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  مــقدمــــة 
    
شر دأب      ضى الت شائه بمقت ذ إن ام من يط الع س التخط يعات  مجل

راح      ة واقت م ودراس ي رس ة ف ساهمة الفعال ى الم ه عل ة  لعمل المنظم
المجتمع            اعي للنهوض ب أهداف وسياسات التحول االقتصادي واالجتم

ات  ووضع اإلستراتيجية م  مقوم ا يالئ ستقبلية بم ة الم ة للتنمي الالزم
  . وموارد المجتمـــع 

  

ـة ا        نكوليتم    ـات العامـ راء والجهـ ـم     الباحثين والخب ـة برسـ لمعنيـ
سهيالً    إطالعهمالسياسات من حيث     ة ، وت شريعات ذات العالق ى الت   عل

 نقدم هذا الجهد المتواضع  والمتمثل في تجميع  القوانين ذات            لإلطالع
د                 ل مجل دات، آ ى شكل مجل ا عل العالقة واللوائح التنفيذية الصادرة له

ة ذات ال             وائح التنفيذي وانين والل ة بمجال    يحتوى على عدد من الق عالق
  .معين 

  

 هذا الجهد المتواضع سائلين اهللا التوفيق لمن اعد واشرف            نقدم     
  .وراجـــع هــــذا العمــــل 

  
             

المكتب                                                                   
 القانونــي 
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  م1980لسنة ) 13(قانون رقمال

  بشأن الضمان االجتماعي
@ @

  مؤتمر الشعب العام
ام   العاديلقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها    تنفيذا       من  1388 الثالث لع

ق   ول المواف اة الرس ام   1979وف شعب الع ؤتمر ال اغها م ي ص يالد والت ن الم يم  دور ف
اده  اديانعق االع ي  الخ ق  1389صفر12/17مس ف ول المواف اة الرس ن وف اير 1/6 م  ين
  . قانون الضمان االجتماعيأحكامللميالد في شأن 1980

  
م         اإلطالعوبعد   - اعي رق ضمان االجتم انون ال سنة   ) 72( على ق وانين    1973ل ة  والق  المعدل

  .له
 . لهالمعدلةم والقوانين 1957 لسنة) 53( وعلى قانون التأمين االجتماعي رقم -
 . لهالمعدلةم والقوانين 1967ى قانون التقاعد لسنة وعل -
 . لهالمعدلةم والقوانين 1974لسنة ) 43(وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم -
 .م1976لسنة ) 55(وعلى قانون الخدمة المدنية رقم -
 .م1976لسنة ) 93(ة رقميلاوعلى قانون األمن الصناعي والسالمة العم -
  

  :صيغ القانون اآلتي
  لالباب األو

  الضمان االجتماعي وادراته
  
  )1(مادة

ضمان      ع     ال انون لجمي ذا الق ين به ه المب ى الوج ع عل ه المجتم ق يكفل اعي ح  االجتم
ر             ا من غي المواطنين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية وحماية للمقيمين فيه

  .المواطنين
 طبقا لهذا القانون بقصد يتخذ إجراء الضمان االجتماعي آل نظام يوضع أو        ويشمل     

 العمل ومرض     إصابة   وحماية الفرد ورعايته في حاالت الشيخوخة والعجز و المرض           
والدة              ،المهنة د الحمل وال ه  وعند فقد العائل وانقطاع سبل العيش وعن ى تحمل     وإعانت  عل

  .األعباء العائلية وفي حاالت الكوارث والطواريء والوفاة
اعي  يشمل الضمان اال   آما     ة لمن        ،جتم ة االجتماعي ال        يال راع   الرعاي ه من األطف   ل

ات  نوالبنيي شيوخ      ، والبن وقين والعجزة وال ه      ، والمع ة وتوجي  في حاالت     األحداث  ورعاي
 الصناعي وتدابير األمن إجراءات ويشمل الضمان االجتماعي آذلك ،الجنوح واالنحراف
االت  ة بح ابة والعناي ادة إص ة وإع راض المهن ل وأم صابين   العم ل المرضى والم  تأهي

  .والعجزة
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  )2(مادة

 وتطبق في شأنها أحكام    ،اإلسالمية الضمان االجتماعي نظام الزآاة الشرعية       يشمل      
سنة   ) 89(قانون الزآاة رقم   صادرة           1971ل ة ال سيرية والتنفيذي رارات التف وائح والق م والل

  .بمقتضاه
ا      اعي أي ن آم ضمان االجتم ة ال ن أنظم ر م ام  يعتب رظ ن  آخ اس م ى أس  يوضع عل

شريعة  الميةال راحم اإلس اء والت دل واإلخ ر والع ى الب ة عل ا القائم تلهامًا لمبادئه  واس
  .والتضامن متى آان يقصد به حماية الفرد ورعايته ودرء المخاطر عنه

  
  )3(مادة 

ضمان      تعتبر      اعي  من أنظمة ال ة الح   االجتم أمين    ي لا األنظم اعي ة للت   والتقاعد  االجتم
م   اعي رق أمين االجتم انون الت ًا لق سارية وفق سنة ) 53(ال سنة  1957ل د ل انون التقاع م وق

ضاهما             1967 سارية بمقت رارات ال وائح والق ا والل ة لهم ك    ،م والقوانين المعدل ى  وذل  أن  إل
  .تحل أنظمة الضمان االجتماعي الجديدة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون

  .ن االجتماعي نظام تقاعد العسكريين يعتبر من أنظمة الضماآما     
  

  )4(مادة
تص      ضمان   تخ ة لل شعبية العام ة ال اعي اللجن ضمان   االجتم ؤون ال ى ش ام عل  بالقي

اعي د     ،االجتم ط والقواع ة والخط ع األنظم اث ووض يط واألبح ك التخط شمل ذل  وي
راف يم األداء و واإلش سيق وتقي ق التن ا يحق ذ بم ك التنفي ة ذل ذها ومتابع ى تنفي اة  عل مراع

  .أحكام القوانين واللوائح ورعاية مصالح المضمونين
ا      سند  آم ي ت صاصات األخرى الت ذآورة االخت ة الم ون للجن ن يإل تك رارات م ا بق ه

  .اللجنة الشعبية العامة
  )5(مادة

ضمان         تختص      اعي  آل لجنة من اللجان الشعبية لل ة       االجتم ذ أنظم ديات بتنفي  في البل
اعي ف ضمان االجتم سجيل المضمونين وتحصيل ال ك بت شأن وذل ة ذات ال ي نطاق البلدي

ة    ة والعيني ضمانية النقدي افع ال ديم المن نهم وتق تراآات ع ات ،هميإلاالش ع البيان  وجم
صاءات داد واإلح ضمان     واإلع ؤون ال ي ش ات ف ات والميزاني شروعات المخطط  لم

  .ضمان االجتماعيتختص به اللجنة الشعبية العامة لل االجتماعي وذلك فيما عدا ما
  )6(مادة

  صندوق الضمان االجتماعي
ة      االجتماعي بأمانة الضمان    يكون       صندوق للضمان االجتماعي له شخصية اعتباري

ستقلة  سابات م ة وح ة للدول ة العام ن الميزاني ستقلة ع ة م ة وميزاني ؤون ،عام ولى ش  وتت
ضمان              ة لل شعبية العام ة ال اعي االجالصندوق لجنة يرأسها أمين اللجن ين       تم  ويكون من ب
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ذه    ،أعضائها مدير الصندوق ومندوبون عن المضمونين وجهات العمل         شكيل ه  ويكون ت
  .اللجنة وتحديد صالحياتها وتنظيم أعمالها وفقًا للوائح الصادرة بهذا الشأن

ضمان           وينوب      ة لل شعبية العام ة ال اعي  أمين اللجن د         االجتم صندوق في التعاق  عن ال
  .لدي الغير ويمثله والتقاضي

ة يصدر              ويكون       تعيين مدير الصندوق وتحديد مرتبه بقرار من اللجنة الشعبية العام
  .بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان االجتماعي

  
  )7(مادة

  : صندوق الضمان االجتماعي منإيراداتتتكون 
ل     ) أ ات العم ضمونون وجه ا الم ساهم فيه ي ي ضمانية الت تراآات ال شآت االش والمن

  . والخزانة العامةاإلنتاجية
اعي من ضرائب ورسوم         حصيلة ما  ) ب  ويكون  إضافية يفرض لصالح الضمان االجتم

 .فرضها للجنة الشعبية العامةياالختصاص 
 

افع وسد العجز                    ما) ج ة مصروفات المن نويًا لتغطي ة س ة للدول ة العام يخصص بالميزاني
  .بالصندوق

  .شروعات التي يختص بها الصندوقاعتمادات ميزانية التحول للم) د
  .العائد من استثمار أموال الصندوق) هـ
  .حصيلة أموال الزآاة) و
  .يرصد للصندوق من الهبات والوصايا وريع األوقاف ما) ز
  .ه من موارد التمويل األخرىيإليؤول  ما) ح
  

ة   ملكًا للصندوق جميع األموال والحقوق والموجودات والممتلكات اآلي    وتكون      ه ي إلل
اعي    ضمان االجتم ة لل ة العام ن الهيئ ؤول  ،م ا ت ى آم وال  إل ع األم صندوق جمي  ال

ة ألنظمة التقاعد والتأمين االجتماعي وتكون أموال تقاعد العسكريين يلاواالحتياطيات الح
  .حسابًا مستقًال من حسابات الصندوق

  
  )8(مادة

ى تخصص      ا عل صرف منه اعي لل ضمان االجتم وال صندوق ال ة  أم افع النقدي  المن
ا    ى م اعي وعل ضمان االجتم ة لل افع العيني ات    والمن وال واحتياطي تثمار أم ستلزمه اس ي

  .الضمان االجتماعي
ة  الصرف من هذه األموال على المصروفات        يجوز وال      ة   اإلداري ة ألمان  أو العمومي

اعي  ضمان االجتم ة    ،ال صروفات العمومي واع الم وائح أن دد الل ة وتح ة  الواإلداري متعلق
  . والتي يتحملها الصندوقتواالستثمارابالمنافع 
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وال           ويراعى      ذه األم ستقل     - بالنسبة لحصيلة أموال الزآاة أن تخصص ه  آحساب م
ا     اة دون غيره شرعية للزآ صارف ال ي الم ا ف صرف منه ام  ،لل شأنها األحك ى ب  وتراع

  .الشرعية المنصوص عليها في قانون الزآاة ولوائحه
  

  )9(مادة
ع        إلزامي  في الضمان االجتماعي     شتراكاال   ق بجمي ا يتعل راد  فيم ات المضمونين     أف  فئ

  . المشترآين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون
وز وال      ضمان        يج افع ال اء من ي أعب صيبًا ف ذآورين ن ضمونين الم ل الم  تحمي

 واللوائح التي تنص عليه أحكام هذا القانون  في حدود ماإالف خدماته يلااالجتماعي أو تك
  .تصدر بمقتضاه

  
  الباب الثاني

  منافع الضمان االجتماعي
  )10(مادة

 وذلك على النحو المبين في المواد ،يقدم الضمان االجتماعي منافع نقدية ومنافع عينية
  :ةيلاالت

  )11(مادة
  :المنافع النقدية
  -:المنافع النقدية التي يقدمها الضمان االجتماعي هي

  :المعاشات وهي)أ
  . معاش الشيخوخة-1
  . العملصابة إل معاش العجز -2
  . العملإصابة  معاش العجز الكلى لغير -3
  . معاشات المستحقين عن المضمون-4
  . الدخلولعديمي العائل لفاقدي المعاش األساسي -5
  عالوة العائلة ألصحاب المعاشات) ب
  المنافع قصيرة األمد) ج

ام  يلا الماليةوهي المساعدات    سهم لين لحساب    ومية للع  في حاالت العجز المؤقت     أنف
   العمل أو الوالدةإصابة للمرض أو 

  :المنح المقطوعة) د
  :    وهي منح تقدر بمبالغ معينة تستحق آل منها دفعة واحدة عند توافر شروطها وهي

  . الحملإعانة -1
 .منحة الوالدة -2
 . الدفنإعانة -3
 .منح الكوارث والطواريء -4
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  )12(مادة
  :العينيةالمنافع 

  :المنافع العينية التي يقدمها الضمان االجتماعي هي  ) أ
  :الرعاية االجتماعية -1

ل وهو الراعي لكل                     باعتباروذلك        أوى أو عائ ه م يس ل  أن المجتمع هو العائل لمن ل
  .من تقعد به ظروفه الشخصية أو االجتماعية عن رعاية نفسه

  :الرعاية الصحية النوعية -2
صناعي و      سالمة العم  وتستهدف آفالة األمن ال ة حاالت      ي لاال  العمل   إصابات ة ورعاي

 التأهيل ورعاية العجزة والمعوقين وتقديم الخدمات الصحية وإعادة ،وأمراض المهنة 
  .لنزالء دور الرعاية االجتماعية

ي تصدر                         ) ب وائح الت انون والل ذا الق ه ه ذي يبين ى الوجه ال ة عل افع العيني ذه المن  وتقدم ه
  .بمقتضاه

  الفصل األول
   النقديةالمنافع
  )13(مادة

  :سن انتهاء الخدمة أو العمل
سن      ) أ ه ال سبب بلوغ ه ب ه أو عمل اء خدمت د انته شترك عن شيخوخة للم ستحق معاش ال ي

  .المحددة قانونًا لترك العمل أو الخدمة
شترآين من              ) 65(وتكون هذه السن   ) ب ق بالم ا يتعل ة فيم ة آامل نة ميالدي خمسًا وستين س

 : الفئات اآلتيةإلىميالدية آاملة بالنسبة ستين سنة ) 60( آما تكون،الرجال
  .العامالت من النساء -1
 .الرجال العاملين في األعمال أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح -2
ة أو العمل                     -3 اء الخدم شرط أن يكون انته ك ب ة وذل الرجال العاملين في األعمال العادي

 .بهابناء على موافقتهم وموافقة الجهات التي يعملون 
الفقرة            ) ج سن المحددة ب غ ال ة أو          ) ب(على أنه يجوز لمن بل ستمر في الخدم سابقة أن ي ال

ستين           د ال ه هو       – بحسب األحوال      –العمل بعد الخامسة والستين أو بع شرط موافقت  ب
 بالشروط األخرى المقررة قانونًا اإلخاللوموافقة جهة العمل أو الخدمة ذلك مع عدم 

  .عملللبقاء في الخدمة أو ال
ادة       ) د ة            ،وتعدل بما يتفق مع أحكام هذه الم اء الخدم سن انته ة ب ام المتعلق  العمل   أو األحك

ة     ة المدني انون الخدم ي ق ا ف صوص عليه م المن سنة ) 55(رق ن  1976ل ره م م وغي
 يخل ذلك إال على ، العمل وفي أنظمة الشرآاء والعمالأوالتشريعات المنظمة للخدمة 

ارك         بالسن المحددة النتهاء الخ    شرطة وحرس الجم  ،دمة في قوانين نظام القضاء وال
ادة  ) ب(ويسرى حكم التعديل المذآور اعتبارا من التاريخ المحدد بالفقرة         ) 50(من الم

  .من هذا القانون
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  )14(مادة
  معاش الشيخوخة

ي يحسب معاش الشيخوخة للمشترك على أساس متوسط مرتبه           ) أ ي  أو أجره     الفعل  الفعل
ه            أو دخله المفترض في خال     دة خدمت رة من م ة األخي سنوات الثالث ه        ل ال  ، أو عمل
نة               %)  2½(ويضرب هذا المتوسط في      ة أو عمل من العشرين س نة خدم عن آل س

  .ة لذلكيلاعن آل سنة خدمة أو عمل له ت%) 2( للمشترك واألولى
ة  (على أال يقل معاش الشيخوخة عن    ) ب ى لألجور     ) ثمانين في المائ  وال من الحد األدن

دخل               يزيد ذي  على ثمانين في المائة من متوسط المرتب أو األجر أو ال ى    ال  سوى عل
 .أساسه المعاش

اش  ) ج ه لحساب المع ره أو دخل شترك أو أج ن مرتب الم تراآات م اع االش ويقف اقتط
 تخوله فيه مدة خدمته أو عمله المحسوبة الحد األقصى        الذيوذلك ابتداء من التاريخ     

  .ة لذلك التاريخ في حساب المعاشيلات المدة اللوال تدخ ،للمعاش
تحقاقها ) د وابط اس شيخوخة وض ات ال سوية معاش ة لت ام التنفيذي وائح األحك ين الل وتب

  .وصرفها
ر      ) هـ ذي آما تحدد اللوائح األث ة            ال شيخوخة في حال واء  يلحق بمعاش ال دار    إي  صاحبه ب

  ماعيةالشيخوخة أو العجزة أو المعوقين أو بغيرها من دور الرعاية االجت
  

  )15(مادة
د أو        إذا ام التقاع ضى نظ أة بمقت ى مكاف د حصل عل شترك ق ان الم ة آ  ةاليإجم إعان

أمين   ام الت ضى نظ اعيبمقت اد  ،االجتم م ع ى ث اش    إل ام مع ت نظ ة تح ل أو الخدم  العم
سابقة   ه ال ه أو عمل دة خدمت دخل م انون فت ذا الق رر به شيخوخة المق يال اش ف  حساب مع

ضمان     إلىكام هذا القانون بشرط أن يرد       الشيخوخة وفقًا ألح   ة   ةاالجتماعي  صندوق ال  قيم
رد                 التي عانةاإلالمكافأة أو    ذآور ويكون ال ة أو العمل الم  آان قد تقاضاها عن مدة الخدم

  .وفقَا لما تبينه اللوائح
ى  لم يعد األشخاص المذآورون           فإذا د سريان نظام معاشات              إل ة بع  العمل أو الخدم
أة أو        ةتماعياالجالضمان   م المكاف ة اإل فتبقى له ي  عان املون   وال            استحقوها  الت يع

  .بمقتضى نظام معاشات الشيخوخة المقرر بهذا القانون
  

  )16(مادة 
أمين                      إذا انون التقاعد أو الت انون أو لق ذا الق ًا له  زاول صاحب المعاش المستحق وفق

اعي انواالجتم ام ق ة أو عمال يخضعه ألحك ضمان  خدم اعين ال  فيوقف صرف االجتم
ًا    إلى لتاريخ عودته التاليمعاشه اعتبارًا من أول الشهر      ستمر موقوف  الخدمة أو العمل وي

اد         فإذا االجتماعيطوال مدة خدمته أو عمله الخاضع للضمان         ه فيع ه أو عمل  انتهت خدمت
 وذلك مع ،نونتقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقًا للقا

  .من هذا القانون) 39(مراعاة حكم المادة 
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  )17(ماد 
  : العمل أو مرض المهنةإصابة معاش العجز بسبب 

سبب   إذا  ) أ ه ب شترك أو عمل ة الم ت خدم ابة  انته ل إص ه عم ن  أعجزت ًا ع زًا آلي  عج
زًا     إصابة   عجز عن الكسب بسبب      فإذا ، فانه يستحق معاشًا آامالً    ،الكسب  العمل عج
  . مقطوعةإعانةفانه يستحق معاشًا جزئيًا أو جزئيًا 

ونو ) ب ل أو يك تحقاق المعاش الكام ي اس ة أو اإلالجزئ ك عان ة العجز وذل  بحسب درج
  - :اآلتيعلى النحو 

 

                   المنفعة النقدية     درجة العجز                                 
   أي منفعة نقديةقال تستح                               المائة      فيأقل من خمسة 

   مقطوعةإعانة                المائةفي أقل من ثالثين إلى المائة فيمن خمسة 
  جزئيمعاش                   المائةفيستين   أقل منإلى المائة فيمن ثالثين 
  امل             معاش آ                المائة  في مائة إلى المائة فيمن ستين 

  
  

زء      ) ج ل والج وع العم سب ن سب وبح ى الك درة عل د الق ة فق ز بدرج سبة العج دد ن وتح
  .من هذا القانون) 52(من المادة ) 9(المصاب من الجسد ومع مراعاة حكم الفقرة 

انون    )  14(ويحسب المعاش الكامل على األساس المنصوص عليه بالمادة         ) د من هذا الق
ة              ذا المعاش عن قيم ل ه انون          على أال يق ذا الق رر بمقتضى ه المعاش األساسي المق

ل               يإلمضافًا   ه نصف آخر دخل أو مرتب أو أجر استحقت على أساسه االشتراآات قب
ى الكسب وال          درة عل اوز المعاش      فقد المشترك الق دخل أو       %) 100(يج ة ال من قيم
  .المرتب أو األجر المذآور بأي حال

ي ويحسب المعاش     ) هـ سبة درجة العجز        الجزئ ى  بن در اإل   ، المعاش الكامل    إل ة  وتق  عان
  . معاش سنة آاملةإلىالمقطوعة بنسبة درجة العجز 

ا           ، العمل   إصاباتوتأخذ أمراض المهنة حكم     ) و وائح أمراض المهن وحاالته  وتحدد الل
  .وشروط اعتبارها

  
  )18(مادة 

  : العملإصابة معاش العجز الكلى لغير 
سبب عج         انتهت إذا  ) أ ه ب ستديم       خدمة المشترك أو عمل ى م سبة    –ز آل  أو        %60 بن

ك يرجع    ، ناشئ عن عدم اللياقة الصحية أو عن مرض أو حادث          -أآثر ان ذل ى  وآ  إل
ابة  لإص اس   ، العم ى أس سب عل ًا يح ستحق معاش ه ي سين (  فان يخم ةف ن )  المائ م

ل  اش الكام ادة  ( المع م الم ًا لحك سوب وفق انون) 14(المح ذا الق ن ه ضافًا ) م ه يإلم
دة                  )  المائة فينصف  % 2/1( ى من م نة األول سبة اشتراك من العشرين س عن آل ن

 .عن آل سنة خدمة أو عمل تزيد على ذلك)  المائةفياثنان % 2(العمل أو الخدمة و 
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رة             فيو ) ب م الفق ع حك سبته يتب د ن ادة     ) ج( شأن تقدير العجز وتحدي ذا    ) 17(من الم من ه
 .القانون

ة المعاش          ذياليقل معاش العجز الكلى المستديم       وال) ج  يستحق بحكم هذه المادة عن قيم
 أو مرتب أو        ه نصف آخر دخل يإل المقرر بمقتضى هذا القانون مضافًا   األساسي

ى                  سبب العجز الكل ة أو العمل ب  ،آجر استحق على أساسه االشتراك قبل انتهاء الخدم
اش  وال اوز المع انين % 80(يج يثم ةف ب أو األج)  المائ داخل أو المرت ن ال ر م

  . حالبأيالمذآور 
  

  )19(مادة 
شار          تبين      ام العجز الم وائح أحك ادتين    ي إل الل  وإجراءات وضوابط   )  18و17(ه بالم

ان   شكيل اللج ديره وت يتق يم   الت صاصاتها وتنظ ان اخت دير وبي ك التق ولى ذل ا تت  ،أعماله
ات   ة لمعاش ام التنفيذي وائح األحك ذه الل ضع ه اتوت ادتوإعان ررة بالم ز المق ين  العج

ادة  آما تبين أحكام     ،المذآورتين وقواعد استحقاقها وتسويتها وصرفها     ي  الفحص    إع  الطب
ادة              الذي واألثر   ،للتحقق من استمرار العجز    سبب أع ة ب د تحسن الحال  يلحق بالمعاش عن

وقين   إيواءالتأهيل أو بغير ذلك من األسباب أو عند         صاحب المعاش بدار العجزة أو المع
  .لرعاية االجتماعيةأو بغيرها من دور ا

  
  )20(مادة

 أو صاحب معاش العجز       ، العمل إصابة   آان صاحب معاش العجز الكلى بسبب        إذا     
ستمرة    ، العمل إصابة  الكلى لغير    صفة م اج ب ى  يحت ه       إل د قدرت ه لفق ة شخص آخر ل  خدم

ه         على خدمة ن   زاد    أنفسه نتيجة للعجز جاز ل دار ال     ي سة  %) 25(يجاوز    معاشه بمق خم
ة ومدى الحاجة     ، المائة منه  في وعشرون ة الالزم ا يإل وذلك بحسب نوع الخدم ى  ،ه  وعل

  . تبينه اللوائحالذيالوجه 
  

  )21(مادة 
  -:معاشات الورثة المستحقين على المضمونين

اة فيحسب المعاش                إذا  ) أ سبب الوف ه ب ذي  انتهت خدمة المشترك أو عمل ستحقه     ال ان ي  آ
ى  من هذا المعاش     بافتراض انه عجز عجزًا آليًا ويصرف نصيب       ه     إل ستحقين عن  الم

  .من أفراد أسرته
فيصرف  ) 18،17،14(  المواد إحدى صاحب المعاش المقرر وفقًا ألحكام       في تو إذاو ) ب

 .ألفراد أسرته المستحقين عنه نصيب من ذلك المعاش
ستحقين عن المشترك وعن صاحب المعاش                     ) ج راد األسرة الم ات أف وائح فئ وتحدد الل

ذه     ،يستحقونه من أنصبة   مقدار ما وشروط استحقاقهم و   صبة  ونسبة ه ى  األن  معاش   إل
و ق  ،قيالمت اء الح وال انته ي وأح روط   ف زوال ش ًا ل صه تبع ه أو نق اش أو وقف  المع

  .االستحقاق أو تغير الحالة
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  )22(مادة 
ضمان       الذي هو الحد األدنى     األساسيالمعاش    ) أ اعي  يكفله نظام ال ه       االجتم يس ل  لمن ل

  -: بيانهماآلتي للمضمونين األساسيعاش  ويستحق الم،معاش آخر
  . هذا القانونفيالذين بلغوا سن الشيخوخة المقرر  -1
 .العاجزين آليًا عن العمل -2
 .من انقطعت بهم سبل العيش أو ضاقت عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم -3
 .األرامل -4
 األيتام -5
وائح   ) ب ًا لل ة وفق ل فئ تحقاق آ روط اس ان ش ون بي شترط ،ويك تحقاقعلى أن ي ذا الس  ه

ات مرتب أو أجر أو معاش أو                   أليالمعاش أال يكون      ذه الفئ راد ه راد  من أف غ   إي  يبل
اش  داره المع يمق إذا ،األساس ا ف ك م ن ذل م م ان له اش    آ ة المع ن قيم ه ع ل قيمت تق

ين       ان لمستحق المعاش    إذا و ،األساسي فيستحق لهم الفرق بين القيمت  حق  األساسي  آ
ي ؤد ف م ت ة ل ل صندوق اليإل نفق اعيضمان ه فيح د  االجتم ة عن ستحق النفق ل م  مح

  . أن يتم التنفيذ بهاإلىاالقتضاء 
  .ل أربعين دينارًا ليبيًا شهريًا.د) 40 (األساسيوتكون قيمة المعاش ) ج
د   ) د وائح القواع ين الل راءات وتب ات     واإلج تحقاق المعاش ضبط اس ة ل ة الالزم  التنفيذي

  .األساسية وصرفها
 أي من المنتفعين بنظام التقاعد أو في األساسياق المعاش  توافرت شروط استحقإذاو) هـ

أميني  أو   تقاعدي وآان له معاش     ، أو المستحقين عنهم   االجتماعيبنظام التأمين    ل   ت  تق
ة المعاش         ستحق                األساسي قيمته عن قيم ان ي ين وأن آ ين القيمت رق ب ه الف ستحق ل  في

 للشيخوخة أو اعتالل الصحة       ةلياإجم إعانةمكافأة نهاية الخدمة وفقًا لنظام التقاعد أو        
أمين   ام الت ضى نظ تم بمقت ل أو التي اعيأو الترم اش االجتم ل المع ي فيح  األساس

  . المذآورةعانةالمستحق محل المكافأة أو اإل
ادة صا      ) ب(ه بالفقرة   يإل المشار   باإليرادويقصد  ) و ذه الم راد  فيمن ه ي   اإلي ذي  الفعل  ال

 المرتب أو  اإليراد أو النفقة أو اإليجاراتبتكار أو يتحقق نتيجة العمل أو الجهد أو اال     
دة ال              أي إدارةمن   تقرار لم   نوع من أنواع األعمال بشرط أن يتخذ صفة الثبات واالس

  .تقل عن ستة أشهر
  

  )23(مادة 
اة المشترك أو         في) أ   ة وف ام             و حال ًا ألحك رر وفق اة صاحب المعاش المق واد   إحدى ف  الم

ستمر أ) 22و21و18و17و14( ه ي ه  أو معاش ره أو دخل ه أو أج ى ،داء مرتب  إل
 المواعيد المحددة للصرف      فيالمستحقين عنه من أفراد أسرته الذين تحددهم اللوائح         

  .ين لهيلا حدثت فيه الوفاة والشهرين التالذي وذلك عن الشهر ،بافتراض عدم وفاته
ا للمشترك     آان يصرف     التيويكون أداء المرتب أو األجر أو الدخل من الجهة            ) ب منه

ضمان         ،مرتبه أو أجره أو دخله حال حياته        ويكون أداء المعاش من خزانة صندوق ال
  . آان يصرف منها المعاش قبل وفاتهالتي االجتماعي
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إذا) ج راد    ف ن أف ه م ستحقون عن نح الم سهم فيم ساب أنف املين لح ن الع شترك م ان الم  آ
ضمان   ن صندوق ال اة م ة الوف رته منح اعيأس سباالجتم اس  وتح ى أس ا عل  قيمته

اة     في  المائة منه    فيستين  %) 60(الدخل المفترض لمدة ثالثة أشهر بواقع        ة الوف  حال
  . عملإصابة  حالة الوفاة بسبب في المائة منه فيسبعين %) 70(العادية وبواقع 

  .يجوز استردادها أو الحجز عليها وتعتبر هذه المبالغ منحة ال) د
  

  )24(مادة 
  :عالوة العائلة

  -: صاحب المعاش عالوة عائلة تصرف له شهريًا بالفئات اآلتيةيستحق     
  .أربعة دنانير شهريًا عن زوجة واحدة -
 .ديناران شهريًا عن آل طفل -
ي  هذه العالوة ألصحاب المعاشات األساسية وغيرها من المعاشات          وتستحق  رر  الت  تق

أمين       شات المقررة وفقًا لقانون     ابمقتضى هذا القانون وألصحاب المع     انون الت د أو ق التقاع
  . العملصابة  إلالجزئي وذلك فيما عدا معاش العجز االجتماعي

 سن الثامنة   إلى هذا الخصوص الزوج والزوجة واألبناء الذآور        في بالعائلة   ويقصد     
  .عشرة والبنات غير المتزوجات

  . اللوائح شروط وقواعد استحقاق وصرف هذه العالوةوتنظم     
  

  )25(مادة 
  :المنافع قصيرة األمد

ه عن                  يستحق      ضًا ل د تعوي ة قصيرة األم افع نقدي سه من  المشترك العامل لحساب نف
 العمل أو   إصابة   الناشئ عن المرض أو      الوقتي يفقده بسبب العجز     الذيالدخل المفترض   

  : على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات اآلتية،الوالدة
  :العادي حالة المرض في  ) أ

  . المائة من الدخل المفترض ولمدة أقصاها سنةفيتون س%) 60(    
  : العملإصابة  حالة في ) ب

  . المائة من الدخل المفترض ولمدة أقصاها سنةفيسبعون %) 70(    
  : حالة الوالدةفي) ج

ة %) 100(     يمائ ل     ف ا قب املة لم هر ش ة أش دة ثالث رض ولم دخل المفت ن ال ة م  المائ
  .الوضع وبعده

رو وائح ش ين الل ساب   وتب املين لح ذآورة للع ة الم افع النقدي تحقاق المن د اس ط وقواع
  .أنفسهم

ة أو العمل                   أما      ولى جهات الخدم ال فتت شرآاء والموظفين والعم  المضمونون من ال
 إصابة أو   بسبب المرض- بصفة وقتية-المفقودتعويضهم عن المرتب أو األجر أو الدخل 

ك ا       ،العمل أو الوالدة   شرآاء والموظفين           ويجب أن تتضمن ذل شؤون ال ة ل لقواعد المنظم
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 يقرر لهم عن الذيوالعمال والمتعلقة بكل فئة من الفئات المذآورة على أال يقل التعويض 
  . هذه المادةفيالحدود الواردة 

  )26(مادة 
 من   إصابته  حالة وفاته المطالبة بتعويض عن       فييكون للمشترك المصاب أو لورثته      ) أ  

ة      آان غي  إذاالمسئول   ة           ،ر جهة العمل أو الخدم ة العمل أو الخدم  حدثت   إذا ومن جه
ة أو تقصيرها          صابة  اإل ة العمل أو الخدم وانين أو أنظم ا لق اذ  في  بسبب مخالفته  اتخ

  .ةيلا والسالمة العمالصناعي األمن إجراءات
 إصابات عن   االجتماعيوتكون جهة العمل أو الخدمة مسئولة أمام صندوق الضمان          ) ب

ة   يالتالعمل    تقع للعاملين بها نتيجة مخالفتها لقوانين أو لوائح وأنظمة العمل أو الخدم
صيرها  يأو تق ن  ف ات األم اذ احتياطي صناعي اتخ سالمة العمال صندوق يلا وال ة ولل

  .صابة حينئذ أن يعود على جهة العمل أو الخدمة المذآورة بما تكبده نتيجة اإل
  

  )27(مادة 
  :المنح المقطوعة

ى       اآلتيلمشترك المنح المقطوعة    ل تصرف      دة مت ة واح ا دفع ستحق آل منه  بيانها وت
  :توافرت شروطها

 – تبدأ من الشهر الرابع للحمل حتى تمام الوضع التي الحمل وتستحق عن المدة إعانة) أ 
  .وقيمتها ثالثة دنانير شهريًا

  . خمسة وعشرون دينارًا ليبيًا–منحة الوالدة وقيمتها ) ب
  . خمسون دينارًا ليبيًا-فن وقيمتها الدإعانة) ج
وارث والطوارئ) د نح الك ستحق ،م ي وت االت ف ي الح ات الت وائح وبالفئ ا الل ي تبينه  الت

  .تحددها
  .وتنظم اللوائح شروط وقواعد استحقاق المنح المقطوعة وصرفها    

  
  )28( مادة 

رر   األساسي للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة المعاش           يجوز       المق
انون     ) 22(بالمادة   ذا الق ى للمعاشات األخرى                ،من ه د األعل ى والح ديل الحد األدن  أو تع

دار عالوة                   ،المقررة بهذا القانون   ادة مق د أو زي افع قصيرة األم دد المن ادة نسب وم  أو زي
  .العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه
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  الثانيالفصل                                                  
  المنافع العينية

  )29(مادة 
  :الرعاية االجتماعية: أوال

  : خدمات الرعاية االجتماعية اآلتيةاالجتماعييقدم الضمان 
ال             ) أ   م من األطف ال          في رعاية من ال راعى له ة ورياض األطف  دور الحضانة االيوائي

  .االيوائية
  . دور الرعاية الخاصة بهمفي والبنات نالبنييرعاية من ال راعى لهم من ) ب
 البيت  في دور الشيخوخة أو رعايتهم رعاية شخصية        فيرعاية الشيوخ من الجنسين     ) ج

  . تقتضى ذلكالتي األحوال في
  . الدور الخاصة بذلكفيرعاية العجزة والمعوقين ) د
  . المرأة دور توجيهفي دور تربية األحداث وفيرعاية األحداث من الجنسين ) هـ
  . حاالت الكوارث والطوارئفيتقديم المساعدات العينية ) و
ه              ) ز رد واألسرة والترفي ة للف ة االجتماعي شمل الرعاي الخدمة االجتماعية للمضمونين وت

  . تصدر بهذا الشأنالتي تضعها اللوائح التي الحدود في االجتماعي
 آما تنظم دور الرعاية     ،قاقها اللوائح أوجه الرعاية االجتماعية وشروط استح      وتنظم     

دمات  يوالخ دمهاالت ة      .  تق ولى دور الرعاي شأن أن تت ذا ال ى به ى أن يراع واءعل  اإلي
  .والرعاية االجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل على نحو متكامل

  
  )30(مادة 

  :الرعاية الصحية النوعية: ثانيا
  :جتماعياال يقدمها الضمان التيتشمل الرعاية الصحية النوعية 

 إصابات لضمان الوقاية من     الدوري ذلك الكشف    في بما   الصناعياتخاذ تدابير األمن    ) أ  
سالمة العم    ة ال ن وآفال راض المه ل وأم ب  يلاالعم دمات الط ديم خ صناعية وتق  ال

ذًا             اإلصابات  حاالت    إلسعافالالزمة   ك تنفي ور حدوثها وذل ذآورة ف  واألمراض الم
ي م واللوائح   1976 لسنة   93ة رقم   يلاوالسالمة العم  الصناعيألحكام قانون األمن      الت
  .تصدر بهاذ الشأن

اج  تأهيل المرضى والمصابين لمنحهم فرصًا جديدة للعمل         إعادة) ب ك    واإلنت ة  وذل  إلزال
ى                     اإلعاقةآثار   نهم أو حرفهم أو عل ى مه دريبهم عل ى ت ديهم وبالعمل عل  أو تخفيفها ل

  .مهن أو حرف أخرى مناسبة
  .الطبية والتأهيلية الشاملة للمعوقين والعجزةالرعاية ) ج
ان سبب العجز      الصحيتقدير العجز   ) د  إصابة   من خالل اللجان المختصة بذلك سواء آ

رض    ة أو الم رض المهن ل أو م اديالعم امال  ،الع زًا آ ان عج واء آ ًا   وس  أو جزئي
  .ة وذلك متى آان يترتب عليه استحقاق أية منافع ضماني،مستديمًا أو مؤقتًا

  .الرعاية الصحية الشاملة لنزالء دور الرعاية االجتماعية) هـ
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ا       وتقدم      سالف بيانه ة ال صحية النوعي ضمانية و  في  خدمات الرعاية ال  في  المراآز ال
 التأهيل ومصحات العجزة     إعادة مراآز   في و واإلنتاجالمصانع وغيرها من مواقع العمل      

  . دور الرعاية االجتماعيةفيوالمعوقين و
ين      وائح وتب راءات الل صحية    إج ة ال ق بالرعاي ا يتعل ل فيم ق التكام سيق وتحقي  التن

ضمان   ة ال ين أمان ة ب اعيالنوعي األمن   االجتم ق ب ا يتعل صحة وفيم ة ال صناعي وأمان  ال
ل        يلاوالسالمة العم  دريب والتأهي ي ة والت ضمان        في  والحر المهن ة ال ين أمان اعي  ب  االجتم

  .وأمانة الخدمة العامة
   الثالثالباب

  المضمــــونــــون
  )31(مادة 

  :م هاالجتماعيالمضمونون المنتفعون بأنظمة الضمان 
  :المشترآون: أوًال

ل االشتراآات                  ة مقاب ة والعيني ضمانية النقدي افع ال ستحقون المن  وهم المضمونون الذين ي
  :وهم

  . يطبق بها نظام شرآاء ال أجراءالتي اإلنتاجية المنشآت فيالشرآاء ) أ 
شعبية      ) ب ان ال ة وباللج سات العام ات والمؤس ات والهيئ ون باألمان ون العمومي الموظف

  . ذلك رجال الشرطة وحرس الجماركفيوسائر الجهات العامة بما 
  .العاملون بمقتضى عقود عمل) ج
سهم ) د ساب أنف املون لح يالع رة أو ف رف الح رة أو الح ن الح ي المه ة أو ف  الزراع

  .عمالالصناعة أو غير ذلك من األ
ا          ) هـ اة المشترك أو        في المستحقون من أفراد أسر الفئات األربعة السالف ذآره ة وف  حال

  .صاحب المعاش
  

  :المضمونون الذين يستحقون المعاشات األساسية: ثانيًا
م سبل              لال عائ وهم الذين     لهم من األرامل واأليتام والشيوخ والعاجزين ومن انقطعت به

  .ود من يلتزم بنفقتهمالعيش أو ضاقت عليهم دون وج
  

  :المضمونون الذين يتلقون خدمات الرعاية االجتماعية: ثالثًا
  :رجال القوات المسلحة: رابعًا

  . قائم بذاته يتضمنه قانون تقاعد العسكرينضمانيعلى أن يكون لهم نظام 
ي  الجماهيرية من غير     فيوينتفع المقيمون    ضمان      نالليبي ة ال اعي  بأنظم ك    االجتم  في  وذل

  . تبينها اللوائح ومع مراعاة االتفاقيات الدوليةالتيدود الح
ق    ضمونين وشروط وأوضاع تطبي ات الم ة بفئ ة المتعلق د التنفيذي وائح القواع ضع الل وت

  .أحكام هذا القانون على آل فئة منهم
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  الباب الرابع
  االجتماعيتمـويـل الضمـان 

  )32(مادة 
ون      ضمان يك ل ال اعي تموي تاالجتم ن االش ى النحو  م وارد األخرى عل راآات والم

  -:يلي المبين فيما
  :االشتراآات: أوًال
 بتحديدها الئحة تعد بناء على دراسات فنية ضمانية واآتوارية وتراعى فيها           وتصدر     

  : بيانهااآلتياألسس 
  -:اآلتي على النحو االجتماعيتفرض االشتراآات مقابل خدمات الضمان  -1
ل  في اشتراك واحد    ) أ   سبب           مقاب شيخوخة والعجز ب  العمل والعجز     إصابة    معاشات ال

  . عمل ومعاشات الورثة والمنح المقطوعةإصابة الكلى لغير 
  . مقابل المساعدات النقدية المؤقتة للعاملين لحساب أنفسهمفياشتراك ) ب
  .اشتراك يغطى بصفة جزئية تكلفة خدمات الرعاية االجتماعية) ج
شترآين             مقابل الخدمات    فياشتراك  ) د ية للم ة األساس ة والخدمات الطبي صحية النوعي ال

  .وأفراد أسرهم
ل      -2 اس دخ ى أس سهم عل ساب أنف املين لح شرآاء وللع سبة لل تراآات بالن دد االش  وتح

مفترض يختاره آل منهم من بين قائمة للدخول المفترضة تضعها الئحة االشتراآات          
سبة    وأم .  تضمنها هذه الالئحة   التيومع مراعاة القواعد     ى ا بالن ال     إل  الموظفين والعم

ي فتحدد االشتراآات على أساس المرتب        ي  أو األجر     الفعل شمل المرتب أو      ،الفعل  وي
يستحقه  ه ما يإل مضافًا   أساسييتقاضاه المشترك من مرتب أو أجر        األجر المذآور ما  

  .ة أخرى ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمةيلامن عالوات وبدالت ومزايا م
  :اآلتيء االشتراك على الوجه  ويوزع عب-3
  : الشرآاءإلىبالنسبة ) أ 

شرآاء             الذيتؤدى المنشأة آامل االشتراك          شريك خصمًا من نصيب ال  يستحق عن ال
   دخل المنشأةفي

  :وفيما يتعلق بالموظفين والعمال) ب
 :يوزع عبء االشتراك على ثالثة أطراف بالنسب اآلتية     

  .على األقل من االشتراك% 40الخزانة العامة وتتحمل  –
 .من االشتراك% 35جهة العمل وتتحمل  –
 .من االشتراك على األآثر% 25المشترك ويتحمل  –
  :وبالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم) ج

أن يتحمل المشترك                    ك ب ى طرفين وذل ر   % 60يوزع عبء االشتراك عل ى األآث عل
  .لمنه على األق% 40من االشتراك وتتحمل الخزانة العامة 

تالزم       في  ويراعى    -4 ضمانية            في  جميع األحوال ال افع ال ين المن ي  أساس الحساب ب  الت
  . مقابل هذه المنافعفي  تحصل  التيتقدم للمشترك وبين االشتراآات 
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تراك -5 ون االش ا ويك األداء إلزامي زم ب وائح المل دد الل شتراك وتح ل م ستمر ، عن آ  وي
اة             ع مراع ك م االلتزام بأداء االشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمة المشترك أو عمله وذل

  .من هذا القانون) 14(من المادة ) ج(حكم الفقرة 
  . تحددها اللوائحالتي المواعيد في وتحصل االشتراآات بطريق األداء مباشرة -6
ارير المرآز        في تعد   - ويجوز بالئحة  -7 صن  اليالم  ضوء تق ضمان     ل اعي دوق ال  االجتم

افع   دى المن يوم دمهاالت ديل    - يق دها وتع ة تحدي تراآات وطريق ادير االش ديل مق  تع
ا والجهات             ساهمة فيه ي طريقة توزيع أعباء االشتراآات ونسب الم  تتحمل عبء     الت

  .االشتراك المتعلق بكل منفعة من المنافع الضمانية
  

ة     التيالمبالغ  : ثانيا   ضمان          الميز في  تخصصها الدول صالح ال ة ل ة العام اعي اني  االجتم
  :سنويًا

ذا    االجتماعيوذلك بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان                 ويراعى به
  :الخصوص

صروفات   ) أ  ة الم ة تغطي ولى الدول ةأن تت ضمان  اإلداري ة لل اعي والعمومي ع االجتم  م
ة           ع أيمن هذا القانون  آما تغطى        ) 8(مراعاة حكم المادة     ى ميزاني د يطرأ عل جز ق
  .االجتماعيصندوق الضمان 

ل      ) ب ل التموي ة تكف وارد ثابت ة م صص الدول ذاتيأن تخ اش  ال ل للمع ي الكام  األساس
  . هذا المعاشفي تستحق ألصحاب الحق التيوعالوة العائلة 

ة                  ) ج ة للخزان شعبية العام ة ال ين اللجن وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أم
را اش   الق ل المع صادر تموي د م ة لتحدي يرات الالزم ل  األساس ذا التموي ات ه  وجه

ة         إضافية  ذلك فرض ضرائب      في بما   ،وقواعده ى  باإلضافة  أو رسوم بنسب معين  إل
  .الضرائب أو الرسوم القائمة

  

  : وممتلكاتههواحتياطيات االجتماعيريع استثمار أموال صندوق الضمان : ثالثا
  .جميع الضرائب والرسوم هذا الريع من ىفويع     
  : األخرىاإليرادات: رابعًا
ات     من الوصايااالجتماعي صندوق الضمان   إلى تؤول   التي اإليرادات وهى      أو الهب

ا        ،أو التبرعات أو األوقاف أو غيرها      ى قبوله إذا  ، بشرط موافقة لجنة الصندوق عل ان   ف  آ
الشتراآية فيشترط لقبولها موافقة مصدرها من خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية ا

  .اللجنة الشعبية العامة
  

  )33(مادة 
 بما  االجتماعي والحسابية لصندوق الضمان     المالية واإلجراءات اللوائح القواعد    تضع   

تقالل وضبط   ة واس ة والمنقول ه العقاري ه وأموال ه وأمالآ ى موجودات ة عل ل المحافظ يكف
افع         ويراعى   ، ومصروفاته إيراداتهحسابات   واع المن وع من أن مسك حساب مستقل لكل ن
  .الضمانية
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ائل  االجتماعي تصدر الئحة بشأن استثمار أموال واحتياطيات الضمان         آما       بيان وس
ائر         في االستثمار وأنظمته على أن تراعى       د وس سيولة والعائ سالمة وال ارات ال ك اعتب  ذل

  .قتصادية واالجتماعية تساعد على تحقيق التنمية االالتياالعتبارات األخرى 
  )34(مادة 

ز يفحص      ر  اليالم المرآ ر أو أآث ة خبي صندوق بمعرف ي لل ضمان ف  رياضيات ال
رات ال           ) أآتوارى (االجتماعي ة عن فت صفة دوري ذا الفحص ب ا     ويجرى ه د آل منه تزي

  .على ثالث سنوات
افع    في النظر   ويعاد      يم المن ي  تقي ضمان    الت ة ال دمها أمان اع  تق  واالشتراآات  ياالجتم
ذآور        في تحصلها   التي شأن      ، ضوء نتيجة الفحص الم ادة  ويصدر ب رار من       إع يم ق  التقي

  .االجتماعيالجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان 
  

  الباب الخامس
  أحكــام عــامــة

  )35(مادة 
شترآي             ) أ   ة الم دد عمل وخدم وقهم       تضع اللوائح قواعد حساب م سوية حق ن ألغراض ت

 استحقت   التي  وأحكام ضم مدد الخدمة والعمل السابقة واسترداد المكافآت          ،الضمانية
ا   ا بم يعنه دد  ف ك الم ي ذل ضيت الت ي ق سكريين    ف د الع د وتقاع ة التقاع ل أنظم  ظ
أمين  اعيوالت ضمان   االجتم ة لل ات الدولي ضى االتفاقي سوبة بمقت دد المح  والم
  .االجتماعي

ون         ويراعى  ) ب ذين ينقل ى بشأن رجال القوات المسلحة ال ة      إل ة المدني أو    وظائف الخدم
ة           انون الخدم ًا لق سوبة وفق سكرية مح دمتهم الع دد خ ضم م رى أن ت ال األخ األعم

وقهم عن             إلىالعسكرية وقانون تقاعد العسكريين      سوى حق ضمانية وت دد خدمتهم ال  م
  .نونآل مدد خدمتهم عند انتهائها وفقًا ألحكام هذا القا

ستحاقته         إلى نقل المشترك    فإذا) ج سوية م ه وت اء خدمت شأن انته  الخدمة العسكرية فتتبع ب
  .التقاعدية أحكام قانون تقاعد العسكريين

  

  )36(مادة 
ل من عمل       االجتماعي سريان أنظمة الضمان    يستمر      و انتق ى المشترك ول أو     عل

  .أحكام هذا القانون عمل آخر أو خدمة أخرى مما تنطبق عليها إلىخدمة 
 بعد انتهاء خدماته وأعماله جميعًا وذلك على النحو     إالتجرى تسوية حقوقه الضمانية      وال
  . يقرره هذا القانونالذي

  

  )37(مادة 
تم      ضمانية   ت ات ال سوية المعاش ي ت واد    الت ام الم ضى أحك ستحق بمقت  ت

سرعة و          ) 22و 21و18و17و14( ى وجه ال انون عل دة ال    خالل  في من هذا الق تجاوز    م
تحقاقه             ق سبب اس ه أو تحق ه أو عمل اء خدمت اة المشترك أو انته ثالثة أشهر من تاريخ وف

  .للمعاش أيا آان
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  )38(مادة 
ه        إذا) أ   سن               ألي انتهت خدمة المشترك أو عمل وغ ال ل بل ة قب  سبب من األسباب القانوني

ادة  ددة بالم انون ) 13(المح ذا الق ن ه اء ،م سبب انته ستحق ب م ي ه  ول ه أو عمل  خدمت
المواد     ررة ب ات المق ن المعاش ًا م ا ) 18 و 17 و 14(معاش ستمر صرف م ان  في آ

ا       ر أو غيرهم ب أو أج ن مرت ه م ه أو عمل اء خدمت ل انته اه قب ىيتقاض ق إل  أن يلح
شأن التي الحدود ووفقًا للقواعد  في وذلك   ،بوظيفة أخرى أو عمل آخر      ، توضع بهذا ال

شعبية   ة ال صدره اللجن رار ت ضمان   بق ة ال راح أمان ى اقت اء عل ة بن اعيالعام  االجتم
  .وأمانة الخزانة وأمانة الخدمة العامة

ة       فإذا) ب ي  آان المشترك من فئ تراآية         نالمقيم شعبية االش ة ال ة الليبي ة العربي  بالجماهيري
شار       ،بسبب العمل من غير المواطنين  ر األسباب الم ا لغي ه به ه أو عمل  وانتهت خدمت

فانه يتقاضى عن مدة عمله أو      ،من هذا القانون  ) 18 و   17 و   14 و   13( ها بالمواد   يإل
ا              ةالي إجم إعانةخدمته   ك م ة حسابها وذل ا وطريق وائح نظامه ذه        تضع الل دخل ه م ت ل
ضمان      التي حساب المدد    فيالمدة   ات ال اعي  تنظم ضمها وحسابها اتفاقي ي  االجتم  الت

  .لمذآورتبرم بين الجماهيرية والدولة التابع لها المشترك ا
  

  )39(مادة 
وز ال انون يج ذا الق ام ه ًا ألحك ه وفق رر ل اش المق ين المع شترك ب ع الم  أو   أن يجم

ه            االجتماعيلتشريعات التقاعد أو التأمين       وبين مرتب أو أخر أو دخل يستحقه عن خدمت
  .لدى جهة عامة أو جهة يملك الشعب أو الدولة آل أو بعض رأس مالها

ستثنى اش  وي ك المع ن ذل يا م ابة  إللجزئ لص ستثنى ، العم ا ي صرف أي آم ل ي  مقاب
و   ى النح ك عل ة وذل ال عارضة أو وقتي اش عن أعم شترك صاحب المع ذيللم ه ال  تبين

  .اللوائح
ضمان      يجوز وال      اعي  الجمع بين أآثر من معاش يؤدى من صندوق ال  أو    االجتم

ة أخرى ة عام ة خزان ن أي إذا. م اش ف ن مع ر م شخص أآث تحق ال ك  س، اس ان ذل واء آ
ه دون       يإل فيؤدى   ، قانون آخر  أليبالتطبيق ألحكام هذا القانون أو       ه المعاش األآثر فائدة ل

 تجيز طبيعتها االستثناء من هذه القاعدة وحدود         التيعلى أن تبين اللوائح الحاالت      . غيره
  .ذلك وضوابطه

  

  )40(مادة 
ة  آل من الوحدات     على      شعبية والمن     اإلداري شرآات    واللجان ال ات وال شآت والجمعي

 المعاش  في تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين         التي ،وسائر جهات العمل  
انون    ذا الق ام ه ًا ألحك ضمان    ،وفق شعبية لل ة ال ر اللجن اعي أن تخط ي االجتم ة ف  البلدي

ه                  ه أو أجره أو دخل المختصة باسم من تستخدمه وتاريخ التحاقه بالخدمة أو العمل ومرتب
  . يصرف منها معاشهالتيالجهة و
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  )41(مادة 
  :ضمانات التحصيل

انون     ) أ  ذا الق ام ه ضى أحك صندوق بمقت ستحقة لل الغ الم ون للمب صادرة ،يك واللوائح ال
ا  ضاه بم يبمقت أخيرف ات الت تراآات وغرام ك االش از عل – ذل وال ىامتي ع أم  جمي

  . مباشرة بعد المصروفات القضائيةفي وتستو،بأدائهاالملزم 
ستو) ب صندوق     فيوت ستحقة لل الغ الم ائر المب ات وس تراآات والغرام إجراءات االش  ب

ك        التيالحجز االدارى وفقًا لقانون الحجز االدارى والقرارات         ه وذل ذًا ل  تصدر تنفي
  .أيًا آان المدين بها

  . تبينها اللوائحالتيويجوز تقسيط المبالغ المستحقة وفقًا للشروط واألوضاع ) ج
ضمان             فيمنشأة أو جهة العمل بصفة عامة       وتضمن ال ) د ستحقات ال ة م د آانت آاف ة ي  أي

اعي ن   االجتم سابقين ع شأة ال ع أصحاب المن ضامن م سئوال بالت ف م ون الخل  ويك
ضمان          يهم لل اعي الوفاء بجميع االلتزامات المستحقة عل ه      ،االجتم ى أن ة   في  عل  حال

 أو النزول أو الوصية              اإلدماج الغير بالبيع أو     إلىانتقال أحد عناصر المنشأة     
ة      في  أو غير ذلك من التصرفات فتكون مسئولية الخلف          اإلرثأو   ا آ   حدود قيم  لم
  .هيإل

  

  )42(مادة 
ه           إسقاطيجوز   ال) أ    المعاشات أو    في  أو وقف حقوق المضمون أو حقوق المستحقين عن

اذ     سبب اتخ ك ب ان ذل و آ رى ول ضمانية األخ افع ال راءاتالمن ام  أو صدور أإج حك
ا ال       اً               جنائية أو تأديبية ضده آم ًا أو جزئي ذآورة آلي وق الم ان من الحق  -يجوز الحرم

  . تصدر بمقتضاهالتي الحدود المقررة بهذا القانون واللوائح في إال - سبب آانألي
ة ) ب افع النقدي ن المن ا م ات وغيره ى المعاش سرى عل يوت ضمونين الت ستحق للم  ت

ع      دعوى      بمقتضى هذا القانون أحكام من انون         في  سماع ال ررة بالق ادم المق  حاالت التق
ع سماع       ، والقوانين المعدلة له   المدني  على أنه يجوز بالئحة وضع قواعد خاصة لمن

  .الدعوى بشأن بعض أنواع  المنافع النقدية المذآورة حسبما تقتضيه طبيعتها
ا أو     يجوز الحجز على المعاشات وسائر المنافع النقدية األخرى أو اال           وال) ج قتطاع منه

ة        إذا و ، حدود الربع شهرياً   في إالالنزول عنها     تعدت الديون آانت األولوية لدين النفق
  . الديونباقيثم لدين أية جهة عامة وذلك قبل 

سبة       ) د ى وتسرى أحكام هذه المادة بالن ضمان        إل افع ال اعي  معاشات ومن  والتقاعد   االجتم
  . وتقاعد العسكرييناالجتماعيوالتأمين 

  

  )43( ادة م
ضمان         فييع) أ   ة ال ين بأنظم  المضمونون والمشترآون والمستحقون عنهم وسائر المنتفع

اعي ن   االجتم ا م ة وغيره ريبة الدمغ اد وض ريبة الجه دخل وض ريبة ال ن ض  م
الضرائب والرسوم وذلك عما يستحقونه من المعاشات وسائر المنافع النقدية والعينية           

م          ستحقة له صادرة              أيًا آانت سواء آانت م وائح ال انون أو الل ذا الق ام ه  بمقتضى أحك
أمين       سكريين أو الت د الع ة أو تقاع د العام شريعات التقاع ضى ت ضاه أو بمقت بمقت
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ضاها     االجتماعي ة والرسوم             ، أو اللوائح الصادرة بمقت ون من ضريبة الدمغ ا يعف  آم
ا من الضرائب والرسوم       ضائية وغيره ي الق شأن طلب أداء المب     الت ستحق ب د ت الغ  ق

ل       في المذآورة بهذه الفقرة أو المنازعة       أنها وأوراق التوآي ضها    في  ش  وإيصاالت  قب
  .سدادها

ضمان  ) ب ندوق ال ضع ص اعيوال يخ ارك  االجتم ة والجم دخل والدمغ ضرائب ال  ل
ه  ه وأمالآ شاطه وأعمال ه ون ن دخل وم ع ضرائب والرس ن ال ا م اد وغيره والجه

تخضع للضرائب والرسوم أيًا آانت األرباح   آما ال، يتوالهاالتيوعمليات االستثمار 
وال             تثمار أم دات الناتجة عن اس ا والفوائد والعائ ا      تواحتياطي صندوق بم ك   في  ال  ذل

  والتقاعداالجتماعي والتأمين االجتماعياستثمار األموال المدرجة بحسابات الضمان 
  .وتقاعد العسكريين

  
  )44(مادة 

ضائ  ذات اختصاص    إدارية لجان   تنشأ      اذ            يق ة النف ة واجب رارات نهائي  في  تفصل بق
ات  يالمنازع ضمان      الت شعبية لل ان ال ل واللج ات العم ضمونين وجه ين الم شأ ب  تن
  . خصوص تطبيق هذا القانونفي االجتماعي

ضيه حاجة العمل                 وتكون      ر حسبما تقت دة أو أآث شكل   ، بدائرة آل بلدية لجنة واح  وت
ة ال    ه الجمعي اض تندب ة ق ة برئاس ل لجن ة  آ ة االبتدائي ة للمحكم يعمومي دائرة  الت ع ب  يق
  :اختصاصها مقر اللجنة وعضوية آل من 

  . يقع بدائرة اختصاصها مقر اللجنةالتي البلدية فيمندوب عن اللجنة الشعبية للعدل ) أ 
  . البلديةفي االجتماعيمندوب عن اللجنة الشعبية للضمان ) ب
  .دية دائرة البلفي جهات العمل إحدىمندوب عن ) ج
  . نطاق البلديةفيأحد المضمونين العاملين ) د

  

 للجان نقابات وروابط العاملين     في) ج و د  (  بالبندين همإلي األعضاء المشار    ويرشح     
  .وجهات العمل

 البلديات في االجتماعي بتشكيل اللجان قرارات من اللجان الشعبية للضمان وتصدر     
 ،وأعضاء أصليين ورئيس وأعضاء احتياطيين    على أن يكون تشكيل آل لجنة من رئيس         

ا   في  اختيار األعضاء استعدادهم لحضور جلسات اللجان واالشتراك         فيويراعى    أعماله
 وتكون عضوية اللجنة لمدة ثالث ، بالتعيين فيها  إخطارهم بذلك عند    إقراراتوأن يوقعوا   

  .سنوات قابلة للتجديد
نح     في جتماعياال أمين اللجنة الشعبية للضمان      ويختار      ة ويم ين سر اللجن  البلدية أم

ر           تحقاقه بق داره وضوابط اس دل حضور يحدد مق وظفين ب ر الم صدره  ااألعضاء غي ر ي
  .االجتماعيأمين اللجنة الشعبية العامة للضمان 
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ا      دل آم ة للع شعبية العام ة ال ين اللجن صدر أم ضمان – ي ة ال راح أمان ى اقت اء عل  بن
ا                قرارًا بشأن    – االجتماعي  وإجراءات نظام عمل اللجان وحاالت سقوط العضوية فيه

  . قراراتها وتنفيذهاوإصدارجلساتها وعرض المنازعات عليها ونظرها 
صدر      سرعةوت ه ال ى وج ا عل ان قراراته ييجوز عرض المنازعات  وال.  اللج  الت

ة الق    في بطريق الطعن إالتختص بها هذه اللجان على القضاء       ام محكم ا أم ضاء  قراراته
  .االدارى وفقًا للقانون

  
  )45(مادة 

وانين   بأي اإلخاللمع عدم     ) أ  – عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من الق
دة ال الحبس م ب ب ة ال يعاق نة وبغرام اوز س ارًا وال تج سين دين ن خم ل ع اوز  تق تج

ات        ، هاتين العقوبتين  بإحدىخمسمائة دينار أو     ات      آل من أعطى معلوم ر  أو بيان غي
 المعلومات أو البيانات الصحيحة وذلك بقصد الحصول         إعطاءصحيحة أو امتنع عن     

ادة            ى زي ة   في لنفسه أو لغيره على أية منفعة ضمانية نقدية أو عينية أو عل ذه المنفع  ه
ره من            وائح            أيأو بقصد أن يتهرب هو أو غي انون أو الل ذا الق زام يفرضه ه ي  الت  الت

 يكون قد تلقاها بدون وجه حق        التيقيمة جميع المنافع    آما يلزم برد    . تصدر بمقتضاه 
  . تكون قد ترتبت على فعلهإضرار عن أية االجتماعيوبتعويض صندوق الضمان 

تجاوز خمسين دينارًا آل مسئول عن جهة عمل لم يقم باالشتراك      ويعاقب بغرامة ال   ) ب
 . مضمون يعمل معه من الخاضعين ألحكام هذا القانونأيعن 

ه         آما يعاقب    ضمان     في  نصيب    أيبالعقوبة ذاتها آل من يحمل العاملين لدي تراآات ال  اش
ا            االجتماعي ه     لم ينص عليه هذا القانون أو لوائحة أو يزيد على م داد   ،نص علي وتتع

  .الغرامة بتعدد العاملين  الذين وقعت بشأنهم المخالفة
  

  )46(مادة 
ان ج     – تأخر الملزم بأداء االشتراآات      إذا      ة العمل أو المضمون عن أداء           سواء آ ه

ًا       في  الجهات و  إلىالنصيب المفروض عليه أداؤه من االشتراآات        د المحددة وفق  المواعي
دارها           ، تصدر بمقتضاه  التيلهذا القانون واللوائح     أخير مق ة ت ه غرام % 5(  فتستحق علي

وتبين  .  تأخر أداؤها وذلك عن آل سنة أو جزء  من السنة           التيمن المبالغ   ) خمسة المائة 
  .اللوائح قواعد حساب غرامة التأخير المذآورة

  
  )47( مادة

ديات   في االجتماعي وباللجان الشعبية للضمان     االجتماعي بأمانة الضمان    تكون       البل
ضبط    فة ال ا ص ول موظفوه يش يخ زة للتفت ضائيأجه ذا   الق ام ه ذ أحك ق بتنفي ا يتعل  فيم

ة ل   ضاه وخاص صادرة بمقت وائح ال انون والل صيل  الق ضمونين وتح سجيل الم وائح ت
  .االشتراآات ومراقبة صرف المنافع وتقديمها والتحقق من سالمة صرفها وتقديمها
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ا         التي اإلجراءات اتخاذ جميع    ولهم      ذآورة بم ك دخول     في  تخولها لهم الصفة الم  ذل
ي    وإجراء  على الوثائق والمستندات     واإلطالعأماآن العمل أو الخدمة      ات والتفت ش  التحري

  . النيابة العامةإلى وإحالتهاوالتحقيق وجميع االستدالالت وتحرير محاضر المخالفات 
  )48(مادة 

وز ال      اء يج ائق إعط سليم وث ات أو ت ات أو معلوم ت- بيان ًا آان دى - أي ع ل ا تجم  مم
ضاه              ى     إالأجهزة التفتيش نتيجة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقت اء عل  بن

  . من جهة عامة مختصة بحكم القانون أو بموافقة مكتوبة من صاحب الشأنأمر
ضمان                 في موظ وعلى      ة ال ذ أنظم م اختصاص بتنفي اعي  التفتيش وآل من له  االجتم

شاء  وعدم    ةالوظيفيمراعاة أسرار    ا           إف سالف ذآره ات ال ات أو المعلوم  طبقت   وأال البيان
  .باتمن قانون العقو) 236( بشأنهم أحكام المادة 

وز      و  ويج ى النح أة تحصيل عل ل أو مكاف ة عم دل طبيع شين ب رر للمفت ذي أن يق  ال
  .حاللوائتنظمه 

  

  )49(مادة 
  :ةاالستثنائيالمعاشات 

نظم       تثنائية     ت أة االس وائح شئون المعاشات والمكاف ا  التي  واإلضافية الل  يجوز منحه
ة  دمات جليل وطن خ دموا لل ذين ق واطنين ال ى أن تك. للم ة عل ة أمان ن أمان ا م ون تغطيته

  .االجتماعيالخزانة وال يتحمل بها صندوق الضمان 
  

  الباب السادس
  ة وختاميةيلاأحكام انتق

  )50(مادة 
سنة         التيتظل سارية أحكام أنظمة التقاعد        ) أ انون التقاعد ل وانين    1967 يشملها ق م  والق

أمي               ة الت ضاه وأنظم صادرة بمقت رارات ال وائح والق ه والل اعي ن  المعدلة ل ي  االجتم  الت
أمين   انون الت شملها ق اعيي م االجتم سنة ) 53(  رق ه  1957ل ة ل وانين المعدل م  والق

ك        ى واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذل ا  إل انون            م ذا الق اريخ سريان ه ل ت قب
الفقرة  دد ب ادة) ب(المح ذه الم ن ه سوية ،م ى أن توقف ت أة عل ة المكاف ي التقاعدي  الت

ل   تنتهي الذين اإلداريةلوحدات  افيتستحق لموظ  انون وقب  خدمتهم بعد صدور هذا الق
 عمل آخر أو خدمة     إلىاالنتقال    بسبب االستقالة أو   ،ةيلاه بالفقرة الت  يإلالتاريخ المشار   
 انتهت  ما   إذاوتتبع أحكام هذا القانون بشأن تسوية حقوقهم الضمانية         . أخرى أيًا آانت  

  .سريان المذآورخدماتهم أو أعمالهم بعد تاريخ ال
ارًا من     ) ب ه   ( تسرى اعتب ضمان   ) م1981أول شهر يوني ة ال اعي أنظم  الخاصة  االجتم

ة        صحية النوعي ة ال ة الرعاي رى وأنظم ضمانية األخ ة ال افع النقدي ات والمن بالمعاش
ذا      والرعاية االجتماعية وأنظمة االشتراآات الضمانية الجديدة وتطبق بشأنها أحكام ه

 . تصدر بمقتضاهيالتالقانون واللوائح 
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شريعات التقاعد        األنظمةواعتبار من ذلك التاريخ تحل هذه              الضمانية الجديدة محل ت
  . بيانهااآلتي االجتماعيوالتأمين 

سنة    -1 د ل انون التقاع ة       1967ق رارات التنفيذي وائح والق ه والل ة ل وانين المعدل م  والق
  .الصادرة بمقتضاه

م  -2 انون رق سنة ) 45(الق شأن،م1971ل اش التقاعدى  ب ام الخاصة بالمع  بعض األحك
 .لمن يعملون ببعض الشرآات والقرارات الصادرة بمقتضاه

ا        -3 واد من      في األحكام التقاعدية الخاصة المنصوص عليه ى ) 122( الم من  ) 124 (إل
م        سنة   ) 51(قانون نظام القضاء رق واد من    في م و 1976ل ى ) 72 (        الم ) 75 (إل

انون   ن ق يم سلك   وزارة الخمتنظ ة وال سياسيارجي صلي ال م والقن سنة ) 39(  رق ل
يم و1977 ادة ف از  ) 54( الم ة للجه ة الداخلي ن الالئح زيم ة المرآ ة للرقاب  اإلداري
 .العامة

أمين   -4 انون الت اعيق م االجتم سنة ) 53( رق وائح   1957ل ه والل ة ل وانين المعدل م والق
 .والقرارات التنفيذية الصادرة بناء عليه 

 
ق                  وتبين اللوا ) ج ال من تطبي شروط الخاصة باالنتق انون القواعد وال ذا الق ئح التنفيذية له

ى  االجتماعيأنظمة التقاعد والتأمين     ضماني  تطبيق النظام   إل ذا    ال رر به  الموحد المق
انون ى  . الق ى أن يراع يعل وق     ف ى الحق ة عل وائح المحافظ ذه الل ي ه سبها الت  اآت

ذآورة    سابقة الم ة ال ضى األنظم شترآون بمقت م   ،الم دمتهم أو عمله دد خ ار م  واعتب
  .االجتماعي نظام الضمان في ظلها مددًا محسوبة فيالمحسوبة 

ذه المعاشات ) د م ه ررت له ل من تق ة لك ة والتأميني ستمر صرف المعاشات التقاعدي وي
سنة       أمين      1967بمقتضى قانون التقاعد ل انون الت اعي م وق اريخ سريان       االجتم ل ت  قب

ة ا     ام                أنظمة المنافع النقدي ذه المعاشات األحك شأن ه ارية ب دة وتظل س ضمانية الجدي ل
انون      في  نص خاص      بأي اإلخاللالتقاعدية أو التأمينية المتعلقة بها مع عدم         ذا  الق  ه

  .يقضى بغير ذلك
ا        األساسيوتظل سارية أحكام نظام المعاش      ) هـ  في  بقواعده وشروطه المنصوص عليه

انون و      ) 22(المادة   ذا الق وائ  في من ه ة بالمعاشات           الل ة  المتعلق رارات التنفيذي ح والق
  .األساسية

 الحمل وأنظمة الرعاية االجتماعية  إعانةآما يستمر سريان نظام عالوة العائلة ونظام ) و
  . تصدر فيما بعد بشأنهاالتيوفقًا للوائح المتعلقة بها أو 

  

  )51(مادة 
مواله وممتلكاته وحقوقه    وتكون جزءًا من أ    ،االجتماعي صندوق الضمان    إلى تؤول     

وق                   ع الحق ات وجمي ة واالحتياطي ة واألرصدة النقدي ة والمنقول ي جميع األصول الثابت  الت
أمين            ة للت اعي آانت مملوآة أو مستحقة للمؤسسة الوطني إلدارة  االجتم ة للتقاعد     ول  العام

ة          ستحقة لله      وللجمعية الوطنية للبر والمساعدات االجتماعية ثم أصبحت مملوآ ة   أو م يئ
  .االجتماعيالعامة للضمان 
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 مسئولية المحافظة ةاالجتماعي وصندوق الضمان االجتماعي أمانة الضمان    وتتولى     
  .على هذه األموال والحقوق واألرصدة والممتلكات وصيانتها وتنميتها واستثمارها

ة الجهات   في  آانت  التي االلتزامات   االجتماعي صندوق الضمان    إلى تؤول   آما       ذم
  .المذآورة

  )52(مادة 
  :تعاريــــف

ى           التي تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح       في      ة عل اظ اآلتي دل األلف  تصدر بمقتضاه ت
  :لم تقم قرينة على غير ذلك  مايلي المبينة فيما المعاني

  
  :المضـمــون -1

ان من                 ستحقي آل من ينتفع بأحكام هذا القانون سواء آ أو         األساسي  المعاش  م
  .الرعاية االجتماعية أو آان من المشترآين

  
  
  :المشتـــرك -2

م     ، ينتفع بأحكام هذا القانون مقابل أداء االشتراآات        الذيهو المضمون    شترآون ه  والم
ات          ذه الفئ ر ه راد أس سهم وأف ساب أنف املون لح ال والع ون والعم شرآاء والموظف ال

  .األربعة
أمين      آما يعتبر من المشترآين المنتفعون بأنظمة      اعي  التقاعد والت ك    االجتم ى  وذل  أن  إل

  . محل هذه األنظمةاالجتماعيتحل أنظمة قانون الضمان 
  :الشــــريك -3

 وحدة أو منشأة انتاجية يكون دخل الشرآاء فيها نصيبًا          في يساهم بعمله    الذيهو المنتج   
  .اإلنتاج الصافية يتحدد بعد خصم نصيب المواد وأدوات األرباحمن 

  :العامـــل -4
ًا                    ه دًا أو عين ؤدى نق ل أجر أو مرتب ي د عمل مقاب ر بمقتضى عق دى الغي و من يعمل ل

ك  ان ذل واء آ يس ة أو ف ر انتاجي ال غي ي أعم ة ف ال انتاجي ام قال يطب أعم شأنها نظ  ب
  .الشرآاء وسواء آان العامل مواطنًا أو أجنبيًا

  :العاملون لحساب أنفسهم -5
ذين   رة ال رف الح رة أو الح ن الح م أصحاب المه ر وأصحاب    اله دى الغي ون ل يعمل

  .تطبق فيها نظام الشرآاء  الالتياألعمال الزراعية أو الصناعية أو غيرها 
  :المرتب أو األجر -6

ذي  الفعلي أو األجر    الفعليهو المرتب    ى أساسه اشتراآات الموظفين أو            ال  تحسب عل
ضمانية              ،العمال   افع ال ا من المن ا   وي  ، آما تسوى على أساسه المعاشات وغيره  شمل م

ضمون   اه الم شترك( يتقاض ب  ) الم ن مرت يم ر أساس ي أو أج ضافًا أساس ايإل م  ه م
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ذه    ماليةيستحقه من عالوات وبدالت ومزايا        اإلضافات  أخرى وذلك بشرط أن تكون ه
  .ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة

ا              ،وتحدد اللوائح عناصر المرتب واألجر      ة العمل أو غيره ؤدى من جه ان ي  ، سواء آ
  . شكل عموالت أو بأية صورة أخرىفي آان يؤدى نقدًا أو عينًا أو وسواء

  :الــدخــــل -7
ذا   أسس وتبين اللوائح    ،هو الدخل المفترض للشرآاء وللعاملين لحساب أنفسهم       دير ه  تق

  .الدخل المفترض فيما يتعلق بالفئتين المذآورتين من المشترآين
  : العمـلإصابة  -8

اء        تلحق بالشخص وت   التي صابة   اإل هي ه أثن كون ناشئة عن عمله أو خدمته أو تحدث ل
ه        التي اإلصابات ذلك   فيالعمل أو الخدمة بما      اء ذهاب ى  تحصل له أثن ه أو      إل  محل عمل

  . تبينها اللوائحالتي مرض من أمراض المهنة وأي ، منههأو عودتخدمته 
  :العجــز الكـــلى -9

ستديم       ذي هو العجز الكلى الم ل    ع أي يعوق صاحبه عن أداء         ال ًا     ،مل بمقاب  ويثبت وفق
  .ألحكام اللوائح وبناء على تقرير من لجنة تقدير العجز المختصة

ستديم           ذي ويعتبر من حاالت العجز الكلى المرض الم نة أو       ال دة س ستمر لم ا  ي يجاوز   م
  .ذلك متى توافرت بشأنه الشروط السالف ذآرها

  
  :االشــــتراك -10

غ   و المبل ذيه انون ولو  ال ذا الق ضى ه رض بمقت عين    يف شترآين الخاض ن الم ه ع ائح
  . وتصدر بتحديده اللوائح،االجتماعيألنظمة الضمان 

  
  )53(مادة 

ة                 تصدر      شعبية العام ة ال رارات من اللجن  اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بق
 ما لم ينص على خالف       االجتماعيبناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان         

  .ذلك
يو      ل     ف ات العم صيلية وتعليم ة التف صدر األنظم ذآورة ت وائح الم ام الل دود أحك  ح

  .االجتماعيبقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان 
 ساريًا آل ما ال يخالف هذا القانون من اللوائح واألنظمة والقرارات المعمول          ويظل     

ضمان        االجتماعييتعلق بشئون الضمان      آل ما  فيًا  يلابها ح  ة ال اعي  وتنظيم أمان  االجتم
دل              االجتماعيوصندوق الضمان    رارات أو تع ة والق  وذلك ما لم تلغ هذه اللوائح واألنظم

  .وفقًا ألحكام هذا القانون
  

  )54(مادة 
  .م والقوانين المعدلة له1973لسنة ) 72(  رقم االجتماعي قانون الضمان يلغى  

  .هذا القانون يلغى آل حكم آخر يخالف أحكام آما     
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  )55(مادة 

ضمان          على      ة لل شعبية العام اعي  أمين اللجنة ال شعبية         االجتم اء اللجان ال ائر أمن  وس
م   ، ويعمل به من تاريخ صدوره، تنفيذ هذا القانون،العامة آل فيما يخصه    اة حك  مع مراع

  . الجريدة الرسميةفي وينشر ،منه) 50(المادة 
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  
  

   من وفاة الرسول 1389 جمادى األولى 28 فيصدر 
  م1980 أبـريـل 14الموافـق 
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ÛaáÓŠ@æìãbÔI10@H@òäÛ1430òí†ýîß@@ @
@áÓŠ@æìãbÔÛa@âbØyc@Èi@Ýí‡ÈniI20HòäÛ@ @

1428òîÇbànuüa@òíbÇ‹Ûa@Öë‡ä–@æd“i@òí†ýîß@@ @
@ @

  مؤتمر الشعب العام
ا    المؤتمرات الشعبية األساسية في دور ا      تلقراراا  تنفيذ        ام      لنعقاده سنوي الع ام ال لع

  . ميالدية1429
  . على إعالن قيام سلطة الشعباإلطالعوبعد  -
 .وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر الجماهير -
 . إفرنجي بشأن تعزيز الحرية1991لسنة ) 20(وعلى القانون رقم -
 .تعديالته إفرنجي بشأن الخدمة المدنية و1976لسنة ) 55(وعلى القانون رقم -
م - انون رق ى الق سنة ) 15(وعل وطنين  1981ل املين ال ات للع ام المرتب شأن نظ  إفرنجي ب

 .بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية
 . ميالدية بشأن صندوق الرعاية االجتماعية1428لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -
لمؤتمرات الشعبية واللجان    ميالدية بشأن نظام عمل ا     1430لسنة  ) 1(وعلى القانون رقم   -

 .الشعبية
  

  صاغ القانون اآلتي
  المادة األولى

م       يستبدل      سنة   ) 20( بنص المادة األولى من القانون رق شأن صندوق       28ل ة ب  ميالدي
  -:الرعاية االجتماعية النص اآلتي

ى  ((  سم                المادة األول ة ت ة عام انون هيئ ذا الق ام ه شأ بموجب أحك ضامن     ىتن  صندوق الت
يم ش  االجتم ولي تنظ ضامن ؤاعي تت اعيون الت ات  االجتم ات وإعان ن معاش نح ، م  وم

ة      ة االجتماعي ع بالشخصية   ،وغيرها من خدمات الرعاي ة  وتتمت ة  االعتباري ة  والذم  المالي
  .المستقلة

  .))وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قرارًا بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها
  

  المادة الثانية
م         بنص يستبدل      انون رق سنة   ) 20( المادة الثالثة من الق شأن صندوق       28ل ة ب  ميالدي

  -:إلىالتضامن االجتماعي النص الت
  -: صندوق التضامن االجتماعي من إيراداتتتكون  الثالثة المادة((
 دخول العاملين آافة سواء في الجهات العامة        إجمالييستقطع من   % 1اشتراك بنسبة    -1

  .عاملين لحساب أنفسهم وآذلك من دخول ال،أو الخاصة
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تراك -2 رادات االش اش    واإلي ل المع صة لتموي وم المخص ة والرس د الخيري  والعوائ
 . ورعاية المعاقين وباقي أوجه الرعاية االجتماعيةاألساسي

 . الصندوقأموالعوائد استثمار  -3
  
 
 المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو التي تحددها اللجنة الشعبية العامة -4
 .يخصص للصندوق من عوائد الحج والعمرة ما -5
 . الزآاةإيراداتيخصص للصندوق من  ما -6
ة      -7 ات العام راد أو الجه ن األف دم م ي تق شروطة الت ر الم ات غي ات و الهب التبرع

 .)) والهيئات والمنظماتاالعتبارية
  

  المادة الثالثة
ستبدل      ارةت ة (  بعب ةالرعاي م    ) االجتماعي انون رق ي الق ا وردت ف سنة ) 20(أينم ل

  ).االجتماعيالتضامن ( ه عبارةيإل ميالدية المشار 1428
  

  المادة الرابعة
   ويعمل به من تاريخ نشره، هذا القانون في الجريدة الرسميةينشر

  
  
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  
  
  
  

  سرت:صدر في
  ر.و1409/ذي القعدة/25:بتاريخ
   ميالدية1430/الربيع/1:الموافق
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Ûa@áÓŠ@æìãbÔI20@HäÛ@ò1428òí†ýîß@ @
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  مؤتمر الشعب العام
ام                تنفيذًا         سنوي لع ام ال ا الع ية في دور إنعقاه شعبية األساس ؤتمرات ال لقرارات الم

شعبية           ، ميالدية 1428  التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية األساسية واللجان ال
رواب  ادات وال ات واالتح ةوالنقاب ام ( ط المهني شعب الع ؤتمر ال ي دور ) م ادهف ام انعق  الع

   ميالدية1428 الكانون 15 إلى8الموافق من / شعبان26 إلى 19السنوي في الفترة من 
   قيام سلطة الشعبإعالن على اإلطالعوبعد  -
 . في عصر الجماهيراإلنسانوعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق  -
 . إفرنجي1991لسنة ) 20(وعلى قانون تعزيز الحرية رقم  -
 .وتعديالته إفرنجي 1974لسنة ) 43(وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم -
 . إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديالته1976لسنة ) 55(وعلى قانون رقم -
 . إفرنجي1976لسنة ) 93( الصناعي والسالمة المهنية رقم اآلمنوعلى قانون  -
 . إفرنجي والقوانين المعدلة له1980سنةل) 13(وعلى قانون الضمان االجتماعي رقم -
 . إفرنجي بشأن المعاش األساسي وتعديله1985لسنة ) 16(وعلى القانون رقم -
 .إفرنجي بشأن المعاقين1987لسنة ) 5(وعلى القانون رقم  -
 ميالدية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان        1425لسنة  ) 1(وعلى القانون رقم   -

 .الشعبية وتعديالته
  

  غ القانون اآلتيصا
  المادة األولى

شأ      ة  تن ا مدين سة مقره انون مؤس ذا الق ب ه ون( بموج ة  ) ه ندوق الرعاي سمى ص ت
ا               نح وغيره ات وم االجتماعية تتولى تنظيم شئون الضمان االجتماعي من معاشات وإعان

ة الم               ة والذم ع بالشخصية االعتباري ة وتتمت ة االجتماعي ة من خدمات الرعاي ستقلة  الي  ، الم
  .اإداراتهتحدد الالئحة التنفيذية نظام و
  

  المادة الثانية
  :المضمونون المنتفعون بنظام الرعاية االجتماعية هم

  . المجتمعأبناء له من وليال من  -1
 من الفئات المحددة في المادة السابعة من قانون المعاش           األساسيةأصحاب المعاشات    -2

 .األساسي
  .                    المعاقون -3
  .الكبيرة المحتاجةاألسر  -4
 . معاش التقاعدمال يكفيهمن  -5
  .المستحقون للمنح المقطوعة -6
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 .ضحايا الكوارث والنكبات الطبيعية -7
  

  المادة الثالثة
  -: صندوق الرعاية االجتماعية من إيرادات تتكون

اقين                 -1 ة المع ل المعاش األساسي ورعاي ة المخصصة لتموي اإليرادات والعوائد الخيري
  ية االجتماعيةوباقي أوجه الرعا

 .عوائد استثمار أموال الصندوق -2
 .المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو تحددها اللجنة الشعبية العامة -3
 .يخصص للصندوق من عوائد الحج والعمرة ما -4
 . الزآاةإيراداتيخصص للصندوق من  ما -5
راد  صندوق الرعاية االجتماعية من      إلىممتلكات تؤول   وأية أموال    -6  أو الجهات      األف

 . والهيئات والمنظماتاالعتباريةالعامة 
 .المبالغ التي تخصصها الدولة في الميزانية العامة لصالح الرعاية االجتماعية -7

  

دد      ن   وتح صندوق م صالح ال ررة ل سبة المق وائح الن رادات الل شار اإلي اإلي الم ي ه  ف
  من هذه المادة) 5-4-3(البنود

  
  المادة الرابعة

  -:يلي فع التي يقدمها صندوق الرعاية االجتماعية بما المناتحدد
  . من خدمات اجتماعيةموما يلز واإلسكانتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم  -1
 . المقطوعة في الحدود ووفقًا للضوابط المحددة قانونًاواإلعاناتتقديم المساعدات  -2
ا إدارة -3 ة بم ة االجتماعي سات الرعاي ة    مؤس سات رعاي ا مؤس اقينالفيه سنين مع  والم

 . ودور الحضانة العامة ومؤسسات رعاية المرأةاإلحداثومؤسسات رعاية وتوجيه 
 . وصرف التعويضات في حاالت الكوارث والنكبات الطبيعيةاإلعاناتتقديم  -4
وطن          واإلضافيةالمعاشات والمكافآت االستثنائية     -5 دموا لل ذين ق  التي تمنح للمواطنين ال

 .خدمات جليلة
 .اسياألسالمعاش  -6
  

  المادة الخامسة
ة يجوز      ة االجتماعي صندوق الرعاي ضعهاا ل ق خطط ي ه وف تثمار أموال ي ،س ه ف  ول

شاريع         ة م تثمارية سبيل ذلك إنشاء الشرآات والمصارف والمساهمة فيها أو أي  أخرى  اس
  .على النحو الذي تحدده اللوائح
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  المادة السادسة
ؤول      ن أموالت زءًا م ون ج صندوق وتك ة  لل ول الثابت ه األص ه وحقوق ه وممتلكات

ة  دةوالمنقول ر   واألرص دى الغي ستحقة ل ديون الم ة وال ا النقدي ت  تواالحتياطي ي آان  الت
ة           ة االجتماعي ا        مملوآة لصندوق الضمان االجتماعي وفروعه فيما يخص الرعاي   وم

  ترتب عليها
  
  

  المادة السابعة
ا       زال يجو لعامة   أموال الصندوق في حكم األموال ا      تعتبر       مصادرتها أو الحجز عليه

  .أو تملكها بالتقادم
  

  المادة الثامنة
 اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من اللجنة الشعبية العامة            رتصد     

ا  ل م اريًا آ الويظل س انون من فال يخ ذا الق ة ه ا حاألنظم ول به ق يلا المعم ا يتعل ًا فيم
  .يلغيها أو يعدلها  أن يصدر ماإلىعية بالرعاية االجتما

  
  المادة التاسعة

  . هذا القانونأحكام آل حكم يخالف يلغى
  

  المادة العاشرة
  . هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرهينشر

  
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  
  
  
  

  سرت /صدر في
  ميالدية1428/الكانون/15/الموافق

  
 


