اعادة أو رده أو وقفة أو المعاش قطع حاالت جمیع في  .22

 أو لقطعل الموجب السبب حصول لتاریخ التالي المیالدي الشھر أول من اعتبارا اال الجدید، االستحقاق

  التوزیع. اعادة أو الرد أو الوقف

 مانالض صندوق الى األحوال جمیع في تؤول – ستحقاقھاا عدم بسبب – الموزعة غیر المعاش حصص  .23

 االجتماعي.

 


