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  م1980 لسنة 13قـــانون الضمـان االجتماعي رقـم 
 1 .م بشأن الضمان االجتماعــــــــــي1980لسنة  (13)القانون رقـــــــم  -1

دارتو  : الباب األوؿ  2 الضماف االجتماعي وا 
 7  منافع الضماف االجتماعي:الباب الثاني
 9  المػػػػػػػػػػػنافع النقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  :الفصل األول
 19  المنػػػػػػػػػػافع العيػػػػػػنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  :الفصل الثاني

 21 المضمونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  : البػػػػػػػػػػاب الثالػػػػػػػػػث
 23 تمويل الضماف االجتماعي : الباب الرابع

 28 أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : الباب الخامس
 37 أحكػػػػػػػػاـ انتقالية وختامية : الباب السادس

( 13)المذكرة اإليضاحية لقــــانون الضمان االجتماعي رقــــــــــم  -2
 . م1980لسنة 

43 

 لسنة 13القوانين المعدلة لقانون الضمان االجتماعي رقم  -3
 .م1980

113 

 ـ بشأف تعديل بعض أحكاـ قانوف 1985لسنة  (8)قانوف رقـ  -1
 .الضمػػػػػػػػػاف االجتماعػػػػػػػػػػي

114 

 ـ بشأف الالئحة التنفيذية لمقانوف 1986لسنة  (452)القرار رقـ  -2
 . ـ1985لسنة  (8)رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

117 

 ـ بشأف تعديل بعض أحكاـ 1986لسنة  (14)القانوف رقـ  -3
 .قانوف الضمػػػػػػػػػػػػاف االجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػي

121 

 ـ بشأف تقرير بعض األحكاـ 1991لسنة  (1)القانوف رقـ  -4
 .الخاصة بالضمػػػػػػػػػػاف االجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

124 

 ـ بشأف تقرير حقوؽ ومزايا 1991لسنة  (12)القانوف رقػػػػػػػػػػػػـ  -5
 .لمف يفقدوف حياتيـ مف العسكرييف والمدنييف إثناء تأدية الواجب

128 
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 130 .فتوى إدارة القانػػػػػػػػػػػػوف فيما يخص الرعػػػػػػػػػػػػػػػػاية االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعية -6
القـــــــــــــــوانين التي ليا عالقـــــــــــــــــــــة بقانـــــــــــــــون الضمــــــــــان  -4

 . م1980لسنــــــــــــة  (13)االجتماعي رقـــــــــــم 

137 

 ـ بشػػػػػػػػػػػأف الحجز 1970لسػنة  (152)القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -1
 .اادارر 

138 

 ـ بشػأف إجػػػػراءات 1427لسنػػػػة  (5)تعميمات العمل رقػػػػػػػػػـ  -2
 .الحجػػػػػػػز اادارر 
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رئيس مجمس اإلدارة والمدير العـــــــــام / قـــــــــــــرار السيد - 3
لسنــــــــــة  (399)لصندوق الضمــــــــــــــــان االجتمــــــــــاعي رقــــــــــــم 

 م بشــــــــــأن تحديد مصروفــــــــــــــــــات الحجــــــــــــــــــــــز 2013
 .اإلدارر 
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 195 . ـ في شػػػػػػػػػػػأف القضػػػػػاء اادارر 1971لسنػػػػػػػػػػػػة  (88) رقػػػػـ القانون  - 4
 198 (.8)مدة الطعف أمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القضاء اادارر، المادة رقػػػػػػػػػػػػـ  -

 202  ـ بشػػػػػػػأف المحامػػػػػػػػػػػػػػاة 2014لسػػػػػػػػػػػػػنة  (3)القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػـ - 5
 

 205  م بشـــــأن المحامــــــاة2014لسنة  (3 )الالئحة التنفيذية لمقانون رقــــــــــــم    
 209 . ـ بشػػػػػػػػػػػػػأف الحػػػػػػػػػػػػرس البمدر1977لسنة  (30)القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  - 6
 ـ بتقرير حكـ في شػػػػػػػػػأف 1425لسنة  (9) القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -7

 .منتسبي الييئػػػػػػػػػػػػػات المدنية النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامية

212 

 الفتوى الصادرة مف إدارة القانوف بخصػػػػػػػػػػػػػػوص الحرس البمدر فيما -8
 . ـ عمييـ1992لسنػػػػػػػػػػة  (10)يتعػػػػػػػػػػػػمق بتطبيق القػػػػػػػػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػػػػـ 

214 

 ـ 1985لسنػػػػػػػػػػػػة  (16) قانوف المعػػػػػػػػػػػػػػػػاش األسػػػػػػػػاسي رقػػػػػػػػػػػػػػـ -9
 .وتعديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتو

 .ػ ـ1985لسنػػػػػػػػػػػة  (16)  قانوف المعاش األساسي رقػػػػػػػػػػػػػػػـ :الباب األول

217 
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ـ بتعديل أحكػػػػػػػػػاـ القانوف 1991لسنة  (25) القانوف رقـ :الباب الثاني
 . ـ1985لسنػػػػػػػػػػػػة  (16)رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

228 

( 92)رقػػػػػػػػػػػػػػـ  (سابقاًا )قػػػػػػػػػػػػرار المجنة الشعبية العامػػػػػػػة : الباب الثالث
 ـ بإضافة حكـ لممادة الثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عشر مف القانػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػػـ 1985لسنة 

 . ـ1985لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (16)

 
230 

 ـ 1423لسنة  (378) قرار المجنة الشعبية العامػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ :الباب الرابع
 . ـ1985لسنػػػػػػػػػػػة  (16)بشػػػػػػػػػأف الالئحػػػػػػػػػػػػػػػػػة التنفيذية لمقانػػػوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

233 

 ـ بزيادة 2006لسنة  (277)قػػػػػػػػػػرار المجنة الشعبيػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػامة - 10
 . قيػػػػػػػػػمة المعاشػػػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػػػػػػػػاسية

245 

 248 . ـ بشػػػػػػأف األمف والشرطػػػػة1992لسػػػػػػػػػػػػػػػػنة  (10) القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ -11
 251 (.95)انتياء خدمة عضو ىيئة الشرطة ببموغ السف، المادة رقـ  -
 251 ( 96)التػػػػػػػػػػقاعد االختيارر ألعضػػػػػػػػػػاء ىيئة الشرطػػػػػػػة، المػػػػػػادة  -
تسوػػيػػػػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػاش عضو ىيئػػػػػػػػػة الشرطػػػػػػػػػػػة ببموغ السػػػػف أو  -

 (.97)عػػػػػػػػػدـ المياقػػػػػػػػػػػػػة الصحيػػػػػػػػػػة، المادة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
251 

 252 .فتوى إدارة القانوف بخصػػػػػػػػػػػػػػػوص تعديل السف ألعضػػػػػػػػػاء الشرطة- 12
 المؤرخ في مدير إدارة المعاشــــــــــات والمنــــــافع/ السيدكتػػػػػػػػػػػاب - 13
 ـ بشأف معاشػػػػػػػػػػػػػػػػات أعضاء األمف والشرطة المادة 27/10/2013
 . ـ1992لسنػػػػػػػػػػػػػػة  (10)مف قػػػػػػػػػػػػػػػانوف األمف والشرطػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ  (97)

 
256 

ـ  25/11/2015تاب السيد مدير إدارة المعاشات والمنافع المؤرخ في ػػػػػػػػؾ -14
ـ 1992ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلسف (10)وف الشرطة رقـ ػػػػػػمف قاف (96)بشأف تطبيق نص المادة 

  اء الشرطة المنقوليف أو ضموا مف القوات المسمحةػػػػػػعمى أعض" التقاعد االختيارر "

 
259 

ؤرخ في ػػػػانونية الـػػػػػػػػػمدير مكتب الشؤوف الق/ تاب السيد ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ -15
ـ بشأف الرأر القانوني حوؿ الفتوى القانونية الصادرة 22/11/2015

مف قانوف  (96)وف بخصوص تطبيق نص المادة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف إدارة القاف
عمى أعضاء " التقاعد االختيارر " ـ 1992ة ػػػ لسف(10 )الشرطة رقـ
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. ة ػػػػػػػػػػػػػػػػوات المسمحػػػػػػػػػػػػػػػة المنقوليف أو الذيف ضموا مف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشرط
      الفتــوى القانونيــــة الصــــــــادرة عن إدارة القانون -16

من قانون  (96)م بخصوص نص المادة 18/11/2001بتاريخ 

على " التقاعد االختياري " م 1992 لسنة 10الشرطة رقـــــم 

 أعضاء الشرطة المنقولين أو الذين ضموا من القوات المسلحة 

 
264 

 ـ بشػػػػػػػػػػأف صندوؽ الرعاية 1428لسنة  (20) القانوف رقػػػػػػػػػػػػػـ -17
 .االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاعية

270 

 ـ بتعديل بعض أحكػػػػػػػػػػػاـ 1430لسنة  (10)القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػػـ - 18
 . ـ بشأف صندوؽ الرعاية االجتمػػػػاعية1428لسنة  (20)القانوف رقػػػػػػػػػػػـ 

275 

 ـ 1429لسػػنة  (111)قػػػػػػػػػػرار المجنة الشعبية العامػػػػػػػػػػػة رقػػػػػـ - 19
 ـ بشأف 1428لسنػػػػػػػة  (20)بشأف الالئحة التنفيذية لمقػػػػػػػػػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػػػػػـ 

 .صندوؽ الرعايػػػػػػػػػػػػػػػة االجتمػػػػػػػػػػػاعية

 
278 

 289 . ـ بشأف عالقات العمل2010لسنػػػػػػػػػػػػػػة  (12)القانػػػػػػػػػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ - 20
انتياء وخدمة العامل أو الموظف ببموغ السف القػػػػػػانونية، المادة  -

 ( .43)رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
309 

ااحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمى التقاعد االختيارر لمموظف دوف العػػػػػػػػػػػػامل،  -
 ( .172)المادة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

351 

( 12)الالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة التنفيذية لقانػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف عالقػػػػػػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػػـ - 21
 . ـ2010لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

355 

 362 (.19)ااجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازة بدوف مػػػػػػػرتب، الػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػادة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -
 369 ( 40  )انتيػػػػػاء الخدمة لمعػػػامل أو الموظف ببموغ السف القانونية، المادة -

 410 . ـ2012لسنة  (217 )الئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة المػػػػػػػػػػػػػػوظفيف بعقػػػػػػػػػػػػػػػػود القرار- 22
 416 . ـ1993لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (15)منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػور رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ - 23
 418 . ـ بشػػػػػػػػػػػػػػأف التعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ2010لسػػػػػػػػػػػػنة  (18)القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ - 24

 419 ( 78)سف التقاعد ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات، المادة رقـ  -



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 ـ بإضافة حكػػػػػػػـ إلى القانوف 2013لسػػػػػػػػػػػػػنة  (5)القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ - 25
 . ـ بشػػػػػػػػػػػػػػأف الضمػػػػػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػاعي1980لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (13)رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

421 

 423 . ـ بشأف تقرير عالوة العائػػػػػػػػمة2013لسنػػػػػة  (6)القانػػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػـ - 26
 ـ بتعديل القانػػػػػػػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػػػـ 2013لسنػػػػػػػػػػػة  (16)القانوف رقػػػػػػػػػػـ - 27
 . ـ بشػػػػػػػػػػػػػػأف الضمػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي1980لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (13)

426 

 ـ بإعادة تنظيـ المحكمة 1982لسنة  (6)القانوف رقـ - 28
 .العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

428 

السف القانونية لمتقاعد لرئيس ومستشارر المحكمة العميا،  -
 (.14)الػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػادة 

429 

 429 (.31)إلزاميػػػػػػػػػػػة أحكػػػػػػػػػػاـ المحكمة العميا، المادة رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -
( 6) ـ بتعديل القانوف رقـ 1423لسنة  (17) رقـ القانوف -29

 . ـ بإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة تنظيـ المحكمػػػػػػػػػػػػػػػة العميا 1982لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
431 

ـ 1982لسنة  (6)مف القانوف رقـ  (14)تعديل المادة  -
بشأف إعػػػػػػػػػػػػػادة تنظيـ المحكمػػػػػػػػػة العميا وتتعمق بسف 
ااحػػػػػػػػػػػػػالة عمى التقػػاعد لرئيس ومستشارر المحكمة 

 .العميا

 
432 

ـ بشأف تعديل أحكاـ 2012لسنة  (33)القانوف رقـ -  30
ـ بإعادة تنظيـ 1982لسنػػػػػػػة  (6)القانػػػوف رقػػػػػػػػػػػػـ 
 .المحكمػػػػػػػػػػػة العميا

 
434 

 ـ بشأف 1982لسنة  (6)مف القانوف رقـ  (14)تعديل لممادة  -
 ومستشارر المحكمػػػػػػػػػػة العميا وىى تتعمق بسف التقاعد لرئيس

 .المحكمػػػػػػػػػة العميا وطريقػػػػػػػػة تسويػػػػػػػػػػػػػة معاشػػػػػػػػػػػاتيـ

 
435-
436 

لسنة   (5)قرار الجمعية العمومية لممحكمة العميا رقـ - 31
 ـ بتقرير زيادة في مرتبػػػػػػػػػػات مستشارر المحكمػػػػػػػػػة 2012

437 



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 . العمػػيا

 ـ بشأف تحديػد 2014لسػػػػػػػػػػػنة  (5)تعميمات العمل رقـ - 32
 آلية تسويػػػػػػػػػػػػػػػة الحقوؽ التقػػػػػػػػػػاعدية لمستشارر المحكمػػػػػػػػػػػػػػة العميا 

439 

 444 . ـ بشػػػػػػأف نظاـ القضػػػػػػػاء2006لسنػػػػػػػػػػػػػػة  (6)القانػػػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػػػػػـ - 33
اختصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص المجمس األعمى لمييئػػػػػػػػػػػػات القضائيػػػػػػػػػػػة بالنظر  -

في المنازعات المتعمقة بالمرتبات والمعاشات المستحقة ألعضاء 
 (. 6)و (3)الييئػػػػػػػػػػػػػات القضائيػػػػػػػػػػػػػػػة، المادتيػػػػػػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 
446 

 447 (.99)سف التقاعد ألعضػػػػػػػػػػاء الييئات القضائية، المادة رقػػػػػػػػـ  -
طريقة تسويػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػاش عضو الييئػػػػػػػػػػات القضائية ببموغ السف  -

 (.104)أو عدـ المياقػػػػػػػػػػػػػػػػة الصحية، المادة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
447 

 ـ بشػػػػػػػػػػأف تعديل بعض 2012لسنة  (58)القانػػػػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ - 34
 . ـ بشػػػػػػػػػػػػػأف نظاـ القضاء2006لسنة  (6)أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القانوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

449 

تعديل النسبة التي يسور بيا معاش عضو الييئات القضائية،  -
( 6)مف القانوف رقـ  (104)وىى تعديل المادة  (1)المادة رقـ 
 . ـ بشػػػػػػػػػػػػػػأف نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء2006لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
450 

ـ 2012لسنة  (76)قػػػػػػػػػػرار المجمس األعمى لمقضػػػػػػػػػػػػػػػاء رقػػػػػػػػػػـ - 35
 .بتقػػػػػػرير عالوة تمييز ألعضػػػػػػػػػػػػػػاء الييئػػػػػػػػػػػػػػػػػات القضائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

452 

 ـ بتعديػػػػػػػػػل بعض 2013لسنػػػػػػػػػػػة  (14)القانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػػػػػـ - 36
 .أحكػػػػػػػػاـ قانػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

454 

ااحالة عمى التقاعػػػػػػػػػػػػػػد بنػػػػػػػػػػػاء عمى طمب عضو الييئة  -
مف قانوف نظاـ  (99)القضائية، وىى تعديل لممادة رقػػػػػػػػػػػـ 

 ـ بموجب المادة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 2006لسػػػػػػػػػػػػػػػنة  (6)القضاء رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 .مف ىذا القانػػػػػػػػػػػوف  (5)

 
455-
456 

 457 ـ بزيادة 2013لسنة  (521)قػػػػػػػػػػػػػػػػرار مجمس الوزراء رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ -37



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 .مرتبػػػػػػػػػػػػػػػػات أعضػػػػػػػػػػػػاء الييػػئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات القضائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 ـ بشػػػػػػػػػػػأف تحديد آلية 2014لسنة  (3)تعميمات العمل رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ - 38

إعادة تسويػػػػػػػػػػة الحقوؽ التقاعدية ألعضػػػػػػػػػػػػػػػػاء الييئػػػػػػػػػػػات القضائية 
 . ـ 1/1/2014المنتيية خدمػػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ قبػػػػػػػػػػػػػل 

 
460 

 ـ بشأف تسوية 2014لسنة  (4)تعميمػػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ - 39
 .المعاشػػػػػػػػػػػػػات الجديدة ألعضػػػػػػػػػػػػػػػاء الييئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات القضائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
470 

 ـ بشػػػػػػػػػػػػػأف إعادة 2013لسػػػػػػػػػػػػػػػنة  (19)القانػػػػػػػػػػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ - 40
 .تنظيـ ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة

476 

ـ 2010لسنة  (12)سرياف قانػػػػػػػػػػػػػوف عالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -
فيما يتعمق بسف ااحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة عمى التقاعد عمى رئيس ووكيل 

 (. 42)وموظفي ديػػػػػػػػػػػػػػواف المحػػػػػػػػػػػػػػػػاسبة، المادة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 
478 

 479 .  ـ انشاء ىيئة الرقابة اادارية2013لسنة  (20)القانػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػـ - 41
 ـ فيما 2010لسنة  (12)سرياف قانوف عالقات العمل رقـ  -

يتعمق بسف ااحػػػػػػػػػػػػػػػػالة عمى التقاعد عمى رئيس الديواف والوكيل 
 (.18)واألعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء والموظفيػػػػػػػػػػػػػػػف، المادة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 
481 

 482 .نبذة عف لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الضمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة - 42
ـ 2007لسنة  (132)أميف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ رقـ / قرار- 43

بشػػػػػػػػػػػػػػػػأف نظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عمل لجػػػػػػػػػػػػػاف الفصل في المنازعات الناشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .عف تطبيق قػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي

 
484 

رئيس جملس اإلدارة واملدير العــــــــــــــــــــــام / قرار السيد - 44

 م ، 2015لسنة  (413)لصندوق الضمان االجتماعي رقـــــــــــــم 

( 586)بشــــــــــــــأن تعديـــــــــــل مادة بالقرار رقــــــــــــــم 

 . م 2013لسنـــــــــــــــــــة 

 
 

489 

ـ بشأف ضرورة 1425لسنػػػػػػػػػػػة  (5)تعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ - 45
 .قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الفروع بالطعف عمى قرارات لجػػػػػػػػػػػػػػاف المنازعػػػػػػػػػػػػػػات الضمانية
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ـ بشأف آلية تطبيق حكـ 2008لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ - 46
 .ـ2008لسنة  ( ؽ67/84)المحكمة العميا في الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

496 

 499 الطعون اإلدارية والمدنية التي ليا عالقة بمجـــــان المنازعات الضمانية
 ـ بشأف 2005لسنة  ( ؽ76/48)قضية الطعف المدني رقػػـ  - 47

 .  العمػػػػػػػػػػػػػػػـ اليقيني–طبيعة قرارات لجنة المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازعات الضمػػػػػػػػػػػػانية 
500 

 ـ بشأف إلغاء 2007 ( ؽ134/53)قضية الطعف اادارر رقػػػػػػػػـ - 48
قرار لجنة المنازعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الضمػػػػػػػػػػػػػػػػػانية القاضي بعدـ اختصاصيا 

 .بالنظر في المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنازعة
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لسنة  (1079)الئحــة التسجيل واالشرتاكـات والتفتيش رقـــم 
 م1991

 

 (1079)م ـــــرق  (سابقــــــــــاًا  )ة ـــــــرار المجنة الشعبية العامــــــــــق -  1 
  بشأن إصدار الئحــة التسجيل واالشتراكات والتفتيشم 1991ة ــــــلسن

2 

 4  تعػػػػػػػػػػػاريف عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
جراءاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: الباب األوؿ  8 أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ التسجيل وا 

 20  االشتراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات:الباب الثانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 21  في تحدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد االشتراكات:الفصل األول
 31  في أداء االشتراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػات:الفصل الثاني
 38 ضمانات التسجيل والتحصيل والتفتيش: الباب الثالث
 39  ضمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التسجيل والتحصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل:الفصل األول
 44 أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ التفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش والضبط: الفصل الثاني
 48 أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عامػػػػػػػػػػػػػػػػػة وانتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالية: الباب الرابع

القرارات الصـــــــــــــــادرة تنفيذاًا لالئـــــــــــــحة التسجيل واالشتراكات   - 2
 . م1991لسنـــــــــــة  (1079)والتفتيش رقـــــــــــــم 

51 

قرار مجمس الوزراء بتقريػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػالوة لمعامميف في الميف - 01
 .والصناعػػػػػػػػػػات الخطػػػػػػػػػػػرة وشبػػػػػػػػػو الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

52 
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ـ 1986لسنة  (166)رقـ  (سابقاًا ) قرار المجنة الشعبية العامة -02
 .(سابقػػػاًا )بشػػػػػػػػػػأف توزيع اختصاصػػػػػػػػػػػػػػػػػات أمانة الضمػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػاعي 

57 

ـ 1423لسنة  (327)رقـ  (سابقاًا ) قرار المجنة الشعبية العامة -03
 .بشػػػػػػػػػػأف منح عػػػػػػػػػػػػالوة تمييز لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػامميف بجيػػػػػػػػػػػػػاز تحصيف السػػػػػػػػػػاحل

61 

قػػػػػػػرار أميف المجنػػػػػػة الشعبيػػػػػػػػػػػػة لصندوؽ الضمػػػػػػػػػاف االجتماعي - 04
ا الماليػػػػػة التي . ـ بشػػػػػػػػأف تحديػػػػػػػػد المزايػػػػػػػػػػػػػػ1992لسنػػػػػػػػػػػة  (83)رقػػػػػػػػػػـ 

 تدخل في حسػػػػػػاب المرتب الفعػػػػػػػػػػػػػػػػمي لممػػػػػػػػػػػػػوظف 
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 قػػػػػػػػػرار أميف المجنػػػػػػػػػػػػػػػػة الشعبية لصندوؽ الضمػػػػػػػاف االجتماعي -05
 ـ بشػػػػػػػػػػػػػأف تحديد وعػػػػػػػػػػػػاء االشتراؾ فيما 1992لسػػػػػػػػػنة  (152)رقػػػػػػػػػػػػـ 

 .يتعمق بالعامػػػػػػػػػػػػػػػػميف بمقتضى عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود عمل

 
68 

( 2) قرار أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي رقـ -06
 ـ بشأف تحديد واعتماد شرائح الدخوؿ المفترضة لكافة 1425لسنة 

الميف والحرؼ واألنشطػػػػػػػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػػػة بحد أدنى وحد أقصى لكل مينة 
 .أو حرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط

 
71 

( 31)قرار أميف المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي رقـ - 07
ر بشأف جواز تقسيط االشتراكات الضمانية المتأخر . و1370لسنة 

سدادىا مف بعض المضمونيف المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ ألر 
 .سبب مف األسباب القانونية المقررة الستحقاؽ المعػػػػػػػػػػػػػػػػػاش الضمػػػػػػػػػػػػػاني

 
 

82 

ر بشأف تنفيذ قرار أميف .و1370لسنة  (6) تعميمات العمل رقـ -08
لسنة    (31)المجنة الشعبية لصندوؽ الضماف االجتماعي رقػػػػػػػػػػـ 

ر بشػػػػػػػػػػػػػػػأف جواز تقسيػػػػػػػػػػػط االشتراكات المتأخر سدادىا مف .و1370
 . بعض المشتركيف العامػػػػػػػػػػػػػميف لحسػػػػػػػػػػػػػػػاب أنفسيـ المنتيية خدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ

 
86 

 92 . ـ بخصػػػػػػوص الحد األدنى لمعمل2007لسنة  (2)القانوف رقػػػػػػػػـ - 09
 95ـ 2011لسنة  (28)رقػػػػػػـ  (سابقاًا )قرار المجنة الشعبية العامة - 10
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 .بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف الحػػػػػػػػػػد األدنى لمػػػػػػقػػػػػػػػػػػابل العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
( 55)رقـ  (سابقاًا )قرار المجنة الشعبية العامة لمشؤوف االجتماعية - 11

األعماؿ  (2/1982-3) ـ بشأف تعديل جزئي بقرار رقـ 2011لسنة 
 .سنة ميالدية (60)والصناعػػػػػػػػػػػػػػػات المضػػػػػرة بالصحػػػػػػة سف التقاعد بيا 
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 ـ بتعديل حكـ 2012لسنة  (405) قػػػػػػػػػػػػػػػػرار مجمس الوزراء رقـ -12
ـ 1991لسنة  (1079)رقـ  (سابقاًا )في قػػػػػػػػػػػػػػرار المجنة الشعبية العامة 

 ( 39)بإصدار الئحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التسجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػل واالشتراكػػػػػػػػػػػػػػػات والتفتيش المادة 
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ضافة 2014لسنة  (270)قػػػػػػػػػػػرار مجمس الوزراء رقـ - 13 ـ بتعديل وا 
وتقرير بعض األحكػػػػػػػػػػػػػػػاـ في الئحة التسجيل واالشتراكات والتفتيش 

لسنة  (1079)رقـ  (سابقاًا )الصػػػػػػػػػػػػادرة بقرار المجنة الشعبية العامة 
 مف الالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة   ( 31 و29 ) ـ المادتيف 1991

 
104 

تعميمـــــــــــــــــــــات العمل الصــــــــــــــــــادرة عن إدارة صندوق الضمان - 3
االجتمـــــــــــــــــاعي بخصوص الئــــــــــــــــحة التسجيل واالشتراكات 

 . م1991لسنــــــــــــــــــة  (1079)والتفتــــــــــــيش رقــــــــــــم 

 
109 

مدير مكتب الشؤوف القانونية بصندوؽ الضماف االجتماعي /  كتاب السيد -1
ـ بشأف تعميـ الفتوى الصادرة مف إدارة القانوف 08/05/2014المؤرخ في 

ـ وا عادة العمل 2010لسنة  (1)بشأف سحب تعميمات العمل رقـ 
ـ بشأف وقف اقتطاع اشتراؾ المعاش عند 1982لسنة  (6)بتعميمات رقـ 

 .بموغ المدة المحسوبة لممشترؾ المدى الذر تخولو الحد األقصى لممعػػػػػػاش

 
 
 

110 

ـ 01/02/2014 الفتوى الصادرة مف إدارة القانوف المؤرخة في  -2
بخصػػػػػػػػوص وقف استقطاع اشتراؾ المعاش وىى تقضي بسحب 

 ـ والعمل بتعميمات 2010لسنة  (1)تعميمػػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػػػـ 
 . ـ1982لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  (6)العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل رقػػػػػػػػػػػػػـ 

 
112 

ـ بشأف وقف استقطاع 1982لسنة  (6)  تعميمات العمل رقـ  -3
اشتػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ المعػػػػػػػػػػػػػػػاش عند بموغ المدة المحسوبة لممشترؾ المدى 

 
115 
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 .الذر يخػػػػػػػػػػػػػػػولو الحػػػػػػػػػػػد األقصى لممعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش
ـ بشأف إجراءات وكيفية 1992لسنة  (1) تعميمات العمل رقـ  -4

 .ضـ مدد الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقة
126 

ـ بشأف إعادة 2004لسنة  (6) تعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العمل رقـ  -5
ـ بشأف توصيات 1992لسنة  (3)صياغة تعميمػػػػػػػػػػات العمل رقـ 

 –لجنة التطبيقات الفنية، تسجيل سيػػػػػػػػػػػػػػػػارات النقل الخفيف 
 .كيفية معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاممة المنتفعيف بمزارع ولـ يتـ تسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػيميـ

 
133 

ـ بشأف إعادة صياغة 2004لسنة  (9) تعميمات العمل رقـ  -6
ـ بشأف كيفية معاممة 1994لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ 

المشتركيف العامػػػػػػػػػػػػػػػػميف لحساب أنفسيـ مف حيث أداء 
 .االشتراكػػػػػػػػػػػػػػػػات الضمػػػػػػػػػػانية بعد تجاوز سف الخػػػػػػػػػػامسة والستوف 

 
136 

ـ بشأف إعادة صياغة 2004لسنة  (14) تعميمات العمل رقـ  -7
ـ بشأف بعض المزايا 1993لسنة  (12)تعميمات العمل رقـ 

 .المالية التي تدخل في حسػػػػػػػػػػػػػاب وعاء االشتراؾ الضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني

 
141 

مبشأف إعادة صياغة 2004لسنة  (17) تعميمات العمل رقـ  -8
ـ كيفية تحديد الدخل 1990لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ 

لزاميـ بدفع االشتراكات عف  المفترض لمعامميف لحساب أنفسيـ وا 
 .فترات توقفيـ عف مزاولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطيـ مف عدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
148 

 

ـ بشأف وقف استقطاع فرع 2010لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ  -9
اشتراؾ المعػػػػػػػػػػػػػػػاش الخاػص بالمضموف المشترؾ عند بموغ مدة 

 .خدمتػػػػػػػػػػػو أو عممػػػػػػػػػػػو الحد األقصػػػػػػػػػػػى لممعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش
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مدير إدارة التسجيل واالشتراكات والتفتيش المؤرخ /  كتاب السيد -10
 . ـ بخصػػػػػػػػػػوص الجنسية واحتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب المدة29/05/1999في 

 
155 

 157مدير إدارة التسجيل واالشتراكات والتفتيش المؤرخ /  كتاب السيد -11



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 . ـ بشػػػػػػػػػػػػأف عالوة االغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب10/11/2002في 
رئيس لجنة التطبيقات الفنية بخصوص مدى جواز /  كتاب السيد -12

احتسػػػػػػػػػػػػاب مقػػػػػػػابل الرعػػػػػػػػػػػػاية الصحية ضمف الوعاء الضماني 
 .الخػػػػػػػػاضع لالستقطػػػػػػػػػػػاع الضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
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ـ 18/01/2012رئيس إدارة القانوف المؤرخة في / فتوى السيد -13
مف الئػػػػحة التسجيل  (أ/39)بشػػػػػػػػػػػػػػػأف تطبيق نص المادة 

 . ـ1991لسػػػػػػػػػػػػػػػنة  (1079)واالشتراكػػػػػػػػػػػػػات والتفتيش رقػػػػػػػػػػػػػـ 

161 

الطعون اإلدارية والمدنية الصادرة عن المحكمــــــــــة العميا والتي  -4
ليا عالقـــــــة بالئـــــــــحة التسجيل واالشتراكـــــــــات والتفتيـــــش رقم 

 . م1991لسنـــــــــة  (1079)
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باحتسػػػػػػػػػػاب عػػػػػػػػػػػػالوة  ( ؽ56/42)الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػػػػػػـ  -1
 .ااعػػػػػػػػػػػػارة ضمف المرتب

166 

 ماىيتو –ويتعمق بحجز إدارر  ( ؽ27/39) الطعف اادارر رقـ  -2
 الجية المختصة – رفع الحجز واالعتراض عميو والتظمـ منو –

 . المحكمػػػػػػػػػػػػة المدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػية –بنظره 
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المكافآت والمزايا المختمفة  ( ؽ66/42) الطعف اادارر رقـ  -3
 .وشػػػػػػػػرط الثبات واالستقػػػػػػػػػػرار لمدة ستػػػػػػػػػػػػػػػػة أشير فأكػػػػػػػػػثر

172 

 175 .عالوة التفتيش القضائي ( ؽ22/42) الطعف اادارر رقـ  -4
 178 .    تعديل الدخل المفترض (ؽ21/43) الطعف المدني رقـ  -5
 181 .عػػػػػػػػػػػػػالوة الندب  ( ؽ49/44) الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -6
 183 .حجػػػػػػػػز إدارر  ( ؽ105/43) الطعف المدني رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -7
 186 .عالوة بدؿ السيارة ( ؽ52/46) الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػػػػـ  -8
 189 .عالوة العائػػػػػػػػػػمة ( ؽ102/46) الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -9
 192التسجيل واالشتراكات في  ( ؽ85/47)الطعف اادارر رقـ  -10



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 . غرامػػػػػػػػػػػػػة التأخػػػػػػػػػػػػير–صندوؽ الضمػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػاعي 
الدخػػػػػػػػػل المفترض والعمػػػػػػل  ( ؽ21/48)الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػػػػػـ  - 11 

 .ااضػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػي
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ضـ مػػػػػػػػػدة عمل بجمعية  (ؽ84/49) الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػـ  -12
 .   استيالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػية لمػػػػػػػػػػوظػػػػػػػػف

198 

بخصػػوص مكافأة  ( ؽ65/50) الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -13
 .مػػػػأذوف شػػػػػػػػػػػػػػػرعػػػػػػػػػػػػػي

200 

ضـ مدة خدمة موظف  ( ؽ156/50) الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػـ  -14
 .سػػػػػػػػػػػػػػابقة عمى صدور حكػػػػػػػػػػـ بسجنو إلى مدة الخدمػػػػة الجديدة

203 

احتساب مقابل العمل  (ؽ8/51) الطعف اادارر رقػػػـ  -15
 .ااضػػػػػػػػػػػػػافي عف األيػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػادية والعطػػػػػػػػػػالت الرسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

206 

متقاعد يطالب باحتساب  (ؽ50/35) الطعف اادارر رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -16
كل المزايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والعالوات المالػػػػػػػػػػػػػػػية التي كانػػػػػػػػػت تصرؼ لو 
 .مف جيػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػمو في حسػػػػػػػػػػػػػػاب تسوية المعػػػػػػػاش الضماني
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االتفاقيــــــــــــــــــات الضمانيــــــــــــــة بين دولة لـــيبــــــــــــــــيا والدول  -5
 .الشقــــــــــيقــــــــــة والصديقـــــــــــــــة 

212 

 .االتفاقيػػػػػة الضمانية المبرمػػػػػػػػػة بيف جميورية تونس وليبيا -1
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 ااجراءات اادارية الخاصة بتطبيق اتفاقية الضماف  -
 .االجتمػػػػػػػػػاعي المبرمػػػػة بيف دولة ليبيا والجميورية التونسية

219 

لسنة  (175)رقـ  (سابقاًا ) قرار المجنة الشعبية العامة  -
ـ بالموافقة عمى محضر اجتماع في مجاؿ الضماف 1990

 .االجتمػػػػػػػػػػػاعي المبـر بيف ليبيا وجميوريػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػونس
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 ـ بشأف تسوية جزء اشتراؾ 1990لسنة  (2) تعميمات العمل رقـ  -



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

فرع المعاش تنفيذاًا التفاقية التأميف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا 
 . ـ06/06/1973وجميوريػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػونس في 
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ـ بشأف أثار التسوية 2004لسنة  (3) تعميمات العمل رقـ  -
ااجمالية الشاممة لجزء اشتراؾ المعاش لمعمالة التونسية وذلؾ 
 .بالنسبػػػػػػػػػػػػػػػة لمحقوؽ الضمانية التي لـ يتقرر منحيا قبل التسوية
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 239 .مقدمػػػػػػػػػػة عف االتفاقيػػػػػػػػػػػة بيف ليبيا والمغػػػػػػػػػػػػػرب -2
 242 .االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الضمػػػػػػػػػػػػػػػانية بيف ليبيا والمممكػػػػػػػػػػػػػة المغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -3

ـ لمعرض عمى المجنة الشعبية 1984لسنة  (17)مذكرة رقـ  -
العػػػػػػػػػػػامة بشػػػػػػػػػػػػػػػػأف اعتمػػػػػػػػػػػػػػػاد تفسير بعض نصوص اتفاقية 

 .الضمػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػاعي المبرمػػػػػػػػػة بيف ليبيا والمممكة المغربية 
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ـ بشأف الموافقة عمى اتفاقية 1983لسنة  (250) مذكرة رقـ  -
 .الضمػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػػػػػاعي بيف ليبيا والمممكػػػػػػػػػػػػػػػة المغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 253 . ممحق اتفػػػػػػػػػػػػػػاؽ بيف ليبيا والمممكػػػػػػػػػػػػػػػػػة المغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -
محضر تبادؿ وثائق التصديق عمى اتفاقية الضماف االجتماعي  -

بيف دولة ليبيا والمممكػػػػػػػػػة المغربيػػػػػػػػػػػػػة الموقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بطرابمس في 
 . ـ04/08/1983
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 259 .وثيقػػػػػػػػػػػػػػة تصديػػػػػػػػػػػق لالتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة مع المممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -
الئحة ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقية الضماف االجتماعي  -

 .المبرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف لػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػا والمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
261 

 267 . مقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػف االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف لػػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػا والجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػر -4
 270 .االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الضمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيت لػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػا والجميورية الجزائريػػة -5

ـ بشأف تنفيذ اتفاقية 1991لسنة  (9)تعميمات العمل رقـ  -
الضمػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػاعي الموقعة بيف ليبيا وحكومة الجميورية 

 .الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية
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 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

كتػػػػػػػػػػػػػػػاب اادارة القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالخارجية الميبية بشأف اتفاقية  -
 .لػػػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والجػػػػػػػػػػػػػػػػزائػػػػػػػػػػػػػػػػػر
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 283 .اتفاقيػػػػػػػػػػػػػة الضمػػػػػػاف االجتماعي بيف دوؿ إتحاد المغرب العربػػػػػػػي -6
 296 .اتفاقيػػػػػػػػػػة الضمػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػاعي بيف ليبيا وجميورية الباكستاف -7

ـ بشأف تنفيذ اتفاقية الضماف 1990لسنة  (6) تعميمات العمل رقـ  -
 . ااسالميةاالجتمػػػػػػػػاعي الموقعة بيف دولة ليبيا وجميوريػػػػػػػػػػػػػػػػػة باكستاف
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 305 .اتفاقيػػػػػػػػػػػة الضمػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػاعي بيف ليبيا والجميورية التركية -8
 ـ بشأف تطبيق اتفاقية 1985لسنة  (10) تعميمات العمل رقـ  -

 .الضماف االجتماعي المبرمة بيف دولة ليبيا والجميوريػػػػػػػػة التركية
 

311 
 ااجراءات ااداريػػػػػػػػػػة الخاصة بتطبيق اتفاقية الضماف  -

 .االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي المبرمػػػػػػػػػػػػػػػة بيف دولػػػػػػػػػػػػػػة ليبيا والجميورية التركية
317 

 324 االتفاقية الضمانية بين ليبيا وبعض الدول األوروبية- 6         
 325 .االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػة الضمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف ليبيا ويوغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفيا- 1

 ااجراءات اادارية الخاصة بتنفيذ اتفاقية الضماف االجتماعي  -
 .الموقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف دولػػػػػػػػػػػػػة ليبيا وجميوريػػػػػػػػػػة يوغسالفيا االتحادية

330 

ـ بشأف تطبيق أحكاـ 1990لسنة  (7) تعميمات العمل رقـ  -
اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػة الضمػػػػػػػػػػػػػػػػػاف االجتماعي  الموقعة بيف دولة ليبيا 

 . ـ06/04/1989وجميوريػػػػػػػػػػػػػػػػػة يوغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفيا بتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 

 
336 

 341 .االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػة الضمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف ليبيا وجميوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا- 2
ااجػػػػػػػػػػػػراءات ااداريػػػػػػػػػػػػػػػػة لتطبيق اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػة الضماف االجتماعي  -

 .بيف دولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ليبيا وجميوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
346 

ـ بشأف تطبيق أحكاـ اتفاقية 1990لسنة  (5) تعميمات العمل  -
 .الضماف االجتماعي المبرمة بيف دولة ليبيا وجميوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مالطا

350 

 ـ بشأف إعادة صياغة 2004لسنة  (8)تعميمات العمل رقـ  -



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

ـ بشأف تطبيق أحكاـ 1990لسف  (5)تعميمػػػػػػػػػػات العمل رقـ 
 .اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الضمػػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػاعي بيف ليبيا وجميورية ومالطا

355 

 360 .االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الضمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف ليبيا والجميوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اليونانية- 3
ااجػػػػػػػػػػػػػراءات اادارية الخاصة بتطبيق اتفاقية الضماف  -

 .االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي بيف لػػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػػػا واليػػػػػػػػػػػػػونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
366 

.االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الضمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولندا- 4  371 
راءات ااداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتطبيق اتفاقيػػػػػػػػػػػػػة الضماف االجتماعي ػػػػػػػػػػػػااج -

 .بيف لػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػا وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولندا
377 

ـ بشأف إعادة صياغة 2003لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ  -
 ـ لالتفاقية المبرمة 1989لسنة  (1)تعميمػػػػػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 .بيف لػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػػا وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولندا

 
382 

 388 .االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة الضمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف ليبيا وبمغاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا- 5
ااجػػػػػػػػػػػػػراءات ااداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتطبيق اتفاقيػػػػػػػػػة الضماف االجتماعي  -

 .المبرمػػػػػػػػػػػػػػػة بيف ليبيا وبمغاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
393 

ـ بشأف تطبيق أحكاـ 1986لسنة  (1) تعميمات العمل رقـ  -
 .اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الضمػػػػػػػػػػاف االجتماعػػػػػػػػػي بيف ليبيا وجميورية بمغاريا

396 

 402 .االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة الضمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف ليبيا ورومانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا- 6
ااجػػػػػػػػػػػػػػػراءات ااداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتطبيق اتفاقية الضماف االجتماعي  -

 .بيف لػػػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػا ورومانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
407 

ـ بشأف تطبيق أحكاـ اتفاقية 1985لسنة  (6)تعميمات العمل  -
 .الضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي المبرمػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف دولة ليبيا ورومانيا

412 
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 .م1981لسنة (669)الئـحة معاشـات الضمان االجتماعي رقـم 
 

1 

 م 1981لسنة  (669)م ــت الضمان االجتماعي رقـــحة معاشاــالئ -1

 

2 

 4 تعــاريف (1)مادة 

 البــــــاب األول
    انتياء الخدمة ومعاشات الشيخوخة

     الفصــل األول
    أحكــــام انتيـــــاء العمل أو الخدمـــــــــة

 
7 

 7 . المشتركػػػػػػػػػػػػػػػػوف وسف الشيخوخػػػػػػػػػػػة (2)مادة 
 7 . سف الخػػػػػػػػػػػامسة والستيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف (3)مادة 
 8 . سف الستيػػػػػػػػػػػػػػػف (4) مادة 
 8 . جواز االستمػػػػػػػػػػرار في العمل أو الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (5)مادة 
 9 . القضػػػػػػػػػػػاء والشرطػػػػػػػػػػػػػػػػػة والحػػػػػػػػػػػػػػرس (6)مادة 
 9 .انتيػػػػػػػػػػػػػػاء خدمػػػػػػػػػػة رجاؿ القضػػػػػػػػػػػػػػػػاء ( 7)مادة 



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 10 .رجاؿ الشرطػػػػػػػػػػػػػػػػة وحرس الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ ( 8)مادة 
 10 . رجاؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػػرس البمػػػػػػػػػػػػػػػدر (9)مادة 
 10 . العبػػػػػػػػػػػرة بآخػػػػػػػػػػػػػػػػر خدمػػػػػػػػػػػػػػػة أو العمل (10)مادة 
 11 . إثبػػػػػػػػػػػات السف  (11)مادة 

 الفصل الثانــــــي
 أحكـــــام معاش الشيخوخـــــــــة

11 

 11 . شروط استحقػػػػػػػػػػػػاؽ المعػػػػػػػػػػػػػػػػاش (12)مادة 
 12 . حالػػػػػػػػػػػػػػة استمػػػػػػػرار العمل بعد السف(13)مادة 
 12 .انتيػػػػػػػػػػػػػػػػاء الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػة قبل بموغ السف (14)مادة 
 13 . الخدمػػػػػػػػػػة المنتييػػػػػػػػػػة قبل تاريخ السريػػػػػػاف (15)مادة 
 13 . المسػػػػػػػاواة في استحقػػػػػػػػػػػػػاؽ المعػػػػػػػػػػػػػػػاش (16)مادة 
 14 . طمب تسويػػػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػػػػػػػاش (17)مادة 
 14 . مرفقػػػػػػػػػػػػات طمب التسويػػػػػػػػػػػػػػػة (18)مادة 
 15 . الطمب مقػػػػػػػػػابل إيصػػػػػػػػاؿ (19)مادة 
 15 . البحث بقسـ التسجيػػػػػػػػػػػل واالشتراكػػػػػػػػػػػػػػات(20)مادة 
 15 . عناصػػػػػػػػػػػػػػر التسويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (21)مادة 
 16 . مدد الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو العمػػػػػػػػػػل(22)مادة 
 16 . حسػػػػػػػػػػػػػػػاب المتػػػػػػػػػػػوسط (23)مادة 
 17 . التسويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (24)مادة 
 18 . الحد األدنػػػػػػػػػػى لمعػػػػػػػػػػػػػػػاش الشيخوخػػػػػػػػػػػػػػػػة (25)مادة 
 18 . الحد األقصػػػػػػػػػػػػى لمعػػػػػػػػػػػػػػػاش الشيخوخػػػػػػػػػػة(26)مادة 
 18 . بدايػػػػػػػػػػػػػة االستحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ (27)مادة 
 19 . مف يستحق ااعػػػػػػػػػػػػػػػػانة ااجماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (28)مادة 
 19 . قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ااعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(29)مادة 



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 20 . إثبػػػػػػػػػػػػػػػػات انتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػػػػػػػل (30)مادة 
 20 . تسويػػػػػػػػػػػػػة ااعانػػػػػػػػػػػػػػػػػة (31)مادة 
 20 . صػػػػػػػػػػػػرؼ ااعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(32)مادة 
 20 .العػػػػػػػػػػػػػػودة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػػػل أو الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ( 33)مادة 

 البــــــــــــــاب الثانــــــــــــــــي
 معاشــــــــــــات ومنافـــــــــــــع العجز بسبب إصابــــــــة العمــــــل

21 

 الفصــــــــــــــــل األول
 في شــــــــــــأن نطـــــــــــاق التطبيــــــــــــــق

21 

 21 . األشخػػػػػػػػػػػػػاص الذيف تسرر عمييـ أحكػػػػػػػػػػاـ إصابػػػػػػػػػػة العمل (34)مادة 
 21 . تاريػػػػػػػػػػػػػػػػخ السريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف(35)مادة 
 22 . إصابػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػل السابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(36)مادة 

 22 الفصــــــــــــــل الثانـــــــــــــــي
  في شــــــــأن تحديد إصابــــــــــات العمــــــل وأمراض المينــــــــــــــــة

 22 . تعريف إصػػػػػػػػػػػػػػػابة العمػػػػػػػػػػػػػل (37)مادة 
 22 . شػػػػػػػػػػػػروط إصابػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػل (38)مادة 
 23 . الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػأ الجسيػػػػػػػػػػػػػػػػـ (39)مادة 
 23 . الوفاة أو العجػػػػػػػػػػػز الكمػػػػػػػػػػػػي بسبب الخطػػػػػػػػػػأ الجسيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ (40)مادة 
 24 . ااجيػػػػػػػػػػػػػػاد الغيػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػادر(41)مادة 
 24 . مرض المينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (42)مادة 
 25 . إخطػػػػػػػػػػػػػار الضمػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي (43)مادة 
 25 . تدابيػػػػػػػػػػػػػر الوقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(44)مادة 

 الفصــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــــث
 في شـــــــــــأن اإلجــــــراءات الواجب إتباعيــــــــا في حالـــــــــــة 

 وقوع إصابــــــــــــة عمل أو مرض مينـــــــــــة
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 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 26 . إبػػػػػػػػػػػالغ جيػػػػػػػػػػة العمل بااصابػػػػػػػػػػػػػػة (45)مادة 
 26  إبالغ الضماف االجتماعي بااصابة (46)مادة 
 26 . كيفيػػػػػػػػػػػػة اابػػػػػػػػػػػػالغ (47)مادة 
 27 .حػػػػػػػوادث الطػػػػػػػػػػػػرؽ العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ( 48)مادة 
 27 . إبػػػالغ المشترؾ الضمػػػػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػاعي (49)مادة 
 27 . العػػػػػػػػػػػػامل لحسػػػػػػػػػػػاب نفسػػػػػػػػػػػػػػػو(50)مادة 
 28 . إسعػػػػػػػػػػػاؼ المصػػػػػػػػػػػػػػاب ونقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو (51)مادة 
 28 . إبػػػػػػػػػػػػػػػػالغ الشرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(52)مادة 
 28 . التحقػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػق اادارر (53)مادة 
 29 . صػػػػػػػػػػػػػػور محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضر التحقػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػق (54)مادة 
 29 . استكمػػػػػػػػػػػاؿ التحػػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػػػػػق (55)مادة 
 29 . العػػػػػػػػػػالج فػػػػػػػػػػػػي جميع األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ (56)مادة 
 30 .إتبػػػػػػػػػػػػػػاع تعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج ( 57)مادة 
 30 . ااخطػػػػػػػػػػػػػػار بانتيػػػػػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج (58)مادة 
 30 .عدـ توافػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػروط ااصابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(59)مادة 
 31 . المساعػػػػػػػػػػػػػدات لمعامميػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لحسػػػػػػػػػػػاب ألنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ (60)مادة 
 31 . أمػػػػػػراض الميػػػػػػػػػػػػػػػػػف (61)مادة 
 31 . إسعػػػػػػػػػػػػػػاؼ المريض وتقديػػػػػػػػػػػػػػـ الخدمػػػػػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػو(62)مادة 
 32 . ااصػػػػػػػػػػػػػػػابة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارج لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا(63)مادة 
 32 . وفػػػػػػػػػػػػػػػاة المشترؾ قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ااصابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(64)مادة 

 الفصــــــــــــــــــل الرابــــــــــــــــــــــــع
 تقدير العجز فــــــــي حـــــــــــــاالت إصابـــــــــــة العمــــــــــل

  أو مرض المينـــــــــــــــــــــــة
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 33 . عجز المصػػػػػػػػاب عجزا كميػػػػػػػػػػػا أو جزئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا (65)مادة 



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 33 . تقديػػػػػػػػػػر العجػػػػػػػػػػػػز (66)مادة 
 33 . عناصػػػػػػر قػػػػػرار المجنػػػػػػػػػػػػػػػػة (67)مادة 
 34 . تاريػػػػػػػػػػػػػػػخ العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز (68)مادة 
 34 . قػػػػػػػػػرار المجنػػػػػػػػػػػة مف عدة نسػػػػػػػػػػخ (69)مادة 
 34 .  إعػػػػػػػػػػادة الفحػػػص (70)مادة 

 الفصـــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــامس
 المعاشـــــــــــات والمنافــــــــــع النقدية األخــــــــــرى التــــي تستحق

  بسبب إصــــابــــــــــــة العمل أو مرض المينـــــــــة
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 35 . استحقػػػػػاؽ المنافػػػػػػػػػع النقديػػػػػػػػػػػػػػة (71)مادة 
 35  . طمب التسويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (72)مادة 
 36 .ااحالػػػػػػػػػػػة إلػػػى قسـ التسجيػػػػػػػػػػل واالشتراكػػػػػػات والتفتيػػػػػػػػػػػػش (73)مادة 
 36 . تسويػػػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػػاش العجػػػػػػػػػػز الكمػػػػػػػػػػػػػػػػي(74)مادة 
 37 .الحػػػػػد األدنػػػػػػػػػػػى لممعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش( 75)مادة 
 38 .الحػػػػػػػػػػػد األقصػػػػػػػػػػى لممعػػػػػػػػػػػػػػاش( 76)مادة 
 38 .بدايػػػػػػػػػػػة استحقػػػػػػػػػػػػػػاؽ معػػػػػػػػػػػػػاش العجػػػػػػػػػػز الكمػػػػػػػػػػػػػػي( 77)مادة 
 38 .معػػػػػػػػػػػػػػاش العجػػػػػػػػػػػز الجزئػػػػػػػػػػػػػػي( 78)مادة 
 39 .بداية استحقػػػػػػػػػػػػػاؽ معػػػػػػػػػػػاش العجػػػػػػػػػز الجزئػػػػػػػػػػػػػػػي( 79)مادة 
 39 . جػػػػػػػػػػػػواز الجمػػػػػػػػػػػػػػػػع (80)مادة 
 39 . نيايػػػػػػػػػة استحقػػػػػػػػػػػاؽ المعػػػػػػػػػػػػاش الجزئػػػػػػػػػػػػػػػػي (81)مادة 
 40 .  تسويػػػػػػػػػػػػػػة ااعانػػػػػػػػػػػػػػػػة المقطوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (82)مادة 

 الفصـــــــــــــــل الســــــــــــــــادس
 إعــــــــادة الفحص وأثرىـــــــــــا عمى المعاشـــــــات

  وغيرىـــــــــا من المنافــــــــــع المستحقـــــــة
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 40 . التزاـ المشتػػػػػػػػػػػػػػرؾ بالتقدـ اعػػػػػػػػػػػادة الفحػػػػػػػػػص (83)مادة 



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 41 . تعديػػػػػػػػػل نسبػػػػػػػػػة العجػػػػػػػػػػز لصاحػػػػػػب المعػػػػػػػػػػػاش (84)مادة 
 42  .(ثالثيػػف في المائة% 30) تعديل نسبة العجز إلى أقل مف (85)مادة 
 42 . تخػػػػمف المصػػػػػػػػػػػػػاب عف إعػػػػػػػػػػػادة الفحػػػػػػص (86)مادة 
 43 . إعػػػػػػػػػػادة الفحػػػػػػػص بنػػػػػػػاء عمى طمب المصػػػػػػػػػػاب (87)مادة 
 43 . تعديػػػػػػػػػل التسويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (88)مادة 

 الفصـــــــــــــــل السابـــــــــــــــع
 أحكـــــــــام عامــــــــــــة
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 44 الحاجة إلى خدمة شخص آخر(89)مادة 
 45 المسؤولية في حاالت إصابة العمل(90)مادة 

 45 معــــاش العجـــــز الكمـــي لغيـــــــر إصــــابة العمل/  البــــــــــاب الثالــــــــــث
 45 .العجػػػػػػػػػػػػػػػػز الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي( 91)مادة 
 46 . السريػػػػػػػػػػاف مف حيث الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف(92)مادة 
 47 . ضػػػػػػػػػػػػوابط العجػػػػػػػػػػػػػػػز (93)مادة 
 47 . تقديػػػػػػػػػػػػر العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز(94)مادة 
 47 . شػػػػػػػػػػروط استحقػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ المعػػػػػػػػػػػػػػاش (95)مادة 
 48 .طمب التسويػػػػػػػػػػػػػة ومرفقاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ( 96)مادة 
 48 .التحقق مف بيانػػػػػػػػػػػػػات الطمب وعناصػػػػػػػػػػػػػػػر التسويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ( 97)مادة 
 49 .تسويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػػػػػػاش العجػػػػػػػػػػػػز الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػي ( 98)مادة 
 50 . الحد األدنػػػػػػػػػػػى لممعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش (99)مادة 
 50 .الحد األقصػػػػػػػػػػػػػػى لممعػػػػػػػػػػػػػػػاش ( 100)مادة 
 50 . بدايػػػػػػػػػػػػة استحقػػػػػػػػػػػػػػاؽ المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش (101)مادة 
 51 . إعػػػػػػػػػػػػادة الفحػػػػػػػػػػػػػػػػص (102)مادة 
 51 . الحاجػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػى خدمػػػػػػػػػػػػػة شخص آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر (103)مادة 

 51 البــــــــــــــاب الرابـــــــــــــــــــــع
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 51 .حػػػػػػػػاالت استحقاقيػػػػػػػػػػػػػػػػا ( 104)مادة 
 52 . مناط استحقاقيػػػػػػػػػػػػػػا مف تستحػػػػػػػػػػق ليػػػػػػػػػػػـ (105)مادة 
 52 . مف تستحػػػػػػػػػػػق ليػػػػػػػػػػػػػػػـ(106)مادة 
 52 . مقدارىػػػػػػػػػػػػػا ومصدرىػػػػػػػػػػػػػػػا في حالػػػػػػػػػػػػة وفاة المشتػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ (107)مادة 
 53 . تحديػػػػػػػػػػػد المرتب أو األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر (108)مادة 
 53 . تحديػػػػػػػػػػػػد الدخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل (109)مادة 
 53 .لعاممػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ألنفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ا (110)مادة 
 54 .المنحػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػاؿ وفاة صػػػػػػػػػػػاحب المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش ( 111)مادة 
 54 .ااثبػػػػػػػػػػػػػػػات (112)مادة 
 54 .المنحػػػػػػػػػػػػة منفعػػػػػػػػػػػػػػػػة إضافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة( 113)مادة 
 55 .طمب الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ( 114)مادة 
 55 . التوكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل (115)مادة 
 55 .  عػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػواز االستػػػػػػػػػػػرداد والحجػػػػػػػػػػػػػػػػػز (116)مادة 
 55 . ااعفػػػػػػػػػػػػػػػػاء مف الضرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػب(117)مادة 

 الفصـــــــــــل الثانــــــــــــــــــي
 معـــــــــاش أفراد األســــــرة المستحقيــــن عن المضمــــــــــون 
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 56 . الحػػػػػػػػػػاالت التػػػػػػػػي تستحق فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا (118)مادة 
 56  مناط استحقاقيا  سرياف األحكاـ الجديدة مف حيث الزماف (119)مادة 
 57 . في حالػػػػػػػػػػػػػػػة وفػػػػػػاة المشتػػػػػػػػػػػػػػػرؾ (120)مادة 
 57 . في حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وفاة صػػاحب المعػػػػػػػػػػػػػػاش (121)مادة 
 57 . مف ىػػػػػػػػػػـ المستحقػػػػػػػػػػػػػػوف (122)مادة 



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 58 .األرامػػػػػػػػػل( 123)مادة 
 58 .األبنػػػػػػػػػػاء الذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور (124)مادة 
 59 . البنػػػػػػػػػػػػػػػات(125)مادة 
 59 . الوالػػػػػػػػػػػداف(126)مادة 
 59 .األخػػػػػػػػػػػوة واألخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات (127)مادة 
 60 . انتيػػػػػػػػػػاء حػػػق األخ أو األخػػػػػت (128)مادة 
 60 . الػػػػػػػزوج(129)مادة 
 60 .أنصبػػػػػػػػػػة الوالديػػػػػػػف واألخػػػػػػػػػػػوة واألخػػػػػػػػػػوات ( 130)مادة 
 61 . عػػػػػػػػػدـ جػػػػػػواز الجمع بيف المعػػػػػػػػاش والمرتػػػػػػػػب (131)مادة 
 61 . عػدـ الجمػػػػػع بيف المعاشػػػػػػػػػػات (132)مادة 
 62  جواز الجمع بيف المعاشػػػات بالنسبػػػػػػػة إلى األوالد واألرامل (133)مادة 
 62 . تػػػػػػػػاريخ بدء االستحقػػػػػػػػػػػػػػاؽ (134)مادة 
 62 . الحمػل المستكػػػػػػػػػػف (135)مادة 
 63 . طمب المعػػػػػػػػػػػػػػاش(136)مادة 
 63 .ااثبػػػػػػػػػػػػػػػات (137)مادة 
 63 . التحقق مف شػػػػػػػػػػروط االستحقػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ (138)مادة 
 64 . وكيػػػػػػػػػػل المستحقيػػػػػػػػػػػف (139)مادة 
 64 . والدة القصػػػػػػػػػػػػر (140)مادة 
 64 . عػػػػػػػػػػودة االستحقػػػػػػػػػاؽ لمبنت أو األـ أو األخػػػػػػػػػػت (141)مادة 
 64 .العجػػػػػػز الصحػػػػػػػػػي الطػػػػػػػػػػػػارئ ( 142)مادة 
 65 . عػػػػػػػػػودة االستحقػػػػػػػػػاؽ لألرممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (143)مادة 
 65 . ااخطػػػػػػػػػػار بالتغييػػػػػػػػػػػػػػػػر (144)مادة 
 65 . الرد وا عػػػػػػػػػػادة التوزيػػػػػػػػػػػػػع (145)مادة 
 65 .انتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحػػػػق فػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػػػػػاش ( 146)مادة 



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 66 .تػػػػػػػػػػػاريػػػػػػػخ قطػع المعػػػػػػػػػػػاش ( 147)مادة 
 66 .المفقػػػػػػػػػػػػػػػػػود( 148)مادة 

 البــــــــــــــاب الخـــــــــــــــــــــامس
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 67 .التسويػػػػػػػػػػػػة خػػالؿ ثالثػػػػػة أشيػػػػػػػػػػػػػر( 149)مادة 
 68 .التسويػػػػػػػػػػػة المؤقتػػػػػػػػػػػػة لممعاشػػػػػػػػػػػػػات ( 150)مادة 
 69 . التسويػػػػػػػػػػػة المؤقتػػػػػػػػػػػة لمعػػػػػػػػػاش العجػػػػػػػػػػػز (151)مادة 
 69 . عػػػػػػػػالوة العائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (152)مادة 
 69 . عػػػػػػدـ الجمػػػػػػػػع بيف أكثر مف معػػػػػػػػػػػػػاش (153)مادة 
 70  عدـ الجمع بيف المعػػػػاش وبيف المرتب أو األجر أو الدخل (154)مادة 
 71 . عػػدـ الجمع بيف المعػػػػػػاش والمنحػػػة النقدية قصيػػػرة األمػػد (155)مادة 
 71 . ااعفػػػػػػػػاء مف الضرائػػػػب والرسػػػػػػػػػػػـو (156)مادة 
 71 . ميعػػػاد االستحقػػػػػػػػػػاؽ والصػػػػػػػػػػػػػػػرؼ (157)مادة 
 71 . طػػػػػػػرؽ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ (158)مادة 
 72 . التػػػػػػػػػػوكيل فػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ (159)مادة 
 72 .معػػػػػػػػػػػاش القاصػػػػػػػػػر أو المحجور عميػػػػػػػػػػػػو ( 160)مادة 
 72 . التحػػػػػػويػػػػػػػػػػػػػػل (161)مادة 
 73 . ااسقػػػػػػػػػػاط والوقػػػػػػػػػػػػػػف (162)مادة 
 73 . الحػػػػػػرمػػػػػػػػػػػػػػاف (163)مادة 
 74 .التػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػادـ ( 164)مادة 
 74 .وقػػػػػف استحقػػػػػػاؽ معػػاش الشيخوخػػػػػػػػػػػة أو العجػػػز الكمػػػي ( 165)مادة 
 75 . ااخطػػػػػػػار بالعػػػػػػػػػودة لمعمػػػػػػػػػػػل أو الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (166)مادة 
 76 . التسويػػػػػػػػػػػػػة عند انتيػػػػػػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػػػل أو الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػة  (167)مادة 
 76 . إيػػػػػػػواء صػػػػػػػػػاحب المعػػػػػػػػػػػػػػػاش (168)مادة 



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 77 .الحجز عمى المعػػػػػػػػػػاش أو غيره مف المنافػػػػػػػػػػع النقديػػػػػػػػػػػػػة ( 169)مادة 
 77 .التحقق مف استمػػػػػػػػرار توافػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػروط االستحقػػػػػػػػػػػػػػاؽ ( 170)مادة 
 78 .  وفػػػػػػػػػػاة صػػػػػػػػػػػاحب المعػػػػػػػػػػػػػػػػػاش(171)مادة 
 78 . واجػػػػػػػػػػب اابػػػػػػػػالغ عف الوفػػػػػػػػػػػػػػاة (172)مادة 
 79 .التخػػػمف عف التسجيػػػػػػػػػػػل أو عف أداء االشتراكػػػػػػػػػػػػػػػػػات ( 173)مادة 
 79 . معاشػػػػػػػػػػات غير المواطػػػػػػػػػػنيػػػػػػػػػػػػف (174)مادة 
 80 . صػػػػػػػرؼ المستحقػػػػػػػػػػػػات السابقػػػػػػػػػػػػػة لمورثػػػػػػػػػػػػػػػػػة (175)مادة 

 البـــــــــــاب الــــــــســــــــــــادس
 أحكـــــــــــام انتقاليــــــــــــــة

80 

 80 . استػػمػػػػرار صػػػػػػػػػػرؼ المعاشػػػػػػػػػػػات السابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(176)مادة 
 أيػػػػػػمولػػػػػػػػػػػػػة أنصبػػػػػػػػػػػة مف المعاشػػػػػػػػػات السابقػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى (177)مادة 

 .المستحقػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 
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 81 .  أحكػػػاـ قانوف الضماف التي تسرر عمى المعاشات السابقة(178)مادة 
 82 . عودة أصحاب المعاشػػػػػػػػات السابقة إلى العمل أو الخدمة(179)مادة 
 83 . المكػػػػػػػػػػػػػػػػافآت وااعانػػػػػػػػػػػػػػػات المستحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سابػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا (180)مادة 

 84 .بشػػػػػػػػػػػػػػػػاف أمػػػػػػػػػػراض الميػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (أ)جــــــدول 
 بشػػػػػػػػػػػػػػػػػأف أنصبػػػػػة أفػػػػػػػػػػراد األسرة المستحقيف فػػػػػػػػػػػي حالػػػػة (ب)جـــــدول 
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معاش الشيخوخة  ( ؽ89/51) الطعف اادارر رقـ  -23

 .واألعمػػػػػػػاؿ المضػػػػػػػػػػرة بالصحػػػػػػػػػػػػػػػة
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 283عدـ جواز الجمع بيف  ( ؽ17/52) الطعف اادارر رقـ  -24



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 .المعػػػػػػػػػػاش الضمػػػػػػػػاني وأر معػػػػػػػػػػػاش آخػػػػػػػػػػر
قرار المجنة الطبية  ( ؽ104/53)الطعف اادارر رقـ  -25

 .بإنيػػػػػػػػاء خدمػػػػػػػػػػة الموظف وأحكامػػػػػػػػػػػػػػػػػو
286 

تسوية المعاش  ( ؽ116/53) الطعف اادارر رقـ  -26
الضماني في حالة الوفاة عف الشير السابق لشير 

 .الوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة
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مضموف يطالب  ( ؽ131/54)الطعف اادارر رقـ  -27
لغاء  بإعادة صرؼ معاشو الضماني واستمراره وا 

 .المديونيػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
292 

احتساب كل المزايا  ( ؽ143/54) الطعف اادارر رقـ  -28
 .والعػػػػػػػالوات الماليػػػػػػػػػػة في تسويػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػاش الضمانػػػػػػي

 

295 

احتساب عالوة العمل  ( ؽ105/54)الطعف اادارر رقـ  -29
ااضافي ومدة ااجازة بدوف مرتب عف الخدمة 

 .الضمػػػػػػانيػػػػػػػػػػػػػػػػة
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تقػادـ فروقات  ( ؽ150/54)الطعف اادارر رقػػػػػػػـ  -30
 .مالية

301 

 استحقاؽ –تقادـ  ( ؽ163/54) الطعف اادارر رقـ  -31
 . إصابػػػػػػػة عمل–معػػػػػػاش ضمػػػػاني 

304 

 307 .انقطػػػػػػػػػػاع التقػػػػػػػػػػػػادـ ( ؽ62/55)الطعف اادارر رقػػػػػػػػـ  -32
تسوية المعاش  ( ؽ45/54)الطعف اادارر رقـ  -33

الضماني واحتسابو عف كامل تسمسل المرتبات مف جية 
 .عممػػػػػػػػػو األصميػػػػػػػػة وخدمتو مف غير جية عممو األصمية
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 314تسوية معاش   ( ؽ168/54)الطعف اادارر رقـ  -34



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 .واحتسػػػػػػػػػػػػػػاب مػػدة خدمػػػػػػة الحقػػػػػػػػػػة
تسوية المعاش  ( ؽ118/55)الطعف اادارر رقـ  -35

 .الضمػػػػػػػػػػاني عمى أسػػػػػاس الدخل المختػػػػػػػػػػار
317 

عالوة العمل  ( ؽ138/55)الطعف اادارر رقـ  -36
 .ااضػػػػػػػػػافي ال تدخل في تسويػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػاش الضمػػػػػػػػػػػاني

320 

احتساب قيمة  ( ؽ173/55)الطعف اادارر رقـ -37 -37
 .المكافػػػػػػػػػػػأة بميمػػػػػػػػػػػػػػػػة اامػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

323 

تسوية المعاش ( ؽ159/54)الطعف اادارر رقـ  -38
 .الضمػػػػػػانػػػػػػػي باحتسػػػػػػػاب مقابػػػػػػػػػػل العمل ااضػػػافػػػػػػػػي
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 331 م1425لسنــة  (94)الئـحة تقديــر العجـز رقــم 
( 94)رقــــــــم  (سابقـاًا )قـــرار المجنــــــــــــة الشعبيــــــــــة العامــــــــة  -1

 . م بإصــــــــدار الئـــحة تقديــــــر العجـــــــــــز1425لسنـــــة 

 

332 

الئــحة تقديــــر العجز الصــــادرة بقرار المجنــــة الشعبية العامـــــة  -2
 . م1425لسنـــــــــــة  (94)رقــــــــــم  (سابقــــــــاًا )

334 

 335 .تشكيل المجػػػػػػاف الطبية لتقدير العجز واختصاصاتيا: الباب األوؿ
 340 . ضوابط تقدير العجػػػػػػػػػػػػز:البػػػػػػػػػاب الثانػػػػػػػي

 جػػػػػػػػػداوؿ تحديػػػػػػػػػػػػػد نسبػػػػػػػػػػػػػػة العجز المرفقػػػػػػػػػػػػػة بالئػػػػػػػػحة تقديػػػػػر العجػػػػػػػػػػػػػز 
 .ـ1425لسنػػػػػة  (سابقػػػػػػػاًا )الصػػػػػػػػػػادرة بقرار المجنػػػػػػػػػػػة الشعبيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة 

354 

تعميمـــات العمل الصــــــــــادرة عن إدارة الصندوق بخصوص  -3
 .الئــــــحة تقديــــــــــر العجـــــــــــز

371 

ـ بشأف إعادة صيانة 2004لسنة  (2) تعميمات العمل رقـ  -1
ـ بشأف تطبيق بعض 1997لسنة  (2)تعميمات العمل رقـ 

األحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الخاصػػػػػػػػػػػة بالئػػػػػػػحة تقديػػػػػػػػػر العجز، والمتعمقة 
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 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

بعرض المضمونيف المشتركيف وا عػػػػػػػػادة عرضيـ عمى المجاف 
 .الطبيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة لتقديػػػػػػػػػػػر العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز

ـ بشأف إعادة صياغة 2004لسنة  (13) تعميمات العمل رقـ  -2
ػػ ـ بشأف إعادة 1993لسنػػػػػػػػػػة  (10)تعميمػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػػـ 

 .عرض مضموف مشتػػػػػػػػػػرؾ عمى المجػػػػػػػػػػػاف الطبيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
375 

المراسالت الصادرة من بعض إدارات صندوق الضمان  -4
 .االجتمـــــــــــاعي والتــــــــي ليا عالقـــــــــــة بالئــــــحة العجـــــــــــز 

378 

مدير مكتب الشؤون القانونية بصندوق الضمان / كتاب السيد -5
م عن مدى جواز إعادة 12/05/1998االجتمــاعي المؤرخ في 

عرض أصحاب المعاشـــــــات الضمانيـــــــة بعد مرور خمس 
 .سنــــوات من تاريـــــــخ ربطيــــا
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مدير إدارة المنافع النقدية بالصندوق المؤرخ في / كتاب السيد -6
 م بخصوص التقيد بعــــــرض المضمونين عمى 15/04/2009

 .المجــــــــــان الطبيــــــــــة بالفــــــــــروع المسجميــــــــــن بيـــــــــــــا

 
383 

مدير إدارة المعاشات والمنافع المؤرخ في / كتاب السيد -7
 .م بخصوص قرارات الحاجة لخدمة شخص آخر29/01/2014
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 388 م1974لسنــــة  ( 43 )قانــون تقاعــد العسكريني رقــــم

م بشأن تقاعد 1974لسنة  (43)القانون رقم  -1
 .العسكريين

389 

 390 .األحكػػػػػػػػػػاـ األساسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:- الباب األول -
 394 . المعاممة التقاعدية العامة:- الباب الثاني -
 396المعاممة التقاعدية بسبب الوفاة أو عدـ :- الباب الثالث -



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 .المباقػػػػػػػػػػػػػػػػة الصحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

المعاممة التقاعدية في حاالت الشيادة :- الباب الرابع -
 .والفقد وااصابػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي العمميػػػػػػػػػػػػػات الحربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

397 

تعويض المصابيف بعجز ال يمنعيػػػـ :- الباب الخامس -
 .مف االستمػػػػػػػػػرار فػػػػػػػػي الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

398 

المعاممة التقاعدية لممجنديف أو المكمفيف :- الباب السادس -
والمستدعيف مف االحتياط أو مف التقاعد وأفراد المقاومة 
 .الشعبيػػػػػػػػػػػػػػة والمدنييف العامميػػػػػػػػػػػف بالقػػػػػػػػػػػػوات المسمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
399 

معاممػػػػػػػػػػػة طمبة الكميات والمعاىد :- الباب السابع -
 .والمنشػػػػػػػػػػػآت التعميميػػػػػػػػػػػػة العسكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

400 

المستحقوف لممعاش أو المكافأة عف :- الباب الثامن -
 .المنتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

400 

 402 .إثبػػػػػػػػػات عدـ المياقػػػػػػػػػػػة الصحيػػػػػػػػػة والوفػاة:- الباب التاسع -
إيقاؼ وسقوط الحق في المعاش :- الباب العاشر -

 .والمكافػػػػػػػػػػػػػػأة

403 

 405 .  أحكػػػػػػػػػػػاـ عامػػػػػػػػػة وختاميػػػػػػػػػػػػػػػة:- الباب الحادر عشر -
 قرار وزير الشؤون االجتماعية والضمان االجتماعي بشأن تنفيذ -2

 .م1974لسنة  (43)قانــــون تقاعـــــــــد العسكريين رقـــــــم 

411 

 429 التعديالت التي أدخمت عمى قانــــــــون تقاعـــد العسكـــريين -3
( 43)ـ بتعديل القانوف رقـ 1985لسنة  (6)القانوف رقـ -  1

 . ـ بشػػػػػػػػػأف تقاعػػػػػػػػػػد العسكريػػػيػػػػػػػػف1974لسنػػػػػػػػػػة 

430 

( 20)ـ بشأف تعديل المادة 1988لسنة  (3)القانوف رقـ - 2
ـ بشأف تقاعد 1974لسنة  (43)مف القانوف رقـ 
 .العسكػػػػػػػػػػػػػػرييف
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 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

ـ بشأف إقرار زيادة 2008لسنة  (214)القرار رقـ - 3
 .لمنتسبي الشعب المسمح

436 

ـ بشأف 2008ر.و1376لسنة  (136)قرار الدفاع رقـ - 4
( 214)قواعد تنفيذ قرار المجنػػػػػػػػػة الشعبيػػػػػة العامة رقػػػػػػػػـ 

 . ـ2008لسنػػػػػػػػػػػة 

 
448 

مذكرة العرض عمى رئاسة أركاف الجيش الميبي لسنة - 5
ـ بخصوص تصنيف العسكرييف والمدنييف عمى الفئة 2012

 . ـ2008لسنػػػػػػػػػػػة  (214)القرار (و)

 
453 

رئيس ىيئة التنظيـ واادارة بالجيش الميبي / كتاب السيد- 6
ـ بشأف تصنيف كافة العامميف 28/11/2012المؤرخ في 

 .(و)بالجيش الميبػػػػػػػػػػػي عمى الفئػػػػػػػػػػة 
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مدير إدارة المنافع النقدية بالجيش الميبي / كتاب السيد -  7
ـ بشأف تصنيف كافة العامميف 29/11/2012المؤرخ في 

 .  (و)بالجيش الميبػػػػػػػػػػي عمى الفئػػػػػػػػػػػػػػػة 

457 

رئيس األركاف العامة لمجيش الميبي / كتاب السيد-  8
ـ بشأف تصنيف العسكرييف والمدنييف 18/03/2012المؤرخ 

 .(و)بالجيش الميبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمى الفئػػػػػػػػػػػػػػػة 

459 

 ـ بشأف زيادة مرتبات 2011لسنة  (29)القرار رقـ - 9
 .الشعػػػػػػػػػػػػػػب المسمػػػػػػػػػػػػػػػح

462 

لسنة  (37)رقـ  (سابقػػػػػاًا )قرار المجنة الشعبيػػة العامة - 10
 .ـ بشػػػػػػػػأف زيادة مرتبػػػات منتسبي الييئات المدنية النظامية2011

464 

مدير مكتب الشؤوف القانونية بصندوؽ / كتاب السيد- 11
ـ، بشأف احتساب 15/05/2012الضماف االجتماعي المؤرخ في 
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 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 .  ـ2011لسنػػػػػػػػػػة  (37)الزيػػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػػػػواردة فػػػػػػػػػي القرار 

ـ بتقرير بعض األحكاـ في 2012لسنة  (1)القانوف رقـ - 12
 .شػػػػػػػػػػػػػػأف مرتبػػػػػػػػػػػػػػػات العسكرييػػػػػػػػػف وتقػػػػػػػػػػػػػػػاعدىـ

469 

ـ بتعديل نص في قانوف 2012لسنة  (60) القانوف رقـ -13
 .التقػػػػػػػػػػػاعد العسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر 

472 

ـ ػػػػػػػػػػػرر بالصندوؽ رؽ ػػػػػاعد العسؾػػػػػػػػػمدير إدارة التق/ اب السيد ػػػػػػػػػػكت- 14
 تطبيق القانوف آليةـ بشأف 11/11/2015 المؤرخ في /3470-2-11

رييف ػػػػػػػػػػوف تقاعد العسؾػػػػػػػػؿ نص في قافػػػػـ بتعدر 2012لسنة (  60)رقـ
 .ـ  1974ة ػػػػػػػػػػػػػػػ لسفػ43)ـ ػػػػػػػػػرؽ 

 
474 

ـ ػػػػػػػػػػػػػة بالصندوؽ رؽ ػػػػػػػػػػمدير مكتب الشؤوف القانوني/ كتاب السيد  - 15
2520-2-10/B  ر ػػأف الرأر القانوف ػػػػػػػػـ بش 22/9/2015 المؤرخ في

 ة ػػػػػػػػػػلسف(  60 )لكيفية صرؼ راتب الخمس التي لـ ترد في القانوف رقـ
أف ػػػػػػػػػػـ بش 1974لسنة  (43)ـ ػػػػػػػػػـ بتعديل نص في القانوف رؽ  2012
 .ف ػػػػػػػػػػػػرييػػػػػػػد العسؾػػػػػػػػػػػتقاع

 
476 

ـ بإصدار 2013لسنة  (441)قرار مجمس الوزراء رقـ - 16
 .جداوؿ مرتبػػػػػػػػػػػػػػػػػات وعػػػػػػػػػػػػالوة منتسبي الجيػػػػػػش الميبػػػػػػػػػػػػػػػػي

479 

رئيس لجنة التطبيقات الفنية بالصندوؽ /  كتاب السيد-17
بخصوص جوازيػػػػػػػػػػو احتسػػػػػػػػػػاب مدة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة في الكميات 

 .العسكريػػػػػػػػػػػػػػػة والشرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 B/ 11-2-3779كتاب السيد مدير إدارة المعاشات والمنافع رقم - 18

 بشــــــأن احتســـــاب مدة الخدمة العسكريـــة اإللزامية أو الوطنيـــــة

.م24/11/2015الصــــــــــادر بتــــــــــاريخ   
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 494الفتوى الصــــادرة من إدارة القانـــون بشأن احتساب مدة الخدمة - 19
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 .م18/2/2013العسكريــة اإللزاميـــة أو الوطنيــة الصادرة بتاريخ 

 ـ انشاء جياز المخابرات 2012لسنة  (7) القانػػوف رقـ – 20
 .المػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػة

499 

خدمات منتسبوا الجياز ومد مدة سف انتياء  (71)المادة  -
 .الخدمػػػػػػػػػػة لرئيس الجيػػػػػػػػػػػػاز

501 

ااحالػػػػػػػػػػة عمى التقػػػػػػػػػػػاعد االختيارر  (72،77)المادتيف  -
 .متى بمغت الخدمػػػػػػػػػػة المحسوبػػػػػػػػػػػػة عشريف سنػػػػػػػػػػػػػػػػػة

502 

( 43)سرياف قانوف تقاعد العسكرييف رقـ  (78)المادة  -
لسنة  (1) ـ في بعض مواده، والقانوف رقـ 1974لسنة 

 ـ بشأف تقرير بعض األحكاـ بشأف مرتبات 2012
العسكرييف وتقاعدىـ عمى الضباط وضباط الصف 

 .بالجيػػػػػػػػػػػػػػػاز

 
502 

ـ 2012لسنة  (179) قرار رئيس جياز المخابرات رقـ -21
 .بشػػػػػػػػػػػػػأف عػػػػػػػػػػالوة فنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

504 

مدير إدارة التقاعد العسكرر المؤرخ في /  كتاب السيد -22
 ـ بخصوص االستفسار عف احتساب العالوة 08/04/2013

 .الفنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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مدير مكتب الشؤوف القانونية بالصندوؽ /  كتاب السيد -23
 ـ بخصوص الرأر القانوني في 06/03/2013المؤرخ في 

ـ 2012لسنة  (179)احتساب العالوة الفنية الواردة في القرار 
 .لجياز المخابرات المبيبة

 
509 

مدير إدارة التقاعد العسكرر المؤرخ في /  كتاب السيد -24
ـ بشأف تعميـ الرأر القانوني في احتساب 27/05/2013

ـ الخاص 2012لسنة  (179)العالوة الفنية الواردة في القرار 
 .بجيػػػػػػػػػػػػاز المخػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػرات المػػػػػػػػػػيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية

 
511 
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الطعون اإلدارية الصادرة عن المحكمة العميا والتي ليا  -4
عالقــــــــــة بقانون تقاعد العسكريين وتعميمات العمل 

 .الصــــــــــادرة بالخصـــــــــــــــوص

514 

 نقل عسكري إلى جهة (ؽ30/2) الطعف اادارر رقـ  -1

 . احتســــــاب العـــــالوات العسكرٌـــــــــــة–مرتبــــــه 

515 

بخصوص تسوية معاش  (ؽ/71)الطعف اادارر رقـ  -2
 .طبقػػػػػػػػػاًا لقانػػػػػػػػوف تقاعػػػػػػػػػػد العسكػػػػػػػػػػػرييف

517 

 اختصاص لجنة (ؽ106/53)الطعف اادارر رقـ  -3

 .المنازعــــــــات بالنظـــــــر فً تقاعد العسكرٌٍن

520 

 . تقــــاعـد معاش عسكري(ؽ39/55)الطعف اادارر رقـ  -4

 

522 

اختصاص لجنة   (ؽ151/54)الطعف اادارر رقـ  -5
المنازعات الضمانية بنظر المنازعات الخاصة 

 .بالعسكػػػػػػػػػرػيػػػيػػػػػف

525 

عدـ دستورية نص المادة  (ؽ1/59) الطعف اادارر رقـ  -6
ـ بتعديل نص 1988لسنة  (3)األولى مف القانوف رقـ 

ـ بشأف 1974لسنة  (43)مف القانوف رقـ  (20)المادة 
 .تقػػػػاعػػػػػػػػػد العسكػػػػػػػػػػريػػػػػػػيػػػػػػػػف 

 
529 

ـ بشأف تطبيق 2014لسنة  (2)تعميمات العمل رقـ  -7
والذر يقضي بعدـ  (ؽ1/59)الطعف الدستورر رقـ 
 ـ بشأف تعديل 1988لسنة  (3)دستورية القانػػوف رقـ 

 .ـ 1974لسنة  (43)مف القانػػػوف رقػػػـ  (20)نص المػػػادة 
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لسنـة  (176 )الالئحة املالية لصندوق الضمان االجتماعي رقم 
  م1988

536 
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لسنة  (176)رقم  (سابقاًا ) قرار المجنة الشعبية العامة  -1
 م بشأن الالئحة المالية لصندوق الضمان 1988

 .االجتمــــــاعي

 
537 

 538ة ػػػػػػػػػػػػػػػػالميزاني: ـ األوؿػػػػػالقس
 538ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أحؾ:اب األولـــالب
 542ة ػػػػػػػػػػػ الميزانيواعتمػػػػػػػػػػػػػػػاد إعداد :اب الثانيـــــــالب

 555ازف ػػػػػػػػػػػػات والمخػػػػػػػػػػالحساب: رػػػػػـ الثافػػػػػػػػػػالقس
 555 حفظ أمواؿ صندوؽ الضماف االجتماعي :اب األولـــــــالب
 561اعي ػػػػػػػػػػػاف االجتـػػػػإيرادات صندوؽ الضـ: اب الثانيــــــالب
 567ندوؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػ مصروؼ:اب الثالثـــــــالب
 578ة يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت المحاسبػػػػػػػ السج:اب الرابعــــــــالب

 583اعي ػػػػػػػػػاف االجتـػػػػػػدوؽ الضـػػػػػػػػمخازف صف: الباب الخامس
 587ة ػػػػػػػػػػػػات الختامية والميزانية العموميػػػػػػالحساب: اب السادســــــالب

لسنة  (751)رقـــم  (سابقاًا ) قرار المجنة الشعبيـــة العامــة  -2
 . م بشــــــأن الئــــحة اإليفــــاد وعـــالوة المبيت2007

599 

جدوؿ فئة العالوة المستحقة بالدينار الميبي المرفق بالئحة اايفاد  -
 .ػػ ـ2007لسنػػػػػػػػػػػػة  (751)وعػػػػالوة المبيت رقػػػػػػػػـ 

608 

( 751)الخاص بتوزيع المناطق الواردة بالقرار رقـ  (1)جدوؿ رقـ  -
 . ـ بشػػػػػػػػػأف الئحػػػػػػػػػػػػػػػة اايفاد وعػػػػػػػػػػػػالوة المبيت2007لسنة 

609 

لسنة  (77)رقم  (سابقاًا ) قرار المجنة الشعبية العامة  -3
 . م بإصــــــــــدار الئــــــــحة التـــــدريــــــــــب2008

610 

 616 .شػػػػػػروط التػػػػػػػػػػدريب بالػػػػػػػػػػداخػػػػػػػػػػل (8)المػػػػادة  -
 616 .المزايػػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػي تمنح لممتػػػػػػدرب بالػػػػػػػداخػػػػػػػػػػل (9)المادة  -
 617 .الشػػػػػروط الواجب توافرىػػػػػػػػػػا لمتدريب بالخارج (12)المادة  -
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 618 . المزايػػػػػػػػػػػا التػػػػػي تمنػػػػػح لممتدرب بالخػػػػػػػػػػػػػػػارج (14)المادة  -
 م بشأن 2012لسنة  (295) قرار وزير المالية رقم  -4

تحديد مزايـــــــا لممراقبين الماليين ومساعدتيم بالوحدات 
 .اإلداريـــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة

 
623 

المزايػا الماليػة التي تمنح لممراقبيف المالييف ( 1)المادة  -
 .ومساعدييـ

624 

م بتنظيم 2013لسنة  (21) قرار مجمس الوزراء رقم  -5
 .العمل اإلضافي

626 

انطباؽ العمل ااضافي عمى جميع العامميف  (1)المادة  -
 .بالوحدة ااداريػػػػػػة بغض النظر عف الدرجػػػػػػػػػػات الوظيفيػػػػػػة

628 

 628 .شػػػػػػػػػروط استحقػػػػػػػاؽ العمل ااضػػػػػػػػػػافي (2)المادة  -
 629 .طريقػػػػػة احتسػػػػاب العمل ااضػػػػػػػػافػػػػػػػػػػي (6)المادة  -

م 2009لسنة  (1) قرار لجنة إدارة صندوق التقاعد رقم  -6
بشأن وضع ضوابط ألداء العمل ومقابمو لمموظفين 

المكمفين بميام إشرافيــــة وتخصصيـــــــة بصندوق التقاعد 
 .وفروعـــــــــــــــــــــو

 
632 

م 2009لسنة  (2) قرار لجنة إدارة صندوق التقاعد رقم  -7
بشأن صرف مكافأة لممفتشين ومراقبي التفتيش 

 .والمحصمين وأمنــــــــاء الخزائن بصندوق التقاعد وفروعو

 
636 

 قرار رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام لصندوق  -8
م بشأن 2014لسنة  (168)الضمان االجتماعي رقم 

صرف مكافأة مالية كبدل حضور لرؤساء وأعضاء  
 .المجــــــان الطبيـــــــــة وأمنـــــــــــاء ســــر ىــــــذه المجـــــــــــان
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 643 بشأن المحافظة 1423لسنة  (2)تعميمات العمل رقم  -9



 رقـم الصفحة الفــــيـــــــــرس 

 .عمى أمــــــوال صنـــــــــدوق الضمـــــــان االجتمــــــــــاعي
رئيس لجنة التطبيقات الفنية بصندوق / كتاب السيد -10

م بشأن مدى 11/01/2009الضمان االجتماعي المؤرخ 
 . جـــواز التوكيــــــــــل في صــــــــرف اإلعانـــــــة اإلجماليــــــــــــة

 
648 

 650 . الطعــون الصادرة عن المحكمة العميا والتي ليا عالقة بالمالية -11
أمواؿ الصندوؽ  (ؽ19/42) الطعف اادارر رقـ  -1

 .االجتمػػػػػػػػػػػاعي ذات نفػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػاـ
651 

والذر يفيد بعدـ جواز  (ؽ105/43)الطعف المدني رقـ  -2
الحجز عمى أمواؿ صندوؽ الضماف االجتماعي باعتبارىا 

 .أمػػػػواؿ عامػػػػػػػػػػة مخصصػػػػػػػػػػة لمنفػػػػػػػػع العػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
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