الئحة معاشات الضماف االجتماعي
- 1تنفيذ ؼبا قررتو اؼبؤسبرات الشعبية صاغ مؤسبر لشعب العاـ قانوف الضماف االجتماعي وأصدره برقم

 13لسنة  1980ـ  ،بتاريخ

 28صبػػادي األويل  1389مػ ػػن وف ػ ػػاة الرسوؿ ( اؼبوافق 14أبريل  1980من اؼبيالد ) ..
- 2وأف من أىم األسس اليت قاـ عليها ذلك القانوف مبدأ ( معاشات ال مكافآت ) الذي يستحق دبقتضاه معاش شهري لكل
مضموف مشًتؾ فبن تغطيهم مظلة الضماف االجتماعي يف اعبماىَتية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية  ،بعد إنتهاء خدمة اؼبشًتؾ
أو عملو وسواء كاف انتهاء اػبدمة أو العمل بسبب التقاعد للشيخوخة ( أي لبلوغ السن احملددة يف القانوف اعبديد النتهاء اػبدمة
أو العمل )  ،أو كاف انتهائها بسبب العجز الناشئ عن اؼبرض  ،أو عن إصابة العمل أو مرض اؼبهنة  .كما دبنح أفراد األسرة
اؼبستحقوف عن اؼبضموف أنصبة من اؼبعاش يف حالة وفاتو ...
- 3ولقد ألغي القانوف اعبديد ػ بذلك نظاـ اؼبكافآت التقاعدية واإلعاانت اإلصبالية التأمينية اليت كانت سبنح ػ مرة واحدة ػ للخاضعُت
ألنظمة التقاعد  ،أو التأمُت االجتماعي ػ السابقة ػ إذا مل يتوافر ؽبم شرط استكماؿ مدة العمل أو اػبدمة الالزمة الستحقاؽ
اؼبعاش .وبذلك عذا نظاـ الضماف االجتماعي متفقا متفقاً مع مبادئ الثورة االجتماعية اليت تكفل للمواطنُت وأسرىم الرعاية
اؼبستمرة وسد اغباجات اؼبعيشية مىت انتهت خدمتهم وأعماؽبم وأصبحوا غَت قادريُت علي اإلنتاج والعطاء ومن ىنا عٍت القانوف
عناية كبَتة أبحكاـ اؼبعاشات بوصفها أىم اؼبنافع اليت تشتمل عليها نصوصو وإبراز ركائز العدالة االجتماعية الثورية ...
- 4وإذا كاف القانوف اعبديد قد اوجب أف تسري أنظمة اؼبعاشات اليت تضمها ػ وسائر األنظمة الضمانية الواردة بو ػ اعتبارا من أوؿ
شهر يونية  1981ـ  ،وأف ربل ىذه األنظمة الضمانية اعبديدة ابتدأ من ذلك التاريخ ؿبل تشريعات التقاعد والتأمُت االجتماعي
 ،كما نص علي أف تصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكامو بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض أمُت اللجنة الشعبية
العامة للضماف االجتماعي  ،لذلك فقد صدرت الالئحة الضمانية األويل وىي الئحة التسجيل واالشًتاكات والتفتيش بقرار من
اللجنة الشعبية العامة بتاريخ  17ؿبرـ  1390من وفاة الرسوؿ اؼبوافق  24نوفمرب  1980ميالدية وتعترب ىذه الالئحة نقطة
البداية وحجر األساس يف النظاـ الضماين اعبديد حيث تسجل دبقتضي أحكامها جهات العمل واػبدمة ( وىي الوحدات اإلدارية
العامة واؼبنشآت اإلنتاجية والشركات )  ،كما يسجل اؼبضموف اؼبشًتكوف العاملوف هبذه اعبهات صبيعاً (سواء كانوا مواطنُت أو
مقيمُت بسبب العمل ) وسواء كانوا شركاء يف اإلنتاج أو موظفُت أو عماالً  ،أو عاملُت غبساب أنفسهم يف الزراعة أو الصناعة أو
اؼبهن واغبرؼ أو غَتىا ػ كما ربدد الالئحة اؼبذكورة االشًتاكات الضمانية ونظم أدائها  .ولقد بدأ فعالً تنفيذ أفعالً تنفيذ أحكاـ
الئحة التسجيل واالشًتاكات اؼبذكورة وصار لزاما أف تعد ػ لتصدر وتنفذ ػ الئحة اؼبعاشات الضمانية لتحدد للمضموف اؼبشًتؾ
غاية النظاـ الضماين الذي سجل بسجالتو والذي أديت عنو االشًتاكات فيو ولتضع الضوابط واإلجراءات الالزمة يف شؤوف
اؼبعاشات حىت تقدـ للمواطن اؼبضموف شبرة نظاـ الضماف وقطافو  ..منفعة نقدية دورية وعطاء سخياً يف شكل معاش شهري

يسوي لو أو ( ألفراد أسرتو ) غداة تلحق بو الشيخوخة أو العجز ػ أو تدركو الوفاة ػ ومن أجل ذلك أعدت اللجنة الشعبية العامة
للضماف االجتماعي مشروع الئحة اؼبعاشات الضمانية وعرض علي اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي مشروع الئحة
اؼبعاشات الضمانية وعرض علي اللجنة الشعبية العامة وأقرتو وأصدرتو علي النحو اؼبرافق ...
- 5تضم الئحة اؼبعاشات الضمانية اؼبرفقة ستة أبواب علي النحو اآليت :

الباب األوؿ :
يف شأف أحكاـ انتهاء اػبدمة أو العمل وما يًتتب علي ذلك من استحقاؽ معاش الشيخوخة وأحكامو
وضوابطو  ،ويتفرع ىذا الباب إيل فصلُت :
الفصل األوؿ  :أحكاـ انتهاء اػبدمة والعمل ..
الفصل الثاين  :أحكاـ معاشات الشيخوخة ..

الباب الثاين :
ويضم أحكاـ إصاابت العمل وأمراض اؼبهنة ومعاشات ومنافع العجز الكلي أو العجز اعبزئي اؼبًتتب
عليها وينقسم ىذا الباب إيل الفصوؿ اآلتية :
الفصل األوؿ  :بشأف نطاؽ سرايف أحكاـ ىذا الباب
الفصل الثاين  :بشأف تعريف وربديد إصاابت العمل وأمراض اؼبهنة ..
الفصل الثالث  :بشأف اإلجراءات الواجب إتباعها يف حالة وقوع اإلصابة أو اؼبرض اؼبهٍت ( اإلبالغ  ،اإلسعاؼ  ،النقل ،
العالج  ،الرعاية ) ..
الفصل الرابع  :بشأف مبادئ تقدير العجز الذي ينظف عن اإلصابة أو اؼبرض اؼبهٍت ..
الفصل اخلامس  :اؼبعاشات وغَتىا من اؼبنافع اليت تستحق بسبب إصابة العمل أو مرض اؼبهنة  .وأحكامها وإجراءاهتا ..
الفصل السابع  :إحكاـ عامة بشأف اإلصاابت اؼبذكورة ..
الباب السابع  :أحكاـ عامة بشأف اإلصاابت اؼبذكور ..

الباب الثالث :
وقد خصص ألحكاـ معاشات العجز الكلي الناشئ عن غَت إصاابت العمل وأمراض اؼبهن ..

الباب الرابع :
ويعٍت ابألحكاـ اؼبتعلقة دبعاشات ومنح اؼبستحقُت ( الورثة ) من أفراد أسرة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش (
بعد وفاتو ) اؼبتعلقة دبعاشات ومنح اؼبستحقُت ( الورثة ) من أفراد أسرة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش ( بعد وفاتو ) وىو يشتمل
علي فصلُت  :ػ
الفصل األوؿ  :ػ يف منحػػة الوفػػاة ...
الفصل الثاين  :ػ يف معاشات الورثة ...

الباب اخلامس :
ويتناوؿ ابلتفصيل األحكاـ العامة اليت تسري علي صبيع أنواع اؼبعاشات السالف ذكرىا دبا يف ذلك
الضماانت العامة اليت تكفل استحقاقها وتسويتها وصرفها للمواطنُت ذوي اغبق فيها سواء منهم اؼبشًتكوف أو أفراد أسرىم ..

الباب السادس  :ػ
( واألخَت )  :ويشمل علي األحكاـ االنتقالية الالزمة لتنظيم حلوؿ أنظمة الضماف اعبديدة ؿبل أنظمة
التقاعد والتأمُت االجتماعي السابقة مع استمرار سرايف أحكاـ تشريعات التقاعد والتأمُت االجتماعي علي اؼبعاشات اؼبقررة من
قبل سرايف القانوف اعبديد  ،حيث تستصعب ىذه اؼبعاشات األحكاـ اليت سويت يف ظلها وذلك يف حدود معينة رظبها القانوف
اعبديد وفصلت بياهنا الالئحة اؼبرافقة ..
- 6لقد اقتصر قانوف الضماف االجتماعي رقم  1980علي وضع اؼبعامل األساسية لنظاـ الضماف االجتماعي يف تركيز وإهبار وفوض إيل
اللوائح يف بياف كثَت من اؼبسائل ويف وضع األحكاـ التنفيذية واإلجراءات والضوابط التفصيلية الالزمة  ..ومن ىنا فانو ال يبدو
غريباً أف أتتى الئحة اؼبعاشات الضمانية اؼبرافقة ػ علي سلف ذكره ػ يف ستة أبواب تشمل علي مائة وشبانُت (  ) 180مادة وقد
أرفق هبذه الالئحة جدوالف
اعبدوؿ األوؿ  :وىو خاص ببياف وتفصيل أمراض اؼبهن وحاالهتا وىي أتخذ حكم إصاابت العمل .
وتعترب أحكاـ ىذا اعبدوؿ يف الواقع مكملة ألحكاـ الباب الثاين من الالئحة اػباص إبصاابت العمل ..

اجلدوؿ الثاين  :وىو متعلق ببياف األنصبة اليت سبنح ألفراد األسرة اؼبستحقُت عن اؼبشًتؾ اؼبتوقي أو صاحب اؼبعاش اؼبتوقي .
وأحكاـ ىذا اعبدوؿ تتعلق أبحكاـ الباب الرابع من اؼبشروع وىي أحكاـ معاشات الورثة اؼبستحقُت حاؿ وفاة اؼبشًتؾ أو
صاحب اؼبعاش ..
- 7انو ال يغيب عن الباؿ أف مظلة الضماف االجتماعي سوؼ تظل ( وفقاً للقانوف اعبديد ) اؼبضموف ( اؼبشًتؾ ) من أي فئة من
فئات اؼبضموف وأينما عمل  ،وسوؼ تغطي مدد عملو وخدمتو صبيعاً حبيث ال تسوي مستحقاتو الضمانية ( وىي أساسا اؼبعاش
) إال يف خاسبة اؼبطاؼ عندما تنتهي أعمالو وخدماتو صبيعاً بسبب من األسباب اآلتية :
أ ػ أما ببلوغ سن الشيخوخة احملددة ابلقانوف اعبديد وىي  65سنة أو  60سنة حسبما ورد تفصيلية ابؼبادة  13من ذلك القانوف
وابلفصل األوؿ من الباب األوؿ من الالئحة ..
وحينئذ سيستحق معاش الشيخوخة اؼبقرر ابؼبادة  14من القانوف واؼبفصلة أحكامو ابلباب األوؿ من الالئحة ..
ب ػ وأما بعجز عن العمل واػبدمة عجزا كلياً أو جزئياً بسبب إصابة عمل أو مرض من أمراض اؼبهنة أو الصناعة فيستحق معاش
العجز الناشئ عن العمل ألحكاـ اؼبادة  17من القانوف اعبديد  ،واألحكاـ التنفيذية الواردة من الالئحة اؼبرافقة ابعبدوؿ ( أ )
اؼبلحق هبا ..
ج ػ وأما بعجز عن العمل واػبدمة عجزاً كلياً بسبب عدـ اللياقة الصحية أو بسبب مرض معُت من غَت األمراض اؼبهنية أو بسبب
حادث ال ينطبق عليو شروط وضوابط إصاابت العمل ػ وحينئذ يستحق معاش العجز الكلي اؼبقرر ابؼبادة  18من القانوف اعبديد
وفقاً لألحكاـ التنفيذية واإلجراءات اؼببينة ابلباب الثالث من الالئحة اؼبرفقة ..
د ػ وأما أبف يبوت اؼبشًتؾ اؼبضموف ( سواء قبل استحقاقو معاشا أو بعد استحقاقو للمعاش ) فتستحق ( يف اغبالتُت ) لورثو الذين
ربددىم الالئحة اؼبرفقة أنصبة من اؼبعاش توزع عليهم علي النحو اؼببُت ابؼبادة  21من القانوف وابألحكاـ التنفيذية الواردة ابلباب
الرابع من الالئحة اؼبرفقة ابعبدوؿ ( ب ) اؼبلحق هبا ىذا وغٍت عن البياف أف تلك األنواع األربعة من اؼبعاشات لن تستحق
للمضموف كلها يف وقت واحد  ،وإمبا يستحق لو من بينها اؼبعاش الذي تتوافر لو شروطو ويتحدد ىذا اؼبعاش وفقاً للسبب القانوين
الذي انتهت من اجلو خدمتو أو انتهي بسببو عملو  .وىذا السبب كما قلنا إما أف يكوف بلوغ السن القانونية ( الشيخوخة ) أو
العجز إلصابة العمل أو لغَت اإلصابة  ،أو الوفاة ..
أف من أىم ما ورد يف الالئحة اؼبرفقة بياف أحكاـ اغبدين األدىن واألقصى لكل معاش من اؼبعاشات يف
اغبدود اليت رظبها القانوف اعبديد :

فمعاش الشيخوخة :
حده األدىن ىو  % 80من اغبد األدىن لألجور وحده األقصى من اؼبرتب أو األجر أو الدخل الذي سوي علي أساسو
اؼبعاش ..

ومعاش العجز الكلي :
حده األدىن قيمة اؼبعاش األساسي مضافاً إليها أخر دخل أو مرتب أو أجر استحقت علي أساسو
االشًتاكات قبل فقد القدرة علي الكسب  .وحده األقصى ػ يف حاالت إصاابت العمل ػ  %100من اؼبرتب أو األجر أو الدخل
اؼبذكور  .ويف غَتىا من اغباالت  % 80من اؼبرتب أو األجر أو الدخل سالف الذكر ..
 -10و هبدر التنويو أبف الالئحة اؼبرفقة تقوـ علي األسس اليت اقتضاىا إعالف سلطة الشعب وإسناد االختصاصات
التنفيذية واإلدارية إيل اللجاف الشعبية وىي اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي واعبنة الشعبية للضماف االجتماعي يف كل
بلدية من البلدايت  ،وذلك عمالً بقرارات اؼبؤسبرات الشعبية ومؤسبر الشعب العاـ الصادرة يف ىذا الشأف ..
 -11ىذا إيل أف أحكاـ الالئحة تواكب الثورة االقتصادية حيث تعٍت ( ابلشركات يف اإلنتاج ) بوصفهم فئة ىامة من
فئات اؼبضموف اؼبشًتكُت  ( ،فضالً عن العاملُت ألنفسهم والعماؿ واؼبوظفُت )  ،وزبدـ خطط التحوؿ الصناعة حيث تضع
األحكاـ والضوابط واألحكاـ واإلجراءات الالزمة لرعاية الشركات والعاملُت صبيعاً عندما تقع ؽبم إثناء العمل أو بسببو إصاابت
العمل أو تظهر عليهم األمراض اؼبهنية ..
ولقد استقت الالئحة األحكاـ اؼبناسبة يف ىذا اػبصوص من احدث األنظمة والدراسات الضمانية واالتفاقيات
الدولية اؼبتعلقة إبصاابت العمل وأمراض اؼبهن  .ومن جهة أخري فأهنا تكفل ػ ألوؿ مرة يف اعبماىَتية ػ للعاملُت يف الزراعة وغَتىا
اغبق يف اؼبعاشات الضمانية  ..وبذلك يسبق الضماف االجتماعي اللييب كثَتاً من أنظمة الضماف االجتماعي يف العامل ..
 -12ولئن كانت الالئحة قد أعدت داخل اإلطار العاـ الذي يرظبو قانوف الضماف االجتماعي رقم  13لسنة  1980ـ
كما أفاد اؼبشروع من اػبربات الفنية الضمانية يف اجملاؿ الدويل ..
 -13أف من السمات اؼبميزة لالئحة اؼبرفقة  ،ابإلضافة إيل ما تقدـ  ،ما قبملو فيما يلي :
 التيسَت علي اؼبضموف اؼبشًتكُت مستحقي اؼبعاشات من غَت تفريط يف حق صندوؽ الضماف االجتماعي ومن غَت ـبالفة ألحكاـ
القانوف ..

 السرعة يف ازباذ اإلجراءات حىت تتم تسوية اؼبعاش اؼبستحق خالؿ اؼبيعاد الذي حدده القانوف وىو ثالثة أشهر من اتريخ انتهاء
اػبدمة أو العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة  ،ذلك أف اؼبعاش حاجة ماسة ال يسوغ أتخَت صرفها ..
 الرعاية الكريبة ألفراد األسرة اؼبستحقُت حيث فوض القانوف إىل الالئحة يف بياهنم وربديد األنصبة اليت تستحق ؽبم من معاش
اؼبشًتؾ اؼبتوقي أو صاحب اؼبعاش اؼبتوقي ..
 الًتكيز علي الضماانت  ،ضماانت استحقاؽ اؼبعاشات وأدائها إيل مستحقيها  ،فاؼبعاش حق ػ لصاحبو ػ مقدس  ،ال يتناولو
اإلسقاط أو اإليقاؼ  .وال يرد بشأنو اغبرماف الدائم أو الوقيت إال بسلطاف من أحكاـ القانوف ..
 صياغة األحكاـ يف بياف واضح مفصل ػ قدر اإلمكاف ػ حىت تتضح للمواطن اؼبضموف حقوقو وتسبُت للموظف واجباتو  ،ويستغٍت
الضماف االجتماعي ػ إيل حد كبَت ػ عن اإلسهاب يف التعليمات والتفصيل فيها ..

 -14أف الئحة اؼبعاشات الضمانية اؼبرفقة ػ مضافاً إيل غَتىا من لوائح وأنظمة الضماف االجتماعي ػ ؽبي خطوة كبَتة
علي طريق الفاتح العظيم  ،ذبسيداً للثورة االجتماعية واالقتصادية وتطبيقاً للنظرية العاؼبية الثالثة  ،وعمالً دببدأ مسؤولية اجملتمع عن
كفالة اغباجات األساسية يف ( اؼبعاش ) لكل من عجز عن الكسب  ،وكل من بلغت سنو الشيخوخة وألفراد أسرة من يتويف من
اؼبشًتكُت اؼبضمونُت عامة ..
 -15إننا إذا نقدـ لالئحة اؼبعاشات الضمانية هبذه اؼبذكرة اؼبوجزة  ،ونشَت إليها ىذه اإلشارة السريعة ،
فإننا نرجو أف تتضافر صبيع اعبهود الزباذ اإلجراءات التنفيذية اإلدارية الالزمة كي يبدأ تطبيق أحكاـ ىذه الالئحة اعتبار من اليوـ
الذي حدده قانوف الضماف االجتماعي اعبديد وىو اليوـ األوؿ من شهر يونيو  1781ـ  .أف شاء هللا ..

إبراىيم الفقيو حسن
أمني اللجنة الشعبية

العامة للضماف االجتماعي
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (  )669لسنة  1981ـ
بشأف الئحة معاشات
الضماف االجتماعي
اللجنة الشعبية العامة  :ػ
بعد اإلطالع علي قانوف الضماف االجتماعي رقم  13لسنة  1980ميالدي .
وعلي قانوف التأمُت االجتماعي رقم  53لسنة  1957ـ والقوانُت اؼبعدلة لو .
وعلي قانوف التقاعد لسنة  1967ميالدي .
وعلي قانوف العمل رقم  58لسنة  1970ـ والقوانُت اؼبعدلة لو .
وعلي قانوف اػبدمة اؼبدنية رقم  55لسنة  1976ميالدي .
وعلي قانوف تقاعد العسكريُت رقم  43لسنة  1974ـ والقوانُت اؼبعدلة لو .
وعلي الالئحة اإلدارية للشركات واؼبنشآت اؼبملوكة للمجتمع الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة يف

 7رمضاف

 1389من وفاة الرسوؿ اؼبوافق  19يوليو  1980ـ .
وعلي الئحة التسجيل واالشًتاكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة يف

 17ؿبرـ  1390من وفاة

الرسوؿ اؼبوافق  24نوفمرب  1980ـ .
وبناء علي ما عرضو أمُت اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي دبذكرتو اؼبؤرخة يف
وفاة الرسوؿ اؼبوافق  7ابريل  1981ميالدي .

 3صباد الثاين  1390من

قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػررت
مادة ()1
يعمل ابلالئحة اؼبرافقة يف شأف أنظمة اؼبعاشات اليت تستحق تنفيذاً ألحكاـ قانوف الضماف االجتماعي رقم
لسنة  1980ـ .
وتسري أحكاـ ىذه الالئحة اعتباراً من أوؿ شهر يونيو سنة

 1981ميالدية .

مادة ()2
علي اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي وسائر اللجاف الشعبية العامة ػ كل فيما ىبصها ػ تنفيذ ىذا القرار
والالئحة اؼبرافقة لو .
وتصدر قرارات من اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي بشأف األنظمة التفصيلية وتعليمات العمل ووضع
النماذج الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذه الالئحة .

مادة ()3
ينشر ىذا القرار والالئحة اؼبرافقة لو يف اعبريدة الرظبية .
( اللجنة الشعبية العامة)

صدر يف  20 :رجب  1390من وفاة الرسوؿ
ادلوافق  23 :مايو  1981ميالدي
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الئحػػة

معاشات الضماف االجتماعي
مادة ()1

تعاريف :
يف تطبيق أحكاـ ىذه الالئحة تدؿ األلفاظ والعبارات اآلتية علي اؼبعاين اؼببينة فيما يلي ما تدؿ القرينة علي غَت
ذلك :

القانوف :
ىو قانوف الضماف االجتماعي رقم (

 )13لسنة  1980ميالدي .

قانوف التقاعد :
ىو قانوف الضماف الصادر سنة

 1967ـ والقوانُت اؼبعدلة لو ..

قانوف اخلدمة ادلدنية :
ىو قانوف اػبدمة اؼبدنية رقم (

 )55لسنة  1976ميالدي .

قانوف العمل :
ىو القانوف رقم (

 )57لسنة  1970ـ والقوانُت اؼبعدلة لو .

الئحة التسجيل واالشرتاكات والتفتيش :
وىي الالئحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة يف
ـ تنفيذا لقانوف الضماف االجتماعي .
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ادلضموف :
ىو كل من ينتفع أبحكاـ قانوف الضماف االجتماعي رقم (

 )13لسنة  1980سواء كاف من اؼبشًتكُت أو كاف من

غَت اؼبشًتكُت .

ادلشرتؾ :
ىو اؼبضموف الذي ينتفع أبحكاـ قانوف الضماف االجتماعي رقم (

 )13لسنة  1980ـ مقابل أداء االشًتاكات .

واؼبشًتكُت الذين ينتفعوف أبحكاـ ىذه الالئحة ىم صبيع أفراد لفئات األربعة اآلتية :
الشركاء يف اإلنتاج .
اؼبوظفوف وىم موظفو الوحدات اإلدارية العامة ومن يف حكمهم ( دبا يف ذلك رجاؿ القضاء والنيابة العامة والشرطة

وحرس اعبمارؾ واغبرس البلدي ) .
أ) العماؿ وىم الذين يعملوف دبوجب عقد عمل .
ب) العاملوف غبساب أنفسهم .
كما ينتفع أبنظمة اؼبعاشات وغَتىا أفراد اسر ىذه الفئات األربعة وذلك يف حدود اليت تبينها أحكاـ ىذه الالئحة .
ويرجع يف شأف بياف وربديد كل فئة من فئات اؼبضموف اؼبشًتكُت السالف ذكرىم إيل أحكاـ اؼبواد من

 3إيل  8من

الئحة التسجيل واالشًتاكات والتفتيش .

جهات العمل أو اخلدمة :
ىي اعبهات اليت يعمل هبا أو يستخدـ فيها شركاء أو موظفوف أو عماؿ  .ويشمل ذلك الوحدات اإلدارية العامة
واؼبنشآت والوحدات اإلنتاجية وذوي اؼبهن اغبرة واغبرؼ اغبرة وأصحاب األعماؿ الزراعية والصناعة وغَتىا سواء كانوا أفراد أو
شركات أو أشخاصاً اعتبارية أخري وسواء كانوا موطنُت أو أجانب  .وذلك كلو علي النحو احملدد بالئحة التسجيل واالشًتاكات
والتفتيش ..

الدخل :
ىو الدخل الشهري اؼبشًتؾ اؼبفًتض للشركاء يف اؼبنشات أو الوحدات اإلنتاجية أو الدخل الشهري اؼبفًتض
للعاملُت غبساب أنفسهم  ،وىو اؼببُت تفصيال بالئحة التسجيل واالشًتاؾ والتفتيش السالف ذكرىا .

ادلرتب أو األجر :
ىو اؼبرتب الفعلي الذي ربسب علي أساسو اشًتاكات اؼبوظفُت أو العماؿ اؼبضمونُت  ،كما يسوي علي أساسو ما
يستحقونو من معاشات ومنافع ضمانية أخرى  .ويشمل ما يتقضاه اؼبوظف أو العامل شهرايً من مرتب أساسي أو اجر أساسي
مضافاً اليو مايستحقو من عالوات وبدالت ومزااي مالية أخرى بشرط أف تكوف ىذه اإلضافات بشرط أف تكوف ىذه اإلضافات
ذات صفات مستقرة اثبتة ومنتظمة سواء كاف اؼبرتب أو األجر يؤدي من جهة العمل أو اػبدمة أو غَتىا وسواء كاف يؤدي نقداً
أو عينياً  ،وذلك علي الوجو اؼببُت بالئحة التسجيل واالشًتاكات والتفتيش والقرارات الصادرة دبقتضاىا .

اللجنة الشعبية ادلختصة :
ىي اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اليت تتويل يف كل بلدية من البلدايت تنفيذ أنظمة الضماف االجتماعي يف
نطاؽ اختصاص البلدية .

ادلنافع النقدية :
ىي أنظمة اؼبعاشات وعالوة العائلة واؼبنافع قصَتة األمد واؼبنح اؼبقطوعة اليت تكلفها قانوف الضماف االجتماعي
واللوائح الصادرة دبقتضاه للمضمونُت اؼبشًتكُت يف حاالت الشيخوخة والعجز واؼبرض وإصابة العمل ومرض اؼبهنة وعند اغبمل
والوالدة  ،وألعانتهم علي ربمل األعباء العائلية ويف حاالت الكوارث والطوارئ والوفاة .
وتشمل ىذه اؼبنافع مايلي  :ػ
أ ػ معاشات الشيخوخة والعجز ومعاشات اؼبستحقُت عند الوفاة .
ب ػ عالوة العائلة ألصحاب اؼبعاشات .
ج ػ اؼبنح اؼبقطوعة .
د ػ منحة الوفاة .
ىػ ػ اؼبنافع قصَتة األمد .

و ػ منح الكوارث والطوارئ .

الباب األوؿ

انتهاء اخلدمة ومعاشات الشيخوخة
الفصل األوؿ

أحكاـ انتهاء العمل أو اخلدمة
مادة ( ) 2
ادلشرتكني وسن الشيخوخة
 ) 1تنتهي مدة اػبدمة أو عمل كل من اؼبضمونُت اؼبشًتكُت ببلوغو سن انتهاء العمل أو اػبدمة حسبما ىو منصوص عليو يف
اؼبادة ( )13من قانوف الضماف االجتماعي .
 ) 2وتسري أحكاـ اؼبادة اؼبذكورة علي اؼبشًتكُت من صبيع الفئات اآلتية  :ػ
أ ) الشركاء يف اإلنتاج .
ب ) اؼبوظفُت العموميُت ابلوحدات اإلدارية العامة ومن يف حكمهم .
ج ) العماؿ الذين يعملوف دبقتضي عقود عمل وىبضعوف ألحكاـ قانوف العمل ولوائحو وأنظمة العمل السارية دبقتضاه .
د ) العاملُت غبساب أنفسهم يف الزراعة أو الصناعة أو اغبرؼ أو اؼبهن اغبرة أو غَتىا .
 ) 3علي أف تراعي بشأف رجاؿ القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس اعبمارؾ واغبرس البلدي أحكاـ اؼبواد من (  ) 6إيل ( ) 9
من ىذه الالئحة .

مادة ()3
سن اخلامسة والستني
تنتهي خدمة اؼبشًتؾ أو عملو ببلوغو سن اػبامسة والستُت سنة ميالدية كاملة  ،وذلك إذا كاف اؼبشًتؾ من الرجاؿ
العاملُت يف األعماؿ أو الوظائف العادية  ،وكاف من الفئات اؼبشار إليها ابلبنود من (أ) إيل (ب) من اؼبادة السابقة .

مادة ()4
سن الستني
تكوف سن انتهاء اػبدمة أو العمل ستُت سنة ميالدية كاملة إذا كاف اؼبشًتؾ من احدي الفئات اآلتية :
أ ) النساء العامالت أايً كاف عملهن أو خدمتهن .
ب) الرجاؿ العاملُت يف األعماؿ أو الصناعات اؼبضرة ابلصحة  ،وىي اليت يًتتب علي العمل فيها عادة التعرض ألمراض مهنية
ـباطر خاصة من شأهنا أف تؤثر علي صحة العاملُت فيها أو سالمتهم علي الرغم من ازباذ االحتياطات اؼبقررة لتلك األعماؿ أو
الصناعات ويتضمن بياف ىذه العماؿ أو الصناعات جدوؿ تضعو اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي بعد اخذ رأي اللجنة
الشعبية العامة للصحة .
ج ) الرجاؿ العاملُت يف األعماؿ أو الوظائف العادية وذلك بشرط أف يكوف انتهاء اػبدمة أو العمل عند بلوغ سن الستُت أو
بعدىا  ،وقبل إسباـ اػبامسة والستُت  ،ويكوف ذلك إبداء الرغبة يف انتهاء العمل أو اػبدمة يف ىذه اغباالت من جانب اؼبشًتؾ
دبوافقة جهة العمل أو اػبدمة أو كاف من جانب ىذه اعبهة بداية مع موافقة اؼبشًتؾ علي ذلك .
وهبب يف صبيع األحواؿ أف يكوف إبداء الرغبة واؼبوافقة كتابة .

مادة ()5
جواز االستمرار يف العمل أو اخلدمة
 ) 1هبوز ؼبن سن اػبامسة والستُت احملددة ابؼبادة ( )3من ىذه الالئحة أو ؼبن بلغ سن الستُت يف اغباالت اؼببينة ابؼبادة ( )4منها
أف يستمر يف اػبدمة أو العمل بعد سباـ سن اػبامسة والستُت أو سن الستُت حبسب األحواؿ وذلك بشرط موافقتو ىو وموافقة
جهة العمل أو اػبدمة ومع عدـ اإلخالؿ ابلشروط األخرى اؼبتعلقة ابلبقاء يف اػبدمة أو العمل واؼبقررة ابلتشريعات اؼبنظمة للعمل
أو اػبدمة والسارية يف جهة عملو أو خدمتو وقت بلوغ السن السالف ذكرىا .
ومن ذلك شرط اللياقة الصحية للبقاء يف العمل أو اػبدمة .

 ) 2ويشًتط للبقاء يف اػبدمة أو العمل يف ىذه األحواؿ أف يصدر قرار دبوافقة جهة العمل أو اػبدمة علي ذلك بعد التحقق من
موافقة اؼبشًتؾ وانتفاء اؼبوانع القانونية لالستمرار يف العمل أو اػبدمة .
 ) 3وتسري أحكاـ ىذه اؼبادة علي حاالت مد مدد اػبدمة أو العمل التالية
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العاملُت ( موظفُت كانوا أو شركاء أو عماالً ) دبا يف ذلك العاملوف اغباليوف .

مادة ()6
القضاء والشرطة واحلرس
ال تسري أحكاـ انتهاء اػبدمة اؼبقررة ابؼبواد السابقة علي رجاؿ القضاء والنيابة العامة ورجاؿ الشرطة وحرس
اعبمارؾ واغبرس البلدي .
وتسري علي أفراد كل من ىذه الفئات األحكاـ اؼبتعلقة بسن انتهاء اػبدمة اؼبقررة ابلتشريعات اؼبنظمة لشئوهنم

واغبكاـ اؼببينة يف اؼبواد التالية .

مادة ()7
انتهاء خدمة رجاؿ القضاء
 ) 1تنتهي خدمة القضاء والنيابة لعامة ببلوغهم سن الستُت سنة ميالدية كاملة .
 ) 2وتنتهي خدمة رجل القضاء أو النيابة العامة ببناء علي طلب كتايب منو مىت جاوزت سنو اػبامسة واػبمسُت سنة ميالدية
كاملة .
 ) 3ويسوي لرجل القضاء أو النيابة اؼبعاش اؼبستحق لو ببلوغ السن اؼبذكورة .
 ) 4ويف صبيع األحواؿ إذا كاف بلوغ رجل القضاء أو النيابة العامة السن احملددة إلهناء اػبدمة قد وقع يف الفًتة من أوؿ شهر
سبتمرب إيل آخر شهر يونيو وبقي مستمراً يف اػبدمة حىت آخر يونيو فال ربسب لو ػ ألغراض اؼبعاش ػ اؼبدة بُت السن اؼبذكورة وبُت
التاريخ األخَت .

مادة ()8
رجاؿ الشرطة وحرس اجلمارؾ
يكوف انتهاء خدمة رجاؿ الشرطة وحرس اعبمارؾ علي الوجو اآليت  :ػ
 ) 1تنتهي ببلوغ سن الستُت سنة ميالدية كاملة خدمة الضباط من رتب لواء وعميد ومقدـ ورائد .
 ) 2وتنتهي ببلوغ سن اػبامسة واػبمسُت سنة ميالدية كاملة خدمة الضباط من رتب نقيب  ،ومالزـ أوؿ  ،ومالزـ .
 )3وتنهي ببلوغ سن اػبمسُت سنة ميالدية كاملة خدمة ضباط الصف واألفراد .

 ) 4كل ذلك ما مل سبد مدة اػبدمة وفقاً لقانوف الشرطة أو لقانوف حرس اعبمارؾ .

مادة ( ) 9
رجاؿ احلرس البلدي
تنتهي خدمة رجاؿ اغبرس البلدي رقم (

 ) 30لسنة  1977ـ ومعادلة وظائف اغبرس البلدي برتب رجاؿ

الشرطة .

مادة ( ) 10
العربة أبخر خدمة أو عمل
 ) 1تكوف العربة يف ربديد السن اليت تنتهي هبا اػبدمة أو العمل أبخر خدمة أو عمل تواله اؼبشًتؾ قبل بلوغو السن .
 ) 2فإذا كاف اؼبشًتؾ من الرجاؿ العاملُت يف األعماؿ أو اػبدمات العادية اليت تنتهي فيها اػبدمة أو العمل ببلوغ سن  65سنة
مث نقل إيل خدمة أو عمل تنتهي فيو اػبدمة أو العمل ببلوغ سن الستُت فاف خدمتو أو عملو تنتهي إذا ما بلغ سن الستُت سنة
ميالدية كاملة .

 ) 3وإذا كاف اؼبشًتؾ من الرجاؿ العاملُت يف األعماؿ أو اػبدمات اليت تنتهي فيها اػبدمة أو العمل ببلوغ سن الستُت مث نقل إىل
خدمة أو العمل فبا تنتهي فيو اػبدمة أو العمل ببلوغ سن اػبامسة الستُت فتكوف سن انتهاء خدمتو أو عملو ىي السن األخَتة .
 ) 4وإذا كاف قد سوي للمشًتؾ معاش الشيخوخة عقب انتهاء خدمتو أو عملو ببلوغو سن الستُت مث عُت يف وظيفة أو عمل من
األعماؿ العادية اليت تنتهي فيما اػبدمة أو العمل ببلوغ سن  65سنة فيقف صرؼ معاشو إيل أف ينتهي عملو أو خدمتو األخَتة
ببلوغ السن احملددة النتهائها .

مادة ( ) 11
ثبات السن
 ) 1تثبت السن دبوجب شهادة اؼبيالد اؼبستخرجة من سجل األحواؿ اؼبدنية أو بشهادة إلثبات السن ربرر من واقع البياانت
الواردة يف ذلك السجل أو يف كتيب العائلة وتراعي بشأف إصدار الشهادة وحجيتها أحكاـ قانوف األحواؿ اؼبدنية  ،وقانوف كتيب
العائلة .
 ) 2وإذا مل يكن اتريخ اؼبيالد اثبتاً اؼبيالد اثبتاً ابليوـ والشهر يف الشهادة فيعترب اؼبشًتؾ مولوداً يف يوـ أوؿ يوليو من السنة الثابت
ميالده فيها  ،فإذا كانت السن معينة ابلشهر والسنة دوف بياف اليوـ فيعترب اليوـ السادس عشر من الشهر اؼببُت يف الشهادة ىو
اتريخ اؼبيالد .
 ) 3ويف اغباالت االستثنائية اليت يتعذر فيها تقدًن الشهادة السالف ذكرىا هبوز إثبات السن بتقدًن وثيقة رظبية أخري كجواز
السفر أو البطاقية الشخصية كما إذا اقتضت الضرورة تقدير السن بقرار تصدره اللجنة الطبية اؼبختصة بتقدير العجز يف اللجنة
الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية اؼبختصة وذلك يف اغباالت االستثنائية اؼبذكورة .

الفصل الثاين
أحكاـ معاش الشيخوخة
مادة ( ) 12
شروط استحقاؽ ادلعاش
يشًتط الستحقاؽ معاش الشيخوخة وفقاً لقانوف الضماف االجتماعي :
 ) 1أف يكوف الشخص من فئات اؼبشًتكُت يف نظاـ الضماف االجتماعي وذلك ابف يكوف من الشركاء يف اإلنتاج أو اؼبوظفُت ،
أو العماؿ أو غبساب أنفسهم .
 ) 2أف تكوف أعمالو أو خدماتو قد انتهت صبيعاً  .حبيث يثبت أف خدمتو األخَتة أو أعملو األخَت قد انتهي واف يقر أبنو غَت
مستمر يف أي عمل خدمة فبا تنطبق عليو أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي .
 ) 3أف يكوف قد بلغ السن احملددة قانوانً إلهناء اػبدمة أو العمل وىي السن اؼببينة أحكامها يف اؼبادة (  ) 13من قانوف الضماف
االجتماعي ويف الفصل السابق من ىذه الالئحة .
 ) 4أف يكوف انتهاء اػبدمات أو األعماؿ بسبب بلوغ السن القانونية قد حدث اعتباراً من يوـ أوؿ يونيو سنة

 1981ـ وىو

التاريخ احملدد لبدء سرايف نظاـ معاش الشيخوخة اؼبقرر بقانوف الضماف االجتماعي رقم  13لسنة  1980ـ .

مادة ( ) 13
حالة استمرار العمل بعد السن
 ) 1اليستحق اؼبشًتؾ معاش الشيخوخة إذا بلغ سن اػبامسة والستُت ػ حبسب األحواؿ ػ دوف أف تنتهي خدمتو أو عملو  ،وإمبا
استمر يعمل أو ىبدـ دبوافقتو ىو وموافقة جهة عملو أو خدمتو أو جهة عمل أو خدمة أخري وفقاً غبكم الفقرة ( ج ) من اؼبادة
()13من قانوف الضماف االجتماعي  ،ودبراعاة الشروط القانونية اؼبتعلقة ابستمرار اػبدمة أو العمل بعد السن اؼبذكورة .
 ) 2ويبدأ استحقاؽ ىذا اؼبشًتؾ ؼبعاش الشيخوخة عندما تنتهي خدماتو أو أعمالو صبيعاً فما بعد سن اػبامسة والستُت أو
الستُت ػ حبسب األحواؿ .

مادة ()14
انتهاء اخلدمة قبل بلوغ السن
 ) 1إذا انتهت خدمة اؼبشًتؾ أو عملو ػ قبل بلوعة السن احملددة النتهاء العمل أو اػبدمة ػ وذلك لسبب غَت العجز الكلي
للمرض أو إصابة العمل فانو ال يستحق معاش الشيخوخة إال حُت تبلغ سنة السن احملددة النتهاء اػبدمة أو العمل وفقاً ألحكاـ
اؼبادة ( )13من قانوف الضماف االجتماعي والفصل السابق من ىذه الالئحة .
 ) 2ويستحق لو ببلوغ ىذه السن معاش الشيخوخة ولو كاف قد بلغ السن اؼبذكورة وىو خارج العمل أو اػبدمة مىت توافرت
الشروط األخرى الالزمة الستحقاؽ اؼبعاش اؼبذكور .

مادة ( ) 15
اخلدمة ادلنتهية قبل اتريخ السرايف
إذا كانت خدمة الشخص أو عملو قد انتهت قبل يوـ
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العمل أو اػبدمة بعد اليوـ اؼبذكور فانو تنطبق علي حالتو أحكاـ قانوف التقاعد إذا كاف موظفاً من اػباضعُت لذلك القانوف ،
وأحكاـ قانوف التأمُت االجتماعي ػ إذا كاف عامالً من اؼبؤمن عليهم ػ اليستحق معاش الشيخوخة اؼبقرر دبقضي حكم اؼبادة ( )14
من قانوف الضماف االجتماعي .

مادة ()16
ادلساواة يف استحقاؽ ادلعاش
 ) 1عند توافر الشروط اؼبقررة ابؼبواد من (  )12إيل (  )14من ىذه الالئحة يستحق للمشًتؾ معاش الشيخوخة الضماين أاي
كانت مدة خدمتو أو عملو احملسوب وأاي كانت جنسيتو ػ مواطناً كاف أو عربياً أو أجنبيا ػ وأاي كاف جنسو ػ ذكراً كاف أو أنثي .
 ) 2علي اف يراعي بشأف اؼبشًتكُت غَت اؼبواطنُت  ،الذين ليست ؽبم مدد إشًتاؾ ؿبسوبة يف ظل نظاـ التأمُت االجتماعي والذين
الربكم أوضاعهم اتفاقيات ضمانية خاصة  ،االيستحق ؽبم معاش الشيخوخة أال إذا قضوا يف اػبدمة أو العمل بعد يوـ / 6 / 1
 1981ـ مدة عشر سنوات ( علي األقل ) سددت عنهم خالؽبا اشًتاكات الضماف مع استيفاء شروط الضماف استحقاؽ
اؼبعاش اؼبشار أليها ابلفقرة السابقة  .فإذا مل يتوافر ؽبم شرط اؼبدة اؼبذكورة فال يستحقوف معاش الشيخوخة عند انتهاء خدمتهم أو
عملهم ببلوغ السن وإمبا يستحقوف يف ىذه اغبالة اإلعانة اإلصبالية اؼبقررة ابلفصل الثالث من ىذا الباب .

 ) 3فإذا كانت للمشًتؾ ػ غَت اؼبواطن ػ مدة ؿبسوبة يف نظاـ التامُت االجتماعي فيشًتط الستحقاقو معاش الشيخوخة الضماين
اف تكوف لو بعد يوـ  1981 / 6 / 1ـ مدة اشًتاؾ ؿبسوبة يف نظاـ الضماف االجتماعي تكمل مدة التأمُت السابقة حبيث ال
يقل ؾبموعها عن عشر سنوات .

مادة ()17
طلب تسوية معاش
 ) 1يقدـ اؼبشًتؾ طلباً لتسوية معاش الشيخوخة إيل قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية الكائن
بدائرهتا مقر عملو األخَت أو خدمتو األخَتة .
 ) 2وهبوز اف يقدـ من شخص ينوب عن اؼبشًتؾ يف تقديبو .
 ) 3كما هبوز ػ إذا اقتضت ظروؼ اؼبشًتؾ ػ اف يقدـ الطلب إيل اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي الكائن بدائرهتا ؿبل إقامتو
بعد انتهاء إعمالو وخدماتو .
 ) 4وبُت يف الطلب رقم التسجيل الضماين للمشًتؾ واللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبسجل هبا ضمانياً

مادة ()18
مرفقات طلب التسوية
ترفق بطلب تسوية ادلعاش :
أ ) شهادة اؼبيالد اؼبستخرجة من سجل األحواؿ اؼبدنية أو شهادة إلثبات السن من واقع بياانت كتيب العائلة .
ب ) شهادة الدفع األخَت موضحا موضحاً هبا تسلسل اؼبرتب أو األجر أو الدخل خالؿ السنوات الثالثة األخَتة من اػبدمة آو
العمل
ج ) شهادة دبدد العمل أو اػبدمة .
د ) شهادة بشاف الوضع العائلي للمشًتؾ أو كتيب العائلة .
ىػ ) قرار جهة العمل آو اػبدمة ابنتهاء خدمتو أو عملو .

فإذا كاف اؼبشًتؾ عامالً غبساب نفسو فيقدـ إقرارا ابنتهاء عملو بسبب ببلوغو السن  ،وذلك عوضاً عن القرار
اؼبشار اليو يف البند ( ىػ ) ..

مادة ()19
الطلب مقابل إيصاؿ
يعطي اؼبوظف اؼبختص بقسم اؼبنافع النقدية الطالب إيصاال يفيد تلقي الطلب واؼبستندات اؼبرافقة لو بعد اف بعد اف
يثبت اتريخ ميالده من واقع كتيب العائلة إذا مل تكن شهادة اؼبيالد مقدمة .

مادة ()20
البحث بقسم التسجيل واالشرتاكات
 ) 1وبيل قسم اؼبنافع النقدية الطلب ومرفقاتو إيل قسم التسجيل واالشًتاكات والتفتيش ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي
اؼبختصة  ،وذلك للتحقق من البياانت اؼبتعلقة دبدد خدمة اؼبشًتؾ أو عملو احملسوبة  ،واالشًتاكات اؼبدفوعة عنها  ،واؼبرتب أو
األجر أو الدخل ( الذي ربسب علي أساسو االشًتاكات ) خالؿ السنوات الثالثة األخَتة من مدد خدمة اؼبشًتؾ أو عملو .
 ) 2ويستكمل قسم التسجيل واشًتاكات والتفتيش أية بياانت مل يقدـ اؼبشًتؾ مستندات بشأهنا أو قدـ مستندات غَت كافية ...
 ) 3وبعد استيفاء البحث  ،وبرر القسم مذكرة بشأنو ويرد األوراؽ إيل قسم اؼبنافع الندية إلجراء التسوية .

مادة ()21
عناصر التسوية
يتحقق قسم اؼبنافع النقدية من العناصر الالزمة للتسوية وىي :
أ ) ؾبموع مدد اػبدمة أو العمل احملسوبة للمشًتؾ .
ب ) متوسط اؼبرتب أو األجر أو الدخل خالؿ السنوات السابقة علي انتهاء اػبدمة أو العمل .

مادة ()22
مدد اخلدمة أو العمل
 ) 1تطبق يف شأف حساب مدد اػبدمة أو العمل وضم ىذه اؼبدد أحكاـ اؼبواد (

 )81وما بعدىا من الئحة التسجيل

واالشًتاكات والتفتيش  .ويقصد ابؼبدة ( احملسوبة ) مدة خدمة اؼبشًتؾ أو عملو اليت يعتد هبا يف حساب االشًتاكات ويف تسوية
اؼبعاش  ،تطبيقاً ألحكاـ الالئحة اؼبذكورة .
 ) 2وال تدخل يف حساب مدة اػبدمة أو العمل لغرض تسوية اؼبعاش أية مدة خدمة أو عمل اتلية للتاريخ الذي زبوؿ فيو
اؼبشًتؾ مدة خدمتو أو عمل اتلية للتاريخ الذي زبوؿ فيو اؼبشًتؾ مدة خدمتو أو عملو احملسوبة اغبد األقصى للمعاش  ،وىو (
 ) %80من متوسط اؼبرتب أو األخر أو الدخل .

مادة ()23
حساب ادلتوسط
وبسب متوسط اؼبرتب أو األجر أو الدخل أو للمشركُت من فئات اؼبوظفُت والعماؿ والشركاء والعاملُت ألنفسهم
وفقاً للقواعد األتيو :
أ ) هبمع كل ما أستحقو اؼبشًتؾ من مرتبات أو أجور شهرية فعلية ( للموظفُت أو العماؿ ) أو دخوؿ مفًتضة ( للشركاء
والعاملُت لنفسهم ) فبا ربسب علي أساسو االشًتاكات الضمانية خالؿ السنوات الثالثة األخَتة من مدة خدمتو أو عملو احملسوبة
يف نظاـ الضماف االجتماعي  ،وىي مدة الستة وثالثُت شهراً السابقة مباشرة علي انتهاء خدمتو او عملو  .ويقسم اجملموع علي
ستة وثالثُت ويكوف الناتج ىو متوسط اؼبرتب او األجر او الدخل الذي يتخذ أساسا لتسوية معاش الشيخوخة .
ب ) يف ربديد مدة السنوات اؼبتعلقة حبساب اؼبتوسط  ،تكوف العربة ابلسنوات الثالثة األخَتة من مدة العمل او اػبدمة التالية
ليوـ يونيو سنة  1981ـ وال يعتد يف شأف حساب اؼبتوسط أبي مدة سابقة علي ذلك التاريخ .
ج ) إذا قلت مدة اػبدمة أو العمل احملسوبة التالية ألوؿ يونيو سنة  1981ـ عن ستة وثالثُت شهراً فيقسم ؾبموع اؼبرتبات او
األجور أو الدخوؿ اليت استحقت عن مدة اػبدمة أو العمل اؼبذكورة علي عدد أشهر اػبدمة أو العمل الفعلية احملسوبة التالية
للتاريخ اؼبذكور وذلك الستخراج اؼبتوسط .
د ) اؼبدد احملسوبة اليت يدخل مرتبها أو أجرىا أو دخلها يف حساب اؼبتوسط ىي مدد اػبدمة أو العمل ػ السالف بياهنا ػ اليت
استحقت عنها االشًتاكات الضمانية واؼبدد اليت اعفي من أداء االشًتاكات عنها وفقاً ألحكاـ اؼبواد (

 43و  44و  45و

 )46من الئحة التسجيل واالشًتاكات والتفتيش  ،واؼبدد اليت أوقف اقتطاع اشًتاؾ اؼبعاش عنها عمالً ابؼبادة (

 ) 50من

الالئحة اؼبذكورة .
ىػ ) وإذا كاف اؼبشًتؾ قد حرـ ػ كلياً أو جزئياً ػ من مرتبو أو أجره أو دخلو عن كل أو بعض اؼبدة السابقة علي انتهاء خدمتو أو
عملو أو اعفي من أداء االشًتاؾ عنها دوف اف يبنع ذلك من حساب ىذه اؼبدة لو ضمن مدة خدمتو أو عملو  ،فيعتد يف حساب
اؼبتوسط ابؼبرتب أو األجر
( الفعلي ) أو الدخل ( اؼبفًتض ) الكامل الذي استحقت عنو االشًتاكات أو الذي حسب علي أساسو االشًتاؾ اجملاين .
و ) ويقصد ابؼبرتب أو األجر أو الدخل مدلولو الوارد بيانو يف اؼبادة ( )1من ىذه الالئحة دوف أي معاش جزئي إلصابة العمل أو
أعانو مقطوعة او منفعة قصَتة األمد يكوف اؼبشًتؾ قد استحقها خالؿ مدة السنوات الثالثة األخَتة ( من عملو أو خدمتو ) اليت
حسب علي أساسها اؼبتوسط ..

مادة ()24
التسوية
يضرب اؼبتوسط الناتج عن تطبيق أحكاـ اؼبادة السابقة يف (

 ) % 21 2يف عدد السنوات اػبدمة أو العمل

احملسوبة للمشًتؾ حبكم اؼبادة  22إذا كانت عشرين سنة أو أقل من ذلك فإذا زادت سنوات اػبدمة أو العمل احملسوبة للمشًتؾ
عن عشرين سنة فيضرب اؼبتوسط
( اؼبذكور ) يف (  ) % 21 2يف العشرين سنة األويل من مدة خدمة اؼبشًتؾ أو عملو ويضاؼ إيل الناتج من ذلك حاصل
ضرب اؼبتوسط ذاتو يف ( )%2يف عدد سنوات اػبدمة أو العمل احملسوبة اليت تزيد علي العشرين ...

مادة ()25
احلد األدىن دلعاش الشيخوخة
 ) 1التقل معاش الشيخوخة الذي يستحق للمشًتؾ عن شبانُت يف اؼبائة من اغبد األدىن لألجور الساري يف اعبماىَتية العربية
الليبية الشعبية االشًتاكية يف وقت استحقاؽ اؼبعاش .
 ) 2فإذا كاف انتج التسوية دبقضي حكم اؼبادة ( )24ػ السابقة ػ يقل عن ذلك اغبد األدىن ،

فاف اؼبعاش يرفع ابلقدر الذي يصل بو إيل قيمة اغبد األدىن اؼبذكور .
 ) 3ويراعي رفع اؼبعاش إيل ما يوازي اغبد األدىن اؼبذكور كلما تقررت زايدة اغبد األدىن لألجور يف اعبماىَتية حبيث اليقل معاش
الشيخوخة الذي معاش الشيخوخة الذي يستحقو اؼبشًتؾ يف أي وقت عن ( )%80من اغبد األدىن لألجور .
 ) 4كل ذلك مع عدـ اإلخالؿ حبكم اؼبادة التالية اؼبتعلق ابغبد اإلقصي للمعاش .

مادة ()26
احلد األقصى دلعاش الشيخوخة
الهبوز أف يزيد معاش الشيخوخة أبي حاؿ علي شبانُت يف اؼبائة من متوسط اؼبرتب الفعلي
او الدخل اؼبفًتض الذي سوي علي أساسو اؼبعاش .

مادة ()27
بدابة االستحقاؽ
يستحق معاش الشيخوخة اعتباراً من اليوـ التايل إلهناء خدمة اؼبشًتؾ أو عملو بسبب بلوغ السن احملددة قانوانً .
وذلك مع عدـ اإلخالؿ حبكم اؼبادتُت ( 13و  )14من ىذه الالئحة .

الفصل الثالث

اإلعانة اإلمجالية للمضمونني من غري ادلواطنني
مادة ()27
من يستحق اإلعانة اإلمجالية
إذا كاف اؼبشًتؾ من فئة اؼبقيمُت ابعبماىَتية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية بسبب العمل أو اػبدمة من غَت
اؼبواطنُت سواء كاف عربياً أو أجنبياً غَت عريب  ،وانتهت خدمتو أو عملو هبا لسبب آخر غَت بلوغو السن القانونية إلهناء اػبدمة أو
العمل اؼبقررة ابؼبادة (  )13من قانوف الضماف االجتماعي  ،وغَت العجز الكلي اؼبشار اليو ابؼبادتُت (

 17و  ) 18من ذلك

القانوف  ،ومل يستحق بسبب انتهاء .
خدمتو أو عملو معاشاً  ،فانو يستحق عن مدة عملو أو خدمتو ابعبماىَتية إعانة إصبالية ربدد وفقاً غبكم اؼبادة
التالية  .وذلك ما مل تدخل مدة خدمتو أو عملو يف حساب اؼبدد اليت تنظم ضمها وحساهبا اتفاقية من اتفاقيات الضماف
االجتماعي اؼبربمة ػ أو اليت تربـ ػ بُت اعبماىَتية وبُت الدولة التابع ؽبا اؼبشًتؾ اؼبذكور ..

مادة ()29
قيمة اإلعانة
 ) 1تقدر قيمة اإلعانة اإلصبالية ػ السالف ذكرىا ػ بستُت يف اؼبائة من ؾبموع اشًتاكات اؼبعاشات الضمانية اليت دفعت عن
اؼبشًتؾ طوؿ مدة خدمتو أو عملو احملسوبة  ،ويشمل ذلك أنصبة االشًتاكات اليت ربملها ىو واألنصبة اليت ربملتها جهة العمل
أو اػبدمة واألنصبة اليت ربملتها اػبزانة العامة  .ويزداد ىذا اؼببلغ دبعدؿ (  )%2من ؾبموع االشًتاكات اؼبذكورة عن كل سنة عمل
أو خدمة .
 ) 2ويشمل ما تقدـ اشًتاكات التامُت االجتماعي (فرع اؼبعاش ) اليت دفعت عن اؼبشًتؾ عن أية مدة عمل أو خدمة ؿبسوبة
سابقة علي بدء سرايف قانوف الضماف االجتماعي .

مادة ()30
إثبات انتهاء العمل
 ) 1يستحق اؼبشرؾ اإلعانة اإلصبالية اؼبذكورة ميت قدـ الدليل علي انتهاء خدمتو أو عملو ػ هنائياً ػ يف اعبماىَتية .

 ) 2وتقوـ أتشَت اػبروج النهائي اؼبمنوحة لو دليالً علي انتهاء خدمتو أو عملو هنائياً .

مادة ()31
تسوية اإلعانة
يتوىل تسوية اإلعانة اإلصبالية قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اليت انتهي يف دائرهتا عمل
اؼبشًتؾ أو خدمتو  .وتؤدي من حساب اؼبعاشات يف صندوؽ الضماف االجتماعي  .وتستهلك االشًتاكات اليت سويت دبوجبها
اإلعانة اؼبذكورة وال تدخل يف حساب آي منفعة نقدية وذلك مع مراعاة حكم اؼبادة ( )33من ىذه الالئحة ..

مادة ()32
تصرؼ اإلعانة اإلصبالية نقداً دفعة واحدة  ،أو تودع يف حساب اؼبستحق لدي أحد اؼبصارؼ العاملة ابعبماىَتية
علي اف تكوف قابلة للتحويل إيل اػبارج بناء علي طلبو .

مادة ()33
العودة إيل العمل او اخلدمة

 ) 1إذا عاد من صرفت لو اإلعانة اإلصبالية ػ وفقاً ألحكاـ اؼبواد السابقة ػ إيل العمل او اػبدمة يف اعبماىَتية العربية الشعبية
االشًتاكية فال هبوز اف ربسب لو اؼبدة اليت دفعت لو عنها ىذه اإلعانة أال أذا وافق .علي رد قيمة اإلعانة اؼبقطوعة السابق صرفها
اليو .
 ) 2وعلي اؼبشًتؾ ػ غَت اؼبواطن ػ الذي يعود إيل العمل او اػبدمة ابعبماىَتية اف ىبطر جهة العمل او اػبدمة اعبديدة أبية إعانة
إصبالية سبق صرفها اليو دبقتضي أحكاـ ىذا الفصل وعلي جهة العمل او اػبدمة اؼبذكورة اف زبطر اللجنة الشعبية للضماف
االجتماعي ابلبلدية اؼبختصة ابسم اؼبشًتؾ اؼبذكورة ورقم تسجيلو الضماين واتريخ عودتو للعمل او اػبدمة واإلعانة اإلصبالية اليت
سبق صرفها اليو ..

الباب الثاين

معاش ومنافع العجز بسبب إصابة العمل
الفصل األوؿ

يف شأف نطاؽ التطبيق
مادة ()34
األشخاص الذين تسري عليهم أحكاـ إصاابت العمل
تسري أحكاـ ىذا الباب علي اؼبشًتكُت دوف غَتىم .
واؼبشًتكوف ىم اؼبضمونُت أفراد الفئات األربعة اؼبنصوص عليها يف قانوف الضماف االجتماعي والئحة التسجيل
واالشًتاكات والتفتيش الصادرة دبقتضاه وىم :
أ ) الشركاء .
ب ) اؼبوظفوف .
ج ) العماؿ .
د ) العاملوف غبساب أنفسهم .

مادة ()35
اتريخ السرايف
 1ػ تسري أحكاـ ىذا الباب علي إصاابت العمل وأمراض اؼبهنة اليت تقع للمشًتكُت اعتباراً من يوـ أوؿ يونيو سنة  1981ـ .
 2ػ كما تسري ىذه األحكاـ علي حاالت الوفاة وحاالاتغ العجز اليت ربصل ؽبؤالء اؼبشًتكُت ابتداء من يوـ 1981 / 6 / 1
ـ ولو كاف سببها إصاابت ( حوادث ) عمل أو أمراض مهنة وقعت ؽبم قبل التاريخ اؼبذكور ..
 3ػ علي أف يراعي اف تسري علي اغبوادث اليت وقعت قبل أوؿ يونيو سنة  1981ـ وشروط اعتبارىا إصاابت عمل القواعد اليت
كانت سارية وقت وقوعها .

مادة ()36
إصاابت العمل السابقة
حاالت العجز والوفاة السابقة علي يوـ أوؿ يونيو سنة

 1981ـ والناشئة عن إصاابت عمل أو امرضا مهنة  ،ال

تنطبق عليها أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي رقم  13لسنة  1980ـ وأحكاـ ىذا الباب وإمبا تسري عليها أحكاـ قانوف
التقاعد إذا كاف من تويف او أصيب ابلعجز من اؼبوظفُت اػباضعُت للقانوف األخَت أو قانوف التأمُت االجتماعي ميت كاف اؼبتوقي أو
اؼبصاب ابلعجز من العماؿ او الشركاء اؼبشمولُت بنظاـ التأمُت االجتماعي .

الفصل الثاين

يف شأف حتديد إصاابت العمل وأمراض ادلهنة
مادة ()37
تعريف إصابة العمل
 1ػ إصابة العمل ىي اإلصابة اليت تلحق ابلشخص وتكوف انشئة عن عملو او خدمتو او ربدث لو أثناء العمل او اػبدمة  ،دبا
يف ذلك اإلصاابت اليت ربصل لو أثناء ذىابو إيل ؿبل عملو او خدمتو او عودتو منو وذلك علي النحو اؼببُت ابؼبادة  37وما بعدىا
من ىذه الالئحة .
 2ػ وأتخذ حكم إصاابت العمل أمراض اؼبهنة احملددة علي الوجو اؼبشار اليو  42من ىذه الالئحة .

مادة ()37
شروط إصابة العمل
يشًتط إلعتبار اإلصابة إصابة عمل اف تنشأ عن حادث تتوافر فيو الشروط اآلتية :
 1ػ اف يكوف ماساً جبسم اإلنساف ( اؼبشًتؾ ) ابف يلحق ضرراً جبسمو سواء كاف الضرر داخلياً او خارجياً  ،فال يعترب إصابة عمل
اغبادث الذي ال يلحق ضرراً جبسم اؼبشًتؾ وأف أوقع ضرراً بطرؼ صناعي لو او دباؿ من أموالو .
 2ػ اف يكوف اغبادث مفاجئاً .
 3ػ اف يقع اغبادث للمشًتؾ بسبب العمل او اػبدمة او اف يقع لو أثناء العمل او اػبدمة او اف يقع لو أثناء ذىابو إيل ؿبل العمل
او اػبدمة او عودتو منو  ،وذلك بشرط اف يكوف الذىاب واإلايب دوف توقف او زبتلف او اكبراؼ عن الطريق الطبيعي اؼبعتاد .
 4ػ أال يكوف اؼبشًتؾ قد تعمد إصابة نفسو .
 5ػ أال يكوف اغبادث قد وقع بسبب سوء سلوؾ جسيم او مقصود (اػبطأ جسيم ) من جانب اؼبشًتؾ ..
وهبري التثبت من توافر ىذه الشروط من ـبتلف التحقيقات اليت ذبري بعد وقوع اغبادث ..

مادة ()39
اخلطأ اجلسيم
 1ػ يعترب يف حكم السوء السلوؾ اعبسيم او اؼبقصود من جانب اؼبشًتؾ :
أ ػ اإلصابة الناشئة عن السكر اإلداري  ،ويكوف يف حكم السكر تعاطي اؼبخدرات .
ب ػ اإلصابة الناشئة عن ـبالفة صروبة معتمد
ج ػ غَت ذلك من حاالت اإلصابة بسبب اػبطأ اعبسيم من جانب اؼبضموف .
 2ػ وهبب اف تثبت أي من اغباالت اؼبذكورة من التحقيقات اليت ذبري بشأف اغبادث .

مادة ()40
الوفاة أو العجز الكلي بسبب اخلطأ اجلسيم
إذا كانت اإلصابة قد حدثت بسبب سوء السلوؾ اؼبتعمد او اعبسيم من جانب اؼبشًتؾ  ،فال تستحق عنها منافع
إصابة العمل اؼبالية إال إذا نشأت عنها وفاة اؼبشًتؾ او زبتلف عنها عجز كلي مستدًن لديو  ،فيستحق يف ىاتُت اغبالتُت معاش
العجز الكلي او معاش الوفاة بسبب إصابة العمل .

مادة ()41
اإلجهاد غري العادي
تعترب إصابة عمل اإلصابة الناذبة عن اإلجهاد أو اإلرىاؽ غَت العادي بسبب العمل او اػبدمة ػ وذلك ميت توافرت
فيها الشروط اليت يصدر هبا قرار من اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي بعد اخذ رأي اللجنة الشعبية العامة للصحة
واللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة .

مادة( )42
مرض ادلهنة
تشًتط إلعتبار اؼبرض مرض مهنة أيخذ حكم إصابة العمل الشروط اآلتية :
 1ػ اف يكوف من األمراض او حاالت التسمم الواردة ابعبدوؿ رقم أ اؼبرفق ؽبذه الالئحة  ،أو من أمراض اؼبهن االخري اليت تضاؼ
إيل ىذا اعبدوؿ بقرار تصدره اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي بعد اخذ رأي اللجنة الشعبية العامة للصحة .
 2ػ اف يثبت اف اؼبشًتؾ اؼبصاب ابؼبرض او التسمم من العاملُت يف احد األعماؿ أو احدي الصناعات اؼببينة ابعبدوؿ اؼبذكور
واليت ينشأ عن العمل هبا ذلك اؼبرض او التسمم.
 3ػ اف يكوف عمل اؼبشًتؾ يف تلك الصناعة او ذلك العمل قد استمر اؼبدة الكافية ألحداث اؼبرض او التسمم .
 4ػ اف يظهر األعراض األويل للمرض او التسمم أثناء عمل اؼبشًتؾ يف الصناعة او العمل اؼبذكور او اف تظهر ىذه األعراض يف
خالؿ فًتة من انتهاء عملو فيها ال ذباوز اؼبدة اؼبذكورة ابلبند

 3السابق  .وتبدأ ىذه الفًتة من اتريخ انتهاء عمل اؼبشًتؾ يف

الصناعة او العمل سالف الذكر .
 5ػ إال يكوف قد ثبت اف اؼبشًتؾ مصاب ابؼبرض من قبل اإلغباؽ ابلعمل اؼبغطي ابلضماف االجتماعي .

مادة ()43
أخطار الضماف االجتماعي
 1ػ إذا التحق اؼبشًتؾ بعمل او صناعة من شأهنا تعريضو لإلصابة دبرض من أمراض اؼبهنة ( الواردة ابعبدوؿ رقم أ اؼبرافق ) فعلي
جهة العمل او اػبدمة أخطار اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة ػ كتابة ػ ابستخدامو لديها وابلظروؼ اليت يعمل او
ىبدـ فيها وابالحتياطات اليت تتخذىا ىذه اعبهة للوقاية من أمراض اؼبهنة  ،وهبب اف يتم ذلك األخطار خالؿ سبعة أايـ من
اتريخ استخدامو .
 2ػ ويف حالة عدـ األخطار او التأخَت فيو يكوف للجنة الشعبية اؼبذكورة اف تعترب جهة العمل او اػبدمة مسئولة عن كل أتخَت يف
الكشف عن اؼبرض واف ترجع عليها ابلتعويض عن األضرار الناذبة عن ذلك .

مادة ()44
تدابري الوقاية
 1ػ تبُت لوائح الرعاية الطبية النوعية ولوائح األمن الصناعي والسالمة العمالية اإلجراءات الواجب إتباعها والتدابَت الالزـ ازباذىا
للوقاية من إصاابت العمل ومن أمراض اؼبهنة  .وتتضمن اللوائح اؼبذكورة إجراءات الكشف الدوري علي العاملُت ابلصناعات
واألعماؿ اليت من شأهنا تعريض العاملُت هبا لألمراض اؼبهنية .
 2وعلي جهات العمل واػبدمة والعاملُت هبا من أي فئة كانوا اف يلتزموا بتعليمات الوقاية والكشف الدوري واف ينفذوا تدابَت
السالمة واألمن اؼبذكورة .

الفصل الثالث

يف شأف اإلجراءات الواجب إتباعها يف حالة
وقوع إصابة عمل مرض مهنة
مادة ()45
إبالغ جهة العمل ابإلصابة
علي كل من اؼبشًتؾ واؼبشرؼ علي العمل او اػبدمة  ،اف يبلغ جهة العمل او اػبدمة فوراً أبي حادث يقع
للمشًتؾ ويكوف سبباً يف إصابتو إصابة عمل وابلظروؼ اليت وقع ذلك اغبادث فيها .

مادة ()46
إبالغ الضماف االجتماعي ابإلصابة
علي جهة العمل او اػبدمة اف تبلغ اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة بكل إصابة عمل تقع للمشًتكُت
العاملُت هبا وذلك فور وقوعها  ،مع بياف اتريخ اإلصابة ومكاهنا وطبيعتها والظروؼ اليت وقعت فيها ويكوف اإلبالغ علي النموذج
اؼبعد لذلك ويتضمن اإلبالغ اسم اؼبشًتؾ ورقم تسجيلها الضماين .

مادة ()47
كيفية اإلبالغ
يكوف إبالغ جهة العمل او اػبدمة اللجنة الشعبية للضماين االجتماعي اؼبختصة من أصل وثالث صور ويودع
األصل بلف اؼبشًتؾ يف اللجنة الشعبية اؼبذكورة .
وتسلم الصورة األويل للمصاب ػ او ؼبن يرافقو عند نقلو إيل اعبهة احملددة لعالجو ػ وذلك مع عدـ اإلخالؿ بوجوب
إسعاؼ اؼبصاب وعالجو فور إصابتو يف صبيع األحواؿ .
وترسل الصورة الثانية إيل القسم اؼبختص ابلتحقيق اإلداري يف جهة العمل او اػبدمة او إيل مركز الشرطة وذلك
حبسب األحواؿ .

وربفظ جهة العمل او اػبدمة ابلصورة الثالثة يف ملف خاص لإلصاابت  .وتقدـ ىذه الصورة ػ لإلطالع ػ إيل
مفتشي الضماف االجتماعي او إيل غَتىم فبن يكوف ؽبم حق اإلطالع او التفتيش .

مادة ()48
حوادث الطرؽ العامة
1ػ إذا نشأت اإلصابة عن حادث الطرؽ العامة فعلي اؼبشًتؾ (اؼبصاب ) اف يلغ بو مركز الشرطة عندما تسمح حالتو بذلك .
 2ػ وربرر الشرطة ؿبضراً او مذكرة ابغبادث  ،وعليها اف ترسل صورة من ىذا احملضر او اؼبذكرة إيل جهة العمل او اػبدمة .

مادة ()49
أبالغ ادلشرتؾ الضماف االجتماعي
يف حالة امتناع جهة العمل او اػبدمة عي أخطار اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة عن اإلصابة او
تراخيها يف ذلك  ،يتويل اؼبشًتؾ (اؼبصاب) او من ينيبو أخطار اللجنة الشعبية اؼبذكورة إبصابة فور حدوثها ويوافيها ابظبو وعنوانو
ورقم تسجيلو الضماين وببياف عن ظروؼ اغبادث ظروؼ اغبادث واترىبو ومكانو ونوع اإلصابة ورقم واتريخ ؿبضر الشرطة او
مذكرهتا بشأف اغبادث .
وعلي اللجنة اؼبذكورة ازباذ اإلجراءات الالزمة يف ىذه اغبالة .

مادة ()50
العامل حلساب نفسو
 1ػ إذا وقع اغبادث للمشًتؾ العامل غبساب العامل غبساب نفسو وادي إيل إصابتو إصابة عمل فعلية اف يبلغ ػ ىو او من ينيبو ػ
اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة ابغبادث فور وقوعو .
 2ػ ويكوف إخطار ؽبا وفقاً ألحكاـ اإلبالغ من جانب جهات العمل او اػبدمة اؼبقررة ابؼبادتُت

 46و  47من ىذه الالئحة

حبيث يكوف األخطار متضمناً اسم اؼبشًتؾ اؼبصاب ورقم تسجيلو الضماين وعنوانو مع بياف مكاف اإلصابة واتريخ وقوعها
وطبيعتها والظروؼ اليت وقعت فيها ..

مادة () 51
إسعاؼ ادلصاب ونقلو
 1ػ تقدـ للمصابُت اإلسعافات الالزمة ػ فور حدوث اإلصابة ػ وذلك يف اؼبصانع ويف غَتىا من مواقع العمل واإلنتاج .
 2ػ وتتويل جهة العمل أو اػبدمة ػ بعد اإلسعاؼ ػ نقل اؼبصاب بوسائلها وعلي نفقتها لعالجو يف اؼبركز الضماين اؼبختص أو يف
أي مركز من مراكز العالج ابعبماىَتية .
 3ػ وعلي اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة نقل اؼبصاب بوسائلها وعلي نفقتها للعالج يف اؼبستشفي العاـ او اؼبركزي
او اؼبتخصص وذلك كلما اقتضت ضرورات العالج ذلك .
 4ػ وال يتحمل اؼبصاب أية مصروفات مقابل او اإلسعاؼ او العالج .

مادة ()52
إبالغ الشرطة
علي جهة العمل او اػبدمة اف تبلغ الشرطة عن اغبادث الذي أدي إيل إصابة العمل وذلك يف اغبالتُت اآلتيتُت :
أ ) كلما وجدت شبهة ارتكاب جناية او جنحة من أي نوع كانت صاحبت اغبادث او اقًتنت بو او نشأت عنها اإلصابة .
ب ) يف حاالت اإلصاابت الناشئة عن حوادث الطريق .

مادة ()53
التحقيق اإلداري
 1ػ علي جهة العمل او اػبدمة اف ذبري يف صبيع األحواؿ التحقيقات اإلدارية الالزمة للتثبيت من ظروؼ اغبادث وطبيعة واترىبو
ومكانو ومدي جدية الواقعة وأسباهبا ونتائجها ونوع اإلصابة اؼبًتبة عليها ومداىا  .وتستبدؿ عليها أبقواؿ الشهود وسائر األدلة
األخرى وتتحري مدي إتباع قواعد وتعليمات الوقاية واالمن والسالمة العمالية وما إذا كانت تتوافر يف الواقعة الشروط الالزمة
العتبارىا إصابة عمل واؼببينة يف اؼبادة ( )37وما بعدىا من ىذه الالئحة .

 2ػ ويستعُت اؼبكلف ابلتحقيق اإلداري يف جهة العمل او اػبدمة دبحاضر صبع االستدالالت واؼبذكرات اليت تكوف قد حررهتا
الشرطة بشأف اغبادث وأبية ربقيقات أخري.

مادة ()54
صور حماضر التحقيق
 1ػ تسلم الشرطة إيل جهة العمل او اػبدمة صوراً من ؿباضر صبع االستدالالت أليت أجرهتا فيما يتعلق ابغبوادث اؼبشار إليها
ابؼبادة ( )52من ىذه الالئحة مع الالئحة مع بياف اإلجراءات اليت ازبذت بشأهنا .
 2ػ وعلي جهات العمل واػبدمة اف ترسل إيل اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة صوراً من ؿباضر ومذكرات
التحقيقات اإلدارية اليت أجرهتا ىذه اعبهة ونتيجتها وتودع ىذه احملاضر واؼبذكرات يف ملف اؼبشًتؾ اؼبصاب ابللجنة الشعبية
اؼبذكورة .
 3ػ وال هبوز إقفاؿ التحقيقات اإلدارية او تقرير أي منفعة نقدية للمصاب يف اغباالت اؼبشار إليها ابؼبادة  52إال بعد ورود ؿبضر
الشرطة او مذكرهتا بشأف اغبادث ونتيجة اإلجراءات اؼبتخذة .

مادة ()55
استكماؿ التحقيق
يف حالة عدـ استيفاء التحقيقات من جانب جهة العمل أو اػبدمة هبوز للجنة الشعبية للضماف االجتماعي
اؼبختصة أف تستكمل التحقيق دبعرفة مفتشيها أو أف تطلب إيل اعبهة اليت أجرتو استكمالو علي أف ربدد ؽبا النقطة أو النقاط اليت
يتعُت استيفاء التحقيق بشأهنا .

مادة()56
العالج يف مجيع األحواؿ
) 1تقدـ للمصاب يف صبيع األحواؿ خدمات العالج من إصابة العمل ولو كانت اإلصابة السبنعو من مباشرة عملو .
 ) 2ويستمر العالج ولو تبُت فيما بعد أف اغبادث ال تتوافر فيو شروط إصابة العمل .

 ) 3وال وبوؿ انتهاء عمل اؼبصاب أو خدمتو ػ ألي سبب كاف ػ دوف استمرار عالجو من إصابتو ومن آاثر ىذه اإلصابة .

مادة ()57
إتباع تعليمات العالج
علي اؼبشًتؾ اؼبصاب أف يتبع يف صبيع األحواؿ تعليمات العالج وإال جاز أف وبرـ من بعض اؼبنافع اؼبًتتبة علي
اإلصابة تبعاً لتأثَت إنباؿ العالج علي نسبة العجز .

مادة ()58
األخطار ابنتهاء العالج
علي اؼبركز الضماين ػ أو مركز العالج أو اؼبستشفي ػ الذي مت فيو العالج أف ىبطر اؼبشًتؾ وجهة العمل أو اػبدمة
واللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة ابنتهاء العالج من اإلصابة  ،ودبا زبلف عنها من آاثر وحبالة اؼبصاب بعد العالج ،
والتاريخ احملدد لعودتو إيل العمل او اػبدمة ويكوف األخطار علي النموذج اؼبعد لذلك  .وربفظ صورتو دبلف اؼبشًتؾ لدي اللجنة
الشعبية اؼبذكورة .

مادة ()59
عدـ توافر شروط اإلصابة
إذا ثبت من التحقيقات اليت أجرهتا اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة ( مستعينة دبحاضرة الشرطة وغَتىا
) اف اإلصابة ليست إصابة عمل أو اف اؼبصاب قد تعمد إصابة نفسو  ،أو اف إصابتو حدثت بسبب سوء سلوؾ جسيم او
مقصود من جانبو مل تًتتب عليو الوفاة أو العجز الكلي اؼبستدًن  ،فاف اؼبشًتؾ ( اؼبصاب ) اليستحق اؼبنافع النقدية اؼبقررة يف
القانوف ويف ىذه الالئحة إلصاابت العمل .

مادة ()60
ادلساعدات للعاملني ألنفسهم
إذا كاف اؼبصاب من العاملُت غبساب أنفسهم وثبت اف إصابتو إصابة عمل  ،وانو فقد بسبب العجز الوقيت الناشئ
عن ىذه اإلصابة كل أو بعض دخلو  ،فاف قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة يؤدي اليو اؼبنفعة
النقدية اؼبستحقة وفقاً ألحكاـ اؼباد  25من قانوف الضماف االجتماعي يف حدود  %70من الدخل اؼبفًتض وؼبدة أقصاىا سنة
واحدة .

مادة ()61
أمراض ادلهن
أتخذ أمراض اؼبهنة حكم إصاابت العمل .
وتسري يف شأف اؼبصابُت دبرض من أمراض اؼبهن صبيع األحكاـ اؼبتعلقة برعاية اؼبصابُت إبصاابت العمل ونقلهم
وإسعافهم وعالجهم وتقدًن اؼبنافع الضمانية ؽبم وذلك ابلقدر الذي يتفق مع طبيعة مرض اؼبهنة .

مادة()62
إسعاؼ ادلريض وتقدًن اخلدمات لو
 ) 1إذا طهرت علي اؼبشًتؾ إعراض مرض من األمراض اؼبهنية احملددة ابعبدوؿ رقم ( أ ) اؼبرافق أثناء مدة العمل او اػبدمة فعلي
جهة العمل او اػبدمة اليت يعمل فيها او ىبدـ هبا أف تبادر إيل إعطائو العالج واإلسعاؼ السريع اؼبناسب يف اؼبصنع او يف موقع
العمل او اإلنتاج وذلك فور ظهور إعراض اؼبرض .
 ) 2وعلي اعبهة اؼبذكورة اف تنقلو ػ بوسائلها وعلي نفقتها ػ إيل اؼبركز الضماين اؼبختص او إيل اقرب مركز من مراكز العالج
ابعبماىَتية وذلك طوؿ اؼبدة الالزمة للعالج .

 ) 3ويلتقي اؼبشًتؾ ذات اػبدمات واؼبنافع ولو كانت أعراض اؼبرض فد ظهرت عليو بعد انتهاء خدمتو أو عملو يف جهة معينة
ميت كاف ظهورىا خالؿ اؼبدة اؼبشار إليها يف اؼبادة  42من ىذه الالئحة .
 ) 4وتلتزـ مراكز الضماف االجتماعي وسائر مراكز العالج يف اعبماىَتية بفحص اؼبشًتكُت الذين وباولوف إليها بسبب ظهور
أعراض اإلصابة دبرض من أمراض اؼبهنة كما تلتزـ بعالجهم وتقدًن صبيع أوجو العناية الطبية الالزمة ؽبم .

مادة ()63
اإلصابة خارج اجلماىريية
 ) 1إذا كاف اؼبشًتؾ مقيماً خارج اعبماىَتية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية حبكم وظيفة أو كاف موفداً يف مهمة ػ من أي نوع
كانت ػ وأصيب إبصابة عمل أو دبرض مهنة  ،فتأخذ اإلصابة أو اؼبرض ( ميت توافرت شروطها وفقاً ألحكاـ ىذه الالئحة )
حكم اإلصابة ( أو مرض اؼبهنة ) اليت ربدث للمشًتؾ يف داخل اعبماىَتية وذلك من حيث إال حقيو يف العالج واؼبنافع
النقدية .
 ) 2وعلي اؼبشًتؾ ( او اؼبستحقُت عنو يف حالة وفاتو ) التقدـ بصورة من ؿبضر ربقيق اغبادث الذي أصيب فيو ؿبرراً دبعرفة جهة
رظبية ابللغة العربية أو مًتصباً إيل ىذه اللغة ومصدقاً عليو من اؼبكتب الشعيب اللييب اؼبختص يف الدولة اليت وقع هبا اغبادث أو
مرض اؼبهنة .

مادة ()64
وفاة ادلشرتؾ بسبب اإلصابة
إذا ثبت مٌت التحقيقات اف إصابة العمل ( أو مرض اؼبهنة ) قد ترتبت عليها وفاة اؼبشًتؾ اؼبصاب  ،فتتخذ
اإلجراءات الالزمة لتسوية معاش إصابة العمل الذي كاف يستحق لو يف ىذه اغبالة ابفًتاض أنو عجز عجزاً كلياً مستديباً وفقاً من
ىذا اؼبعاش إيل إفراد أسرتو اؼبستحقُت عنو دبقتضي حكم اؼبادة (
الالئحة .

 ) 21من القانوف اؼبذكور وأحكاـ الباب الرابع من ىذه

الفصل الرابع

تقدير العجز يف حاالت إصابة العمل او مرض ادلهنة
مادة ()65
عجز ادلصاب عجزاً كلياً أو جزئياً
 ) 1إذا تبُت من التحقيقات اف إصابة العمل ( أو مرض اؼبهنة ) قد ترتب عليها عجز اؼبشًتؾ ( اؼبصاب أو اؼبريض ) عجزاً كلياً
أو عجزاً جزئياً فيضم األخطار ابنتهاء عالجو من اإلصابة أو اؼبرض إيل سائر أوراؽ ملفو وتقدـ صبيعاً إيل عبنة تقدير العجز
اؼبختصة اليت يعرض عليها اؼبشًتؾ لتبُت مدي ما زبلف من عجز بسبب اإلصابة أو اؼبرض وتقدير نسبة ىذا العجز .
 ) 2وتتبع هبذا الشأف األحكاـ واإلجراءات اؼبنصوص عليها ابؼبواد التالية .

مادة ()66
تقدير العجز
 ) 1يقدر العجز الناشئ عن إصابة العمل أو مرض اؼبهنة بدرجة فقد اؼبشًتؾ ( اؼبصاب أو اؼبريض ) القدرة علي العمل ،
وحبسب نوع العمل أو اػبدمة واعبزء اؼبصاب من اعبسد .
 ) 2وتتويل اللجاف الطبية اؼبختصة تقديراً وربديد نسبتو .
 ) 3ووبدد تشكيل ىذه اللجاف واختصاصاهتا واجراءهتا وطريقة التظلم من قراراهتا يف الئحة تقدير العجز اليت تصدر تنفيذاً لقانوف
الضماف االجتماعي .

مادة ()67
عناصر قرار اللجنة
هبب اف يتضمن قرار اللجنة الطبية :
أ ) وصف حالة وتشخيصها وعناصر تقدًن العجز ونسبتو .

ب ) بياف مدي إمكاف استفادة اؼبشًتؾ من إعادة التأىيل .
ج ) ما إذا كاف من الالزـ إعادة عرض اؼبشًتؾ علي اللجنة بعد مدة معينة إلمكاف تقدير العجز أو لتقرير استمراره .
د ) ما إذا كاف من الالزـ إعادة عرض اؼبشًتؾ علي اللجنة بعد مدة معينة إلمكاف تقدير العجز إلمكاف تقدير العجز أو لتقدير
استمراره

مادة ()68
 ) 1علي اللجنة الطبية أف ربدد يف قرارىا التاريخ الذي تقدر حصوؿ العجز فيو وذلك سواء كاف عجزاً كلياً أو جزئياً.
 ) 2فإذا تعذر عليها أف ربدد اترىباً معيناً غبصوؿ العجز فيكوف اتريخ العجز ىو اليوـ الذي عرض فيو اؼبصاب او اؼبريض علي
اللجنة .

مادة ()69
قرار اللجنة من عدة نسخ
وبرر قرار اللجنة الطبية بشأف تقدير العجز علي النموذج اؼبعد لذلك من أربع نسخ تسلم إحداىا إيل اؼبشًتؾ (
اؼبصاب ) وترسل الثانية إيل جهة العمل أو اػبدمة والثالثة إيل اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة وربفظ النسخة الرابعة
لدي اللجنة الطبية .

مادة ()70
إعادة الفحص
 ) 1تبُت الئحة تقدير العجز حاالت وإجراءات ومواعيد إعادة فحص صاحب اؼبعاش للتحقق من مدي استمرار العجز الناشئ
عن إصابة العمل أو مرض اؼبهنة ومن استقرار نسبة ذلك العجز .
 ) 2ويراعي يف صبيع األحواؿ اإلعتداد دبا يلي فيما يتعلق إبعادة الفحص اؼبذكور وأثره علي اؼبعاش اؼبستحق أو غَته من اؼبنافع
النقدية اؼبستحقة :
أ ) ربسن اغبالة بسبب العالج بسبب العالج أو إعادة التأىيل .

ب ) االنتكاسات أو اؼبضاعفات أو اإلصاابت اعبديدة .

وتتبع يف شأف إعادة الفحص أحكاـ الفصل السادس من ىذا الباب .
الفصل اخلامس
اؼبعاشات واؼبنافع النقدية االخري اليت تستحق
بسبب إصابة العمل أو مرض اؼبهنة

مادة ()71
استحقاؽ ادلنافع النقدية
 ) 1يستحق معاش العجز الكلي بسبب إصابة العمل او مرض اؼبهنة ميت بلغت نسبة العجز ستُت يف اؼبائة أو أكثر وانتهي العمل
أو اػبدمة بسببها أو نشأت عن اإلصابة أو اؼبرض اؼبذكور الوفاة .
 ) 2فإذا كانت نسبة العجز الناشئ عن اإلصابة أو مرض اؼبهنة ثالثُت يف اؼبائة أو أكثر دوف أف تبلغ ستُت يف اؼبائة فيستحق
اؼبشًتؾ معاشاً .
 ) 3وإذا بلغت درجة العجز  % 5او أكثر ومل تبلغ ثالثُت يف اؼبائة فيستحق اؼبشًتؾ إعانة مقطوعة .
 ) 4وال يستحق اؼبشًتؾ أي منفعة إذا منفعة قلت درجة العجز عن . %5

مادة ()72
طلب التسوية
ا ) يقدـ اؼبشًتؾ إيل قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة طلباً لتسوية اؼبعاش أو اؼبنفعة النقدية
االخري اؼبستحقة لو بسبب العجز الناشئ عن إصابة العمل (أو مرض اؼبهنة )  ،ويرفق بطلبو األوراؽ اآلتي ػػة :
 ) 1صورة من قرار اللجنة الطبية بتقدير العجز علي اف يكوف ىذا القرار هنائياً .
) 2صورة من األخطار ابنتهاء العالج .
 ) 3صورة من ؿبضر التحقيق اإلداري أو ؿبضر صبع االستدالالت الذي أجرتو الشرطة بشأف اغبادث .

 ) 4شهادة الدفع خالؿ السنوات الثالثة األخَتة .
 ) 5شهادة دبدة اػبدمة أو العمل .
 ) 6شهادة بشأف الوضع العائلي أو كتيب العائلة .
 ) 7قرار انتهاء العمل أو اػبدمة وذلك يف حاالت العجز الكلي  .فإذا كاف اؼبشًتؾ عامالً غبساب نفسو فيقدـ عوضاً عن ذلك
إقرار ابنتهاء عملو .
ب ) ويعطي اؼبشًتؾ إيصاالً يفيد تسلم الطلب واألوراؽ اؼبرافقة لو .

مادة ()73
اإلحالة إيل قسم التسجيل واالشرتاكات
 ) 1وبيل قسم اؼبنافع النقدية الطلب ومرفقاتو إيل قسم التسجيل واالشًتاكات والتفتيش ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي
اؼبختصة  .وعلي ىذا القسم األخَت أف يكتب مذكرة من واقع ملف اؼبشًتؾ يتضمن بياف مدة العمل أو اػبدمة احملسوبة لو ومرتبو
أو أجره أو دخلو احملسوب وفقاً ألحكاـ الئحة االشًتاكات  ،يف خالؿ مدة السنوات الثالثة األخَتة السابقة علي انتهاء خدمتو
او عملو بسبب العجز ػ اف كاف كلياً ػ وؿباضر التحقيق اإلداري وغَته من التحقيقات اليت أجريت بشأف اغبادث سواء سبت من
جانب مفتش الضماف االجتماعي او من جانب جهة العمل أو اػبدمة عقب وقوع اغبادث أو حصوؿ اؼبرض .
 ) 2ويستكمل قسم التسجيل واالشًتاكات والتفتيش التحقق من آية بياانت مل يقدـ اؼبشًتؾ مستندات بشأهنا أو قدـ مستندات
غَت كافية .
 ) 3وترسل اؼبذكرة منتهية برأي القسم اؼبذكور إيل قسم اؼبنافع النقدية لتسوية اؼبنفعة النقدية اليت تستحق للمشًتؾ وفقاً للقانوف
وألحكاـ ىذه الالئحة .

مادة ()74
تسوية معاش العجز الكلي
بعد التحقق من اف العجز الذي غبق ابؼبشًتؾ ىو عجز كلي  ،وانو قد نشأ عن إصابة العمل أو مرض مهنة  ،وانو
انتهت بسببو خدمتو أو عملو ذبري تسوية معاش العجز الكلي لو علي النحو األيت :

أ ) ربسب مدة العمل أو اػبدمة للمشًتؾ ابلتطبيق ألحكاـ القانوف وأحكاـ القانوف وأحكاـ القانوف وأحكاـ اؼبواد
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بعدىا من الئحة التسجيل واالشًتاكات والتفتيش .
ب ) وبسب متوسط مرتبو الفعلي إذا كاف عامالً أو دخلو اؼبفًتض إذا كاف شريكا ػ وذلك يف ثالث السنوات األخَتة السابقة
علي انتهاء اػبدمة أو العمل بسبب العجز الكلي .
ج ) يسوي لو اؼبعاش الكامل ابفًتاض اف خدمتو أو عملو قد انتهت بسبب بلوغو سن الشيخوخة احملددة إلهناء اػبدمة أو العمل
وذلك وفقاً غبكم اؼبادة  14من قانوف الضماف االجتماعي وأحكاـ اؼبواد من  21إيل  26من ىذه الالئحة  ،وذلك بضرب
متوسط اؼبرتب أو األجر أو الدخل السالف ذكره يف  % 2 1 2يف عدد سنوات اػبدمة أو العمل من العشرين سنة األويل من
مدة خدمتو أو عملو مث يضرب اؼبتوسط اؼبذكور يف  % 2يف عدد سنوات اػبدمة أو العمل التالية للعشريُت سنة  .وهبمع حاصل
ضرب العملتُت ليكوف الناتج ىو اؼبعاش الكامل احملسوب وفقاً غبكم اؼبادة  14من القانوف .
د ) وبسب اغبد األدىن ؼبعاش العجز الكلي ويراعي أال يقل اؼبعاش عنو ووبسب اغبد األقصى للمعاش ويراعي إال يزيد اؼبعاش
عليو وذلك علي ما تبينو اؼبواد التالية .

مادة ()75
احلد األدىن للمعاش
 ) 1وبسب اغبد األدىن للمعاش الذي يستحق بسبب الكلي الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة ىذا اغبد األدىن جبمع
العنصرين اآلتيُت :
أ ) قيمة اؼبعاش األساسي اؼبقررة دبقضي قانوف الضماف االجتماعي ؼبن يستحقوف معاشاً أساسياً ( وىي حالياً أربعوف ديناراً شهرايً
) وإذا زيدت ىذه القيمة إيل أكثر من أربعُت ديناراً فيكوف اإلعداد ػ يف حساب اغبد األدىن ػ بقيمة اؼبعاش األساسي السارية
اؼبفعوؿ وقت التسوية أايً كانت .
ب ) نصف آخر مرتب فعلي أو دخل مفًتض فبا استحقت علي أساسو اشًتاكات الضماف االجتماعي عن اؼبشًتؾ قبل انتهاء
خدمتو أو عملو لفقد القدرة علي الكسب بسبب اإلصابة أو اؼبرض .
 ) 2فإذا تبُت اف اؼبعاش الناتج عن التسوية يقل عن التسوية يقل عن ذلك فًتفع قيمة إيل ىذا اغبد األدىن .

مادة ()76

احلد األقصى للمعاش
 1ػ يراعي إال يزيد اؼبعاش الذي يستحق بسبب العجز الكلي الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة أبي حاؿ من األحواؿ علي
 %100من قيمة آخر مرتب فعلي أو أجر فعلي أو دخل مفًتض استحقت علي أساسو اشًتاكات الضماف االجتماعي عن
اؼبشًتؾ قبل انتهاء خدمتو أو عملو لفقد ألقدره علي الكسب بسبب اإلصابة أو مرض اؼبهنة .
 2ػ فإذا تبُت أف اؼبعاش الناتج من التسوية يزيد علي ذلك فتخفض قيمتو إيل ىذا اغبد األقصى.

مادة ()77
بداية استحقاؽ معاش العجز الكلي
يستحق معاش العجز الكلي ابتداء من اليوـ التايل لتاريخ انتهاء خدمة اؼبشًتؾ أو عملو ميت ثبت أف انتهاء اػبدمة
أو العمل انشئ عن إصابة عمل ( أو مرض مهنة ) فبا أعجز عجزاً كلياً عن الكسب .

مادة ()78
معاش العجز اجلزئي
 .1إذا بلغت درجة العجز الناشئ عن إصابة العمل او مرض اؼبهنة ثالثُت يف اؼبائة أو زادت علي ذلك دوف أف تبلغ ستُت يف
بنسبدرجة العجز إيل اؼبعاش الكامل .
اؼبائة فيستحق للمشًتؾ معاش جزئي يقدر ة
 .2ولتسوية معاش العجز اعبزئي اؼبذكور تتبع اػبطوات الالزمة لتسوية اؼبعاش الكامل ابفًتاض اف اؼبشًتؾ يستحق معاش العجز
الكلي بسبب إصابة العمل (وذلك ابلتطبيق ألحكاـ اؼبوارد من  74على  76من ىذه الالئحة ) ،مث يضرب اؼبعاش الكامل
االفًتاضي اؼبذكور يف نسبة العجز اعبزئي لتكوف النتيجة ىي اؼبعاش اعبزئي لتكوف النتيجة ىي اؼبعاش اعبزئي اؼبستحق.

مادة ()79
بداية استحقاؽ معاش العجز اجلزئي
يكوف استحقاؽ معاش اعبزئي اؼبذكور ابتداء من التاريخ احملدد وفقاً غبكم اؼبادة
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جزئياً عن الكسب بسبب إصابة العمل أو مرض اؼبهنة.
ويراعى يف شأف ربديد بداية استحقاؽ اؼبعاش اؼبذكور انتهاء األمد وفقاً للمادة

 25من قانوف الضماف االجتماعي

حبيث ال هبمع اؼبشًتؾ عن فًتة واحدة بُت اؼبنفعة قصَتة األمد وبُت معاش العجز اعبزئي عن إصابة العمل أو مرض اؼبهنة .

مادة ()80
جواز اجلمع
هبوز للمشًتؾ أف هبمع بُت معاش العجز إلصابة العمل أو مرض اؼبهنة وبُت أي مرتب أو أجر أو دخل يكوف
مستحقاً لو عن عملو أو خدمتو لدى أية جهة كانت ..

مادة ()81
هناية استحقاؽ ادلعاش اجلزئي
ينتهي استحقاؽ اؼبشًتؾ اؼبعاش اعبزئي إلصابة العمل أبي سبب من األسباب اآلتية -:
أ .زواؿ العجز اعبزئي سباماً أو ثبوت أو نسبتو قد البفضت عند إعادة الفحص حبيث أصبحت نسبة العجز أقل من .%20
ب .استحقاؽ اؼبشًتؾ معاش الشيخوخة عند انتهاء خدمتو أو عملو بسبب بلوغ السن احملددة لذلك قانوانً.
 .1استحقاؽ اؼبشًتؾ معاش العجز الكلي عند انتهاء خدمتو أو عملو بسبب عجز كلي انشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة أو
انشئ عن حادث أو مرض غَت ذلك ،
د .وفاة اؼبشًتؾ .
ويف صبيع اغباالت ب ،ج  ،د ،ال يدخل معاش إصابة العمل اعبزئي يف تسوية معاش الشيخوخة أو معاش أفراد
األسرة اؼبستحقُت عنو يف حالة وفاتو .

مادة ()82
تسوية اإلعانة ادلقطوعة
 .1إذا بلغت درجة العجز الناشئ عن إصابة العمل أو مرض اؼبهنة  %5أو أكثر دوف أف تصل إىل  %30فأف اؼبشًتؾ يستحق
أعانة مقطوعة تقدر بنسبة درجة العجز إىل قيمة معاش سنة كاملة .
 .2ولتحديد مقدار ىذه اإلعانة اؼبقطوعة يسوى للمشًتؾ معاش كامل ابفًتاض انو عجوز عجزاً كلياً بسبب إصابة عمل ( وذلك
ابلتطبيق ألحكاـ اؼبواد من  74إىل  76من ىذه الالئحة )،وتستخرج قيمة اؼبعاش االفًتاضي الكامل عن سنة كاملة مث تضرب
ىذه القيمة يف نسبة العجز اعبزئي ويكوف الناتج ىو اإلعانة اؼبقطوعة اليت يستحقها اؼبشًتؾ .
 .3وتصرؼ ىذه اإلعانة لو دفعة واحدة من اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة إبحدى طرؽ الصرؼ اؼببينة ابؼبادة 158
من ىذه الالئحة .

إعادة الفحص وأثرىا على ادلعاشات
وغريىا من ادلنافع ادلستحقة
مادة ()83
التزاـ ادلشرتؾ ابلتقدـ من ادلنافع ادلستحقة
 .1على كل مشًتؾ استحق معاش عجز كلي أو جزئي بسبب إصابة عمل أو مرض مهنة ،أف بتقدـ بعد تسوية اؼبعاش لو إىل اللجنة
الطبية اؼبختصة إلعادة الفحص بصفة دورية ويف اؼبواعيد اليت تعينها الئحة تقدير العجز أو اليت وبددىا لو قرار اللجة الطبية
اؼبختصة ،وذلك للتحقق من استمرار العجز وفبا إذا كاف قد طرا ربسن على حالتو أو انتكاسات أو مضاعفات .
 .2وعلى قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة أف ىبطر صاحب اؼبعاش ابؼبيعاد احملدد إلعادة فحصو قبل
ذلك اؼبيعاد بشهر على األقل.

مادة ()84
تعديل نسبة العجز لصاحب ادلعاش
إذا أسفرت إعادة الفحص الطيب عن تعديل نسبة العجز السابق تقديره لصاحب اؼبعاش وصدر قرار اللجنة الطبية النهائي يف ىذا
الشأف أو أصبح ذلك القرار ،بعد التظلم أو الطعن هنائياُ فتتبع القواعد اآلتية-:
 .1إذا كاف اؼبصاب صاحب معاش عجز جزئي مث عدلت نسبة عجزه حبيث أصبح عجزاً كلياً انتهت معو خدمتو أو عملو فأنو
يستحق معاش العجز الكلي وذلك اعتباراً من اتريخ انتهاء خدمتو أو عملو بسبب ذلك العجز الكلي .
 .2فإذا قدر العجز اعبزئي نتيجة إلعادة الفحص بنسبة اقل أو أكثر ال تقل عن  %30ثالثُت يف اؼبائة وال تبلغ  %60ستُت يف
اؼبائة فيعدؿ معاش العجز اعبزئي وفقاً للنسبة اعبديدة وذلك ابتداء من أوؿ الشهر اؼبيالدي التايل لتاريخ القرار النهائي بتعديل
نسبة العجز .
 .3وإذا كاف اؼبصاب صاحب معاش عجز كلي مث عدلت نسبتو (  )%30ثالثُت يف اؼبائة أو أكثر وال تصل إىل (  )%60ستُت يف
اؼبائة فتعدؿ التسوية ويستحق معاش اعبزئي وذلك ابتداء من أوؿ الشهر اؼبيالدي التايل للقرار النهائي اػباص بثبوت العجز اعبزئي
اؼبذكور.
 .4ويف صبيع اغباالت اؼبنصوص عليها هبذه اؼبادة ال يلحق ابؼبعاش أي تعديل ابلزايدة أو النقص فيما يتعلق ابؼبدة السابقة على
التاريخ احملدد لتعديل التسوية .

مادة ()85
تعديل نسبة العجز إىل أقل ( %30ثالثُت يف اؼبائة)
إذا كاف اؼبصاب قد استحق بسبب اإلصابة أو مرض اؼبهنة معاشاً مث أسفرت إعادة الفحص عن تعديل نسبة العجز حبيث قدر
العجز بصفة هنائية – بدرجة تقل عن ( %30ثالثُت يف اؼبائة) وال تقل عن (  % 5يف اؼبائة) فاف اؼبصاب يستحق إعانة مقطوعة
تقدر وفقاً ألحكاـ اؼبادة(  )17من قانوف الضماف االجتماعي وأحكاـ ىذه الالئحة .وتسوى لو ىذه اإلعانة على أساس نسبة
العجز األخَتة،وزبصم منها أقساط اؼبعاش الشهرية اليت سبق أف صرفت لو ،على أنو إذا كانت ىذه األقساط يزيد ؾبموعها على
قيمة اإلعانة اؼبستحقة فال يسًتد منو الفرؽ.

الباب الثالث
معاش العجز الكلي لغري إصابة العمل
مادة ()91
العجز الكلي :
تسري أحكاـ ىذا الباب بشأف العجز الكلي اؼبستدًن الذي يصيب اؼبشًتؾ (سواء كاف من الشركاء أو اؼبوظفُت أو العماؿ أو
العاملُت غبساب أنفسهم )ويعوقو من أف يؤدي دبقابل أي عمل أو خدمة ..وذلك دوف أف يكوف العجز انشئاً عن إصابة عمل أو
مرض مهنة .
تشًتط العتبار العجز كذلك الشروط اآلتية :
أ) – أف يكوف العجز انشئاً عن حالة من اغباالت األيت بياهنا -:
1

– اإلصاابت أو اغبوادث العادية اليت ال ترجع إىل إصابة عمل أو مرض مهنة.

2

– اعتالؿ الصحة العامة وسائر األمراض العادية اليت ال يكوف سببها إصاابت عمل ال تعترب أمراضا مهنية..

3

– األمراض اؼبستديبة وىي األمراض اؼبزمنة أو اؼبستعصية  ..اليت ربتاج عادة وحبكم طبيعتها ونوعها إىل عالج ؼبدة

طويلة تبلغ سنة أو أكثر من سنة ..
وربدد ىذه األمراض وشروط اعتبارىا كذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي بعد أخذ راي
اللجنة الشعبية العامة للصحة ..

ب) -أف يثبت العجز الكلي اؼبذكور بقرار من اللجنة الطبية اؼبختصة وفقاً ألحكاـ ىذه الالئحة والئحة تقدير العجز..
ج) -أف تكوف نسبة العجز حسب تقدير اللجنة اؼبذكور  %60أو أكثر ..

مادة ()92
السرايف من حيث الزماف :
- 1تسري أحكاـ ىذا الباب على حاالت العجز الكلي اليت تنطبق عليها أحكاـ اؼبادة السابقة وذلك إذا حصل العجز اؼبذكور يوـ
أوؿ يونيو سنة  1981ـ أو بعده ولو كاف سببو حوادث أو أمراضاً وقعت قبل ذلك التاريخ..
 2و-أما حاالت العجز الكلي السابقة على يوـ أوؿ يونيو سنة 1981ـ (والناشئة عن غَت إصابة عمل أو مرض مهنة ) فال تطبق
عليها أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي وأحكاـ ىذا الباب وإمبا تسري عليها أحكاـ قانوف التقاعد إذا كاف اؼبصاب ابلعجز
الكلي من اؼبوظفُت الذين كاف ينطبق عليهم قبل 1981/06/01ـ قانوف التقاعد اؼبذكور ..فإذا كاف اؼبصاب من الشركاء أو
العماؿ الذين كاف اؼبصاب من الشركاء أو العماؿ الذين كاف يسري عليهم قبل التاريخ اؼبذكور قانوف االجتماعي  ..فتسري على
حالة العجز الكلي السابقة أحكاـ قانوف التأمُت االجتماعي..

مادة ()93
ضوابط العجػ ػ ػ ػػز :
 .1يقدر العجز غَت الناشئ عن إصابة العمل او مرض اؼبهنة بدرجة فقد اؼبشًتؾ القدرة عن الكسب من العمل أو اػبدمة واعبزء
اؼبصاب من اعبسد
 .2وتتوىل اللجاف الطبية اؼبختصة التحقق من ذلك العجز وتقدير نسبتو.
 .3ويبُت تشكيل ىذه اللجاف واختصاصاهتا وإجراءات عملها وأحكاـ التظلم من قراراهتا أو الطعن فيها ..يف الئحة تقدير العجز..

مادة ()94
تقدير العجػػز

تسري بشأف تقدير العجز الكلي لغَت إصابة العمل أحكاـ اؼبواد من (  65إىل  )70من ىذه الالئحة وذلك ابلقدر الذي
يتفق مع طبيعة العجز الكلي لغَت إصابة العمل وال يتعارض مع أحكاـ ىذا الباب..

مادة ()95
شروط استحقاؽ ادلعاش :
 .1إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن غَت إصابة عمل أو مرض مهنة

– أقل من  - %60فال تستحق للمشًتؾ اؼبصاب بذلك

العجز أية منفعة نقدية ..
 .2إما إذا قدر العجز اؼبذكور بنسبة (  )%60أو أكثر وثبت أف عمل اؼبشًتؾ اؼبصاب أو خدمتو انتهت بسبب ذلك العجز الكلي
فيستحق لو معاش العجز الكلي دبقتضى حكم اؼبادة ( )18من قانوف الضماف االجتماعي ويسوي ذلك اؼبعاش وفقاً ألحكاـ اؼبواد
التالية..
 .3على أف تسري بشأف اؼبشًتكُت غَت الوطنُت أحكاـ الفقرتُت  3.2من اؼبادة ( )16من ىذه الالئحة ،فال يستحق ؽبم معاش الكلي
..لغَت إصابة العمل إال بعد استيفاء شرط اؼبدة اؼبقررة ابلفقرتُت اؼبذكورتُت  ..ويف حالة عدـ توفر ىذا الشرط يقتصر استحقاؽ
اؼبشًتؾ على إعانة إصبالية تنطبق بشأهنا أحكاـ اؼبواد من  28إىل  33من ىذه الالئحة.

مادة ()96
طلب التسوية ومرفقاتو
أ)يقدـ اؼبشًتؾ اؼبصاب ابلعجز الكلي طلب التسوية إىل قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة ويرفق
بو :
- 1شهادة دبدد اػبدمة أو العمل .
 2ق-رار انتهاء اػبدمة أو العمل بسبب العجز الكلي (فإذا كاف اؼبشًتؾ من العاملُت غبساب أنفسهم فيقدـ أقرار ابنتهاء عملو)..
- 3شهادة الدفع األخَت بشأف مرتبو أو أجره أو دخلو خالؿ السنوات الثالثة األخَتة من مدة عملو أو خدمتو..
- 4صورة من قرار اللجنة الطبية اؼبختصة  ..بتقدير العجز على أف يكوف ىذا القرار هنائياً..
- 5شهادة بشأف الوضع العائلي للمشًتؾ أو كتيب العائلة ..
ب)ويعطي اؼبشًتؾ إيصاالً يفيد تلقي الطلب واؼبستندات اؼبرافقة لو..

مادة ()97

التحقق من بياانت الطلب وعناصر التسوية:
وبيل قسم اؼبنافع النقدية الطلب ومرفقاتو إىل قسم التسجيل واالشًتاكات والتفتيش ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة
للتحقق من بياانتو على النحو اؼبشار إليو ابؼبادة ( )%20من ىذه الالئحة  ..وعلى ىذا القسم األخَت أف يكتب مذكرة من واقع
ملف اؼبشًتؾ تتضمن بياف مدة العمل أو اػبدمة احملسوبة لو ،ومرتبو أو أجره أو دخلو احملسوب وفقاً ألحكاـ الئحة االشًتاكات
خالؿ مدة السنوات الثالثة األخَتة السابقة على انتهاء خدمتو أو عملو بسبب العجز الكلي .
 -2ويستكمل قسم التسجيل واالشًتاكات أية بياانت مل يقدـ اؼبشًتؾ مستندات بشأهنا أو قدـ مستندات غَت كافية..
ورباؿ ىذه اؼبذكرة إىل قسم اؼبنافع النقدية كما وباؿ إىل القسم اؼبذكور قرار عبنة تقدير العجز ..

مادة ()98
تسوية معاش العجز الكلي :
بعد التحقق من أف العجز الذي غبق ابؼبشًتؾ ىو عجز كلي مل ينشأ عن إصابة عمل أو مرض مهنة وأف خدمة اؼبشًتؾ أو عملو
قد انتهت بسبب ذلك العجز الكلي هبري قسم اؼبنافع النقدية تسوية اؼبعاش للمشًتؾ على النحو اآليت:
أ) ربسب مدة العمل أو اػبدمة للمشًتؾ ابلتطبيق ألحكاـ القانوف وأحكاـ اؼبواد (  )81وما بعدىا من الئحة التسجيل واالشًتاكات
والتفتيش ..
ب) وبسب متوسط مرتبو الفعلي إذا كاف موظفاً أو أجره الفعلي إذا كاف عامالً ..أو دخلو اؼبفًتض إذا كاف شريكاً أو عامالُ غبساب
نفسو وذلك يف ثالث السنوات األخَتة السابقة على انتهاء خدمة اؼبشًتؾ أو عملو بسبب العجز الكلي..
ت) يسوى لو اؼبعاش الكامل ابفًتاض أف عملو أو خدمتو قد انتهت بسبب بلوغو سن الشيخوخة احملددة النتهاء اػبدمة أو العمل
..وذبري ىذه التسوية وفقاً ألحكاـ اؼبادة (  )14من قانوف الضماف االجتماعي ..وأحكاـ اؼبواد من

 21إىل  26من ىذه

الالئحة ..
ويكوف الناتج ىو (اؼبعاش الكامل)احملسوب وفقاً ألحكاـ اؼبادة ()14السالف ذكرىا..
ج)يضرب اؼبعاش (اؼبعاش الكامل)اؼبذكور يف (..)%50
ىػ) وبسب مقدار (  )%1/2من متوسط مرتب اؼبشًتؾ أو أجره أو دخلو اؼبشار إليو يف البند (ب) من ىذه
اؼبادة..ويضرب الناتج يف عدد سنوات اػبدمة أو العمل احملسوبة للمشًتؾ إذا كاف عشرين سنة أو أقل  ..فإذا زادت مدة العمل

أو اػبدمة احملسوبة للمشًتؾ عن عشرين سنة فيحسب (  )%1/2من متوسط اؼبرتب أو األجر أو الدخل اؼبذكور مضروابً يف
عشرين سنة مث وبسب  %2من متوسط اؼبرتب أو األجر أو الدخل السالف ذكره ويضرب الناتج يف عدد سنوات اػبدمة أو
العمل احملسوبة اليت ذباوز العشرين سنة األوىل من مدة اػبدمة أو العمل احملسوبة..
و) -هبمع الناتج من العمليات اؼبذكورة يف البنود السابقة ابلنسبة إىل حالة اؼبشًتؾ الذي انتهت خدمتو أو عملو بسبب
العجز الكلي  ..ويكوف حاصل اعبمع ىو معاش العجز الكلي يستحق لو..
ز) -ويراعى أال يقل ىذا اؼبعاش عن اغبد األدىن وال يزيد على اغبد األقصى اؼبشار إليهما ابؼبادة (

)18من قانوف

الضماف االجتماعي وذلك على الوجو اؼببُت ابؼبادتُت التاليتُت ..

مادة ()99
احلد األدىن للمعاش
وبسب اغبد األدىن ؼبعاش اؼبشًتؾ اؼبصاب ابلعجز الكلي وذلك على النحو اؼبقرر ابؼبادة ( )75من ىذه الالئحة ..فإذا تبُت أف
اؼبعاش الناتج وفقاً للبند (و) من اؼبادة السابقة – وىو انتج التسوية -يقل عن ىذا اغبد األدىن فًتفع قيمة اؼبعاش اؼبستحق إىل
اغبد األدىن اؼبذكور.
مادة ()100
 .1يراعى أف ال يزيد اؼبعاش الذي يستحق بسبب العجز الكلي الناتج عن غَت إصابة عمل أو مرض مهنة أبي حاؿ من األحواؿ على
()%80من أخر مرتب فعلي أو دخل مفًتض فبا استحقت على أساسو اشًتاكات الضماف االجتماعي عن اؼبشًتؾ قبل انتهاء
خدمتو أو عملو بسبب العجز اؼبذكور ..
 .2فإذا تبُت أف اؼبعاش الناتج عن التسوية يزيد على ذلك اغبد األقصى فتخفض قيمتو إىل اغبد األقصى اؼبذكور..

مادة ()101
بداية استحقاؽ ادلعاش:

يستحق معاش العجز الكلي ابتداء من اليوـ التايل لتاريخ انتهاء خدمة اؼبشًتؾ أو عملو مىت ثبت أف انتهاء اػبدمة أو العمل انشئ
عن عجز كلي ال يرجع سببو إىل إصابة عمل أو مرض مهنة..

مادة ()102
إعادة الفحص :
على صاحب معاش العجز الكلي الذي انتهت خدمتو أو عملو لسبب ال يرجع إىل إصابة عمل أو مرض مهنة أف يتقدـ إىل
اللجنة الطبية اؼبختصة إلعادة الفحص وذلك للتحقق من استمرار العجز ..وتسري يف ىذا الشأف أحكاـ اؼبادتُت ( 83و)86من
ىذه الالئحة وذلك ابلقدر الذي يتفق مع أحكاـ اؼبادة( )18من قانوف الضماف االجتماعي وال يتعارض مع أحكاـ ىذا الباب
..فإذا ثبت بصفة هنائية من إعادة الفحص أنو مل يعد عاجزاً كلياً عن الكسب فبقطع عنو معاش العجز الكلي..

مادة ()103
احلاجة إىل شخص آخر:
إذا كاف صاحب معاش العجز الكلي لغَت إصابة عمل وبتاج بصفة مستمرة إىل خدمة شخص آخر لو لفقد قدرتو على
خدمة نفسو نتيجة للعجز ..فيزداد معاشو بنسبة ال ذباوز ()%25وتسري يف ىذا الشأف أحكاـ اؼبادة ()89من ىذه الالئحة ..

الباب الرابع
ادلعاشات وادلنح للمستحقني عن ادلتويف
الفصل األوؿ
منحة الوفاة

مادة ()104
حاالت استحقاقها:
تستحق منحة الوفاة يف احلالتني اآلتيتني -:
األوىل  :وفاة اؼبشًتؾ سواء كاف شريكاً منتجاً،أو موظفاً،أو عامالً غبساب نفسو ..
الثانية  :وفاة صاحب اؼبعاش ..وذلك سواء كاف صاحب معاش شيخوخة أو معاش عجز كلي أو جزئي إلصابة عمل أو معاش
عجز كلي لغَت إصابة العمل أو أحد معاشات اؼبستحقُت أو معاشا أساسيا..

مادة ()105
مناط استحقاقها :
تستحق منحة الوفاة ابلتطبيق غبكم اؼبادة (

)23من قانوف الضماف االجتماعي  ..إذا حصلت الوفاة يوـ

(1981/06/01ـ) أو بعد ذلك اليوـ .
أما إذا كانت الوفاة قد حدثت قبل التاريخ اؼبذكور وكاف اؼبتويف من اؼبوظفُت اؼبنتفعُت بقانوف التقاعد أو من أصحاب اؼبعاشات
التقاعدية اليت قررت وفقاً لذلك القانوف ،فيطبق حكم اؼبادتُت  47و 48من قانوف التقاعد بشأف منحة الوفاة اليت تستحق ألفراد
اسرتو اؼبستحقُت عنو ..

مادة ()106
من تستحق ذلم :
تستحق منحة الوفاة ألفراد أسرة اؼبتويف سواء كاف مشًتكاً أو صاحب معاش
الفصل الثاين من ىذا الباب ...

– وىم اؼبستحقوف عنو الذين ربددىم أحكاـ

مادة ()107
مقدارىا ومصدرىا يف حالة وفاة ادلشرتؾ :
 .1يف حالة وفاة اؼبشًتؾ يستمر أداء مرتبو أو أجره أو دخلو إىل اؼبستحقُت عنو اؼبذكورين يف اؼبواعيد احملددة للصرؼ ابفًتاض عدـ
وفاتو  ..وذلك عن الشهر اؼبيالدي الذي حدثت خاللو الوفاة والشهرين التاليُت لو ..
 .2ويكوف أداء ىذه اؼببالغ من جهة العمل أو اػبدمة اليت كاف يصرؼ منها للمشًتؾ مرتبو أو أجره أو دخلو حاؿ حياتو وذلك إذا
كاف اؼبشًتؾ قبل وفاتو موظفاً أ ،عامالً أو شريكاً يف اإلنتاج ..

مادة ()108
حتديد ادلرتب واألجر :
يقصد ابؼبرتب أو األجر-فيما يتعلق بتحديد قيمة اؼبنحة يف حالة وفاة اؼبوظف أو العامل

– اؼبرتب الفعلي أو األجر الفعلي

الذي كانت ربسب على أساسو االشًتاكات الضمانية على اؼبشًتؾ اؼبوظف أو العامل والذي يسوي على اؼبعاش الضماين لو ..
وىو يشمل ما كاف يتقاضاه اؼبشًتؾ من مرتب أساسي أو اجر أساسي مضافاً إليو ما كاف يستحقو من عالوة اإلسكاف
وعالوة العائلة والعالوات األخرى على النحو الذي حددتو الئحة التسجيل واالشًتاكات والتفتيش والقرارات الصادرة دبقتضاىا..

مادة ()109
حتديد الدخل:
يقصد ابلدخل – فيما يتعلق بتحديد قيمة اؼبنحة – الدخل اؼبفًتض الذب حسبت على أساسو االشًتاكات الضمانية والذي
يسوى على أساسو اؼبعاش وذلك إذا كاف اؼبتويف من الشركاء يف اإلنتاج...

مادة ()110

العاملوف ألنفسهم :
إذا كاف اؼبشًتؾ من العاملُت غبساب أنفسهم فتصرؼ منحة الوفاة إىل اؼبستحقُت عنو من صندوؽ الضماف االجتماعي ؼبدة ثالثة
أشهر اؼبيالدي الذي حدثت فيو الوفاة والشهراف التالياف لو  ..وربسب قيمتها يف كل شهر على أساس دخلو الشهري اؼبفًتض
الذي كانت تؤدي على أساسو االشًتاكات الضمانية عن ذلك اؼبشًتؾ قبل وفاتو ...وتقدر اؼبنحة يف ىذه اغبالة بواقع  %60من
قيمة ذلك الدخل اؼبفًتض (ؼبدة ثالثة أشهر) يف حالة الوفاة العادية ...وبواقع  %70من قيمة الدخل اؼبفًتض اؼبذكور (وللمدة
ذاهتا )يف حالة الوفاة بسبب إصابة عمل أو مرض مهنة ..

مادة ()111
ادلنحة حاؿ وفاة صاحب ادلعاش :
 .1يف حالة وفاة صاحب اؼبعاش الضماين – أاي كاف – يستمر أداء معاشو إىل اؼبستحقُت عنو من أفراد أسرتو السالف ذكرىم يف
اؼبواعيد احملددة للصرؼ ابفًتاض عدـ وفاتو ..وذؾ عن الشهر اؼبيالدي الذي حدثت فيو الوفاة  ..والشهرين التاليُت لو ...
ويكوف أداء ىذا اؼبعاش من خزانة صندوؽ الضماف االجتماعي اليت كاف يصرؼ منها اؼبعاش إليو قبل وفاتو ...
 .2ويسري ىذا اغبكم بشأف معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز الكلي والعجز اعبزئي بسبب إصابة العمل ومعاشات العجز الكلي
لغَت إصابة عمل ،كما يسري بشأف معاشات اؼبستحقُت عن اؼبتويف واؼبعاشات األساسية .

مادة ()112
اإلثبات :
 .1تثبت وفاة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش بشهادة مستخرجة من سجل األحواؿ اؼبدنية .
 .2وتثبت صفة كل من اؼبستحقُت وشروط االستحقاؽ وذلك إبقرار اؼبستحق نفسو أو إبقرار من يتوىل شئونو أف كاف قاصراً – على
أف يؤيد ذلك اإلقرار بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة الكائن بدائرهتا احملل الذي كاف يقيم بو اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش قبل
وفاتو .

مادة ()113
ادلنحة منفعة إضافية :
تستحق منحة الوفاة ابإلضافة إىل اؼبعاشات اليت تستحق ألفراد األسرة اؼبستحقُت عن اؼبتوىف دبقتضى حكم اؼبادة  21من قانوف
الضماف االجتماعي وأحكاـ الفصل التايل من ىذا الباب .

مادة ()114
طلب الصرؼ :
 .1يقدـ طلب صرؼ اؼبنحة على النموذج اؼبعد لذلك .
 .2ويتقدـ ابلطلب أفراد أسرة اؼبشًتؾ اؼبستحقوف عنو إىل جهة العمل أو اػبدمة اليت كاف يصرؼ لو منها حاؿ حياتو مرتبو أو أجره أو
دخلو .
 .3فإذا كاف اؼبشًتؾ عامالً غبساب نفسو فيقدـ الطلب إىل قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي الكائن بدائرهتا
ؿبل إقامة اؼبتويف.
 .4وإذا كاف اؼبتويف صاحب معاش فيقدـ الطلب إىل قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبذكورة.

مادة ()115
التوكيل :
 .5هبوز ألفراد األسرة اؼبستحقُت توكيل احدىم يف طلب اؼبنحة نيابة عنهم وصرفها وتوزيعها عليهم حسب النصيب الذي يستحقو كل
منهم ..وتتبع يف ىذا الشأف أحكاـ التوكيل يف صرؼ اؼبنافع النقدية اؼببينة ابلباب اػبامس من ىذه الالئحة .
 .6ويصرؼ نصيب القصر من اؼبستحقُت عن اؼبتويف إىل من يتوىل شئوهنم حسبما تثبتو الشهادة اإلدارية اليت تصدر هبذا الشأف من
اللجنة الشعبية للمحلة الكائن بدائرهتا ؿبل إقامة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش قبل وفاتو .

مادة ()116
عدـ جواز االسرتداد واحلجز :

 .7ال هبوز اسًتداد منحة الوفاة اؼبستحقة أو اغبجز عليها

مادة ()117
 .8اإلعفاء من الضرائب :
 .9تعفى اؼبنحة من صبيع الضرائب والرسوـ تطبيقاً غبكم اؼبادة ()43فقرة من قانوف الضماف االجتماعي .

الفصل الثاين
معاشات أفراد األسرة ادلستحقني عن ادلضموف
مادة ()118
احلاالت اليت تستحق فيها :
تستحق ادلعاشات ألفراد أسرة ادلضموف يف حالتني :
األوىل :
حالة انتهاء خدمة اؼبشًتؾ أو عملو بسبب الوفاة سواء كاف ىذا اؼبشًتؾ قبل وفاتو شريكاً يف اإلنتاج أو موظفاً أو عامالً
غبساب نفسو .

الثانية :
حالة وفاة شخص كاف يستحق قبل وفاتو معاشاً من معاشات الشيخوخة ،أو معاشات العجز الكلي إلصابة العمل أو مرض
اؼبهنة أو معاشات العجز الكلي الذي ال يرجع إىل إصابة عمل أو مرض مهنة
إلصابة عمل فال يدخل ىذا اؼبعاش يف حساب معاشات اؼبستحقُت عنو .

– فإذا كاف اؼبتويف يستحق معاش عجز جزئي

مادة ()119
مناط استحقاقها (سرايف األحكاـ اجلديدة من حيث الزماف)
 .1تستحق ىذه اؼبعاشات ألفراد األسرة اؼبذكورين دبقتضى حكم اؼبادة ( )21من قانوف الضماف االجتماعي وأحكاـ ىذا الفصل
وذلك إذا حدثت وفاة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش يوـ (1981/6/1ـ)أو بعده .
 .2أما إذا كانت الوفاة قبل ذلك التاريخ فتطبق يف شأف استحقاؽ اؼبعاشات للمستحقُت عن اؼبتويف (من األرامل واأليتاـ وغَتىم)
أحكاـ قانوف التقاعد إذا كاف اؼبتويف من اؼبوظفُت الذين تسري عليهم أحكاـ ذلك القانوف ،أو أحكاـ قانوف التأمُت االجتماعي
مىت كاف اؼبتوىف من العماؿ اؼبؤمن عليهم الذين تسري عليهم أحكاـ القانوف األخَت .
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مادة ()120
يف حالة وفاة ادلشرتؾ :
 .1إذا انتهت بسبب الوفاة خدمة اؼبشًتؾ أو عملو (سواء كاف شريكاً يف اإلنتاج أو عامالً أو موظفاً أو عامالً غبساب نفسو
).فيحسب اؼبعاش الذي كاف يستحقو ابفًتاض أنو عجز عجزاً كلياً.
 .2وتتبع يف شأف حساب ىذا اؼبعاش أحكاـ اؼبادة ( )17من قانوف الضماف االجتماعي وأحكاـ الباب الثاين من ىذه الالئحة وذلك
مىت كاف سبب الوفاة إصابة عمل أو مرض مهنة  .فإذا كانت الوفاة ال ترجع إىل إصابة عمل أو مرض مهنة فتطبق بشأف حساب
اؼبعاش أحكاـ اؼبادة ()18من القانوف وأحكاـ الباب الثالث من ىذه الالئحة .
 .3مث تسوى أنصبة من اؼبعاش اؼبذكور ابلفقرتُت السابقتُت ألفراد أسرة اؼبشًتؾ اؼبستحقُت عنو بعد وفاتو وذلك وفقاً ألحكاـ اؼبواد
التالية .

مادة ()121
 .4يف حالة وفاة صاحب اؼبعاش
 .5إذا توىف شخص كاف يستحق – قبل وفاتو – معاشاً من اؼبعاشات الضمانية سواء كاف معاش شيخوخة أو معاش عجز كلي
إلصابة عمل أو معاش عجز كلي لغَت إصابة العمل  ،فتسوى أنصبة من ىذا اؼبعاش ألفراد أسرتو اؼبستحقُت عنو بعد وفاتو وذلك
وفقاً ألحكاـ اؼبواد التالية .

مادة ()122
من ىم ادلستحقوف :
أفراد األسرة اؼبستحقوف عن اؼبتويف ىم :
 .1األرملة أو األرامل.
 .2األبناء الذكور.
 .3البنات .
 .4الوالداف .
 .5الزوج .
 .6األخوة واألخوات .
وذلك مع مراعاة شروط االستحقاؽ الواردة يف اؼبواد التالية واألنصبة واألحكاـ اؼببينة ابعبدوؿ رقم ( ب )اؼبرافق ؽبذه الالئحة
،والقواعد العامة اؼبلحقة هبذا اعبدوؿ .

مادة ()123
األرامل :
تستحق أرملة اؼبتويف نصيباً من اؼبعاش ابلقدر اؼببُت ابعبدوؿ اؼبذكور.
وإذا تعددت أرامل اؼبتويف يقسم عليهن نصيب األرملة ابلتساوي.
وينتهي استحقاؽ األرملة مىت تزوجت  .ويف حالة تعدد األرامل يرد نصيب من تزوجت منهن على غَتىا من األرامل .

مادة ()124
األبناء الذكور :
يستحق كل من األبناء الذكور اؼبتويف نصيباً من اؼبعاش ابلقدر اؼببُت ابعبدوؿ اؼبرفق – وذلك مىت كانوا يف حالة من اغباالت اآلتية
-:

 .1قبل بلوغهم سن اغبادية والعشرين سنة ميالدية كاملة .
 .2إذا كانوا طالابً إبحدى اعبامعات أو الكليات أو اؼبعاىد العالية فيظلوف مستحقُت حىت بلوغهم سن الثامنة والعشرين سنة ميالدية
كاملة مامل بنتو دراستهم قبل ذلك .
 .3إذا كانوا طالابَ يف أحدى اؼبدارس الثانوية العامة أو ما يعادؽبا وذلك حىت أسباـ سن الثانية والعشرين .فإذا أمت الطالب دراستو قبل
دراستو قبل أف يتجاوز ىذه السن والتحق إبحدى اعبامعات أو الكليات او اؼبعاىد العليا فيستمر صرؼ معاشو حىت يتم سن
الثامنة والعشرين ،مامل تنتو دراستو ابلكلية أو اؼبعهد العايل قبل ذلك .
 .4ويف صبيع اغباالت اؼبنصوص عليها ابلبنود ب  ،ج ػ  ،د ،السابقة إذا ما بلغ الطالب السن احملددة فيها خالؿ السنة الدراسية
فيستمر صرؼ اؼبعاش لو إىل هناية السنة الدراسية اؼبذكورة .
 .5األوالد الذكور مىت كانوا مصابُت بعجز صحي كلي يبنعهم من الكسب .وتثبت حالة العجز الصحي اؼبذكور بقرار من اللجنة الطبية
اؼبختصة ووفقاً إلجراءات تقدير العجز اؼبتتبعة لديها .وينتهي اغبق يف اؼبعاش مىت زالت حالة العجز وأصبح االبن قادرا على العمل
والكسب.

مادة ()125
البنات :
تستحق بنات اؼبشًتؾ اؼبتويف أو صاحب اؼبعاش اؼبتويف نصبيهن يف اؼبعاش يف اغباالت اآلتية -:
 .1البنات غَت اؼبتزوجات حىت يتزوجن .
 .2البنات اؼبطلقات والبنات األرامل كلما طلقن أو ترملن وذلك حىت يتزوجن من جديد.

مادة ()126
الوالداف :
يشًتط الستحقاؽ أي من الوالدين للمعاش أال يكوف لو إيراد يساوي حقو يف اؼبعاش أو يزيد عليو  ،كما يشًتط الستحقاؽ األـ
ابإلضافة إىل ذلك أال تكوف متزوجة بغَت والد اؼبتويف.

مادة ()127

األخوة واألخوات :
الستحقاؽ أي من أخوة اؼبتويف أو أخواتو نصيباً من اؼبعاش  ،تشًتط الشروط اآلتية :أوالً  :أف ال يكوف للمتويف أوالد
فأف كاف اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش قد تويف عن ولد أو أوالد – ذكورا كانوا أو إاناث -فال يستحق ألخواتو أو أخواتو شيء من
اؼبعاش.
اثنياً  :أال يكوف لألخ (أو لألخت )إيراد يساوي نصيبو يف اؼبعاش أو يزيد عليو .ويشمل (اإليراد) يف ىذا اػبصوص النفقة اليت
يؤديها عائل قادر ملزـ هبا .
اثلثاً  :أف تتوفر يف األخ الشروط اؼبقررة ابؼبادة  124من ىذه الالئحة الستحقاؽ النب ،واف تتوافر يف األخت الشروط اؼبقررة يف
اؼبادة  125الستحقاؽ البنت .

مادة ()128
انتهاء حق األخ أو األخت :
 .1إذا استحق األخ نصيباُ من اؼبعاش ،فأف حقو فيو ينتهي ببلوغو سن اغبادية والعشرين سنة ميالدية كاملة ،كما ينتهي ذلك اغبق
ابنتهاء دراستو إذا كاف طالباً أو ببلوغو اغبد األقصى للسن على النحو اؼبقرر بشأف األبناء الذكور حبكم اؼبادة

 124من ىذه

الالئحة ،أو ابنتهاء حالة العجز الصحي الكلي إذا كاف ذلك العجز الصحي الكلي إذا كاف ذلك العجز ىو سبب االستحقاؽ .
 .2وإذا استحقت األخت نصيباً من اؼبعاش فإف حقها فيو ينتهي بزواجها .
 .3كما ينتهي حق أي من األخوة (أو األخوات)مىت أصبح لو
إيراد ويطبق هبذا الشأف حكم اؼبادة ()130من ىذه الالئحة .

مادة ()129
الزوج :
 .1يستحق نصيب من اؼبعاش لزو اؼبشًتكة اؼبتوفاة أو زوج صاحبو اؼبعاش اؼبتوفاة وذلك إذا كاف مصاابً بعجز صحي كلي يبنعو من
الكسب .

 .2وتثبت حالة العجز بقرار من عبنة تقدير العجز ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي اؼبختصة ووفقاً لإلجراءات والضوابط اؼبتتبعة
لديها.
 .3وينتهي حق الزوج يف اؼبعاش مىت زالت حالة العجز وأصبح قادراً على الكسب..

مادة ()130
أنصبة الوالدين واألخوة واألخوات :
 .1يقطع اؼبعاش عن اؼبستحق من الوالدين أو األخوة واألخوات إذا أصبح لو إيراد (أاي كاف )يساوي نصيبو من اؼبعاش أو يزيد عليو
.فإذا نقص ذلك اإليراد عما يستحقو من معاش أدى إليو الفرؽ.
 .2وإذا كاف أي من الوالدين أو األخوة أو األخوات قد حرـ من اؼبعاش بسبب وجود إيراد لو عند وفاة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش ،مث
أصبح بعد ذلك من غَت ذوي اإليراد فيعطي نصيباً من اؼبعاش ابفًتاض أنو كاف مستحقاً لو عند الوفاة  .على أف يبدأ استحقاقو
لذلك النصيب من أوؿ الشهر اؼبيالدي التايل لتاريخ ثبوت أنو ليس لو.
 .3ويقصد ابإليراد -يف ىذا الشأف –اإليراد الذي لو صفة الدواـ ما وبصل  ،دوف ما وبصل عليو الشخص مقابل أعماؿ عارضة أو
وقتية ويشمل اإليراد النفقة اليت يؤديها عائل قادر ملزـ هبا .
 .4ويقطع اؼبعاش عن األـ إذا تزوجت بغَت والد اؼبتويف .

مادة ()131
عدـ جواز اجلمع بني ادلعاش وادلرتب :
يراعي يف صبيع أحواؿ أنو ال هبوز للمستحق أاي كاف أف هبمع بُت نصيبو يف اؼبعاش وبُت مرتب أو أجر أو دخل يستحقو من
خدمتو أو عملو لدى جهة عامة أو جهة يبلكها – كلياً أو جزئياً -الشعب أو الدولة  .ويعمل يف ىذا الشأف حبكم الفقرة األوىل
من اؼبادة  39من قانوف الضماف االجتماعي وأبحكاـ اؼبادة ( )154من ىذه الالئحة.

مادة ()132
عدـ اجلمع بني ادلعاشات :

- 1ال هبوز ألي من أفراد األسرة اؼبستحقُت عن اؼبتويف أف هبمع بُت أكثر من معاش  ،سواء كانت ىذه اؼبعاشات اؼبستحقُت وفقاً
ألحكاـ ىذا الفصل أو غَتىا من اؼبعاشات اؼبقررة وفقاً ألحكاـ ىذه الالئحة .
- 2فإذا استحق الشخص أكثر من معاش من معاشات اؼبستحقُت  ،أو استحق معاشاً من ىذه اؼبعاشات ومعاشاً من نوع أخر
كمعاش الشيخوخة أو معاش العجز الكلي ،فيؤدي

مادة ()133
جواز اجلمع بني ادلعاشات ابلنسبة إىل األوالد واألرامل :
تستثىن من أحكاـ ادلادة السابقة احلالتاف اآلتيتاف :
 .1هبوز ألي من األوالد – ذكور أو إاناث – أف هبمع بُت معاشُت مستحقُت لو عن الوالدين تويف كل منهما بعد أف كاف مشًتكاً أو
صاحب معاش ،ويكوف اعبمع بُت اؼبعاشُت يف ىذه اغبالة بُت اؼبعاشُت يف ىذه اغبالة بدوف حد أقصى .
 .2هبوز لألرملة اعبمع بُت اؼبعاش اؼبستحق ؽبا عن زوجها اؼبتويف ،وبُت أي معاش أخر يستحق ؽبا بصفتها مشًتكة وفقاً لقانوف
الضماف االجتماعي بسبب الشيخوخة أو العجز الكلي ،ويشًتط يف ىذه اغبالة أال هباوز ماتستحقو األرملة نتيجة للجمع بُت
اؼبعاشُت أعلى القيمتُت اآلتيتُت :
أ) اغبد األقصى للمعاش الضماين الذي سوى ؽبا سواء كاف سببو الشيخوخة أو العجز الكلي .
ب) اغبد األقصى للمعاش الذي سوى للمشًتؾ اؼبتويف أو لصاحب اؼبعاش اؼبتويف.

مادة ()134
اتريخ بدء االستحقاؽ :
يستحق اؼبعاش ألفراد األسرة اؼبستحقُت عن اؼبشًتؾ اؼبتويف أو عن صاحب اؼبعاش اؼبتويف وذلك اعتبارا من اليوـ األوؿ من
الشهر اؼبيالدي التايل لتاريخ وفاة اؼبشًتؾ أو وفاة صاحب اؼبعاش .

مادة ()135
احلمل ادلستكن :

عن وجود ضبل مستكن يف حالة وفاة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي بذلك وتقدـ ؽبا شهادة
ميالد دبجرد انفصالو حياً ..
ويف ىذه اغبالة يعاد توزيع اؼبعاش ابفًتاض أنو كاف موجوداً يف اتريخ الوفاة  ..ويسري حكم إعادة التوزيع اعتباراً من أوؿ الشهر
اؼبيالدي التايل النفصاؿ اغبمل حياً..

مادة ()136
طلب ادلعاش :
يقدـ طلب اؼبعاش

من اؼبستحق – أو من ينوب عنو – إىل قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية

اؼبختصة على النموذج اؼبعد لذلك  ..وترفق بو اؼبستندات الالزمة إلثبات صفة اؼبستحق واثبات صفة اؼبستحق واثبات توافر
شروط االستحقاؽ ...

مادة ()137
اإلثبات :
 .1يكوف اثبات اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش وكذلك وقائع الزواج والطالؽ والًتمل بشهادات مستخرجة من سجل األحواؿ اؼبدنية ..
 .2ويكوف إثبات صفة اؼبستحق وقرابتو للمنويف إبقرار يقدمو اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش قبل وفاتو ...ويف حالة عدـ وجود ىذا اإلقرار
تثبت صفة اؼبستحق وقرابتو للمتويف ابالطالع على كتيب العائلة أو بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة اليت كاف يقيم بدائرهتا
اؼبتويف ..
 .3ويثبت وجود إيراد أو نفقو إبقرار من اؼبستحق (أو من يتوىل شئونو أف كاف قاصراً أو ؿبجوزاً ) على أف يؤيد ذلك اإلقرار بشهادة
من اللجنة الشعبية للمحلة الكائن بدائرهتا احملل الذي يقيم بو ذو الشأف ..
 .4إما العجز الصحي فيثبت بقرار من اللجنة الطبية اؼبختصة بتقدير العجز ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية ذات الشأف
...
 .5ويكوف إثبات االلتحاؽ ابلدراسة واالستمرار فيها بشهادة من الكلية أو اؼبعهد أو اؼبدرسة اؼبلتحق هبا اؼبستحق ..

مادة ()138
التحقق من شروط االستحقاؽ :
 .1اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية اؼبختصة الرجوع إىل أية جهة من اعبهات ذات الشأف للتثبت من ربقق شروط
استحقاؽ اؼبعاشات ومن استمرار توافر ىذه الشروط ..
 .2وتتخذ اإلجراءات الالزمة يف حالة ثبوت حصوؿ تغيَت من شأنو التأثَت يف أصل االستحقاؽ أو يف مقدار النصيب اؼبستحق ..

مادة ()139
وكيل ادلستحقني
إذا كاف اؼبستحقوف للمعاش أكثر من شخص واحد ،جاز ؽبم أف ينيبوا عنهم وكيال لتسلم حصصو يف اؼبعاش وتوزيعها عليهم ..
وإذا كاف من بينهم قاصراً أو ؿبجوزاً عليو وجب تعيُت من ينوب عنو قانوانً لتسلم حصتو يف اؼبعاش ،وذلك مع مراعاة حكم اؼبادة
التالية ..

مادة ()140
والد القصر :
هبوز أف تصرؼ اؼبعاشات اؼبستحقة للقصر إىل والدهتم دوف حاجة إىل إقرار وصاية  ...فإذا مل توجد الوالدة فتصرؼ معاشاهتم إىل
متويل شئوهنم (الوصي )الذي تثبت صفتو بقرار من احملكمة اؼبختصة أو بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة اليت يقيم بدائرهتا
القصر اؼبذكوروف ...

مادة ()141
عدة االستحقاؽ للبنت أو األـ أو األخت
البنت أو الوالدة أو األخت اليت مل تستحق اؼبعاش ألهنا كانت متزوجة يف وقت وفاة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش أو اليت حرمت من
اؼبعاش أو اليت حرمت من اؼبعاش بسبب زواجها بعد ذلك  ،يعود إليها االستحقاؽ يف اؼبعاش إذا طلقت أو ترملت  ..وذبري
تسوية نصيبها يف اؼبعاش عند الوفاة ،على أف يبدأ استحقاقها لو من أوؿ الشهر اؼبيالدي التايل لتاريخ طالقها أو ترملها ..

مادة (

)142

العجز الصحي الطارئ :
إذا كاف االبن او الزوج أو األخ قدـ حرـ من اؼبعاش بسبب قدرتو على الكسب عند وفاة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش مث طرأت
عليو بعد ذلك حالة عجز صحي كلي عن الكسب  ..فيعطي نصيباٌ من اؼبعاش ابفًتاض أنو كاف مستحقاُ للمعاش عند الوفاة
،على أف يبدأ استحقاقو لذلك النصيب أوؿ الشهر اؼبيالدي التايل لتاريخ ثبوت العجز اؼبذكور..

مادة ()143
عودة االستحقاؽ لألرملة :
 .1إذا حرمت األرملة من نصيبها يف اؼبعاش بسبب زواجها مث طلقت بعد ذلك أو ترملت فيعود إليها ما كانت تستحقو من معاش
بصفتها أرملة لزوجها األوؿ وذلك ما مل تكن مستحقو ؼبعاش عن زوجها األخَت ،فتستحق يف ىذه اغبالة أكثر اؼبعاشُت فائدة ؽبا
..
 .2ويرعى يف حالة عودة االستحقاؽ يف اؼبعاش إىل أحدى أرامل اؼبتويف أف ىبفض معاش األرامل األخرايت للمتويف ذاتو – أف
وجدف -بقدر جزء اؼبعاش الذي استحقتو األرملة نتيجة طالقها أو ترملها..

مادة ()144
األخطار ابلتغيري :
 .1على كل مستحق يف معاش وكل انئب عن مستحق سواء كاف وكيالً أو وصياً أو قيماً  ،أف ىبطر اللجنة الشعبية للضماف
االجتماعي اؼبختصة بكل تغيَت يطرأ على حالة اؼبستحق يكوف من شأنو التأثَت يف حقوقو يف اؼبعاش وذلك خالؿ أسبوعُت على
األكثر من اتريخ حصوؿ ذلك التغيَت .
 .2ويتخذ قسم اؼبنافع النقدية اؼبختص ما يستلزمو ذلك من إجراء ..

مادة ()145
الرد وإعادة التوزيع :

عند رد معاش بعض اؼبستحقُت على غَتىم من اؼبستحقُت أو إعادة توزيع اؼبعاش  ،وذلك ألحد األسباب اؼببُت

مادة()144
األخطار ابلتغيري :
 .1على كل مستحق يف معاش و كل انئب عن مستحق سواء كاف وكيال أو وصيا أو قيما  ،أف ىبطر اللجنة الشعبية للضماف
االجتماعي اؼبختصة بكل تغيَت يطرأ على حالة اؼبستحق يكوف من شأنو التأثَت يف حقوقو يف اؼبعاش وذلك خالؿ أسبوعُت على
األكثر من اتريخ حصوؿ ذلك التغيَت .
 .2ويتخذ قسم اؼبنافع النقدية اؼبختص ما يستلزمو ذلك من إجراء ..

مادة()145
الرد وإعادة التوزيع :
عند رد اؼبعاش بعض اؼبستحق على غَتىم من اؼبستحقُت أو إعادة توزيع اؼبعاش  ،وذلك ألحد األسباب اؼببنية هبذا الفصل
..أو وفقا للقواعد العامة اؼبلحقة جبدوؿ توزيع األنصبة للمستحقُت اؼبرافق ،يعاد ربط اؼبعاش اعتباراً من اليوـ األوؿ من الشهر

اؼبيالدي التايل لتاريخ الواقعة اليت ترتب عليها الرد أو أعادة التوزيع .

مادة()146
انتهاء احلق يف ادلعاش :
ينتهي حق اؼبستحقُت يف اؼبعاش يف اغباالت اآلتية :
 .1وفاة اؼبستحق .
 .2زواج األرملة أو البنت أو األخت أو زواج األـ بغَت والد اؼبتويف .
 .3بلوغ األبن أو األخ سن اغبادية والعشرين وذلك أال إذا كاف طالبا فينتهي حقو يف اؼبعاش ابنتهاء دراستو أو بلوغو السن احملددة
ابؼبادة (  ) 124أي التارىبُت أقرب .
 .4ثبوت اؼبقدرة على العمل والكسب ابلنسبة إىل اآلابء أو األزواج وذلك إذا كاف استحقاقهم بسبب العجز الصحي الكلي .

 .5زبلف شرط من شروط االستحقاؽ ابلنسبة ألي من الوالدين أو األخوة أو األخوات .

مادة ()147
اتريخ قطع ادلعاش :
 .6يف األحواؿ اؼبذكورة ابؼبادة السابقة يقطع اؼبعاش اعتبارا من اليوـ األوؿ من الشهر اؼبيالدي التايل لتاريخ ربقق سبب إنتهاء اغبق فيو
.

مادة ()148
ادلفقود:
 .1إذا كاف اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش مفقودا أبف طالت غيبتو عن ؿبل إقامتو وانقطعت أخباره عن أىلو ومل يعرؼ مكانو وحي ىو أو
ميت فيجوز ( بقرار من اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدية اؼبختصة) أف تصرؼ ألفراد أسرتو اؼبستحقُت عنو أعانة على
حساب اؼبعاش  ،ولو مل تثبت وفاتو حقيقة أو حكما  ،وذلك مىت توافرت الشروط اآلتية
 إثبات انو مفقود وذلك بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة اليت كاف يقيم بدائرهتا قبل فقده .
 إقامة الدعوى من أي من أفراد أسرتو أماـ احملكمة اؼبختصة إلثبات وفاتو حكما.
 تقدًن الدليل على عدـ استمرار صرؼ مرتبو أو أجره أو دخلو أو معاشو إليو شخصيا أو وكيل أو إىل انئب عنو .
 إال يكوف ألفراد أسرتو إيراد يساوي اؼبعاش أو يزيد عليو .
 .2وتقدر اإلعانة اؼبذكورة بسبعُت يف اؼبائة من اؼبعاش الكلي الذي كاف يستحق ابفًتاض ثبوت وفاة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش مث
توزع أنصبة من ىذه اإلعانة على أفراد أسرتو اؼبستحقُت عنو وفقا ألحكاـ ىذا الباب ( الرابع) من الالئحة وأحكاـ اعبدوؿ رقم
(ب) اؼبرافق ؽبا ويستمر صرؼ اإلعانة شهراي وذلك للمدة اليت وبددىا القرار الصادر دبنحها على إال ذباوز ىذه اؼبدة سنة .
 .3فإذا ثبتت وفاة اؼبفقود حقيقة أو صدر حكم قضائي هنائي إبثبات وفاتو حكما فتصرؼ منحة الوفاة ويسوى اؼبعاش للمستحقُت
عن اؼبشًتؾ اعتبارا من أوؿ الشهر اؼبيالدي التايل لتاريخ ثبوت الوفاة وذلك مع مراعاة\ة عدـ جواز اعبمع بُت اإلعانة عن مدة
يستحق عنها اؼبعاش .
 .4فإذا ظهر اؼبفقود أو ثبتت حياتو أو رفضت دعوى إثبات وفاتو فيوقف صرؼ اإلعانة وتسًتد اإلعاانت اليت سبق وأف صرفت إىل
أفراد أسرتو بغَت وجو حق .

 .5وتوقع العقوابت اعبنائية اؼبقررة ابؼبادة ( )45ـ قانوف الضماف اإلجتماعي على كل من أعطى معلومات أو بياانت غَت صحيحة أو
أمتنع عن أعطاء اؼبعلومات أو البياانت الصحيحة  ،وذلك بقصد اغبصوؿ لنفسو أو لغَته على إعانة بدوف وجو حق وذلك مع
عدـ اإلخالؿ أبي عقوبة أشد ينص عليها قانوف العقوابت أو غَته من القوانُت .

الباب اخلامس
أحكاـ عامة
مادة ()149
 .6التسوية خالؿ ثالثة أشهر :
 .7هبب أف تتم أي معاش من اؼبعاشات الضمانية اليت تستحق دبقتضي أحكاـ اؼبواد

 14و  17و  18و  21من قانوف الضماف

االجتماعي وأحكاـ األبواب األوؿ والثالث والرابع من ىذه الالئحة على وجو السرعة ويف خالؿ مدة ثالثة أشهر على أكثر من
اتريخ ربقق السبب اؼبوجب الستحقاؽ اؼبعاش .
 .8وتبدأ مدة ثالثة األشهر اؼبذكورة فيما يتعلق دبعاش الشيخوخة من اتريخ انتهاء خدمة اؼبشًتؾ أو عملو بسبب بلوغو السن القانونية
حبكم اؼبادة  13من القانوف  ..كما تبدأ ىذه اؼبدة ابلنسبة إىل معاشات العجز الكلي ..سواء كاف يرجع إىل إصابة العمل أو
غَتىا من اتريخ انتهاء خدمة اؼبشًتؾ أو عملو نتيجة للعجز الكلي اؼبذكور ،أاي كاف سببو..ويف حالة وفاة اؼبشًتؾ أو صاحب

اؼبعاش يبدأ ميعاد التسوية للمستحقُت عنو من اتريخ وفاتو ..وإما معاش العجز اعبزئي إلصابة العمل فيجب تسويتو خالؿ ثالثة
أشهر من اتريخ تقدير نسبة العجز بصفة هنائية من اللجنة اؼبختصة .
 .9وعلى صبيع األقساـ اؼبختصة ابؼبنافع النقدية وابلتسجيل واالشًتاكات والتفتيش يف اللجاف الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدايت
،أف ترعى وجوب استكماؿ عناصر التسوية وازباذ اإلجراءات الالزمة ؽبا على وجو السرعة وعلى ىذه األقساـ أف الذباوز ثالثة
األشهر احملددة على النحو السالف بيانو .
.10

وعلى أقساـ الرعاية الطبية النوعية ابللجاف الشعبية اؼبذكورة وعباف تقدير العجز اؼبختصة هبا أف تراعى ازباذ اإلجراءات الالزمة

لتقدير العز وربديد نسبتو على وجو السرعة حىت تتم تسوية اؼبعاش الذي يستحق خالؿ اؼبيعاد السالف ذكره ..

مادة ()150
التسوية اؼبؤقتة للمعاشات :
 .1إذا قاـ نزاع حوؿ بعض العناصر الالزمة لتسوية اؼبعاش وتعذر استيفاء البياانت بشأنو من أقساـ التسجيل واالشًتاكات والتفتيش
ومن الرجوع إىل سجالت وملفات اؼبشًتكُت ،يكوف على قسم اؼبنافع النقدية اؼبختص أف ىبطر اؼبشًتؾ خبطاب مسجل أبوجو
النزاع وأسبابو وابؼبطلوب منو للفصل فيو ووبدد لو ميعادا مناسباً لتقدًن ذلك ...
 .2وعلى قسم اؼبنافع النقدية أف هبري يف ىذه اغبالة تسوية مؤقتة بسرعة وأف يصرؼ للمشًتؾ خالؿ شهر على األكثر من اتريخ
تسلمو طلب التسوية ،جزء اؼبعاش الذي ألي وف ؿبالً ألية منازعات وذلك إىل أف تتم التسوية النهائية يف اؼبيعاد اؼبشار إليو ابؼبادة
السابقة وحينئذ تؤدي إليو الفروؽ مرة واحدة يف الشهر التايل غبصوؿ التسوية النهائية .
 .3وإذا تبُت بعد التسوية النهائية أف اؼبعاش اؼبستحق يقل عن اؼببلغ الذي صرؼ فيسًتد الفرؽ على أقساط شهرية على أال هباوز ما
ىبصم من اؼبعاش حدود الربع اعبائز اقتطاعو شهرايً ..

مادة ()151

 .4التسوية اؼبؤقتة ؼبعاش العجز :
 .5إذا تعذر الوصوؿ على تسوية معاش العجز ابلسرعة اؼبطلوبة وذلك بسبب التظلم من تقدير نسبة العجز أو الطعن يف ىذا التقدير
فتجرى بناء على طلب اؼبشًتؾ تسوية مؤقتة على أساس نسبة العجز اليت ليست ؿبالً ألية منازعة مىت كانت ىذه النسبة زبولو
اغبق يف معاش وتتبع بشأف اؼبؤقتة أحكاـ اؼبادة السابقة .

مادة ()152
عالوة العائلة :
ربسب عالوة العائلة اؼبستحقة ألصحاب معاشات الشيخوخة والعجز الكلي إلصابة العمل أو لغَتىا ومعاشات أفراد األسرة
اؼبستحقُت ..وتصرؼ ىذه العالوة ألصحاهبا ابإلضافة إىل اؼبعاش وتتبع بشأهنا أحكاـ اؼبادة  24من قانوف الضماف االجتماعي
والئحة عالوة العائلة السارية دبقتضاه ..

مادة ()153
عدـ اعبمع بُت أكثر من معاش :
 .1ال هبوز للشخص أف هبمع بُت أكثر من معاش واحد وذلك سواء كانت ىذه اؼبعاشات تستحق لو من صندوؽ الضماف
االجتماعي وفقاً ألحكاـ قانوف الضماف االجتماعي وأحكاـ ىذه الالئحة أو وفقاً لتشريعات التقاعد أو التأمُت االجتماعي ،أو
كانت تؤدي إليو من أية خزانة عامة أخرى...
 .2فإذا استحق الشخص أكثر من معاش من اؼبعاشات اؼبذكورة ااي كاف سبب استحقاقو لو ،فيؤدي إليو فقط اؼبعاش األكثر فائدة لو
دوف غَته .
 .3على أال ىبل ذلك ابألحكاـ اؼبقررة بشأف اؼبعاشات االستثنائية واألحكاـ اػباصة دبعاشات اؼبستحقُت عن اؼبتويف،وأبحكاـ الئحة
اؼبعاش األساسي وأية لوائح أخرى ويف حدود أحكاـ ىذه اللوائح .
 .4كما هبوز اعبمع بُت اؼبعاشات وبُت اؼبكافآت اؼبقررة لقدماء اجملاىدين دبقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر يف  17صبادي
األوىل  1388و.ر ( 14إبريل 1979ـ)بشأف تقرير بعض اؼبزااي لقدماء اجملاىدين .

مادة ()154
 .5عدـ اعبمع بُت اؼبعاش وبُت اؼبرتب أو األجر أو الدخل :
 .6الهبوز ألي شخص أف هبمع بُت اؼبعاش اؼبقرر لو وفقاً ألحكاـ قانوف الضماف االجتماعي أو دبقتضى تشريعات التقاعد أو التأمُت
االجتماعي ،وبُت أي مرتب أو أجر أو دخل يستحقو عن خدمتو أو عملو لدى أية وحدة إدارية عامة أو جهة من اعبهات اليت
يبلكها كلها أو بعضها الشعب أو الدولة .
ويستثٌت من ذلك -:
أ)اؼبعاش اعبزئي اؼبستحق بسبب إصابة عمل أو مرض مهنة وفقاُ غبكم اؼبادة (  )17من قانوف الضماف االجتماعي وأحكاـ الباب
الثاين من ىذه الالئحة .
ب)أي مقابل يصرؼ لصاحب اؼبعاش عما يؤديو من أعماؿ عارضة أو اعماؿ وقتية ..ويرجو يف بياف ما يعترب من ىذه األعماؿ
إىل قرارات تصدر من اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي .
ج) وال زبل أحكاـ ىذه اؼبادة بوجوب وقف استحقاؽ معاش الشيخوخة أو العجز الكلي ووقف صرفو عند عودة صاحب اؼبعاش
إىل عمل أو خدمة إي كانت زبضعو اإلجبارية وذلك عمالً حبكم اؼبادة ( )16من قانوف الضماف االجتماعي واؼبادة  156من
ىذه الالئحة  ..ويكزف اؼبعاش غَت مستحق طوؿ مدة الوقف اؼبذكور..

مادة ()155
عدـ اعبمع بُت اؼبعاش واؼبنفعة النقدية واؼبنفعة النقدية قصَتة األمد :
يراعى اال هبمع اؼبشًتؾ العامل غبساب نفسو ،عن فًتة واحدة ،بُت اؼبنفعة النقدية قصَتة األمد اليت تستحق لو دبقتضى حكم
اؼبادة  25من قانوف الضماف االجتماعي وبُت اي معاش من معاشات الشيخوخة أو العجز الكلي أو اعبزئي اؼبقررة ابؼبواد  14و
 18من القانوف اؼبذكور..

مادة ()156
اإلعفاء من الضرائب والرسوـ :

 .1تعفى من صبيع الضرائب والرسوـ اؼبعاشات وغَتىا من اؼبنافع النقدية الضمانية أاي كانت وذلك عمال أبحكاـ اؼبادة  43من قانوف
الضماف االجتماعي ..ويشمل ىذا اإلعفاء ضريبة الدخل وضريبة اعبهاد ورسوـ وضرائي الدمغة وغَتىا من الضرائب والرسوـ.
 .2كما يعفى اؼبضمونُت واؼبستحقوف عنهم بعد وفاهتم من رسوـ وضرائب الدمغة والرسوـ القضائية وغَتىا من الضرائب والرسوـ اليت
قد تستحق بشأف طلب أداء اؼبعاشات أو اؼبنافع النقدية الضمانية أو التظلم أو الطعن أو اؼبنازعة يف شأهنا أو إقامة الدعاوى هبذا
اػبصوص وأوراؽ التوكيل يف قبضها

مادة ()157
ميعاد االستحقاؽ والصرؼ :
تستحق اؼبعاشات شهرايً ،ويصرؼ يف هناية كل شهر ميالدي قسط اؼبعاش اؼبستحق لصاحبو عن ذلك الشهر مضافاً إليو عالوة
العائلة اؼبستحقة ....

مادة ()158
طرؽ الصرؼ :
يكوف صرؼ اؼبعاشات وغَتىا من اؼبنافع النقدية إبحدى الطرؽ اآلتية -:
 .1عن طريق اإليداع مباشرة يف حساب اؼبضموف لدى احد اؼبصارؼ العاملة ابعبماىَتية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية وذلك بناء
على طلبو ...
 .2دبوجب صك مصريف مسحوب على أحد اؼبصارؼ العاملة يف اعبماىَتية ..
 .3نقدا من خزينة اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية اؼبختصة يف اغبدود اؼبقررة للصرؼ نقداً...

مادة ()159
التوكيل يف الصرؼ :

هبوز اف تصرؼ اؼبعاشات او اؼبنافع النقدية األخرى إىل وكيل عن صاحبها وذلك إذا قاـ بتوكيلو رظبياً ..أو اجرى التوكيل
على النموذج الذي تعده اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي ،على اف وبرره صاحب اؼبعاش او اؼبنفعة النقدية أماـ اؼبوظف
اؼبختص ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية ،والذي يقوـ عليو شاىد أف ويصدؽ على توقيعهما من اللجنة الشعبية
للمحلة  ،على أال هبوز توكيل موظفي الضماف االجتماعي يف صرؼ اؼبعاشات وغَتىا من اؼبنافع إال إذا كاف اؼبوكلوف من أقارهبم
لغاية الدرجة الثالثة ..

مادة ()160
معاش القاصر أو احملجور عليو :
أذا كاف صاحب اؼبعاش أو غَته من اؼبنافع النقدية قاصراً أو ؿبجورا عليو فيصرؼ اؼبعاش أو اؼبنفعة النقدية األخرى إىل وصية
أو القيم عليو ...وذلك إال إذا أذنت احملكمة اؼبختصة للقاصر أو احملجور عليو إبدارة أموالو أو بصرؼ معاشو أو مستحقاتو
األخرى ومع عدـ اإلخالؿ جبواز الصرؼ إىل والدة القاصر عمال حبكم اؼبادة ( )140من ىذه الالئحة ..

مادة ()161
التحويل :
هبوز ربويل اؼبعاشات واؼبنافع النقدية األخرى إىل أصحاهبا من اؼبضمونُت اؼبقيمُت يف خارج ليبيا  ،وتراعى هبذا الشأف أحكاـ
االتفاقيات اليت تكوف ليبيا طرفاً فيها – أف وجدت كما يراعى مبدأ اؼبعاملة ابؼبثل ..

مادة ()162
اإلسقاط والوقف:
- 1ال هبوز ألى سبب كاف إسقاط حق اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش يف اؼبعاشات أو غَتىا من اؼبنافع النقدية اؼبستحقة لو أو وقف
صرفها آلية ولو كاف ذلك بسبب ازباذ إجراءات جنائية أو أتديبية أو صدور أحكاـ جنائية أو أتديبية ضده  ..ويسرى ىذا اغبكم
سواء كاف اؼبعاش أو اؼبنفعة األخرى قد سويت للمضموف أو مل تكن قد سبت تسويتها لو بعد ..
- 2فإذا قيدت حرية اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش أو اؼبنفعة النقدية األخرى تنفيذا غبكم جنائي فيصرؼ اؼبعاش أو اؼبنفعة النقدية
اؼبستحقة لو إىل من يوكلو يف قبضها أو يودع (بناء على طلبو ) يف حسابو أبحد اؼبصارؼ العاملة ليبيا ..

وذلك مع عدـ اإلخالؿ أبحكاـ قانوف العقوابت وأبحكاـ قانوف السجوف واللوائح الصادرة دبقتضاه ...

مادة ()163
احلرماف :
ال هبوز حرماف اؼبضموف من اغبق ىف اؼبعاش أو غَته من اؼبنافع النقدية اؼبستحقة
لو دبقتضى قانوف الضماف االجتماعي وىذه الالئحة  .عن اية فًتة  ،سواء كاف اغبرماف كلياً أو جزئياً  ،إال تطبيقاً غبكم من
األحكاـ اآلتية :
- 1اغبرماف من اؼبعاش بناء على قاعدة عدـ جواز اعبمع بُت اؼبعاش واؼبرتب أو االجر أو الدخل  ،وقاعدة عدـ جواز اعبمع بُت معاش
ومعاش أخر يصرؼ من صندوؽ الضماف االجتماعي  ،او من اية خزانة عامة اخرى  ...وذلك ابلتطبيق اؼبقررة ابؼبادتُت
( )132،،131من ىذه الالئحة .
- 2اغبرماف من جزء من اؼبعاش أو اؼبنفعة النقدية االخري بسبب اغبجز على اؼبعاش أو االقتطاع منو أو النزوؿ عنو  ،وذلك يف حدود

الربع شهرايً  ،ووفقاً ألحكاـ اؼبادة (/42ج) من القانوف اؼبذكور .
- 3أية أحكاـ واردة يف القانوف أو يف ىذه الالئحة تقرر وقف استحقاؽ اؼبعاش أو اغبرماف من كل أو بعض اؼبعاش أو غَته من اؼبنافع
النقدية لسبب قانوين سواء كاف ذلك بصفة مؤقتة أو كاف بصفة دائمة لتخلف سبب االستحقاؽ ..

مادة ()164
التقادـ :
- 1ال يسقط دبجرد مضى اؼبدة أصل استحقا ؽ اؼبعاش أو اؼبنفعة النقدية وال اغبق يف كل أو بعض اؼبعاشات أو اؼبنافع النقدية .
- 2على انو يبنع ظباع الدعوى اليت موضوعها النزاع على أصل استحقاؽ اؼبعاش أو غَته من اؼبنافع النقدية دبضي طبس عشرة سنة ..
ويبنع ظباع دعوى اؼبطالبة بقسط أو أكثر من أقساط اؼبعاشات أو اؼبنافع الشهرية دبضي طبس سنوات ابعتبارىا من الديوف الدورية
اؼبتجددة ..
- 3وتطبيق يف ىذا الشأف أحكاـ عدـ ظباع الدعوى عند التقادـ اؼبقررة ابلقانوف اؼبدين اللييب واؼبعدلة ابلقانوف رقم
1972ـ.

مادة ()165
وقف استحقاؽ معاش الشيخوخة أو العجز الكلي :

 76لسنة

- 1أال هبوز ؼبن استحق معاشاً من معاشات الشيخوخة أو معاشات العجز الكلي إلصابة العمل الكلي إلصابة العمل أو معاشات
العجز الكلي إصابة العمل وفقاً ألحكاـ قانوف الضماف االجتماعي ابعتباره شريكاً يف اإلنتاج أو موظفاً أو عامالً بعقد أو عامالً
غبساب نفسو ،وال يستحق الشخص أاي من اؼبعاشات اؼبذكورة اال إذا انتهت خدمتو أو عملو بسبب بلوغ السن القانونية أو
بسبب العجز الكلي وانتهت – تبعاً لذلك – صفتو كمشًتؾ يف الضماف االجتماعي .
- 2فإذا انتهت أعماؿ اؼبشًتؾ وخدماتو واستحق معاش الشيخوخة أو معاش العجز الكلي (إلصابة العمل أو لغَت إصابة العمل )
دبقتضى قانوف الضماف االجتماعي مث عاد بعد ذلك إىل أي عمل أو خدمة يتقاضى عنها مرتباً أو أجراً أو دخالً (عدا ما يدفع
مقابل األعماؿ العارضة أو الوقتية )وترتب على ذلك عودتو للخضوع ألحكاـ الئحة التسجيل واالشًتاكات الضمانية ابعتباره
مشًتكاً من فئات اؼبشًتكُت األربعة (الشركاء و اؼبوظفُت والعماؿ والعاملُت ألنفسهم )فيوقف استحقاقو للمعاش الضماين ويوقف
تبعاً لذلك صرفو إليو  ..وذلك اعتباراً من أوؿ الشهر اؼبيالدي التايل لتاريخ عودتو إىل العمل أو اػبدمة ،ويستمر ذلك اإليقاؼ
طوؿ مدة خدمتو أو عملو اػباضع ألنظمة التسجيل واالشًتاكات الضمانية  ..ويظل اؼبعاش الضماين غَت مستحق لو إىل حُت
انتهاء عملو اعبديد أو خدمتو اعبديدة ...
- 3وتنطبق أحكاـ ىذه اؼبادة أاي كاف العمل أو اػبدمة اليت عاد إليها الشخص وسواء كاف ىو عملو السابق أو خدمتو السابقة أو
كاف عمالً أخر أو خدمة أخرى ،أاي كانت جهة العمل أو اػبدمة اعبديدة ،وسواء كانت من الوحدات اإلدارية العامة أو من
الشركات أو اؼبنشآت اليت يبلكها اجملتمع كلها أو بعضها أو كانت غَت ذلك من جهات العمل أو اػبدمة مىت كاف يًتتب على
االلتحاؽ هبا العودة للخضوع ألحكاـ التسجيل واالشًتاؾ الضماين ...
- 4وتسرى أحكاـ ىذه اؼبادة كذلك بشأف من استحقت ؽبم معاشات الشيخوخة أو العجز الكلي دبقتضى أحكاـ قانوف التقاعد
لسنة 1967ـ أو قانوف التأمُت االجتماعي قبل سرايف قانوف الضماف االجتماعي .فال هبوز ألي منهم أف هبمع بُت صفتو
كصاحب معاش وبُت صفتو كمشًتؾ من فئات اؼبشًتكُت يف نظاـ الضماف االجتماعي .فإذا عاد صاحب اؼبعاش التقاعدي أو
التأميٍت إىل خدمة أو عمل ىبضعو للتسجيل واالشًتاؾ الضماين ،فيوقف استحقاقو للمعاش وصرفو لو ويظل ىذا اؼبعاش غَت
مستحق لو طوؿ مدة خدمتو أو عملو اػباضع ألنظمة الضماف اعبديد ....

مادة ()166
اإلخطار ابلعودة للعمل أو اخلدمة :
 .1علي صبيع الوحدات اإلدارية العامة واللجاف الشعبية واؼبنشآت والشركات واعبمعيات وسائر جهات العمل أو اػبدمة اليت تقوـ
بتعيُت احد أصحاب اؼبعاشات أو بتشغيلو أو استخدامو أف زبطر اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي أو استخدامو أف زبطر

اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية اؼبختصة ابسم صاحب اؼبعاش اؼبذكور ورقم تسجيلو الضماين واتريخ التحاقو ابلعمل
أو اػبدمة لديها ومرتبو أو اجر ىاو دخلو أو اعبهة اليت يصرؼ منها معاشو .
 .2وعلي كل صاحب معاش يعود إيل العمل أو اػبدـ ىاف ىبطر بعوتو اللجنة الشعبية اؼبذكور واف يضمن أخطاره صبيع البياانت
السالف ذكرىا وذلك أاي كانت جهة العمل أو اػبدمة اعبديدة .

مادة ()167
التسوية عند انتهاء العمل واخلدمة :
 .1صاحب اؼبعاش السابق الذي عاد إيل العمل أو اػبدمة مث انتهي عملو أو خدمتو تعاد تسوية اؼبعاش لو علي أساس ضم صبيع مدد
عملو أو خدمتو السابقة احملسوبة ابلتطبيق ألحكاـ اؼبادتُت (  14و  ) 16من قانوف الضماف اإلجتماعي وأحكاـ حساب اؼبدد
وضمها وفقا ألحكاـ ىذه الالئحة وأحكاـ الئحة التسجيل واالشًتاؾ والتفتيش  ،ومع مراعاة أحكاـ عدـ جواز اعبمع اؼبقرر
ابؼبادة ( )39من القانوف اؼبذكور وأحكاـ اؼبادة ( )165من ىذه الالئحة .
 .2وتتبع يف شأف تسوية اؼبعاش لو عند انتهاء عملو أو خدمتو أحكاـ اؼبادة (  )14أو اؼبادة  17أو اؼبادة  18من قانوف الضماف
اإلجتماعي وذلك حبسب ما إذا كانت اػبدمة األخَتة أو العمل األخَت قد انتهي بسبب الشيخوخة أو العجز الكلي إلصابة
العمل أو العجز الكلي لغَت إصابة العمل .

مادة ()168
إيواء صاحب ادلعاش :
 .1يف حالة إيواء صاحب معاش الشيخوخة أو العجز الكلي بدار للشيخوخة أو العجزة أو اؼبعوقُت أو بغَتىا من دور الرعاية
االجتماعية زبفض قيمة اؼبعاش بنسبة وبددىا قرار من اللجنة الشعبية العامة للضماف االجتماعي  .وزبتلف ىذه النسبة حبسب ما
إذا كاف لصاحب اؼبعاش من يلتزـ ابالتفاؽ عليهم أو مل تكن تلزمو النفقة علي احد .
 .2ويعود إليو حقو يف اؼبعاش كامال اعتبارا من اليوـ التايل النتهاء إيوائو بدار الرعاية االجتماعية اؼبذكور ..

مادة ()169
احلجز علي ادلعاش أو غريه من ادلنافع النقدية :

 .1إذا حجز لدي اللجنة الشعبية اؼبختصة علي جزء اؼبعاش أو اؼبنفعة النقدية األخرى اعبائز حجزه قانوان فعلي قسم اؼبنافع النقدية
االخري اغبائز حجزه قانوان فعلي قسم اؼبنافع النقدية هبذه اللجنة أف ىبطر احملجوز عليو بذلك خالؿ أسبوع من اتريخ حصوؿ
اغبجز عليو بذلك خالؿ أسبوع من اتريخ حصوؿ اغبجز عليو بذلك خالؿ أسبوع من اتريخ حصوؿ اغبجز عليو بذلك خالؿ
أسبوع من اتريخ حصوؿ اغبجز فإذا استويف اغبجز إجراءات صحتو فيؤدي إيل صاحب اؼبعاش أو اؼبنفعة اعبزء الباقي منها بعد
اغبجز يف اؼبيعاد احملدد ألداء اؼبعاشات أو اؼبنافع .
 .2وعلي اللجنة اؼبذكورة أف تعطي الدائن اغباجز شهادة مبينا هبا مقدار اؼببالغ اليت يستحقها احملجوز عليو .
 .3وإذا حصل أكثر من حجز لديها علي ذات اؼبعاش أو اؼبنفعة فًتاعي اللجنة احملجوزة لديها األولوية بُت الديوف احملجوز من اجلها
وذلك وفقا غبكم اؼبادة (  )42فقرة (ج) من قانوف الضماف االجتماعي وتثبت يف الشهادة اليت تعطيها كل حجز واتريخ توقيعو
ونوع الدين احملجوز من اجلو .
وتؤدي اللجنة اؼببلغ احملجوز لديها إيل من يثبت ؽبا أحقيو فيو هنائيا أو تودعو خزانة اعبهة اؼبختصة دبوجب ؿبضر إيداع بعد خصم
مصاريف اإليداع منو .
 .4وتستمر إجراءات اغبجز قائمة إيل أف وبكم ببطالنو أو بعدـ االعتداد ب ىاو برباءة ذمة احملجوز عليو من الدين احملجوز من اجلو
 .وعندئذ تعود إيل صرؼ ما كاف يستحقو كامال قبل توقيع اغبجز .
 .5وال ىبل ما تقدـ أبحكاـ قانوف اؼبرافعات وقانوف اغبجز اإلداري .

مادة ()170
التحقق من استمرار توافر شروط االستحقاؽ :
 .1على كل قسم التفتيش وقسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية اؼبختصة ازباذ اإلجراءات وعمل التحرايت الالزمة للتثبيت من وجود
صاحب اؼبعاش على قيد اغبياة ومن استمرار توافر شروط االستحقاؽ فيو.
 .2فإذا ثبت أف تغيَتاً طرا من شأنو التأثَت يف حق صاحب اؼبعاش ،فعلى قسم اؼبنافع النقدية ازباذ اإلجراء الذي يستلزمو ذلك التغيَت
،وإخطار صاحب الشأف بو .

وفاة صاحب ادلعاش :
 .1ينقضي اغبق يف معاشات الشيخوخة والعجز الكلي بوفاة صاحب اؼبعاش .
 .2وتصرؼ يف ىذه اغبالة منحة الوفاة للمستحقُت من أفراد أسرة صاحب اؼبعاش اؼبتويف وفقاً ألحكامها اؼبقررة ابؼبادة (
أفراد قانوف الضماف االجتماعي وهبذه الالئحة .

 )23من

 .3وتتخذ اإلجراءات لتسوية اؼبعاشات ألفراد أسرة صاحب اؼبعاش اؼبستحقُت عنو بعد زفاتو وذلك وفقاً ألحكاـ اؼبادة (

)21من

قانوف الضماف االجتماعي وأحكاـ الباب الرابع من ىذه الالئحة ..
 .4وأما معاشات أفراد األسرة اؼبستحقُت ،ومعاشات العجز اعبزئي إلصابة العمل ،فًتاعى بشاف انتهاء اغبق فيها األحكاـ اؼبتعلقة
بذلك واؼبنصوص عليها يف ىذه الالئحة ..

مادة ()172
واجب اإلبالغ عن الوفاة :
 .1على اللجاف الشعبية للمحالت إبالغ قسم اؼبنافع النقدية ابللجنة الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية اؼبختصة فوراً عن وفاة
أصحاب اؼبعاشات أو اؼبنافع النقدية األخرى اؼبقيمُت بدائرة اختصاصها ،أاي كانت اؼبعاشات واؼبنافع اؼبذكورة .
 .2وعلى ورثة صاحب اؼبعاش أو اؼبنفعة اإلبالغ – كذلك – عن وفاتو .
 .3ويف حالة عدـ اإلبالغ عن الوفاة ينظر قسم التفتيش ابللجنة الشعبية اؼبختصة دبجرد ورود التحرايت إليو،يف ازباذ اإلجراءات
القانونية ضد من امتنع عن إبالغ بقصد التهرب من أحكاـ القانوف ،أو حصل لنفسو أو لغَته على منفعة نقدية على غَت مقتض
من أحكاـ القانوف أو أحكاـ ىذه الالئحة .
 .4ويف حالة صرؼ أية معاشات أو منافع نقدية أخرى بدوف وجو حق  ،تتخذ فوراً اإلجراءات الالزمة السًتداد قيمتها أاي كاف من
دفعت إليو ،وذلك مع عدـ اإلخالؿ ابلتزاـ اؼبسئوؿ بتعويض صندوؽ الضماف االجتماعي عن آية إضرار تكوف قد ترتبت على
فعلو .

مادة ()173
التخلف عن التسجيل أو عن أداء االشرتاكات
 .1ال يًتتب على تقصَت اؼبلزـ ابلتسجيل الضماين اإلجباري يف القياـ بواجبو بشاف تسجيل اؼبشًتكُت  ،ضياع حق أي من اؼبضمونُت
( اؼبشًتكُت ) أو اؼبستحقُت عنهم ( يف حالة وفاهتم ) يف اؼبنافع الضمانية النقدية  .ويطبق يف حالة التقصَت يف التسجيل حكم
اؼبادة (  ) 10من الئحة التسجيل واالشًتاكات والتفتيش .
 .2كما ال يًتتب على التخلف عن أداء االشًتاكات الضمانية من جانب اؼبلزـ أبدائها أو التأخر يف ذلك  ،ضياع حق اؼبضموف (
اؼبشًتؾ ) أو حقوؽ اؼبستحقُت عنو ( يف حالة وفاتو ) يف اؼبنافع الضمانية النقدية  .ويطبق يف ىذا الشأف حكم اؼبادة (  ) 64من
الئحة التسجيل و االشًتاكات و التفتيش .

 .3وتسوى اؼبنافع الضمانية يف اغباالت اؼبذكورة ابلفقرتُت السابقتُت على أساس ما يثبت لدى األقساـ ذات الشأف ابللجنة الشعبية
للضماف االجتماعي اؼبختصة .

مادة ()174
معاشات غري ادلواطنني :
 .1تستحق للمشًتكُت من غَت اؼبوطنُت يف حاالت إصابة العمل أو مرض اؼبهنة اؼبعاشات وسائر اؼبنافع اؼبقررة إلصابة العمل دبقتضى
أحكاـ الباب الثاين من ىذه الالئحة ،كما تستحق ألفراد أسرىم اؼبستحقُت عنهم يف حالة الوفاة بسبب إصابة العمل أو مرض
اؼبهنة منحة الوفاة ومعاشات اؼبستحقُت اؼبقررة أبحكاـ الباب الرابع من ىذه الالئحة وذلك عند توافر الشروط اؼبقررة ابلبابُت
الثاين والرابع اؼبذكورين .
وال يشًتط الستحقاؽ اؼبعاشات واؼبنافع اؼبذكورة للمشًتؾ غَت اؼبواطن ،وألفراد أسرتو ( عند وفاتو ) ،شرط استيفاء اؼبدة اؼبنصوص
عليها يف الفقرتُت  2،3من اؼبادة  16من ىذه الالئحة .

مادة ()175
صرؼ ادلستحقات السابقة للورثة :
يف حالة وفاة اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش ،تصرؼ ابلكامل إىل ورثتو الشرعيُت اؼببالغ اليت استحقت لو قبل وفاتو
ومل تصرؼ إليو خالؿ حياتو،وذلك مىت كانت ىذه اؼببالغ مستحقة لو لدى صندوؽ الضماف االجتماعي دبقتضى أحكاـ قانوف
الضماف االجتماعي أو اللوائح الصادرة وفقاً لو ،أو دبقتضى أحكاـ قانوف التقاعد أو قانوف التأمُت االجتماعي.

الباب السادس
أحكاـ انتقالية
مادة ()176
استقرار صرؼ ادلعاشات السابقة

 .1يستمر صرؼ اؼبعاشات التقاعدية ومعاشات التأمُت االجتماعي اليت استحقت ألصحاهبا قبل يوـ

1981 / 6 / 1ـ

دبقتضى أحكاـ التقاعد واللوائح الصادرة تنفيذا لو أو دبقتضى أحكاـ قانوف التأمُت االجتماعي واللوائح الصادرة تنفيذا لو  ،وذلك
مىت كانت الواقعة اؼبنشئة لالستحقاؽ قد وقعت قبل التاريخ اؼبذكور وأاي كاف الوقت الذي سبت فيو التسوية النهائية للمعاش .
 .2وتظل سارية بشأف اؼبعاشات اؼبستحقة اؼبذكورة األحكاـ اؼبقررة فيما يتعلق بكل منها يف تشريعات التامُت االجتماعي
حسب األحواؿ وذلك مع عدـ اإلخالؿ حبكم اؼبادة  178من ىذه الالئحة.
 .3وإذا توىف صاحب اؼبعاش التقاعدي يوـ 1981/6/1ـ أو بعده فتصرؼ إىل اؼبستحقُت عنو من أفراد أسرتو منحة الوفاة
اؼبقررة أحكامها ابؼبادتُت  47و 48من قانوف التقاعد ووفقاً للقواعد واإلجراءات اؼبتعلقة هبذه اؼبنحة اؼببينة بذلك القانوف ولوائحو
..

مادة ()177
أيلولة أنصبة من ادلعاشات السابقة
إىل ادلستحقني عند وفاة
 .1تتبع أحكاـ قانوف التقاعد لسنة 1967ـ واللوائح الصادرة دبقتضاه يف شأف أيلولة أنصبة من اؼبعاشات التقاعدية اؼبستحقة
قبل يوـ  1981/6/1ـ إىل أفراد أسرة صاحب اؼبعاش التقاعدي عند وفاتو .وذلك سواء حدثت ىذه الوفاة قبل التاريخ اؼبذكور
أو بعده.
 .2وتتبع أحكاـ قانوف التامُت االجتماعي واللوائح الصادرة دبقتضاه يف شأف أيلولة أنصبة من معاشات التأمُت االجتماعي
اؼبستحقة قبل بوـ  1981/6/1ـ إىل األرامل واأليتاـ والوالدين من أفراد أسرة صاحب اؼبعاش التأميٍت يف حالة وفاتو  ،وذلك
سواء حدثت ىذه الوفاة قبل التاريخ اؼبذكور أو بعده.
 .3وتظل سارية يف ىذا اػبصوص أحكاـ قانوف التقاعد ولوائحو اغبالية اؼبتعلقة دبعاشات اؼبستحقُت من أفراد أسرة اؼبنتفع
اؼبتويف،وأحكاـ قانوف التأمُت االجتماعي ولوائحو اغبالية اؼبتعلقة دبعاشات األرامل واأليتاـ والوالدين من أفراد أسرة اؼبؤمن عليو
اؼبتويف ،دبا يف ذلك قواعد ربديد األنصبة من اؼبعاش التقاعدي أو التأميٍت ،وشروط االستحقاؽ وأحكاـ الرد ،وإعادة التوزيع

،وأحواؿ انتهاء اغبق يف اؼبعاش ،وغَت ذلك من األحكاـ التقاعدية أو التأمينية اغبالية اليت ربكم معاشات أفراد األسرة اؼبستحقُت
عن اؼبتويف وذلك حىت ينتهي اغبق يف ىذه اؼبعاشات التقاعدية أو التأمينية .
 .4وال تسري بشأف ىذه اؼبعاشات أحكاـ الباب الرابع أو غَته من أحكاـ ىذه الالئحة وذلك فيما عدا ما تنص عليو اؼبادة
 178التالية .

مادة ()178
أحكاـ قاف الضماف اليت تسري على ادلعاشات السابقة
 .1تسري بشأف اؼبعاشات اؼبستحقة وفقاً لقانوف التقاعد أو قانوف التأمُت االجتماعي أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي األيت
بياهنا -:
أ)إعادة تقييم اؼبعاشات واؼبنافع النقدية اليت يقدمها صندوؽ الضماف االجتماعي عمال حبكم اؼبادة

 34من قانوف الضماف

االجتماعي على أف يراعى مبدأ اؼبساواة يف نسبة الزايدة اليت تقرر يف حالة إعادة التقييم .
ب)عدـ جواز اعبمع بُت اؼبرتب أو األجر أو الدخل وبُت اؼبعاش فيما عدا اؼبعاش فيما عدا اؼبعاش اعبزئي إلصابة العمل ومقابل
االعماؿ العارضة والوقتية وذلك عمالً ابؼبادة  39فقرة أوىل من قانوف الضماف االجتماعي .
ج) عدـ جواز اعبمع بُت اؼبعاشات وذلك وفقاً غبكم اؼبادة  39فقرة اثنية من القانوف اؼبذكور.
د)وقف استحقاؽ اؼبعاش ووقف صرفو يف حالة عودة صاحب اؼبعاش إىل العمل أو اػبدمة وذلك عمالً ابؼبادة

 16من القانوف

اؼبذكور واؼبادة  165من ىذه الالئحة .
ىػ) عدـ جواز إسقاط اؼبعاشات أو وقفها وذلك دبقتضى حكم اؼبادة / 42أ من القانوف.
و)منع ظباع الدعوى عند التقادـ حبكم اؼبادة  / 42ب من القانوف .
ز)عدـ جواز اغبجز على اؼبعاش أو االقتطاع منو أو النزوؿ عنو إؿ يف حدود معينة وذلك حبكم اؼبادة  / 42ج من القانوف .
ح) إعفاء اؼبعاشات من الضرائب والرسوـ وفقاً غبكم اؼبادة  /24أ من القانوف .
ط )استحقاؽ عالوة العائلة ألصحاب اؼبعاشات حبكم اؼبادة  24من القانوف .

 .2وتتبع بشأف كل حكم من أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي اؼبشار إليها يف بنود السالف ذكرىا ،أحكاـ اؼبواد اؼبتعلقة بو من ىذه
الالئحة واؼبنصوص عليها يف الباب اػبامس منها ( األحكاـ العامة) حبيث تسري أحكاـ قانوف الضماف اؼبذكورة وما يتصل هبا من
أحكاـ ىذه الالئحة على اؼبعاشات التقاعد ومعاشات التأمُت االجتماعي اؼبستحقة من قبل سرايف أنظمة الضماف االجتماعي
اعبديدة ،كما تسري على معاشات اؼبستحقُت يف حالة وفاة أصحاب اؼبعاشات التقاعدية والتأمينية اؼبذكورة.

مادة ()179
عودة أصحاب ادلعاشات السابقة إىل العلى أو اخلمة .
إذا عاد صاحب اؼبعاش التقاعدي أو صاحب اؼبعاش التأميٍت إىل مزاولة خدمة أو عمل ىبضعو ألحكاـ قانوف
الضماف االجتماعي بعد يوـ 1981/6/1ـ ،فيوقف استحقاقو للمعاش ويوقف تبعاً لذلك صرفو إليو .ويستمر ذلك اإليقاؼ
طوؿ مدة خدمتو أو عملو اػباضع للضماف االجتماعي وحكم اؼبادة  165من ىذه الالئحة .
فانتهت خدمتو أو عملو فتعاد تسوية معاشو على أساس ضم صبيع مدد عملو أو خدمتو احملسوبة وفقاً للقانوف
،وتتبع بشأف إعادة التسوية يف ىذه اغبالة أحكاـ تسوية اؼبعاشات الضمانية اؼبنصوص عليها يف الباب األوؿ أو الثاين أو الثالث
من ىذه الالئحة وذلك حبسب انتهاء العمل األخَت أو اػبدمة األخَتة وما إذا كاف السبب ىو الشيخوخة أو العجز الكلي
إلصابة العمل أو العجز الكلي لغَت إصابة العمل .

مادة ()180
ادلكافآت واإلعاانت ادلستحقة سابقاً :
.1

إذا كاف اؼبوظف أبي وحدة إدارية عامة أو الشريك يف اإلنتاج أو العامل ،قد انتهت خدمتو أو عملو قبل يوـ /1

1981 /6ـ واستحق بسبب ذلك مكافأة تقاعدية وفقاً ألحكاـ قانوف التقاعد أو أعانة أصبالية الشيخوخة وفقاً لقانوف التأمُت
االجتماعي ،مث عاد إىل اػبدمة أو العمل يف ظل سرايف أنظمة الضماف االجتماعي اعبديدة ،فتدخل مدة خدمتو أو عملو السابقة
ضمن مدة خدمتو أو عملو احملسوبة وفقاً لقانوف الضماف االجتماعي والئحة التسجيل واالشًتاكات الصادرة دبقتضاه  .وذلك
بشرط أف يرد إىل صندوؽ الضماف االجتماعي قيمة اؼبكافأة التقاعدية أو اإلعانة اإلصبالية التأمينية اليت كاف قد تقاضاىا عن مدة
عملو أو خدمتو السابقة .
.2

فإذا مل يعد األشخاص اؼبذكوروف إىل العمل أو اػبدمة بعد سرايف أنظمة الضماف االجتماعي اعبديدة فيبقى ؽبم

اغبق يف اؼبكافآت التقاعدية اليت استحقوىا دبقتضى أحكاـ قانوف التقاعد ،أو اإلعاانت اإلصبالية للشيخوخة اليت استحقوىا وفقاً

ألحكاـ قانوف التأمُت االجتماعي ،وإذا مل تكن قد سويت ؽبم اؼبكافآت التقاعدية أو اإلعاانت اإلصبالية التأمينية اؼبذكورة فتجري
تسويتها وصرفها ؽبم وفقاً ألحكاـ قانوف التقاعد أو قانوف التأمُت االجتماعي ،بشرط التحقق من عدـ عودهتم إىل العمل أو
اػبدمة بعد يوـ  1981/6/1ـ وال يعاملوف دبقتضى أنظمة الضماف االجتماعي اعبديدة.

األمراض ادلهنية

جدوؿ رقم ( ) 1

رقم  .ـ

نوع ادلرض

الصناعات أو األعماؿ ادلسببة ذلذا ادلرض

1

التسمم ابلرصاص ومضاعفاتو

أي عمل يستدعى استعماؿ أو تداوؿ الرصاص أو مركباتو أو
اؼبواد احملتوية عليو ،ويشمل ذلك  :تداوؿ اػبامات احملتوية
على الرصاص  .صب الرصاص القدًن والزنك القدًن ( اػبردة
) يف سبائك  ،العمل يف صناعة األدوات من سبائك
الرصاص أو الرصاص القدًن ( اػبردة) .العمل يف صناعة
مركبات الرصاص  .صهر الرصاص .ربضَت واستعماؿ ميناء
اػبزؼ احملتوية على الرصاص  .التلميع بواسطة برادة الرصاص

.أو اؼبساحيق احملتوية على الرصاص  .ربضَت أو استعماؿ
البوايت أو األلواف أو الدىاانت احملتوية على الرصاص
.وكذلك أي العمل يستدعى التعرض لغبار أو أخبرة الرصاص
أو مركباتو أو اؼبواد احملتوية علي .
أي عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ الزئبق أو مركباتو أ

2

التسمم ابلزئبق ومضاعفاتو

رقم  .ـ

نوع اؼبرض

الصناعات أو األعماؿ اؼبسببة ؽبذا اؼبرض

3

التسمم ابلزرنيخ ومضاعفاتو

أي عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ الزرنيخ أو مرتكباتو أو

اؼبواد احملتوية عليو ،كذلك إي عمل يستدعي التعرض لغبار
أو أخبرة الزئبق أو مركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو .ويشمل
ذلك :العمل يف صناعة اؼبركبات الزئبق وصناعة آالت اؼبعامل
واؼبقاييس الزئبقية وربضَت اؼبادة اػباـ يف صناعة القبعات
وعمليات التذىيب واستخراج الذىب ،وصناعة اؼبفرقعات
الزئبقية .

اؼبواد احملتوية عليو  .وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو
أخبرة الزرنيخ أو مرتكباتو أو اؼبواد احملتوية عليو  .ويشمل ذلك
العمليات اليت يتولد فيها الزرنيخ أو مرتكباتو وكذا العمل يف

إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباتو .
4

التسمم ابالنتيموف ومضاعفاتو

5

التسمم ابألنتموف ومضاعفاتو

6

التسمم ابلبنزوؿ أومثيالتو ومركباتو

أي عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ األنتيموف أو مركباتو
أو اؼبواد احملتوية عليو  ،وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار
أو أخبرة األنتيموف أو مركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو .
أي عمل يستدعي استعماؿ او تداوؿ الفسفور أو مركباتو أو
اؼبواد احملتوية عليو  ،وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو
أخبرة الفسفور أو مركباتو

االميدية

أو

األزوتيةأومشتقاتو

كل عمل يستدعي استعماؿ او تداوؿ ىذه اؼبواد وكذا كل
عمل يستدعي التعرض ألخبرهتا أو غبارىا .

ومضاعفات ذلك التسمم .
كل عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ اؼبنغنيز أو مركباتو أو

7

التسمم ابؼبنغنيز ومضاعفاتو

8

التسمم ابلكربيت ومضاعفاتو

9

التأثر ابلكروـ وما ينشأ عنو من قرح

كل عمل يستدعي ربضَت أو تولد أو استعماؿ أو تداوؿ

ومضاعفاتو

الكروـ  .أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات

اؼبواد احملتوية عليو  ،وكذا كل عمل يستدعي التعرض ألخبرة
أو غبار اؼبنغنيز أو مركباتو أو العمل يف استخراج أو ربضَت
اؼبنغنيز أو مركباتو وصحنها وتعبئتها .
كل عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ الكربيت أو مركباتو
أو اؼبواد احملتوية عليو  ،وكذا كل عمل يستدعي التعرض
ألخبرة أو غبار الكربيت أو مركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو
ويشمل ذلك :
التعرض للمركبات الغازية وغَت الغازية للكربيت .

الصوديوـ أو البواتسيوـ أو الزنك أو أية مادة ربتوي عليها .

10

التأثر ابلنيكل وما ينشأ عنو من

كل عمل يستدعي ربضَت أو تولد أو استعماؿ أو تداوؿ

مضاعفات وقرح

النيكل أو مركباتو أو أية مادة ربتوي علي النيكل أو التعرض
لغبار كربونيل النيكل .

رقم .

نوع اؼبرض

الصناعات او األعماؿ اؼبسببة ؽبذا اؼبرض

ـ
11

التسمم أبوؿ أوكسيد الكربوف وما

كل عمل يستدعى التعرض ألوؿ أوكسيد الكربوف ويشمل

الكربوف وما ينشأ عنو من مضاعفات .

ذلك  :عمليات ربضَته أو استعمالو أو تولده كما وبدث يف
اعبراجات قمائن الطوب واغبرب

12

التسمم حبامض السيانور ومركباتو وما

كل عمل يستدعى ربضَت أو استعماؿ أو تداوؿ حامض

ينشأ عنو من مضاعفات .

السيانور أو مركباتو وكذلك كل عمل يستدعى التعرض
ألخبرة أو رذاذ اغبامض أو مركباتو وأتربتها أو اؼبواد احملتوية
عليها.

13

التسمم ابلكلور أو الفلور أو الربوـ أو

كل عمل يستدعي ربضَتا او استعماؿ أو تداوؿ الكلور أو

مركباتو .

الفلور أو الربوـ أو مركباهتا وكذا أي عمل يستدعي التعرض
لتلك اؼبواد أو ألخبرهتا أو غيارىا

14

التسممبالبًتوألوغازاتو

كل عمل يستدعى تداوؿ أو استعماؿ البًتوؿ أو غازاتو أو

أو مشتقاتو ومضاعفاتو .
15

مشتقاتو ،وكذا اي عمل يستدعي\

التسمم ابلكلوروفورـ ورابع كلور الكربوف

أي عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ الكلوروفورـ أو رابع

.

كلور الكربوف وكذا أي عمل يستدعي التعرض ألخبرهتا أو
األخبرة احملتوية عليها .

16

التسمم برابع كلور األثنُت واثلث كلورور

اي عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ ىذه اؼبواد او التعرض

17

األثلُت واؼبشتقات اؽبالوجينية االخرى

ألخبرهتا أو األخبرة احملتوية عليها .

األمراض واألعراض الباثولوجية اليت تنشأ

أي عمل يستدعي التعرض للراديوـ أو أية مادة أخرى ذات

عن الراديوـ أو اؼبواد ذات النشاط

نشاط إشعاعي أو أشعة أكس.

االشعاعي أو أشعة أكس
18

سرطاف اعبلد األوىل والتهاابت وتقرحات

أي عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ أو التعرض للقطراف

اعبلد والعيوف اؼبزمنة

أو الزفت أو البيتومُت أو الزيوت اؼبعدنية (دبا فيها البارافُت)
أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو ـبلفات ؽبذه اؼبواد
وكذا التعرض ألي مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو
غازية وأي عمل يستدعي التعرض اؼبتكرر أو اؼبتواصل للوىج
أو اإلشعاع الصادر عن الزجاج اؼبصهور أو اؼبعادف احملمية أو
اؼبنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة فبا يؤدي
إىل تلف العُت أو ضعف األبصار .

19

أمراض الغبار الرئوية
( نوموكونيوزس)

أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد ؼبادة السيلكا
أو اؼبواد اليت ربتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على
 %5كالعمل يف اؼبناجم واحملاجر أو كبت األحجار او
طحنها أو يف صناعة اؼبسنات اغبجرية أو تلميع اؼبعادف
ابلرمل أو أية أعماؿ أخرى تستدعي التعرض لغبار
االسبستوزس وغبار القطن لدرجة تنشأ عنها ىذه األمراض.

20

اعبمرة اػببيثة ( انًتاكس )

كل عمل يستدعي االتصاؿ حبيواانت مصابة هبذا اؼبرض ،أو
تناوؿ رفبها أو أجزاء منها دبا يف ذلك اعبلود واغبوافر والقروف

والشعر ويدخل يف ذلك أعماؿ الشحن والتفريغ والنقل ؽبذه
األجزاء
كل عمل يستدعي االتصاؿ حبيواانت مصابة هبذا

21

السقاوة

22

مرض الدرف

العمل يف اؼبستشفيات اؼبخصصة لعالج ىذه اؼبرض

23

أمراض اغبميات اؼبعدية

العمل يف اؼبستشفيات اؼبخصصة لعالج ىذه اؼبرض

24

التسمم ابلربيليوـ

25

التسمم ابلسلينيوـ

26

مرض القيسوف وسائر األمراض الناذبة عن

العمل على أعماؽ ربت سطح اؼباء أو العمل ربت ضغط

التعرض لتغَتات الضغط اعبوي

جوي منخفض وذلك ؼبدة طويلة أو أي عمل يستدعي

اؼبرض،وتداوؿ ورفبها أو أجزاء منها

اغبميات
أي عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ ىذا العنصر أو
مركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو ،وأي عمل يستدعي التعرض
لغباره أو أخبرتو أو مركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو.
أي عمل يستدعي استعماؿ أو تداوؿ ىذا العنصر أو
مركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو ،وأي عمل يستدعي التعرض
لغباره أو أخبرتو أو مركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو.

التعرض لتخلخل مفاجئ يف الضغط اعبوي.
العمل يف الصناعات أو األعماؿ اليت يتعرض فيها العاملوف

27

التسمم ابلنيزوفينوؿ ونظائرىا وأمالحها

28

األمراض الناشئة عن الكوابلت ( حجز

العمل يف الصناعات أو األعماؿ اليت يتعرض فيها العاملوف

الزرنيخ )

لذلك .

الليتوسربيو اليوقانية النزفيو

العمل يف الصناعات أو األعماؿ اليت يتعرض فيها العاملوف

لذلك.

29

( اؼبيكروب الذي يؤثر على الكبد)

لذلك .

30

التيتاتوس ( الكزاس)الناشئ عن اؼبهنة

العمل يف الصناعات أو األعماؿ اليت يتعرض فيها العاملوف

31

األمراض اؼبهنية اليت تصيب اؼبفاصل

العمل يف الصناعات أو األعماؿ اليت يتعرض فيها العاملوف

العظمية والناشئة عن اىتزازات اآلالت

لذلك .

لذلك .

اليدوية اليت تدار ابؽبواء اؼبضغوط أو
الكهرابء وكذلك اآلالت اؼبماثلة .
32

الصمم اؼبهٍت واإلصاابت اؼبهنية الناشئة

العمل يف الصناعات أو االعماؿ اليت يتعرض فيها العماؿ

عن الضوضاء

لتأثَت الضوضاء أو العقاقَت والكيماوايت اليت تؤثر علي
السمع .

جدول رقم ( ب )
بشأن أنصبة أفراد األسرة المستحقين في حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش

رقم
الحالة

المستحقون

توزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة

األرامل

الوالدان

األوالد

مالحظات

األخوة أو
األخوات

(أ )

حاالت
وجود أوالد
بدون أرامل

أرملة
أو
زوج
مستحق

أرامل

ولد
واحد

أكثر
من ولد

أحد
الوالدين

الوالدان

أخ
أو
أخت

أكثر
من
أخ
أو
أخت

()1

ولد أو أوالد

-

-

%75

%100

-

-

-

-

()2

ولد واحد
ووالد

-

-

%75

-

%25

-

-

-

()3

ولد
ووالدان

-

-

%70

-

-

%30

-

-

()4

أكثر من
ولد ووالد
أو والدان

-

-

-

%80

%20

%20

-

-

رقم
الحالة

توزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة

المستحقون
األرامل

(ب)

حاالت وجود
أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق

أرملة
أو
زوج
مستحق

()1

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق

%75

الوالدان

األوالد

مالحظات

األخوة أو
األخوات

أرامل

ولد
واحد

أكثر
من
ولد

أحد
الوالدين

الوالدان
معا ًا

أخ
أو
أخت

أكثر
من
أخ
أو
أخت

%75

-

-

-

-

-

-

()2

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
وولد واحد

%50

()3

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
وأوالد

%40

()4

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
ووالد

%75

()5

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
ووالدان

%65

()6

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
وولد ووالد
أو والدان

%40

رقم

المستحقون

%50

%40

%75

%65

%40

%50

-

-

-

%40

-

%60

-

-

-

-

-

%25

-

%20

-

-

-

%35

%20

-

-

-

-

-

توزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة

-

-

-

-

-

الحالة
األرامل
(ب)

حاالت وجود
أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق

أرملة
أو
زوج
مستحق

()7

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق

%30

()8

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
وولد واحد

%75

()9

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
وأوالد

%65

()10

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
ووالد

%70

()11

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق

%60

الوالدان

األوالد

مالحظات

األخوة أو
األخوات

أرامل

ولد
واحد

أكثر
من
ولد

أحد
الوالدين

الوالدان
معا ًا

أخ أو
أخت

أكثر
من
أخ أو
أخت

%30

-

%50

%20

%20

-

-

%75

%65

%70

%60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%15

-

-

-

-

%25

%25

-

%15

%15

-

%35

-

-

ووالدان

()12

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
وولد ووالد
أو والدان

%60

()13

أرملة أو
أرامل أو
زوج مستحق
ووالدان
وأخوة أو
أخوات

%50

رقم
الحالة

(جــ)

%60

%50

-

-

%25

-

%25

توزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة

المستحقون
األرامل
حاالت وجود
والدين أو

-

-

%15

-

-

%25

أرملة
أو

األوالد
أرامل

ولد

الوالدان
أوالد

أحد

األخوة أو
األخوات
الوالدان

أخ أو

مالحظات
أكثر
من

الوالدين

معا ًا

أخت

أخ أو
أخت

()1

والد أو
والدان

-

-

-

-

%40

%60

-

-

()2

أخ أو أخت
او أكثر

-

-

-

-

-

-

%40

%60

()3

والد أو
والدان وأخ
أو أخت

-

-

-

-

%40

%60

%40

-

()4

والد وأخوة
أو أخوات

-

-

-

-

%40

-

-

%60

()5

والدان وأخوة
أو أخوات

-

-

-

-

-

%50

-

%60

أخوة أو
أخوات أو هم
معا ًا

واحد

زوج
مستحق

قواعد عامة
بشاف اجلدوؿ (ب) اخلاص بتوزيع أنصبة من ادلعاش
على ادلستحقني يف حالة الوفاة
القواعد العامة اليت بياهنا فيما يلي مكملة ومفسرة ألحكاـ الباب الرابع من الئحة معاشات الضماف االجتماعي (اػباص
دبعاشات اؼبستحقُت عن اؼبتوىف) وىى قواعد ملحقة ابعبدوؿ رقم (ب)اؼبرافق ؽبذه الالئحة واؼبتعلق بتوزيع أنصبة من اؼبعاش
على أفراد أسرة اؼبشًتؾ اؼبتويف أو صاحب اؼبعاش اؼبتويف .وهبب عند تطبيق ىذا اعبدوؿ أف تراعى (يف صبيع األحواؿ)
أحكاـ الئحة اؼبعاشات الضمانية وأف تتبع القواعد العامة اآلتية :
.1كلمة ( الوالد ) تعٍت االبن أو البنت .وكلمة ( األوالد ) تعٍت أوالد اؼبتويف سواء منهم الذكور واإلانث.
 .2يقصد ( ابلوالد ) األب أو األـ .
ويقصد ( ابلوالدين) األب واألـ
 .3يقصد (ابألخوة واألخوات) أخوة اؼبتويف وأخواتو عامة سواء كانوا أشقاء أو شقيقات أو مل يكونوا كذلك .
 .4األقارب اؼبذكوروف يف اعبدوؿ ( وىم األوالد واألرامل والوالداف واألخوة واألخوات )ال يستحق أي منهم األنصبة اؼببينة
بذلك اعبدوؿ إال إذا توافرت فيو شروط االستحقاؽ الوارد بياهنا يف الباب الرابع من الئحة معاشات الضماف االجتماعي
ومع مراعاة أحكاـ اعبدوؿ وىذه القواعد العامة ومع مالحظة أف األوالد وبجبوف األخوة حجب حرماف .
 .5عند تعدد األرامل يقسم النصيب من اؼبعاش احملدد ؽبن ابعبدوؿ بينهن ابلتساوي.
 .6عند تعدد األوالد – ذكوراً أو إاناث – يقسم النصيب من اؼبعاش احملدد ؽبم ابعبدوؿ بينهم ابلتساوي
 .7عند وجود والدين تتوافر فيهما شروط االستحقاؽ يقسم النصيب احملدد ؽبما ابعبدوؿ ابلتساوي بينهما .
 .8عند تعدد األخوة أو األخوات مع توافر شروط االستحقاؽ ؽبم يقسم النصيب من اؼبعاش احملدد ؽبم ابعبدوؿ بينهم
ابلتساوي سواء كانوا ذكوراً أو إاناث.
 .9إذا توىف اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش عن أكثر من أرملة وتزوجت أحداىن أو توفيت فإف معاشها يرد إىل ابقي األرامل .
 .10إذا توىف اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش عن أكثر من أرملة وتزوجن أو توفُت – صبيعاً – فيقطع اؼبعاش عنهن ويؤوؿ نصيبهن
يف ذلك اؼبعاش إىل أوالد اؼبشًتؾ اؼبتويف أو صاحب اؼبعاش اؼبتويف ابلتساوي بينهم وذلك مىت كاف ىؤالء األوالد فبن تتوافر
فيهم الشروط استحقاؽ اؼبعاش يف اتريخ زواج األرامل أو وفاهتن

 .11إذا توىف اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش عن أرملة واحدة واستحقت نصيباً يف اؼبعاش مث تزوجت بعد ذلك أو توفيت ،فأف
معاشها يقطع عنها ويرد إىل األوالد اؼبتويف اؼبستحقُت يف اؼبعاش يف اتريخ زواجها أو وفاهتا ،ويسري اغبكم ذاتو يف حالة
وفاة الزوج اؼبستحق يف اؼبعاش .
 .12يف حالة وقف أو قطع معاش أحد األوالد بسبب وفاتو أو بسبب زبلف شرط من شروط استحقاقو للمعاش ،يرد
نصيبو غلى ابقي األوالد ابلتساوي بينهم .
.13يف حالة انتهاء حق األوالد صبيعاً يف اؼبعاش بسبب وفاهتم أو زبلف شرط من شروط استحقاقو للمعاش ،يرد نصيبهم يف
اؼبعاش إىل األرملة أو األرامل ابلتساوي بينهن .
 .14يف حالة وقف أو قطع معاش أحد الوالدين بسبب وفاتو أو زبلف شرط استحقاقو للمعاش يرد معاشو إىل الوالد األخر
سواء كاف أابً أو أماً للمتويف .
 .)15يف حالة وقف أو قطع معاش الوالدين كليهما لوفاهتما أو زبلف شروط استحقاقهما للمعاش يرد معاشهما إىل الوالد
أو األوالد اؼبستحقُت عن اؼبتويف (ابلتساوي) .ويف حالة عدـ وجود ىؤالء األوالد يرد معاش الوالدين إىل األرملة أو األرامل
اؼبستحقات عن اؼبتويف (ابلتساوي بينهم) .ويف حالة عدـ وجودىن يرد ذلك اؼبعاش إىل األخ أو األخت أو األخوة أو
األخوات الذين تتوافر فيهم شروط االستحقاؽ (وذلك ابلتساوي بينهم ) .
 )16عند قطع أو وقف معاش أحد األخوة أو األخوات يرد نصيبو يف اؼبعاش إىل ابقي األخوة أو األخوات ابلتساوي بينهم
مىت توافرت شروط االستحقاؽ فيهم .
)17يف حالة قطع أو وقف نصيب االخوات صبيعاً يف اؼبعاش يرد نصيبهم إىل االرملة أو االرامل .
 )18يشًتط لرد اؼبعاش وفقاً ألحكاـ الالئحة والقواعد العامة السالف ذكرىا أف يكوف سبب االستحقاؽ قائماً فيمن يرد
إليهم اؼبعاش واف تكوف شروط االستحقاؽ متوافرة ؽبم يف وقت الرد .
 )19عند زواؿ السبب الذي من أجلو أوقف النصيب يف اؼبعاش أو قطع يعاد التوزيع أبف يسًتد ىذا النصيب فبن رد عليو
ويعاد ؼبستحقو األصلي .
 )20يف حالة قطع معاش أحد اؼبستحقُت بسبب استحقاقو معاشاً أكرب وفقاُ لقانوف الضماف االجتماعي او الئحة اؼبعاشات
الضمانية يعاد توزيع اؼبعاش اؼبستحق عن اؼبتويف ابعتبار أف ىذا اؼبستحق غَت موجود .

 )21إذا توىف اؼبشًتؾ أو صاحب اؼبعاش عن زوجة (ارملة) حامل أو زوجات ( ارامل ) حوامل .فيعاد توزيع اؼبعاش من
جديد بعد وضع ىذه الزوجة ( االرملة ) أو أي من الزوجات (االرامل) مولوداً حياً  .وتكوف إعادة التوزيع ابفًتاض حصوؿ
الوالدة قبل وفاة اؼبشًتؾ او صاحب اؼبعاش .
 )22يف صبيع حاالت قطع اؼبعاش أو وقفو أو رده أو أعادة توزيعو اليسري التعديل يف التوزيع وال يًتتب االستحقاؽ اعبديد
،اال اعتباراً من أوؿ الشهر اؼبيالدي التايل لتاريخ حصوؿ السبب اؼبوجب للقطع أو الوقف أو الرد أو إعادة التوزيع .
)23حصص اؼبعاش غَت اؼبوزعة – بسبب عدـ استحقاقها – تؤوؿ يف صبيع االحواؿ إىل صندوؽ الضماف االجتماعي .

فهرس حتليلي
يتضمن عناوين ادلواد يف الئحة معاشات الضماف االجتماعي
مادة  -1تعاريف
الباب األوؿ
إنتهاء اخلدمة ومعاشات الشيخوخة
الفصل األوؿ
أحكاـ إنتهاء العمل او اخلدمة
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة
 .1اؼبشًتكوف و سن الشيخوخة
 .2سن اػبامسة والستُت
 .3جواز االستمرار يف العمل او اػبدمة
 .4القضاء والشرطة واغبرس
 .5إنتهاء خدمة الرجاؿ القضاء
 .6رجاؿ الشرطة
 .7إنتهاء خدمة رجاؿ القضاء
 .8رجاؿ الشرطة وحرس اعبمارؾ
 .9رجاؿ اغبرس البلدي
.10

العربة ابخر خدمة أو عمل

.11

إثبات السن

الفصل الثاين
أحكاـ معاش الشيخوخة
.12

شروط استحقاؽ اؼبعاش

.13

حالة استمرار العمل بعد السن

.14

انتهاء اػبدمة قبل بلوغ السن

.15

اػبدمة اؼبنتهية قبل اتريخ السرايف

.16

اؼبساواة يف استحقاؽ اؼبعاش

.17

طلب تسوية اؼبعاش

.18

مرفقات طلب التسوية

.19

الطلب مقابل إيصاؿ

.20

البحث بقسم التسجيل واالشًتاكات

.21

عناصر التسوية

.22

مدد اػبدمة او العمل

.23

حساب اؼبتوسط

.24

التسوية

.25

اغبد األدىن ؼبعاش الشيخوخة

.26

اغبد األقصى ؼبعاش الشيخوخة

.27

بداية االستحقاؽ

.28

من يستحق اإلعانة اإلصبالية

.29

قيمة اإلعانة

.30

أثبات انتهاء العمل

.31

تسوية اإلعانة

.32

صرؼ اإلعانة

.33

العودة إىل العمل أو اػبدمة

الفصل الثاين
معاشات ومنافع العجز بسبب إصابة العمل
الفصل األوؿ
يف شأف نطاؽ التطبيق
 .34االشخاص الذين تسري عليهم أحكاـ إصابة العمل
 .35اتريخ السرايف
 .36إصاابت العمل السابقة

الفصل الثاين
يف شأف حتديد إصاابت العمل وأمراض ادلهنة
 . 37تعريف إصابة العمل
 .38شروط إصابة العمل
 . 39اػبطأ اعبس
 . 40الوفاة أو العجز الكلي بسبب اػبطا اعبسم
 .41االجهاد غَت العادي
 .42مرض اؼبهنة
 .43أخطار الضماف االجتماعي
 .44تدابَت الوقاية .

الفصل الثالث
يف شاف االجراءات الواجب اتباعها يف حالة وقوع إصابة عمل أو مرض مهنة
.45

إبالغ جهة العمل ابإلصابة

.46

إبالغ الضماف االجتماعي ابإلصابة

.47

كيفية اإلبالغ

.48

حوادث الطرؽ العامة

.49

إبالغ اؼبشًتؾ الضماف االجتماعي

.50

العامل غبساب نفسو

.51

إسعاؼ اؼبصاب ونقلو

.52

إبالغ الشرطة

.53

التحقيق اإلداري

.54

صور ؿباضر التحقيق

.55

استكماؿ التحقيق

.56

العالج يف صبيع األحواؿ

.57

إتباع تعليمات العالج

.58

األخطار ابنتهاء العالج

.59

عدـ توافر شروط اإلصابة

.60

اؼبساعدات للعاملُت ألنفسهم

.61

أمراض اؼبهن

.62

إسعاؼ اؼبريض وتقدًن اػبدمات لو

.63

اإلصابة خارج اعبماىَتية

.64

وفاة اؼبشًتؾ بسبب اإلصابة

الفصل الرابع
تقدير العجز يف حاالت إصابة العمل أو مرض ادلهنة
.65

عجز اؼبصاب عجزا كلياً او جزئياً

.66

تقدير العجز

.67

عناصر قرار اللجنة

.68

اتريخ العجز

.69

قرار اللجنة من عدة نسخ

.70

إعادة الفحص

الفصل اخلامس
ادلعاشات وادلنافع النقدية األخرى اليت تستحق بسبب إصابة العمل أو مرض ادلهنة
.71

استحقاؽ اؼبنافع النقدية

.72

طلب التسوية

.73

الغحالة إىل قسم التسجيل واالشًتاكات

.74

تسوية معاش العجز الكلي

.75

اغبد األدىن للمعاش

.76

اغبد األقصى للمعاش

.77

بداية استحقاؽ معاش العجز الكلي

.78

معاش العجز اعبزئي

.79

بداية استحقا معاش العجز اعبزئي

.80

جواز اعبمع

.81

هناية استحقاؽ معاش اعبزئي

.82

تسوية االعانة اؼبقطوعة

الفصل السادس
إعادة الفحص وأثرىا على ادلعاشات وغريىا من ادلنافع ادلستحقة
.83

التزاـ اؼبشًتؾ ابلتقدـ إلعادة الفحص

.84

تعديل نسبة العجز لصاحب اؼبعاش

.85

تعديل نسبة العجز إىل أقل من ( % 30ثالثُت

.86

إعادة الفحص بناء على طلب اؼبصاب

.87

إعادة الفحص بناء على طلب اؼبصاب

.88

تعديل تسوية

.89

اغباجة إىل اػبدمة شخص اخر

.90

اؼبسئولية يف حاالت إصابة العمل

.91

العجز الكلي

.92

السرايف من حيث الزماف

.93

ضوابط العجز

.94

تقدير العجز

.95

شروط استحقاؽ اؼبعاش

.96

طلب التسوية ومرفقاتو

.97

التحقيق بُت بياانت الطلب وعناصر التسوية

.98

تسوية معاش العجز الكلي

.99

اغبد األدىن للمعاش

الفصل السابع
أحكاـ عامة

الباب الثالث
معاش العجز الكلي لغري إصابة العمل

 .100بداية استحقاؽ اؼبعاش
 .101بداية استحقاؽ اؼبعاش
 .102إعادة الفحص
 .103اغباجة إىل خدمة شخص اخر

الباب الرابع
ادلعاشات وادلنح للمستحقني عن ادلتويف
الفصل األوؿ
منحة الوفاة
.104

حاالت استحقاقها

.105

مناط/استحقاقها

.106

من تستحق ؽبم

.107

مقدارىا ومصدرىا يف حالة وفاة اؼبشًتؾ

.108

ربديد اؼبرتب واألجر

.109

ربديد الدخل

.110

العاملوف ألنفسهم

.111

اؼبنحة حاؿ وفاة صاحب اؼبعاش

.112

اإلثبات

.113

اؼبنحة منفعة إضافية

.114

طلب الصرؼ

.115

التوكيل

.116

عدـ جواز االسًتداد واغبجز

.117

اإلعفاء من الضرائب

الفصل الثاين
معاش أفراد األسرة ادلستحقني عن ادلضموف
.118

اغباالت اليت تستحق فيها

.119

مناط استحقاقها ( سرايف األحكاـ اعبديدة من حيث الزماف )

.120

يف حالة وفاة اؼبشًتؾ

.121

يف حالة وفاة صاحب اؼبعاش

.122

من ىم اؼبستحقُت

.123

االرامل

.124

االبناء الذكور

.125

البنات

.126

الوالداف

.127

األخوة واألخوات

.128

أنتهاء حق األخ أو األخت

.129

الزوج

.130

أنصبة الوالدين واألخوة واألخوات

.131

عدـ جواز اعبمع بُت اؼبعاش واؼبرتب

.132

عدـ اعبمع بُت اؼبعاشات

.133

جواز اعبمع بُت اؼبعاشات ابلنسبة إىل االوالد واالرامل

.134

اتريخ بدء االستحقاؽ

.135

اغبمل اؼبستكن

.136

طلب اؼبعاش

.137

األثبات

.138

التحقق من شروط االستحقاؽ

.139

وكيل اؼبستحقُت

.140

والد القصر

.141

عودة االستحقاؽ للبنت أو األـ أو األخت

.142

العجز الصحي الطارئ

.143

عودة االستحقاؽ لالرملة

.144

االخطار ابلتغيَت

.145

الرد وإعادة التوزيع

.146

انتهاء اغبق يف اؼبعاش

.147

اتريخ قطع اؼبعاش

.148

اؼبفقود

.149

التسوية خالؿ ثالثة أشهر

.150

التسوية اؼبؤقتة للمعاشات

.151

التسوية اؼبؤقتة ؼبعاش العجز

.152

عالوة العائلة

.153

عدـ اعبمع بُت أكثر من معاش

.154

عدـ اعبمع بُت اؼبعاش وبُت اؼبرتب أو األجر أو الدخل

.155

عدـ اعبمع بُت اؼبعاش واؼبنحة النقدية قصَتة األمد

.156

األعفاء من الضرائب والرسوـ

.157

ميعاد االستحقاؽ والصرؼ

.158

طرؽ الصرؼ

.159

التوكيل يف الصرؼ

.160

معاش القاصر أو احملجوز عليو

.161

التحويل

.162

االسقاط والوقف

الباب اخلامس
أحكاـ عامة

.163

اغبرماف

.164

التقادـ

.165

وقف استحقاؽ معاش الشيخوخة أو العجز الكلي

.166

األخطار ابلعودة للعمل أو اػبدمة

.167

التسوية عند انتهاء العمل واػبدمة

.168

إيواء صاحب اؼبعاش

.169

اغبجز على اؼبعاش أو غَته من اؼبنافع النقدية

.170

التحقق من استمرار توافر شروط االستحقاؽ

.171

وفاة صاحب اؼبعاش

.172

واجب اإلبالغ عن الوفاة

.173

التخلف عن التسجيل أو عن أداء االشًتاكات

.174

معاشات غَت اؼبواطنُت

.175

صرؼ اؼبستحقات السابقة للورثة

.176

استمرار صرؼ اؼبعاشات السابقة

.177

أيلولة أنصبة من اؼبعاشات السابقة إىل اؼبستحقُت عند الوفاة

.178

أحكاـ قانوف الضماف اليت تسري على اؼبعاشات السابقة

.179

عودة أصحاب اؼبعاشات السابقة إىل العمل أو اػبدمة

.180

اؼبكافأة واإلعاانت اؼبستحقة سابقاً

الباب السادس
أحكاـ انتقالية

جدوؿ أ بشأف أمراض ادلهنة
جدوؿ ب بشأف أفراد األسرة ادلستحقني يف حالة وفاة ادلشرتؾ أو صاحب ادلعاش
قواعد عامة بشأف اجلدوؿ رقم ب

