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  م 1980لسنة  (13)رقم  قانون


	�ن�א����ن�����  א��

� �

  مؤتمر الشعب العام

  

 1979من وفاة الرسول املوافق  1388تنفيذا لقرارات املؤمترات الشعبية يف دور انعقادها العادي الثالث لعام 

من وفاة  1389صفر )  (12- 17من امليالد واليت صاغها مؤمتر الشعب العام يف دور إنعقاده العادي اخلامس يف 

  للميالد يف شأن أحكام قانون الضمان اإلجتماعي 1980/6/1الرسول املرافق 

  

  .والقوانني املعدلة له  1973لسنة  73على قانون الضمان اإلجتماعي رقم  اإلطالعوبعد 

  .م والقوانني املعدلة له  1957لسنة  (53)وعلى قانون التأمني اإلجتماعي رقم 

  .م والقوانني املعدلة له  1967وعلى قانون التقاعد لسنة 

  .والقوانني املعدة لهم  1976لسنة  (43)ى قانون تقاعد العسكريني رقم وعل

  .م  1976لسنة  (55)وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم 

  .م  1976لسنة  (93)وعلى قانون األمن الصناعي والسالمة العمالية وقم 

  

  -:صيغ القانون ا�تي 
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  الباب ا�ول

  دارتهالضمان ا%جتماعي وإ

  

  (1)ادة ــــــــــم

  الضمان ا%جتماعي 

الضمان اإلجتماعي حق يكفله اتمع على الوجه املبني ذا القانون جلميع املواطنني بالدولة ومحاية   

  .للمقيمني فيها من غري املواطنني 

ويشمل الضمان اإلجتماعي كل نظام يوضع أو أجراء يتخذ طبقا هلذا القانون بقصد محاية الفرد ورعايته   

سبل العيش وعند احلمل  وانقطاعوعند فقد العائل ، ت الشيخوخة والعجز واملرض وإصابة العمل ومرض املهنة يف حاال

  .ة وإعانته على حتمل األعباء العائلية ويف حاالت الكوارث والطوارئ والوفا، والوالدة 

، الرعاية اإلجتماعية ملن ال راعي له من األطفال والبنني والبنات ، كما يشمل الضمان اإلجتماعي   

ويشمل الضمان اإلجتماعي كذلك . ورعاية وتوجيه األحداث يف حاالت اجلنوح واالحنراف ، واملعوقني والعجزة والشيوخ 

  . وأمراض املهنة وإعادة تأهيل املرضى واملصابني والعجزة إجراءات وتدابري األمنت الصناعي والعناية حباالت أصابة العمل 

  

  (2)ادة ــــــــــم

  نظام الزكاة 

وتطبق يف شأا أحكام قانون الزكاة رقم . يشمل الضمان اإلجتماعي نظام الزكاة الشرعية اإلسالمية   

   .م واللوائح والقرارات التفسريية والتنفيذية الصادرة مبقتضاه 1971لسنة  (89)

كما يعترب من أنظمة الضمان اإلجتماعي أي نظام أخر يوضع على أساس من الشريعة اإلسالمية   

واستلهاما ملبادئها القائمة على الرب والعدل واألخاء والرتاحم والتضامن مىت كان يقصد به محاية الفرد ورعايته ودرء 

    .املخاطر عنه 

  (3)ادة ــــــــــم

  ا%جتماعي أنظمة التقاعد والتأمين 

  تعترب من أنظمة الضمان اإلجتماعي األنظمة احلالية للتامني اإلجتماعي والتقاعد السارية وفقا لقانون   

  



8 

 

والقرارات  واللوائحم والقوانني املعدلة هلما  1967م وقانون التقاعد لسنة  1957لسنة  (53)التأمني اإلجتماعي رقم 

  .حملها أنظمة الضمان اإلجتماعي اجلديدة املقررة مبقتضى أحكام هذا القانون وذلك إىل أن حتل . قتضامها السارية مب

  .كما يعترب من أنظمة الضمان اإلجتماعي نظام تقاعد العسكريني   

  

  (4)ادة ــــــــــم

  اللجنة الشعبية العامة للضمان ا%جتماعي

ويشمل ذلك ، الضمان اإلجتماعي ختتص اللجنة الشعبية العامة للضمان اإلجتماعي بالقيام على شئون   

التخطيط واألحباث ووضع األنظمة واخلطط والقواعد واألشراف على تنفيذها ومتابعة ذلك التنفيذ مبا حيقق التنسيق 

  .وتقييم األداء ومراعاة أحام القوانني واللوائح ورعاية مصاحل املضمونني 

  .ليها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة ع رة االختصاصات األخرى اليت تسندكما تكون اللجنة املذكو   

  

  (5)ادة ــــــــــم

  اللجان الشعبية للضمان ا%جتماعي بالبلديات 

ختتص كل جلنة من اللجان الشعبية للضمان اإلجتماعي يف البلديات بتنفيذ أنظمة الضمان اإلجتماعي   

وذلك بتسجيل املضمونني وحتصيل اإلشرتاكات عنهم وتقدمي املنافع الضمانية النقدية  الشأنيف نطاق البلدية ذات 

واألعداد ملشروعات املخططات وامليزانيات يف شئون الضمان اإلجتماعي  واإلحصاءاتومجع البيانات ، والعينية إليهم 

                                                             . (�)	لشعبية العامة للضمان اإلجتماعيوذلك فيما عدا ما ختتص به اللجنة ا
   

              

  (6)ادة ــــــــــم

  صندوق الضمان ا%جتماعي 

ميزانية مستقلة و يكون بأمانة الضمان اإلجتماعي صندوق للضمان اإلجتماعي له شخصية اعتبارية عامة   

وتتوىل شئون الصندوق جلنة يرأسها أمني اللجنة الشعبية العامة للضمان . عن امليزانية العامة للدولة وحسابات مستقلة 

ويكون تشكيل هذه . اإلجتماعي ويكون من بني أعضائها مدير الصندوق ومندوبون عن املضمونني وجهات العمل 

  . أعماهلا وفقا للوائح الصادرة ذا الشأن  اللجنة وحتديد صالحياا وتنظيم

الشعبية العامة للضمان اإلجتماعي عن الصندوق يف التعاقد والتقاضي وميثله لدى وينوب أمني اللجنة   

  .الغري 

  بشــأن تقريـر بعض األحكــام الخاصة بالضمـان االجتماعــي (1)موجب أحكــام القانــون رقــم ) (5عــدلت المــادة . (1)
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رض أمني ية العامة يصدر بناء على عويكون تعيني مدير الصندوق وحتديد مرتبه بقرار من اللجنة الشعب  

  . (�)		 جتماعيان اإللضماللجنة الشعبية العامة ل

  

  

  (7)ادة ــــــــــم

   الصندوقإيرادات 

  :وق الضمان اإلجتماعي من دنتتكون إيرادات ص

  .واخلزانة العامة  اإلنتاجية واملنشآتفيها املضمونون وجهات العمل  يساهماإلشرتاكات الضمانية اليت  •

تصاص بفرضها للجنة ضرائب ورسوم أضافية ويكون األخمن  اإلجتماعيحصيلة ما يفرض لصاحل الضمان  •
  .الشعبية العامة 

  .سنويا لتغطية مصروفات املنافع وسد العجز بالصندوق  ما خيصص بامليزانية العامة للدولة •

  .وق دإعتمادات ميزانية التحول للمشروعات اليت خيتص ا الصن •
  .أموال الصندوق  ستثماراالعائد من  •
  .حصيلة أموال الزكاة  •

  .ما يرصد للصندوق من اهلبات والوصايا وربع األوقاف  •

  .التمويل األخرى  مواردما يؤول إلية من  •
أليه من اهليئة العامة للضمان  اآليلةواحلقوق واملوجودات واملمتلكات  األموالق مجيع وتكون ملكا للصندو   

  التقاعد والتأمني اإلجتماعي  ألنظمةاحلالية  واالحتياطاتالصندوق مجيع األموال كما تؤول إىل .اإلجتماعي 

  .وتكون أموال تقاعد العسكريني حسابا مستقال من حسابات الصندوق   
  

  

  (8)ادة ــــــــــم

  . مصروفات الصندوق 

العينية للضمان ختصص أموال صندوق الضمان اإلجتماعي للصرف منها على املنافع النقدية واملنافع   

  .اإلجتماعي وعلى ما يستلزمه استثمار أموال واحتياطيات الضمان اإلجتماعي 

وحتدد .وال جيوز الصرف من هذه األموال على املصروفات اإلدارية العمومية ألمانة الضمان اإلجتماعي   

  .يت يتحملها الصندوق اللوائح أنواع املصروفات العمومية واإلدارية املتعلقة باملنافع واالستثمارات وال

  

  

ـذا القانـون بمـوجب أحكام القـانون رقم  (6)عــدلت المـادة . (1) ــ   .م  1991لسنـة  (1)مـن هـ
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ويراعى بالنسبة حلصيلة أموال الزكاة أن ختصص هذه األموال كحساب مستقل للصرف منها يف املصارف   

  .الشرعية املنصوص عليها يف قانون الزكاة ولوائحه  األحكامالشرعية للزكاة دون غريها وتراعى بشأا 

  

  (9)ادة ــــــــــم

  ا%شتراك الضماني إجباري 

ين تنطبق ذإلزامي فيما يتعلق جبميع أفراد فئات املضمونني املشرتكني ال اإلجتماعييف الضمان  اإلشرتاك  

  .عليهم أحكام هذا القانون 

نصيبا يف أعباء منافع الضمان اإلجتماعي أو تكاليف خدماته أال يف وال جيوز حتميل املضمونني املذكورين   

  .حدود ما تنص عليه أحكام هذا القانون واللوائح اليت تصدر مبقتضاه 
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  الباب الثاني

  منافع الضمان ا%جتماعي

  

  (10)ادة ــــــــــم

  المنافع الضمانية 

  :وذلك على النحو املبني يف املواد التالية . يقدم الضمان اإلجتماعي منافع نقدية ومنافع عينية   

  

  (11)ادة ــــــــــم

  المنافع النقدية 

  :املنافع النقدية اليت يقدمها الضمان اإلجتماعي هي   

  :املعاشات وهي 1. 

  .معاش الشيخوخة  •
  .معاش العجز إلصابة العمل  •

  . معاش العجز لكلي لغري أصابة العمل  •

  .معاشات املستحقني عن املضمون  •
  .(�)	املعاش األساسي لفاقدي العائل ولعدميي الدخل  •

  .عالوة العائلة ألصحاب املعاشات 2. 

  .املنافع قصرية األمد 3. 

للعاملني حلساب أنفسهم يف حاالت العجز املؤقت للمرض أو أصابة  اليوميةوهي املساعدات املالية   

  .العمل أو الوالدة 

  .املنح املقطوعة 4. 

  :بالغ معينة تستحق كل منها دفعة واحدة عند توافر شروطها وهي وهي منح تقدر مب             

  .أعانة احلمل  •
  .منحة الوالدة  •

  .أعانة الدفن  •

  .منح الكوارث والطوارئ  •

  )ر أخر الكتابنظأ( 1985لسنة  (16)بمقتضى القانون رقم  األساسينظم صرف المعاش (1). 
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 (12)ادة ــــــــــم

  المنافع العينية 

  :املنافع العينية اليت يقدمها الضمان اإلجتماعي هي 1. 

  : الرعاية اإلجتماعية •

الراعي لكل من تقعد به ظروفه وهو ، وذلك باعتبار أن اتمع هو العائل ملن ليس له مأوى أو عائل   

  .الشخصية أو اإلجتماعية عن رعاية نفسه 

  :الرعاية الصحية النوعية  •

، وتستهدف كفالة األمن الصناعي والسالمة العمالية ورعاية حاالت إصابات العمل وأمراض املهنة   

  .الرعاية اإلجتماعية وتقدمي اخلدمات الصحية لنزالء دور ، ورعاية العجزة واملعوقني ، وإعادة التأهيل 

  .ي يبينه هذا القانون واللوائح اليت تصدر مبقتضاه هذه املنافع العينية على الوجه الذوتقدم 2. 
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  الفصل ا�ول

 }المنــافع النقديــة {

  

  (13)مــــــــــادة 

  سن إنتھاء الخدمة أو العمل 

أو عمله بسبب بلوغه السن احملددة قانونا لرتك العمل أو يستحق معاش الشيخوخة للمشرتك عند إنتهاء خدمته 1. 

  .اخلدمة 
  

ستني  (60)كما تكون . مخسا وستني ميالدية كاملة فيما يتعلق باملشرتكني من الرجال  (65)وتكون هذه السن 2. 
  :سنه ميالدية كاملة بالنسبة إىل الفئات اآلتية 

  .العامالت من النساء  •

  .ل أو الصناعات املضرة بالصحة اليت حتددها اللوائح الرجال العاملني يف األعما •

الرجال العاملني يف األعمال العادية وذلك بشرط أن يكون إنتهاء اخلدمة أو العمل بناء على موافقتهم وموافقة  •

  .اجلهات اليت يعملون ا 

عمل بعد اخلامسة والستني أو يعد على أنه جيوز ملن بلغ السن احملددة بالفقرة ب السابقة أن يستمر يف اخلدمة أو ال4. 
بشرط مرافقته جهة العمل أو اخلدمة وذلك اإلخالل بالشروط األخرى املقررة قانونا للبقاء  –حيسب األحوال  –الستني 

  .يف اخلدمة أو العمل 
  

ا يف قانون األحكام املتعلقة بسن إنتهاء اخلدمة أو العمل املنصوص عليه، وتعدل مبا يتفق مع أحكام هذه املادة 5. 
، م وغريها من التشريعات املنظمة للخدمة أو العمل ويف أنظمة الشركاء والعمال  1976لسنة  (55)اخلدمة املدنية رقم 

على أال خيل ذلك بالسن احملددة انتهاء اخلدمة يف قوانني نظام القضاء والشرطة وحرس اجلمارك ويسرى حكم التعديل 
  .د بالفقرة املذكور أعتبارا من التاريخ احملد

  

  .(�)	من هذا القانون (50)من املادة 6. 

  

  (14)مــــــــــادة 

  معاش الشيخوخة 

حيسب معاش الشيخوخة للمشرتك على أساس متوسط مرتبه الفعلي أو أجره الفعلي أو دخله املفرتض يف  •

 .خالل السنوات الثالث األخرية من مدة خدمته أو عمله 

( ويضرب هذا املتوسط يف   
	�

�	
( عن كل سنة خدمة أو عمل من العشرين سنة األوىل للمشرتك و) %2 

  . عن كل سنة خدمة أو عمل له تالية لذلك ) %2
        بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان اإلجتماعي  1986لسنة  (14)بموجب القانون رقم  (13)استبدلت المادة  .(1)

  )أنظر أخر الكتاب ( 
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من اخلد األدىن لألجور وال يزيد على مثانني يف املائة من ) مثانني يف املائة ( الشيخوخة عن على أال يقل معاش  •
  .متوسط املرتب أو األجر أو الدخل الذي سوى على أساه املعاش 

وال . ويقف اقتطاع اإلشرتاكات من مرتب املشرتك أو أجره أو دخله عمله احملسوبة احلد األقصى للمعاش  •

  .التالية لذلك التاريخ يف حساب املعاش تدخل املدة 
  .وتبني اللوائح األحكام التنفيذية لتسوية معاشات الشيخوخة وضوابط إستحقاقها وصرفها •
كما حتدد اللوائح األثر الذي يلحق مبعاش الشيخوخة يف حالة إيواء صاحبه بدار الشيخوخة أو العجزة أو  •

  .ة املعوقني أو بغريها من دور الرعاية اإلجتماعي
  

  (15)مــــــــــادة 

  عودة أصحاب المكافآت إلى العمل 

أذا كان املشرتك قد حصل على مكافأة مبقتضى نظام التقاعد أو أعانة إمجالية مبقتضى نظام التأمني   

  مث عاد إىل العمل أو اخلدمة حتت نظـام معـاش الشيخـوخة ، اإلجتماعي 

، مله السابقة يف حساب معاش الشيخوخة وفقا ألحكام هذا القانون فتدخل مدة خدمته أو ع، املقرر ذا القانون 

بشرط أن يرد إىل صندوق الضمان اإلجتماعي قيمة املكافأة أو اإلعانة اليت كان قد تتقاضاها عن مدة اخلدمة أو العمل 

  .ويكون الرد وفقا ملا تبينه اللوائح .املذكورة 

و اخلدمة بعد سريان نظام معاشات الضمان اإلجتماعي فإذا مل يعد األشخاص املذكورون على العمل أ  

  .وال يعاملون مبقتضى نظام معاشات الشيخوخة املقدرة ذا القانون ، فتبقى هلم املكافأة أو اإلعانة اليت استحقوها 

  

  (16)مــــــــــادة 

  عودة أصحاب المعاشات إلى العمل 

أو لقانون التقاعد أو التأمني اإلجتماعي خدمة أو  إذا زاول صاحب املعاش املستحق وفقا هلذا القانون  

فيوقن صرف معاشه أعتبارا من أول الشهر التايل لتاريخ عوره غلى ، عمال خيضعه ألحكام قانون الضمان اإلجتماعي 

    .اخلدمة أو العمل ويستمر موقوفا طوال مدة خدمته أو عمله اخلاضع للضمان اإلجتماعي 
    

له فيعاد تقدير معاشه على أساس ضم مجيع مدد عمله أو خدمته احملسوبة وفقا فإذا إنتهت خدمته أو عم  

      .(�)	من هذا القانون  (39)وذلك مع مراعاة حكم املادة . للقوانني 

 

 

       م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان اإلجتماعي 1985لسنة  8مكرر وذلك بموجب القانون رقم  (16)أضيفت المادة (1) 

   ) أنظر أخر الكتاب ( 
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  (17)مــــــــــادة 

  معاش العجز بسبب إصابة العمل أو مرض المھنة 

. فأنه يستحق معاشا كامال ، إذا إنتهت خدمة املشرتك أو عمله بسبب إصابة عمل أعجزته عجزًا كليا عن الكسب 1. 

  . فإذا عجز عن الكسب بسبب إصابة العمل عجزا جزئيا فإنه يستحق معاشا جزئيا أو أعانة مقطوعة 
  

  :وذلك على النحو األيت  ويكون إستحقاق املعاش العامل أو اجلزئي أو اإلعانة حبسب درجة العجز2. 

                    

   المنفعة النقدية                                                     درجة العجز                   

  أقل من مخسة يف املائة                                           ال تستحق أي منفعة نقدية  •

  إعانة مقطوعة        من ثالثني يف املائة                        من مخسة يف املائة إىل أقل •
  معاش جزئي    من ثالثني يف املائة على أقل من ستني يف املائة                        •

 معاش كامل    من ستني يف املائة إىل مائة يف املائة                                     •

 

وحتديد نسبة العجز بدرجة فقد القدرة على الكسب وحبسب نوع العمل واجلزء املصاب من اجلسد ومع مراعاة حكم 3. 
  .من هذا القانون  (52)من املادة  (9)الفقرة 

  

على أال يقل هذا املعاش عن ، من هذا القانون  (14)وحيسب املعاش الكامل على األساس املنصوص عليه باملادة 4. 
ش األساسي املقرر مبقتضى هذا القانون مضافا إليه نصف أخر دخل أو مرتب أو أجر إستحقت على أساسه قيمة املعا

  .من قيمة الدخل أو املرتب أو األجر املذكور بأي حال  (%100)
  

وتقدر اإلعانة املقطوعة بنسبة درجة العجز إىل معاش . وحيسب املعاش اجلزئي بنسبة درجة العجز إىل املعاش الكامل 5. 
  .سنة كاملة 

  

  .وحتدد اللوائح أمراض املهن وحاالا وشرط إعتبارها . وتأخذ أمراض املهنة حكم إصابات العمل 6. 
  

  (18)مــــــــــادة 

  إصابة العمل معاش العجز الكلي لغير 

ناشئ عن عدم اللياقة  –أو أكثر  60%بنسبة  –إذا إنتهت خدمة املشرتك أو عمله بسبب كلي مستدمي  •

فأنه يستحق معاشا حيسب على ، وكان ذلك ال يرجع إىل أصابة عمل ، الصحية أو عن مرض أو حادث 
 .مضافا إليه ) من هذا القانون  14احملسوب وفقا حلكم املادة ( من املعاش الكامل ) مخسني يف املائة ( أساس 

 �
�	
            اك من العشرين سنة األوىل من مدة العمل أو اخلدمة أو اخلدمة و عن كل سنة أشرت ) نصف يف املائة % (

  .عن كل سنة خدمة أو عمل تزيد على ذلك ) أقنان يف املائة  %2 (           
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  .من هذا القانون  (17)من املادة ) جــ(ويف شأن تقدير العجز وحتديد نسبته يتبع حكم الفقرة  •
وال يقل معاش العجز الكلي املستدمي الذي يستحق حبكم هذه املادة عن قيمة املعاش األساسي املقرر مبقتضى  •

هذا القانون مضافا إليه نصف أخر دخل أو مرتب أو أجر أستحق على أساسه االشرتاك قبل إنتهاء اخلدمة أو 
من الدخل أو املرتب أو األجر ) ئة مثانني يف املا 80%( وال جياوز املعاش . العمل بسبب العجز الكلى 

  .املذكور بأي حال 

  

  (19)مــــــــــادة 

  أحكام العجز ولجان تقديره 

ضوابط وإجراءات تقديره وتشكيل اللجان و (17-18) تبني اللوائح أحكام العجز املشار إليه باملادتني   
اللوائح األحكام التنفيذية ملعاشات وإعانات  وتضع هذه. اليت تتوىل ذلك التقدير وبيان اختصاصاا وتنظيم أعماهلا 

كما تبني أحكام أعادة الفحص الطيب للتحقق ، العجز املقررة باملادتني املذكورتني وقواعد إستحقاقها وتسويتها وصرفها 
أو واألثر الذي يلحق باملعاش عند  حتسن احلالة بسبب أعادة التأهيل أو بعري ذلك من األسباب ، من إستمرار العجز 

  .عند إيواء صاحب املعاش بدار للعجزة أو املعوقني أو بغريمها من دور الرعاية اإلجتماعية 
  

 (20)مــــــــــادة 

  الحاجة لخدمة شخص أخر 

أو صاحب معاش العجز الكلي لغري أصابة ، أذا كان صاحب معاش العجز الكلي بسبب أصابة العمل   
جاز أن يزاد ، لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للعجز ، أخر له حيتاج بصفة مستمرة إىل خدمة شخص ، العمل 

، وذلك حبسب نوع اخلدمة الالزمة ومدى احلاجة إليها . مخسة وعشرين يف املائة منه  (25%)معاشه مبقدار ال جياوز 
  .وعلى الوجه الذي تبينه اللوائح 

  

  (21)مــــــــــادة 

  معاشات الورثة المستحقين عن المضمونين

فيحسب املعاش الذي كان يستحقه بافرتاض أنه عجز عجزا  ، أذا إنتهت خدمة املشرتك أو عمله بسبب الوفاة  •
  ويصرف نصيب من هذا املعاش إىل املستحقني عنه من أفراد أسرته . كليا 

فيصرف ألفراد أسرته املستحقني  (14-17- 18)وإذا توىف صاحب املعاش املقرر وفقا ألحكام أحدى املواد  •
  .نه نصيب من ذلك املعاش ع

ومقدار ، وشروط استحقاقهم ، وحتدد اللوائح فئات أفراد األسرة املستحقني عن املشرتك وعن صاحب املعاش  •
ونسبة هذه األنصبة إىل معاش املتوىف وأحوال إنتهاء احلق يف املعاش أو وقفه أو ، ما يستحقونه من أنصبة 

  .احلالة  نقصه تبعا لزوال شروط اإلستحقاق أو تغري
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ــــادة    (�)	 (22)مــــــ

  المعاش ا�ساسي 

املعاش األساسي هو اخلد األدىن الذي يكفله نظام الضمان اإلجتماعي ملن ليس له معاش أخر  ويستحق املعاش 1. 

  : األساسي للمضمونني األيت بيام 
  الذين بلغوا سن الشيخوخة املقرر يف هذا القانون  •

  .العمل العاجزين كليا عن  •

  .من أنقطعت بعم سبل العيش أو ضاقت عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم  •

  .األرامل  •

  .األيتام  •

على أن يشرتط ألستحقاق هذا املعاش أال يكون ألي من أفراد ، ويكون بيان شروط إستحقاق كل فئة وفقا للوائح 2. 

األساسي فإذا كان هلم من ذلك ما تقل قيمته عن قيمة هذه الفئات مرتب أو أجر أو معاش أو إيراد يبلغ مقدراه املعاش 

وإذا كان ملستحق املعاش األساسي حق يف نفقة مل تؤد إليه فيحل . املعاش األساسي فيستحق هلم الفرق بني القيمتني 

  .صندوق الضمان اإلجتماعي حمل مستحق النفقة عند االقتضاء إىل أن يتم التنفيذ ا 

  .ل أربعني دينارا ليبيا شهريا .د 40ساسي  وتكون قيمة املعاش األ3. 

  .وتبني اللوائح القواعد واإلجراءات التنفيذية الالزمة لضبط إستحقاق املعاشات األساسية وصرفها 4. 

  وإذا توافـرت شروط استحقاق املعاش األساسي يف أي من املنتفعني بنظـام التقاعــد أو بنظام5. 

وكان له معاش تقاعدي أو تأميين تقل قيمته عن قيمة املعاش األساسي ، عنهم التأمني اإلجتماعي أو املستحقني 

  .فيستحق له الفرق بني القيمتني 

وأن كان يستحق مكافأة اية اخلدمة وفقا لنظام التقاعد أو أعانة إمجالية للشيخوخة أو إعتالل الصحة   

  .عاش األساسي املستحق حمل املكافأة أو اإلعانة املذكورة فيحل امل، أو الرتمل أو التيتم مبقتضى نظام التأمني اإلجتماعي 

من هذه املادة صايف اإليراد الفعلي الذي يتحقق نتيجة العمل أو اجلهد أو ) ب(ويقصد باإليراد املشار إليه بالفقرة 6. 

  االبتكار أو اإلجيارات أو النفقة أو اإليراد املرتب أو من أدارة أي نوع من 

  

 )أنظر أخر الكتاب (  (16)والقانون (      ) عدلت هذه المادة بالقانون . (1)
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  . (�)	أنواع األعمال بشرط أن يتخذ صفة الصبات واإلستقرار ملدة ال تقل عن ستة أشهر 

  

  (23)مــــــــــادة 

  منحة الوفاة

                        واد ــامل  دىأو وفاة صاحب املعاش املقرر وفقا ألحكام أح، يف حالة وفاة املشرتك  •

إىل املستحقني عنه من أفراد ، يستمر أداء مرتبه أو أجره أو دخله أو معاشه ،  (22-21-18-17-14)
 يف املواعيد احملددة للصرف بافرتاض عدم ، أسرته الذين حتددهم لوائح 

  .وفاته و وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليني له 
ويكون أداء املرتب أو األجر أو الدخل من اجلهة اليت كان يصرف منها للمشرتك مرتبه أو أجره دخله حال  •

  .ويكون أداء املعاش من خزانة صندوق الضمان اإلجتماعي اليت كان يصرف منها املعاش قبل وفاته . حياته 

أفراد أسرته منحة الوفاة من صندوق فإذا كان املشرتك من العاملني حلساب أنفسهم فيمنح املستحقون عنه من  •
ستني يف حالة  60%الضمان اإلجتماعي وحتسب قيمتها على أساس الدخل املفرتض ملدة ثالثة أشهر بواقع 

 .سبعني يف املائة منه يف حالة الوفاة بسبب أصابة عمل % 70وبواقع ، الوفاة العادية 
 .عليها وتعترب هذه املبالغ منحة ال جيوز إسرتدادها أو احلجز  •

  

  (24)مــــــــــادة 

  عRوة العائلة 

  :يستحق صاحب املعاش عالوة عائلة تصرف له شهريا بالفئات اآلتية   

  .أربعة دنانري شهرية عن زوجة واحدة  •
    .                          دينار أن شهريا عن كل طفل  •

وألصحاب ، املعاشات اليت تفرر مبقتضى هذا القانون وتستحق هذه العالوة ألصحاب املعاشات األساسية وغريها من 

. وذلك فيما عدا معاش العجز اجلزئي إلصابة العمل ، املعاشات املقررة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمني اإلجتماعي 

  .زوجات ويقصد بالعائلة يف هذا اخلصوص الزوج والزوجة واألبناء الذكور إىل سن الثامنة عشرة والبنات غري املت

  .وتنظم اللوائح شروط وقواعد إستحقاق وصرف هذه العالوة   

  

  

 

  ) أنظر أخر الكتاب(بشأن المعاش األساسي  1985لسنة (16) تعتبر هذه المادة ملغاة بموجب القانون رقم (1). 
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  (25)مــــــــــادة 

  المنافع قصيرة ا�مد 

قصرية األمد تعويضا له عن الدخل املفرتض الذي يستحق املشرتك العامل حلساب نفسه منافع نقدية   

  :يفقده بسبب العجز الوقيت الناشئ عن املرض أو أصابة العمل أو الوالدة على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات اآلتية 

 

  :يف حالة املرض العادي 1. 

 .ستون يف املائة من الدخل املفرتض وملدة أقصاها سنة  (%60)

  : يف حالة إصابة العمل 2.

  .سبعون يف املائة من الدخل املفرتض وملدة أقصاها سنة  (%70)

  :يف حالة الوالدة 3. 

  .مائة يف املائة من الدخل املفرتض وملدة ثالثة أشهر شاملة ملا قبل الوضع وبعدة  (%100)

  .وتبني اللوائح شروط وقواعد إستحقاق املنافع النقدية املذكورة للعاملني حلساب أنفسهم  •

املضمونون من الشركاء واملوظفني والعمال فتتوىل جهات اخلدمة أو العمل تعويضهم عن املرتب أو األجر أو أما  •
وجيب أن تتضمن ذلك القواعد ، بسبب املرض أو أصابة العمل أو الوالدة  –بصفة وقتية  –الدخل املفقود 

ات املذكورة على أال يقل التعويض الذي املنظمة لشئون الشركاء واملوظفني والعمال واملتعلقة بكل فئة من الفئ
  .يقرر هلم عن احلدود الواردة يف هذه املادة 

  

  (26)مــــــــــادة 

  المسئولية في حالة إصابة العمل 

يكون للمشرتك املصاب أو لورثته يف حالة وفاته املطالبة بتعويض عن إصابته من املسئول إذا كان غري جهة  •

العمل أو اخلدمة إذا حدثت اإلصابة بسبب خمالفتها لقوانني أو أنظمة العمل أو ومن جهة ، العمل أو اخلدمة 

  .أو تقصريها يف إختاذ إجراءات األمن الصناعي والسالمة العمالية ، اخلدمة 

وتكون جهة العمل أو اخلدمة مسئولة أمام صندوق الضمان اإلجتماعي عن إصابات العمل اليت تقع للعاملني  •

ا لقوانني أو لوائح وأنظمة العمل أو اخلدمة أو تقصريها يف إختاذ أحتياطات األمن الصناعي ا نتيجة خمالفته

 . لإلصابة وللصندوق حينئذ أن يعود على جهة العمل أو اخلدمة املذكورة مبا تكبده نتيجة. والسالمة العمالية 



20 

 

  

 (27)  مــــــــــادة 

  المنح المقطوعة             

  :املنح املقطوعة األيت بياا وتستحق كل منها دفعة واحدة مىت توافرت شروطها تصرف للمشرتك   
وقيمتها ثالثة دنانري  –أعانة احلمل وتستحق عن املدة اليت تبدأ من الشهر الرابع للحمل حىت متام الوضع  •

  .شهريا 
  مخسة وعشرون دينارا ليبيا  –منحة الوالدة وقيمتها  •

  .دينارا ليبيا  مخسون –أعانة الدفن وقيمتها  •

  .منح الكوارث والطوارئ وتستحق يف احلاالت اليت تبينها اللوائح وبالفئات اليت حتددها  •
  .وتنظم اللوائح شروط وقواعد إستحقاق املنح املقطوعة وصرفها 

  

  (28) مــــــــــادة

  زيادة المنافع النقدية 

من هذا  (22)جيوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة املعاش األساسي املقرر باملادة   
أو زيادة نسب عدد املنافع قصرية ، أو تعديل احلد األدىن واحلد األعلى للمعاشات األخرى املقررة ذا القانون ، القانون 
  .قطوعة املقررة مبقتضى أحكامه أو زيادة مقدار عالوة العائلة أو املنح امل، األمد 

  
� �

� �

� �
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  الفصل الثاني

 } المنافع العينية{

  

  (29)مــــــــــادة 

 

 ًXالرعاية ا%جتماعية أو : -  

  :يقدم الضمان اإلجتماعي خدمات الرعاية اإلجتماعية اآلتية

  .اإليوائية رعاية من ال راعي هلم من األطفال يف دور احلضانة اإليوائية ورياض األطفال  •

  .رعاية من ال راعي هلم من البنني والبنات يف دور الرعاية اخلاصة هلم  •

رعاية الشيوخ من اجلنسني يف دور الشيخوخة أو رعايتهم رعاية شخصية يف البيت يف األخوال اليت تقتضى  •
  .ذلك 

  .رعاية العجزة واملعوقني يف الدور اخلاصة بذلك  •

  .تربية األحداث ويف دور توجيه املرأة  رعاية األحداث من اجلنسني يف دور •

  .تقدمي املساعدات العينية يف حاالت الكوارث و الطوارئ  •

عية للفرد واألسرة والرتفيه اإلجتماعي يف احلدود اليت اخلدمة اإلجتماعية للمضمونني وتشمل الرعاية اإلجتما •
  .تضعها اللوائح اليت تصدر ذا الشأن 

، كما تنظم دور الرعاية واخلدمات اليت تقدمها .اإلجتماعية وشروط إستحقاقها وتنظم اللوائح أوجه الرعاية 

على أن يراعي ذا الشأن أن تتواىل دور الرعاية اإليواء والرعاية اإلجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل على حنو 

  .متكامل 

  (30)مــــــــــادة  

  

  -:ة التي يقدمھا الضمان ا%جتماعي الرعاية الصحية النوعية تشمل الرعاي ثانيا

وكفالة ، ميا يف ذلك الكشف الدوري لضمان الوقاية من إصابات العمل وأمراض املهن ، إختاذ تدابري األمن الصناعي  .1

وتقدمي خدمات الطب الصناعي الالزمة إلسعاف حاالت اإلصابات واألمراض املذكورة فور حدوثها ، السالمة العمالية 

م واللوائح اليت تصدر ذا  1976لسنة  )93( الصناعي والسالمة العمالية رقم يذا ألحكام قانون األمنوذلك تنف، 

  .الشأن 
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، وذلك أثار اإلعاقة أو ختفيفها لديهم ، يل املرضى واملصابني ملنحهم فرصا جديدة للعمل واإلنتاج هإعادة تأ .2

  .أو حرف أخرى مناسبة وبالعمل على تدريبهم على مهنهم أو حرفهم أو على مهن 

  .ني والعجزةالرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة للمعوق. 3

بذلك سواء كان سبب العجز إصابة العمل أو مرض املهنة أو تقدير العجز الصحي من خالل اللجان املختصة ب .4

تب عليه إستحقاق أية منافع مستدميا أو مؤقتا ز وذلك مىت كان يرت ، وسواء كان عجزا كامال أو جزئيا ، املرض العادي 

  .ضمانية 

  .الرعاية الصحية الشاملة لنزالء دور الرعاية اإلجتماعية  .5

ويف املصانع وغريها من مواقع ، وتقدم خدمات الرعاية الصحية النوعية السالف بياا يف املراكز الضمانية  •

  .يف دور الرعاية اإلجتماعية ، ني ومصحات العجزة واملعوق، ويف مراكز إعادة التأهيل ، العمل واإلنتاج 

وتبني اللوائح إجراءات التنسيق وحتقيق التكامل فيما يتعلق بالرعاية الصحية النوعية بني أمانة الضمان  •

وفيما يتعلق باألمن الصناعي والسالمة العمالية والتدريب والتأهيل املعىن واحلر يف ، اإلجتماعي وأمانة الصحة 

 .اإلجتماعي وأمانة اخلدمة العامة بني أمانة الضمان 
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  الباب الثالـث

  المضمونون

  

  (31)مــــــــــادة 

  فئات المضمونين 

  :املضمونون املنتفعون بأنظمة الضمان اإلجتماعي هم   

  -:أوXً المشتركون 

  :اإلشرتاكات وهم وهم املضمونون الذين يستحقون املنافع الضمانية النقدية والعينية مقابل   

  الشركاء يف املنشات اإلنتاجية  •
املوظفون العموميون باألمانات واهليئات واملؤسسات العمامة وباللجان الشعبية وسائر اجلهات العمة مبا يف ذلك  •

  .رجال الشرطة وحرس اجلمارك 
  .العاملون مبقتضى عقود عمل  •
  .أو يف الزراعة أو الصناعة أو غري ذلك من األعمال العاملون حلساب أنفسهم يف املهن احلرة أو احلرف احلرة  •

  .املستحقون من أفراد اسر الفئات األربع السالف ذكرها يف حالة وفاة املشرتك أو صاحب املعاش  •

  -:الذين يستحقون المعاشات ا�ساسية  نثانياً المضمونو

أنقطعت م سبل العيش أو ضاقت وهم الذين ال عائل هلم من األرامل واأليتام والشيوخ والعاجزين ومن   

  .عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم 

  - :ثالثاً المضمونون الذين يتلقون خدمات الرعاية ا%جتماعية 

رجال القوات المسلحة على أن يكون لھم نظام ضماني قائم بذاته يتضمنه  رابعاً 
  - :قانون تقاعد العسكريين 

الليبيني بأنظمة الضمان اإلجتماعي وذلك يف احلدود اليت تبينها اللوائح ومع وينتفع املقيمون يف الدولة من غري  •

  .مراعاة اإلتفاقيات الدولية 
وتضع اللوائح القواعد التنفيذية املتعلقة بفئات املضمونني وشروط وأوضاع تطبيق أحام هذا القانون على كل فئة  •

  .منهم 
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  الباب الرابع

  تمويل الضمان ا%جتماعي

  

  (32)مــــــــــادة 

  موارد الضمان ا%جتماعي 

  :يكون متويل الضمان اإلجتماعي من اإلشرتاكات واملراد األخرى على النحو املبني فيما يلي   
� �

  -:أوXً ا�شتراكات 

  :بياا وتراعي فيها األسس األيت ، وتصدر بتحديدها الئحة تعد بناء على دراسات فنية ضمانية وأكتوارية              

  :تفرض اإلشرتاكات مقابل خدمات الضمان اإلجتماعي على النحو األيت 1. 

  .أشرتاك واحد يف مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب أصابة العمل  •

  .ومعاشات الورثة واملنح املقطوعة ، والعجز الكلى لغري أصابة عمل  •
  .حلساب أنفسهم إشرتاك يف مقابل املساعدات النقدية املؤقتة للعاملني  •

  .إشرتاك يغطي بصفة جزئية تكلفت خدمات الرعاية اإلجتماعية  •

  .إشرتاك يف مقابل اخلدمات الصحية النوعية واخلدمات الطبية األساسية للمشرتكني وأفراد أسرهم  •

بني وحتدد اإلشرتاكات بالنسبة للشركاء وللعاملني حلساب أنفسهم على أساس دخل مفرتض خيتاره كل منهم من 2. 

وأما بالنسبة إىل . قائمة للدخول املفرتضة تضعها الئحة اإلشرتاكات ومع مراعاة القواعد اليت تتضمنها هذه الالئحة 

ويشمل املرتب أو األجر املذكور ما ، املوظفني والعمال فتحدد اإلشرتاكات على أساس املرتب الفعلي أو األجر الفعلي 

مضافا إليه ما يستحقه من عالوات وبدالت ومزايا مالية أخرى ذات صفة  يتقاضاه املشرتك من مرتب أو أجر أساسي

  .مستقرة ثابتة ومنتظمة 

  :ويوزع عبء اإلشرتاك على الوجه اآليت 3.

  : بالنسبة إىل الشركاء ) أ

  . تؤدي املنشأة كامل اإلشرتاك الذي يستحق عن الشريك خصما من نصيب الشركاء يف دخل املنشأة   

  :باملوظفني والعمال وفيما يتعلق ) ب

  : يوزع عبء اإلشرتاك على ثالثة أطراف بالنسب اآلتية   

  .على األقل من اإلشرتاك  40%اخلزانة العامة وتتحمل  •

  .من اإلشرتاك  35%جهة العمل وتتحمل  •
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  .من اإلشرتاك على األكثر  25%املشرتك ويتحمل  •
  :وبالنسبة للعاملني حلساب أنفسهم ) ج

غلى األكثر من اإلشرتاك وتتحمل  60%يوزع عبء اإلشرتاك على طرفني وذلك بأن يتحمل املشرتك   

  .منه على األقل  40%اخلزانة العامة 

ويراعى يف مجيع األحوال التالزم يف أساس احلساب بني املنافع الضمانية اليت تقدم للمشرتك وبني اإلشرتاكات اليت 4. 

  .حتصل يف مقابل هذه املنافع 

وحتجج اللوائح امللزم باألداء ويستمر األلتزام بأداء اإلشرتاك حىت تاريخ . ويكون اإلشرتاك إلزاميا عن كل مشرتك 5. 

  .من هذا القانون  (14)وذلك مع مراعاة حم الفقرة ج من املادة ، إنتهاء خدمة املشرتك أو عمله 

  .حتددها اللوائح  وحتصل اإلشرتاكات بطريق األداء مباشرة يف املواعيد اليت6. 

تعديل  –تعد يف ضوء تقارير املركز املايل لصندوق الضمان اإلجتماعي ومدى املنافع اليت يقدمها  –وجيوز بالئحة 7. 

واجلهات اليت ، ونسب املسامهة فيها ، وتعديل طريقة توزيع أعباء اإلشرتاكات ، مقادير اإلشرتاكات وطريقة حتديدها 

  .لق بكل منفعة من املنافع الضمانية تتحمل عبء اإلشرتاك املتع
� �

العامة لصالح الضمان ا%جتماعي  ةثانيا المبالغ التي تخصصھا الدولة في الميزاني
  -:سنويا 

  :ويراعي ذا اخلصوص . وذلك بياء على عرض أمني اللجنة الشعبية العامة للضمان اإلجتماعي   
من هذا  (8)أن تتوىل الدولة تغطية املصروفات اإلدارية والعمومية للضمان اإلجتماعي مع مراعاة حكم املادة  •

  .كما تغطي أي عجز قد يطرأ على ميزانية صندوق الضمان اإلجتماعي ، القانون 
اليت تستحق أن ختصص الدولة موارد ثابتة تكفل التمويل الذايت الكامل للمعاش األساسي وعالوة العائلة  •

  .ألصحاب احلق يف هذا املعاش 
القرارات الالزمة لتحديد ، وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمني اللجنة الشعبية العامة للخزانة  •

مبا يف ذلك فرض ضرائب أضافية أو رسوم ، وقواعده ، وجهات هذا التمويل ، مصادر متويل املعاش األساسي 
  .إىل الضرائب أو الرسوم القائمة بنسب معينة باإلضافة 

� �

  -:ريع استثمار أموال صندوق الضمان ا%جتماعي واحتياطياته وممتلكاته  ثالثاً 

  .ويعفي هذا الريع من مجيع الضرائب والرسوم   
� �
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  -:ا%يرادات ا�خرى  رابعاً 

التربعات أو وهي اإليرادات اليت تؤول إىل صندوق الضمان اإلجتماعي من الوصايا أو اهلبات أو   

فإذا كان مصدرها من خارج الدولة الليبية فيشرتط لقبوهلا . بشرط موافقة جلنة الصندوق على قبوهلا ، األوقاف أو غريها

  .موافقة اللجنة الشعبية العامة 

  

  (33)مــــــــــادة 

  أنظمة الحسابات واXستثمارات 

لصندوق الضمان اإلجتماعي مبا يكفل احملافظة على تضع اللوائح القواعد واإلجراءات املالية واحلسابية   
ويراعي مسك حساب . وإستقالل وضبط حسابات إيراداته ومصروفاته ، موجوداته أته وأمالكه وأمواله العقارية واملنقولة 

  .مستقل لكل نوع من أنواع املنافع الضمانية 
تتضمن بيان وسائل ، عي كما تصدر الئحة بشأن استثمار أموال واحتياطيات الضمان اإلجتما  

وسائر االعتبارات األخرى اليت ، والعائد ، والسيولة ، على أن تراعى يف ذلك اعتبارات السالمة ، االستثمار وأنظمته 
  . تساعد على حتقيق التنمية االقتصادية واإلجتماعية

  

  (34)مــــــــــادة 

  المركز المالي وتقييم المنافع 

وجيري ) . اكتواري(للصندوق مبعرفة خبري أو أكثر يف رياضيات الضمان اإلجتماعي يفحص املركز املايل   

  .هذا الفحص دورية عن فرتات ال تزيد كل منها على ثالث سنوات 

يف ضوء ، واإلشرتاكات اليت حتصلها ، ويعاد النظر يف تقييم املنافع اليت تقدمها أمانة الضمان اإلجتماعي   

صدر بشأن أعادة التقييم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمني اللجنة الشعبية وي، نتيجة الفحص املذكور 

  .العامة للضمان اإلجتماعي 
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  الباب الخامس

  أحكام عامة

  

 (35)ادة ــــــــــم

  حسب مدد العمل والخدمة 

وأحكام ضم مدد ، تضع اللوائح قواعد حساب مدد وخدمة املشرتكني ألغراض تسوية حقوقهم الضمانية  •

مبا يف ذلك املدد اليت قضيت يف ظل أنظمة ، اخلدمة والعمل السابقة واسرتداد املكافآت اليت إستحقت عنها 
واملدد احملسوبة مبقتضى اإلتفاقيات الدولية للضمان ، التقاعد وتقاعد العسكريني والتأمني اإلجتماعي 

  .اإلجتماعي 
أن تضم ، ين ينقلون إىل وظائف اخلدمة املدنية أو األعمال األخرى ويراعي بشأن رجال القوات املسلحة الذ •

مدد خدمتهم العسكرية حمسوبة وفقا لقانون اخلدمة العسكرية وقانون تقاعد العسكريني إىل مدد خدمتهم 
  . وتسوى حقوقهم عن كل مدد خدمتهم عن انتهائها وفقا ألحكام هذا القانون ، الضمانية 

اخلدمة العسكرية فتتبع بشأن إنتهاء خدمته وتسوية مستحقاته التقاعدية أحكام قانون فإذا نقل املشرتك غلى  •
  . تقاعد العسكريني

  

  (36)مــــــــــادة 

  التسوية عند إنتھاء الخدمات وا�عمال 

يستمر سريان أنظمة الضمان اإلجتماعي على املشرتك ولو أنتقل من عمل أو خدمة إىل عمل أخر أو   

وال جتري تسوية حقوقه الضمانية أال بعد إنتهاء خدماته وأعماله مجيعا ، تنطبق عليه أحكام هذا القانون خدمة أخرى مما 

  . وذلك على النحو الذي يقرره هذا القانون، 

  

  (37)مــــــــــادة 

  التسوية خRل ثRثة أشھر 

                        (14-17-18-21-22)كام املواد تتم تسوية املعاشات الضمانية اليت تستحق مبقتضى أح                
ويف خالل مدة ال جتاوز ثالثة أشهر من تاريخ وفار املشرتك أو إنتهاء خدمته أو ، من هذا القانون على وجه السرعة 

  .عمله أو حتقق بسبب استحقاقه للمعاش أيا كان 
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  (38)مــــــــــادة 

  السن إنتھاء الخدمة أو العمل قبل بلوغ 

من (13) أذا إنتهت خدمة املشرتك أو عمله ألي سبب من األسباب القانونية قبل بلوغ السن احملددة باملادة  •
 14-17-18)(ومل يستحق بسبب إنتهاء خدمته أو عمله معاشا من املعاشات املقررة باملواد ، هذا القانون 

فيستمر صرف ما كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته أو عمله من مرتب أو أجر أو غريها إىل أن يلحق بوظيفة 
وذلك يف احلدود ووفقا للقواعد اليت توضع ذا الشأن بقرار تصدرها اللجنة الشعبة ، أخرى أو عمل أخر 

  .ة اخلدمة العامة العامة بناء على إقرتاح أمانة الضمان اإلجتماعي وأمانة اخلزانة وأمان
وانتهت خدمته أو عمله ا لغري ، فإذا كان املشرتك من فئة املقيمني بالدولة  بسبب العمل من غري املواطنني  •

فأنه يتقاضى عن مدة عمله أو خدمته ، من هذا القانون  (13-14-17-18)األسباب املشار إليها باملواد 
وذلك ما مل تدخل هذه املدة يف حساب املدد اليت تنظم ، ا أعانة إمجالية تضع اللوائح نظامها وطريقة حسا

  .ضمها وحساا اتفاقيات الضمان اإلجتماعي اليت تربم بني اجلماهريية والدولة التابعة هلا املشرتك املذكور 
  

  (39)مــــــــــادة 

  عدم جواز الجمع بين المعاشات 

قا ألحكام هذا القانون أو لتشريعات التقاعد أو التأمني ال جيوز أن جيمع املشرتك بني املعاش املقرر له وف  
وبني مرتب أو أجر أو دخل يستحقه عن خدمته لدى جهة عامة أو جهة ميلك الشعب أو الدولة كل أو ، اإلجتماعي 

كما يستثين أي مقابل يصرف للمشرتك صاحب ، ويستثين من ذلك املعاش اجلزئي إلصابة العمل . بعض رأس ماهلا 
  .عن أعمال عارضة أو وقتية وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح  املعاش

وال جيوز اجلمع بني أكثر من معاش يؤدي من صندوق الضمان اإلجتماعي أو من أية خزانة عامة أخرى   
فيؤدي إليه ، سواء كان ذلك بالتطبيق ألحكام هذا القانون أو ألي قانون أخر ، فإذا أستحق الشخص أكثر من معاش 

على أن تبني اللوائح احلاالت اليت جتيز طبيعتها االستثناء من هذه القاعدة وحدود . عاش األكثر فائدة له دون غريه امل
  .ذلك وضوابطه 

  

  (40)مــــــــــادة 

  إلتزام جھات العمل با�خطار 

، العمل على كل من الوحدات اإلدارية واللجان الشعبية واملنشات واجلمعيات والشركات وسائر جهات   

أن ختطر اللجنة الشعبية  –اليت يستخدم أحد أصحاب املعاشات أو أحد املستحقني يف املعاش وفقاً ألحكام هذا القانون 

للضمان اإلجتماعي يف البلدية املختصة باسم من تستخدمه وتاريخ التحاقه باخلدمة أو العمل ومرتبه أو أجره أو دخله 

  .واجلهة اليت يصرف منها معاشه 
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  (41)ـــــــــادة مـ

  ضمانات التحصيل 

واللوائح الصادرة مبقتضاه مبا يف ذلك ، يكون للمبالغ املستحقة للصندوق مبقتضى أحكام هذا القانون  •
امتياز على مجيع أموال امللزم بأدائها و وتستويف مباشرة بعد املصروفات  –اإلشرتاكات وغرامات التأخري 

  القضائية 
غرامات وسائر املبالغ املستحقة للصندوق بإجراءات احلجز اإلداري وفقا لقانون احلجز وتستويف اإلشرتاكات وال •

  .اإلداري والقرارات اليت تصدر تنفيذا له وذلك أيا كان املدين ا 
  .وجيوز تقسيط املبالغ املستحقة وفقا للشروط واألوضاع اليت تبينها اللوائح  •

ويكون ، ية يد كانت كافة مستحقات الضمان اإلجتماعي وتضمن املنشأة أو جهة العمل بصفة عامة يف أ •

اخللف مسئوال بالتضامن مع أصحاب املنشأة السابقني عن الوفاء جبميع اإللتزامات املستحقة عليهم للضمان 
على أنه يف حالة إنتقال أحد عناصر املنشأة إىل الغري بالبيع أو النزول أو الوصية أو اإلرث أو غري ، اإلجتماعي 

  . من التصرفات فتكون مسئولية اخللف يف حدود قيمة ما أل إليهذلك 

  

  (42)مــــــــــادة 

  ضمانات المنافع المستحقة 

، ال جيوز إسقاط أو وقف حقوق املضمون أو حقوق املستحقني عنه يف املعاشات أو املنافع الضمانية األخرى  •
كما ال جيوز احلرمان من . تأديبية ضده ولو كان ذلك بسبب إختاذ إجراءات أو صدور أحكام جنائية أو 

أال يف احلدود املقررة ذا القانون واللوائح اليت تصدر  –ألي سبب كان  –احلقوق املذكورة كليا أو جزئيا 
  .مبقتضاه 

أحكام منع ، وتسري على املعاشات وغريها من املنافع النقدية اليت تستحق للمضمونني مبقتضى هذا القانون  •
نضع قواعد  0على أنه جيوز بلغئ. يف حاالت التقادم املقررة بالقانون املدين والقوانني املعدة له مساع الدعوى 

  . خاصة ملنع مساع الدعوى بشأن بعض أنواع املنافع النقدية املذكورة حسبما تقتضيه طبيعتها 
أو النزول عنها أال يف حدود ، أو االقتطاع منها ، وال جيوز احلجز على املعاشات وسائر املنافع النقدية األخرى  •

  لدين النفقة مث لدين أية جهة عامة وذلك قبل باقي ، وإذا تعددت الديون كانت األولوية . الربع شهريا 
  .الديون 

وتسري أحكام هذه املادة بالنسبة إىل معاشات ومنافع الضمان اإلجتماعي والتقاعد والتأمني اإلجتماعي  •
  . وتقاعد العسكريني 
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  (43)ـــادة مـــــــ

  ا%عفاء من الضرائب والرسوم 

يعفي املضمونون واملشرتكون واملستحقون عنهم وسائر املنتفعني بأنظمة الضمان اإلجتماعي من ضريبة الدخل  •

وذلك عما يستحقونه من املعاشات وسائر املنافع ، وضريبة اجلهاد وضريبة الدمغة وغريها من الضرائب والرسوم 
سواء كانت مستحقة هلم مبقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة مبقتضاه ،  ا كانت النقدية والعينية أي

، أو مبقتضى تشريعات التقاعد العامة أو تقاعد العسكريني أو التأمني اإلجتماعي أو اللوائح الصادرة مبقتضاها 
ليت قد تستحق بشأن طلب أداء كما يعفون من ضريبة الدمغة والرسوم القضائية وغريها من الضرائب والرسوم ا

  .وأوراق التوكيل يف قبضها وإيصاالت سدادها ، املبالغ املذكورة ذه الفقرة أو املنازعة يف شأا 
وال خيضع صندوق الضمان اإلجتماعي لضرائب الدخل والدمغة واجلمارك واجلهاد وغريها من الضرائب والرسوم  •

كما ال ختضع للضرائب والرسوم أال  ، ت االستثمار اليت يتوالها عن دخله ونشاطه وأعماله وأمالكه وعمليا، 
مبا يف ذلك استثمار ، كانت األرباح والفرائد والعائدات الناجتة عن استثمار أموال واحتياطيات الصندوق 

  .األموال املدرجة حبسابات الضمان اإلجتماعي والتأمني اإلجتماعي والتقاعد وتقاعد العسكريني 

  

  (44)ادة ــــــــــم

  لجان المنازعات 

تنشأ جلان أدارية ذات إختصاص قضائي تفصل بقرارات ائية واجبة النفاذ يف املنازعات اليت تنشأ بني   

املضمونني وجهات العمل واجلان الشعبية للضمان اإلجتماعي يف خصوص تطبيق هذا القانون وتكون بدائرة كل بلدية 

وتشكل كل جلنة برئاسة قاض تندبه اجلمعية العمومية للمحكمة ، حاجة العمل جلنة واحدة أو أكثر حسبما تقتضيه 

  :األبتدائية اليت يقع بدائرة إختصاصها مقر اللجنة وعضوية كل من 

  .مندوب عن اللجنة الشعبية للعدل يف البلدية اليت يقع بدائرة إختصاصها مقر اللجنة  •
  .بلدية مندوب عن اللجنة الشعبية للضمان اإلجتماعي يف ال •
  .مندوب عن أحدى جهات العمل يف دائرة البلدية  •

  .أحد املضمونني العاملني يف نطاق البلدية  •

  .يف اللجان نقابات وروابط العاملني وجهات العمل ) د   -جـ ( وترشح األعضاء املشار إليهم بالبندين   

على أن يكون . لبلديات وتصدر بتشكيل اللجان قرارات من اللجان الشعبية للضمان اإلجتماعي يف ا  

ويراعي يف إختيار األعضاء إستعدادهم حلضور ، تشكيل كل جلنة من رئيس وأعضاء أصليني ورئيس وأعضاء احتياطيني 

وتكون عضوية اللجنة ملدة ، جلسات اللجان واإلشرتاك يف أعماهلا وأن يوقعوا قرارات بذلك عند أخطارهم بالتعيني فيها 

  .د ثالث سنوات قابلة للتجدي

ومينح األعضاء غري املوظفني . وخيتار أمني اللجنة الشعبية للضمان اإلجتماعي يف البلدية أمني سر اللجنة   

  .بدل حضور حيدد مقداره وضوابط استحقاقه بقرار يصدره أمني اللجنة الشعبية العمة للضمان اإلجتماعي 
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قرارا بشأن  –اح أماين الضمان اإلجتماعي بناء على إقرت  –كما يصدر أمني اللجنة الشعبية العامة للعدل   

نظام عمل اللجان وحاالت سقوط العضوية فيها وإجراءات جلساا وعرض املنازعات عليها ونظرها وأصدرا قراراا 

  .وتنفيذها 

وال جيوز عرض املنازعات اليت ختتص ا هذه اللجان على . وتصدر اللجان قراراا على وجه السرعة   

  .طريق الطعن يف قراراا أمام حمكمة القضاء اإلداري وفقا للقانون القضاء أال ب

  

 (45)ادة ــــــــــم

  العقوبات 

يعاقب باحلبس مدة ال  –مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غريه من القوانني  •

أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن مخسني دينارا وال جتاوز مخسمائة دينار 
أعطى معلومات أو بيانات غري صحيحة أو أمتنع عن أعطاء املعلومات أو البيانات الصحيحة وذلك بقصد 

أو على زيادة يف هذه املنفعة بقصد أن ، احلصول لنفسه أن لغريه على أية منفعة ضمانية نقدية أو عينية 
كما يلزم برد قيمة مجيع ، ا القانون أو اللوائح اليت تصدر مبقتضاه يتهرب هو أو غريه من أي إلتزام يفرضه هذ

املنافع اليت يكون قد تلقاها بدون وجه حق وبتعويض صندوق الضمان اإلجتماعي عن أية أضرار تكون قد 
  .ترتبت فعله 

ويعاقب بغرامة ال جتاوز مخسني دينارا كل مسئول عن جهة عمل مل يقم باإلشرتاك عن أي مضمون يعمل معه  •
كما يعاقب ذاا كل من حيمل العاملني لديه أي نصيب يف إشرتاكات . من اخلاضعني ألحكام هذا القانون 

وتتعدد الغرامة بتعدد ، نص عليه أو يزيد علة ما ، الضمان اإلجتماعي مل ينص عليه هذا القانون أو لوائحه 
  . العاملني الذين وقعت بشأم املخالفة 

  

  (46)ادة ــــــــــم

  غرامة التأخير

عن أداء النصيب املفروض  –سواء كان جهة العمل أو املضمون  –إذا تأخر امللزم بأداء اإلشرتاكات   

عليه أداؤه من اإلشرتاكات إىل اجلهات ويف املواعيد احملددة وفقا هلذا القانون واللوائح اليت تصدر مبقتضاه و فتستحق 

. اليت تأخر أداؤها وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة  مخسة يف املائة من املبالغ (5%)عليه غرامة تأخري مقدارها 

  .وتبني اللوائح قواعد حساب غرامة التأخري املذكورة 
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  (47)ادة ــــــــــم

  التفتيش وصفة الضبط القضائي 

، تكون بأمانة الضمان اإلجتماعي وباللجان الشعبية للضمان اإلجتماعي يف البلديات أجهزة للتفتيش   

وخاصة لوائح ، صفة املأمور القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادر ومقتضاه خيول موظفوها 

مة صرفها وتقدميها والتحقق من سال، تسجيل املضمونني وحتصيل اإلشرتاكات و مراقبة صرف املنافع وتقدميها 

، أماكن العمل أو اخلدمة .........  مبا يف ذلك  إختاذ مجيع اإلجراءات اليت ختوهلا هلم الصفة املذكورة............ 

وحترير حماضر املخالفات ، واإلطالع على الوثائق واملستندات وإجراء التحريات والتفتيش والتحقيق ومجع اإلستدالالت 

  .وإحالتها على النيابة العامة 

  

  (48)ادة ــــــــــم

  مراعاة وأسرار الوظيفة 

مما جتمع لدى أجهزة التفتيش نتيجة  –أيا كانت  –لومات أو تسليم وثائق ال جيوز إعطاء بيانات أو مع  

لتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة مبقتضاه إال بناء غلى أمر من جهة عامة خمتصة حبكم القانون أو مبوافقة 

  .مكتوبة من صاحب الشأن 

وعلى موظفي التفتيش وكل من هلم إختصاص بتنفيذ أنظمة الضمان اإلجتماعي مراعاة أسرار الوظيفة   

  .من قانون العقوبات  (236)وأال طبقت بشأم أحكام املادة ، وعدم إفشاء البيانات أو املعلومات السالف ذكرها 

  .الذي تنظمه اللوائح وجيوز أن يقرر للمفتشني بدل طبيعة عمل أو مكافأة حتصيل على النحو   

  

  (49)ادة ــــــــــم

  المعاشات ا%ستثنائية 

تنظم اللوائح شئون املعاشات واملكافآت اإلستثنائية واإلضافية اليت جيوز منحها للمواطنني الذين قدموا   

  .    على أن تكون تغطيتها من أمانة اخلزانة وال يتحمل ا صندوق الضمان اإلجتماعي . للوطن خدمات جليلة 
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  الباب السادس

  أحكام إنتقالية وختامية

  

  (50)ادة ــــــــــم

  سريان ا�نظمة الجديدة 

م  والقوانني املعدلة له وللوائح والقارات  1967تظل سارية أحكام أنظمة التقاعد اليت يشملها قانون التقاعد لسنة 1. 

م والقوانني  1957لسنة  (53)قم يشملها قانون التأمني اإلجتماعي ر وأنظمة التأمني اإلجتماعي اليت ، الصادرة مبقتضاه 

من هذه ) ب(وذلك إىل ما قبل تاريخ سريان هذا القانون احملدد بالفقرة ، املعدلة له واللوائح والقرارات الصادرة مبقتضاه 

على أن توقف تسوية املكافآت التقاعدية اليت تستحق ملوظفي الوحدات اإلدارية الذين تنتهي خدمتهم بعد صدور ، املادة

إىل عمل أخر أو خدمة أخرى أي كانت  اإلنتقالبسبب اإلستقالة أو ، ريخ املشار إليه الفقرة التالية هذا القانون وقبل التا

 بشأن تسوية حقوقهم الضمانية إذا ما إنتهت خدمام أو أعماهلم بعد تاريخ السريان  القانونوتتبع أحكام هذا ، 

  . املذكور 

مان اإلجتماعي اخلاصة باملعاشات واملنافع النقدية الضمانية م أنظمة الض 1981تسري أعتبارا من أو شهر يونيه 2. 

وتطبق بشأا ، وأنظمة اإلشرتاكات الضمانية اجلديدة ، والرعاية اإلجتماعية ، وأنظمة الرعاية الصحية النوعية ، األخرى 

الضمانية اجلديدة حمل  واعتبارا من ذلك التاريخ حتل هذه األنظمة، أحكام هذا القانون واللوائح اليت تصدر مبقتضاه 

  : تشريعات التقاعد والتأمني اإلجتماعي األيت بياا 

  .م والقوانني املعدلة له واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة مبقتضاه  1967قانون التقاعد لسنة  •
بشأن بعض األحكام اخلاصة باملعاش التقاعدي ملن يعملون ببعض ، م  1971لسنة  (45)القانون رقم  •

  .لشركات والقرارات الصادرة مبقتضاه ا
من قانون نظام القضاء رقم  (124)إىل  (122)األحكام التقاعدية اخلاصة املنصوص عليها يف املواد من  •

من قانون تنظيم وزارة اخلارجية والسلك السياسي  (75)إىل  (72)ويف املراد من ، م  1976لسنة  (51)
من الالئحة الداخلية للجهاز املركزي للرقابة اإلدارية   (54)ويف املادة ، م  1977لسنة  (39)والقنصلي رقم 

  .العامة 
م والقوانني املعدلة له واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة  1957لسنة  (53)قانون التأمني اإلجتماعي رقم  •

  .بناء عليه 

وتبني اللوائح التنفيذية هلذا القانون القواعد والشروط اخلاصة باالنتقال من تطبيق أنظمة التقاعد والتأمني اإلجتماعي 3. 

على أن يراعي يف هذه اللوائح احملافظة على احلقوق اليت أكتسبها . إىل تطبيق النظام الضماين املوحد املقرر ذا القانون 
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واعتبار مدد خدمتهم أو عملهم احملسوبة يف ظلها مددا حمسوبة يف نظام ، بقة املذكورة املشرتكون مبقتضى األنظمة السا

  .الضمان اإلجتماعي 

 1967ويستمر صرف املعاشات التقاعدية والتأمينية لكل من تقررت هلم هذه املعاشات مبقتضى قانون التقاعد لسنة 4. 

نافع النقدية الضمانية اجلديد ة وتظل سارية بشأن هذه املعاشات م وقانون التأمني اإلجتماعي قبل تاريخ سريان أنظمة امل

  .األحكام التقاعدية أو التأمينية املتعلقة ا مع عدم اإلخالل بأي نص خالص يف هذا القانون يقضى بغري ذلك 

انون ويف من هذا الق (22)وتظل سارية أحكام نظام املعاش األساسي بقواعده وشروطه املنصوص عليها يف املادة 5. 

  .اللوائح والقرارات التنفيذية املتعلقة باملعاشات األساسية 

وفقا للوائح املتعلقة ا أو ، وأنظمة الرعاية اإلجتماعية ، ونظام أعانة احلمل ، كما يستمر سريان نظام عالوة العائلة 6. 

  .اليت تصدر فيما بعد بشأا 

  

  (51)ادة ــــــــــم

  واXلتزامات أيلولة الحقوق 

مجيع األصول الثابتة ، وتكون جزءا من أمواله وممتلكاته وحقوقه ، تؤول إىل صندوق الضمان اإلجتماعي   

ومجيع احلقوق اليت كانت مملوكة أو مستحقة للمؤسسة الوطنية للتأمني ، واملنقولة واألرصدة النقدية واالحتياطيات 

الوطنية للرب وملساعدات اإلجتماعية مث أصبحت مملوكة أو مستحقة للهيئة  اإلجتماعي ولإلدارة العامة للتقاعد وللجمعية

  .العامة للضمان اإلجتماعي 

وتتوىل أمانة الضمان اإلجتماعي وصندوق الضمان اإلجتماعي مسئولية احملافظة علة هذه األموال   

  . وأستثمرهاوملمتلكات وصيانتها وتنميتها  واألرصدةواحلقوق 

  .صندوق الضمان اإلجتماعي اإللتزامات اليت كانت يف ذمة اجلهات املذكورة ول إىل ؤ كما ت  

  

  (52) ادةــــــــــم

   فتعاري

على املعاين املبينة فيما يلي  اآلتيةتدل األلفاظ  مبقتضاهتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح اليت تصدر   

  -:رينه على غري ذلك تقم قمامل 

   -:المضمون  •

األساسي أو الرعاية اإلجتماعية أو  كل من ينتفع بأحكام هذا القانون سواء كان من مستحقي املعاش   

   كان من املشرتكني 
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   -:المشترك  •
  هو املضمون الذي ينتفع بأحكام هذا القانون مقابل أداء اشرتاكات واملشرتكون هم الشركاء واملوظفون  

من املشرتكني املنتفعون بأنظمة التقاعد  يعتربكم ، حلساب أنفسهم وأفراد أسر هذه الفئات األربعة  والعاملون والعمال 

  .ي حمل هذه األنظمة لى أن حتل أنظمة قانون الضمان اإلجتماعوذلك غ، والتأمني اإلجتماعي

   - :الشريك  •

يكون دخل الشركاء فيها نصيبا من األرباح  منشأة إنتاجيةج الذي يساهم بعمله يف وحدة أو تهو املن  

  . اإلنتاجالصافية يتحدد بعد خصم نصيب املواد وأدوات 

  - :امل الع •

سواء كان ذلك ، نقدا أو عينا  يؤديهو من يعمل لدى الغري مبقتضى عقد عمل مقابل أجر أو مرتب   

  .وسواء كان العامل مواطنا أو أجنبيا ، ال يطبق بشأا نظام الشركاء  إنتاجيةأو يف أعمال  إنتاجيةيف أعمال غري 

  -:العاملون لحساب أنفسھم  •

وأصحاب األعمال الزراعية أو ، هم أصحاب املهن احلرة أو احلرف احلرة الذين ال يعملون لدى الغري   

  .الصناعية أو غريها اليت ال يطبق فيها نظام الشركاء 

  -:المرتب أو ا�جر  •

كما ، املوظفني أو العمال إشرتاكات و املرتب الفعلي أو األجر الفعلي الذي حتسب على أساسه ه  

من مرتب أساسي   ) املشرتك( ضاه املضمون ويشمل ما يتقا،  الضمانيةاملعاشات وغريها من املنافع  أساسهتسوي على 

 اإلضافاتخرى وذلك بشرط أن تكون هذه أو أجر أساسي مضافا إليه ما يستحقه من عالوات وبدالت ومزايا مالية أ

  .ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة 

وسواء كان يؤدي ، غريها    سواء كان يؤدي من جهة العمل أو ، وحتدد اللوائح عناصر املرتب واألجر   

  .نقدا أو عينا أو يف شكل عموالت أو بأية صورة أخرى 

  -:الدخل  •

هذا الدخل  تقدير أسسوتبني اللوائح ، وللعاملني حلساب أنفسهم ، للشركاء  املفرتضخل دهو ال  

  .املفرتض فيما يتعلق بالفئتني املذكورتني من املشرتكني 

  -:العمل  إصابة •

لعمل أو اخلدمة  تلحق بالشخص وتكون ناشئة عن عمله أو خدمته أو حتدث له أثناء اهي اإلصابة اليت  

وأي مرض من أمراض املهنة ، هحمل عمله أو خدمته أو عودته من إىلاليت حتصل له أثناء ذهابه  مبا يف ذلك اإلصابات، 

  .اليت تبينها اللوائح 
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  -:العجز الكلي  •
  ويثبت وفقا ألحكام اللوائح ، الذي يعوق صاحبه عن أداء أي عمل مبقابل  املستدميهو العجز الكلي   

ويعترب من حاالت العجز الكلي املرض املستدمي الذي يستمر ملدة سنة ،  صةاملختالعجز  تقديرمن جلنة  تقريروبناء على 
  . الشروط السالف ذكرها  بشأنهذلك منه توافرت  جياوزأو ما 

  -:ا%شتراك  •

جتماعي هو املبلغ الذي يفرض مبقتضى هذا القانون ولوائحه عن املشرتكني اخلاضعني ألنظمة الضمان اإل  
  .وتصدر بتحديده اللوائح ، 

  (53)ادة ــــــــــم

  اللوائح 

تصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمني   

  .اللجنة الشعبية العمة للضمان اإلجتماعي مامل ينص على خالف ذلك 
العمل بقرارات من أمني اللجنة ويف حدود أحكام اللوائح املذكورة تصدر األنظمة التفصيلية وتعليمات   

  .الشعبية العامة للضمان اإلجتماعي 
والقرارات املعمول ا حاليا يف كل ما  واألنظمةويظل ساريا كل ما ال خيالف هذا القانون من اللوائح   

هذه  مل تلغوصندوق الضمان اإلجتماعي وذلك ما  يتعلق بشئون الضمان اإلجتماعي وتنظيم أمانة الضمان اإلجتماعي
  .اللوائح واألنظمة والقرارات أو تعدل وفقا ألحكام هذا القانون 

  

  (54)ادة ــــــــــم

  ا%لغاء 

م والقوانني املعدلة له كمل يلغى كل كحمم  1973لسنة  (72)يلغى قانون الضمان اإلجتماعي رقم   
  .أخر خيالف أحكام هذا القانون 

  

  (55)ادة ــــــــــم

  النشر والنفاذ 

، على أمني اللجنة الشعبية العامة للضمان اإلجتماعي وسائر أمناء اللجان الشعبية العامة كل فيما خيصه   

  .ينشر يف اجلريدة الرمسية ، منه  (50)مع مراعاة حكم املادة . ويعمل به من تاريخ صدوره ، تنفيذ هذا القانون 

  

  

  

  مؤتمر الشعب العام 

  من وفاة الرسول  1389جمادي ا�ولي  28: صدر في 

  مي#دي  1980ابريل  14:   الموافق
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  م 1985لسنة  (8)قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون الضمان ا%جتماعي

  

  مؤتمر الشعب العام 

 1984ر املوافق .و 94/93إنعقادها العادي لسنة ........تنفيذا لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية   

مؤمتر الشعب ( م اليت صاغها امللتقي العام للمؤمترات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات واالحتادات والروابط املهنية 

 26من وفاة الرسول املوافق من  1394الثانية  مجادي 9إىل  5يف جور إنعقاده العادي للعاشر يف الفرتة من ) العام 

والقوانني املعدلة له وعلى القانون رقم  1974لسنة  43قاعد العسكريني رقم م على قانون ت 1985مارس  2ىل فرباير إ

  .م بشأن الضمان اإلجتماعي  1980لسنة  (13)

  صيغ القانون ا�تي

  

  ) ىلة ا�والماد( 

                 م مادة جديدة رقم  1980لسنة  (13)تضاف إلى قانون الضمان اإلجتماعي رقم   

  - :يكون نصها على النحو األتي ) مكرر  16( 

  

  )مكررا  16مادة ( 

قانون  أو، أو قانون التأمني اإلجتماعي ، جيوز ألصحاب املعاشات املستحقة وفقا لقانون التقاعد   

أو قانون تقاعد العسكريني أن جيمعوا بني معاشام وبني أي دخل أرخ من عمل أنتاجي أو مهين ، اإلجتماعي  الضمان

  .حلساب أنفسهم  يزاولونه، حريف  أو، 

  

اخلاضعني ألحكام قانون اخلدمة املدنية مىت بلغت مدة عمله أو خدمته  العاملنيكما جيوز ألي من   

عمله أو خدمته وأن خدمته وأن مل يكن قد بلغ سن الشيخوخة املبينة يف املادة  إاءاحملسوبة عشرين سنة أن يطلب 
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من ذلك  (14)من قانون الضمان اإلجتماعي ويتقاضى يف هذه احلالة معاشا ضمانيا يسوي طبقا ألحكام املادة  (13)

  .القانون 

  

عن مدة  اإلجتماعييف الضمان  اإلشرتاك إستمراروجيوز ملن ذكروا يف الفقرتني السابقتني أن خيتاروا   

  .املعاش هلم بعد بلوغهم سن الشيخوخة اد تسوية عأو املهين أو احلريف على أن ت اإلنتاجيعملهم 

  

  ) المادة الثانية( 

  .وينشر يف اجلريدة الرمسية ، يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  مؤتمر الشعب العام 

  من وفاة الرسول  1394رمضان  6: صدر في 

  مي#دي  1985مايو  25:   الموافق
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  م 1986لسنة  (14)قانون رقم 

  أحكام قانون الضمان ا%جتماعي بتعديل بعض

  مؤتمر الشعب العام 

ر املوافق .و 1395العادي األول للعام  إنعقادهاالشعبية األساسية يف دور  املؤمتراتتنفيذا لقرارات   

  .م  1986

لسنة  (13)القانون رقم  وعلى، م بشان اخلدمة املدنية  1976لسنة  (55)على القانون رقم  اإلطالعبعد 

  .م بشأن الضمان اإلجتماعي  1980

  صيغ القانون ا�تي

  

  ) المادة ا�ولى( 

م بشأن الضمان اإلجتماعي املشار إليه  1980لسنة  (13)من القانون رقم  (13)يستبدل بنص املادة 

  -:النص التايل 

  :سن إنتهاء اخلدمة أو العمل (13)  مادة

عمله بسبب بلوغه السن احملددة قانونا لرتك العمل أو  يستحق معاش الشيخوخة للمشرتك عند إنتهاء خدمته أو1. 

  .اخلدمة 

 املنصوصمخسة وستني سنة ميالدية كاملة فيما يتعلق باملشرتكني من الرجال من غري الفئة  65وتكون هذه السن 2. 

  .عليها يف الفقرة 

  : ةاآلتيستني سنة ميالدية كاملة بالنسبة يل الفئات  60من هذه املادة كما تكون 3. 

  .العامالت من النساء  •

  . الرجال العاملني يف األعمال أو الصناعات املضرة بالصحة اليت حددها اللوائح  •

وذلك بشرط أن يكون انتهاء خلدمة أو العمل بناء على موافقتهم ، الرجال العاملني يف األعمال العادية  •

  .وموافقة اجلهات اليت يعملون ا 

  .أثنني وستني ميالدية كاملة  62ن خيضعون ألحكام قانون اخلدمة املدنية من الرجال اخلدمة مل إنتهاءوتكون سن 4. 
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 إنتهاءويف مجيع األحوال املنصوص عليها يف هذه املادة ال جيوز متديد مدة خلدمة أو أعادة التعيني بعد بلوغ سن 5. 

  .اخلدمة احملددة وفقا ألحكام القانون 

وتعديل مبا يتفق وأحكام هذه املادة األحكام املتعلقة بسن إنتهاء اخلدمة أو العمل املنصوص عليها يف قانون اخلدمة 6. 

ويف أنظمة الشركاء والعمال على أال ، م وغريه من التشريعات املنظمة للخدمة أو العمل  1976لسنة  (55)املدنية رقم 

ويسري حكم التعديل ، قوانني نظام القضاء والشرطة وحرس اجلمارك خيل ذلك بالسن احملددة إلنتهاء اخلدمة يف 

  .من هذا القانون  50من املادة ) ب ( املذكورة أعتبارا من التاريخ احملدد بالفقرة 

  

  ) المادة الثانية( 

  .وينشر يف اجلريدة الرمسية ، يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مؤتمر الشعب العام

  شوال من وفاة الرسول  6:صدر في 

  م  1986يوليو  12: الموافق  
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  م1991لسنة  (1)قانون رقم 

  بشأن تقرير بعض ا�حكام الخاصة

  بالضمان ا%جتماعي

  مؤتمر الشعب العام 

م واليت صاغها  1399تنفيذا لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية يف دور إنعقادها العادي الثاين لسنة   

يف دور إنعقاده ) مؤمتر الشعب العام ( العام للمؤمترات واللجان الشعبية والنقابات واالحتادات  والروابط املهنية  امللتقى

من شهر  9)إىل  (2من وفاة الرسول املوافق من  1399شعبان  12)إىل    (5من  العادي السادس عشر يف الفرتة 

  .ميالدية  1990الربيع 

  .بشان الضمان اإلجتماعي  1980لسنة  13وبعد اإلطالع على القانون رقم   -

  صيغ القانون ا�تي

  

  ) المادة ا�ولى( 

  : يعاد تنظيم صندوق الضمان اإلجتماعي وفقا لألحكام التالية -

والذمة املالية املستقلة وخيضع ألشراف اللجنة الشعبية العام  االعتباريةيكون لصندوق الضمان اإلجتماعي الشخصية 1. 

  .للضمان اإلجتماعي 

ويكون للصندوق الصالحيات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات املالية اإلدارية والتنظيمية لتحقيق األغراض اليت   

  .اإلجتماعي بالضمانا يف حدود النظم والتشريعات اخلاصة هأنشئ من أجل

  .ها وفقا ألحكام التشريعات النافذة ر الصندوق جلنة شعبية يتم إختياتتوىل أدارة 2. 

  .يف التعاقد والتقاضي ويف صالته بالغري ويتوىل أمني اللجنة الشعبية للصندوق شؤون الصندوق  

  ) المادة الثانية( 

، يتوىل الصندوق أدارة شؤون الضمان اإلجتماعي فيما يتعلق بتسجيل املضمونني وحتصيل اإلشرتاكات   

واحلفاظ على مدخرات ، إستثمار أمواله ومشاريعه املختلفة ذات املردود األقتصادي ، وتقدمي املنافع الضمانية النقدية 
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واألحباث ومجع البيانات واإلحصائيات ومباشرة كافة املشرتكني ملواجهة اإللتزامات املستقبلية وأجراء الدراسات 

وله يف ذلك العمل على أنشاء األجهزة ، يعات النافذة ر اإلختصاصات والصالحيات اليت هلا صلة بأعماله وفقا للتش

  .الالزمة لتحقيق أغراضه 

  

  ) المادة الثالثة( 

  -:الدولية الضمانية يوزع عبء اإلشرتاك علة الوجه التايل  اإلتفاقياتبأحكام  اإلخاللمع عدم   

بالنسبة للشركاء تؤدي املنشأة كامل اإلشرتاك الذي يستحق على الشريك خصما من نصيب الشركاء يف دخل 1. 

  .املنشأة 

يوزع عبء اإلشرتاك ، واملؤسسات واهليئات والشركات العامة وما يف حكمها  اإلداريبالنسبة للعاملني يف اجلهاز 2. 

  : اآلتيةبالنسب  أطراف ثالثةعلى 

  .من قيمة اإلشرتاك  25%املشرتك يتحمل  •

  .من قيمة اإلشرتاك  70%جهة العمل وتتحمل  •

  .من قيمة اإلشرتاك  5%اخلزانة العامة وتتحمل  •

  :بالنسبة للعاملني حلساب أنفسهم 3. 

وتتحمل اخلزانة ، من قيمة اإلشرتاك  95%وذلك بأن يتحمل املشرتك ، يوزع عبء اإلشرتاك على طرفني  •

  .منه  5%العامة 

من  25%وذلك بأن يتحمل املشرتك ، النسبة للعاملني يف جهات غري وطنية يوزع عبء اإلشرتاك على طرفني ب4. 

  . منه 75%وتتحمل جهة العمل ، قيمة اإلشرتاك 

  

  ) المادة الرابعة( 

العامة دون غريها تغطية املصروفات املتعلقة بالرعاية اإلجتماعية ورعاية املعاقني ويلتزم اتمع  اخلزانةتتوىل   

  .العامة سنويا هلذا الغرض ميا يكفل الرفع من مستوى اخلدمات املذكورة وتطويرها  امليزانيةبتحديد املبالغ الالزمة يف 

احمللية املختصة تقدمي اخلدمات اخلاصة بالرعاية  وأجهزابية العامة للضمان اإلجتماعي وتتوىل اللجنة الشع  

  . إجراءاتاملعاقني وكل ما يتعلق ا من 
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  )المادة الخامسة ( 

يستمر العمل باللوائح واألنظمة وتعليمات العمل السارية وقت نفاذ هذا القانون وذلك مبا ال يتعارض وما   

  .إىل أن يصدر ما يلغيها أو يعدهلا وفقا ألحكام القانون ورد به من أحكام 

  

  )المادة السادسة ( 

فة يعمل به أعتبارا من تاريخ نشره يف ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويف وسائل األعالم املختل  

  .اجلريدة الرمسية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مؤتمر الشعب العام 

  من وفاة الرسول  1400شوال  6: صدر في 

  مي#دية  1991الطير  20: الموافق 
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  م 1991لسنة  (12)قانون رقم 

  بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتھم

  الواجب تأديةمن العسكريين والمدنيين أثناء 

  مؤتمر الشعب العام 

م  1990 ر املوافق.و 1400 العادي لسنة  إنعقادهاتنفيذا لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية يف دور     

) مؤمتر الشعب العام ( اليت صاغها امللتقي العام للمؤمترات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات واإلحتادات والروابط املهنية 

 17إىل  11ر املوافق .و 1400ذي احلجة  5ذي القعدة إىل  29العادي السابع عشر يف الفرتة من  إنعقادهيف جور 

  .م  1991من شهر الصيف 

  انون ا�تيصيغ الق

  

  ) المادة ا�ولى( 

تعترب خدمة من يفقد حياته من العسكريني واملدنيني الوطنيني أثناء تأديته لواجب مكلف به أو بسببه     

ويعامل معاملة أقرانه من األحياء بالنسبة ألستحقاق املرتب ، مستمرة إىل حني بلوغه السن املقررة قانونا لرتك اخلدمة 

  .العالوات واملزايا املالية والعينية األخرى والرتقية وكافة 

  

  )المادة الثانية ( 

، ................تصرف املرتبات وكافة احلقوق املالية لألسرة اليت كان يعوهلا شهيد الواجب حال     

  .ويكون ألبنائه أسبقية القبول يف املؤسسات التعليمية 

  

  ) المادة الثالثة( 

  .كافة املبالغ املرتتبة على تنفيذ هذا القانون تتحمل اخلزانة العامة      
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  ) المادة الرابعة( 

تضع اللجنة الشعبية العامة األسس والقواعد واألحكام الالزمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن حتديد      

  .معىن الواجب واجلهة املختصة بإصدار أمر التكليف وغريها من القواعد اآلخرة 

  

  ) المادة الخامسة( 

  .وينشر يف اجلريدة الرمسية ويف وسائل األعالم املختلفة ، يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مؤتمر الشعب العام 

  ر .و 1401محرم الحرام  10: صدر في 

  م 1991ناصر  22: الموافق 

  

  

  

  

  

  


