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  ( ااباًا )قزار انهجنــــت انشعبيت انعـــايـــــــت 

 (و1991)نسنــــــت  (1079 )رقــــى 

 . اإصدار الئحت انتسجيم واالشرتاكاث وانتفتيش
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 قرار المجنة الشعبية العامة
  ـ1991لسنة  (1079 )رقـ

 بإصدار الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش
 المجنة الشعبية العامة،،،

ـ 1980لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .كتعديبلتو

 .ـ كالقكانيف المعدلة لو1957 لسنة 53كعمى قانكف التأميف االجتماعي رقـ 
 .ـ كالقكانيف المعدلة لو1970لسنة  (58)كعمى قانكف العمل رقـ 

 .ـ1976لسنة  (55)كعمى قانكف الخدمة المدنية رقـ 
ـ بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف الكطنييف 1981لسنة  (15)كعمى قانكف رقـ 

 .بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية كتعديبلتو
ـ بشأف تقرير بعض األحكاـ الخاصة 1991لسنة  (1)كعمى القانكف رقـ 

 .بالضماف االجتماعي
ر . ك1389 محـر 17كعمى قرار المجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 

 .ـ بإصدار الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش24/11/1980المكافق 
ـ بشأف تنظيـ 1990لسنة  (1108)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .أمانة الضماف االجتماعي
ـ بشأف 1990لسنة  (1109)     كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .تنظيـ صندكؽ الضماف االجتماعي
     كبناء عمى ما عرضو أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي 

 ربيع األكؿ 15المؤرخة في  (ـ 1991 لسنة 10/ ـ 7أ ض )بمذكرتو رقػـ 
 .ـ24/09/1991ر المكافق .ك
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 قػػػررت
 (1)مػػػادة 

    يعمل بالبلئحة المرفقة في شأف أنظمة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش 
 .ـ كتعديبلتو1980لسنة  (13)تنفيذًا ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

( 1)كتسرؼ أحكاـ ىذه البلئحة اعتبارًا مف تاريخ العمل بالقانكف رقـ 
 .(1)ـ المشار إليو1991لسنة 

 (2)مػػػادة 
    تمغى الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بقرار المجنة الشعبية 

 .ـ24/11/1980ر المكافق . ك1389/محـر  /17العامة بتاريخ 
 (3)مػػػادة 

 .   عمى الجيات المختصة تنفيذ ىذا القرار كينشر في الجريدة الرسمية
 

 ر. ك1401 جمادي اآلخرة 24صدر في 
 ـ1990/الكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف /30المكافق 

 
 
 
 

  

                                           
( 11)ـ اعتبارا مف نشره في الجريدة الرسمية، كقد تـ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقـ 1991لسنة  (1) تاريخ العمل بالقانكف رقـ (1)

 .ر. ك1400 ذك القعدة 30بتاريخ 
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 الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش
 (1)مػػادة 

 :تعػاريف
      في تطبيق أحكاـ ىذه البلئحة تدؿ األلفاظ كالعبارات اآلتية عمى المعاني 

 :- المبينة فيما يمي ما لـ تدؿ القرينة عمى ذلؾ
 :اللانػكف 

 .ـ كالقكانيف المعدلة لو1980لسنة  (13)     ىك قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 :قانػكف التلاعد

 .ـ كالقكانيف المعدلة لو1967     ىك قانكف التقاعد الصادر سنة 
 :قانػكف التأميف االجتماعي

 .ـ كالقكانيف المعدلة لو1957لسنة  (53)     ىك قانكف التأميف االجتماعي رقـ 
 :قانػكف تلاعد العسكرييف

 .ـ بشأف تقاعد العسكرييف كالقكانيف المعدلة لو1974لسنة  (43)    ىك القانكف رقـ 
 : قانػكف الخدمة المدنية

 .ـ كالقكانيف المعدلة لو1976لسنة  (55)    ىك قانكف الخدمة المدنية رقـ 
 :قانػكف العمل

 .ـ بشأف العمل كالقكانيف المعدلة لو1970لسنة  (58)     ىك القانكف رقـ 
 :قانػكف مرتبات الكطنييف

ـ بشأف نظاـ مرتبات لمعامميف 1981لسنة  (15)     ىك القانكف رقـ 
 .الكطنييف بالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية كتعديبلتو

 :المممػكف 
لسنة  (13)    ىك كل مف ينتفع بأحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 .ـ سكاء كاف مف المشتركيف أك كاف مف غير المشتركيف1980
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 :المشتػرؾ
( 13)     ىك المضمكف الذؼ ينتفع بأحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

ـ مقابل أداء االشتراكات، كالمشترككف في نظاـ الضماف 1980لسنة 
االجتماعي ىـ الشركاء، كالمكظفكف، كالعماؿ، كالعامميف لحساب أنفسيـ 

 .كذلؾ عمى الكجو الذؼ تبينو أحكاـ ىذه البلئحة
 .كينتفع بأنظمة الضماف االجتماعي كذلؾ أفراد أسر ىذه الفئات األربعة

 :جيات العمل أك الخدمة
ىي الجيات التي يعمل لدييا أك يستخدـ بيا مكظفكف أك عماؿ،  - أ

كيشمل ذلؾ الكحدات اإلدارية العامة كالجيات العامة عمى اختبلؼ 
أنكاعيا كما يشمل أصحاب األعماؿ سكاء كانكا أفرادًا أك شركات أك 

 .أشخاصًا اعتبارية أخرػ كسكاء كانكا مكاطنيف أك أجانب

 كتعتبر في حكـ جية العمل أك الخدمة مف حيث االلتزاـ بأحكاـ  - ب
قانكف الضماف االجتماعي كأحكاـ ىذه البلئحة، المنشآت كالكحدات 
اإلنتاجية بالنسبة إلى التزاماتيا الضمانية المتعمقة بالشركاء فييا، 

كأصحاب األعماؿ الزراعية كالصناعية كغيرىا كذك الميف كالحرؼ 
 .كذلؾ فيما يتعمق بالتزاماتيـ الضمانية نحك أنفسيـ

 :المرتب أك األجر
     ىك المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكات 
المكظفيف كالعامميف بعقكد المضمكنيف المشتركيف، كما يسكؼ عمى أساسو ما 
يستحقكنو مف معاشات كمنافع ضمانية أخرػ ، كيشمل ما يتقاضاه المكظف 
أك العامل بعقد مف مرتب أساسي أك أجر أساسي مضافًا عميو ما يستحقو 

مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ بشرط  أف تككف ىذه اإلضافات ذات 
صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة، كذلؾ سكاء كاف المرتب أك األجر يؤدػ مف 

 .جية العمل أك غيرىا كسكاء كاف يؤدػ نقدًا أك عيناً 
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 :الدخػل
    ىك الدخل المفترض لمشركاء في المنشآت اإلنتاجية، أك الدخل المفترض 

لمعامميف لحساب أنفسيـ مف أفراد ك تشاركيات ، كذلؾ عمى النحك الذؼ 
تحدده أحكاـ ىذه البلئحة فيما يتعمق بالفئتيف المذككرتيف مف المشتركيف 

 .المضمكنيف
 :االشتراؾ

    ىك المبمغ الذؼ تفرضو البلئحة بناء عمى أحكاـ قانكف الضماف 
االجتماعي عف كل مشترؾ مف المشتركيف في مقابل المنافع الضمانية 

كيككف جزءًا مف إيرادات صندكؽ الضماف االجتماعي، كيجكز تعديمو كفقًا 
 .ألحكاـ القانكف 
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جراءاتو: الباب األكؿ  أحكاـ التسجيل كا 
 (2)مادة 

 :التسجيل
تسجل في السجبلت التي تعد لذلؾ في فركع صندكؽ الضماف االجتماعي 
أسماء كبيانات كل مف جيات العمل أك الخدمة الكائنة بدائرة اختصاصيا 

كالمضمكنيف المشتركيف التابعيف ليا، كتتبع في كل ما يتعمق بالتسجيل 
 .الضماني األحكاـ كاإلجراءات المنصكص عمييا بالمكاد التالية

 (3)مػػادة 
 :فئات المممكنيف المشتركيف

 :المضمكنكف المشترككف الكاجب تسجيميـ أربع فئات كىى
 .الشركاء ( أ

 .المكظفكف العمكميكف  ( ب

 .العاممكف لحساب أنفسيـ (ج
العاممكف بمقتضى عقكد عمل مف غير مف ذكركا في فئات المضمكنيف  (د

 .المشتركيف الثبلثة السابقة
 (4)مػػػادة 

 :الشركػاء
     الشركاء ىـ المنتجكف الذيف يساىمكف بعمميـ في كحدة أك منشأة إنتاجية يطبق 

حيث يككف دخل الشريؾ فييا نصيبًا مف األرباح  (شركاء ال أجراء )بيا نظاـ 
 .الصافية يتحدد بعد خصـ نصيب المكاد كأدكات اإلنتاج

 (5)مػػادة 
 :المكظفكف 

المكظفكف ىـ مكظفك الكحدات اإلدارية العامة كىى أمانات المجاف  ( أ
الشعبية العامة النكعية كالبمديات كالييئات كالمؤسسات كالمصالح العامة 

كاإلدارات العامة التابعة ليا كاألجيزة العامة القائمة بذاتيا، كرجاؿ 
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القضاء كالنيابة العامة كالسمؾ السياسي كالقنصمي كرجاؿ الشرطة كحرس 
 .الجمارؾ

 كيعتبر في حكـ المكظفيف مف حيث االنتفاع بقانكف الضماف االجتماعي  ( ب
كالخضكع ألحكاـ ىذه البلئحة، أمناء المؤتمرات الشعبية كأمناؤىا 

المساعدكف كأمناء المجاف الشعبية كأعضائيا بالكحدات اإلدارية العامة 
 .كرؤساء كأعضاء مجالس الييئات كالمؤسسات العامة

كتسرؼ عمى المكظفيف غير الميبييف المقيميف في الجماىيرية العظمى  (ج
أنظمة التسجيل كاالشتراكات كينتفعكف بأحكاـ الضماف االجتماعي بشرط 

 .إبداء المكافقة مف جانبيـ أك االتفاؽ مع الدكؿ التابعيف ليا
عمى أصحاب المعاشات الذيف يعممكف ( ج)كما يسرؼ حكـ الفقرة   (د

لحساب أنفسيـ كذلؾ خبلؿ سنة مف بداية مزاكلة النشاط أك مف تاريخ نفاذ 
ىذه البلئحة، كال يجكز ليـ العدكؿ عف ذلؾ بعد إعادة تسجيميـ بأنظمة 

 .الضماف االجتماعي
 (6)مػػػادة 

 :العاممكف بعلكد عمل
     كيقصد بيـ في تطبيق أحكاـ ىذه البلئحة الذيف يعممكف لدػ الغير 
بمقتضى عقد عمل مكتكب أك شفكؼ مقابل أجر أك مرتب ،  يؤدؼ نقدًا 

أكعينًا سكاء كاف ذلؾ قي أعماؿ غير إنتاجية أك في أعماؿ إنتاجية ال يطبق 
بشأنيا نظاـ الشركاء ، سكاء كاف العامل مكاطنًا أك أجنبيًا كأيًا كانت جية 
العمل سكاء كانت جية عامة أك جية خاصة، كذلؾ مع مراعاة األحكاـ 

 .الكاردة بيذه البلئحة كأحكاـ االتفاقيات الدكلية
 (7)مػػػادة 

المشتركيف الكاجب تسجيميـ  (العامميف بمقتضى عقكد عمل  )     يككف مف فئة 
 :كفقًا ألحكاـ ىذه البلئحة

 .العاممكف بمقتضى عقكد عمل ممف كاف يسرؼ عمييـ قانكف التأميف االجتماعي ( أ
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العاممكف بمقتضى عقكد الذيف كاف يستثنييـ قانكف التأميف االجتماعي مف  ( ب
 :الخضكع ألحكامو كبصفة خاصة

 .عماؿ المنشآت التي يقل عدد عماليا عف خمسة (1

 .عماؿ الزراعة كعماؿ الرعي كتربية الحيكاف (2

العماؿ المكسميكف كالعماؿ الذيف يستخدمكف في أعماؿ عرضية أك مؤقتة كذلؾ  (3
 .أيا كانت مدة العمل

المتدربكف المدنيكف كالعسكريكف الذيف تصرؼ ليـ منح أك مكافآت شيرية مقابل  (4
التدريب سكاء أكاف التدريب يتـ في المراكز أك المعاىد أك الكميات المعدة لذلؾ 

 .أك في مكاقع العمل أك اإلنتاج

كيعامل المتدرب في حالة العجز أك الكفاة قبل التخرج معاممة قرينة العامل مف حيث 
 .المرتب األساسي كعبلكتا السكف كالعائمة فقط

زكجة صاحب العمل أك زكج صاحبة العمل كأكالد أؼ منيما ككالداه متى كاف  (5
 .بينيـ كبيف صاحب العمل عقد عمل مكتكب

 .العاممكف بخدمة المنازؿ في األحكاؿ التي يجكز فييا ذلؾ (6

المسجكنكف الذيف يجرؼ تشغمييـ أثناء مدة السجف، مع مراعاة أحكاـ قانكف  (ج
كأنظمة السجكف عمى أف تككف أمانة المجنة الشعبية العامة لمعدؿ ىي جية العمل 

 .بالنسبة ليـ
 :كال يخمع ألحكاـ قانكف المماف االجتماعي

الرعايا األجانب المقيميف في الجماىيرية العظمى بسبب عمميـ في البعثات  ( أ
 .الدكلية أك الدبمكماسية أك القنصمية أك في أعماؿ الخبرة العسكرية

أفراد أطقـ السفف كالطائرات األجنبية خبلؿ كجكدىا داخل الحدكد الميبية لغير  ( ب
 .المبلحة الداخمية أك الطيراف الداخمي

 (8)مػػػادة 
 :العاممكف لحساب أنفسيـ

العاممكف لحساب أنفسيـ ىـ أصحاب الميف الحرة أك الحرؼ الذيف ال  ( أ
يعممكف لدػ الغير كال تربطيـ بالغير صمة استخداـ، كأصحاب األعماؿ 
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الزراعية أك الصناعية كالعاممكف ألنفسيـ في الرعي كتربية الحيكاف أك 
 .غير ذلؾ مف األعماؿ التي ال يطبق فييا نظاـ الشركاء

ذا كاف العامل لحساب نفسو مف المقيميف في الجماىيرية العظمى مف  ( ب  كا 
غير الميبييف فيشترط لسرياف أحكاـ ىذه البلئحة عميو كالنتفاعو بأنظمة 
الضماف االجتماعي إبداء المكافقة مف جانبو أك االتفاؽ مع الدكلة التابع 

 .ليا

 (9)مػػػادة 
 :الممـز بالتسجيل

 :يقع االلتزاـ بالتقدـ لمتسجيل عمى
 .المنشأة أك الكحدة اإلنتاجية بالنسبة لمشركاء فييا ( أ

 جية العمل كالخدمة أيا كانت بالنسبة إلى المكظفيف كالعامميف بعقكد  ( ب
 .عمل بيا

 . العامل لحساب نفسو بالنسبة إلى تسجيل نفسو(ج
 (10)مػػػادة 

 :التسجيل ااجباري 
التسجيل الضماني إلزامي فيما يتعمق بجميع أفراد فئات المضمكنيف  ( أ

المشتركيف الذيف تنطبق عمييـ أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كذلؾ 
في حدكد أحكاـ ىذه البلئحة كبشرط تكفر المياقة الصحية لمعمل أك 

 .النشاط الذؼ يزاكلو

 كال يترتب عمى تقصير الممـز بالتسجيل في القياـ بكاجب التسجيل  ( ب
 .ضياع حق المضمكف أك المستحقيف عنو في المنافع الضمانية

 كفي حالة عدـ التسجيل يقـك فرع الصندكؽ المختص بتسجيل (ج
المضمكنيف باعتباره مشتركًا حسب الفئة التي ينتمي إلييا مف بيف فئات 

المضمكنيف كتقيد االشتراكات المتعمقة بو كالمستحقة الدفع عنو، كيرجع عمى 
كل طرؼ مف الممزميف بأداء ىذه االشتراكات بحصتو فييا مع مراعاة حكـ 

 .مف ىذه البلئحة (64)مف المادة  (ب)الفقرة 
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 (11)مػػػادة 
  :عدـ ازدكاج التسجيل

         يجرؼ تسجيل المضمكف المشترؾ مرة كاحدة كفي مكاف كاحد، 
كيراعى أال يتعدد التسجيل بالنسبة  إلى أؼ مشترؾ، فإذا تعددت أماكف عمل 

أك خدمة المشترؾ أك نشاطو فيتـ تسجيمو لدػ فرع الصندكؽ المختص 
الكائف بدائرتو جية خدمتو أك عممو األصمي أك مقر نشاطو األساسي دكف 

 .غيره
 (12)مػػػادة 

 :العمل األساسي
يسجل المضمكف المشترؾ عمى أساس عممو األصمي أك نشاطو  (1

 :- األساسي، كبناء عمى ذلؾ

فإف المضمكف الذؼ يجمع بيف العمل كمكظف عاـ كبيف أؼ عمل أك  ( أ
نشاط آخر، تعتبر الكظيفة العامة ىي نشاطو األساسي كيسجل عمى 

 .أساس ىذه الكظيفة

المضمكف الذؼ يجمع بيف العمل كشريؾ في اإلنتاج كبيف العمل في  ( ب
مينة أك حرفة أك غير ذلؾ مف األعماؿ يسجل عمى أساس عممو كشريؾ 

 .منتج

 العامل بعقد عمل يسجل عمى أساس عممو كلك كاف يجمع بينو كبيف (ج
 .عمل أك نشاط آخر

 عمى أف يراعى في جميع األحكاؿ، بالنسبة إلى المشترؾ الذؼ يجمع بيف (2
عدة أعماؿ أك خدمات، أف يدخل ما يحصل عميو مقابل كل أعمالو كخدماتو 
في حساب االشتراكات التي تستحق عنو كفي تسكية المنافع الضمانية التي 

 .مف ىذه البلئحة (39)تستحق لو مع مراعاة المادة 
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 (13)مػػػادة 
 :العامل لحساب نفسو

العامل لحساب نفسو إذا تعددت أكجو نشاطاتو الزراعية أك الرعكية أك  ( أ
الصناعية أك المينية أك الحرفية فإنو يسجل مرة كاحدة عمى أف تؤخذ في 
االعتبار بالنسبة إليو جميع الدخكؿ المتحصمة لو مف مختمف األعماؿ 

مف  (12)مف المادة  (2)التي يباشرىا لحساب نفسو مع مراعاة الفقرة 
 .ىذه البلئحة

كفي أعماؿ الزراعة كالرعي كتربية الحيكاف كفي الصناعات المنزلية  ( ب
كاليدكية، حيث يشترؾ في اإلنتاج أفراد األسرة كال يككف لمزكجة أك األكالد 

 .دخل مستقل، يقتصر التسجيل عمى رب األسرة كيككف ىك المشترؾ

 أما إذا كاف ألؼ فرد مف أفراد األسرة دخل مستقل مف إنتاجو في أؼ (ج
نشاط مف األنشطة المذككرة، فيسجل أسمو عمى استقبلؿ بكصفو مضمكنًا 

 .مشتركاً 
 (14)مػػػادة 

 : مكاف التسجيل
يتـ تسجيل جيات العمل كالخدمة كالمشتركيف مف أؼ فئة كانكا في فرع  ( أ

الصندكؽ المختص الذؼ يقع بدائرة اختصاصو مقر عمل أك نشاط 
مف ىذه  (9)الجية الممزمة بالتقدـ لمتسجيل كالمشار إلييا بالمادة 

 .البلئحة

 كفي حالة تعدد فركع المنشأة أك جية العمل أك الخدمة يتـ تسجيل كل  ( ب
فرع مف فركعيا لدػ فرع الصندكؽ المختص الذؼ يقع ىذا الفرع في 

 .مف ىذه البلئحة (22)نطاؽ اختصاصو كذلؾ مع مراعاة حكـ المادة 

 (15)مػػػادة 
 :رقـ التسجيل

 .يككف لكل مشترؾ رقـ تسجيل كما يككف لكل جية عمل أك خدمة رقـ تسجيل ( أ

 . كيتحدد رقـ التسجيل الضماني عمى مستكػ المنطقة الضمانية ( ب
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 كتزكد كل منطقة ضمانية بكحدة مف كحدات النظاـ اآللي، كيجرؼ التنسيق بيف (ج
 .الكحدات عمى مستكػ الجياز اآللي المركزؼ بصندكؽ الضماف االجتماعي

 (16)مػػػادة 
 :مناطق التسجيل

    تنقسـ الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى إلى مناطق تسجيل 
 :- ضمانية، كذلؾ عمى النحك اآلتي

 :المنطلة األكلى (1
 .   كمقرىا البيضاء كتشمل دائرة اختصاص بمدية الجبل األخضر

 :المنطلة الثانية (2

 .   كمقرىا بنغازؼ كتشمل دائرة اختصاص بمدية البياف األكؿ
 :المنطلة الثالثة (3

 .    كمقرىا مصراتة كتشمل دائرة اختصاص بمدية خميج سرت
 :المنطلة الرابعة (4

 .   كمقرىا طرابمس كتشمل دائرة اختصاص بمدية طرابمس
 :المنطلة الخامسة (5

 .   كمقرىا الزاكية كتشمل دائرة اختصاص بمدية الزاكية
 :المنطلة السادسة (6

 .   كمقرىا غرياف كتشمل دائرة اختصاص بمدية الجبل الغربي
 :المنطلة السابعة (7

 .كمقرىا سبيا كتشمل دائرة اختصاص بمدية الشرارة
      كيجكز إضافة مناطق جديدة أك إلغاء بعض المناطق أك التعديل في 

دكائر اختصاص المناطق المذككرة بيذه المادة كذلؾ بقرار مف المجنة 
الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي بناء عمى اقتراح مف فرع الصندكؽ 

 .المختص
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 (17)مػػػادة 
 :السجالت

        يعد في كل فرع مف فركع صندكؽ الضماف االجتماعي المختص 
سجبلف ، احدىما لتسجيل جيات العمل كالخدمة سكاء كانت منشآت إنتاجية 

أك كحدات إدارية عامة أك أصحاب عمل، كالثاني لتسجيل المضمكنيف 
 .المشتركيف

 (18)مػػػادة 
 :تسجيل جيات العمل أك الخدمة

      عمى كل ممـز بالتسجيل  سكاء كاف منشأة أك كحدة إدارية عامة أك 
جية خدمة أك عمل أيا كانت أك عامبًل لحساب نفسيػ أف يتقدـ إلى فرع 

الصندكؽ المختص بطمب تسجيل أسمو في سجل جيات العمل أك الخدمة 
 .بو

      كيككف تقديـ الطمب عمى النمكذج المعد لذلؾ كيبيف فيو أسـ الممـز 
بالتسجيل كالبيانات المتعمقة بو كبنشاطو كتاريخ بدء ذلؾ النشاط كعنكانو 

 .كمقره
     كيجب عمى الممـز بالتسجيل تقديـ ىذا الطمب في مكعد ال يجاكز 

خمسة عشر يكمًا مف تاريخ اكتساب جية العمل أك الخدمة ىذه الصفة أك 
 .تاريخ بدء نشاطيا

 (19)مػػػادة 
 :تسجيل المممكنيف المشتركيف

عمى كل ممـز بالتسجيل أف يتقدـ إلى فرع الصندكؽ المختص بطمب  ( أ
تسجيل أسماء كبيانات العامميف معو مف الشركاء كالمكظفيف كالعامميف 
بعقكد في سجل المضمكنيف المشتركيف كتسجيل أسمو ىك كذلؾ متى 

 .كاف مف العامميف لحساب أنفسيـ
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 كيقدـ ىذا الطمب في ميعاد ال يجاكز سبعة أياـ مف تاريخ التحاؽ  ( ب
المضمكف المشترؾ بالعمل أك الخدمة لدػ الممـز بالتسجيل أك مف تاريخ 

 .بدء نشاط العامل لحساب نفسو

 كيككف تقديـ الطمب عمى النمكذج المعد لذلؾ كيبيف فيو أسـ المضمكف (ج
المشترؾ كتاريخ كمحل ميبلده كجنسيتو كالبيانات المتعمقة بشخصو كعممو أك 

 .خدمتو كتاريخ بدء العمل أك الخدمة كمقرىا
 كعمى كل مضمكف أف يساعد جية العمل أك الخدمة في شأف إعداد ىذه (د

 .البيانات كتحرير نمكذج طمب التسجيل
 (20)مػػػادة 
 :رقـ تسجيل جية العمل أك الخدمة

     يعطى فرع الصندكؽ المختص رقـ تسجيل لكل جية عمل أك خدمة 
تسجل لديو، كتبمغ كل جية برقـ تسجيميا الضماني في إشعار التسجيل 
الذؼ يسمـ إلييا عمى النمكذج المعد ليذا الغرض، كيظل ىذا الرقـ ثابتًا 

كيذكر في جميع المحررات المتبادلة بيف جيات الضماف االجتماعي كبيف 
 .جية العمل أك الخدمة

 (21)مػػػادة 
 :رقـ تسجيل المشترؾ

        يعطي فرع الصندكؽ المختص كل مضمكف مشترؾ يسجل لديو رقـ 
تسجيل  كال يجكز أف يككف لممشترؾ الكاحد أكثر مف رقـ تسجيل كاحد، 

كيظل ىذا الرقـ ثابتًا لممشترؾ بصفة دائمة طكاؿ حياتو كبعد مماتو، كيراعى 
ذكر رقـ التسجيل في جميع المعامبلت الضمانية المتعمقة بالمشترؾ نفسو 

 .كبكرثتو المستحقيف عنو بعد كفاتو
 (22)مػػػادة 

 :الملر الرئيسي كالفركع
في حالة تعدد أماكف نشاط أك عمل الجية الممزمة بالتسجيل يتـ تسجيل  ( أ

مقرىا الرئيسي لدػ فرع الصندكؽ المختص الذؼ يقع بدائرة اختصاصو 
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ىذا المقر، كيتـ تسجيل كل فرع مف فركعيا ككل كحدة مف كحداتيا عمى 
حدة لدػ فرع الصندكؽ المختص الذؼ يقع في نطاقو مقر الفرع أك 

 .الكحدة

إذا أثبت لفرع الصندكؽ المختص الذؼ يقع بدائرة اختصاصو مشركع مف  ( ب
المشركعات التي تنفذىا جية مف الجيات الممزمة بالتسجيل أك نشاط فرع 

مف فركع ىذه الجية أك كحدة مف كحداتيا، بأف ىذه المشركع أك ذلؾ 
النشاط ليس مستقبًل بذاتو مف النكاحي اإلدارية كالمالية كالمحاسبية، 

فيكتفي بتسجيل المشركع أك النشاط المذككر لدػ فرع الصندكؽ 
 .المختص الذؼ يقع بدائرتو المقر الرئيسي لمجية الممزمة بالتسجيل

 (23)مػػػادة 
 :تعديل البيانات

 أف يبمغ فرع الصندكؽ المختص – أيا كاف –عمى كل ممـز بالتسجيل  ( أ
بكل تغيير أك تعديل يطرأ عمى البيانات السابق تقديميا مف جانبو في 

نمكذج طمب التسجيل سكاء تعمق ىذا التغيير أك التعديل بشكل المنشأة 
 أك بعنكانيا أك مقرىا أك نكع – أيا كانت –أك جية العمل أك الخدمة 

نشاطيا أك عمميا أك بغير ذلؾ مف البيانات الخاصة بيا، أك تعمق 
التغيير أك التعديل بمكظفييا أك عماليا أك الشركاء فييا كمدة عمميـ أك 

خدمتيـ أك أجكرىـ أك مرتباتيـ أك نقميـ أك انتياء عمميـ أك خدماتيـ، أك 
 .غير ذلؾ مف البيانات المتعمقة بيـ

 كعمى كل ممـز  بالتسجيل اإلببلغ كذلؾ عف تكقف عممو أك نشاطو أك  ( ب
 .انتيائو كسبب ذلؾ كظركفو

 (24)مػػػادة 
 :األعماؿ اامافية

إذا ندب المشترؾ أك أعير مف جية عمل أك خدمة إلى جية عمل أك  ( أ
 باإلضافة إلى عممو أك – عمى أؼ نحك –خدمة أخرػ أك أسند إليو 

خدمتو عمل أك خدمة في جية أخرػ، فتككف جية العمل أك الخدمة 
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األخيرة ممزمة بإببلغ فرع الصندكؽ المختص عف عممو الجديد معيا أك 
 .خدمتو اإلضافية فييا

 كيظل لممشترؾ في ىذه الحالة رقـ تسجيمو فبل يتعدد ىذا الرقـ كال  ( ب
يتغير ميما تعددت أكجو عمل المشترؾ كنشاطو، كيؤشر في سجل 

المضمكنيف بالبيانات المتعمقة بالعمل الجديد أك الخدمة اإلضافية، عمى 
أف يدخل ما يحصل عميو المشترؾ مقابل عممو أك خدمتو الجديدة 

اإلضافية في حساب االشتراكات التي تستحق منو كفي تسكية المنافع 
 .التي تستحق لو

 (25)مػػػادة 
 :ميعاد اابالغ

يتـ اإلببلغ في جميع األحكاؿ المنصكص عمييا بالمادتيف السابقتيف 
عمى النمكذج المعد لذلؾ خبلؿ ثبلثة أياـ مف حصكؿ التغيير أك 

 .التعديل أك بدء العمل أك الخدمة اإلضافية أك تكقف النشاط أك انتيائو
 (26)مػػػادة 
 :المسئكليف بجيات العمل أك الخدمة

عمى كل جية عمل أك خدمة ممزمة بالتسجيل أف تخصص فييا مسئكاًل  ( أ
أك مسئكليف عف شئكف تسجيل المشتركيف كعف غير ذلؾ مف المعامبلت 

الضمانية، كعمييا أف تخطر فرع الصندكؽ المختص بأسماء ىؤالء 
المسئكليف كصفاتيـ كعناكينيـ كنماذج تكقيعاتيـ كبكل تغيير يطرأ عمى 

 .ىذه األسماء كالصفات كالعناكيف كنماذج التكقيعات

 كتعتبر الرسائل المكجية مف الجيات المختصة في شئكف الضماف  ( ب
االجتماعي إلى ىؤالء المسئكليف مكجية إلى جيات العمل أك الخدمة 

 .المذككرة
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 (27)مػػػادة 
 :البطاقة الممانية

يعد فرع الصندكؽ المختص بطاقة ضمانية عمى النمكذج الخاص بذلؾ  ( أ
 .بقصد التعريف بالمضمكف المشترؾ لدػ مختمف الجيات الضمانية

 كتتضمف ىذه البطاقة بيانات بشأف أسـ المشترؾ كفرع الصندكؽ  ( ب
المختص المسجل لديو كرقـ تسجيمو كتاريخ كمحل ميبلده كرقـ بطاقتو 

الشخصية أك جكاز سفره أف كاف مف غير المكاطنيف كتمصق بيا صكرتو 
 .الشمسية

 . كتسمـ البطاقة إلى المشترؾ عف طريق جية العمل أك الخدمة التابع ليا(ج
برازىا لدػ كل معاممة (د  كعمى المشترؾ المحافظة عمى ىذه البطاقة كا 

 .ضمانية ككمما طمب إليو ذلؾ
 كعميو في حالة فقدىا أك تمفيا إخطار الشرطة كفرع الصندكؽ المختص (ىػ

 .بذلؾ
 (28)مػػػادة 

 :إشعار التسجيل
 أف تحتفع لدييا بإشعار – أيا كانت –       عمى كل جية أك خدمة 

التسجيل الصادر إلييا مف فرع الصندكؽ المختص كالذؼ يفيد تسجيميا ىي 
كتسجيل  المضمكنيف العامميف بيا مف أية فئة كانكا لدػ فرع الصندكؽ 

 .المختص
 .كيقع ىذا االلتزاـ عمى العامل لحساب نفسو في شأف تسجيمو ىك ضمانياً 
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 الباب الثانػػػي
 بشأف االشتراكات
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 الفصل األكؿ
 في تحديد االشتراكات

 (1)(29)مػػػادة 

 :االشتراكات المفركمة
 :-تفرض في مقابل المنافع النقدية،االشتراكات اآلتية

 :اشتراؾ المعاش ( أ

     كىك اشتراؾ كاحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركيف مقابل 
معاشات الشيخكخة كالعجز بسبب إصابة العمل، كالعجز الكمي لغير إصابة 
العمل، كمعاشات الكرثة، كالمنح المقطكعة، كقد حددت قيمة ىذا االشتراؾ 

 .بعشرة كنصف في المائة
 :اشتراؾ المساعدات ( ب

 في أنفسيـالنسبة إلى فئة المشتركيف العامميف لحساب        كيفرض ب
مقابل المنافع النقدية قصيرة األمد التي تستحق ليـ، كقد حددت قيمة ىذا 

 .االشتراؾ بكاحد كنصف بالمائة
 :اشتراؾ الرعاية الصحية (ج

 :-   كيفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركيف كينقسـ إلى قسميف
 مقابل خدمات الرعاية الصحية النكعية التي يقدميا :اللسـ األكؿ (1

 .صندكؽ الضماف االجتماعي لممشتركيف، كقد حدد بكاحد في المائة

 مقابل الخدمات الطبية األساسية التي تقدميا أمانة المجنة :اللسـ الثاني (2
الشعبية العامة لمصحة لممشتركيف كأفراد أسرىـ كقد حدد باثنيف كنصف 

 .في المائة

 
 
 

                                           
  .108 إلى104ـ كالمنشكر في الصفحة مف 2014لسنة  (270 )عدلت بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ(1)
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( 30)مػػػادة 
 :دخل الشريؾ في اانتاج

تحدد االشتراكات بالنسبة إلى الشركاء في المنشآت اإلنتاجية التي يطبق  ( أ
 عمى أساس دخل مفترض يختاره الشريؾ – شركاء ال أجراء –بيا نظاـ 

 :-مف بيف قائمة الدخكؿ المفترضة اآلتية
          دينار شيرياً 150
          دينار شيرياً 200
          دينار شيرياً 250
          دينار شيرياً 300
          دينار شيرياً 350
          دينار شيرياً 400
          دينار شيرياً 450
          دينار شيرياً 500
          دينار شيرياً 550
          دينار شيرياً 600
كيخضع اختيار الشريؾ لمدخل المفترض لمكافقة المنشآت اإلنتاجية  ( ب

 .كاعتماد فرع الصندكؽ المختص

 كيراعى أف يتناسب الدخل المفترض الذؼ يتـ اختياره مع النصيب مف (ج
األرباح الصافية لممنشأة الذؼ يتكقع حصكلو عميو كعمى أال يتعدػ الحد 

 .األعمى لمدخل المفترض
 (1)(31)مػػػادة 

 
 :دخل العامل لحساب نفسو

تحدد االشتراكات، فيما يتعمق بالعامميف لحساب أنفسيـ عمى أساس دخل  ( أ
 :- مفترض يختاره المشترؾ مف بيف قائمة الدخكؿ المفترضة اآلتية

         دينار شيرياً 150
         دينار شيرياً 200
         دينار شيرياً 250
         دينار شيرياً 300
         دينار شيرياً 350
         دينار شيرياً 400
         دينار شيرياً 450
         دينار شيرياً 500
         دينار شيرياً 550
          دينار شيرياً 600

                                           
 .108 إلى104ـ كالمنشكر في الصفحة مف 2014 لسنة 270عدلت بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ (1)
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كيخضع اختيار المشترؾ لمدخل المفترض العتماد فرع الصندكؽ  ( ب
المختص كيراعى أف يتناسب ذلؾ الدخل المفترض مع دخمو الصافي 

 .الفعمي

كتحدد بقرار مف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي شرائح الدخكؿ 
المفترضة لكافة الميف كالحرؼ كاألنشطة المختمفة بحد أدنى كحد أقصى 
لكل حرفة أك نشاط في حدكد أحكاـ ىذه المادة، كذؾ بالتنسيق مع أمانة 

 .المجنة الشعبية لمتككيف كالتدريب الميني
( 32)مػػػادة 

 :مكابط اختيار الدخل المفترض
في الحاالت المنصكص عمييا بالمادتيف السابقتيف يراعى عند مراقبة  (1

 :-اختيار المشترؾ لمدخل المفترض المناسب، االستيداء بالعكامل اآلتية

 .رأس ماؿ المنشأة ( أ

 .حجـ أعماليا كأنشطتيا كميزانيتيا التقديرية ( ب

 . حساب األرباح كالخسائر في السنة أك السنكات الماضية(ج
 . الضرائب المدفكعة عف دخميا في السنكات المذككرة(د
ذا قامت لدػ فرع الصندكؽ المختص دالئل قكية عمى عدـ صحة (2   كا 

الدخل المفترض الذؼ اختاره المشترؾ ،  فيعدؿ الدخل بقرار مسبب مف 
جانبو كيحدد االشتراؾ عمى أساس ما كرد بيذا القرار، كيظل ىذا القرار 
 .ساريًا ما لـ يمغ أك يعدؿ بقرار مف لجنة المنازعات المختصة كفقًا لمقانكف 

( 33)مػػػادة 
متى تـ اختيار الدخل المفترض كفقًا ألحكاـ المكاد السابقة فإنو يظل مستقرًا  ( أ

 .لمدة سنة عمى األقل كال يجكز تغييره خبلؿ ىذه المدة

 ذات القكاعد – بعد ىذه المدة –كتتبع في شأف طمب تغيير الدخل المفترض 
 .المقررة بالمكاد السابقة
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 كيسرؼ العمل بالدخل المفترض المعدؿ اعتبارًا مف أكؿ السنة الميبلدية  ( ب
 .التالية لقبكؿ طمب التغيير

( 34)مػػػادة 
 :مرتب المكظف

 فيما يتعمق بالمكظفيف –يقصد بالمرتب الذؼ يستحق عنو االشتراؾ  ( أ
 المرتب الفعمي كىك المرتب –مف ىذه البلئحة  (5)الكارد بيانيـ بالمادة 

األساسي لممكظف المشترؾ أؼ أكؿ مربكط درجتو كما استحقو في ىذه 
الدرجة مف عبلكات سنكية كتشجيعية كعبلكة ترقية مضافًا إلى ذلؾ ما 
يستحق لو مف عبلكة السكف، كعبلكة العائمة كسائر العبلكات كالبدالت 
كالمزايا األخرػ ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة التي يحددىا قرار 

 . تصدره المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي

 كتراعى بالنسبة لبدؿ العمل اإلضافي الذؼ يتقاضاه المكظف متى  ( ب
تكفرت لو صفة الثبات كاالستقرار لمدة ستة أشير عمى األقل خبلؿ 

 .السنة الميبلدية الكاحدة، أحكاـ التشريعات المنظمة لبدؿ العمل اإلضافي

كفي حالة تخصيص مسكف لممكظف مف جانب جية العمل تقدر ىذه  (ج
الميزة العينية بقيمة عبلكة السكف التي كانت تستحق لو لك لـ يخصص لو 

 .ذلؾ المسكف
 كال يشمل المرتب المبالغ التي يتقاضاىا المكظف عكضًا عف نفقات (د

 .فعمية كبدؿ السفر كعبلكة البيت كما في حكميا
( 35)مػػػادة 

 :أجر العامل بملتمي علد عمل
 فيما يتعمق بالعامميف بعقكد عمل –يقصد باألجر الذؼ يستحق عنو االشتراؾ ( أ

 األجر الفعمي كىك –مف ىذه البلئحة  (7)ك  (6)الكارد بيانيـ في المادتيف 
كل ما يستحقو العامل المشترؾ لقاء عممو مف مقابل نقدؼ أك عيني أيا 

 .كانت الفترة التي يستحق عنيا
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كيشمل ذلؾ األجر األساسي لمعامل مضافًا إليو ما يتقاضاه في مقابل  ( ب
اإلسكاف كمقابل األعباء العائمية كالعبلكات كالبدالت كالمزايا المالية اآلتية 

 :ذات الصفة المستقرة كالثابتة كالمنتظمة، كىى

 .البدالت النقدية عف األعماؿ الخطرة أك شبو الخطرة أك الضارة بالصحة (1

المكافآت كالمنح كغيرىا مف المبالغ التي تعطى مقابل نشاطو أك جزاء  (2
أمانتو أك كفايتو متى كانت مقررة في عقد العمل أك في المكائح كاألنظمة 

 .أك جرػ العمل بمنحيا

 .نصيب العامل في األرباح (3

 .العبلكات التي تصرؼ بسبب غبلء المعيشة (4

 .المزايا العينية التي تقدـ لمعامميف (5

ما يحصل عميو العاممكف بالفنادؽ كالمطاعـ كالمقاىي كغيرىا مف المحاؿ  (6
العامة مف ىبات مف غير صاحب العمل إذا تضمف عقد العمل أك لكائح 

 .كأنظمة العمل قكاعد لضبطيا

بدؿ العمل اإلضافي متى كانت لو صفة الثبات كاالستقرار لمدة ستة  (7
أشير عمى األقل خبلؿ السنة الميبلدية الكاحدة مع مراعاة أحكاـ 

 .التشريعات المنظمة لبدؿ العمل اإلضافي

 كال يشمل األجر ما يتقاضاه العامل مف مبالغ عكضًا عف نفقات فعمية كبدؿ (ج
 .السفر كعبلكة المبيت كما في حكميا

 يتـ احتساب االشتراؾ ا لضماني بالنسبة لمعامميف الكطنييف في الشركات (د
( 15)األجنبية كجيات العمل غبر الكطنية بما ال يتعارض كأحكاـ القانكف رقـ 

 .ـ1985لسنة  (5)ـ المعدؿ بالقانكف رقـ 1981لسنة 
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( 36)مػػػادة 
 :المزايا العينية

تقدر المزايا العينية التي تقدـ كأجكر لمعماؿ بقيمتيا، عمى أنو إذ كانت ىذه المزايا 
 :-طعامًا أك مسكنًا فيككف تقديرىا عمى الكجو اآلتي

 :الطعاـ ( أ
 .نصف دينار يكمياً : كجبة رئيسية كاحدة في اليـك

 .دينار كاحد يكمياً : كجبتاف رئيسيتاف أك أكثر في اليـك
 :المسكف ( ب

      كيقدر بقيمة عبلكة السكف التي تستحق لعامل مماثل لو في األجر مف 
العامميف الخاضعيف لنظاـ عبلكة السكف، كتحدد األسس كالقكاعد كالضكابط 

التي تنظـ ميزة عبلكة السكف لممضمكنيف المشتركيف بقرار مف المجنة 
 .الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي

( 37)مػػػادة 
 :األجر باللطعة أك باانتاج

        إذا كاف العامل بعقد يتقاضى أجره بالقطعة أك عمى أساس اإلنتاج 
أك مقابل عمكلة تتحدد بحسب حجـ المبيعات أك ىبة مف العمبلء أك 

بالساعة، فيحسب أجره عمى أساس متكسط ما تتقاضاه عف مدة عممو في 
األشير الثبلثة األخيرة، كبالنسبة إلى العامميف الجدد يؤخذ متكسط أجر 

 .عامل مماثل أساسًا لمحساب
( 38)مػػػادة 

 :تلدير األجر
      إذا لـ تقر جية العمل باألجر الفعمي لمعامل بعقد أك لـ يقتنع فرع الصندكؽ 

المختص بما حصل اإلقرار بو فيتكلى ىذا الفرع تقدير األجر كحساب االشتراؾ عمى 
 .أساسو
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 (1)(39)مػػػادة 
 :حالة الجمع بيف عدة أعماؿ أك خدمات

إذا كاف المشترؾ يعمل لدػ أكثر مف جية عمل أك خدمة كسجل طبقًا  ( أ
مف ىذه البلئحة، فإف ما يتحصل عميو مف دخل أك مرتب  (12)لممادة 

مف غير جية عممو األصمية يحسب ضمف الكعاء الضماني في حدكد 
 .في المائة مف أجره أك مرتبو األساسي بدكف عبلكات (50%)

مف  (13) فإذا كاف المشترؾ عامبًل لحساب نفسو كسجل طبقًا لممادة  ( ب
ىذه البلئحة بيذه الصفة كيقـك بعدة أنشطة أخرػ فإف ما يحصل عميو 

 .مف ىذه المادة (أ)مف دخكؿ، تطبق بشأنيا أحكاـ الفقرة 

كفي جميع األحكاؿ تراعى التشريعات الخاصة بمزاكلة الحرؼ كالميف 
 .كاألنشطة المختمفة إلى جانب العمل األصمي
( 40)مػػػادة 

 :الكعاء ااجمالي لالشتراؾ
       يحسب كل اشتراؾ بنسبة مئكية مف المرتب الفعمي أك األجر الفعمي 

أك الدخل المفترض عمى النحك السالف بيانو كذلؾ قبل استنزاؿ أية 
استقطاعات تجرؼ عميو كالضرائب كالرسـك كقبل خصـ الديكف كاألقساط 

المستحقة عمى المشترؾ كاالستقطاعات األخرػ بسبب الجزاءات أك 
الغرامات أك الخصـ مقابل أياـ الغياب أك ساعات التأخير أك لغير ذلؾ مف 

األسباب التي دعت إلى خفض األجر أك الضرائب أك الدخل كذلؾ مع 
 .مف ىذه البلئحة (43)مراعاة حكـ المادة 

( 41)مػػػادة 
 :الشير ىك الكحدة الزمنية لالشتراؾ

تككف العبرة في تحديد االشتراؾ في جميع األحكاؿ بما يستحق لممشترؾ  ( أ
في كل شير مف أجر فعمي أك مرتب فعمي، أك بدخمو المفترض عف 

                                           
ـ الصادر عف مجمس الكزراء، المنشكر في الصفحة مف 2012لسنة  (405 )عدلت الفقرة األكلى مف ىذه المادة بمكجب القرار رقـ(1)

  .103 إلى 101
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شير، كذلؾ سكاء كاف يحصل عميو فعبًل يكميًا أك أسبكعيًا أك شيريًا أك 
 .سنكيًا أك كاف يستحقو عف أية كحدة زمنية أخرػ 

 . كيقصد بالشير في ىذا الخصكص الشير بحسب التقكيـ الميبلدؼ ( ب

( 42)مػػػادة 
 :حاالت بدء العمل أك الخدمة كانتيائيا

يستحق االشتراؾ عف الشير الذؼ يبدأ فيو المشترؾ العمل أك الخدمة  ( أ
ككذلؾ عف الشير الذؼ ينتيي فيو عممو أك خدمتو كذلؾ عمى أساس 

نسبة عدد أياـ العمل أك الخدمة الفعمية لذلؾ المشترؾ في الشير المذككر 
 .إلى مدة شير كامل

 كفي حالة انتقاؿ المشترؾ مف جية عمل أك خدمة أخرػ تحسب  ( ب
االشتراكات المستحقة عف عممو أك خدمتو عمى أساس المدة الفعمية التي 

 .قضاىا في كل جية منيا

( 43)مػػػادة 
 :فلد األجر بسبب المرض أك ااصابة

إذا فقد المشترؾ كامل أجره أك مرتبو أك دخمو لمدة معينة بسبب المرض  ( أ
أك إصابة العمل أك الكالدة فيعفى مف أداء حصتو مف االشتراؾ عف المدة 
المذككرة عمى أف تعتبر ىذه المدة كما لك كانت مسددة عنيا االشتراكات 

 .بالكامل كذلؾ فيما عدا اشتراؾ المساعدات

 فإذا كاف فقد األجر أك المرتب أك الدخل جزئيًا فيعفى مف أداء االشتراؾ  ( ب
 .عف القدر الذؼ فقده

( 44)مػػػادة 
 :حاالت الكقف كالحرماف

ال يحكؿ دكف استحقاؽ  االشتراؾ الضماني كامبًل كقف المشترؾ عف  ( أ
العمل أك الخدمة بدكف مرتب أك أجر أك دخل، أك بمرتب أك أجر أك 

دخل مخفض أك حرمانو كميًا أك جزئيًا مف مرتبو أك أجره أك دخمو 
بمقتضى أنظمة العمل أك الخدمة أك نقص مرتبو أك دخمو بسبب الخصـ 

 .أك الجزاءات أك االستقطاعات أيا كانت
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 كيبقى قائمًا في ىذه الحاالت التزاـ جية العمل أك الخدمة بأداء حصة  ( ب
المشترؾ في االشتراؾ نيابة عنو عمى أف تعتبر ىذه الحصة المؤداة عنو 
في حكـ القرض الذؼ يمتـز المشترؾ بالكفاء بو لجية العمل أك الخدمة 

 كفقًا لؤلنظمة المعمكؿ بيا فييا 

 .مف ىذه البلئحة (43) كال يخل ما تقدـ بحكـ المادة (ج
( 45)مػػػادة 

 :ااعارة كالندب كالبعثة كالتجنيد
يككف االشتراؾ ا لضماني مستحقًا في حالة إعارة المشترؾ أك ندبو لمعمل  ( أ

بجية أخرػ داخل الجماىيرية العظمى عمى أساس ما يتقاضاه مف مرتب 
أك أجر كمزايا مالية مقررة كفقًا ليذه البلئحة مف جية عممو المنتدب أك 

 .المعار إلييا كذلؾ طيمة فترة الندب أك اإلعارة

 يككف االشتراؾ الضماني مستحقًا في حالة إعارة المشترؾ أك ندبو أك  ( ب
تكميفو بالعمل خارج الجماىيرية العظمى أك إيفاده في بعثة دراسية أك 
دكرة تدريبية أك االستدعاء لمخدمة العسكرية أك الكطنية عمى أساس 

المرتب أك األجر الذؼ كاف يستحق لو مف جية عممو األصمية مضافًا 
 .إليو الترقيات كالعبلكات الدكرية التي تستحق لو

( 46)مػػػادة 
 :ااجازات كااعارات بدكف مرتب

يظل االشتراؾ الضماني مستحقًا في الحاالت التي ال يستحق فييا  ( أ
لممشترؾ أجر أك مرتب أك دخل بالجماىيرية العظمى بسبب إجازة 
دراسية أك إعارة أك إجازة خاصة، كيحسب االشتراؾ في ىذه الحالة 
عمى أساس أخر مرتب أك آخر أجر أساسي تتقاضاه مضافًا إليو 

 .عبلكتا السكف كالعائمة

 كتستمر جية العمل أك الخدمة في أداء حصتيا مف االشتراؾ كحصة  ( ب
 (ب)المشترؾ نيابة عنو، عمى أف تسرؼ في ىذه الحالة حكـ الفقرة 

 .مف ىذه البلئحة (44)مف المادة 
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( 47)مػػػادة 
 :تكزيع عبء االشتراؾ

مع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الدكلية الضمانية يكزع عبء كل اشتراؾ مف 
 :- االشتراكات الضمانية عمى الكجو اآلتي

 :بالنسبة إلى الشركاء ( أ

تؤدؼ المنشأة اإلنتاجية كامل االشتراؾ الذؼ يستحق عف الشريؾ كذلؾ 
 .خصمًا مف نصيب الشركاء في دخل المنشأة

بالنسبة لمعامميف في الجياز ااداري كالمؤسسات كالييئات كالشركات العامة  ( ب
 :-كجيات العمل الكطنية األخرر 

 :- يكزع عبء االشتراؾ عمى ثبلثة أطراؼ بالنسب اآلتية
 .مف االشتراؾ% 5 الخزانة العامة كتتحمل  -1

 .مف االشتراؾ% 70 جية العمل أك الخدمة كتتحمل  -2

 .مف االشتراؾ% 25 المشترؾ كيتحمل  -3

 :بالنسبة إلى العامميف لحساب أنفسيـ (ج
 :- يكزع عبء االشتراؾ عمى طرفيف بالنسب اآلتية

 .مف االشتراؾ% 5 الخزانة العامة كتتحمل  -1

 .مف االشتراؾ% 95 المشترؾ كيتحمل  -2

 :بالنسبة لمعامميف في جيات العمل غير الكطنية (د
 :- يكزع عبء االشتراؾ عمى طرفيف بالنسب اآلتية

 .مف االشتراؾ% 75 جية العمل أك الخدمة كتتحمل  -1

 .مف االشتراؾ% 25 المشترؾ كيتحمل  -2
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( 48)مػػػادة 
 :عبء المشترؾ محدد

 أك لغيرىا مف الجيات أف تحمل المضمكف –ال يجكز لجية العمل أك الخدمة 
المشترؾ بأؼ نصيب مف االشتراؾ يزيد عمى ما حدد بقانكف الضماف االجتماعي 

 .كبأحكاـ ىذه البلئحة
كما ال يجكز بصفة عامة تحميل المشتركيف بنصيب في أعباء منافع الضماف 

االجتماعي أك تكاليف خدماتو يجاكز الحدكد المقررة بالقانكف المذككر أك المكائح التي 
 .تصدر بمقتضاه

( 49)مػػػادة 
 :تحديد االشتراؾ في حالة عدـ تلديـ البيانات

     إذا تخمفت جية العمل أك الخدمة أك تخمف المشترؾ عف تقديـ البيانات 
البلزمة لتحديد قيمة االشتراؾ الكاجب أداؤه، فيتكلى فرع الصندكؽ المختص 
تحديد االشتراؾ عمى أساس آخر بيانات سبق تقديميا إليو أك في ضكء ما 

 .قد يتكافر لديو مف معمكمات أخرػ 
    كيككف قراره في ىذا الشأف ممزمًا لجية العمل أك الخدمة كلممشترؾ ما لـ 
يمغ ىذا القرار أك يعدؿ بقرار يصدر مف الفرع المذككر بعد اإلدالء بالبيانات 

مف  (44)البلزمة كبقرار مف لجنة المنازعات المختصة بمقتضى حكـ المادة 
 .قانكف الضماف االجتماعي

 

 الفصل الثاني
 في أداء االشتراكات
 (50)مػػػادة 

 :أداء االشتراؾ إلزامي
يككف أداء االشتراكات إلزاميًا كذلؾ فيما يتعمق بجميع أفراد فئات  ( أ

المضمكنيف المشتركيف كفي حدكد أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي 
 .كأحكاـ ىذه البلئحة
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 كيستمر االلتزاـ بأداء االشتراؾ طكاؿ مدة خدمة المشترؾ أك عممو  ( ب
كحتى تاريخ انتياء الخدمة أك العمل، كذلؾ مع مراعاة أنو يتعيف كقف 

اقتطاع اشتراؾ المعاش مف مرتب المشترؾ أك أجره أك دخمو ابتداء 
مف التاريخ الذؼ تخكلو فيو مدة خدمتو أك عممو المحسكبة الحد 

مف قانكف ( ج)فقرة  (14)األقصى لممعاش كذلؾ عمبًل بحكـ المادة 
 .الضماف االجتماعي

 (51)مػػػادة 
 :الممـز بأداء االشتراؾ

 :-تمتـز بأداء االشتراكات الضمانية الجيات اآلتية

  المنشآت اانتاجية -1

مف االشتراكات التي تستحق عف الشركاء فييا % 100    كتمتـز بأداء 
 .كذلؾ خصمًا مف نصيب الشركاء في دخل المنشآت

 : الخزانة العامة -2

مف االشتراكات التي تستحق عف المشتركيف مف % 5     كتمتـز بأداء 
 .المكظفيف كالعامميف لدػ الجيات الكطنية كلحساب أنفسيـ

 : جيات الخدمة أك العمل الكطنية -3

مف االشتراكات التي تستحق عف المشتركيف مف % 70     كتمتـز بأداء 
المكظفيف كالعامميف لدييا، كما تمتـز ىذه الجيات بأف تؤدؼ نيابة عف ىؤالء 

مف االشتراكات % 25المكظفيف كالعامميف الحصة التي يحصمكنيا كقدرىا 
 .المستحقة عنيـ

 : جيات العمل أك الخدمة غير الكطنية -4

مف االشتراكات التي تستحق عف المشتركيف مف % 75    كتمتـز بأداء 
العامميف لدييا كما تمتـز ىذه الجيات بأف تؤدؼ نيابة عف ىؤالء العامميف 

 .مف االشتراكات المستحقة عنيـ% 25الحصة التي يتحصمكنيا كقدرىا 
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 : العاممكف لحساب أنفسيـ -5

 .مف االشتراكات التي تستحق عنيـ% 95    كيمتزمكف بأداء 
كتككف كل جية مف الجيات السالفة الذكر ىي المخاطبة بأحكاـ قانكف 

الضماف االجتماعي كأحكاـ ىذه البلئحة باعتبارىا الممـز بأداء 
 .االشتراكات قانكنًا، كذلؾ في الحدكد المقررة بيذه المادة

 (52)مػػػادة 
 :عمل المشترؾ لدر أكثر مف جية

إدا كاف  المشترؾ يعمل أك يخدـ لدػ أكثر مف جية عمل أك خدمة فيككف 
عمى كل جية منيا أف تؤدؼ ما تمتـز بأدائو مف االشتراكات عنو بحسب 

مف ىذه  (39)األجر أك المرتب الذؼ يتقاضاه منيا مع مراعاة حكـ المادة 
 .البلئحة

 (53)مػػػادة 
 :حصة الخزانة العامة

مف االشتراكات المستحقة % 5        تؤدؼ حصة الخزانة العامة كقدرىا 
عف المشتركيف مف المكظفيف كالعامميف لدػ جيات عمل كطنية كالعامميف 

لحساب أنفسيـ، كذلؾ بطريق التحكيل مباشرة مف أمانة المجنة الشعبية 
لمخزانة إلى حساب صندكؽ الضماف االجتماعي بالمصرؼ، خبلؿ مدة ال 

 .تجاكز العشرة أياـ األكلى مف الشير الميبلدؼ لتاريخ المطالبة

 (54)مػػػادة 

 :التزاـ المنشآت اانتاجية
 شركاء ال –        عمى كل منشأة مف المنشآت اإلنتاجية التي يطبق بيا نظاـ 

 كعمى كل فرع مف فركعيا ككل كحدة مف كحداتيا، أف تؤدؼ شيريًا كامل –أجراء 
االشتراكات المستحقة عف الشركاء فييا إلى فرع الصندكؽ المختص بالبمدية الذؼ يقع 
بدائرتو مقر الكحدة أك الفرع كذلؾ لحساب صندكؽ الضماف االجتماعي خبلؿ المدة 

 .المشار إلييا بالمادة السابقة
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 (55)مػػػادة 
 :التزاـ جيات الخدمة كالعمل

عمى كل جية مف جيات الخدمة أك العمل سكاء كانت عامة أك  ( أ
خاصة، بما في ذلؾ األمانات كالمجاف الشعبية كالمصالح كاإلدارات 
العامة كاألجيزة العامة القائمة بذاتيا كالييئات كالمؤسسات العامة 

كالبمديات كالمنشآت كالشركات الكطنية كاألجنبية كأصحاب األعماؿ، 
أف تقتطع مف مرتبات كأجكر المكظفيف كالعامميف بيا قبل الصرؼ، 

مف  (%25)الحصة التي يمتـز بيا ىؤالء المكظفيف كالعاممكف كقدرىا 
االشتراكات المستحقة عنيـ  كعمييا أف تؤدؼ شيريًا ىذه الحصة 

مف  (%75)أك  (%70)باإلضافة إلى الحصة التي تمتـز بيا كقدرىا 
 إلى فرع الصندكؽ المختص – حسب األحكاؿ –االشتراؾ المستحق 

بالبمدية الذؼ يقع  بدائرتو مقر جية العمل أك الخدمة كذلؾ لحساب 
 .صندكؽ الضماف االجتماعي

 فإذا كاف لجية العمل أك الخدمة أكثر مف مقر أك كاف ليا مقر  ( ب
رئيسي كمقار فرعية فيتعيف أداء االشتراكات المتعمقة بالمكظفيف 
كالعامميف في كل فرع إلى فرع الصندكؽ المختص بالبمدية الكائف 

 .بدائرتو كل مقر أك كل فرع عمى حدة كذلؾ لحساب الصندكؽ 
 (56)مػػػادة 

 :قبض األجر مف غير جية العمل
         في الحاالت التي تككف فييا أجكر العامميف كميا مما تدفعو غير جية 

منو، كتمتـز  (%25)العمل، يمتـز ىؤالء العاممكف بأداء حصتيـ مف االشتراؾ كقدرىا 
 .جية العمل بأداء الحصة التي تتحصل بيا مف االشتراؾ كفقًا ألحكاـ ىذه البلئحة

 (57)مػػػادة 
 :التزاـ العامل لحساب نفسو

      عمى كل مشترؾ مف العامميف لحساب أنفسيـ أف يؤدؼ شيريًا حصتو 
منو، إلى فرع الصندكؽ  (%95)في االشتراؾ المستحق عنو كقدرىا 
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المختص بالبمدية الذؼ يقع بدائرة اختصاصو مقر عممو أك نشاطو كذلؾ 
 .لحساب صندكؽ الضماف االجتماعي

 (58)مػػػادة 
 :ميعاد االستحلاؽ كاألداء

يستحق االشتراؾ المتعمق بكل شير ميبلدؼ في اليـك األكؿ مف  -   أ
الشير الميبلدؼ التالي لو مباشرة كيككف االشتراؾ كاجب األداء شيريًا فكر 

 .استحقاقو

كعمى كل مف يمتـز بأداء االشتراؾ كمو أك حصة منو أف يبادر إلى - ب
األداء في اليـك األكؿ مف الشير المذككر أك عمى األكثر قي ميعاد ال 

ال استحقت عميو غرامة التأخير فضبًل – بأؼ حاؿ –يجاكز   اليـك العاشر،كا 
 .عف الجزاءات القانكنية األخرػ 

 كيجكز لفرع الصندكؽ المختص أف يقبل أداء المشترؾ العامل (ج
 .لحساب نفسو حصتو مف االشتراؾ المستحق مقدماً 
 (59)مػػػادة 

 :طريلة األداء
يككف أداء االشتراكات في جميع األحكاؿ بطريق األداء مباشرة لحساب  ( أ

 :-صندكؽ الضماف االجتماعي بإحدػ الكسائل اآلتية

بالدفع إلى فرع الصندكؽ المختص نقدًا أك بصؾ معتمد مف أحد  (1
المصارؼ العاممة بالجماىيرية العظمى كذلؾ لحساب الصندكؽ بأحد 

 .المصارؼ

 .باإليداع لحساب الصندكؽ بأحد المصارؼ (2

 كعمى الممـز باألداء أف يقدـ إلى المكظف المكمف بمراجعة التحصيل   ( ب
بفرع  الصندكؽ المختص خبلؿ عشرة أياـ عمى األكثر مف تاريخ الدفع أك 

اإليداع إيصاؿ التكريد أك قسيمة الدفع كصكرة مف االستمارة المعدة ليذا 
الغرض، كيقـك المكظف المذككر بختـ إيصاؿ التكريد أك قسيمة الدفع بعد 
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مراجعتو أك التثبت مف مطابقة المبمغ المدفكع لمستحقات صندكؽ الضماف 
 .االجتماعي، كما يختـ صكرة االستمارة المذككرة كيعيدىا لصاحب الشأف

أك تاريخ  (أك قسيمة الدفع  ) كيتحدد تاريخ أداء االشتراكات بتاريخ إيصاؿ التكريد (ج
تسميـ الصؾ أك تاريخ إيداع المبمغ لحساب صندكؽ الضماف االجتماعي  في 

 . المصرؼ
 (60)مػػػادة 

 :سجل االشتراكات
يعد فرع الصندكؽ المختص بكل بمدية سجل لمتابعة سداد االشتراكات، 

كتحدد المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي بقرار منيا بيانات ىذا 
 .السجل كنظاـ القيد فيو

 (61)مػػػادة 
 :ااخطار باالشتراكات المدفكعة

يقـك فرع الصندكؽ المختص في كل بمدية بإخطار المشتركيف المسجمة 
أسمائيـ لديو بعدد االشتراكات الضمانية المدفكعة عنيـ كذلؾ بناء عمى 

 .طمب كل منيـ
 (62)مػػػادة 

 :استمارة الصرؼ
 أف تضمف استمارات صرؼ – أيا كانت –عمى جيات العمل كالخدمة  ( أ

 :-المرتبات كاألجكر كالدخكؿ البيانات اآلتية

 .أسـ المشترؾ بالكامل (1

 .رقمو الضماني (2

 .عدد أياـ العمل خبلؿ الشير بالنسبة إلى المشترؾ (3

 .المرتب أك األجر أك الدخل المدفكع لو عف الشير (4

قيمة االشتراؾ الضماني المستحق عف كل مشترؾ كحصة المشترؾ  (5
 .كجية العمل أك الخدمة مف ىذا االشتراؾ
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كعمى جيات العمل أك الخدمة أف تحتفع بصكر مف كل استمارة مف -  ب
 .استمارات الصرؼ المذككرة لمدة ثبلث سنكات عمى األقل

 (63)مػػػادة 
 :-األداء رغـ االعتراض

 أف يكفى بو – كمو أك بعضو –      عمى كل مف يمتـز بأداء االشتراؾ 
عمى النحك المقرر بيذه البلئحة كلك كاف لديو سبب لبلعتراض أك التظمـ، 
كال يمنعو األداء مف تقديـ ما قد يككف لديو مف اعتراضات أك تظممات إلى 

 .الجية  المختصة
 (64)مػػػادة 
 :أثر التخمف عف التسجيل أك األداء

عمى التخمف عف أداء االشتراكات الضمانية مف جانب ال يترتب  ( أ
الممـز بأدائيا، أك التأخير في ذلؾ ضياع حق المشترؾ أك المستحقيف 

 .عنو في المنافع الضمانية

كعمى فرع الصندكؽ المختص الرجكع عمى الممزميف باألداء لمحصكؿ عمى 
مستحقات الصندكؽ في االشتراكات المتأخرة كغرامات التأخير بالطرؽ 

 .المقررة في قانكف الضماف االجتماعي كفي ىذه البلئحة
ذا انتيى نشاط العامل لحساب نفسو ألؼ سبب كاف كاستحق ىك،  ( ب  كا 

أك المستحقكف عنو، منفعة ضمانية قبل تسجيمو في نظاـ الضماف 
االجتماعي كتحديد دخمو المفترض فيتـ تسجيمو بالحد األدنى المقرر 

بشريحة الدخل المفترض لممينة أك الحرفة التي كاف يزاكليا قبل انتياء 
 .نشاطو
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 ممانات التسجيل كالتحصيل كالتفتيش
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 الفصل األكؿ
 ممانات التسجيل كالتحصيل 

 (65)مادة 
 :العلكبات

مف  (45)مف المادة  (أ)يعاقب بالعقكبات المنصكص عمييا بالفقرة  (1
 فيما يتعمق بالتسجيل الضماني –قانكف الضماف االجتماعي كل مف أعطى 

معمكمات أك بيانات غير صحيحة، أك امتنع عف إعطاء –أك االشتراكات
المعمكمات أك البيانات الصحيحة كذلؾ بقصد أف يتيرب ىك أك غيره مف أؼ 

التزاـ يفرضو قانكف الضماف االجتماعي أك تفرضو أحكاـ ىذه البلئحة أك 
غيرىا، أك بقصد أف يحصل لنفسو أك لغيره عمى أية منفعة ضمانية نقدية أك 
عينية أك عمى زيادة في ىذه المنفعة، كما يمـز برد قيمة جميع المنافع التي 
يككف قد تمقاىا بدكف كجو حق، كبتعكيض صندكؽ الضماف االجتماعي عف 

 .أية أضرار تككف قد ترتبت عمى فعمو

مف  (45)مف المادة  (ب)كيعاقب بالغرامة المنصكص عمييا في الفقرة  (2
قانكف الضماف االجتماعي كل مسئكؿ عف جية عمل أك خدمة لـ يتخذ 

مف العامميف معو  (مشترؾ)اإلجراءات البلزمة لتسجيل أؼ مضمكف 
الخاضعيف ألحكاـ القانكف المذككر، سكاء كاف مف الشركاء أك المكظفيف أك 
العامميف بعقكد، كما يعاقب بالعقكبة ذاتيا كل مف يحمل العامميف لديو أؼ 
نصيب في اشتراكات الضماف االجتماعي لـ ينص عميو ذلؾ القانكف أك 

ىذه البلئحة، أك غيرىا، مف المكائح أك يزيد عمى ما نص عميو فييا كتتعدد 
 .الغرامة التي يحكـ بيا بتعدد العامميف الذيف كقعت بشأنيـ المخالفة
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 (1)(66)مػػػادة 
 :غرامة التأخير

إذا تأخر الممـز بأداء االشتراكات سكاء كاف جية العمل أك المضمكف  ( أ
عف أداء األنصبة المفركض عميو أداؤىا مف االشتراكات إلى  (المشترؾ)

الجيات كفي المكاعيد المحددة كفقًا لقانكف الضماف االجتماعي كألحكاـ 
ىذه البلئحة كغيرىا مف المكائح التي تصدر بمقتضاه، فتستحق عمى 

مف القانكف  (46)الممـز باألداء غرامة التأخير المقررة بحكـ المادة 
خمسة بالمائة مف قيمة مبالغ االشتراكات  (%5)المذككر كمقدارىا 

المستحقة التي تأخر أداؤىا، كذلؾ عف كل سنة أك جزء مف السنة مف 
 .مدة التأخير في السداد

 كيتحمل الممـز باألداء كحده غرامة التأخير كال يجكز أف تحمل جية  ( ب
العمل أك الخدمة عبء ىذه الغرامة لممشترؾ بل تككف ىي الممزمة 

كحدىا بأداء الغرامة باإلضافة إلى سداد حصتيا كحصة المشترؾ مف 
 .االشتراؾ

 كال تستحق الغرامة إذا تـ أداء االشتراؾ في تاريخ استحقاقو، كما يسمح (ج
 عمى األكثر –بأداء االشتراؾ دكف غرامة كذلؾ خبلؿ األياـ العشرة األكلى 

 مف الشير الميبلدؼ المذككر، فإذا مضى اليـك العاشر مف ذلؾ الشير –
دكف أداء االشتراؾ فتستحق عف ىذا االشتراؾ غرامة التأخير، عمى أف يككف 

 اعتبارًا مف اليـك األكؿ مف – في جميع األحكاؿ–استحقاؽ الغرامة كحسابيا 
الشير الميبلدؼ السالف ذكره أؼ اعتبارًا مف تاريخ استحقاؽ االشتراؾ الذؼ 

 .تأخر أداؤه
 كيككف استحقاؽ غرامة التأخير بقكة القانكف كبدكف حاجة إلى أية مطالبة (د

 .قضائية أك إدارية أك إنذار أك تنبيو أك اتخاذ أية إجراءات أخرػ 

                                           
 . في الجزء األكؿ427 إلى 426ـ الصادر عف المؤتمر الكطني العاـ المنشكر في الصفحة مف 2013لسنة  (16 )ألغيت بمكجب القانكف رقـ(1)
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عف كل سنة أك جزء مف السنة مف كامل  (%5) كتحسب الغرامة بمقدار (ق
 .مدة التأخير

كتحسب مدة التأخير بالنسبة إلى كل إشتراؾ عمى حدة مف تاريخ  (ك
 .استحقاؽ ىذا االشتراؾ حتى تاريخ سداد قيمتو

ذا كانت المدة سنة  (ز ذا كانت مدة التأخير جزءًا مف السنة فتحسب سنة كا  كا 
 .أك عدة سنكات كجزءًا مف السنة فيحسب كسر السنة سنة كاممة

 . كيككف تحصيل غرامات التأخير لحساب صندكؽ الضماف االجتماعي(ح
( 67)  مػػػادة 

 :الترخيص لجيات العمل
      عمى جميع الكحدات اإلدارية العامة كالجيات العامة التي تختص 

 أف تعمق إصدار ىذه –أيا كانت –بإصدار تراخيص لجيات العمل 
التراخيص أك تجديدىا عمى تقديـ شيادة مف فرع صندكؽ الضماف 

االجتماعي المختص تفيد تسجيل جية العمل كالعامميف لدييا في سجبلت 
 .ىذا الفرع كسداد االشتراكات الضمانية المتعمقة بيـ
( 68)مػػػادة 
 :التزاـ جيات العمل كالخدمة بااخطار

        عمى كل جية مف جيات العمل أك الخدمة التي تستخدـ أحد 
أصحاب المعاشات الضمانية أك أحد المستحقيف في المعاش أف تخطر فرع 

الصندكؽ المختص باسـ مف تستخدمو كتاريخ التحاقو بالعمل أك الخدمة 
كبمرتبو أك أجره أك دخمو كسائر البيانات البلزمة قانكنًا كذلؾ لضماف 

تسجيمو بكصفو مشتركًا كتحصيل االشتراكات الضمانية التي تستحق عف 
مف قانكف الضماف  (40)عممو أك خدمتو الجديدة، كفقًا لحكـ المادة 

مف القانكف  (45)االجتماعي، كفي حالة عدـ اإلخطار تطبق أحكاـ المادة 
 .عمى جيات العمل أك الخدمة
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( 69)مػػػادة 
 :التنازؿ عف المنشآت

        عمى الجيات المختصة بتحرير أك تكثيق أك شير أك تسجيل العقكد 
كالمحررات المتعمقة بالتنازؿ عف المنشآت أك جيات العمل بصفة عامة، أف 
تعمق اإلجراء عمى تقديـ شيادة مف جانب المتنازؿ تفيد تسجيل المنشأة أك 
جية العمل كالعامميف بيا في سجبلت الضماف االجتماعي كالكفاء بجميع 

 .االشتراكات الضمانية المستحقة
( 70)مػػػادة 

 :االمتياز
       يككف لبلشتراكات الضمانية كغرامة التأخير امتياز عاـ عمى جميع 

أمكاؿ الممـز بأدائيا، كتأتي مرتبة ىذا االمتياز بعد مرتبة المصركفات 
 .مف القانكف المدني الميبي (1143)القضائية كتتبع بشأنو أحكاـ المادة 

( 71)مػػػادة 
 :الحجز ااداري 

 عف تنفيذ التزامو أك – أيا كاف –       إذا تخمف الممـز بأداء االشتراكات
عف أداء غرامات التأخير المستحقة عميو فتستكفي ىذه االشتراكات 

كالغرامات بإجراءات الحجز اإلدارؼ كذؾ عمبًل بقانكف الحجز اإلدارؼ رقـ 
 .ـ كتعديبلتو كالقرارات الصادرة تنفيذًا لو1970لسنة  (152)

       كيتكلى إجراءات الحجز اإلدارؼ قسـ التفتيش كالمتابعة الضمانية 
بإدارة الشئكف الضمانية بصندكؽ الضماف االجتماعي كأقساـ التفتيش بفركع 
الصندكؽ في البمديات، عمى أف يصدر قرار الحجز اإلدارؼ مف أميف فرع 

 .الصندكؽ المختص أك مف مدير إدارة الشئكف الضمانية بحسب األحكاؿ
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( 72)مػػػادة 
 :التلسيط

       يجكز تقسيط مبالغ االشتراكات كغرامات التأخير المستحقة عمى أف 
 :-تراعى في ىذا الشأف القكاعد اآلتية

عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ الغرامات كسائر العقكبات المنصكص عمييا في  ( أ
 .مف قانكف الضماف االجتماعي متى تكفرت شركط تطبيقيا (45)المادة 
 كجكب مراعاة األحكاـ المتعمقة بغرامة التأخير بحيث ال يعفى السماح  ( ب

بتقسيط مبالغ االشتراكات المتأخرة مف استحقاؽ غرامة التأخير عف أؼ 
مبمغ تأخر أداؤه، كتظل الغرامة مستحقة عف كل مبمغ مف ىذه المبالغ 

اعتبارا مف تاريخ استحقاقو إلى تاريخ الكفاء بو بالكامل، عمى أف تخصـ 
 .األقساط المدفكعة مف حساب غرامة التأخير أكاًل بأكؿ

 أف يككف التقسيط بناء عمى طمب يتقدـ بو الممـز كيبيف فيو الظركؼ (ج
 .التي تقتضي التقسيط مع تقديـ ما يثبت قياـ ىذه الظركؼ

 أال يككف مف شأف السماح بالتقسيط تعريض حقكؽ صندكؽ الضماف (د
االجتماعي لمضياع بسبب إعسار الممـز باألداء أك خشية مغادرتو الببلد أك 

 .لغير ذلؾ مف األسباب
 أال يجاكز أمد التقسيط التاريخ الذؼ تنتيي عنده خدمة المشترؾ أك (ق

 .قانكف المماف االجتماعيعممو بمقتضى 
 كيختص أميف فرع الصندكؽ، أك أميف إدارة الشئكف الضمانية بالصندكؽ (ك

 .خمسة كعشركف ألف دينار (25.000)بتقسيط المبالغ التي ال تتجاكز 
     كما يختص أميف المجنة الشعبية لمصندكؽ بتقسيط المبالغ ال تتجاكز 

 .مائة ألف دينار (100.000)
ذا جاكزت المبالغ المراد تقسيطيا ما ذكر أعبله فيككف تقسيطيا بقرار (ح  كا 

 .مف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي
كيصدر بتحديد الضمانات القانكنية لممبالغ التي يتـ تقسيطيا قرار مف المجنة 

 .الشعبية لمصندكؽ بناء عمى عرض أميف المجنة الشعبية لمصندكؽ 
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 إذا أخل الممـز باألداء باالتفاؽ الخاص بالتقسيط يحق لصندكؽ الضماف (ز
 .مف ىذه البلئحة (71)االجتماعي إلغاء التقسيط كتطبيق أحكاـ المادة 
( 73)مػػػادة 

 :مسئكلية الخمف
 في أية يد كانت مسئكلة – أك جية العمل بصفة عامة –تظل المنشأة  ( أ

عف كافة مستحقات الضماف االجتماعي مف االشتراكات كغرامات 
 .التأخير كغيرىا

 كفي حالة  انتقاليا إلى الغير بالبيع أك التنازؿ أك اإلدماج أك الكصية أك  ( ب
اإلرث أك غير ذلؾ مف أسباب االنتقاؿ فإف المشترؼ أك المتنازؿ إليو أك 

 يككف مسئكال بالتضامف – أيا كاف –المكصي لو أك الكارث أك الخمف 
مع أصحاب المنشأة أك جية العمل السابقيف عف الكفاء بجميع 

 .االلتزامات المستحقة عمييـ لمضماف االجتماعي
 (أك جية العمل  ) فإذا كاف الذؼ انتقل إلى الغير ىك حصة مف المنشأة (ج

 .أك عنصر مف عناصرىا، فتككف مسئكلية الخمف في حدكد قيمة ما آؿ إليو
 الفصل الثاني

 أحكاـ التفتيش كالمبط
( 74)مػػػادة 

 :أجيزة التفتيش
يككف بكل فرع مف فركع الصندكؽ بالبمديات جياز يتكلى التفتيش عمى  ( أ

أعماؿ كتسجيل جيات العمل كالخدمة كتسجيل المضمكنيف المشتركيف 
كعمى أعماؿ تحصيل االشتراكات كغرامات التأخير المتعمقة بيـ كمراقبة 
صرؼ المنافع الضمانية كتقديميا كالتحقق مف أف ذلؾ يتـ كفقًا ألحكاـ 
قانكف الضماف االجتماعي كأحكاـ ىذه البلئحة كغيرىا مف المكائح التي 

 .تصدر بمقتضاه

 كما يككف بإدارة الشئكف الضمانية بصندكؽ الضماف االجتماعي جياز  ( ب
مركزؼ يضـ مراقبيف لمتفتيش يتكلكف اإلشراؼ عمى تنفيذ أنظمة التسجيل 
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كاالشتراكات كالتحقق مف أف أقساـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش في 
فركع الصندكؽ في البمديات كالمشتركيف كجيات العمل كالخدمة تحرص 

جميعًا عمى سبلمة تنفيذ أحكاـ القانكف كالمكائح المتعمقة بالتسجيل 
 .كاالشتراكات كتقديـ المنافع الضمانية كصرفيا

 كيراعى في اختيار المفتشيف كمراقبي التفتيش أف يككنكا مف العناصر (ج
ذات الكفاءة كاألمانة كالخبرة في شؤكف التسجيل كاالشتراكات كفي أعماؿ 

 .الضماف االجتماعي بصفة عامة
( 75)مػػػادة 

 :اختصاصات المفتشيف
 :-تشمل اختصاصات المفتشيف كمراقبي التفتيش البحث كالتحرؼ كالتثبت مما يمي

 مراقبة تنفيذ كل ممـز بالتسجيل اللتزامو القانكني بشأف :في شأف التسجيل ( أ
تسجيل نفسو كالعامميف معو كأنو قد تقدـ بالبيانات الصحيحة الكاممة، كضبط 
كقائع التيرب مف التسجيل كاالمتناع عف إعطاء البيانات الصحيحة الكاممة 

 .كاإلدالء بالبيانات غير الكافية أك غير الصحيحة
 : في شأف االشتراكات ( ب

        مراقبة تنفيذ كل ممـز بأداء االشتراكات كميا أك حصة منيا اللتزامو 
القانكني بيذا الشأف كضبط كقائع التخمف عف أداء االشتراكات أك التيرب 

مف ذلؾ أك التأخر في أدائيا عف الميعاد المحدد أك تقديـ بيانات غير 
صحيحة لمتخمص مف تنفيذ كل أك بعض االلتزامات المتعمقة بأداء 

االشتراكات كالتحقق مف تحصيل غرامات التأخير المستحقة كفقًا ألحكاـ 
 .القانكف كأحكاـ ىذه البلئحة

 :في شأف المنافع الممانية (ج
         مراقبة صرؼ المنافع الضمانية كالتحقق مف سبلمة صرفيا 

كتقديميا إلى مف تتكافر فييـ شركط استحقاقيا قانكنًا، كضبط ما يظير في 
 .ىذا الشأف مف مخالفات لمقانكف كلكائحو
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 (76)مػػػادة 
 :صفة المبط اللمائي

تحدد أسماء مراقبي التفتيش كالمفتشيف بقرار تصدره المجنة الشعبية  ( أ
لصندكؽ الضماف االجتماعي بناء عمى عرض أميف فرع الصندكؽ 

 .المختص في البمدية أك مدير إدارة الشئكف الضمانية بالصندكؽ 

 كيككف لممفتشيف كمراقبي التفتيش الذيف تحدد أسمائيـ كفقًا لما تقدـ  ( ب
صفة الضبط القضائي فيما يتعمق بتنفيذ أحكاـ قانكف الضماف 

 .االجتماعي كلكائح التسجيل كاالشتراكات كالمنافع الصادرة بمقتضاه

 كليـ بيذه الصفة اتخاذ جميع اإلجراءات المخكلة ليـ قانكنا بما في ذلؾ (ج
دخكؿ أماكف العمل أك الخدمة كاإلطبلع عمى الكثائق كالسجبلت 

جراء التحريات كالتفتيش كجمع االستدالالت  كالمستندات كاألكراؽ عامة كا 
حالتيا إلى النيابة العامة  .كتحرير محاضر ضبط الكاقعة كا 

 (77)مػػػادة 
 :المحافظة عمى أسرار الكظيفة

عمى المفتشيف كمراقبي التفتيش كغيرىـ مف المكظفيف بأجيزة التفتيش ككل 
مف ليـ اختصاص بتنفيذ أنظمة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش، المحافظة 
عمى أسرار الكظيفة كعدـ إفشائيا، كال يجكز ليـ إعطاء بيانات أك معمكمات 

 مما تجمع لدػ أجيزة التفتيش نتيجة لتنفيذ – أيا كانت –أك تسميـ كثائق 
أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي أك لكائحو ، إال بناء عمى أمر مف جية 

 .عامة مختصة بحكـ القانكف أك بمكافقة مكتكبة مف صاحب الشأف
( 236)        كتطبق عمييـ في حالة إفشاء أسرار الكظيفة أحكاـ المادة 
 .مف قانكف العقكبات الميبي فضبًل عف التعرض لمجزاءات التأديبية
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 (78)مػػػادة 
 :أعماؿ المفتشيف كالمراقبيف

 أف يستعينكا – في سبيل أداء كاجباتيـ –لممفتشيف كمراقبي التفتيش  ( أ
برجاؿ الشرطة أك األمف الشعبي المحمي كمما اقتضى األمر ذلؾ، كعمى 
 .جيات العمل كالخدمة أف تقدـ التسييبلت التي تيسر ليـ انجاز مياميـ

 كعمى كل مفتش أك مراقب أف يحمل معو بطاقة تثبت صفتو الكظيفية  ( ب
 .كأف يبرزىا لكل مف يطمب اإلطبلع عمييا مف ذكؼ الشأف

ذا رأػ المفتش أك المراقب ضركرة الحصكؿ عمى مستند أك كرقة (ج  أيا – كا 
 لدػ جية العمل أك الخدمة، فعميو أف يحافع عمييا كيعطي ىذه –كانت 

 .الجية إيصااًل يفيد تسممو إياىا
 (79)مػػػادة 

 :الحجز ااداري 
جراءات الحجز اإلدارؼ            يقـك المفتشكف بفركع الصندكؽ بإعماؿ كا 

لتحصيل االشتراكات كغرامات التأخير، كيتكلى مراقبك التفتيش اإلشراؼ 
جراءات الحجز  .كالتكجيو كمتابعة أعماؿ كا 
 (80)مػػػادة 

 :بدؿ كمكافأة
        يمنح كل مف المفتشيف كمراقبي التفتيش، باإلضافة إلى مرتباتيـ، 
مكافأة شيرية يصدر بتحديدىا قرار مف المجنة الشعبية العامة بناء عمى 

 .عرض مف أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي
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 (81)مػػػادة 
 :حساب مدة العمل كالخدمة

تحسب بالتقكيـ الميبلدؼ سنكات العمل كالخدمة التي يسرؼ عمييا  (أ 
 .قانكف الضماف االجتماعي

 عند – لكل مشترؾ – كعند حساب مجمكع مدد العمل كالخدمة  (ب 
تسكية المعاش تعتبر كسكر السنة سنة كاممة لممشترؾ كذلؾ أيا كاف 

 .مقدار الكسر كأيا كاف نكع مدة الخدمة كالعمل
كيراعى في جميع األحكاؿ أال تحسب أية مدة أكثر مف مرة كاحدة،  (ج 

 .كأال يجبر كسر المدة إال مرة كاحدة بالنسبة لممشترؾ
 (82)مػػػادة 

ـ كتضـ 01/06/1981       تحسب مدد العمل كالخدمة السابقة عمى يـك 
إلى مدد عمل المشترؾ كخدمتو التالية لمتاريخ المذككر كذلؾ مع مراعاة ما 

 :-يمي
تحسب مدد الخدمة التقاعدية كفقًا لمقكاعد المقررة في قانكف التقاعد لسنة  (أ 

 .ـ كبالقدر الذؼ تحدده ىده القكاعد1967

تحسب مدد العمل السابقة التي كاف يسرؼ عمييا قانكف التأميف  (ب 
االجتماعي باعتبار كل خمسيف أسبكعا دفعت عنيا االشتراكات بمثابة 

 .سنة

نضـ مدد الخدمة العسكرية السابقة لممشترؾ عمى أف يككف حسابيا كفقًا  (ج 
 .لمقكاعد المقررة بشأنيا بقانكف تقاعد العسكرييف كبالقدر المحدد فيو

 (83)مػػػادة 
 :حالة عكدة المشترؾ لمعمل أك الخدمة

إذا كاف لممشترؾ مدة خدمة تقاعدية مدنية أك عسكرية أك مدة خدمة  ( أ
تأمينية سابقة، يجكز لو أف يتقدـ بطمب لضميا كميا أك بعضيا إلى 
مدة خدمتو الضمانية البلحقة بشرط أف يرد إلى صندكؽ الضماف 

االجتماعي قيمة المكافأة أك اإلعانة التي صرفت لو عنيا 
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كاالستقطاعات التقاعدية المقررة، ما لـ يكف معفي منيا حسب 
 .األحكاؿ، كتطبق بشأنيا أحكاـ المادة السابقة

 كيككف الرد أما دفعة كاحدة أك عمى أقساط شيرية إلى فرع الصندكؽ  ( ب
 .المختص

 فإذا انتيت خدمة المشترؾ أك عممو كاستحق معاشًا ضمانيًا كلـ يتـ (ج
رد كامل األقساط المستحقة عف ضـ مدة خدمتو السابقة فيحسب لو 

ضمف مدة خدمتو المحسكبة في المعاش جزء مف مدة الخدمة السابقة 
 .المضمكنة، يعادؿ األقساط التي قاـ بردىا فقط
 (84)مػػػادة 

 :المدد التي لـ يكف يغطييا نظاـ سابق
أفراد فئات المضمكنيف المشتركيف الذيف لـ تكف تغطييـ أنظمة الضماف االجتماعي 

 يخضعكف ألنظمة – قبل سرياف قانكف الضماف االجتماعي–أك أنظمة التقاعد 
التسجيل الضمانية المقررة بيذه البلئحة، كيبدأ تحصيل االشتراكات الضمانية المتعمقة 

ـ، كال تحسب ليـ أؼ مدد عمل أك خدمة سابقة 01/06/1981بيـ اعتبارًا مف يـك 
 عمى ذلؾ التاريخ 

كألتحسب لمعامميف لحساب أنفسيـ المدد التي كانكا يعممكف فييا لحساب أنفسيـ قيل 
 .ـ01/06/1981تاريخ 

 (85)مػػػادة 
 :  أنظمة التسجيل كالتفتيش كتعميمات العمل السارية

يستمر العمل بأنظمة التسجيل كالتفتيش كالتحصيل كتعميمات العمل كالنماذج  ( أ
المستخدمة السارية، كذلؾ بالقدر الذؼ ال يعارض كأحكاـ ىذه البلئحة إلى أف 

 .تمغى أك تعدؿ

 .كعمى جيات العمل أك الخدمة تسكية أكضاعيا طبقًا ألحكاـ ىذه البلئحة ( ب

 (86)مػػػادة 
تصدر المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي القرارات كتعميمات العمل كاعتماد 

 .النماذج كالسجبلت كاالستمارات البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذه البلئحة
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 انبزاراث انصادرة تنفيذا نالئـحت
  انتسجيم واالشرتاكاث وانتفتيش 

 و1991نسـنت  (1079 )رقــــــــى
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 قػػرار مجمػػػػػػػػػس الػػػكزراء
 بتلرير عالكة لمعامميف في الميف 
 كالصناعػػػات الخطرة كشبو الخطرة
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 قرار مجمس الكزراء
 بتلرير عالكة لمعامميف في الميف كالصناعات الخطرة كشبو الخطرة

 مجمس الكزراء
 ـ كالقكانيف المعدلة لو، 1970 لسنة 58بعد االطبلع عمى قانكف العمل رقـ 

 ـ كالقكانيف المعدلة لو،1964 لسنة 19كعمى قانكف الخدمة المدنية رقـ 
 كعمى قرارات كتكصيات مؤتمر الشعب العاـ،

 كبناًء عمى ما عرضو كزير العمل كالخدمة المدنية،

 قػػػرر
 (1)مادة 

يمنح العاممكف الكطنيكف في الميف كالصناعات الخطرة كشبو الخطرة عبلكة 
 :خطر تتحدد عمى النحك التالي

عشركف دينارًا لمعامميف في الميف كالصناعات الخطرة المحددة بالجدكؿ رقـ  -أ 
 .المرافق (1)

عشرة دينارات لمعامميف في الميف كالصناعات شبو الخطرة المحددة في  -ب 
 .المرافق (2)الجدكؿ رقـ 

 (2)مادة 
تمنح العبلكة المنصكص عمييا في المادة السابقة لممكظفيف كالعماؿ العامميف 
في الميف كالصناعات الخطرة كشبو الخطرة، أيًّا كانت الجية التي يعممكف فييا كأيَّا 
كاف كضعيـ الكظيفي، كذلؾ طكاؿ قياميـ بيذه األعماؿ كتعتبر العبلكة المشار إلييا 
جزًءا مف مرتبات كأجكر مستحقييا كذلؾ في مقاـ حساب أجكرىـ اإلضافية كأجكرىـ 
أثناء اإلجازات، كما تعتبر جزءًا مف أجكر مف يخضع منيـ ألحكاـ قانكف العمل في 

 .مجاؿ حساب مستحقاتو عند نياية الخدمة
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 (3)مادة 
 .ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية، كيعمل بو مف تاريخ صدكره

 
 عبد السالـ أحمد جمكد/ الرائد

 رئيس مجمس الكزراء
 ىػ1396 رجب 15صدر في 
 ـ1976 يكليػػػػػػػػػػػو 13المكافق 
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 (1)جدكؿ رقـ 
 الميف كالصناعات الخطرة

 

األعماؿ الجكفية تحت سطح األرض - 1
 :كالماء كتشمل

 .الغكص كاإلنقاذ (أ 

 .المناجـ (ب 

المجارؼ تحت سطح األرض  (ج 
 .كتفريغ اآلبار السكداء

األبراج المرتفعة كأعماؿ السقالة - 2
 .المعمقة خارج المباني

 .مكافحة الحرائق كاإلنقاذ- 3
 .أفراف صير المعادف- 4
صناعة )المفرقعات كالمتفجرات - 5

 .(كمناكلة
صناعة زجاج المرايا كطبلئيا - 6

 .بالزئبق
الصناعات التي تكثر فييا األتربة - 7

 :المسحكقة كتشمل
 .اإلسمنت (أ 

 .الجير (ب 

 .المطاحف (ج 

 (االسبستكس)صناعة السبادج  (د 

 

صناعة كتكرير كتخزيف كرش - 8 
كافة أنكاع المبيدات كاألسمدة 

 .الكيماكية
 .دباغة الجمكد- 9

 .صناعة العطكر- 10
صناعة كاستخبلص الغازات - 11

 .السامة القابمة لبلشتعاؿ كاالنفجار
 .الضغط العالي في الكيرباء- 12
 .صناعة الكبريت- 13
 .الببلستيؾ- 14
 .صناعة الشمكع- 15
 .صناعة التبغ- 16
 .صناعة الكحكؿ- 17
الدرف، مستشفيات - 18

 .كمستكصفات
األمراض المعدية - 19
 .(الحميات)

 .الجذاـ- 20
 .أقساـ األشعة التشخيصية- 21
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 (1)جدكؿ رقـ 
 الميف كالصناعات الخطرة

 

نضاجو كخمطو- 1  .صير الزجاج كا 
 .المحاـ بكل أنكاع- 2
معالجة أك تييئة أك اختزاؿ الرماد - 3

المحتكؼ عمى الرصاص أك استخبلص 
 .الرصاص مف الفضة

 .صناعة اإلسفمت- 4
صناعة كتكرير كتقطير كتفريغ المكاد - 5

 .الكيماكية لصناعة المطيرات المنزلية
 .تبييض كصناعة النسيج- 6
 .صناعة البكيات كالكرنيش كالطبلء- 7
أعماؿ الشحف كالتفريغ بالمكانئ - 8

 .البحرية كالجكية

أعماؿ جمع النفايات كالتخمص - 9 
 .منيا
 .األمراض النفسية كالعصبية- 10
 .المختبرات الطبية- 11
 .الطب الشرعي- 12
المغاسل كدكر المكتى - 13

 .بالمستشفيات
 .شرطة المركر- 14
 .النضائد- 15
 .التصكير كطبع الخرائط- 16
 .البياطرة كمساعدييـ- 17
 .محطات اإلرساؿ- 18
 .محطات التحمية- 19
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  (سابلاًا )قػػػػرار المجنة الشعبية العامػػػػػػة 
  ـ1986لسنة  (166)رقـ 

 بشأف تكزيع اختصاصات أمانة المماف االجتماعي
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  ـ1986لسنة  (166)قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 بشأف تكزيع اختصاصات أمانة المماف االجتماعي

 المجنة الشعبية العامة،،
 .بعد اإلطبلع عمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة كتعديبلتو

 .ـ، بشأف الخدمة المدنية1976لسنة  (55)كعمى القانكف رقـ 
ـ، بشأف األمف الصناعي كالسبلمة 1976لسنة  (93)كعمى القانكف رقـ 

 .العمالية
 .ـ، بشأف الضماف االجتماعي1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ 
ـ، بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف 1981لسنة  (15)كعمى القانكف رقـ 

 .الكطنييف بالجماىيرية العربية الميبية االشتراكية
ـ، بشأف إعادة تنظيـ 1986لسنة  (5)كعمى قرار مؤتمر الشعب العاـ رقـ 

 .األمانات
ـ، بشأف تنظيـ 1986لسنة  (165)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .صندكؽ الضماف االجتماعي
 قػػػررت
 (1)مادة 

تؤكؿ إلى أمانة الخدمة العامة االختصاصات المتعمقة باألمف الصناعي 
ككفالة السبلمة العمالية، عمى أف تتكلى مباشرًة تمؾ االختصاصات بالتنسيق مع 

 .أمانة الصحة
 (2)مادة 

تتكلى أمانة الصحة اإلدارة كاإلشراؼ عمى عيادات الكشف الطبي كاإلسعاؼ 
في الكحدات اإلنتاجية كالمصانع ككذلؾ الكشف الدكرؼ عمى المضمكنيف لضماف 
الكقاية مف إصابات العمل كأمراض المينة كتقديـ خدمات الطب الصناعي البلـز 

 .إلسعاؼ حاالت اإلصابات كاألمراض المذككرة فكر حدكثيا
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 (3)مادة 
تنقل العناصر الطبية كالطبية المساعدة كاألجيزة كالمعدات الطبية كاألدكية 
كسيارات اإلسعاؼ المتكاجدة حاليًا بالمراكز الضمانية بمختمف البمديات إلى أمانة 

 .الصحة
 (4)مادة 

تتكلى المراكز الضمانية تحت إشراؼ المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في 
جراءات التسجيل  البمديات تقديـ خدمات الرعاية االجتماعية كرعاية المعاقيف كا 

جراءات ربط كصرؼ المعاشات الضمانية  الضماني كمراقبة التحصيل كالتفتيش كا 
 .كالتقاعدية كاألساسية كالتأمينية كباقي المنافع النقدية
 (5)مادة 

يتـ تسميـ المكارد كالمعدات الطبية كاألدكية المكجكدة بمخازف األدكية 
كالمعدات الطبية التابعة لصندكؽ الضماف االجتماعي إلى أمانة الصحة، كذلؾ 

 .باستثناء المعدات كالمستمزمات الخاصة بالمعاقيف
 (6)مادة 

يتـ صرؼ المخصصات المالية لمعناصر الطبية كالطبية المساعدة كاألدكية 
كالمعدات الطبية المتعاقد عمييا مف طرؼ الضماف االجتماعي كالمنقكلة إلى أمانة 
الصحة مف المخصصات المالية المعتمدة بميزانية صندكؽ الضماف االجتماعي 

 .ـ1986لمسنة المالية 
 (7)مادة 

تتكلى كل مف أمانتي الصحة كالخزانة كصندكؽ الضماف االجتماعي كضع 
 .الترتيبات البلزمة بتسكية االشتراكات الضمانية المتعمقة بالرعاية الصحية

 (8)مادة 
ينقل إلى أمانة التعميـ كالبحث العممي تبعية كل مف المعاىد المتكسطة لمخدمة 

 .االجتماعية كالمعيديف العالييف لمخدمة االجتماعية بكل مف طرابمس كبنغازؼ 
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 (9)مادة 
تؤؿ كافة االختصاصات التي كانت مسندة إلى أمانة الضماف االجتماعي 

كالتي لـ تسند إلى صندكؽ الضماف االجتماعي أك أية جية أخرػ إلى المجنة 
 .الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات

 (10)مادة 
 .يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية

 
 المجنة الشعبية العامة

  مف كفاة الرسكؿ1395 رجب 27: صدر في
  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدؼ1986 أبريل 7: المكافق
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 قرار المجنة الشعبية العامة
 ( ـ1423لسنة  (327)رقـ 

 بشأف منح عالكة تمييز لمعامميف بجياز 
 تحصيف الساحػػػػػل
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 قرار المجنة الشعبية العامة
 ( ميالدية 1423 لسنة 327 )رقـ 

 بشأف منح عالكة تمييز لمعامميف بجياز 
 تحصيف الساحل

 المجنة الشعبية العامة،،،
ـ بشأف نظاـ المرتبات 1981لسنة  (15)بعد االطبلع عمى القانكف رقـ  -

 .لمعامميف الكطنييف في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى

 .ـ بشأف المجاف الشعبية كالئحتو التنفيذية1423لسنة  (3)كعمى القانكف رقـ  -

ـ بشأف إنشاء جياز 93لسنة  (746)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
 .تحصيف الساحل

ـ بتنظيـ الجياز 1423لسنة  (238)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
 .اإلدارؼ لمجنة الشعبية العامة

كبناًء عمى ما عرضو أميف لجنة إدارة جياز تحصيف الساحل بكتابو رقـ  -
 .ـ15/5/1423بتاريخ  (1/2/730)

 (قػػػػررت)
 (1)مادة 

يمنح العاممكف الكطنيكف بجياز تحصيف الساحل عبلكة تمييز تككف فئاتيا 
 .عمى النحك المبيف بالجدكؿ المرفق بيذا القرار

كيشمل ذلؾ العامميف بإدارة الجياز كالحقكؿ كالمكاقع التابعة لو أف تخفض 
 .فئات العبلكة إلى النصف بالنسبة لمعامميف بإدارة الجياز

كما تخفض العبلكة بمقدار تكاليف اإلعاشة بالنسبة ألؼ مف العامميف إذا 
 .تحمل الجياز تكاليفيا
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 (2)مادة 
تصرؼ العبلكة المنصكص عمييا في المادة السابقة عف أياـ العمل الفعمية، 

 :كال تصرؼ في الحاالت اآلتية
 . خبلؿ مدة االختبار -1

 . اإلجازات بجميع أنكاعيا كلك قضيت داخل تمؾ المناطق -2

 . التكقف أك اإليقاؼ عف العمل ألؼ سبب -3

 كقف صرؼ المرتب أك تخفيضو بسبب تأديبي كذلؾ بنسبة الخفض أك  -4
 .اإليقاؼ

 الندب أك اإلعارة إلى كظيفة خارج الجياز ككذلؾ اإليفاد لمدراسة أك التدريب  -5
 .في الداخل أك الخارج

 (3)مادة 
ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى العامميف بعقكد، كما ال تسرؼ عمى المعينيف 

 .لمقياـ بأعماؿ مكسمية في الداخل أك في الخارج

 (4)مادة 
 يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية

 
 المجنة الشعبية العامة

 
 ر.ك1341/ محـر/ 26صدر في 

 .ـ1423/ ناصر/ 5: المكافق
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 جدكؿ فئات العالكة الحلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المرفق بلرار المجنة الشعبية العامة

 ( ميالدية 1423) لسنة    ( 327 )رقـ 
 

مدة 
 الخدمة

الفئة األكلى حتى 
  شيراً 36

 37الفئة الثانية مف 
  شيراً 96إلى 

 97الفئة الثالثة مف 
  شيراً 180إلى 

الفئة الرابعة مف 
  شيرًا فما فكؽ 181

فئة 
 العبلكة

 دينار عف كل 7
 .يـك عمل فعمي

 دينار عف كل 8.5
 .يـك عمل فعمي

 دينار عف كل 10
 .يـك عمل فعمي

 دينار عف كل 12
 .يـك عمل فعمي
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 قػػػرار

 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي
  ـ بشأف تحديد المزايػػػػػػػػػػػا1992لسنة  (83)رقػػػػػػـ 

 المالية التي تدخل في حساب المرتب الفعمي لممكظف
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 صندكؽ المماف االجتماعي
 قػػػرار

 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي
  ـ بشأف تحديد المزايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا1992لسنة  (83)رقـ 

 المالية التي تدخل في حساب المرتب الفعمي لممكظف

 المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي
ـ بشأف الضماف 1980لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ 

 .االجتماعي
 بتقرير بعض األحكاـ الخاصة بالضماف 1991لسنة  (1)كعمى القانكف رقـ 

 .االجتماعي
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بمكجب  (34)كعمى المادة 

 .ـ1991لسنة  (1079)قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 قػػررت
 (1)مادة 

يقصد بالمرتب الفعمي الذؼ يستحق عنو االشتراكات الضمانية لممكظفيف 
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات  (5) ج مف المادة – ب –الكارد بيانيـ بالفقرات أ 

كالتفتيش المشار إلييا، ىك المرتب األساسي لممكظف المشترؾ أؼ أكؿ مربكط درجتو 
كما استحقو في ىذه الدرجة مف عبلكات سنكية كعبلكات تشجيعية كعبلكة ترقية 

مضافًا إلى ذلؾ ما يستحق لو مف عبلكة السكف كعبلكة العائمة كالعبلكات كالبدالت 
 :ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة اآلتي بيانيا

 . عبلكة الميف الخطرة كشبو الخطرة كشديدة الخطكرة -1

 . عبلكة التدريس -2

 . عبلكة العدكػ  -3

 . العبلكة الفنية -4

 . بدؿ طبيعة العمل كما في حكميا -5
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 . عبلكة الندب كاإلعارة -6

 بدؿ العمل اإلضافي متى كانت لو صفة الثبات كاالستقرار لمدة ستة أشير  -7
عمى األقل في كل سنة ميبلدية كطبقًا لمكائح كالقرارات المطبقة لبدؿ العمل 
اإلضافي كال يدخل العمل الثانكؼ خارج جية العمل األصمية في بدؿ العمل 

 .اإلضافي

 (2)مادة 
 عمى األخكة أمناء فركع صندكؽ الضماف كاألخ مدير إدارة الشؤكف الضمانية 

بالبمديات تنفيذ ىذا القرار كيعمل بو مف تاريخ سرياف الئحة التسجيل كاالشتراكات 
 .كالتفتيش كينشر في الجريدة الرسمية

 
   أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي
 

 ر.ك1401/ شبعاف/ 29: صدر في
 ـ3/3/1992: المكافق
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 قػػػػػػػرار

 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي
  ـ بشأف تحديد كعػػػػػػػػاء1992لسنة  (152)رقػػػػػػـ 

 االشتراؾ فيما يتعمق بالعامميف بملتمي علكد عمل 
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 صندكؽ المماف االجتماعػػػػػػي
 قػػرار

 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي
 ـ بشأف تحديد كعاء1992لسنة  (152)رقـ 

 االشتراؾ فيما يتعمق بالعامميف
 بملتمى  علكد عمل
 :أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

 .ـ1980لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ *
مف الئحة تسجيل االشتراكات كالتفتيش الصادرة  (35)كعمى المادة رقـ *

ر .ك1401 جمادػ اآلخر 24بتاريخ  (1079)بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 .ـ1991 الكانكف 30المكافق 

 قػػػرر
 (1)مادة 

يقصد باألجر الذؼ يستحق عنو االشتراؾ الضماني فيما يتعمق بالعامميف 
 مف الئحة التسجيل كاالشتراكات 7 ك 6بعقكد عمل الكارد بيانيـ في المادتيف 
 :كالتفتيش المشار إلييا األجر الفعمي

كىك كل ما يستحقو العامل المشترؾ لقاء عممو مف مقابل نقدؼ أك عيني أيا 
كانت الفترة التي يستحق عنيا مضافا إلييا ما يتقاضاه في مقابل اإلسكاف كمقابل 
األعباء العائمية كالعبلكات كالبدالت كالمزايا ذات الصفة المستقرة  الثابتة المنتظمة 

 :اآلتي بيانيا
 . البدالت النقدية عف األعماؿ الخطرة كشبو الخطرة أك الضارة -1

 المكافآت كالمنح كغيرىا مف المبالغ التي تعطى مقابل نشاطو أك جزاء أمانتو  -2
 .أك كفايتو

 . نصيب العامميف مف األرباح -3
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 العبلكات التي تصرؼ بسبب غبلء المعيشة أك ظركؼ العمل أك طبيعتو  -4
مثل عبلكة التمييز أك العبلكات الحقمية أك عبلكة الصحراء أك أؼ عبلكة 

 .أخرػ تعتبر ميزة مالية ثابتة بحكـ النظـ كالمكائح المعمكؿ بيا

 . المزايا العينية بمختمف أنكاعيا -5

 ما يحصل عميو العاممكف بالفنادؽ كالمطاعـ كالمقاىي كغيرىا مف المحبلت  -6
 .العامة مف ىبات مف غير صاحب العمل

 بدؿ العمل اإلضافي متى كانت لو صفة الثبات كاالستقرار لمدة ستة أشير  -7
عمى األقل خبلؿ السنة الميبلدية الكاحدة سكاًء كانت متصمة أك منفصمة مع 

 .مراعاة أحكاـ التشريعات النافذة كالمنظمة لبدؿ العمل اإلضافي

 كال يشمل األجر ما يتقاضاه العامل مف مبالغ عكضًا عف نفقات فعمية كبدؿ  -8
 .السفر كعبلكة المبيت كما في حكميا

 (2)مادة 
ـ بشأف مرتبات الكطنييف المعدؿ 1981 لسنة 15تراعى أحكاـ القانكف رقـ 

ـ بالنسبة لمعامميف الكطنييف في الشركات األجنبية 1985 لسنة 15بالقانكف رقـ 
 .كجيات العمل غير الكطنية عند احتساب االشتراؾ الضماني ليـ

 (3)مادة 
عمى األخكة أمناء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي بالبمديات كمدراء 

اإلدارات كرؤساء المكاتب بالصندكؽ تنفيذ ىذا القرار كيعمل بو مف تاريخ العمل 
 .ببلئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش المشار إلييا

 

  سيف النصر دمحم
 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ 
 المماف االجتماعي

 
 ر.ك1401/ شكاؿ/ 26: صدر في
 ـ29/4/1992: المكافق
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 قػػرار
     لجنة إدارة صندكؽ المماف االجتماعي

  ميػػػػالدية بشػػػػأف1425ػـ لسػػػنة (2) رقػ
  تحديد كاعتماد شرائح الدخكؿ المفترمة لكافة
  الميف كالحرؼ كاألنشطة المختمفة
  بحد أدنى كحد أقصى لكل
  مينة أك حرفػػػة أك نشاط
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 صندكؽ المماف االجتماعي

 قػػرار
  ميالدية1425ػـ لسنة (2)لجنة إدارة صندكؽ المماف االجتماعي رقػ

 بشأف تحديد كاعتماد شرائح الدخكؿ المفترمة لكافة الميف كالحرؼ كاألنشطة
 المختمفة بحد أدنى كحد أقصى لكل مينة أك حرفة أك نشاط

 :لجنة إدارة صندكؽ المماف االجتماعي
  إفرنجي كتعديبلتو 1976لسنة  (55)بعد اإلطبلع عمى قانكف الخدمة المدنية رقـ

 .كالئحتو التنفيذية كالقرارات الصادرة بمقتضاه

  إفرنجي كتعديبلتو كالقرارات 1980لسنة  (13)كعمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ
 .الصادرة بمقتضاه

  ميبلدية كالئحتو التنفيذية1423لسنة  (3)كعمى قانكف المجنة الشعبية رقـ. 

  إفرنجي بإصدار الئحة 1991لسنة  (1079)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 .التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

  لسنة  (8)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة لمصحة كالضماف االجتماعي رقـ
 . ميبلدية بشأف تشكيل لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي1423

  لسنة  (21)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة لمصحة كالضماف االجتماعي رقـ
 . ميبلدية بشأف إصدار الييكل التنظيمي لصندكؽ الضماف االجتماعي1423

 كعمى التنظيـ اإلدارؼ الداخمي لمصندكؽ كفركعو. 

 أميف لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي/ كبناًء عمى ما عرضو األخ. 

 قػػػررت
 (1)مادة 

تحدد شرائح الدخكؿ المفترضة لمعامميف لحساب أنفسيـ في الميف كالحرؼ 
كاألنشطة المختمفة بحدييا األدنى كاألعمى لكل مينة أك حرفة أك نشاط طبقًا لمجدكؿ 

 .المرفق بيذا القرار
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 (2)مادة 
أميف لجنة إدارة الصندكؽ قرار بتشكيل لجاف بفركع / يصدر عف األخ

الصندكؽ تتكلى اعتماد ما يختاره المضمكنيف المشتركيف مف دخكؿ مفترضة كذلؾ 
كفقًا لضكابط اختيار الدخل المفترض كتعديمو المنصكص عمييا ببلئحة التسجيل 

لسنة  (1079)كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 . إفرنجي1991

 (3)مادة 
 ميبلدية كعمى كلٌّ 1425يعمل بيذا القرار اعتباًرا مف أكؿ شير أؼ النار 

 .فيما يخصو تنفيذه
 

 لجنة إدارة صندكؽ المماف االجتماعي
 

 : صدر في طرابمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
 رمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف/    10:  /التاريخ
  ميبلديػػػػػة1245 / 1/ 30: المكافق
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 جدكؿ الميف كالحرؼ الحرة كتحديد شرائح الدخل المفترض لمعامميف لحساب أنفسيـ
 الدخل المفترض شرائح العامميف لحساب أنفسيـ في مختمف األنشطة االقتصادية

الحد األدنى  
 لمشريحة

الحد األعمى 
 لمشريحة

   :صياغة كبيع الذىب كالفضة كتشمل- 1
 500 300 صياغة الذىب 
 400 250 صياغة الفضة 
 600 300 بيع الذىب 
 450 250 بيع الفضة 
 500 250 بيع الذىب كالفضة 
 450 300 صياغة الذىب كالفضة 
 350 200 إصبلح الذىب كالفضة 

   :الصناعات التقميدية- 2
 300 150 المشتغمكف في نقش المعادف النحاسية 
 300 150 المشتغمكف في نقش المعادف 
 300 150 المشتغمكف في صناعة السركج 
  300 150 "الفرش- الكميـ"المشتغمكف في صناعة السجاد اليدكؼ 
 300 150 المشتغمكف في صناعة الفخار 
 250 150 المشتغمكف في صناعة الحصائر كالسعف 
 300 150 المشتغمكف في مجاالت النحت عمى الخشب 
 250 150 المشتغمكف في النحت عمى األحجار 
 300 150 المشتغمكف في النحت عمى المعادف 
  300 150 "إلخ-...الرقعة- البمغة"المشتغمكف في تطريز األحذية 
 250 150 المشتغمكف في صناعة المعارؽ كالطكاقي بأنكاعيا 
  المشتغمكف في صناعة األزياء التقميدية الشعبية الرجالية

البدؿ العربية المطرزة " الفرممة- القمجة"كالنسائية مثل 
 " الرداء النسائي–مثل العبأة كالجرد 

150 400 

 250 150 المشتغمكف في لقط الخيكط كالسدكة 
  300 150 المشتغمكف بالنكؿ اليدكؼ 

   :النجارة كتصنيع كقطع كتركيب الزجاج- 3
 400 200 صناعة األبكاب كالشبابيؾ كالسبللـ 
 400 200 صناعة األثاث المنزلي كالمكاتب 
 300 150 صناعة الثكابيت 
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 300 150 صناعة قكارب الصيد كصيانتيا 
 250 150 صناعة الغرابيل 
 250 150 قاطعي أشجار أخشاب الصنعة 
 250 150 صانعك الزجاج كتشكيمو 
 300 150 قص كتركيب الزجاج كتركيب إطارات الصكر 
 300 150 صناعة األحكاض االختبارية كأحكاض الزينة 
 300 150 صناعة أخشاب اإلطار كالبراكيز 
 350 200 نجار مسرح كصاالت اإلنتاج المسرحي 
 300 150 صناعة اآلالت المكسيقية كالرياضية مف الخشب 
 250 150 صناعة أقفاص العصافير 
 350 150 كجميع ما يشمل صناعة األخشاب لجميع األغراض 
 250 150 صناعة صناديق الخضركات كالفكاكو 

   :كرش إصبلح السيارات كتشمل- 4
 400 200 كرش ميكانيكا السيارات 
 400 150 كرش كيرباء السيارات 
 400 200 كرش سمكرة كطبلء السيارات 
 400 200 كرش ميكانيكا كسمكرة كطبلء ككيرباء السيارات 
 400 150 كرش إصبلح اإلطارات كشحف النضائد 
 300 150 كرش إصبلح المبردات كتنظيفيا 
 400 200 كرش غسيل كتشحيـ السيارات 

   :كرش إصبلح األدكات المنزلية كتشمل- 5
 300 150 كرش إصبلح الثبلجات 
 300 150 كرش إصبلح الميكفات 
 300 150 كرش إصبلح األفراف 
 300 150 كرش إصبلح اإلذاعتيف المرئية كالمسمكعة 
 300 150 كرش إصبلح آالت الخياطة 
 300 150 محبلت إصبلح الساعات 
 300 150 كرشة إصبلح الغساالت 
 صبلح الكيرباء  300 150 كرش سمكرة المياه كتركيب كا 
 400 200 كرش إصبلح المصاعد الكيربائية 

   :كرش إصبلح اآلالت الزراعية كتشمل- 6
 400 200 كرش إصبلح آالت الديزؿ 
 400 200 كرش لف المضخات 
 400 200 كرش إصبلح الجرارات الزراعية 
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   :المقاىي كالمطاعـ كتشمل- 7
 300 150 مقيى 
 300 150 مقيى كمأككالت خفيفة 
 300 150 مطعـ 
 300 150 مطعـ كمقيى 

   :الكرش الصناعية كتشمل- 8
 400 200 كرش صناعة األبكاب كالنكافذ كالسبللـ الحديدية 
 300 150 كرش لحاـ مراميط السيارات كاألنابيب الزراعية 
 400 200 كرش صناعة األبكاب كالنكافذ مف األلمكنيـك 
 500 300 كرش الخراطة العامة 
 300 150 كرش طبع المفاتيح 
 300 150 كرش إصبلح آالت التصكير 
 400 200 كرش إصبلح كتركيب النظارات الطبية 
 300 200 كرش إصبلح اآلالت الكاتبة كالحاسبة 
 400 200 كرش تغميف كتجييز كراسي السيارات كالصالكنات 

   :المصانع الخفيفة كتشمل- 9
 400 200 مصنع الطكب اإلسمنتي كالببلط 
 400 200 مصانع الببلط 
 300 150 مصانع البكتاس كمكاد التنظيف 
 400 200 مصانع المسامير كاألسبلؾ الشائكة 
 300 150 مصانع أكياس المنتجات الزراعية 
 300 150 مصانع المعدات الزراعية الخفيفة 
 400 200 مصانع صناعة األحذية كاألدكات الجمدية 
 300 150 مصانع صناعة الجكارب 
 400 200 مصانع المدائف 
 300 150 مصانع صناعة المكانس 
 300 150 مصانع صناعة األحباؿ كالسبلؿ 
 400 200 مصانع صناعة اآلثاث المنزلي 
 400 200 مصانع صناعة المبلبس بأنكاعيا 
 400 200 مصانع صناعة الجمديات بأنكاعيا 
 400 200 مصانع صناعة المرطبات 
 400 200 مصانع صناعة النكافذ كاألبكاب الببلستيكية 
  مصانع صناعة أنابيب تركيب الكيرباء كأنابيب مياه

 400 200 الحدائق
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 400 200 صناعة األنابيب الببلستيكية 
 300 150 مصانع صناعة الثمج 
 300 150 مصانع صناعة الزجاج 
 400 200 مصانع صناعة الكرؽ كالكراسات المدرسية 
 400 200 مصانع صناعة األحذية الجمدية كغيرىا 
 400 200 خمط كصنع طبلء السيارات 
 400 200 خمط كصنع طبلء الجدراف 

   :محبلت التصكير كتشمل- 10
 400 200 محل مصكراتي 
 400 200 محبلت الخطاطيف كالرساميف 
 250 150 محبلت تصكير المستندات 
 200 150 مصكر متجكؿ 
 400 200 معامل األلكاف 
 400 200 صيانة آالت التصكير 

   :الميف التعميمية كتشمل- 11
 400 200 المدارس الخاصة 
 300 150 رياض األطفاؿ 
 400 200 تدريس المغات 
 400 200 مركز تدريب حاسب آلي 
 400 200 معاىد تعميـ اآلالت الكاتبة 
 300 150 مدارس تعميـ قيادة السيارات 

   :الزراعة كتربية الحيكانات- 12
   :الحرؼ الزراعية (أ

 400 150 مزارع مركية 
 250 150 مزارع بعمية 
  400 200 (صكبات)مزارع متطكرة 
يراعى عند تقدير الدخل المفترض مساحة المزرعة : مبلحظة

 .كتكفر اآلالت كالمعدات الزراعية
  

 250 150 تربية األغناـ كالماعز (ب
 300 150 تربية األبقار 
 250 150 تربية اإلبل 
 300 150 تربية النحل 
 300 150 تربية الدكاجف كالطيكر 
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   :المحبلت الخدمية كتشمل- 13
 400 200 المخابز 
 400 150 الحبلقيف 
 400 200 محرر العقكد 
 500 300 المحاميف 
 500 300 الصيدليات 
 300 150 مكاتب تأجير السيارات 
 400 200 القصابيف 
 400 200 الطباعة كالنشر 
 600 300 العيادات الطبية الخاصة 
  300 150 معاصر الزيتكف 
 400 200 الترجمة القانكنية 
 250 150 تعيدات الحفبلت 
 400 200 المكاتب االستشارية القانكنية 
 600 300 مكاتب المحاسبة كالمراجعة القانكنية 
 600 300 المكاتب االستشارية اليندسية 
 400 200 الكتاب العمكمييف 
 250 150 محبلت بيع األكراؽ الرسمية كالدمغة 
 400 150 مطاحف الحبكب كالتكابل 
 300 150 مطاحف البف 
 300 150 غسيل ككي المبلبس 
  300 150 فطائرؼ 
 400 200 مزيف السيدات 
 400 200 الحمامات البخارية 
 400 200 ككالة نقل بالسيارات 
 400 200 ككالة حجز تذاكر سفر كسياحة 
  400 200 ككالة سفر بكسائل النقل البحرؼ 

   :المكزعيف األفراد كتشمل- 14
 400 150 مكزع مكاد غذائية 
 400 150 مكزع مكاد غذائية كالمشركبات 
 400 150 مكزع األحذية 
 400 150 مكزع المبلبس كاألحذية 
 400 150 مكزع المبلبس كاألقمشة 
 400 150 مكزع المشركبات كالعصائر 
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 400 200 مكزع الركائح كمكاد الزينة 
 400 200 مكزع المكاد الكيربائية 
 400 200 مكزع المكاد المنزلية 
 400 200 مكزع مكاد البناء كالمكاد الصحية 
 400 200 مكزع قطع غيار السيارات 
 400 250 مكزع قطع غيار الشاحنات كاآلالت األخرػ الثقيمة 
 400 150 مكزع التبغ 
 400 150 مكع األسماؾ كالدكاجف كالبيض 
 400 150 مكزع األلباف كمشتقاتو 
 400 150 مكزع مستمزمات األـ كالطفل 
 400 150 مكزع الخضركات كالفكاكو 
 400 200 مكزع طبلء السيارات 
 400 200 مكزع اإلطارات كالنضائد 
 400 200 مكزع البسط كالفرش 
 400 150 مكزع األشرطة المرئية كالمسمكعة 
 400 200 مكزع األثاث المنزلي كالمكتبي 
 300 150 مكزع القرطاسية كالمكاد المدرسية 
 300 150 مكزع الخردكات كمكاد الزينة كالتنظيف 
 400 200 مكزع المستمزمات الزراعية كاألعبلؼ 
 400 200 مكزع األدكات الرياضية كالترفييية 
 400 200 مكزع األلعاب كدراجات األطفاؿ 

   :كسائل النقل- 15
   :كسائل نقل الركاب كتشمل (أ

 300 150 سيارات أجرة أربعة ركاب 
 300 150 سيارات أجرة سبعة ركاب 
  ً300 200 سيارات أجرة اثني عشر راكبا 
  ً300 200 سيارات أجرة ستة عشر راكبا 
  ً350 250 سيارات أجرة أربعة كعشركف راكبا 
 200 150 سيارات نقل الركاب الخيمة 
  400 250 راكباً " 24"سيارات نقل ما فكؽ 

   كسائل نقل البضائع (ب
  500 300  طناً 30سيارات شاحنة أكثر مف 
  400 250  طناً 29 طف إلى 20سيارات شاحنة مف 
 350 250 سيارات عشرة طف بالجرار 
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 300 200 سيارات عشرة طف بدكف جرار 
  250 150  طف9 طف إلى 5سيارات شاحنة مف 
  200 150  طف5سيارات أقل مف 
  300 200  طف19 إلى 10سيارات شاحنة مف 

   :ممحقات- 16
 400 200 مكتب الخدمات العامة 
 300 150 صيادؼ األسماؾ 
  250 150 تصميح الدراجات النارية 
 250 150 تصميح الدراجات العادية 
 500 300 مكاتب تصدير كاستيراد 
 250 150 المقاىي كالمطاعـ المتجكلة 
 250 150 األكشاؾ العامة 
 250 150 محبلت بيع الزىكر 
 250 150 محبلت تصميح كتعبئة أسطكانات الغاز 
 400 200 تشاركيات البناء كالصيانة 
 400 200 حفر آبار المياه 
 400 200 بيع سيارات الخردة 
 400 200 تشاركية تصميح المقسمات كاليكاتف 
 400 200 تشاركية االتصاالت السمكية كالبلسمكية 
 400 200 المحاجر كالكسارات 
 300 150 مكزع بيع أدكات صيد األسماؾ 
 400 200 الصيدليات البيطرية 
 400 200 خدمات بيطرية 
 600 150 محطات الكقكد 
 500 200 محبلت البيع بالجممة 
 300 150 مكزع الغاز 
 250 150 إسكافي األحذية 
 250 150 مكزع العطريات 

 
 :مالحظات ىامة

 إذا كجدت حرفة أك مينة أك نشاط اقتصادؼ لـ تذكر بيذا الجدكؿ فيتـ  -1
مقارنتيا بالمشابية ليا عند تحديد الحد األدنى كاألعمى لمدخل المفترض 
 .كمكاتبة إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالخصكص كانتظار الرد
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 إذا ما تبيف كجكد حرفة أك مينة مسجمة في السابق عمى دخل مفترض أعمى  -2
مف الحد األقصى المدرج ليا بيذه القائمة يستمر سداد االشتراكات عمى 
الدخل المفترض المسجل عميو في السابق كال يجكز رفعو مرًة أخرػ كمع 

 .مف البلئحة (39)مراعاة المادة 

 يراعى المكقع الجغرافي كالمردكد االقتصادؼ عند تحديد الحد األدنى لكل  -3
 .حرفة أك مينة كبما ال يقل عف الحد األدنى المحدد ليا بيذه القائمة

ذا ما تمت المكافقة مف صندكؽ  -4  عند طمب تعديل الدخل المفترض بالزيادة كا 
الضماف يجب أف يعدؿ بكاقع درجة كاحدة مف درجات سمـ شرائح الدخل 

 .خمسكف دينار فقط (ؿ. د50)المفترض 

 ال يتـ تعديل الدخل المفترض لمف انتيت خدماتو بسبب الشيخكخة أك العجز  -5
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات  (64)الصحي أك الكفاة كمع مراعاة المادة 

 .كالتفتيش

 أؼ كشط أك تعديل في نمكذج اختيار طمب الدخل المفترض يمغيو كال يعتد  -6
كما ينطبق ىذا عمى أؼ دخل . بو عند تسكية كربط المعاش الضماني

 .مفترض لـ يتـ اعتماده مف فركع الصندكؽ المختص

 تراعى في جميع األحكاؿ ضكابط اختيار الدخل المفترض المنصكص عمييا  -7
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش، ككذلؾ زيارات  (32)بالمادة 

 .التفتيش الميداني كمحاضر التفتيش المحررة في ىذا الشأف
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 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي / قرار األخ
 ر. ك1370لسنػػػة  (31)رقػػػػـ 

بشأف جكاز تلسيط االشتراكات الممانية المتأخر سدادىا مف      
بعض المممكنيف المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ ألي سبب 
 مف األسباب اللانكنية الملررة الستحلاؽ المعػػػػػاش الممانػػػػي
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 المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي
لسنة   (31)أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي رقـ / قرار األخ

 ر. ك1370
بشأف جكاز تقسيط االشتراكات الضمانية المتأخر سدادىا مف بعض المضمكنيف 
المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ ألؼ سبب مف األسباب القانكنية المقررة 

 الستحقاؽ المعاش الضماني

 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي/ األخ
  ؼ، بشأف الضماف 1980لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ

 .االجتماعي كتعديبلتو كالمكائح كالقرارات المنفذة لو

  ؼ كتعديبلتو كلكائحو1957لسنة  (53)كعمى قانكف التأميف االجتماعي رقـ. 

  ؼ كتعديبلتو كالمكائح المنفذة لو1967كعمى قانكف التقاعد لعاـ. 

  كتعديبلتو كالئحتو 1974لسنة  (43)كعمى قانكف تقاعد العسكرييف رقـ 
 .التنفيذية

  ر بشأف المؤتمرات الشعبية كالمجاف . ك1369لسنة  (1)كعمى القانكف رقـ
 .الشعبية كالئحتو التنفيذية

  ؼ بشأف إصدار 1991لسنة  (1079)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

  ؼ بشأف إصدار 1981لسنة  (669)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .الئحة المعاشات الضمانية كتعديبلتيا

  ؼ، بشأف إصدار 1988لسنة  (176)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .البلئحة المالية لصندكؽ الضماف االجتماعي

  ر بشأف تسمية .ك1369لسنة  (60)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .أميف كأعضاء المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي

  ( 21)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة لمصحة كالضماف االجتماعي رقـ
 .ـ بشأف إصدار الييكل التنظيمي لصندكؽ االجتماعي1423لسنة 
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 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي رقـ / كعمى قرار األخ
 .ر بشأف تشكيل المجنة الفنية االستشارية بالصندكؽ .ك1369لسنة  (122)

  كعمى محضر االجتماع العادؼ الثالث لمجنة الفنية االستشارية المنفذة بتاريخ
 .ر.ك4/3/1370

 كعمى ما تقتضيو المصمحة العامة. 

 قػػػػرر
 (:1)مادة 

يتـ تقسيط االشتراكات الضمانية المستحقة كالمتأخر سدادىا بالنسبة لمعامميف 
لحساب أنفسيـ الذيف انتيت خدماتيـ بالكفاة أك العجز الصحي أك بمكغ سف 

الشيخكخة كثبت مف البحث االجتماعي كتقرير التفتيش أنو ال يكجد لدييـ مصدر 
 .آخر لمدخل، قبل انتياء خدماتيـ

 (2)مادة 
يتـ تسكية كربط المعاش الضماني لمحاالت الكارد ذكرىا في المادة األكلى مف 

 :ىذا القرار أك المستحقيف عنيـ كفقًا لآلتي
 . يتـ خصـ كامل متراكـ المعاش مف المبمغ المستحق سداده -1

 .مف رصيد الديف المتبقي بعد خصـ المتراكـ% 25 يتـ سداد  -2

 يخصـ ربع المعاش الضماني المستحق شيريًا حتى سداد إجمالي الديف  -3
 .المستحق لصالح الصندكؽ 

 (3)مادة 
إذا تبيف مف خبلؿ البحث االجتماعي كتقرير التفتيش أف العامل لحساب نفسو 
المنتيية خدماتو ألؼ سبب مف األسباب المذككرة في المادة األكلى مف ىذا القرار أية 

مصادر أخرػ لمدخل تجعمو أك المستحقيف عنو قادريف عمى الكفاء بالتزاماتيـ 
الضمانية فيمـز ىك أك المستحقيف عنو بسداد المبمغ كامبًل كبدكف تقسيط قبل تسكية 

 . المعاش كيككف إيصاؿ السداد أحد المستندات الجكىرية لمتسكية
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 (:4)مادة 
تصدر تعميمات العمل التفصيمية ليذا القرار لكضعو مكضع التنفيذ كيعمل بو 

 .مف تاريخ صدكر كعمى كبًل فيما يخصو تنفيذه
 

 مصطفى دمحم أبكشعالة. د
 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

 
 صفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر/ 23: صدر في
 ر.ك1370الماء / 6: المكافق
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 ر. ك1370لسنة  (6)تعميمات العمػػػػػػل رقػػػػػػـ 
 تنفيذاًا للرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

ر بشأف جكاز تلسيط االشتراكػػػػػػػػات . ك1370لسنة  (31)رقـ 
 المتأخر سدادىا مف بعض المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ 

 المنتيية خدماتيـ
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 صندكؽ المماف االجتماعي 

 ر. ك1370لسنة  (6)تعميمات العمل رقـ 
 تنفيذاًا للرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

 ر. ك1370لسنة  (31)رقـ 
 بشأف جكاز تلسيط االشتراكات المتأخر سدادىا

 مف بعض المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ المنتيية خدماتيـ
  مسيحي 1980لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 .كتعديبلتو كالمكائح الصادرة بمقتضاه

 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي رقـ / كعمى قرار األخ
ر بشأف جكاز تقسيط االشتراكات الضمانية المتأخر .ك1370لسنة  (31)

سدادىا مف بعض المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ بناًء عمى تكصية 
المجنة الفنية االستشارية بشأف مذكرة إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش 

 .الصادرة في ىذا الشأف

  كمنعًا لمتبايف الذؼ قد يحدث أثناء تطبيق القرار المشار إليو أعبله كتكحيدًا
لئلجراءات التي تتخذ بيذا الشأف مف قبل فركع الصندكؽ كتحقيقًا لممساكاة 
كالعدالة بيف جماىير المضمكنيف المشتركيف عمى مستكػ ليبيا فإنو يطمب 

 :بكل دقة مراعاة تعميمات العمل التالية

 :إثبات الديف المستحق: أكالًا 
يتكلى قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بفرع الصندكؽ المختص اإلجراءات 

 :التالية
 إعداد ممف متكامل لممضمكف المشترؾ العامل لحساب نفسو يشمل جميع  -1

لسنة  (13)المستندات البلزمة لتسجيمو بنظاـ الضماف االجتماعي رقـ 
ـ كتعديبلتو كالئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بمقتضاه 1980

في حالة عدـ تسجيمو سابقًا، أما في حالة كجكد ممف لو فيتـ اإلطبلع عمى 
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األكراؽ كالمستندات المكدعة بو مف بيف ذلؾ إيصاالت السداد كمعرفة تاريخ 
 .آخر سداد لبلشتراكات الضمانية

 حصر المستحقات الضمانية المترتبة عمى مزاكلة العامل لحساب نفسو  -2
اشتراكات ضمانية كغرامة )لنشاطو الخاص كتحديد قيمتيا المستحقة مفصمة 

كاتخاذ كافة إجراءات المطالبة بسدادىا طبقًا لمتشريعات الضمانية  (التأخير
 .النافدة

 في حالة تعذر سداد المستحقات الضمانية مف قبل العامل لحساب نفسو أك  -3
المستحقيف عنو كذلؾ لعدـ كجكد دخل أك مصدر لمدخل يمكف مف خبللو 

سداد ىذه المستحقات، عمى صاحب المعاش أك الككيل عنو أك عف 
المستحقيف مف بعده التقدـ بطمب كتابي إلى قسـ التسجيل كاالشتراكات 

كالتفتيش بالفرع المختص متضمنًا عدـ قدرتو عمى سداد ىذه المستحقات 
كاممًة كرغبتو في سدادىا عمى أقساط حسب ما كرد بقرار أميف المجنة الشعبية 

 .ر.ك1370لسنة  (31)لصندكؽ الضماف االجتماعي رقـ 

 يتكلى قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش تحرير تقرير مفتش يتضمف دراسة  -4
الحالة كالتأكد مف قدرة صاحب المعاش أك أسرتو عمى سداد المستحقات 
الضمانية المطمكبة كعدـ كجكد أؼ مصادر أخرػ لمدخل مف غير الدخل 
الذؼ كاف يحصل عميو العامل لحساب نفسو مف النشاط الذؼ كاف يزاكلو 

 .لحسابو الخاص يمكف مف خبلليا سداد ىذه المستحقات
يتكلى قسـ المنافع النقدية دراسة الحالة االقتصادية كاالجتماعية لصاحب 

المعاش كأسرتو كتعبئة ذلؾ في نمكذج البحث االجتماعي الذؼ يعده باحث اجتماعي 
 .عف العمل لحساب نفسو كأسرتو بالكضع االجتماعي كاالقتصادؼ

ر تماؼ المستندات .ك1370لسنة  (31)المستندات الالزمة لتنفيذ اللرار رقـ : ثانياًا 
 :المذككرة فيما بعد لممستندات السابلة الالزمة لتسكية كربط المعاش المماني

 . نمكذج يتضمف حصر المستحقات الضمانية غير المسددة -1
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 صكرة مف اإلخطار بالدفع المكجو لمعامل لحساب نفسو أك ككيل األسرة في  -2
 .حالة كفاتو

 طمب كتابي مقدـ مف صاحب المعاش أك الككيل عف المستحقيف عنو بعدـ  -3
 .قدرتو عمى سداد المستحقات الضمانية دفعًة كاحدة

 تقرير المفتش المشار إليو سابقًا كالمعتمد مف رئيس قسـ التسجيل  -4
األصل بممف المعاش الضماني )كاالشتراكات كالتفتيش يعد مف أصل كصكرة 

 .(صكرة لقسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالفرع المختص+ 

( 2) نمكذج محضر اتفاؽ كفق النمكذج المعتمد يتضمف البنكد الكاردة بالمادة  -5
عنو )مف القرار المشار إليو يتـ التكقيع عميو مف صاحب المعاش أك الككيل 

بصفتو الطرؼ الثاني كقسـ التسجيل كاالشتراكات  (أك عف المستحقيف عنو
كالتفتيش المختص بصفتو الطرؼ األكؿ كيتـ اعتماده مف مدير الفرع 

صكرة لقسـ + أصل يحفع بممف المعاش الضماني)المختص بحيث يعد مف 
التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش المختص لممتابعة كقيد االشتراكات المحصمة 

صكرة لقسـ الشؤكف المالية إلجراء الخصـ حسب + كل شير عمى حده 
صكرة لقسـ + االتفاؽ كقيد األقساط المخصكمة بحساب االشتراكات الضمانية 

 .(المراجعة الداخمية

يراعى في احتساب غرامة التأخير أف تستمر حتى تاريخ سداد آخر قسط مف 
المستحقات الضمانية، عمى أف تحسب غرامة التأخير لكل قسط عمى حده كحتى 

 .تاريخ سداده
كعمى ذلؾ تككف المستحقات الضمانية مكضع محضر االتفاؽ متضمنة 

 .غرامة التأخير حتى تاريخ سداد آخر قسط مستحق

 :إجراءات تحصيل المستحلات الممانية
 يتكلى قسـ المنافع النقدية بمجرد ربط المعاش الضماني تحرير نمكذج حركة  -1

اإلدخاؿ لمحاسكب بكافة البيانات المتعمقة بالمعاش بما في ذلؾ كامل الديف 
( 2)المستحق بعد خصـ متراكـ المعاش كالقيمة المدفكعة طبقًا لمفقرة    رقـ 
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مف القرار كتحديد قيمة كل قسط كالجية المعنية بالتحكيل  (2)مف المادة رقـ 
، بحيث يككف نمكذج حركة اإلدخاؿ مف  (حساب االشتراكات الضمانية  )

 .أصل كثبلثة صكر

 أصل يحفع بممف المعاش الضماني 

 صكرة لقسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالفرع المختص. 

 صكرة لقسـ الشئكف المالية بالفرع المختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص. 

 صكرة بكحدة التخطيط كاإلحصاء كالمعمكمات بالفرع المختص. 

 يتكلى قسـ الشؤكف المالية تحرير صؾ بقيمة المتراكـ الذؼ تـ احتسابو مف  -2
( 31)تاريخ استحقاؽ المعاش كحتى تاريخ صرفو ألكؿ مرة طبقًا لمقرار رقـ 

ببلغ قسـ التسجيل .ك1370لسنة  يداعو بحساب االشتراكات الضمانية كا  ر، كا 
مف القرار المشار إليو  (2)مف المادة  (أ)كاالشتراكات بذلؾ كتابيًا طبقًا لمفقرة 

 .سابقاً 

 يتكلى قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش خصـ قيمة المتراكـ مف أصل  -3
دراجو ضمف اإليرادات الشيرية  طبقًا لكتاب قسـ  (اشتراكات سابقة)الديف كا 

 .الشؤكف المالية المشار إلييا سابقاً 

مف الديف % 25 يتكلى قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش تحصيل نسبة  -4
مف القرار  (2)مف المادة رقـ  (2)المتبقي بعد خصـ المتراكـ طبقًا لمفقرة رقـ 

 .كما تـ التكقيع عميو طبقًا لنمكذج محضر االتفاؽ المشار إليو سابقاً 

 يقـك قسـ الشؤكف المالية بخصـ كامل قيمة القسط الشيرؼ بكاقع الربع مف  -5
يداعيا  (2)مف المادة رقـ  (3)قيمة المعاش طبقًا لمفقرة رقـ  مف القرار كا 

ببلغ قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش  بحساب االشتراكات الضمانية كا 
 .المختص بذلؾ كتابياً 

 كعمى قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش متابعة ذلؾ شيريًا بشكل دقيق  -6
االشتراكات )كقيد كل األقساط المحصمة بسجل االشتراكات الضمانية ببند 

 .(السابقة
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 عمى قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالفرع المختص فتح ممف متابعة  -7
ر، .ك1370لسنة  (31)لكل حالة مف الحاالت التي ينطبق عمييا القرار رقـ 

 .تحفع بو جميع المستندات الخاصة بو
لصاحب المعاش أك الككيل عنو أك عف المستحقيف عنو الحق في سداد باقي : ثالثاًا 

المستحقات الضمانية كقت ثبكت قدرتو عمى ذلؾ، عمى أف يعاد حساب 
تراعى غرامة )المستحقات الضمانية حتى تاريخ السداد أك لممبمغ المتبقي منيا 

 .(التأخير في إعادة حسابيا
 لمجرد سداد كامل الديف يقـك قسـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بإصدار :رابعاًا 

كتاب لمعامل لحساب نفسو أك ألسرتو مفاده سداد كامل الديف المستحق 
كاشتراكات ضمانية كغرامة التأخر في مكاعيدىا المحددة، كيتـ ذلؾ بشطب 

 .الديف مف منظكمة المعاشات الضمانية
 يكقف صرؼ المعاش الضماني في حالة اإلخبلؿ بأؼ شرط مف الشركط :خامساًا 

 .ر، أك البنكد الكاردة بيذه التعميمات.ك1370لسنة  (31)الكاردة بالقرار قـ 
 يعتبر مدراء فركع الصندكؽ مسئكليف مباشرًة عف سبلمة اإلجراءات التي يتـ :سادساًا 

اتخاذىا بالخصكص كعمييـ متابعة سير ىذه المكضكعات مف حيف آلخر مع 
مراعاة أف أؼ تطبيقات تتـ بالمخالفة ليذه التعميمات تعتبر باطمة كيتعرض 

 .المكظف المرتكب لممسائمة القانكنية
المسجل العاـ، كمدراء اإلدارات كالمكاتب، كمدراء فركع /  عمى األخكة:سابعاًا 

 .الصندكؽ تنفيذ ىذا القرار، ككبًل فيما يخصو، كيعمل بو مف تاريخ صدكره
 

 مصطفى دمحم أبكشعالة. د
   أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

 
 ر. ك1370 رمضاف 2: صدر في
  مسيحي06/11/2002المكافق 
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 (سابلا )قػػػرار المجنة الشعبية العػػػػػػػػامة 

 (مسيحي 2007)ر. ك 1375لسنة ( 2 )   رقـ 

 بتحػػػديد الحػػػػػػػػػػد األدنى لملػػػػػػػػابل العمػل
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 (مسيحي 2007)لسنة   ( 2)  رقـ قرار المجنة الشعبية العامة 
 بتحديد الحد األدنى لملابل العمل

 :-المجنة الشعبية العامة

  .تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية -

 .كعمى ما أقره مجمس التخطيط العاـ يشأف سياسات الدخكؿ كاألجكر -

ر، بشأف المؤتمرات الشعبية . ك 1369لسنة ( 1)كبعد االطبلع عمى القانكف رقـ  -
 .كالمجاف الشعبية كالئحتو التنفيذية

 .مسيحي بشأف العمل كتعديبلتو 1970لسنة ( 58)كعمى القانكف رقـ  -

 .مسيحي،بإصدار قانكف الخدمة المدنية، كالئحتو التنفيذيو 1976لسنة ( 55)كعمى القانكف رقـ  -

مسيحي، بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف الكطنييف  1981لسنة ( 15)كعمى القانكف رقـ  -
 .في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية

ر بتقرير بعض األحكاـ في شأف مزاكلة األنشطة . ك 1369لسنة ( 21)كعمى القانكف  -
 .ر. ك 1372لسنة ( 1)االقتصادية المعدؿ بالقانكف رقـ 

ر بإصدار البلئحة .ك 1374لسنة ( 171)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
ر، بشأف مزاكلة األنشطة االقتصادية . ك 1369لسنة ( 12)التنفيذية لمقانكف رقـ 
 .ر. ك 1372لسنة ( 1)المعدؿ بالقانكف رقـ 

ر بشأف تشكيل المجمس . ك1374 لسنة( 105 )كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ -
 .اإلستشارػ لتحديد مقابل العمل

ر المنعقد بتاريخ . ك 1374األكؿ لعاـ كعمى تكصية المجمس خالؿ اجتماعو  -
 .ر.ك26/8/1374

لسنة ( 372)كعمى ما انتيت إليو المجاف المشكمة بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة رقـ -
 ر. ك 1374

 الشعبية العامة لمقكػ العاممة كالتدريب كالتشغيل بكتابو المجنةكبناء عمي ما عرضو أميف  -
 .ر. ك1374 / 08 / 27بتاريخ  ( 501)رقـ 
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 1374 الشعبية العامة في اجتماعيا العادؼ السابع كالعشريف لعاـ المجنةكعمي ما قررتو  -
 .ر.ك

 ػادة(1)مػػ
يككف الحد االدني لمقابل العمل لمعامميف بالجيات التي ال تمكؿ مف الخزانة العامة، 

مائتاف  )( 250)مف ىذا القرار بمبمغ إجمالي قدره  ( 2)المنصكص عمييا في المادة 
 دينار شيريا (كخمسكف 

 ػػادة(2 )مػػ
 :تسري أحكاـ ىذا اللرار عمي الجيات اآلتية

 .النشاط الفردؼ كاألسرؼ كالتشاركيات -أ 

 . الشركات المساىمة كالشركات العامة -ب 

 . األجيزة كالمشركعػػػػػػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -ج 
 .الشركػػػػػػػػػػػػػػػػػات المشتركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاألجنبية -د 
 ما في حكـ الجيات المنصكص عمييا في الفقرات السابقة مف الجيات التي تسرؼ  -ق 

ر بتقرير بعض األحكاـ في شأف . ك1369لسنة  ( 21 )عمييا أحكاـ القانكف رقـ 
 .مزاكلة األنشطة االقتصادية كالئحتو التنفيذية

 ػػػادة( 3 )مػػ
 .يمغي كل حكـ يخالف أحكاـ ىذا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار
 ػػػادة(4 )مػػ

 ( مسيحي 2007)ر . ك1375يعمل بيذا القرار اعتبارًا مف أكؿ شير أؼ النار لسنة 
 .كينشر في مدكنة اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات

                                                المجنة الشعبية العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة           

 ذي الحجة/4        صدر في 

 ـ8/1/2007/المكافق
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 (سابلا)قرار المجنة الشعبية العػػػػامة 
 ( مسيحي2011)ر .ك1379لسنة  (28)رقـ 

 بشػػػػػػػػػػأف الحد األدنى لمػػػلابل العمل
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 (سابلا)                        قرار المجنة الشعبية العامة 
 ( مسيحي2011)ر . ك1379لسنة  (28)رقـ 

 بشأف الحد األدنى لملابل العمل

 :المجنة الشعبية العامة
  ر بشأف نظاـ عمل .ك1375لسنة  (1)بعد اإلطبلع عمى القانكف رقـ

 .المؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية كالئحتو التنفيذية كتعديبلتيما

  ر بشأف إصدار قانكف عبلقات العمل، .ك1378لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ
 .كالئحتو التنفيذية

  ر بشأف النشاط التجارؼ .ك1378لسنة  (23)كعمى القانكف رقـ. 

  ر بتحديد الحد .ك1375لسنة  (2)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .األدنى لمقابل العمل

  ( 2468)كبناًء عمى ما عرضو أميف المجنة الشعبية العامة لمعدؿ بكتابو رقـ
 .ر.ك01/08/1378المؤرخ في 

  كعمى ما انتيت إليو المجنة المشكمة بمكجب قرار المجنة الشعبية العامة رقـ
 .ر.ك22/12/1378ر، بمذكرتيا المؤرخة في .ك1378لسنة  (338)

  كبناًء عمى ما قررتو المجنة الشعبية العامة في اجتماعاتيا العادية السابع
ر كالثالث كالرابع لسنة .ك1378عشر كالثامف عشر كالسادس كالعشركف لسنة 

 .ر.ك1379

 "قػػػررت"
 (1)مادة 

يككف الحد األدنى لمقابل العمل لمعامميف بالجيات التي ال تمكؿ مف الخزانة 
( 450)مف ىذا القرار، بمبمغ إجمالي قدره  (2)العامة، المنصكص عمييا في المادة 

 .أربعمائة كخمسكف دينارًا شيرياً 
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 (2)مادة 
 :تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الجيات اآلتية

 .النشاط الفردؼ كاألسرؼ ك التشاركيات -أ 

 .الشركات المساىمة كالشركات العامة -ب 

 . األجيزة كالمشركعات العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -ج 

 . الشركات المشتركة كاألجنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -د 

ما في حكـ الجيات المنصكص عمييا في الفقرات السابقة مف الجيات التي - ق 
ر، بشأف قانكف النشاط .ك1378لسنة  (23)تسرؼ عمييا أحكاـ القانكف رقـ 

 .التجارؼ المشار إليو

 .العاممكف بمقتضى عقكد عمل في الكحدات اإلدارية العامة- ك 

 (3)مادة 
يعمل بيذا القرار اعتبارًا مف الشير التالي لتاريخ صدكره، كيمغى كل حكـ 

 .يخالف أحكامو، كينشر في مدكنة اإلجراءات
 

 المجنة الشعبية العامة
 

 ربيع األكؿ / 25: صدر في
 (مسيحي2011)ر . ك02/1379 /26: المكافق
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 قرار أميف المجنة الشعبية العامة لمشؤكف االجتماعية
 (سابلا)

 ( مسيحي2011)ر . ك1379لسنة  (55)رقػػػػػػػػػػـ 
  ـ 3/2/1982بشأف تعديل جزئي باللرار رقـ 

 (األعماؿ كالصناعات الممرة بالصحة  )
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 (سابلا)قرار أميف المجنة الشعبية العامة لمشؤكف االجتماعية 
 ( مسيحي2011)ر . ك1379لسنة  (55)رقـ 

 بشأف تعديل جزئي بلرار
 :أميف المجنة الشعبية العامة لمشؤكف االجتماعية

ر بشأف المؤتمرات الشعبية .ك1375لسنة  (1)بعد االطبلع عمى القانكف رقـ  -
 .كالمجاف الشعبية كالئحتو التنفيذية كتعديبلتو

ـ مسيحي بشأف عبلقات 2010ر .ك1378لسنة  (12)كعمى القانكف رقـ  -
 .العمل كالئحتو التنفيذية

 .ر بشأف الطيراف المدني.ك1373لسنة  (6)كعمى القانكف رقـ  -

لسنة  (14)ـ المعدؿ بالقانكف رقـ 1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ  -
 .ـ بتعديل بعض أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي1986

ر بشأف إصدار .ك1375لسنة  (962)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -
 .الييكل التنظيمي لمجنة الشعبية العامة لقطاع الشؤكف االجتماعية

-3)أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي رقـ / كعمى قرار األخ -
ـ، بشأف األعماؿ كالصناعات 1982/ديسمبر/5الصادر بتاريخ  (ـ2-1982

ستيف )المضرة بالصحة كالتي يككف سف انتياء الخدمة أك العمل لمعامميف بيا 
 .(سنة ميبلدية

كعمى تكصيات لجنة التطبيقات الفنية بصندكؽ التقاعد باجتماعيا الثامف  -
 . مسيحي2010/ 3/2، 2كالعشركف بتاريخ 

 .كبناًء عمى تقتضيو المصمحة العامة -

 قػػػرر
 (1)مادة 

مف المادة األكلى مف قرار أميف المجنة الشعبية العامة  (10)تعّدؿ الفقرة 
ـ، بشأف 1982/ديسمبر/5الصادر بتاريخ  (ـ1982-2-3)لمضماف االجتماعي رقـ 

 :األعماؿ كالصناعات المضرة بالصحة عمى النحك التالي
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سنة ميبلدية، لقائدؼ الطائرات  (60)تككف سف انتياء الخدمة أك العمل ستيف  -
 .المدنية التي تشغل بطيار كاحد في الرحبلت التجارية الدكلية

 (2)مادة 
ُيعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره كعمى الجيات المختصة تنفيذه كيمغى كل 

 .حكـ يخالفو
 

 إبراىيـ الزركؽ الشريف/ د.أ
 أميف المجنة الشعبية العامة لمشؤكف االجتماعية
 

  رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب28صدر في 
 ـ29/6/2011:المكافق
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 قػػػػػػرار مجمػػػػػس الػػػػػػكزراء
  ميالدي بتعديل حكـ2012لسنة  (405)رقـ 

 "سابلاًا "في قرار المجنة الشعبية العػػػػػػػػػػػػػػػامة 
  ميػػػػػػػػػػػػػالدي1991لسػػػنة  (1079)رقػػػػػػػػػـ 

 بإصدار الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



102 

 

 الحككمة الميبية االنتلاػػػػػػػػػػػػػػػػمية
 ديكاف رئاسة الكزراء
 قرار مجمس الكزراء

  ميالدي2012لسنة  (405)رقـ 
 "سابلاًا "بتعديل حكـ في قرار المجنة الشعبية العامة 

  ميالدي1991لسنة  (1079)رقـ 
 بإصدار الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

 :مجمس الكزراء
 بعد اإلطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ، كتعديبلتو. 

  ،كعمى قانكف النظاـ المالي لمدكلة، كالئحة الميزانية كالحسابات كالمخازف
 .كتعديبلتيما

  ميبلدؼ، بشأف الضماف االجتماعي، 1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ 
 .كتعديبلتو

  ميبلدؼ، 1991لسنة  (1079)رقـ  (سابقاً )كعمى قرار المجنة الشعبية العامة 
 .بإصدار الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

  ميبلدؼ، باعتماد الييكل 2012لسنة  (120)كعمى قرار مجمس الكزراء رقـ 
 .التنظيمي كاختصاصات كزارة الشؤكف االجتماعية كتنظيـ جيازىا اإلدارؼ 

 المؤرخ في  (215)كزارة الشؤكف االجتماعية بكتابيا رقـ / كعمى ما عرضتو
 . ميبلدؼ10/06/2012

 "قػػررت"
 (1)مادة 

مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش  (39)تعدؿ الفقرة األكلى مف المادة 
 ميبلدؼ المشار إليو، بحيث يجرػ نصيا 1991لسنة  (1079)الصادرة بالقرار رقـ 
 :عمى النحك التالي
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 :39مادة 
إذا كاف المشترؾ يعمل لدػ أكثر مف جية عمل أك خدمة كسجل طبقًا لممادة "

مف البلئحة فإف ما يتحصل عميو مف دخل أك أجر أك مرتب مف غير جية  (12)
عممو األصمية يحسب ضمف الكعاء الضماني الذؼ يحسب عمى أساسو المعاش 

التقاعدؼ بشرط أف يككف ما يتقاضاه مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية تتصف بطابع 
 ".الثبات كاالستقرار كاالنتظاـ

 (2)مادة 
يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كيمغى كل حكـ يخالفو، كعمى الجيات 

 .المختصة تنفيذه، كينشر في الجريدة الرسمية
 

 مجمس الكزراء
 

  ىجرؼ 1433/ ذؼ القعدة/13: صدر في
  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدؼ30/09/2012: المكافق
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 قػػرار مجمس الػػػكزراء
مافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتلرير2014لسنة  (270)رقـ    ميػػػالدي بتعديل كا 

بعض األحكاـ في الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بلرار 
  مػػػػيالدي1991لسنة  (1079)المجنة الشعبية العامة رقـ 
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 الحككمة الميبية المؤقػػػػػػػػػػػػػػػتة
 ديكاف رئاسة الكزراء
 قرار مجمس الكزراء

  ميالدي2014لسنة  (270)رقـ 
مافة كتلرير بعض األحكاـ في الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش  بتعديل كا 

  ميالدي1991لسنة  (1079)الصادرة بلرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 :مجمس الكزراء

 بعد اإلطبلع عمى اإلعبلف الدستكرؼ، كتعديبلتو. 

  ميبلدؼ، بشأف الضماف االجتماعي، 1980لسنة  (13)كعمى القانكف رقـ 
 .كتعديبلتو

  ميبلدؼ، في شأف 2012لسنة  (10)كعمى قرار المؤتمر الكطني العاـ رقـ
 .منح الثقة لمحككمة المؤقتة

  ميبلدؼ، بشأف سحب 2014لسنة  (23)كعمى قرار المؤتمر الكطني العاـ رقـ
 .الثقة مف رئيس الحككمة المؤقتة

  ميبلدؼ بإصدار 1991لسنة  (1079)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 .الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

  ميبلدؼ، بتشكيل 2013لسنة  (402)كعمى قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ 
 .لجنة كتحديد مياميا

  ( 402)كعمى محضر اجتماع المجنة المشكمة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ
 . ميبلدؼ2013لسنة 

  2014كعمى ما قرره مجمس الكزراء في اجتماعو العادؼ الحادؼ  عشر لسنة 
 .ميبلدؼ
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 "قػػػرر"
 (1)مادة 

 ميبلدؼ 1991لسنة  (1079)مف القرار رقـ  (31، 29)تعدؿ المادتاف 
 :المشار إليو بحيث يجرػ نصيما عمى النحك التالي

 (29)مادة 
 :االشتراكات المفركمة

 :تفرض في مقابل المنافع النقدية االشتراكات اآلتية
 :اشتراؾ المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش- أ

كىك اشتراؾ كاحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركيف مقابل معاشات 
الشيخكخة كالعجز بسبب إصابة العمل كالعجز الكمي لغير إصابة العمل، كمعاشات 

 .اثناف كعشركف بالمائة (%22)الكرثة كتحدد قيمة ىذا االشتراؾ بنسبة 
 :اشتراؾ المساعدات لمعامميف لحساب أنفسيـ- ب

كيفرض بالنسبة إلى فئة المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ في مقابل المنافع 
كاحد  (%1)النقدية قصيرة األمد التي تستحق ليـ كتحدد قيمة ىذا االشتراؾ بنسبة 

 .بالمائة
 :اشتراؾ المنح المقطكعة كاإلعانات اإلجمالية- ج

كيفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركيف مقابل المنح المقطكعة كاإلعانات 
%( 1)التي يقدميا صندكؽ الضماف االجتماعي كتحدد قيمة ىذا االشتراؾ بنسبة 

 .كاحد بالمائة
 : اشتراؾ الرعاية الصحية النكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية- د

كيفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشركيف مقابل خدمات الرعاية الصحية 
النكعية التي يقدميا صندكؽ الضماف االجتماعي لممشتركيف، كتحدد قيمة االشتراؾ 

 .كاحد بالمائة (%1)بنسبة 
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 (31)مادة 
 :دخل العامل لحساب نفسو

تحدد قيمة االشتراكات فيما يتعمق بالعامميف لحساب أنفسيـ عمى أساس  - أ
 :دخل مفترض يختاره المشترؾ مف بيف قائمة الدخكؿ المفترضة اآلتية

 700 ًدينارًا شيريا    

 800 ًدينارًا شيريا    

 900 ًدينارًا شيريا    

 1000 ًدينارًا شيريا  

 1100 ًدينارًا شيريا  

 1200 ًدينارًا شيريا  

 1300 ًدينارًا شيريا  

 1400 ًدينارًا شيريا  

 1500 ًدينارًا شيريا  

 1600 ًدينارًا شيريا  

يخضع اختيار المشترؾ لمدخل المفترض العتماد فرع الصندكؽ - ب
 .المختص كيراعى أف يتناسب ذلؾ الدخل المفترض مع دخمو الصافي الفعمي

 (3)مادة 
تتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة المقررة في المادتيف السابقتيف ابتداًء مف 

 . ميبلدؼ2014أبريل سنة  (4) ميبلدؼ كانتياء بشير 2011مارس سنة  (3)شير
 (4)مادة 

إذا لـ تكف قيمة زيادة االشتراكات الضمانية المقررة بقرار مجمس الكزراء رقـ 
 ميبلدؼ المشار إليو، تتكلى الخزانة العامة تغطية العجز في 2014لسنة  (270)

-2015-2014)مصركفات الزيادة المقررة كفقًا لممادتيف السابقتيف خبلؿ السنكات 
 .ميبلدؼ (2016
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 (5)مادة 
عمى صندكؽ الضماف االجتماعي التنسيق مع الجيات ذات العبلقة لكضع 
دراسة متكاممة لضماف عدـ تحمل الخزانة العامة بعد السنكات المذككرة في المادة 

 .السابقة أؼ عجز قد يطرأ عمى المعاشات الضمانية
 (6)مادة 

 :ال تسرػ أحكاـ ىذا القرار عمى الفئات اآلتية
 . أصحاب المعاشات الضمانية العسكرية -1

 . أصحاب معاشات العجز الجزئي بسبب إصابة العمل -2

 . ميبلدؼ2014مارس سنة  (3) المحاليف عمى التقاعد بعد شير  -3

 (7)مادة 
يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كيمغى كل حكـ يخالفو، كعمى الجيات 

 .المختصة تنفيذه
 

 مجمس الكزراء
 

  ىجرؼ 1435/ جمادػ اآلخر/ 23: صدر بتاريخ
  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدؼ23/4/2014: المكافق
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تعميمات العمل الصادرة عف إدارة صندكؽ المػػػػماف   
االجتماعي بخصكص الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش 

  ـ1991لسنة  (1079)رقـ 
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مدير مكتب الشؤكف اللانكنية بصنػػػػػػػػػػػػدكؽ / كتػػػػػػػػاب السيد 
 ـ بشأف تعميـ الفتكر 5/2014/ 8المماف االجتماعي المؤرخ في 

لسنة   ( 1)الصادرة عف إدارة اللانكف بشأف سحب تعميمات العمل رقـ 
عادة العمل بتعميمات العمل رقـ 2010  ـ بشأف 1982لسنة  ( 6) ـ كا 

كقف اقتطاع اشتراؾ المعاش عند بمكغ المػػدة المحسكبة لممشترؾ المدر 
 .الذي تخكلو الحد األقصى لممعػػػػػػػػػػػػػػاش
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 صندكؽ الضماف االجتماعي
 

ـ8/5/2014/التاريخ                                                             6266-2-9 /االشارػ   

 مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش /السادة 
 مدير إدارة المعاشات كالمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافع 
 مدراء الفركع بصندكؽ الضماف اإلجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 بعد التحية،،،
ـ كالتي انتيت 11/2/2014باإلشارة إلى الفتكػ الصادرة عف إدارة القانكف بتاريخ 

، بشأف كقف اقتطاع فرع اشتراؾ (ـ2010لسنة  (1)إلى سحب تعميمات العمل رقـ 
مف قانكف الضماف ( ج)فقرة  (14)المعاش لمخالفتيا لمتفسير السميـ لنص المادة 

رجاع العمل بالتعميمات رقـ  (ـ1980 لسنة 13)االجتماعي رقـ   (ـ1982 لسنة 6)كا 
لى كتاب  باعتبارىا األقرب إلى التفسير الصحيح ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كا 

ش )المكمف رقـ - مدير مكتب شؤكف مجمس اإلدارة بصندكؽ الضماف االجتماعي/ السيد
رئيس مجمس / ـ، كالمتضمف تأشيرة السيد30/4/2014كالمؤرخ في  (ـ1853. 10/ج

اإلدارة كالمدير العاـ لصندكؽ الضماف االجتماعي بإعداد مخاطبة تعمـ عمى الفركع بشأف 
 .الفتكػ القانكنية المشار إلييا آنفاً 

لذلؾ نعمـ عميكـ الفتكػ الصادرة مف إدارة القانكف كالرأؼ القانكني الصادر عف 
ـ، كالمكجو إلى فرع صندكؽ الضماف 05/03/2014مكتب الشؤكف القانكنية بتاريخ 

 االجتماعي طرابمس كذلؾ مف أجل التقيد بيذه الفتكػ كسحب تعميمات العمل رقـ 
 .(ـ1982 لسنة 6)كا عادة العمل بالتعميمات رقـ  (ـ2010 لسنة 1)

 تفضلوا باالستالم وإجراءاتكن باخلصوص،،،

 والسـالم عليكن

 عبدد عمي الميدكي 
 مدير مكتب الشؤكف اللانكنية
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 ـ 1/2/2014الفتكر الصػػػادرة عف إدارة اللانكف المؤرخة في 

 بخصكص كقػػف اقتطػػػػػػاع اشتػػػػػػراؾ معػػػػػػػػػػػػاش كىي تلمػػػػػػػػػػي 
  ـ كالعمل بتعميمات العمل 2010لسنة  ( 1 )بسحب تعميمات رقـ 
  ـ1982لسنة  (6)رقـ 
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 دكلة لػػػػػػيػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

 الحككمة الميبية المؤقتة

 كزارة العدؿ
 ـ01/20/2014التاريخ

 2/11/59                              ااشارر 
 مدير فرع صندكؽ المماف االجتماعي طرابمس/ السيد

 بعد التحية،،،
ـ، كالذؼ 2/10/2013 المؤرخ في 13643-2-8إيماًء إلى كتابكـ رقـ 

لسنة  (1)تستطمعكف فيو الرأؼ القانكني حكؿ مدػ صحة تعميمات العمل رقـ 
ـ، بشأف كقف استقطاع فرع المعاش الخاص بالمضمكف المشترؾ عند بمكغ 2010

 .مدة خدمتو أك عممو الحد األقصى لممعاش
 :كرداًا عمى ذلؾ نفيدكـ باآلتي

ـ، بشأف 1980 لسنة 13مف القانكف رقـ ( ج)فقرة  (14)نصت المادة 
يكقف اقتطاع االشتراؾ مف مرتب المشترؾ أك أجره : "الضماف االجتماعي عمى أف

أك دخمو لحساب المعاش كذلؾ ابتداًء مف التاريخ الذؼ تخكلو فيو مدة خدمتو أك 
كال تدخل المدة التالية لذلؾ التاريخ في . عممو المحسكبة الحد األقصى لممعاش

 ".حساب المعاش
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش ( ب)فقرة  (50)كما نصت المادة 

يستمر االلتزاـ بإبداء االشتراؾ طكاؿ مدة خدمة المشترؾ أك عممو كحتى "عمى أف 
تاريخ انتياء الخدمة أك العمل، كذلؾ مع مراعاة أنو يتعيف كقف اقتطاع اشتراؾ 

المعاش مف مرتب المشترؾ أك أجره أك دخمو ابتداًء مف التاريخ الذؼ تخكلو فيو مدة 
 (ج/14)خدمتو أك عممو المحسكبة الحد األقصى لممعاش كذلؾ عمبًل بحكـ المادة 

 ".مف قانكف الضماف االجتماعي
كبمطالعة ما تقدـ يبيف أنو ال يمكف تفسير النص عمى كقف اقتطاع االشتراؾ 
مف مرتب المشترؾ أك أجره أك دخمو تفسيرًا حرفيًا يقصر عدـ االستحقاؽ عمى حصة 
معينة مف االشتراؾ كىي حصة المشترؾ دكف الحصة التي تتحمل بيا جية العمل إذ 

إف النص عمى كقف االشتراؾ مف مرتب المكظف المشترؾ أك مف أجر العامل 
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المشترؾ ىك تطبيق لمبدأ عدـ االستحقاؽ، كعدـ االستحقاؽ يشمل االشتراؾ، 
فاالشتراؾ الضماني يستمر مستحقًا كاجبًا دفعو حتى أقرب األجميف تاريخ انتياء عمل 

المشترؾ أك خدمتو أك التاريخ الذؼ تخكؿ فيو المشترؾ مدة خدمتو أك عممو 
المحسكبة الحد األقصى لمعاش الشيخكخة فعند حمكؿ أقرب ىذيف األجميف يصبح 
االشتراؾ غير مستحق كتبعًا لذلؾ يكقف اقتطاعو مف مرتب المشترؾ أك أجره أك 

ـ، كالذؼ نرػ أنو 1982 لسنة 6دخمو كىك التفسير الذؼ كرد في تعميمات العمل رقـ 
مف قانكف الضماف االجتماعي ( ج)فقرة  (14)يكافق التفسير السميـ ألحكاـ المادة 

ـ، بشأف 2010لسنة  (1)المشار إليو كمف ثـ فإف ما جاءت بو تعميمات العمل رقـ 
كقف اقتطاع فرع اشتراؾ المعاش الخاص بالمضمكف المشترؾ عند بمكغ مدة خدمتو 
أك عمو الحد األقصى لممعاش كاستمرار أداء جية العمل لحصتيا في االشتراؾ حتى 

( 14)تاريخ انتياء خدمة المضمكف المشترؾ يخالف التفسير الصحيح ألحكاـ المادة 
المشار إلييا األمر الذؼ يتعيف معو عمى صندكؽ الضماف االجتماعي  (ج)فقرة 

رجاع العمل بالتعميمات العمل رقـ  ـ، 1982لسنة  (6)سحب العمل بتمؾ التعميمات كا 
 .باعتبارىا األقرب إلى التفسير الصحيح ألحكاـ قانكًف الضماف االجتماعي

 :كتأسيساًا عمى ما تلدـ فإف إدارة اللانكف ترر 
ـ، بشأف كقف اقتطاع فرع اشتراؾ 2010لسنة  (1)سحب تعميمات العمل رقـ 

المعاش الخاص بالمضمكف المشترؾ عند بمكغ مدة خدمتو أك عممو الحد األقصى 
لممعاش مع استمرار جية العمل في أداء حصتيا مف االشتراؾ باعتبارىا تعد مخالفة 

( 13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ ( ج)فقرة  (14)لمتفسير السميـ لنص المادة 
 .ـ، لؤلسباب المبينة في صمب المذكرة1980لسنة 

 
 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 

 المستشار
 رئيس إدارة اللانكف /  محمكد دمحم الكيش 
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 تعميمات العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
  ـ1982لسنة  (6 )رقـ

بشأف كقف اقتطاع اشتراؾ المعاش عند بمكغ المدة 
المحسكبة لممشترؾ المدر الذي يخكلو الحد األقصى 

 لممعاش 
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 تعميمات العمػػػػػػػػػػػل
  ـ1982 لسنة 6رقـ 

 بشأف كقف اقتطاع اشتراؾ المعاش عند بمكغ المدة المحسكبة لممشترؾ
 المدر الذي يخكلو الحد األقصى لممعاش 

 .إلى األخكة أمناء كأعضاء المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات
 .إلى األخ مدير صندكؽ الضماف االجتماعي

إلى األخكة مديرؼ اإلدارات العامة كالمستشاريف كرؤساء المكاتب بأمانة الضماف 
 .االجتماعي كصندكؽ الضماف االجتماعي

 تحية طيبة كبعد،،،
فقد كردت إلى أمانة المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي استفسارات بشأف 
بعض األحكاـ المتعمقة بكقف إقتطاع االشتراكات لحساب المعاش عند بمكغ المدة 

 .المحسكبة لممشترؾ المدػ الذؼ يخكلو الحد األقصى لممعاش
كلقد سبقا أف تناكلنا ىذا المكضكع في التعميمات المتعمقة ببعض أحكاـ التسجيل 

كفي  ( ـ 1981 يكليو سنة 21)ر .  رمضاف سنة  ك19كاالشتراكات كالمؤرخة في 
حيث أكضحت ىذه  ( ـ 1981 أغسطس سنة 10)ر .  ك1930 شكاؿ سنة 10

 (إيقاؼ االقتطاع عند بمكغ الحد األقصى )التعميمات في البند رابعًا منيا أحكاـ 
غير أنو إزاء االستفسارات التي كردت بيذا الشأف فإننا نزيد ىذه التعميمات كضكحًا 

 :بالبياف التي
 فلرة ج 14 ـ في المادة 1980 لسنة 13ينص قانكف المماف االجتماعي رقـ 

يقف اقتطاع االشتراكات مف مرتب المشترؾ أك أجره أك دخمو لحساب  ) أف عمى
المعاش كذلؾ إبتداًءا مف التاريخ الذؼ تخكلو فيو مدة خدمتو أك عممو المحسكبة الحد 

كتنص  (كال تدخل المدة التالية لذلؾ التاريخ في حساب المعاش . األقصى لممعاش
يككف ااشتراؾ إلزاميا عف كل  ) مف القانكف ذاتو عمى أف 5 فقرة أكاًل بند 32المادة 

مشترؾ كتحدد المكائح الممـز باألداء، كيستمر االتزاـ بأداء ااشتراؾ حتى إنتياء 
 مف ىذا 14خدمة المشترؾ أك عممو كذلؾ مع مراعاة حكـ الفلرة ج مف المادة 

 مف الئحة التسجيل 50 كقد أشارت إلى ىذا الحكـ الفقرة ب مف المادة (اللانكف 
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يستمر االتزاـ بأداء االشتراكات طكؿ  )كاالشتراكات كالتفتيش حيث نصت عمى أف 
مدة خدمة المشترؾ أك عممو كحتى تاريخ انتياء مدة الخدمة أك العمل، كذلؾ مع 
مراعاة انو يتعيف كقف إقتطاع إشتراؾ المعاش مف مرتب المشترؾ اك أجره أك دخمو 

 (ابتداء مف التاريخ الذي تخكلو فيو مدة خدمتو أك عممو المحسكبة 
ج مف قانكف الضماف /14الحد األقصى لممعاش كذلؾ عمبًل بحكـ المادة 

 :-كبناًء عمى النصكص القانكنية السالف بيانيا تسرؼ القكاعد اآلتية. االجتماعي
 :ااشتراؾ الذي يكقف اقتطاعو: أكالًا 

كاضح مف النصكص السالف ذكرىا أف اإلشتراؾ الذؼ يكقف اقتطاعو عندما تبمغ 
مدة العمل أك الخدمة المحسكبة المدة التي تخكؿ المشترؾ الحد األقصى لممعاش، 

كاشتراؾ المعاش ىك إشتراؾ . دكف غيره مف االشتراكات (إشتراؾ المعاش  )ىك 
 مف الئحة 29أكاًل مف قانكف الضماف االجتماعي كالمادة  / 32مفركض بحكـ المادة 

 (إشتراؾ المعاش  )كاسمو   (اشتراؾ كاحد  )التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش، كىك 
كىك مقرر بالنسبة إلى جميع فئات المشتركيف في العمل  كالعجز الكمي الناشئ عف 
غير إصابة عمل، كمعاشات الكرثة، كمقابل المنح المقطكعة كذلؾ، كقد حددت قيمة 

 .ىذا اإلشتراؾ بثمانية كنصف في المائة مف مرتب المشترؾ أك أجره أك دخمو
يقاؼ اإلقتطاع يقتصر عمى دكف غيره فبل يرد حكـ كقف  (إشتراؾ المعاش  )ىذا كا 

اإلقتطاع بسبب بمكغ الحد األقصى فيما يتعمق باألنكاع األخرػ مف االشتراكات 
إقتطاع إشتراؾ الرعاية  (بالنسبة إلى جميع المشتركيف  )الضمانية، بل يستمر 

شتراؾ الرعاية االجتماعية كذلؾ إلى حيف انتياء أعماليـ  كخدماتيـ  الصحية كا 
كما يستمر إقتطاع إشتراؾ المساعدات أؼ المنافع النقدية قصيرة األمد إلى . جميعاً 

 .المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ إلى حيف إنتياء أعماليـ
 :كقف ااقتطاع ىك نتيجة لكقف استحلاؽ ااشتراؾ: ثانيا

إف النص عمى كقف إقتطاع اإلشتراؾ مف مرتب المشترؾ أك مف أجره أك مف دخمو 
ال يفسر تفسيرًا حرفيًا عمى نحك يقصر عدـ االستحقاؽ عمى حصة معينة مف 

اإلشتراؾ ىي الحصة التي يتحمل بيا المشترؾ، دكف الحصة التي تتحمل بيا جية 
نما الصحيح أف كقف –العمل أك الخدمة كالحصة التي تتحمل بيا الخزانة العامة   كا 
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.. اإلقتطاع مف المرتب أك األجر أك الدخل ىك أثر مف أثار عدـ إستحقاؽ اإلشتراؾ
ذلؾ ألف األصل أف . فاإلشتراؾ الضماني يصبح غير مستحق  عند تاريخ معيف

كيظل ىذا اإللتزاـ بأداء اإلشتراؾ قائمًا طكؿ مدة خدمة المشترؾ .. اإلشتراؾ إلزامي
 :كيستمر اإلشتراؾ مستحقًا كاجبًا دفعو حتى أقرب التاريخيف.أك عممو
 .  تاريخ إنتياء الخدمة أك العمل–أ 
 التاريخ الذؼ تخكؿ المشترؾ فيو مدة خدمتو أك عممو المحسكبة الحد األقصى –ب 

 .لمعاش الشيخكخة
فعندما يحل أقرب ىذيف األجميف يصبح اشتراؾ المعاش غير مستحق كنتيجة لذلؾ 

 .يكقف اقتطاعو مف مرتب المشترؾ أك أجره أك دخمو
 مف قانكف الضماف االجتماعي 5 –ج  أكاًل /14ىذا ىك المدلكؿ المقصكد بالمادتيف 

كىك التفسير الصحيح ليذه .  مف الئحة االشتراكات كالتسجيل كالتفتيش50كالمادة 
 :النصكص كالدليل عمى ذلؾ

ج تنص صراحة عمى أف ال تدخل في حساب المعاش المدة  / 14 أف المادة :-1
ذ . التالية لمتاريخ الذؼ تخكؿ المشترؾ فيو مدتو المحسكبة الحد األقصى لممعاش كا 

كانت ىذه المدة التالية لذلؾ التاريخ ال تدخل في حساب المعاش كال تعتبر عند 
عف ىذه المدة، إذ  (إشتراؾ معاش  )تسكية المعاش، فميس ثمة سبب قانكني لدفع 

أف أؼ إشتراؾ ألغراض المعاش يدفع عف ىذه المدة سكؼ يككف اشتراكا بدكف مقابل 
مف قانكف الضماف - فقرة أكالً - 32ىذا في حيف تنص المادة . كبدكف سبب قانكني

االجتماعي عمى أف يراعى في جميع األحكاؿ التبلـز في أساس الحساب بيف المنافع 
 الضمانية التي تقدـ لممشترؾ كبيف االشتراكات التي تحصل في مقابل ىذه المنافع 

 أف ثمة ارتباطا بيف التزامات األطراؼ التي تتحمل بمقتضى القانكف عبء :-2
كلقد عَبر قانكف الضماف االجتماعي كما عبرت الئحة التسجيل . اإلشتراؾ الضماني

التي )أك  (االشتراكات المستحقة )كاالشتراكات كالتفتيش عف االشتراكات بأنيا 
 .، كنظمت تكزيع عبء اإلشتراؾ عمى مختمف األطراؼ(تستحق 

كحددت الممزميف بأدائو، كلـ يتصكر القانكف المذككر أك البلئحة المذككرة في أؼ 
حكـ مف أحكاميا أف جزءًا مف اإلشتراؾ يككف مستحقًا دكف األجزاء األخرػ مف ىذا 
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كمتى كاف اإلشتراؾ عف المدة التالية لبمكغ الحد األقصى لممعاش ىك . اإلشتراؾ
كما –إشتراؾ ببل مقابل كببل سبب قانكني، كمف ثـ فبل سند الستحقاقو، فإف ذلؾ 

 فإنو يصدؽ كذلؾ –يصدؽ فيما يتعمق بحصة المشترؾ المضمكف مف ذلؾ اإلشتراؾ 
فيما يتعمق بحصة جية العمل كالخدمة مف ىذا اإلشتراؾ، كحصة الخزانة العامة منو 

إذ أف انعداـ المقابل  كالسبب القانكني لبلستحقاؽ متحقق بالنسبة ليذه . أيضاً 
 .الحصص جميعاً 

أف ثمة تبلزما في الحكـ بيف األطراؼ المتعددة التي كزع القانكف عمييا عبء 
فمتى كاف ىذا اإلشتراؾ مستحقًا فإف عبئو يكزع عمى ىذه األطراؼ عمى . اإلشتراؾ

كأما إذا كاف اإلشتراؾ غير مستحق .  منو32النحك الذؼ رسمو القانكف في المادة 
 .فإف أيًا مف ىذه األطراؼ ال يتحمل شيئًا منو

يقف إقتطاع ) مف القانكف بقكليا 14أنو إذا كانت الفقرة ج مف المادة :- 3
قد اختارت صياغة عممية تخاطب جيات العمل كالخدمة التي تجرؼ  (االشتراكات
مف قانكف التقاعد لسنة  ( 5فقرة  )  3 كتقترب مف صياغة المادة – عادة –اإلقتطاع 

 إال أنو كاضح مف النصكص كالقرائف السالف إيرادىا أف كقف اإلقتطاع – ـ 1967
ىذا كمف قكاعد . لـ يقصد بو أف يككف ىك األثر الكحيد لكقف إستحقاؽ اإلشتراؾ

التفسير القانكنية أف تخصيص حالة بالذكر في النص اليعني إنفراد ىذه الحالة 
بالحكـ، كما أف االستنتاج بطريق مفيـك المخالفة بداللة الكبلـ عمى استبعاد حكـ 

منطكؽ عف المسككت عنو، ىك أضعف أنكاع التفسير، كىك طريق لبلستدالؿ يجب 
الحذر مف سمككو، كبصفة خاصة فإنو يتعيف صرؼ النظر عنو كمما قامت داللة 

كما ال يسكغ الكقكؼ عند .عمى أف المشرع أراد غير ما يؤدؼ إليو مفيـك المخالفة
 .أللفاظ النص (الحرفي)المدلكؿ 

كبناءًا عمى ما تقدـ فإف النص عمى كقف إقتطاع اإلشتراؾ مف مرتب المكظف 
المشترؾ أك مف أجر العامل المشترؾ ىك تطبيق لمبدأ عاـ مفاده عدـ إستحقاؽ 
اإلشتراؾ في الحالة المنصكص عمييا كعدـ االستحقاؽ يشمل في ىذه الحالة 

اإلشتراؾ كمو بجميع أجزائو أيًا كانت الجية التي كانت مف قبل ممزمة بأدائو كأيًا كاف 
مكظفًا  (المضمكف )الطرؼ الذؼ كاف يتحمل عبئو، كينطبق ذلؾ سكاء كاف المشترؾ 
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بمرتب أك عامبًل بأجر أك كاف شريكًا في اإلنتاج يتحقق لو عائد أك عامبًل لحساب 
 .نفسو يحقق دخبًل مف عممو

 :الملصكد بالحد األقصى لممعاش: ثالثاًا 
في خصكص تطبيق حكـ إيقاؼ االستحقاؽ كاالقتطاع المنصكص عميو في المادة 

 50 منو كالمادة 5 فقرة أكاًل بند 32 فقرة ج مف قانكف الضماف االجتماعي كالمادة 14
 .فقرة ب مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

المقصكد بالحد األقصى لممعاش ىك الحد األقصى لمعاش الشيخكخة  -
ب مف قانكف الضماف االجتماعي كىك /14الضماني المقر بحكـ المادة 

مف متكسط المرتب أك األجر أك الدخل الذؼ يسكػ عمى أساسو معاش % 80
كلما كاف المشترؾ يستحق ذلؾ الحد األقصى بحكـ . الشيخكخة المذككر

 مف القانكف ذاتو متى كانت لو 14قاعدة التسكية المقررة بالفقرة أ مف المادة 
مدة عمل أك خدمة محسكبة لو بمقتضى أنظمة الضماف االجتماعي قدرىا 

فإف إشتراؾ المعاش يكقف استحقاقو كيكقف تبعًا لذلؾ . خمسة كثبلثكف عاماً 
اقتطاعو، كذلؾ إبتداءًا  مف التاريخ الذؼ يبمغ فيو مجمكع مدة العمل أك 

 .الخدمة المحسكبة لممشترؾ خمسة كثبلثيف عاماً 

 : المدد المحسكبة: رابعاًا 
كيقصد بالمدد المحسكبة التي ينص عمى حسابيا كضميا قانكف الضماف 

ذلؾ أف الفقرة ج مف المادة . االجتماعي كالئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش
 مف قانكف الضماف االجتماعي أكجبت أف يراعى في المكائح التي تصدر 50

لتنفيذ ىذا القانكف المحافظة عمى الحقكؽ التي اكتسبيا المشترككف بمقتضى 
األنظمة السابقة الخاصة بالتقاعد كالتأميف االجتماعي، كاعتبار مدد خدمتيـ 
كعمميـ محسكبة في ظل األنظمة المذككرة مددا محسكبة في نظاـ الضماف 

 كالمكاد التالية ليما كالكاردة بالباب الرابع 82، 81ثـ جاءت المادتاف . االجتماعي
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذًا  (أحكاـ عامة كانتقالية  )

لقانكف الضماف االجتماعي، فأكردت قكاعد لحساب سنكات العمل كالخدمة البلحقة 
كما قضت بأف تحسب مدد العمل . لبدء سرياف قانكف الضماف االجتماعي
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كالخدمة السابقة عمى تاريخ بدء سرياف القانكف المذككر أؼ السابقة عمى يـك 
كذلؾ .  كتضـ إلى مدد عمل المشترؾ كخدمتو التالية لمتاريخ المذككر1/6/1981

 :-مع مراعاة ما يمي
 أف تحسب مدد الخدمة التقاعدية السابقة كفقًا لمقكاعد المقررة في قانكف –أ 

 . ـ كبالقدر الذؼ تحدده ىذه القكاعد1967التقاعد لسنة 
 أف تحسب مدة العمل السابقة التي كاف يسرؼ عمييا قانكف التأميف     –ب 

 .االجتماعي باعتبار كل خمسيف أسبكعًا دفعت عنيا االشتراكات بمثابة سنة
 أف تضـ مدد الخدمة العسكرية السابقة لممشترؾ عمى أف يككف حسابيا كفقا –ج 

 .لمقكاعد المقررة بشأنيا بقانكف تقاعد العسكرييف كبالقدر المحدد فيو
 :-كمفاد ما تلدـ

 أف كل مشترؾ يقضي في ظل أنظمة الضماف االجتماعي الجديدة بعد –أ 
اشتراؾ  ) ـ خمسة كثبلثيف عامًا مف العمل أك الخدمة يصبح 1/6/1981

غير مستحق عنو كيكقف اقتطاعو مف مرتبو أك أجره أك دخمو كذلؾ  (المعاش 
 .في التاريخ الذؼ تبمغ فيو مدة خدمتو أك عممو المحسكبة خمسًا كثبلثيف سنة

ككل مشترؾ في الضماف االجتماعي كانت لو مدة أك مدد عمل أك خدمة - ب 
 ـ في ظل أنظمة التقاعد المدنية أك العسكرية أك التأميف 1/6/1981سابقة عمى 

االجتماعي ثـ قضى مدة في العمل أك الخدمة في ظل أنظمة الضماف 
كضمت لو مدة أك مدد _  ـ 1/6/1981أؼ الحقة ليـك _ االجتماعي الجديدة 

بالتطبيق لقكاعد  )_ عممو أك خدمتو السابقة إلى مدة أك مدد عممو البلحقة 
كبذلؾ أصبح مجمكع مدد عممو كخدمتو _ (الحساب كالضـ السالف اإلشارة إلييا 

كيكقف  (اشتراؾ المعاش)فإنو ال يستحق عنو _ المحسكبة خمسًا كثبلثيف سنة 
اقتطاعو مف مرتبو أك أجره أك دخمو، كذلؾ اعتبارًا مف التاريخ الذؼ يبمغ فيو 
مجمكع مدد عممو أك خدمتو المحسكبة خمسًا كثبلثيف سنة، فإذا ثبت أنو قد 

استمر إقتطاع اإلشتراؾ المذككر مف مرتبو أك أجره أك دخمو بعد ذلؾ التاريخ 
كيككف الرد مف حساب . فيجب أف يرد إليو ما اقتطع  زيادة عمى المستحق عميو

 .صندكؽ الضماف االجتماعي الذؼ كانت قد آلت إليو االشتراكات الزائدة
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 :المدد التلاعدية السابلة: خامػساًا 
 ـ تقضي بأف 1967 مف قانكف التقاعد لسنة 12، 3كانت نصكص المادتيف  (1

يكقف اإلقتطاع مف مرتب المنتفع أؼ المكظف الخاضع لنظاـ التقاعد، حيف 
يتـ ذلؾ المنتفع في الخدمة المدة التي تخكلو األحقية في الحد األقصى 

مف المرتب الذؼ يسكػ عمى أساسو ذلؾ % 80كىك  )لممعاش التقاعدؼ 
كقد كاف المعاش التقاعدؼ يبمغ ذلؾ الحد األقصى بالتطبيق لحكـ  (المعاش 
 مف قانكف التقاعد المذككر، بعد مدة خدمة تقاعدية قدرىا خمسة 16المادة 

 .كثبلثكف عاماً 

لذلؾ فإنو إذا ثبت لمجنة الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية المختصة أف 
المشترؾ في نظاـ الضماف االجتماعي قد ضمت لو مدة خدمة تقاعدية 

سابقة، دخمت ىذه المدة في مدة عممو أك خدمتو المحسكبة كمدة ضمانيو، 
سكاء في ذلؾ المدة السابقة عمى _ كتبيف أف مدتو الضمانية المحسكبة 

تبمغ خمسًا كثبلثيف سنة أك تزيد _ ـ كالمدة البلحقة لذلؾ التاريخ 1/6/1981
الضماني مف مرتبو أك  (اشتراؾ المعاش  )عمى ذلؾ، فإنيا تكقف إقتطاع

أجره أك دخمو ، إبتداءا مف التاريخ الذؼ بمغت فيو مدة خدمتو أك عممو 
خمسًا كثبلثيف سنة كذلؾ تأسيسًا عمى عدـ إستحقاؽ ىذا  (ضمانياً )المحسكبة 
 .اإلشتراؾ

فإذا كاف قد أكقف ااقتطاع مف مرتب المنتفع لحساب التلاعد مف قبل  (2
 . ـ1967ـ تطبيلاًا للانكف التلاعد لسنة 1/6/1981

نظرًا لبمكغ مدة خدمتو التقاعدية خمسُا كثبلثيف سنة ككاف المنتفع المذككر قد استمر 
اشتراؾ )ـ في ظل أنظمة الضماف االجتماعي الجديدة، فإف 1/6/1981يعمل بعد 
كذلؾ بشرط أف يتحقق القسـ المختص بالمجنة . الضماني ال يستحق عنو (المعاش 

الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمدية ذات الشأف مف صحة حساب مدة خدمتو 
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التقاعدية السابقة كأف ىذه المدة كانت قد بمغت بالتطبيق لمقكاعد كاإلجراءات المعمكؿ 
 .ـ كلكائحو خمسًا كثبلثيف سنة1967بيا بمقتضى قانكف التقاعد لسنة 

الذؼ كاف مف قبل منتفعًا _  فإذا تبيف أف المشترؾ في الضماف االجتماعي  (3
كانت قد اقتطعت مف مرتبو لحساب التقاعد مبالغ عف مدد _ بقانكف التقاعد 

تجاكز الخمسة كثبلثيف المذككرة، فترد إليو ىذه المبالغ التي كانت قد خصمت 
مف  (5فقرة ) 3مف مرتبو زيادة عمى المستحق عميو، كذلؾ عمبًل بنص المادة 

 (حساب التقاعد)ـ، كيككف رد ىذه المبالغ مف 1967قانكف التقاعد لسنة 
 .بصندكؽ الضماف االجتماعي

 :مدد التأميف االجتماعي السابلة: سادساًا 
إذا كانت مدة عمل الشخص مغطاة بنظاـ التأميف االجتماعي كسابقة كميا عمى 

ـ كليست لو مدة عمل أك خدمة الحقة عمى ىذا التاريخ، فإف حكـ 1/6/1981
ج مف قانكف الضماف االجتماعي ال يسرؼ بشأنو، إذ أنو ليس  / 14المادة 

شتراؾ التأميف االجتماعي لـ يكف يكقف . مشتركًا في الضماف االجتماعي كا 
نما كاف يستمر  االلتزاـ بأدائو عند بمكغ المدة التأمينية المحسكبة أمدًا معينًا، كا 

بمقتضى قانكف التأميف _ االلتزاـ بأداء اشتراكات التأميف االجتماعي األسبكعية 
ميما طالت مدة العمل المغطاة بنظاـ التأميف االجتماعي _ االجتماعي كلكائحو 

 .اإلجبارؼ 
ككل ما ىنالؾ أف المؤمف عميو كاف يستحق عند انتياء عممو بسبب الشيخكخة أك 

 مف 33/1المحدد مقداره بحكـ المادة  (المعاش الشيرؼ الكامل)اعتبلؿ الصحة 
قانكف التأميف االجتماعي كذلؾ إذا كاف قد بمغ مجمكع اشتراكات التأميف 

 اشتراكًا ألفًا كسبعمائة كخمسيف 1750االجتماعي األسبكعية المدفكعة لحسابو 
فإذا جاكز مجمكع  (مع استيفاء باقي شركط استحقاؽ ذلؾ المعاش )اشتراكًا 

 اشتراكًا فيستحق زيادة عمى 1750اشتراكات التأميف االجتماعي المدفكعة لحسابو 
 اشتراكًا أسبكعيًا 25المذككر قيمة إضافية عف كل  (المعاش الشيرؼ الكامل)

إضافيًا ، كقد حددت ىذه القيمة اإلضافية البلئحة التنفيذية لمساعدات تأميف 
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 نكفمبر 15)ىػ 1392 شكاؿ سنة 10المعاش الصادر بقرار مجمس الكزراء في 
كالجداكؿ المرافقة ليذه البلئحة كالمعدلة بقرار أميف الشؤكف  (ـ1972سنة 

بشأف  (ـ1976 يكليو سنة 19الصادر في )االجتماعية كالضماف االجتماعي 
 .إضافة فئة سادسة إلى فئات المؤمف عمييـ

فإف العامميف المؤمف عمييـ تأميناًا اجتماعيا انتيت مدة عمميـ كلما كاف ذلؾ 
ـ ال يستحلكف أف ترد إلييـ االشتراكات التأمينية المستحلة 1/6/1981مف قبل 

التي كانت قد دفعت عنيـ كالتي تزيد عمى األلف كسبعمائة كخمسيف اشتراكا 
،حيث لـ يرد في قانكف الضماف االجتماعي ( سنة35أؼ مدة تجاكز )أسبكعياًا 

كال في لكائح االشتراكات كالمعاشات الصادرة بمقتضاه أؼ نص يكجب كقف 
استحقاؽ االشتراكات التأمينية المذككرة أك كقف اقتطاعيا عند بمكغ مجمكع 

االشتراكات المدفكعة عف المؤمف عميو حدًا معينًا، كما لـ يرد أؼ نص يكجب رد 
ىذه االشتراكات إذا جاكزت المدة المغطاة بالتأميف االجتماعي أمدًا محددًا كأما 

ج منو كالخاص بكقف اقتطاع /14حكـ قانكف الضماف االجتماعي الكارد بالمادة 
كيسرؼ ىذا الحكـ بأثر مباشر . االشتراكات فيك يتعمق باالشتراكات الضمانية

كال . (ـ1/6/1981أؼ مف )اعتبارًا مف تاريخ نفاذ قانكف الضماف االجتماعي 
ينسحب بأثر رجعي إلى حاالت المؤمف عمييـ تأمينًا اجتماعيا الذيف انتيت 

أعماليـ مف قبل ذلؾ التاريخ كاستحقكا معاشات أك منافع نقدية أخرػ بمقتضى 
أنظمة التأميف االجتماعي ما دامكا لـ يستمركا عامميف في ظل أنظمة الضماف 

 .االجتماعي الجديدة كلـ يعكدكا إلى العمل تحت ىذه األنظمة
أما العاممكف الذيف ليـ مدة أك مدد عمل في ظل نظاـ التأميف االجتماعي 

ـ كليـ في الكقت ذاتو مدد عمل أك خدمة الحلة 1/6/1981سابلة عمى تاريخ 
عمى ىذا التاريخ، فإف أحكاـ قانكف المماف االجتماعي كلكائحو تسري بشأنيـ 

في المماف االجتماعي كتمـ إلى مدد عمميـ  (مشتركيف)كيسجمكف باعتبارىـ 
مدد التأمينية السابلة عمى ذلؾ _ ـ 1/6/1981أك خدمتيـ الالحلة عمى يـك 

 كتعتبر جميع ىذه المدد ىي مدد عمميـ أك خدمتيـ الضمانية المحسكبة .اليكـ
. التي تسكػ عمى أساسيا حقكقيـ بمقتضى أنظمة الضماف االجتماعي الجديدة
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كمف ثـ فإف المشترؾ في أنظمة الضماف االجتماعي الجديدة متى تبيف أنو في 
ـ قد أصبحت مدة عممو أك خدمتو المحسكبة 1/6/1981تاريخ معيف الحق ليـك 

بما في ذلؾ المدة السابقة عمى بدء سرياف قانكف الضماف االجتماعي كالمدة )
اشتراؾ المعاش )مجاكزة لخمس كثبلثيف عامًا، فإنو ال يستحق عنو  (البلحقة لذلؾ

كال يقتطع ذلؾ اإلشتراؾ مف مرتبو أك أجره أك دخمو، كذلؾ اعتبارًا مف  (الضماني
 .التاريخ الذؼ يبمغ فيو مجمكع مدد عممو أك خدمتو المحسكبة خمسًا كثبلثيف سنة

تطمب أمانة المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي مراعاة ما تقدـ كااللتزاـ بو 
باعتباره جزءًا مف تعميمات العمل الصادرة بمقتضى قانكف الضماف االجتماعػػػػػػػػػػػػي 

 .كلكائحو
 

 حسػػػػػف                                                          إبراىيـ الفليو حسػػػػػػػػػػف. ع
  مف كفاة الرسكؿ                 أميف المجنة الشعبية العامة لممماف      1391 مف ذي الحجة سنة 18في 
  مف الميالد                                   االجتمػػػػػػػػػػػػػاعي1982 مف أكتكبر سنة 5: المكافق
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 بشأف إجراءات ككيفية مـ مدد الخدمة السابلة
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 المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

  ـ1992لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ 
 بشأف إجراءات ككيفية مـ مدد الخدمة السابلة

 /األخكة
 .أمناء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي في البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمديات
 .مديرك اإلدارات كالمكاتب كرؤساء األقساـ بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندكؽ 
 .مديرك مكاتب الشؤكف الضمانية كرؤساء أقساـ التفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػش
 .كالمنافع النقدية ككحدات المراجعة الداخمية بفركع الصندكؽ 
 .رؤساء مكاتب الصندكؽ في الفركع البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدية

 بعد التحية،،،
لكحع مف خبلؿ اإلطبلع عمى الكثير مف قرارات ضـ الخدمة السابقة الصادرة 

عف فركع الصندكؽ في البمديات تبيف العديد مف المخالفات بعضيا يتعمق بصدكر 
قرارات مف جيات غير مختصة كالبعض اآلخر تنقصو المستندات المؤيدة لمدة أك 

 :مدد الخدمة السابقة، كمف ذلؾ
 قياـ بعض األخكة رؤساء مكاتب الصندكؽ في الفركع البمدية بتكقيع قرارات  -1

ضـ مدة الخدمة، عمى الرغـ مف أف ىذا االختصاص معقكد ألمناء فركع 
الصندكؽ فقط دكف غيرىـ األمر الذؼ يجعل ىذه القرارات باطمة لصدكرىا مف 

 .غير ذؼ اختصاص

 ال يتـ استيفاء المستندات كالكثائق التي تؤيد كتؤكد مدة الخدمة المطمكبة  -2
ضميا، كرغـ ذلؾ تصدر قرارات الضـ كىي غير كافية لمداللة عف مدة 

 .الخدمة الحقيقية
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 :كتنقسـ الخدمة التقاعدية إلى خمسة أنكاع
الخدمة عمى كظيفة مصنفة أك في الشرطة النظامية أك في حرس : النكع األكؿ

 .ـ31/5/1981ـ إلى 1/1/1943الجمارؾ كتحسب كاممة في الفترة مف 
الخدمة عمى كظيفة غير مصنفة، كتحسب كاممة في الفترة مف : النكع الثاني

ـ، كمخفضة بكاقع النصف في الفترة مف 31/7/1957ـ إلى 1/1/1943
ـ أؼ التاريخيف أسبق، 31/3/1967ـ إلى تاريخ التصنيف أك 1/8/1957

 .ككاممة بعد ذلؾ
الخدمة باألجر اليكمي أك براتب مقطكع أك بمكافأة شيرية في اإلدارات : النكع الثالث

ـ إلى تاريخ سرياف قانكف 1/1/1943كاألجيزة العامة كتحسب في الفترة مف 
ـ 1/12/1960ـ بالنسبة لطرابمس ك28/3/1959التأميف االجتماعي في 

ـ بالنسبة لسبيا كتطبق بشأنيا أحكاـ الخدمة 29/12/1962بالنسبة لبنغازؼ ك
 .عمى كظيفة غير مصنفة المذككرة في النكع الثاني

الخدمة بعقد محمي في اإلدارات كالمصالح العامة، إذا كانت متصمة كتـ : النكع الرابع
التعييف بيا عمى كظيفة مصنفة، كيطبق بشأنيا أحكاـ الخدمة عمى كظيفة 
مصنفة المذككرة في النكع األكؿ، أما إذا تـ التعييف في كظيفة غير مصنفة 
أك لـ تكف متصمة، فتطبق بشأنيا أحكاـ الخدمة عمى كظيفة غير مصنفة 
المذككرة في النكع الثاني السالف الذكر أعبله، كفي كمتا الحالتيف يجب رد 

جممة المكافأة التي صرفت كتسديد االقتطاعات التقاعدية المقررة قانكنًا ما لـ 
 .تكف معفى عنيا بحكـ القانكف 

الخدمة في القكات المسمحة بما في ذلؾ الخدمة في جيش التحرير : النكع الخامس
الميبي، كتحسب كاممة مع مضاعفة الخدمة في جيش التحرير خبلؿ الفترة مف 

 .ـ31/8/1943ـ إلى 9/8/1940
 :كيجكز ضـ مدة الخدمة التقاعدية السابقة مع مراعاة اآلتي

 أف يقدـ طمب الضـ مف المضمكف المشترؾ إلى فرع صندكؽ الضماف  -1
االجتماعي المختص أك إلى أحد المكاتب التابعة لو، عمى النمكذج المعد ليذا 

 .الغرض
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 يرفق بالطمب كافة المستندات كالكثائق التي تثبت مدة الخدمة المطمكب  -2
ضميا، مثل قرار التعييف، أك رسالة مباشرة العمل مع تسمسل الحياة الكظيفية، 

ثبات ذلؾ  كقرار إنياء الخدمة، كقيمة المكافأة المصركفة إف صرفت كا 
 .بالكثائق الرسمية

 في حالة تقديـ قرار الحقكؽ التقاعدية الذؼ يكضح قيمة المكافأة التقاعدية  -3
المصركفة كمدة الخدمة، يكتفي بيذا المستند إلثبات مدة الخدمة السابقة 

 .كيضـ ممف المكافأة إلى المستندات المقدمة

 تراعى القكاعد كالضكابط التي نص عمييا القانكف كالمكائح بشأف شركط  -4
 :كأحكاـ ضـ الخدمة السابقة كمف ذلؾ

ـ إال ما 1943ال يجكز ضـ أية مدة خدمة سابقة عمى أكؿ أؼ النار سنة  -أ 
 .أستثنى بنص خاص في القانكف 

 . ال يجكز ضـ مدة خدمة المكظف إذا انتيت بسبب -ب 
 الحكـ عميو في جريمة تجسس ضد مصمحة الببلد. 

  الحكـ عميو نيائيًا مع التنفيذ في جريمة تتعمق بشخصية الدكلة أك بأمنيا
الداخمي أك الخارجي أك في جريمة اختبلس أمكاؿ عامة أك رشكة أك 

 .تزكير أك أكراؽ رسمية

  كما ال يجكز ضميا إذا ُأسقطت عنو الجنسية أك سحبت منو أك إذا التحق
 .بخدمة دكلة أجنبية بغير إذف كتابي مف جيات االختصاص

 يعفى المشترككف مف دفع كامل االقتطاعات التقاعدية عف جميع مدد  -ج 
ـ 1957لعاـ  (58)الخدمة السابقة عمى تاريخ العمل بقانكف التقاعد رقـ 

ـ كما يعفى المكظفكف غير المصنفيف الذيف يشغمكف 1/8/1957في 
كظائف غير مصنفة طبقًا ألحكاـ الئحة المكظفيف غير المصنفيف مف 

أداء كامل االشتراكات التقاعدية عف مدة خدماتيـ التالية لتاريخ 
ـ في 1967ـ كحتى تاريخ سرياف قانكف التقاعد لعاـ 1/8/1957
ـ عمى أف تحسب ليـ المدة المذككرة مخفضة بكاقع النصف 1/4/1967

 .مف القانكف المذككر (30)تطبيقًا ألحكاـ المادة 
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 في جميع أحكاؿ ضـ مدة الخدمة السابقة، يراعى تسديد االقتطاعات  -د 
التقاعدية المقررة قانكنًا إف لـ تكف قد اقتطعت أك معفى عنيا بحكـ 

القانكف، مع رد جممة المكافأة التي صرفت عنيا، إما دفعة كاحدة أك عمى 
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات  (84)أقساط شيرية كفقًا لنص المادة 

 .كالتفتيش

 :ضـ مدة الخدمة التأمينية: ثانياً 
مدة الخدمة التأمينية التي قضيت في ظل التأميف االجتماعي كقانكف العمل 

 :يراعى في شأف ضميا ما يمي
 تحسب مدة العمل المدفكع عنيا اشتراكات تأمينية حسب الطكابع الممصقة  -1

نمكذج )عمى كتيب االشتراكات الصادرة بيا شيادة االشتراكات المدفكعة 
كعمى أساس كل خمسيف اشتراكًا أسبكعيًا مدفكعًا بمثابة سنة خدمة  (107

 .ضمانية

 تضـ مدة االشتراؾ االختيارؼ في التأميف عمى الشيخكخة المدفكع عنيا  -2
 .االشتراكات المقررة

 تراعى كافة القكاعد كالضكابط الخاصة بضـ حساب العمل الخاضع لقانكف  -3
 .التأميف االجتماعي كلكائحو

 :لجنة لضـ الخدمة: ثالثاً 
 كثانيًا مف ىذه التعميمات كتكحيدًا –كألىمية ما ذكر في البنديف السابقيف أكاًل 

إلجراءات ضـ مدد الخدمة السابقة عمى مستكػ فركع صندكؽ الضماف االجتماعي 
 :في البمديات تشكل لجنة لضـ الخدمة في كل فرع مف فركع الصندكؽ تتككف مف

 .مدير مكتب الشؤكف الضمانية بالفرع          رئيسا -أ 

 .رئيس قسـ التفتيش بالفرع    عضكاً  -ب 

 . رئيس قسـ المنافع النقدية بالفرع   عضكاً  -ج 

 أحد المكظفيف ممف ليـ خبرة في مجاؿ  -د 

 .الضماف االجتماعي كضـ مدد الخدمة بالفرع عضكاً 



131 

 

 رئيس كحدة التسجيل كالتفتيش ، لمكاتب - ق 

 .فرع الصندكؽ بالفركع البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدية           أعضاء

 .كتختار المجنة مف بيف أعضائيا مقررًا ليا

تجتمع المجنة بصكرة دكرية مرة في الشير عمى األقل ككمما دعت الضركرة 

لذلؾ، تتكلى فيو دراسة طمبات الضـ المقدمة مف المضمكنيف المشتركيف كالكثائق 

 .المرفقة بيا كيتـ البث في الطمبات كل عمى حدة

كتقـك المجنة بمراجعة قرارات الضـ السابقة التي صدرت بالفرع كتعد مذكرة 

بشأنيا ترسل إلى إدارة الشؤكف الضمانية بالصندكؽ عف طريق أميف فرع الصندكؽ 

 .المختص كتصكب ما ترػ تصكيبو

يفتح سجل خاص تكثق بو طمبات الضـ كمرفقاتيا كتكاريخ كركدىا مف مكاتب 

الصندكؽ، أك مف أصحاب الشأف كا عطاء ىذه الطمبات رقمًا تسمسميًا كعرضيا عمى 

المجنة أكاًل بأكؿ إال إذا كانت ضركرة تستدعي إعطاء أكلكية لبعض الحاالت عمى أف 

تذكر األسباب في محاضر المجنة، كيعتمد محضر المجنة مف أميف فرع الصندكؽ، 

كتصدر قرارات الضـ بعد ذلؾ كتكقع مف أميف فرع الصندكؽ كيجكز لو أف يفكض 

مدير مكتب الشؤكف الضمانية بالفرع في تكقيع قرارات الضـ بعد اعتماد المحضر 

منو، كيصدر قرار الضـ خبلؿ شير عمى األكثر مف تاريخ االعتماد عمى النمكذج 
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المعد لذلؾ عمى أف تحاؿ صكرة مف محاضر لجنة الضـ بعد اعتمادىا ككذلؾ نسخة 

 .مف قرارات الضـ الصادرة إلى إدارة الشؤكف الضمانية بالصندكؽ 

 :حفع قرارات الضـ: رابعاً 

تحفع ممفات ضـ الخدمة بمكتب الشؤكف الضمانية بالفرع بطريقة منظمة 

كمرتبة يسيل معيا الرجكع إلى أؼ مكضكع عند الحاجة إليو بيسر كسيكلة كيدمج 

 .ممف الضـ مع ممف المعاش في حالة انتياء خدمة المضمكف المشترؾ
تعتبر ىذه التعميمات في غاية األىمية كعمى الجميع تنفيذىا كل فيما يخصو 

 .بدقة، كال يعتد بأؼ إجراء مخالف ليا
 كالسػػػالـ

 سيف النصر محػػػػػػػػػػػػػػمد
 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ 
 المماف االجتمػػػػاعي

 ر.ك1401/رجب/2: صدرت في
 ـ1991/ أؼ النار/6: المكافق
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  ؼ2004ر المكافق . ك1372لسنة  (6)تعميمات العمل رقـ 
  ؼ1992 لسنة 3بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

 بشأف تكصيات لجنة التطبيلات الفنية
تسجيل أصحاب السيارات النلل الخفيف كخمكعيـ  }

 {لممماف االجتماعي 
 {كيفية معاممة المنتفعيف بمزايا كلـ يتـ تسجيميـ  }

  



134 

 

 صندكؽ المماف االجتماعي
  ؼ2004ر المكافق .ك1372لسنة  (6)تعميمات العمل رقـ 

  ؼ1992 لسنة 3بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 
 بشأف تكصيات لجنة التطبيلات الفنية

 مديرك فركع صندكؽ الضماف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعي/ األخكة
 مديرك اإلدارات كالمكاتب كرؤساء األقساـ بالصندكؽ / األخكة

 بعد التحية،،،
نعمـ عميكـ فيما يمي التكصيات التي أقرتيا لجنة التطبيقات الفنية باجتماعيا 

 . ؼ كالتي تـ اعتمادىا91الثاني لعاـ 
 كيفية معاممة المنتفعيف بمزارع كلـ يتـ تسجيميـ في نظاـ الضماف االجتماعي :أكالًا 

 :كعامميف لحساب أنفسيـ
ؼ الكاردة في الصفحة 83لسنة  (1) تطبق بشأنيا تعميمات العمل رقـ  -1

مف تشريعات الضماف االجتماعي الجزء الثالث، عمى أف تراعى  (307)
 :ؼ كيتتبع بشأنيـ اآلتي85لسنة  (8)أحكاـ القانكف رقـ 

يتـ تسجيل العامميف لحساب أنفسيـ مف أصحاب المزارع إجباريًا، لمف لـ يبمغ  -أ 
ؼ أك مف تاريخ االنتفاع بالمزرعة، 1/6/81سف الخامسة كالستيف في تاريخ 

 .إذا كاف التاريخ الحقًا، كيتـ سداد االشتراكات إلى حيف بمكغ سف الشيخكخة
كخضكعيـ لنظاـ التسجيل  (حمكلة طف)أصحاب سيارات النقل الخفيف : ثانياًا 

 :الضماني 
الذيف يزاكلكف نشاطيـ عمى  (سيارة خيمة)أصحاب السيارات النقل الخفيف 

ىذه السيارات، عمى سبيل التفرغ التاـ، كال يكجد ليـ عمل آخر غير ىذه الحرفة 
يخضعكف ألنظمة الضماف االجتماعي كيتـ تسجيميـ كعامميف لحساب أنفسيـ 

كيسددكف االشتراكات المستحقة عنيـ طبقًا لمدخل المفترض الذؼ يعتمد ليـ مف فرع 
صندكؽ الضماف االجتماعي المختص أك مف أحد المكاتب التابعة لو كيتمتعكف 

ؼ 80لسنة  (13)بكافة حقكقيـ التي نص عمييا قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .كتعديبلتو كالمكائح الصادرة بمقتضاه
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المصعديف شعبيًا كمدػ أحقيتيـ في استمرار صرؼ معاشاتيـ المستحقة ليـ : ثالثاًا 
 .مف عدمو

أف عمل المصعديف شعبيًا ال يعتبر مف األعماؿ العارضة، كال يجكز الجمع 
بيف المعاش كالمكافأة أك المرتب الممنكح ليـ مف الخزانة العامة، كذلؾ طبقًا لنص 

 .ؼ80لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (39)المادة 
يطمب تنفيذ التعميمات السالفة الذكر كااللتزاـ بيا تطبيقًا لقانكف الضماف 

 .االجتماعي كالمكائح الصادرة بمقتضاه
 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

 
 أحمد سعيد الشريف.   د

 أميف المجنة الشعبية لمصندكؽ 
 ربيع اآلخر/ 29: التاريخ
 ؼ17/6/2004: المكافق
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 ؼ بشأف 2004ر المكافق .ك1372لسنة  (9)تعميمات العمل رقـ 
  ؼ1994لسنة  (5)إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

بشأف كيفية معاممة المممكنيف المشتركيف العامميف لحساب 
أنفسيـ مف حيث أداء االشتراكات الممانية بعد تجاكز سف 

 الخامسة كالستيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

 

 صندكؽ المماف االجتماعي

 ؼ بشأف إعادة 2004ر المكافق .ك1372لسنة  (9)تعميمات العمل رقـ 
  ؼ1994لسنة  (5)صياغة تعميمات العمل رقـ 

بشأف كيفية معاممة المممكنيف المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ مف حيث أداء 
 االشتراكات الممانية بعد تجاكز سف الخامسة كالستيف

كردت إلى صندكؽ الضماف االجتماعي عدة تساؤالت مف قبل بعض األخكة 
المضمكنيف المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ الذيف تجاكزكا سف الشيخكخة المقررة 

سنة كاممة طبقًا لكاقعة تاريخ ميبلدىـ المثبتة بالسجل المدني،  (65)لترؾ العمل 
كمازالكا مطالبيف بأداء االشتراكات الضمانية الشيرية مف قبل فركع صندكؽ الضماف 

االجتماعي كالمكاتب التابعة ليا، كذلؾ الستمرار عمميـ كنشاطيـ االقتصادؼ 
 .المسجميف ضمانيًا عمى أساسو

ؼ بشأف تعديل نص 1986لسنة  (14)كبعد اإلطبلع عمى أحكاـ القانكف رقـ 
 .ؼ1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (13)المادة 

كعمى الئحتي التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كالمعاشات الضمانية الصادرتاف 
 .تنفيذًا لقانكف الضماف االجتماعي المشار إليو

كبعد عرض المكضكع عمى مكتب الشؤكف القانكنية بالصندكؽ الذؼ رد 
ؼ بشأف إجراء التعديبلت 18/9/1993 بتاريخ 15/7381ض /برسالتو رقـ ص

البلزمة حكؿ مشركع تعميمات العمل المرفق برسالة إدارة الشؤكف الضمانية رقـ 
 ؼ12/1601/1993/ض.ص

 :كبناًء عمى ما تقدـ فإنو يراعى تعميمات العمل التالية
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 :سف إنتياء العمل: أكالًا 
ؼ بشأف تعديل نص المادة 1986لسنة  (14)يتبيف مف أحكاـ القانكف رقـ 

ؼ التي تـ بمقتضاىا 1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (13)
سنة ميبلدية  (65)تعديل سف انتياء العمل كالخدمة حيث حددت سف الشيخكخة 

كاممة فيما يتعمق بالمشتركيف مف الرجاؿ مف غير الخاضعيف ألحكاـ قانكف الخدمة 
سنة ميبلدية كاممة بالنسبة لمعامبلت مف النساء  (60)المدنية كما تككف ىذه السف 

كالرجاؿ العامميف في األعماؿ كالصناعات المضرة بالصحة كبذلؾ فإف المضمكنيف 
المشتركيف العامميف لحساب أنفسيـ مف أصحاب الميف كالحرؼ الحرة الذيف ال 

يعممكف لدػ الغير كال تربطيـ صمة استخداـ كأصحاب األعماؿ الزراعية كالصناعية 
كالرعي كتربية الحيكاف كغير ذلؾ مف األعماؿ التي ال يطبق فييا نظاـ الشركاء 

سنة ميبلدية كاممة طبقًا  (65)يبمغكف سف الشيخكخة المقررة لترؾ العمل كالخدمة 
لكاقعة الميبلد المثبتة في كتيب العائمة مف كاقع السجل المدني كيككف مف غير 

الجائز قانكنًا ألؼ مف المضمكنيف المشتركيف مف الفئات األربعة المذككرة بالقانكف 
ؼ المشار إليو االستمرار في العمل أك الخدمة أك إعادة 1986لسنة  (14)رقـ 

تعيينيـ بعد بمكغيـ السف القانكنية المقررة لترؾ العمل كالخدمة، كبالتالي فإف المشرع 
قد فرض إلزامًا عمى المضمكنيف المشتركيف كجيات العمل كلـ يترؾ مجااًل لبلختيار 

 .بيف أحد األمريف

 :أداء االشتراؾ المماني: ثانياًا 
يستمر أداء االشتراؾ الضماني إلزاميًا مف قبل المضمكف المشترؾ العامل 

لحساب نفسو عمى أساس دخمو المفترض المعتمد كذلؾ طكاؿ مدة عممو أك خدمتو 
كمع مراعاة أحكاـ ( أكالً )سنة كاممة طبقًا لما كرد بالبند  (65)كحتى تاريخ بمكغ سف 

مف الئحة  (50)مف المادة ( ب)مف قانكف الضماف االجتماعي كالفقرة  (14)المادة 
التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كالمتاف تقضياف بكقف اشتراؾ المعاش ببمكغ الحد 

 .سنة كاممة محسكبة في الضماف االجتماعي (35)األقصى لممعاش بمضي مدة 
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كبذلؾ يتعيف كقف اشتراؾ الضماف االجتماعي لمف بمغ سف الشيخكخة المقررة 
لترؾ العمل كالخدمة لممضمكنيف كالمشتركيف كمف بينيـ المضمكنيف المشتركيف 

 .العامميف لحساب أنفسيـ كذلؾ مف تاريخ بمكغيـ ىذه السف
كما أنو ال تحسب لممضمكف المشترؾ العامل لحساب نفسو مدة العمل أك 
الخدمة التي قضاىا بعد بمكغ السف المقررة ألغراض المعاش الضماني كمف جية 

أخرػ ال تدخل الدخكؿ المفترضة التي يحققيا العامل لحساب نفسو بعد تجاكز سف 
الشيخكخة في كعاء االشتراؾ الضماني كأساس لتسكية المعاش، كبالمقابل تعتبر 
االشتراكات الضمانية المدفكعة خبلؿ ىذه المدة مدفكعة بدكف سبب قانكني كيحق 
لمعامل لحساب نفسو الذؼ خصـ منو االشتراؾ بعد بمكغ السف المطالبة باسترجاع 

 .فرع اشتراؾ المعاش مف االشتراكات المدفكعة

 :استمرار نشاط العامل لحساب نفسو بعد بمكغ سف الشيخكخة: ثالثاًا 
في حالة استمرار العامل لحساب نفسو في مزاكلة مينتو أك حرفتو أك عممو أك 

سنة كاممة فإنو يستمر التزامو  (65)نشاطو االقتصادؼ بعد بمكغ سف الشيخكخة 
كجية عمل حيث يعتبر ممزمًا بالتسجيل كأداء االشتراؾ بالنسبة لمعامميف معو في 

حالة كجكدىـ كيستمر االلتزاـ حتى تاريخ تكقف نشاطو نيائيًا كلو الحق في الحصكؿ 
عمى شيادات مف الضماف االجتماعي بناًء عمى طمبو لغرض تجديد رخصة مزاكلة 

 :نشاطو، كمفاد ما تقدـ
( 65)إف المضمكف المشترؾ العامل لحساب نفسو إذا تجاكز سف الشيخكخة  -أ 

سنة ميبلدية كاممة طبقًا لكاقعة ميبلده المثبتة في كتيب العائمة مف كاقع 
السجل المدني ال يجكز مطالبتو بدفع االشتراؾ الضماني المقرر بعد بمكغ 

 .السف المذككرة

 يتعيف كقف تحصيل االشتراؾ الضماني عف المضمكف المشترؾ العامل  -ب 
لحساب نفسو خبلؿ الفترة التالية لتاريخ بمكغ سف الشيخكخة كيحق لمعامل 

 .لحساب نفسو استرداد اشتراؾ فرع المعاش بناًء عمى طمبو
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  في حالة استمرار العامل لحساب نفسو في مزاكلة نشاطو بعد بمكغ السف  -ج 
 .يحق لو الحصكؿ عمى التسييبلت الضمانية لتجديد رخصتو بناًء عمى طمبو

عمى األخكة مدراء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي كمديرؼ اإلدارات : رابعاًا 
 .كالمكاتب كرؤساء األقساـ بالصندكؽ كضع ىذه التعميمات مكضع التنفيذ

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 

 أحمد سعيد الشريف.     د
 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

 
 ربيع اآلخر/ 29صدر في 

 ؼ17/6/2004: المكافق
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  ؼ2004ر المكافق . ك1372لسنة  (14)تعميمات العمل رقـ 
  ؼ1993لسنة  (12)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

بشأف بعض المزايا المالية التي تدخل في حساب كعاء االشتراؾ 
 المماني
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 صندكؽ المماف االجتماعي

  ؼ2004ر المكافق .ك1372لسنة  (14)تعميمات العمل رقـ 
  ؼ1993لسنة  (12)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

 بشأف بعض المزايا المالية التي تدخل في حساب كعاء االشتراؾ المماني

 مديرك اإلدارات كالمكاتب بالصندكؽ / األخكة
 مديرك فركع الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندكؽ / األخكة

 بعد التحية،،،
كاجيت القائميف بتنفيذ أحكاـ الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كالئحة 

معاشات الضماف االجتماعي مشاكل تطبيقية في كيفية تحديد الكعاء الضماني كقد 
كردت في ىذا الشأف عدة مراسبلت بشأف بعض األحكاـ المتعمقة بكعاء االشتراؾ 

 .الضماني
 مف الئحة التسجيل كاالشتراكات 34/35كتطبيقًا ألحكاـ المادتيف رقـ 

ؼ، 1980لسنة  (13)كالتفتيش الصادرة تنفيذًا لقانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .كالقكانيف المعدلة لو

( 83)كتطبيقًا لقرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي رقـ 
ؼ بشأف تحديد المزايا المالية التي تدخل في حساب  المرتب لممكظف 1992لسنة 

ؼ بشأف تحديد عناصر األجر الفعمي لمعامميف 1992لسنة  (152)كالقرار رقـ 
 .بمقتضى عقكد عمل

 مف 4كبناًء عمى ما أقرتو لجنة التطبيقات الفنية في اجتماعيا العادؼ بتاريخ 
 :ؼ، فإنو يراعى تعميمات العمل التالية1992شير النكار 
 :بدؿ العمل اامافي: أكالًا 

ؼ، 1981لسنة  (15)البند الثالث مف القانكف رقـ  (13)نصت أحكاـ المادة 
بشأف نظاـ المرتبات لمعامميف الكطنييف في ليبيا عمى أف يستمر العمل بأحكاـ المكائح 
كالقرارات المنظمة لبدؿ العمل اإلضافي كالبعثات الدراسية كالدكرات التدريبية بالداخل 
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كالخارج كعبلكة التدريس كعبلكة اإليفاد كالمبيت كذلؾ ما لـ تعدؿ ىذه المكائح أك 
 .تمغى أك تستبدؿ بقرارات مف المجنة الشعبية العامة

مف ذات القانكف المذككر عمى أنو تنظـ ببلئحة تصدرىا  (17)ك تنص المادة 
المجنة الشعبية العامة الشركط كاألحكاـ الخاصة باستحقاؽ مقابل العمل اإلضافي 
لمعامميف الخاضعيف إلحكاـ ىذا القانكف مف غير العسكرييف في القكات المسمحة 
ككذلؾ الحد األدنى لعدد الساعات التي يتعيف أداؤىا قبل استحقاقو كذلؾ بمراعاة 

ؼ، 1981لسنة  (15)ظركؼ العمل بمختمف الجيات الخاضعة ألحكاـ القانكف رقـ 
بشأف مرتبات الكطنييف المشار إليو كمؤدػ نص المادتيف السابقتيف ىك استمرار 
( 9)العمل بأحكاـ الئحة العمل اإلضافي الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة بتاريخ 

ؼ كالتي تسرؼ عمى العامميف في األمانات كالييئات كالمؤسسات 1977شير الحرث 
العامة كاألجيزة االعتبارية العامة القائمة بذاتيا كغيرىا مف الكحدات اإلدارية األخرػ 
سكاًء كانكا مكظفيف دائميف أك مكظفيف بعقكد أك عماؿ، حيث لـ يصدر حتى تاريخ 
أعداد ىذه التعميمات تشريع جديد ينظـ العمل اإلضافي كشركطو كمقابل أدائو تنفيذًا 

 .ؼ المشار إليو آنفاً 1981لسنة  (15)مف القانكف رقـ  (17)ألحكاـ المادة 
أما بالنسبة لمعامميف مف غير الكحدات اإلدارية سالفة الذكر فتسرؼ في شأنيـ 

ؼ كالقكانيف 1970لسنة  (58)مف قانكف العمل الميبي رقـ  (87)أحكاـ المادة 
المعدلة لو، حيث نصت ىذه المادة عمى احتساب مقابل العمل اإلضافي عمى أساس 
األجر المعتاد لمعامل أثناء عممو مف مقابل نقدؼ مضافًا إليو جميع العبلكات أيًا كاف 

 .نكعيا كمقدارىا
مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش  (35)كبالرجكع إلى أحكاـ المادة 

المشار إلييا كقرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي الصادر 
بالخصكص كالذؼ سبق اإلشارة إليو فإنو يراعى الحتساب بدؿ العمل اإلضافي 

 :ضمف كعاء االشتراؾ الضماني ما يمي
 أف يتـ كفقًا لمتشريعات النافذة المنظمة لمعمل اإلضافي كالتي سبقت اإلشارة  -1

 .إلييا بيذه التعميمات
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 أف تتكفر في العمل اإلضافي صفة الثبات كاالستقرار لمدة ستة أشير خبلؿ  -2
( 35)مف المادة  (7)السنة الميبلدية الكاحدة متصمة أك منفصمة تنفيذًا لمفقرة 

اّل فبل يعتد بو في احتساب  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كا 
 .االشتراؾ الضماني

 أف يصدر قرار مف جية العمل بتحديد األشخاص المكمفيف بالعمل  -3
 .اإلضافي

 أال تزيد ساعات العمل اإلضافي عف أربعة ساعات في اليـك بعد ساعات  -4
الدكاـ الرسمي ما لـ يكف ىناؾ قرار باستثناء مكقع العمل مف الجية المختصة 
بإصدار اإلذف كيحصل المضمكف المشترؾ في ىذه الحالة عمى أجر إضافي 

زيادة عف األجر الفعمي المعتاد في الساعة الكاحدة مف % 50ال يقل عف 
مف األجر الفعمي الخاضع % 75ساعات العمل اإلضافي كبحد أقصى 

 .لبلشتراؾ الضماني

السابقة عمى عماؿ النظافة كعماؿ الحراسة في  (4) ال تسرؼ أحكاـ الفقرة  -5
جية العمل األصمية كيشترط لذلؾ استصدار قرار مف األميف المختص أك مف 

يفكضو في ذلؾ، كيحدد بمكجبو الحد األقصى لساعات العمل ليـ كما ال 
 .تسرؼ األحكاـ المذككرة في الفقرة السابقة عمى حاالت العمل الطارئة

 يراعى في حالة تكميف المضمكف المشترؾ بالعمل أياـ الجمع كالعطبلت  -6
الرسمية أف يتـ احتساب ما يتقاضو مقابل عممو خبلؿ ىذه األياـ بما يعادؿ 

مثمي أجره العادؼ في الساعة عف الساعات التي اشتغميا أياـ راحتو 
مكرر،  (87)األسبكعية أك العطبلت الرسمية، كذلؾ طبقًا ألحكاـ المادتيف 

مف قانكف العمل، عمى أال تزيد ساعات العمل المحسكبة عف اثني  (88)
عشر ساعة في يـك العطمة، عمى أف يعد تقرير تفتيش بالخصكص يتـ التأكد 
فيو مف قرار التكميف بالعمل اإلضافي خبلؿ ىذه األياـ كعدد ساعات العمل 

 .كالمقابل المالي ليا
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 ترجيع حصة اشتراؾ المعاش في االشتراكات المخصكمة بالزيادة مف قيمة  -7
بدؿ العمل اإلضافي غير المحسكب لغرض المعاش الضماني، كذلؾ 

 .لممضمكف المشترؾ

 عمى أعضاء أجيزة التفتيش الضماني بفركع الصندكؽ كالمكاتب التابعة ليا  -8
مراجعة كعاء االشتراؾ المسدد عنو االشتراؾ الضماني مراجعة دقيقة بما في 
ذلؾ بدؿ العمل اإلضافي بالنسبة لجيات العمل كفقًا لقرارات التكميف بالعمل 

 .اإلضافي في ىذه الجيات

 أف يثبت تسمسل بدؿ العمل اإلضافي في خانة مستقمة مف استمارة تسمسل  -9
المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الخاضع لبلشتراؾ الضماني حتى يمكف 
احتساب بدؿ العمل اإلضافي القانكني كبالتالي تحديد االشتراؾ الضماني 

 .المستحق

 :العالكة الحلمية لمعامميف بلطاع النفط: ثانياًا 
ؼ، في شأف 1981لسنة  (1416)صدر قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

تسكية أكضاع العامميف في قطاع النفط مف غير الخاضعيف لقانكف الخدمة المدنية 
ؼ بشأف مرتبات 1981لسنة  (15)ؼ تطبيقًا لمقانكف رقـ 1976لسنة  (55)رقـ 

 :الكطنييف كقد نص القرار المذككر عمى بعض المزايا المالية مف ذلؾ
مف المرتب األساسي المستحق لكل مف العامميف % 15 عبلكة تمييز بكاقع  -1

بالجيات الخاضعة إلحكاـ القرار المشار إليو كال تدخل في حساب النسبة 
المذككرة عبلكة السكف المقررة كعبلكة االحتفاظ حسب النسبة المحتفع بيا 

في حالة زيادة المرتب قبل التسكية مما يستحق بعدىا % 20لمعامل في حدكد 
كالمحددة بالقرار، كما يكقف صرفيا في حالة النقل كالندب كاإلعارة إلى 

 .كظيفة خارج القطاع كفي حالة اإليفاد لمدراسة أك التدريب

 نص القرار عمى استحقاؽ العامميف الكطنييف بالحقكؿ كالمكانئ النفطية  -2
إضافًة إلى عبلكة التمييز السابق اإلشارة إلييا عبلكة حقمية مقابل طبيعة 

العمل بتمؾ الجيات كتحدد فئة العبلكة الحقمية بقرار مف أميف النفط كتصرؼ 
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عف كل يـك عمل فعمي بالحقكؿ كالمكانئ النفطية كال تصرؼ عف أياـ العمل 
 .التي ال تقضي ألؼ سبب كاف بيذه المناطق

ؼ المشار إليو 1981لسنة  (1416) كتنفيذًا لقرار المجنة الشعبية العامة رقـ  -3
ؼ بشأف منح 1983لسنة  (12)كقرار أميف المجنة الشعبية العامة لمنفط رقـ 

العامميف الكطنييف في الحقكؿ كالمكانئ النفطية العبلكة الحقمية كالمتضمف 
 :القكاعد كاألسس التالية

يمنح العاممكف الكطنيكف في الحقكؿ كالمكانئ النفطية التابعكف ألمانة  -أ 
النفط كالمؤسسة الكطنية لمنفط كالشركات النفطية المممككة ليا كميًا أك 
جزئيًا عبلكة حقمية تككف فئاتيا عمى النحك المبيف في الجدكؿ المرفق 

 .بالقرار المذككر

لمذيف يقيمكف قرب مكاقع عمميـ % 50 تخفض العبلكة الحقمية بنسبة  -ب 
 . كيمكمتراً 60بتمؾ المناطق إقامة عادية بمسافة ال تزيد عف 

 يقصد بالحقكؿ النفطية الكاردة بالقرار المذككر المناطق البرية أك البحرية  -ج 
التي تجرػ فييا العمميات النفطية كبدايًة بأعماؿ التنقيب كالحفر كانتياًء 

 .بعمميات استخراج النفط كالغاز كنقميما

 تكقف العبلكة الحقمية في حاالت الكقف عف العمل أك كقف صرؼ  -د 
المرتب أك تخفيضو نتيجة الجزاءات التأديبية كذلؾ بنسبة مقدار الخفض 
أك اإليقاؼ كال يدخل في حساب العبلكة الحقمية مدة العمل المكسمية أك 

 .العارضة

ال تسرؼ العبلكة الحقمية عمى العامميف بعقكد مغتربة أك محمية كال يجكز  -ق 
تضميف العقكد المغتربة أك المحمية أية عبلكات تفكؽ العبلكة الحقمية 

 .المقررة

 .ؼ1/1/1983 يعمل بنظاـ العبلكة الحقمية اعتبارًا مف  -ك 
كقد تضمف قرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي رقـ 

ؼ العبلكة الحقمية تحت اسـ عبلكة الصحراء أك العبلكة الحقمية 1992لسنة  (152)
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كىي عبلكة أك ميزة مالية كاحدة كيجب عمى أجيزة التفتيش في فركع الصندكؽ 
 :كالمكاتب التابعة ليا مراعاة ما يمي

 أف األسس كالقكاعد السابقة الكاردة بقرار المجنة الشعبية العامة كقرار أميف  -1
النفط تنطبق عمى جية العمل أك المنتج أؼ أف جية العمل تتبع أمانة النفط 

أك المؤسسة الكطنية لمنفط أك إحدػ الشركات التابعة ليا كفي إحدػ المناطق 
 .النفطية المحددة

 . تراعى فئة العبلكة حسب الجدكؿ المرفق بيذه التعميمات -2

 شيادة مف جية العمل يمنح العبلكة الحقمية كاممة أك مخفضة كفقًا لمقكاعد  -3
 .كاألسس الكاردة بقرار أميف النفط المشار إليو أعبله

 .ؼ1/1/1983 ال تطبق العبلكة الحقمية كعبلكة الصحراء قبل  -4

تعتبر ىذه التعميمات في غاية األىمية كعمى األخكة مدراء فركع الصندكؽ : ثالثاًا 
كمدراء اإلدارات كالمكاتب تنفيذىا بكل دقة كمكاتبة إدارة المنافع النقدية بالصندكؽ 

 .في حالة كجكد أية مشاكل تطبيقية بيذا الخصكص
 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 

 أحمد سعيد الشريف.    د
 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

 ربيع اآلخػػػػػػػػر/ 29: التاريخ
 ؼ17/6/2004: المكافق

 

 

 
  



148 

 

 

 

 

 

 

  ؼ2004ر المػػػكافق . ك1372لسنة  (17)تعميمات الػػػػػعمل رقـ 
  ؼ1990لسنػػػػة  (1)بشػػػػػػػػػأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

لزاميـ  كيفية تحديد الدخل المفترض لمعامميف لحساب أنفسيـ كا 
 بدفع االشتراكات عف فترات تكقفيـ عف مزاكلة نشاطيـ مف عدمو
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 صندكؽ المماف االجتماعي

  ؼ2004ر المكافق .ك1372لسنة  (17)تعميمات العمل رقـ 
  ؼ1990لسنة  (1)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

لزاميـ بدفع االشتراكات  كيفية تحديد الدخل المفترض لمعامميف لحساب أنفسيـ كا 
 عف فترات تكقفيـ عف مزاكلة نشاطيـ مف عدمو

 مديرك اإلدارات كالمكاتب بصندكؽ الضماف االجتماعي/ األخكة
 مديرك فركع صندكؽ الضماف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعي/ األخكة

 بعد التحية،،،

ردًا عمى االستفسارات الكاردة إلينا عف كيفية تحديد الدخل المفترض لمعامميف 
لحساب أنفسيـ كعف مدػ صحة إلزاميـ بدفع االشتراكات الضمانية عف فترات 

 .تكقفيـ عف مزاكلة نشاطيـ مف عدمو
 :نفيد باآلتي

 :أكالًا 
االشتراكات الضمانية المستحقة عف العامميف لحساب أنفسيـ تحدد كفقًا لممادة 

مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش عمى أساس اختيار المشترؾ لدخل  (31)
شيريًا عمى أف يعتمد ىذا الدخل مف  (ؿ. د600ؿ إلى . د150)مفترض يتراكح بيف 

قبل فرع صندكؽ الضماف االجتماعي المختص، كيراعى أف يتناسب ذلؾ الدخل 
المفترض مع دخل المشترؾ الصافي الفعمي أؼ المبمغ الباقي بعد استنزاؿ كافة 

مف  (32)المصركفات مف دخمو اإلجمالي كذلؾ استيداًء بالعكامل المبينة بالمادة 
 :البلئحة المذككرة كىي

 .رأسماؿ المنشأة -أ 

 . حجـ أعماليا كأنشطتيا كميزانياتيا التقديرية -ب 

 . حساب األرباح كالخسائر في السنة أك السنكات الماضية -ج 

 . الضرائب المدفكعة عف دخميا في السنكات المذككرة -د 
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ذا ما تبيف لفرع صندكؽ الضماف االجتماعي المختص أف ىناؾ دالئل عمى  كا 
عدـ صحة الدخل المفترض الذؼ اختاره المشترؾ فإف مف حقو تعديمو بقرار مسبب 
مف جانبو كيحدد االشتراؾ عمى أساس ما كرد بيذا القرار كيظل ساريًا لمدة سنة ما 
لـ يمغى أك يعدؿ بقرار مف لجنة المنازعات المختصة كفقًا ألحكاـ القانكف كالمكائح 

 .الصادرة بمقتضاه
 :دفع االشتراكات الضمانية عف فترات التكقف عف العمل مف عدمو- ثانيا

مف الئحة التسجيل كاالشتراكات  (46)إلى  (44)باستعراض أحكاـ المكاد مف 
كالتفتيش نجدىا تقضي بإلزاـ جيات العمل بدفع االشتراكات الضمانية بالكامل بما 

عف فترات تكقف المضمكف المشترؾ عف العمل ألسباب " حصة المشترؾ"فييا 
مشركعة كاإلعارة كالندب كالبعثة كالتجنيد كاإلجازات كاإلعارات بدكف مرتب أك 

حرمانو مف مرتبو أك دخمو بسبب الخصـ أك الجزاءات كاالستقطاعات أيًا كانت كذلؾ 
لضماف استمرارية احتساب مدة خدمتيـ التقاعدية في نظاـ الضماف االجتماعي ألف 

 .عبلقة العمل خبلؿ فترات التكقف ألسباب مشركعة مازالت قائمة لـ تنتو
أما إذا انقطع المشترؾ عف العمل بدكف سبب مشركع فإف جية العمل غير 
ممزمة بدفع االشتراكات الضمانية عف فترة انقطاعو كمف حقيا إنياء خدماتو كفق 

 .تشريعات العمل السارية
كلما كانت ىذه األحكاـ تنطبق عمى المشتركيف العامميف لدػ جيات العمل 
كال تنطبق عمى العامميف لحساب أنفسيـ إذ أف تكقف العامميف لحساب أنفسيـ عف 
العمل غالبًا ما تككف ألسباب خارجة عف إرادتيـ كيترتب عمييا فقدانيـ لدخكليـ 
كتكقف النشاط بسبب ىبلؾ اآللة التي يستعمميا العامل لحساب نفسو أك حدكث 
حريق في منشأتو أك إصابة مزركعاتو بآفة أك بفيضاف كغير ذلؾ مف العكامل 

الطبيعية الطارئة التي يترتب عمييا إيقاؼ النشاط كعدـ الحصكؿ عمى دخل منو لفترة 
 .قد تككف مؤقتة أك طكيمة

مف الئحة التسجيل  (46)إلى  (44)كقياسًا عمى األحكاـ الكاردة بالمكاد مف 
كاالشتراكات كالتفتيش فإنو إذا تكقف العامل لحساب نفسو عف مزاكلة نشاطو خبلؿ 

فترة زمنية ما فإنو يمـز بسداد االشتراكات الضمانية المستحقة حتى تاريخ إببلغ 
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صندكؽ الضماف االجتماعي بيذا التكقف كأسبابو مؤيدة بالمستندات الدالة عمى ذلؾ 
كيعفى مف االلتزاـ بالسداد إذا ما تـ اإلببلغ خبلؿ الفترة المنصكص عمييا في المادة 

 . مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش25
عمى أف يتـ اإلببلغ عمى النمكذج المعد لذلؾ كيبيف فيو تاريخ التقديـ 

 .كتسجيمو في سجل الكارد لدػ الصندكؽ 
أما إذا كاف التكقف عف مزاكلة النشاط لمدة تجاكز ستة أشير كقدـ المشترؾ 
األدلة الكافية عمى أنو لـ يباشر نشاطو خبلليا كثبت لممفتش المختص صحة ىذه 
األدلة مف التحريات التي يجرييا بالخصكص، ففي ىذه الحالة يترؾ الخيار لمعامل 

لحساب نفسو إما أف يسدد االشتراكات الضمانية بالكامل كتحسب لو المدة كاممًة في 
ذا لـ  حساب المعاش التقاعدؼ مع اعتباره كما لك كاف في إجازة بدكف مرتب، كا 

يرغب في السداد عنيا فإنو يعتبر في حكـ مف انتيت خدمتو أك عممو كال تحسب لو 
فترة االنقطاع التي تتجاكز ستة أشير كمدة خدمة تقاعدية، ألف ىناؾ تبلـز بيف 

 .المنافع الضمانية كاالشتراكات الضمانية المسددة
 ..كبناًء عميو يطمب التقيد بيذه التعميمات ككضعيا مكضع التنفيذ

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 

 أحمد سعيد الشريف.    د
 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

 
 ربيع اآلخر/ 29: التاريخ
 ؼ17/6/2004: المكافق

 
 
 
 

 
 



152 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مسيحي2010لسنة  (1)تعميمػػػػػػػػات العمل رقـ 

بشأف كقف استلطاع فرع اشتراؾ المعاش الخاص بالمممكف 
 المشترؾ عند بمكغ مدة خدمتو أك عممو الحد األقصى لممعاش
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 (1)ـ2010لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ 
بشأف كقف استلطاع فرع اشتراؾ المعاش الخاص بالمممكف المشترؾ عند بمكغ 

 مدة خدمتو أك عممو الحد األقصى لممعاش

 / األخكة
 .مػػػػػػػػدراء اادارات المكػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 .مػػػػدراء فػػػػػػركع صنػػػػدكؽ التلاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 .رؤسػاء أقسػػاـ المنافػػع النلدية بفػػركع الصنػػدكؽ 
 .رؤساء أقساـ التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بفركع الصندكؽ 

 بعد التحية،،،
  ـ، بشأف كقف استقطاع 1982لسنة  (6)بالرجكع إلى تعميمات العمل رقـ

اشتراؾ فرع المعاش عند بمكغ المدة المحسكبة لممشترؾ المدػ الذؼ يخكلو 
 .الحد األقصى لممعاش

  لى تعميمات العمل رقـ ـ، بشأف إجراءات ككيفية ضـ 1992لسنة  (1)كا 
 .الخدمة السابقة

  كبناًء عمى ما انتيت إليو لجنة التطبيقات الفنية في اجتماعيا الخامس
 .كالعشريف المنعقد بمدينة بنغازؼ 

  كفي إطار الحرص عمى تكحيد اإلجراءات المتبعة بالفركع بشأف مكضكع
كقف االستقطاع الخاص بفركع اشتراؾ المعاش عند بمكغ المضمكف المشترؾ 

 :الحد األقصى لممعاش يطمب إتباع اآلتي

 (1)مادة 
 يتـ كقف استقطاع حصة المضمكف في فرع اشتراؾ المعاش ببمكغو الحد  -1

 .األقصى لممعاش

                                           
  .125 إلى 115ـ، كالمنشكرة في الصفحة مف 5/10/1982ـ الصادرة بتاريخ 82لسنة  (6)ألغيت كحمت محميا تعميمات العمل رقـ (1)
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 يستمر التزاـ جية العمل بأداء حصتيا في اشتراؾ فرع المعاش حتى تاريخ  -2
 .انتياء خدمة المضمكف المشترؾ

 (2)مادة 
في حالة ككف جية الخدمة التي عمل بيا المضمكف المشترؾ جية كاحدة 

كخدمتو بيا متصمة فيكتفي بإعداد مذكرة تفتيش بحساب مدة الخدمة مف قبل المفتش 
يتضمف مدة الخدمة التي تؤىمو لمحصكؿ عمى الحد األقصى لممعاش كالمستقى مف 

 .كاقع المستندات المقدمة مف جية العمل
 (3)مادة 

في حالة تعدد جيات الخدمة أك االنقطاع في مدة الخدمة التي عمل بيا 
المضمكف المشترؾ ال يتـ إجراء كقف استقطاع فرع المعاش إال بعد صدكر قرار مف 

 .قبل الفرع المختص بضـ جميع مدد خدمتو
 (4)مادة 

تتكلى اإلدارة المختصة بالصندكؽ إعداد النماذج البلزمة لتنفيذ ىذه 
 .التعميمات
 (5)مادة 

ـ، بشأف كقف استقطاع فرع 1982لسنة  (6)تمغى تعميمات العمل رقـ 
المعاش عند بمكغ المدة المحسكبة لممشترؾ المدػ الذؼ يؤىمو لمحصكؿ عمى الحد 

 .األقصى لممعاش
 (6)مادة 

يعمل بيذا التعميمات اعتبارًا مف تاريخ صدكرىا، كعمى كل فيما يخصو 
 التنفيذ،،،

 إدريس حفيظة المبركؾ.    د
 أميف لجنة إدارة صندكؽ التلاعد

 
   ـ27/4/2010صدر في 
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مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش / كتاب السيد 
 ـ بخصكص 1999 / 5 / 29بالصندكؽ المؤرخ في 

 الجنسية كاحتساب المدة
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 صندكؽ المماف االجتماعػػػػي

 ـ          29/5/1999/المكافق
 ـ304/19.ت/اإلشارؼ 

 

 مصراتة/ فرع صندكؽ المماف االجتماعي/ رئيس كحدة الشئكف اللانكنية / األخ

 بعد التحية،،،
ؼ بشأف إحالة ممف 6/2/99المؤرخة في / 5/ؽ/ إلى كتابكـ رقـ شبااشارة

فكزؼ عبد المجيد عمر، المتقاعد الذؼ كاف يعمل مع قطاع التعميـ، كذلؾ / األخ
 .التخاذ اإلجراءات الفنية
 أنو بعد دراسة الممف كعمى ضكء المستندات المتكفرة كالمكجكدة بو أف نفيدكـ

المدة التي تحسب ضمانيًا كتسدد عنيا االشتراكات كتحسب عند تسكية المعاش ىي 
المدة التي اشتغميا بعد حصكلو عمى الجنسية العربية الميبية فقط أما المدة السابقة 
لحصكؿ عمى الجنسية فيي إف كانت تقاعدية فبل تحسب ألف قانكف التقاعد لعاـ 

ـ لـ يطبق عمى غير الميبييف، أما المدة الضمانية فإف المعنى كاف يطبق في 67
 .شأنو حق االختيار بالرغبة كأنو لـ يتقدـ بطمب إبداء الرغبة في ذلؾ الكقت

عمى ما تقدـ يطمب مف المعني صكرة مف شيادة الجنسية كتحسب كبناءًا 
االشتراكات الضمانية عف المدة البلحقة لحصكلو عمى الجنسية كيسكػ لو المعاش 

 .الضماني طبقًا ليذه المدة
 .شاكريف تعاكنكـ

 كالسالـ عميكـ كرحمة د كبركاتو
 

     المبركؾ الطػػػػػػػاىر الزكاغػػػػػػى
 مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

 .لؤلخ أميف لجنة اإلدارة: صكرة
 .لؤلخ المسجل العػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ: صكرة
 .لممػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػدكرؼ : صكرة
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كتاب السيد مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش بالصندكؽ 
 ـ بشأف عدـ احتساب عالكة 2002 /11 / 10المؤرخ في 

 االغتراب في تسكية المعاش المماني
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 صندكؽ المماف االجتماعي                
 100/3992002/                                                                                               ا إلشارى    فـ10/11/2002التاريخ          
 مدير اإلدارة المالية بشركة الكاحة لمنفط/ األخ

 طرابمس (395)ب . شارع عمر المختار ص/ العنكاف
 بعد التحية،،،

ؼ بشأف مدػ خضكع عبلكة 4/11/2002باإلشارة إلى رسالتكـ المؤرخة رقـ 
 .االغتراب التي تصرؼ لمعامميف أثناء تكميفيـ بالعمل خارج ليبيا

 :عميو نفيدكـ باآلتي
  عمى أنو ( ب)مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش فقرة  (45)نصت المادة

بالعمل خارج ليبيا يككف كعاء االشتراؾ  (العامل)في حالة تكميف المشترؾ 
الضماني لو عمى أساس آخر مرتب أك أجر كاف يستحق لو مف جية عممو 

األصمية مضافًا إليو الترقيات كالعبلكات الدكرية التي تستحق لو أؼ أف المقصكد 
 .بذلؾ آخر مرتب أك أجر أك دخمو صرؼ لو مف جية عممو بميبيا

  المشار إلييا برسالتكـ كالتي تصرؼ لمعامميف أثناء  (عبلكة االغتراب)كلما كانت
تكميفيـ بالعمل خارج ليبيا ال تدخل ضمف مفردات المرتب أك األجر قبل تكميفيـ 

 .بيذا العمل
فإف ما يصرؼ لمعامل مف عبلكات أك بدالت تحت أؼ مسمى أثناء .. عميو

تكميفو بالعمل خارج ليبيا ال تدخل ضمف كعاء االشتراؾ الضماني كالتي تتـ عمى 
 .أساسو تسكية المعاشات الضمانية بجميع أنكاعيا عند استحقاقيا

 

 والسالم عليكن
 

 المبركؾ الطاىر الزكاغي
 مدير إدارة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش
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كتاب السيد رئيس لجنة التطبيلات الفنية بالصندكؽ بخصػػػػػػػػكص 
مدر جكاز احتساب ملابل الرعاية الصحية ممف الكعاء المماني 

 الخػػػػػامع لالستلطاع الممػػػػػاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



160 

 

                                   صندكؽ التلاعد
 

 ص  /25ق/اإلشاري ت                                             ـ6/12/2009التاريخ
 تعاونــــــــــــوا                                      

 :مدراء فركع صندكؽ التقاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد/ األخكة
 :بعد التحية

باإلشارة إلى خطاب األخ مدير فرع الصندكؽ طرابمس الذؼ تضمف استفسارًا 
عف مدػ جكاز احتساب مقابل الرعاية الصحية المصركؼ لمعامميف بالشركة األىمية 

 ...لئلسمنت ضمف الكعاء الخاضع لبلستقطاع الضماني
نفيدكـ بأف لجنة التطبيقات الفنية أقرت في اجتماعيا الثالث كالعشريف بكجكب 
إخضاع المقابل النقدؼ الشيرؼ المصركؼ لمعامميف بالشركة األىمية لئلسمنت نظير 
الرعاية الصحية لبلستقطاعات الضمانية الكاجبة السداد كذلؾ العتبارىا مف ضمف 

 .مفردات المرتب
كبعد اعتماد أميف لجنة اإلدارة لمحضر االجتماع المذككر، نأمل كضع ىذا 

 .الرأؼ مكضع التنفيذ
 وتقبلوا فائك التقدير واالحرتام

 والسالم عليكن

     دمحم المختار أشتيكي 
 رئيس لجنة التطبيلات الفنية
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 ـ 18/1/2012رئيس إدارة اللانكف المؤرخة في / فتكر السيد 
مف الئحة التسجيل  (أ/39)بخصكص تطبيق نص المادة 
 ـ1991لسػػػػػػنة  (1079)كاالشتراكات كالتفتيش رقـ 
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                        المجمس الكطني االنتلالي ػميبيا
  كزارة العدؿ–                        مجمس الكزراء 

     2/ 22ؽ .ع.غ.ـ                                     ااشاري 18/1/2012التاريخ
                      

  طرابمس–مدير فرع صندكؽ التقاعد / األخ
 بعد التحية ،،،

ؼ، كالذؼ 29/11/2011 المؤرخ 1360493إشارًة إلى كتابكـ رقـ 
أ مف الئحة التسجيل /39تستطمعكف فيو رأؼ اإلدارة حكؿ تطبيق نص المادة 

ـ، كالتي 1991 لسنة 1079كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة بقرار المجنة الشعبية رقـ 
تقضي بأف المشترؾ الذؼ يعمل لدػ أكثر مف جية عمل أك خدمة كسجل طبقًا 

 مف ىذه البلئحة فإف ما يتحصل عميو مف دخل أك أجر أك مرتب مف غير 12لممادة 
مف أجره أك % 50جية عممو األصمية يحسب ضمف الكعاء الضماني في حدكد 

مرتبو األساسي بدكف عبلكات كذلؾ بعد صدكر حكمي المحكمة العميا في الطعنيف 
 .ؽ45/54ؽ ك16/54اإلدارييف رقـ 

حيث انتيت المحكمة العميا في الطعف األكؿ باعتبار كزارة الصحة ىي الجية 
األصمية لمطاعف ككمية الطب بجامعة قاريكنس ىي جية العمل الثانكية كاحتساب ما 

مف المرتب األساسي بدكف % 50يتقاضاه الطاعف مف الجية األخيرة في حدكد 
ؽ المشار 45/54عبلكات ضمف الكعاء الضماني ، بينما انتيى الطعف الثاني رقـ 

أ مف الئحة /39إليو إلى ذات النتيجة كالحكـ إضافة إلى ذلؾ بعدـ مشركعية المادة 
التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش المشار إلييا كعدـ جكاز تطبيقيا، كقد قامت اإلدارة 

 :بدراسة الحكميف المشار إلييما كانتيت في المكضكع إلى ما يمي
يبيف مف خبلؿ مطالعة حكمي المحكمة العميا في الطعنيف المشار إلييما أف 

ؽ فصل في مسألة تحديد الجية األصمية لمطاعف كىي كزارة 16/54الحكـ األكؿ رقـ 
 بمكجب قرار نقل صادر عف الجية المختصة، 1989الصحة التي نقل إلييا سنة 

أما الجامعة فقد اعتبرىا الحكـ المشار إليو جية عمل ثانكية باعتبار أف الطاعف قد 
 . تعاقد معيا بعد صدكر قرار نقمو إلى الكزارة المذككرة
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كبالتالي فإف المعاش الضماني يسكػ عمى أساس كل ما كاف يتقاضاه مف 
كزارة الصحة مف مرتب أساسي كيمحق بو العبلكات كالبدالت كغيرىا مف المزايا 

المالية األخرػ ذات الصمة الثابتة كالمستقرة أما ما يتقاضاه مف الجامعة ال يحسب بو 
مف المرتب األساسي مجردًا مف أؼ عبلكات، كأقتصر دكر المحكمة % 50إال بنسبة 

أ مف الئحة التسجيل /39العميا في ىذا الطعف عمى مجرد تفسير نص المادة 
كاالشتراكات كالتفتيش المشار إلييا ككيفية تطبيقيا، كلـ تتعرض لمدػ قانكنيتيا 

 حيث لـ تكف ىذه 1980 لسنة 13كمدػ مطابقتيا لقانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .الجزئية محبًل لمطعف

ؽ قد 45/54أما فيما يتعمق بالحكـ الثاني الصادر في الطعف اإلدارؼ رقـ 
فصل ىك اآلخر في مسألة تحديد الجية األصمية لمطاعف كاعتبر أف المستشفى الذؼ 
يتبع كزارة الصحة ىي الجية األصمية كاعتبر جامعة العرب الطبية ىي جية العمل 

 .الثانكية
كبذلؾ يتفق الحكماف المشار إلييما في ىذه الجزئية ، كما تناكؿ ىذا الحكـ 

أ مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش المشار /39مسألة مشركعية نص المادة 
إلييا التي دفع بيا الطاعف أماـ المحكمة العميا كذلؾ لمخالفة ىذه المادة لقانكف 

أ تعد /39الضماف االجتماعي كقد انتيت المحكمة العميا لمقكؿ أف نص المادة 
 مف قانكف الضماف االجتماعي المشار إليو 52/6-أ/14خركجًا عف نص المادتيف 

كلما كاف مف المقرر أف التشريع الفرعي أك البلئحي ال ينبغي أف يخالف : "بقكليا
الذؼ يعمكه كال أف يأتي بما يقيد مطمقو أك يخصص  (القانكف )أحكاـ التشريع العادؼ 

عامة أك يضع استثناء عميو أك ينسخ حكمًا مف أحكامو فإذا تضمف شيئًا مف ذلؾ 
دكف إعطاء أؼ قكة لما يحكيو  (القانكف )كانت القكة كالتطبيق لما كرد بالتشريع العادؼ 

التشريع الفرعي أك البلئحي مف أكجو المخالفة أك المعارضة أك التطبيق، كلما كانت 
ـ بشأف الضماف االجتماعي 1980 لسنة 13 مف القانكف رقـ 52/6أ، /14المادتاف 

لـ تفرقا في تسكية المعاش الضماني بيف اإلضافات المالية ذات الصفة المستقرة 
الثابتة المنتظمة التي يحصل عمييا المكظف مف جية عممو األصمية كتمؾ التي 

أ مف الئحة التسجيل كاالشتراكات /39يحصل عمييا مف غيرىا فإف نص المادة 
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كالتفتيش سالفة البياف التي مّيزت بيف ىذه اإلضافات في تسكية المعاش الضماني 
عمى نحك ما سمف مف بياف تككف قد خالفت القانكف كيتعيف إىماليا في ىذا الشأف 

 مف الئحة المعاشات الضمانية الصادرة بقرار 23كعدـ الرجكع إلييا كتطبيق المادة 
دخاؿ ما 1980 لسنة 669المجنة الشعبية العامة رقـ  ـ بشأف الضماف االجتماعي كا 

كاف يحصل عميو الطاعف مف غير جية عممو األصمية أؼ الجامعة في تسكية 
معاشو الضماني دكف التقيد بنسبة الخمسيف في المائة مف مرتبو األساسي الذؼ كاف 

 ".يصرؼ لو مف قطاع الصحة
مف ثـ يتبيف مف خبلؿ االستعراض السابق أنو ليس ىناؾ تعارض بيف 

ؽ كذلؾ فيما قضى 45/54الحكميف المشار إلييما كيتعيف العمل بالحكـ الثاني رقـ 
أ المشار إلييا كاحتساب كل ما يتقاضاه المكظف /39فيو مف استبعاد تطبيق المادة 

مف جية العمل األصمية كغير األصمية ضمف الكعاء الضماني الذؼ يحسب عمى 
أساسو المعاش التقاعدؼ بشرط أف يككف ما يتقاضاه مف عبلكات كبدالت كمزايا 

 .مالية متصفة بصفة الثبات كاالستقرار كاالنتظاـ
 :لذلؾ ترر إدارة اللانكف 

أ مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش /39 عدـ قانكنية نص المادة  -1
 .لمخالفتيا قانكف الضماف االجتماعي عمى النحك سالف بيانو

 .ؽ45/54 العمل بالحكـ الصادر مف المحكمة العميا في الطعف اإلدارؼ رقـ  -2
 والسالم عليكن

     المستشار 
  الشريف عمي األزىري 
 رئيس إدارة اللػػانكف 
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الطعكف اادارية كالمدنية الصادرة عف المحكمة العميا كالتي 
ليا عالقة بالئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش رقػػػػػػػػػػػػػـ 

  ـ1991لسنة ( (1079))
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 ( ؽ56/42)الطعف ااداري رقـ 

 باحتساب عالكة ااعارة ممف المرتب
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 متلاعد يطالب باحتساب عالكة ااعارة ممف مرتبو
  مسيحي24/5/1985، جمسة  (ؽ56/42)الطعف اإلدارؼ رقـ 

 بمقر المحكمة الُعميا بمدينة طرابمس

 :المبدأ- 1
المرتب الفعمي الذؼ يشمل ما يتقاضاه المكظف شيريًا مف مرتب أساسي "

مضافًا إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ ذات الصفة الثابتة 
 ".كالمنتظمة كالتي تحدد بقرار مف أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي

تتمخص كاقعة الدعكػ أف الطاعف ُأحيل عمى التقاعد كىك مكظف ُمعار مف 
أمانة التعميـ بمنطقة الجبل الغربي إلى مشركع أبك شيبة الزراعي، كسكػ معاشو 
الضماني باحتساب عبلكة اإلعارة ضمف مرتبو ثـ أُعيد تسكية معاشو الضماني 

 .باستبعاد مقابل عبلكة اإلعارة مف مرتبو الذؼ يتقاضاه

 :األساس اللانكني- 2
  مسيحي1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (52)مادة. 

المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ ُتحسب عمى أساسو اشتراكات ")
المكظفيف كالُعماؿ، كما تسكػ عمى أساسو المعاشات كغيرىا مف المنافع كغيرىا مف 

مف مرتب أساسي مضافًا إليو ما " المشترؾ"المنافع الضمانية، كيشمل ما يتقاضاه 
يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ ذلؾ بشرط أف تككف ىذه اإلضافات 

 (.ذات صفة مستقرة كثابتة كمنتظمة

  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش (34)المادة. 

 فيما يتعمق بالمكظفيف الكارد –يقصد بالمرتب الذؼ يستحق عنو االشتراؾ 
المرتب الفعمي كىك المرتب األساسي لممكظف - مف البلئحة (5)بيانيـ بالمادة 

المشترؾ أؼ أكؿ مربكط درجتو كما استحقو في ىذه الدرجة مف عبلكات سنكية 
كتشجيعية كعبلكة ترقية كما استحقو مف عبلكة سكف كعبلكة العائمة ك سائر العبلكات 

كالبدالت كالمزايا األخرػ ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة التي يحددىا قرار 
 .تصدره المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي
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  مف الئحة المعاشات الضماف االجتماعي (1)المادة. 
ىك المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ ُتحسب عمى أساسو اشتراكات "

المكظفيف أك الُعماؿ المضمكنيف، كما يسكػ عمى أساسو ما يستحقكنو مف معاشات 
كمنافع ضمانية أخرػ، كيشمل ما يتقاضاه المكظف أك العامل شيريًا مف مرتب 

أساسي أك أجر مضافًا إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ بشرط 
أف تككف ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة كثابتة كمنتظمة سكاًء كاف المرتب أك 
األجر يؤدؼ مف جية العمل أك الخدمة أك غيرىا كسكاًء كاف يؤدؼ نقدًا أك عينًا 

كذلؾ عمى الكجو المبيف ببلئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كالقرارات الصادرة 
 .بمقتضاه

 :التعميق- 3
حيث أف مدلكؿ المرتب الذؼ يحسب عمى أساسو االشتراكات كتسكػ عمى 

ـ بشأف 13/80مف القانكف  (52)أساسو المعاشات ككما يستفاد مف نصكص المادة 
الضماف االجتماعي كالمادة األكلى مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي كالمادة 

ىك المرتب الفعمي ،ـ1980مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش لعاـ  (34)
الذؼ يشمل ما يتقاضاه المكظف شيريًا مف مرتب أساسي مضافًا إليو ما يستحقو مف 

عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ ذات الصفة المستقرة الثابتة كالمنتظمة كالتي 
تحدد بقرار مف أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي،كاستنادا إلى ذلؾ فقد 

 الذؼ حدد العبلكات كالبدالت ذات الصفة المستقرة الثابتة 20/81صدر القرار رقـ  
المنتظمة التي تدخل في حساب المرتب الفعمي لممكظف الذؼ يستحق عنو االشتراؾ 

 ".بدؿ التفرغ"الضماني كمف بينيا 
 فميذه األسباب

كفي المكمكع بنلض الحكـ المطعكف فيو , حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا 
  استئناؼ طرابمس بإلغاء اللرار المطعكف فيو45/22كفي الدعكر اادارية رقـ 
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 ( ؽ27/39 )الطعف ااداري رقـ 
 رفع الحجز كاالعتراض عميو –كيتعمق بالحجز ااداري ماىيتو 

  المحكمة المدنػػػػية– الجية المختصة بنظره –كالتظمـ منو 
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الجية - رفع الحجز كاالعتراض عميو كالتظمـ منو-  ماىيتو–حجز إداري 
 المحكمة المدنية- المختصة بنظره
 ـ1993 /12 /25 ؽ جمسة 39 /27                طعف إداري رقـ 

 :المبدأ- 1
ـ بشأف الحجز اإلدارؼ كالمادة 70-152إف مقتضى نصكص القانكف رقـ "

 مسيحي إف الحجز 1980لسنة  (13)ب مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ /41
اإلدارؼ رخصة قانكنية لمجية اإلدارية لتحصيل المبالغ المستحقة ليا بيدؼ تبسيط 

اإلجراءات كاإلقبلؿ مف النفقات أما فيما عدا تكقيع الحجز فإف قكاعد قانكف المرافعات 
فيما يخص رفع الحجز أك االعتراض عميو أك التظمـ منو ىي التي تسكػ كيجب أف 

 ".يرفع إلى المحكمة المدنية المختصة كال يختص القضاء اإلدارؼ بنظره

 :األساس اللانكني- 2
 مسيحي بشأف 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (41) تنص المادة 
 .الضماف االجتماعي
 :ممانات التحصيل

 يككف لممبالغ المستحقة لمصندكؽ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف كالمكائح  -أ 
الصادرة بمقتضاه بما في ذلؾ االشتراكات كغرامات التأخير امتياز عمى جميع 

 .األمكاؿ الممـز بأدائيا كتستكفي مباشرًة بعد المصركفات القضائية

 كتستكفي االشتراكات كالغرامات كسائر المبالغ المستحقة لمصندكؽ بإجراءات  -ب 
الحجز اإلدارؼ كفقًا لقانكف الحجز اإلدارؼ كالقرارات التي تصدر تنفيذًا لو 

 ".كذلؾ أيًّا كاف المديف بيا

 :التعميق- 3
يبيف مما أرستو المحكمة الُعميا بيذا الشأف، إنو كلئف كانت إجراءات حجز ما 

كما بعدىا  (457)لممديف لدػ الغير قد نص عمييا في قانكف المرافعات في المكاد 
 بشأف الحجز 152/70إال أف الُمشرع قد خرج عف ىذه القاعدة كنص في القانكف رقـ 
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جراءات الحجز اإلدارؼ في حالة عدـ الكفاء  اإلدارؼ، عمى أنو يجكز إتباع قكاعد كا 
أك الييئات أك المؤسسات العامة كذلؾ في المكاعيد " لمحككمة"بالمبالغ المستحقة 

المحددة بالقكانيف كالقرارات الخاصة بيا ككذلؾ تحصيل أية مبالغ أخرػ تنص 
القكانيف عمى تحصيميا بطريق الحجز اإلدارؼ كما بيف القانكف المذككر كيفية 

تحصيل تمؾ المبالغ كمف لو حق تكقيع الحجز بشأنيا كفيما عدا ما نص عميو في 
القانكف المذككر تسرػ أحكاـ قانكف المرافعات الخاصة بالحجز كالتي ال تتعارض مع 

لسنة  (13) كما نص قانكف الضماف االجتماعي رقـ –أحكاـ القانكف الُمشار إليو 
تستكفي االشتراكات كسائر المبالغ المستحقة "ب منو عمى أف /41ـ في المادة 1980

 ".لمصندكؽ بإجراءات الحجز اإلدارؼ 
كمف ثـ فإنو عمى ىدػ ما قررتو المحكمة الُعميا في ىذا الشأف، فإنو يككف 

لصندكؽ التقاعد الصبلحيات البلزمة بشأف استيفاء االشتراكات كالمبالغ المستحقة لو 
ب مف القانكف /41بإجراءات الحجز اإلدارؼ كعمى النحك الذؼ أشارت إليو المادة 

ط / مسيحي آنفة الذكر ككذلؾ نص المادة األكلى مف الفقرة أ1980لسنة  (13)رقـ 
 .ـ بشأف الحجز اإلدارؼ 1970لسنة  (152)مف القانكف رقـ 

 فميذه األسباب
 حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كفي المكمكع برفمو كألزمت الطاعف بالمصركفات
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 ( ؽ42 /66 )الطػػػػػعف ااداري رقػػػػػـ 

المكافآت كالمزايا المختمفة كشرط الثبات كاالستلرار لمدة ستة 
 أشير فأكثر
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 المكافآت كالمزايا المختمفة كشرط الثبات كاالستلرار لمدة ستة أشير في السنة فأكثر
 مسيحي29/11/1998، جمسة (ؽ66/42)الطعف اإلدارؼ رقـ 

 ":المبدأ- "1
إف المكافآت بأنكاعيا شأنيا شأف العمل اإلضافي البد أف ليا مف الثبات "

 ".كاالستقرار ستة أشير في السنة
كحيث تحصل الكقائع كما بينيا الحكـ المطعكف فيو كسائر أكراؽ الطعف  -

في أف المطعكف ضده كاف قد ُأحيل عمى التقاعد االختيارؼ كقد سكػ 
معاشو الضماني عمى أساس مرتبو مضافًا إليو ما كاف يتقاضاه مف 

 .مكافأة مالية

كعند إعادة فحص المعاشات الضمانية مف قبل لجنة المسح الشامل قررت  -
استبعاد المكافأة المذككرة مف حساب المعاش الضماني باعتبارىا عبلكة 

عمل إضافي كالمطعكف ضده ال يستحق أف يتقاضى مقاببًل لمعمل 
 .اإلضافي ألنو مف مكظفي اإلدارة الُعميا

 :األساس اللانكني- 2
  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش (34)المادة 

يقصد بالمرتب الذؼ يستحق عنو االشتراؾ فيما يتعمق : "كالتي نصت عمى
مف ىذه البلئحة كالمرتب الفعمي كىك المرتب  (5)بالمكظفيف الكارد بيانيـ بالمادة 

األساسي لممكظف المشترؾ أؼ أكؿ مربكط درجتو كما استحقو في ىذه الدرجة مف 
عبلكات سنكية كتشجيعية كعبلكة ترقية مضافًا إلى ذلؾ ما يستحق لو مف عبلكة 

السكف كعبلكة العائمة كسائر العبلكات كالبدالت كالمزايا المالية األخرػ ذات الصفة 
المستقر الثابتة المنتظمة التي يحددىا قرار تصدره المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف 

 .االجتماعي
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 :التعميق- 3
 مسيحي قد 20/81 إف قرار أميف المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي رقـ  -1

أكرد عمى سبيل الحصر العبلكات التي تدخل في حساب المرتب الفعمي 
لممكظف، كينبني عمى ذلؾ أف ما يصرؼ لممكظف مقابل العمل اإلضافي 
بالمخالفة لؤلحكاـ المنظمة لو ال يدخل ضمف المرتب الفعمي الذؼ يحسب 
عمى أساسو االشتراؾ الضماني أك في تسكية معاشو الضماني كيتعيف تبعًا 
لذلؾ استبعاد العناصر التي ال تدخل في حساب المرتب الذؼ يسكػ عمى 

 .أساسو المعاش الضماني

ال -  العاشرة حالياً – كما أف المكظفيف الذيف تزيد درجاتيـ عف األكلى  -2
يستحقكف مقابل العمل اإلضافي طبقًا ألحكاـ الئحة تنظيـ العمل اإلضافي 

 .مسيحي9/11/1977لمعامميف بالكحدات اإلدارية الصادر بتاريخ 
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كفي المكمكع بنلض الحكـ المطعكف فيو كفي 
 .ؽ استئناؼ بنغازي إلزاـ المطعكف مده المصركفات156/23الدعكر اادارية رقـ 
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 ( ؽ42 /22 )الطعف ااداري رقـ 

 عالكة التفتيش اللمػػػػػػائي
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



176 

 

 عالكة التفتيش اللمائي
 مسيحي21/3/1999ؽ، جمسة 22/42الطعف اإلدارؼ 

 ":المبدأ- "1
المرتب الفعمي الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكات المكظفيف ىك نفسو الذؼ "

يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني، كمف ثـ فإنو عبلكة الندب تدخل ضمف المزايا 
المالية التي تسكػ عمى أساسيا المعاشات الضمانية كىذا ما استقر عميو قضاء 

المحكمة الُعميا باعتبار عبلكة التفتيش القضائي مف ضمف العبلكات الخاضعة لخصـ 
" باعتبارىا عبلكة ندب"االشتراكات الضمانية كالداخمة في تسكية المعاشات الضمانية 

لسنة  (83)أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي رقـ / كفقًا لقرار األخ
 الخاص بتحديد العبلكات الداخمة 1981لسنة  (20) بشأف تعديل القرار رقـ 1992

 ".في الكعاء الضماني كالتسكية الضمانية لممعاش
  في أف المطعكف ضده - كما تبيف مف أكراؽ الطعف-تتحصل كاقعة الدعكػ

قبل إحالتو عمى التقاعد يعمل مستشارًا بمحكمة استئناؼ بنغازؼ كمنتدبًا 
لمعمل بإدارة التفتيش القضائي باإلضافة إلى عممو كبعد التقاعد في 

ـ مسيحي لـ يحتسب صندكؽ الضماف االجتماعي ما كاف 1/1/1994
يتقاضاه مقابل ندبو ضمف المرتب الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني 
مما دفعو إلى االعتراض عمى ذلؾ أماـ لجنة المنازعات الضمانية التي قررت 
إعادة ربط معاش المعترض الضماني متضمنًا العبلكة التي كانت تصرؼ لو 

 .مف جية عممو

 :األساس اللانكني- 2
  ـ مسيحي1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (52)المادة 

ىك المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ ُتحسب عمى "كالتي نصت عمى 
أساسو اشتراكات المكظفيف كالُعماؿ ، كما تسكػ عمى أساسو المعاشات كغيرىا مف 

مف مرتب أساسي مضافًا " المشترؾ"المنافع الضمانية، كيشمل ما يتقاضاه المضمكف 
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إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ كذلؾ بشرط أف تككف ىذه 
 .اإلضافات ذات صفة مستقرة كثابتة كمنتظمة

  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش (1)المادة 
ىك المرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ ُتحسب عمى أساسو "كنصت عمى 

اشتراكات المكظفيف كالعامميف بعقكد المضمكنيف المشتركيف، كما يسكػ عمى أساسو 
ما يستحقكنو مف معاشات كمنافع ضمانية أخرػ، كيشمل ما يتقاضاه المكظف أك 
العامل بعقد مف مرتب أساسي أك أجر أساسي مضافًا إليو ما يستحقو مف عبلكات 
كبدالت كمزايا مالية أخرػ بشرط أف تككف ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة 
كمنتظمة كذلؾ سكاًء كاف المرتب أك األجر يؤدؼ مف جية العمل أك غيرىا كسكاًء 

 .كاف يؤدؼ نقدًا أك عيناً 

 :التعميق- 3
 إف عبلكة التفتيش القضائي التي تتقاضاىا المطعكف ضده بصفة مستمرة مدة  -1

خمس سنكات ينطبق عمييا ما اشترطتو الئحة التسجيل كاالشتراكات مف ثبات 
 .كانتظاـ كاستمرار في العبلكة التي تعد مف المرتب الفعمي

 كقد أصدر أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي القرار رقـ  -2
ـ بشأف تحديد المزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب الفعمي 83/92

الذؼ يستحق عنو االشتراؾ الضماني لممكظف كمف بينيا عبلكة الندب، كمف 
المقرر أف المرتب الفعمي الذؼ تحسب عمى أساسو اشتراكات المكظفيف ىك 
نفسو الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني كمف ثـ فإف عبلكة الندب 

تدخل ضمف المزايا المالية التي تسكػ عمى أساسيا المعاشات الضمانية، كما 
تتقاضاه مف مقابل عبلكة ندبو لمعمل بالتفتيش القضائي تدخل ضمف المرتب 

 .الفعمي الذؼ يسكػ عمى أساسو معاشو الضماني
 فميذه األسباب

 حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كفي المكمكع برفمو
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 ( ؽ 43 /21 )الطعف المدني رقـ 

 تعديػػل الدخل المفترض
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 تعديل الدخل المفترض
 ر . ك13/6/1429بالجمسة المنعقدة بتاريخ  ( ؽ21/43)قضية الطعف المدني رقـ 

 ( مسيحي 1999)
 : المبدأ -1

إف المضمكف المشترؾ الذؼ يعمل لحساب نفسو ىك الذؼ يتكلى تحديد الدخل 
المفترض كعمى أساسو تحسب االشتراكات، كما يسكػ المعاش الضماني كال 

 .يجكز تغييره بعد ذلؾ مف قبل الكرثة ً 
  حيث أنو كلئف كاف مككمي المطعكف ضده طمبكا مف صندكؽ الضماف

االجتماعي المكافقة عمى زيادة الدخل المفترض لمكرثيـ بعد كفاتو مف 
 .مائة دينار إلى أربعمائة دينار

 : األساس اللانكني -2

 مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش  (31)المادة 
تحدد االشتراكات فيما يتعمق بالعامميف لحساب أنفسيـ، عمى أساس  - أ

: دخل مفترض يختاره المشترؾ مف بيف قائمة الدخكؿ المفترضة اآلتية
 (150 – 200 – 250 – 300 – 350  -400 – 450 – 500 
 .دينار شيرياً  ( 600 – 550 –

كيخضع اختيار المشترؾ لمدخل المفترض العتماد فرع الصندكؽ  - ب
المختص كيراعى أف يناسب ذلؾ الدخل المفترض مع دخمو الصافي 

 .الفعمي

 : التعميق -3
  إف زيادة الدخل الصافي مف النشاط الفعمي الذؼ يزاكلو العامل لحساب

نفسو، ىك المعتبر في تحديد الدخل المفترض مف بيف قائمة الدخكؿ 
 .المفترضة
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  المضمكف العامل لحساب نفسو، ىك الذؼ يتكلى تحديد الدخل المفترض
كعمى أساسو تحسب االشتراكات كما يسكػ عمى أساسو المعاش كبالكفاة 
يتحقق سبب إستحقاؽ المعاش كال يجكز تغيير الدخل بعد الكفاة مف قبل 

 .الكرثة

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كفي المكمكع بنلض الحكـ 

 استئػػػػػػػػػػػػػناؼ 141/34المطعكف فيو، كفي الدعكر اادارية رقـ 
 .بنغازي بإلغاء اللرار المطعكف فيو
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 ( ؽ44 /49 )الطعف ااداري رقـ 

 عػػػػػالكة النػػػػدب
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



182 

 

 عالكة النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدب
 ( مسيحي2000)ـ  17/12/1430، جمسة (ؽ49/44)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف الُمشرع اقتصر في تحديد العبلكات كالمزايا المالية التي تدخل في حساب "

المرتب الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني بأف تككف ذات صفة مستقرة ثابتة 
كمنتظمة كمف ثـ فإنو ال يشترط فييا سكػ االستقرار كالثبات كاالنتظاـ بغض النظر 

 ".عف نكعيا أك المدة التي تصرؼ خبلليا

 :األساس اللانكني- 2
 مسيحي 1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (52)المادة 

المقصكد بالمرتب الفعمي الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش "حدد في بندىا السادس 
الضماني بأنو المرتب األساسي مضافًا إليو ما يستحق مف عبلكات كبدالت كمزايا 

 ".مالية أخرػ متى كانت ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة
تتحصل كقائع المكضكع بأف لـ تحسب عبلكة الندب الذؼ كاف يتقاضاه  -

الطاعف ضمف مرتبو الذؼ سكػ عمى أساسو معاشو الضماني مما دفعو 
إلى االعتراض عمى ذلؾ أماـ لجنة المنازعات الضمانية التي قررت إلزاـ 

 .الطاعف بإعادة ربط معاشو الضماني بتضميف عبلكة الندب
 .كىذا الحكـ ىك محل الطعف بالنقض

 :التعميق- 3
عبلكة الندب ضمف العبلكات الخاضعة لبلشتراؾ الضماني كالداخمة في  -

الكعاء الضماني كفي التسكية الضمانية لممعاش كفقًا لقرار أميف المجنة 
لسنة  (83) كالمعدؿ بالقرار رقـ 1981لسنة  (20)الشعبية العامة رقـ 

 . مسيحي1992
 فميذه األسباب

 حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كفي المكمكع برفمو
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 (ؽ105/43)               الطعف المدني رقـ 
 حجز إداري 
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 "حجز إداري "
ر .ك1/1/1431، بالجمسة المنعقدة بتاريخ (ؽ105/43)قضية الطعف المدني رقـ 

 بمقر المحكمة الُعميا بمدينة طرابمس ( مسيحي2001)

 "المبدأ- "1
إف أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي سكاًء كانت ثابتة أك منقكلة كمنيا "

المبالغ النقدية ال يجكز الحجز عمييا طالما ىي مخصصة لممنفعة العامة، كما 
 ".يحظر التصرؼ فييا أك تممكيا بالتقادـ

إف المدعي عمييا األكلى تحصمت عمى حكـ بالتعكيض بمبمغ ستة  -
كأربعيف ألف دينار كبمكجبو أكقعت حجزًا عمى أمكاؿ المدعي لدػ 
المدعى عميو الثاني كىك حجز معيب ألف أمكاؿ صندكؽ الضماف 
مف  (87)االجتماع أمكاؿ عامة ال يجكز الحجز عمييا إعمااًل لحكـ المادة 

 .القانكف المدني

 :األساس اللانكني- 2
  ـ بشأف الضماف االجتماعي 1980لسنة  (13)المادة الثامنة مف القانكف رقـ

تخصص أمكاؿ صندكؽ الضماف االجتماعي لمصرؼ منيا عمى المنافع "
النقدية كالمنافع العينية لمضماف االجتماعي كعمى ما يستمزمو استثمار أمكاؿ 

 ".كاحتياجات الضماف االجتماعي

  مف القانكف المدني الميبي (87)المادة: 
 تعتبر أمكااًل عامة، العقارات كالمنقكالت التي لمدكلة أك األشخاص االعتبارية  -1

العامة كالتي تككف مخصصة لممنفعة العامة بالفعل أك بمقتضى قانكف أك 
 .قرار مف مجمس قيادة الثكرة أك مجمس الكزراء أك مف الكزير المختص

 . كىذه األمكاؿ ال يجكز التصرؼ فييا أك الحجز عمييا أك تممكيا بالتقادـ -2
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 :التعميق- 3
مف القانكف  (87)إف أمكاؿ الصندكؽ أمكاؿ عامة طبقًا لنص المادة  -

المدني الميبي، إذ أف قرار إعادة تنظيـ الصندكؽ ينص عمى أنو يتمتع 
بالشخصية االعتبارية، ككما أف البلئحة المالية لمصندكؽ تنص عمى 

اعتبار أمكالو في حكـ األمكاؿ العامة فضبًل عمى أف كافة أفراد المجتمع 
يتمقكف منافع عينية كنقدية مف الصندكؽ كبالتالي فإف أمكالو ىي أمكاؿ 

 .المذككرة أعبله (87)عامة، مما يجعميا جديرة بالحماية المقررة في المادة 

التخصص لممنفعة العامة ىك معيار التميز بيف األمكاؿ العامة لمدكلة أك  -
لؤلشخاص االعتبارية، كبيف أمكاليا الخاصة حيث أف األكلى ال يجكز 
الحجز عمييا أك تممكيا بالتقادـ بينما الثانية تنزؿ منزلة أمكاؿ األفراد 

 .الخاصة

أف تخصيص أمكاؿ الصندكؽ لمصرؼ منيا عمى المنافع النقدية كالعينية  -
لمضماف االجتماعي كعمى ما يستمـز استثمار أمكاؿ كاحتياجات الضماف 

 .االجتماعي، فإف تمؾ األمكاؿ أمكااًل عامة مخصصة لمنفع العاـ

أما الشركات التابعة لمصندكؽ تتمتع بالشخصية االعتبارية كالذمة المالية  -
المستقمة كبالتالي فإف أمكاؿ ىذه الشركات تككف مستقمة عف أمكاؿ 

الصندكؽ المخصصة لمنفع العاـ، كيسرؼ بشأنيا ما يسرؼ عمى أمكاؿ 
 .الشركات التجارية

 فميذه األسباب
 حكمت المحكمة بعدـ جكاز الطعف بالنسبة لممطعكف مده الثاني كبلبكلو شكالًا   
بالنسبة لممطعكف مدىا األكلى كبنلض الحكـ المطعكف فيو كفي مكمكع 

ؽ طرابمس بإلغاء الحكـ المستأنف كرفع الحجز الذي 41 لسنة 88االستئناؼ رقـ 
أكقعتو المستأنف مدىا عمى أمكاؿ المستأنفيف كبإلزاـ المطعكف مدىا األكلى 

 .بالمصركفات عمى الدرجتيف كبمصركفات ىذا الطعف
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 ( ؽ46 /52)الطعف ااداري رقـ 
 عالكة بػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ السيارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالكة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ السيارة
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  مسيحي23/2/2003، جمسة (ؽ52/46)الطعف اإلدارؼ رقـ 
 .بمقر المحكمة العميا بمدينة طرابمس

 "المبدأ- "1
إف البدالت كالمزايا المالية التي تدخل ضمف كعاء المعاش الضماني كليست "

أميف المجنة الشعبية لمضماف / مف ضمف العبلكات المنصكص عمييا في قرار األخ
ـ المتعمق 1992 لسنة 83ـ كالُمعدؿ بالقرار رقـ 1981لسنة  (20)االجتماعي رقـ 

بتحديد المزايا كالعبلكات الداخمة في احتساب المعاش الخاضعة لبلشتراكات 
 .الضمانية

ؽ 157/26تتمخص الكقائع في قياـ الطاعف برفع الدعكػ اإلدارية رقـ  -
أماـ محكمة استئناؼ طرابمس بطمب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية 

القاضي بعدـ احتساب عبلكة بدؿ السيارة ضمف الكعاء الضماني مما 
أضطره إلى رفع الطعف أماـ محكمة  استئناؼ طرابمس الدائرة اإلدارية 

 .كالتي قررت قبكؿ الطعف شكبل كرفضو مكضكعا

كحيث ينعي الطاعف عمى الحكـ المطعكف فيو بالخطأ في تطبيق القانكف  -
كفيمو كتأكيمو بالقصكر في األسباب كبيانًا لذلؾ قاؿ الحكـ المطعكف فيو 

مف الئحة التسجيل كاالشتراكات الصادرة بالقرار  (35)طبقًا لنص المادة 
ـ الذؼ ال تعتبر عبلكة السفر كالمبيت مف ضمف المرتب في أف 1079

الطاعف يطالب باحتساب عبلكة بدؿ السيارة ضمف المرتب الفعمي كىي 
 .العبلكة التي تتقاضاىا لمدة ثماني سنكات تقريباً 

 :األساس اللانكني- 2
  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كالتي نصت عمى (35)مادة: 
يقصد باألجر الذؼ يستحق عنو االشتراؾ فيما يتعمق بالعامميف بعقكد عمل  -أ 

مف ىذه البلئحة األجر الفعمي كىك كل ما  (7، 6)الكارد بيانو في المادة 
يستحقو العامل لقاء عممو مف مقابل نقدؼ أك عيني أيًّا كانت الفترة التي 

 .يستحق عنيا
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كيشمل ذلؾ األجر األساسي لمعامل ُمضافًا إليو ما يتقاضاه في مقابل  -ب 
اإلسكاف كمقابل األعباء العائمية كالعبلكات كالبدالت كالمزايا المالية اآلتية 

 :ذات الصفة المستقرة كالثابتة كالمنتظمة كىي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-3
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-4
كال يشمل األجر ما يتقاضاه العامل مف مبالغ عكضا عف نفقات فعمية كبدؿ - ج

 .السفر كعبلكة المبيت كما في حكميا
 فميذه األسباب

 .حكمت المحكمة بقبكؿ الطعف شكبل كرفضو مكضكعا كألزمت رافعو بالمصاريف
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 (ؽ102/46)الطعف ااداري رقـ 
 عالكة العائمة 
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 عالكة العائمة
 ( مسيحي2003)ر .ك13/4/1371، جمسة (ؽ102/46)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
نما المناط في " حيث أف عبلكة العائمة ال ترتبط كجكدًا كعدمًا بعبلكة السكف كا 

كعبلكة العائمة تصرؼ لمف يثبت - استحقاقيا ما تقرره القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا 
 ".كثبكت اإلعالة يتـ كفق مستندات قانكنية (الزكج كالزكجة)إعالتو ألبنائو 

أقامت الطاعنة الدعكػ اإلدارية شرحًا أنيا ُأحيمت عمى المعاش بسبب  -
العجز الصحي كربط معاشيا الضماني عمى أساس نصف آخر مرتب 

مضافًا إليو قيمة المعاش األساسي دكف اعتبار أنيا متزكجة كتعكؿ 
أكالدىا، كقد اعترضت عمى ذلؾ أماـ لجنة المنازعات الضمانية التي 
أصدرت قرارىا برفض المنازعة كطعنت في ذلؾ القرار أماـ المحكمة 

 .المطعكف في حكميا كالتي قضت برفض طعنيا

 .كىذا ىك الحكـ المطعكف فيو

 :األساس اللانكني- 2
  مسيحي1980لسنة  (13)مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (24)المادة 

 :يستحق صاحب المعاش عبلكة عائمة تصرؼ لو شيريًا بالفئات اآلتية
 . أربعة دنانير شيرية عف زكجة كاحدة -1

 . ديناراف شيريًا عف كل طفل -2
كتستحق العبلكة ألصحاب المعاشات األساسية كغيرىا مف المعاشات التي 

تقر بمقتضى ىذا القانكف، كألصحاب المعاشات المقررة كفقًا لقانكف التقاعد أك قانكف 
التأميف االجتماعي، كذلؾ فيما عدا معاش العجز الجزئي إلصابة العمل، كيقصد 

بالعائمة في الخصكص الزكج كالزكجة كاألبناء الذككر إلى سف الثامنة عشر كالبنات 
 .غير المتزكجات
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 :التعميق- 3
عبلكة العائمة ليا شركط خاصة تتعمق بالقكاعد العامة الستحقاقيا كصرفيا  -

يقافيا، كيجب مراعاة عدـ جكاز صرؼ عبلكة العائمة لكبًل مف الزكجيف  كا 
كفقًا لمتشريعات النافذة كاحتسابيا ليما معًا في تسكية المعاشات الضمانية 

 .عند التقاعد

كعند احتساب الكعاء الضماني لصاحب المعاش يجب التأكد مف الكضع  -
 .المالي لمزكجة كالعكس

 فميذه األسباب
 حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كرفمو مكمكعاًا 
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 ( ؽ47 /85 )اػمػطعف ااداري رقػػػػػػػػػـ 

 -التسجيل كاالشتراكات في صندكؽ المماف االجتماعي
 غرامػػة التػػػأخير
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  غرامة التأخير–التسجيل كاالشتراكات في صندكؽ المماف االجتماعي
 ( مسيحي2003)ر .ك9/11/1371، جمسة (ؽ85/47)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف التسجيل كاالشتراؾ في صندكؽ الضماف االجتماعي إلزامي يحسب عمى "

الفئات المحددة في المادة الثالثة مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كمف بينيـ 
ف تأخيرىـ أكثر مف سنة عف االشتراؾ يعرضيـ  فئة العامميف لحساب أنفسيـ كا 

ف مجرد دفعيـ لغرامة التأخير عف التسجيل يعفييـ مف شرط القياـ  لعقكبة الغرامة كا 
 ".بو خبلؿ السنة المذككرة

أقاـ الطاعف الدعكػ شارحًا أنو كاف مف ضمف العامميف بإدارة التسجيل  -
العقارؼ كقد أحيل عمى الضماف االجتماعي كتقاضى معاشًا ضمانيًا كلما 
كاف يحق ألصحاب المعاشات التقاعدية الجمع بيف معاشيـ كأؼ دخل 

مفترض يتحصمكف عميو مف أؼ عمل إنتاجي أك ميني أك حرفي لحساب 
أنفسيـ فقد تحصل عمى ترخيص بإقامة تشاركيو لتسميف العجكؿ كقاـ 

بسداد كافة االلتزامات المالية كاالشتراكات الضمانية كعامل لحساب نفسو، 
كما قاـ بدفع غرامات التأخير كبعد ذلؾ تقدـ بطمب لتسكية معاشو عمى 

أساس الراتب التقاعدؼ كالدخل المفترض المتحصل عميو مف عممو 
 .لحساب نفسو بعد إلغاء الترخيص المتحصل عميو

 :األساس اللانكني- 2
  ـ نصت عمى1980لسنة  (13)المادة التاسعة مف القانكف رقـ: 

االشتراؾ في الضماف االجتماعي إلزامي فيما يتعمق بجميع أفراد فئات "
 .المضمكنيف المشتركيف الذيف تنطبق عمييـ أحكاـ ىذا القانكف 

كال يجكز تحميل المضمكنيف المذككريف نصيبًا في أعباء منافع الضماف 
االجتماعي أك تكاليف خدماتو إال في حدكد ما تنص عميو مف أحكاـ ىذا القانكف 

 ".كالمكائح التي تصدر بمقتضاه
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  المادة السادسة كاألربعكف مف ذات القانكف 
 سكاء كانت جية العمل أك –إذا تأخر الممـز بأداء االشتراكات"نصت عمى 

المضمكف عف أداء النصيب المفركض عميو أداؤه مف االشتراكات إلى الجيات كفي 
المكاعيد المحددة كفقًا ليذا القانكف كالمكائح التي تصدر بمقتضاه فتستحق عميو غرامة 

مف المبالغ التي تأخر أداؤىا كذلؾ عف كل  (خمسة في المائة% 5)تأخير مقدارىا 
 ".سنة أك جزء مف السنة كتبيف المكائح قكاعد حساب غرامة التأخير المذككرة

  ـ عمى 1079/91المادة الثالثة مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش رقـ
 :أف المضمكنيف الكاجب تسجيميـ أربع فئات كىـ

 .العاممكف لحساب أنفسيـ- 3. المكظفكف العمكميكف - 2. الشركاء- 1
كحددت المادة الخامسة مف البلئحة سالفة الذكر المدة البلزمة لمتسجيل بسنة 

 .كاحدة مف تاريخ مزاكلة النشاط أك مف تاريخ نفاذىا
 :التعميق- 3

ف تأخيرىـ عنو ال يحرميـ  إف التقدـ لمتسجيل أمر إجبارؼ عمى المعنييف، كا 
ف بمجرد دفعيـ لغرامة  مف حقيـ في االشتراؾ كالتمتع بأنظمة الضماف االجتماعي، كا 

التأخير عف التسجيل يعفييـ مف شرط القياـ بو خبلؿ السنة المذككرة كخاصًة 
العامميف لحساب أنفسيـ قد أتاح ليـ قانكف الضماف االجتماعي كألكؿ مرة فرصة 

ذا كاف الكاقع في الدعكػ أف الطاعف قد تأخر في تسجيل  االشتراؾ في الصندكؽ، كا 
ف إدارة الصندكؽ قد أكقعت  نفسو في صندكؽ الضماف االجتماعي أكثر مف سنة كا 

 .عميو غرامة التأخير كاستمـ منو أقساط االشتراؾ
كلما كاف الحكـ المطعكف فيو قد قضى برفض الطعف مؤسسًا قضاؤه عمى  -

أف الطاعف قد رفع طمب التسجيل بعد مركر سنة، فإنو يككف بذلؾ قد 
 .أخطأ في تطبيق القانكف كفي تفسيره عمى النحك سالف الذكر

 فميذه األسباب
 كبإعادة –حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكال كبنلض الحكـ المطعكف فيو 
 .الدعكر إلى محكمة استئناؼ بنغازي دائرة اللماء ااداري 
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 ( ؽ21/48 )الطعف ااداري رقـ 

 الدخل المفترض ك العمل اامافي
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 "الدخل المفترض كالعمل اامافي"
ر .ك17/11/1372، بالجمسة المنعقدة بتاريخ (ؽ21/48)قضية الطعف اإلدارؼ رقـ 

 ( مسيحي2004)

 "المبدأ- "1
إف الدخل المفترض لمشريؾ أك العامل ىك مجمكع الدخل الذؼ يسكػ عمى "

أساسو المعاش الضماني كليس جزءًا منو، بمعنى أف مقابل العمل اإلضافي مثبًل 
يمكف أف يككف أحد عناصره كمككناتو كليس رقمًا مستقبًل عنو في تسكية المعاش 

 ".الضماني
حيث أف كلئف كاف الطاعف عامل لحساب نفسو فإنو يطالب باحتساب  -

مقابل العمل اإلضافي ضمف معاشو الضماني بحجة أف صندكؽ الضماف 
قد استكفى االشتراكات الضمانية عف عممو اإلضافي خبلؿ الفترة مف 

 . مسيحي31/10/1996 حتى 1/1/1996)

 :األساس اللانكني- 2
  ـ بشأف الضماف االجتماعي 80لسنة  (13) مف القانكف رقـ 32/2المادة 

كتحدد االشتراكات بالنسبة لمشركاء كلمعامميف لحساب أنفسيـ عمى أساس "
دخل مفترض يختاره كل منيـ مف بيف قائمة لمدخكؿ المفترضة تضعيا الئحة 

 ...".االشتراكات كمع مراعاة القكاعد التي تتضمنيا ىذه البلئحة

  متى تـ اختيار الدخل "أ مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش /33المادة
المفترض كفقًا ألحكاـ المكاد السابقة فإنو يظل مستقرًا لمدة سنة عمى األقل كال 

 ".يجكز تغييره خبلؿ ىذه المدة

 :التعميق- 3
الشركاء يقكمكف باختيار دخكؿ مفترضة كفقًا لما حددتو الئحة التفتيش  -

كالتسجيل كاالشتراكات مف معايير حسب نصكص المكاد الكاردة بالبلئحة 
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كىذه الدخكؿ تشمل كامل ما ىك "  دينار شيرياً 600 دينار إلى 150)مف 
 .مستحق ليـ مف جية عمميـ

متى تمت تسكية معاش الشريؾ كفقًا لمدخل الذؼ اختاره ال يجكز لو  -
المطالبة باحتساب عمل إضافي ضمف التسكية الضمانية لمعاشو باعتبار 

 .أف الدخل المفترض يمثل كامل الدخل المستحق لو

 فميذه األسباب
 حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا، كفي المكمكع برفمو كألزمت الطاعف بالمصاريف
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 ( ؽ84/49)الطعف ااداري رقػػػػـ 

 مـ مدة عمل بجمعية استيالكية لمكظف
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 مـ مدة عمل بجمعية استيالكية لمكظف
  مسيحي29/5/2005، جمسة (ؽ84/49)الطعف اإلدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إذا كاف المشترؾ يعمل لدػ أكثر مف جية عمل أك خدمة فإف ما يتحصل "

عميو مف دخل أك أجر أك مرتب مف غير جية عممو األصمية يحسب ضمف الكعاء 
 ".مف دخل أك أجر أك مرتب% 50الضماني في حدكد 

أقاـ الطاعف الدعكػ اإلدارية طمب فييا إلغاء القراريف المطعكف فييما  -
باحتساب المكافأة التي تحصل عمييا مف عممو بجمعية المعمميف في 

تسكية معاشو التقاعدؼ حيث أنو كاف يعمل بأمانة التعميـ كتقاعد اختيارًا 
كعند تسكية معاشو الضماني استبعد ما كاف يتحصل عميو مف مكافأة 

 .مقابل عممو بجمعية المعمميف االستيبلكية بالفترة المسائية

 :األساس اللانكني- 2
  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش نصت عمى (39)المادة: 

إذا كاف المشترؾ يعمل لدػ أكثر مف جية عمل أك خدمة كسجل طبقًا لممادة "
مف ىذه البلئحة، فإف ما يتحصل عميو مف دخل أك أجر أك مرتب مف غير  (12)

في المائة مف  (%50)جية عممو األصمية يحسب ضمف الكعاء الضماني في حدكد 
 ".أجره أك مرتبو األساسي بدكف عبلكات

 :التعميق- 3
ال يجكز احتساب مكافأة مف جية غير خاضعة ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية 
نما يسكػ المعاش التقاعدؼ  ضمف الدخل الذؼ يربط عمى أساسو المعاش الضماني كا 

 (ـ452/1986)كفق القكاعد كالتشريعات الصادرة بالخصكص كمف بينيا القرار رقـ 
بشأف الضماف االجتماعي الُمعدؿ  (ـ13/1980)الذؼ جاء مفسرًا كمنفذًا لمقانكف رقـ 

 .(ـ8/1985)بالقانكف رقـ 
 فميذه األسباب

 حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كرفمو مكمكعاًا كألزمت الطاعف بالمصاريف
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 ( ؽ50 /65)الطعف ااداري رقـ 

 بخصكص مكافأة مأذكف شرعي 
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مأذكف شرعي المكافأة التي كاف يتلاماىا قبل إحالتو عمى التلاعد مف عممو 
  أساسو–االستثناء الكارد عمى ذلؾ -  عدـ أحليتو فييا–األصمي 

 ( مسيحي2006)ر .ك22/1/1374، جمسة (ؽ65/50)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
ال يجكز الجمع بيف المعاشات الضمانية المقررة بمكجب أحكاـ قانكف "

الضماف االجتماعي أك قانكف تقاعد العسكرييف كبيف أؼ دخل آخر ناتج عف عمل 
لدػ جية عامة كيممؾ الشعب كل أك بعض رأس ماليا ما لـ يكف ىذا الدخل مف 
عمل إنتاجي أك حرفي أك ميني لحساب نفسو ناتجًا عف أعماؿ عارضة أك مؤقتة 

 .كالمعاش الضماني الجزئي بسبب إصابة العمل
أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية طالبًا إلغاء القرار الصادر بعدـ  -

صرؼ المكافأة الكاممة لممأذكنيف الشرعييف كألـز الطاعف بصرفيا كاممًة 
اعتبارًا مف تاريخ إحالتو عمى التقاعد حيث أنو كاف يتقاضى نصف 

المكافأة المقررة لممأذكنيف الشرعييف بمكجب قرار أميف المجنة الشعبية 
العامة لمعدؿ بتعديل بعض أحكاـ الئحة المأذكنيف باعتباره مكظفًا عامًا 

إلى جانب عممو كمأذكف شرعي كعندما أحيل عمى التقاعد طالب بصرؼ 
المكافأة المذككرة كاممًة إال أف اإلدارة العامة لشؤكف الييئات القضائية 

رّدت عميو بمفاده عدـ استحقاقو لذلؾ األمر الذؼ حدا بو إلى رفع دعكاه 
 .سالفة البياف

 .كىذا ىك الحكـ محل الطعف بالنلض

 :األساس اللانكني- 2
  ـ بشأف الضماف االجتماعي 1980لسنة  (13)مف القانكف رقـ  (39)المادة

ال يجكز أف يجمع المشترؾ بيف المعاش المقرر لو كفقًا : "كالتي نصت عمى
ألحكاـ ىذا القانكف أك التشريعات أك التأميف االجتماعي كبيف مرتب أك أجر 
أك دخل يستحقو عف خدمتو لدػ جية عامة أك جية يممؾ الشعب أك الدكلة 

كل أك بعض رأس ماليا كيستثنى مف ذلؾ المعاش الجزئي إلصابة العمل كما 
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يستثنى أؼ مقابل يصرؼ لممشترؾ صاحب المعاش عف أعماؿ عارضة أك 
 .كقتية كذلؾ عمى النحك الذؼ تبينو المكائح

 :التعميق- 3
إف المكافأة التي قررىا الُمشرع ال تصرؼ لممأذكف كاممًة إال إذا كاف يقـك 
بعممو كمأذكف عمى سبيل التفرغ أك باإلضافة إلى عمل لحساب نفسو كال يناؿ مف 

ـ إلى المعاش الضماني الذؼ 360/1981ىذا خمك نص المادة األكلى مف القرار رقـ 
يصرؼ لممأذكف ضمف الدخكؿ المؤثرة في صرؼ العبلكة الكاممة مما قد يفيـ منو 
جكاز الجمع بينو كبيف المكافأة التي تصرؼ لممأذكف ذلؾ أف حظر صرؼ المكافأة 
الكاممة لممأذكف إنما يجد سند في قانكف الضماف االجتماعي باعتبار أف المكافأة 
تمنح مف جية عامة ال مف عمل إنتاجي أك ميني يزاكلو المضمكف لحساب نفسو 

فضبًل عف أف نص البلئحة ال يجكز االحتجاج بو في مكاجية نص في القانكف ألنو 
 .أعمى درجة كفقًا لقاعدة التدرج في التشريع

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كفي المكمكع بنلض الحكـ المطعكف فيو كفي 

 .الدعكر اادارية برفميا
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 ( ؽ50 /156)الطعف ااداري رقػػػػـ 

 مـ مدة خدمة مكظف سابلة عمى صدكر حكـ بسجنو
  إلى مدة الخدمػػػة الجديدة 
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 مـ مدة خدمة مكظف سابلة عمى صدكر حكـ بسجنو إلى مدة الخدمة الجديدة"
 .( مسيحي2006)ر .ك30/4/1374، جمسة (ؽ156/50)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
إف الحق في المعاش أك المكافأة تستحق بمجرد تكافر أؼ مف أسباب "

االستحقاؽ الُمشار إلييا في المادة العاشرة كمنيا انتياء الخدمة ألؼ سبب قانكني، 
ف كل منتفع أك مستحق لممعاش أك المكافأة عند انتياء خدمتو ألؼ سبب مف  كا 

األسباب المذككرة يحـر مف المعاش أك المكافأة إذا حكـ عميو مع التنفيذ في جريمة 
تتعمق بأمف الدكلة الداخمي أك الخارجي أك في جريمة اختبلس أمكاؿ عامة أك تزكير 

في أكراؽ رسمية أك رشكة كال تضـ المدة التي قضاىا في الخدمة السابقة إلى مدة 
 ".الخدمة الجديدة

أقاـ الطاعف الدعكػ اإلدارية كقاؿ شارحًا فييا أنو عيف بييئة الشركة  -
كانتيت خدمتو بصدكر حكـ مف محكمة الشعب بسجنو لمدة خمس سنكات 

ثـ باشر عممو لحساب نفسو كقد طمب ضـ خدمتو بالشرطة إلى خدمتو 
البلحقة إال أف المطعكف ضده رفض طمب الضـ فنازعو في ذلؾ أماـ 

لجنة المنازعة الضمانية التي أصدرت القرار المطعكف فيو نظرت المحكمة 
 .الدعكػ كقضت فييا بالرفض
 .كىذا ىك الحكـ المطعكف فيو

 :األساس اللانكني- 2
  مسيحي1967المادة العاشرة مف قانكف التقاعد  

تستحق المعاشات أك المكافآت المقررة بيذا القانكف عند انتياء الخدمة ألحد 
 :األسباب اآلتية

 . بمكغ السف المحددة لمتقاعد -1

 . العجز أك عدـ المياقة الصحية أك الكفاة ألسباب ال عبلقة ليا بالعمل -2

 . العجز أك عدـ المياقة الصحية أك الكفاة ألسباب ليا عبلقة بالعمل -3

 . إلغاء الكظيفة -4
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 . الفصل مف الخدمة لعدـ الكفاية طبقًا ألحكاـ القانكف  -5

 . العزؿ التأديبي أك اإلخراج مف الخدمة حسب األعماؿ -6

 . االستقالة -7

 . انتياء الخدمة ألؼ سبب قانكني -8

  المادة السابعة كالخمسكف مف ذات القانكف 
يحـر كل منتفع أك مستحق مف حقو في المعاش أك المكافأة في األحكاؿ 

 :اآلتية
 . إذا حكـ عميو في جريمة تجسس ضد مصمحة البمد -أ 

 إذا التحق بخدمة حككمة أجنبية بغير إذف كتابي مف كزير الخارجية أك مف  -ب 
 .يفكضو في ذلؾ

 . إذا أسقطت منو الجنسية الميبية أك ُسحبت منو -ج 

 إذا حكـ عميو نيائيًا مع التنفيذ، في جريمة تتعمق بشخصية الدكلة أك بأمنيا  -د 
الخارجي أك الداخمي أك في جريمة اختبلس أمكاؿ عامة أك رشكة أك تزكير 

 .في أكراؽ رسمية

 :التعميق- 3
مف  (57)إذا كانت خدمة الطاعف قد انتيت بأحد األسباب الكاردة بالمادة 

 مسيحي فإنو ال يجكز ضـ مدة الخدمة التي انتيت بأحد 1967قانكف التقاعد لسنة 
 .إلى مدة الخدمة الجديدة (57)األسباب الكاردة بالمادة 

 فميذه األسباب 
 .حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كفي المكمكع برفمو 
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 ( ؽ51 /8)  الطعف ااداري رقػػػػػـ 

   احتساب ملابػػػػػػػػػػػل العمل اامافي
  عف األياـ العادية كالعطالت الرسمية
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  عف األياـ العادية كالعطالت الرسمية–احتساب ملابل العمل اامافي 
 ( مسيحي2006)ر .ك7/5/1374، جمسة (ؽ8/51)طعف إدارؼ رقـ 

 "المبدأ- "1
المقصكد بالمرتب الفعمي أك األجر الفعمي الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش "

الضماني لممضمكف بأنو المرتب األساسي أك األجر األساسي ُمضافًا إليو ما يستحقو 
مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ كذلؾ بشرط أف تككف ىذه اإلضافات ذات 

 ".صفة مستقرة ثابتة كمنتظمة
أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية بإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية  -

باحتساب مقابل العمل اإلضافي خبلؿ األياـ العادية كأياـ العطبلت 
الرسمية بما ال يجاكز أجره الفعمي كشرحًا لذلؾ أنو ُأحيل عمى المعاش 

لبمكغو السف القانكنية المقررة لذلؾ كربط معاشو التقاعدؼ بعد أف استبعد 
مف قيمة العمل اإلضافي المتحصل عميو خبلؿ % 75ما زاد عف نسبة 

 .السنكات الثبلثة السابقة لتاريخ إحالتو عمى المعاش

 :األساس اللانكني- 2
  مف الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش (35)مادة 
يقصد باألجر الذؼ يستحق عنو االشتراؾ فيما يتعمق بالعامميف بعقكد عمل  -أ 

مف ىذه البلئحة األجر الفعمي كىك كل ما  (7، 6)الكارد بيانيـ في المادة 
يستحقو العامل لقاء عممو مف مقابل نقدؼ أك عيني أيًّا كانت الفترة التي 

 .يستحق عنيا

كيشمل ذلؾ األجر األساسي لمعامل ُمضافًا إليو ما يتقاضاه في مقابل  -ب 
اإلسكاف كمقابل األعباء العائمية كالعبلكات كالبدالت كالمزايا المالية اآلتية 

 :ذات الصفة المستقرة كالثابتة كالمنتظمة كىي

 . البدالت النقدية عف األعماؿ الخطرة أك شبو الخطرة أك الضارة بالصحة -1

 المكافأة كالمنح كغيرىا مف المبالغ التي تعطى مقابل نشاطو أك جزاء  -2
أمانتو أك كفايتو متى كانت مقررة في عقد العمل أك المكائح كاألنظمة أك 

 .جرػ العمل بمنحيا

 . العبلكات التي تصرؼ بسبب غبلء المعيشة -3
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 . نصيب العامل في األرباح -4

 . المزايا العينية التي تقدـ لمعامميف -5

 ما يحصل عميو العاممكف بالفنادؽ كالمطاعـ كالمقاىي كغيرىا مف المحاؿ  -6
العامة مف ىبات كمف غير صاحب العمل إذا تضمف عقد العمل أك لكائح 

 .كأنظمة العمل قكاعد تضبطيا

 بدؿ اإلضافي متى كانت لو صفة الثبات كاالستقرار لمدة ستة أشير  -7
عمى األقل خبلؿ السنة الميبلدية الكاحدة مع مراعاة أحكاـ التشريعات 

 .المنظمة لبدؿ العمل اإلضافي

 كال يشمل األجر ما يتقاضاه العامل مف مبالغ عكضًا عف نفقات فعمية كبدؿ 
 .السفر كعبلكة المبيت كما في حكميا

 :التعميق- 3
إف الُمشرع اقتصر في تحديد العبلكات كالمزايا المالية التي تدخل في حساب 
المرتب أك األجر الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني بأف تككف ذات صفة 

مستقرة ثابتة منتظمة، كمف ثـ فإنو ال يشترط سكػ االستقرار كالثبات كاالنتظاـ بغض 
النظر عف نكعيا أك الُمدة التي ُتصرؼ خبلليا أك الفئات التي يتقاضكنيا مف 

المشتركيف، كعميو فإف عبلكة العمل اإلضافي بحكـ طبيعتيا ال ُتعد ثابتة كال مستقرة 
كغير منتظمة، الرتباطيا بظركؼ العمل كتقدير جية العمل كىي بالتالي ال تدخل 

 .في حساب المرتب أك األجر الذؼ يسكػ عمى أساسو المعاش الضماني
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كينلض الحكـ المطعكف فيو في الدعكر اادارية رقـ 
 .ؽ استئناؼ طرابمس برفميا3/32
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 (ؽ50/35)الطعف ااداري رقػػػػػػػػـ 

 متلاعد يطالب باحتساب كل المزايػػػا
  كالعالكات المالية التي كانت تصرؼ
  مف جيػػػػػة عممػػػػػػػػػػو في احتسػػػػػاب 
 تسكيػػػػػػػػػػػػػػػػػة المعاش الممػػػػػػػػػانػػػػي 
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متلاعد يطالب بإدخاؿ كل المزايا كالعالكات المالية التي كانت ُتصرؼ لو مف جية 
 عممو في حساب تسكية معاشو المماني

 . مسيحي25/5/2008، جمسة (ؽ50/35)طعف رقـ 
 "المبدأ- "1

المرتب األساسي لممكظف المشترؾ أؼ أكؿ / المقصكد بالمرتب الفعمي بأنو"
مربكط درجتو كما استحقو في ىذه الدرجة مف عبلكات سنكية كتشجيعية كعبلكة 
الترقية مضافًا إلى ذلؾ ما يستحقو مف عبلكة العائمة كسائر العبلكات كالبدالت 

ـ العبلكات كالبدالت 92لسنة  (83)كالمزايا المالية األخرػ ذات الصفة المستقرة رقـ 
 :كالمزايا األخرػ التي ُتعد مف عناصر المرتب الفعمي لممكظف في

- 4.     عبلكة العدكػ - 3. عبلكة التدريس- 2. عبلكة الميف الخطرة- 1
- 7. عبلكة الندب كاإلعارة-6. بدؿ طبيعة العمل كما في حكميا-5. العبلكة الفنية

بدؿ العمل اإلضافي متى كاف لو صفة الثبات كاالستقرار لمدة ستة أشير في كل 
 ".سنة ميبلدية
ؽ أماـ 50/35حيث أف كحسبما أقاـ المطعكف ضده الدعكػ اإلدارية رقـ  -

دائرة القضاء اإلدارؼ بمحكمة استئناؼ طرابمس شرحًا ليا أنو ُنقل إلى 
العمل بييئة األمف الداخمي فظل محتفظًا بكل المزايا كالعبلكات التي كانت 

تصرؼ لو في الجية العسكرية التابع ليا كبعد بمكغو سف الشيخكخة لـ 
ُيدخل الصندكؽ تمؾ المزايا كالعبلكات في حساب تسكية معاشو الضماني 
 .كنازع في ىذا القرار أماـ لجنة المنازعات الضمانية التي رفضت منازعتو

 :األساس اللانكني- 2
  لسنة  (13)الفقرة السادسة مف قانكف الضماف االجتماعي رقـ  (52)المادة

المرتب الفعمي أك األجر ىك الذؼ ُتحسب " مسيحي كالتي نصت عمى 1980
عمى أساسو اشتراكات المكظفيف أك الُعماؿ، ككما ُتسكػ عمى أساسو 
المعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانية كيشمل ما يتقاضاه المضمكف 

مف مرتب أساسي أك أجر أساسي ُمضافًا إليو ما يستحقو مف  (المشترؾ)
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عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرػ كذلؾ بشرط أف تككف ىذه اإلضافات ذات 
 .صفة مستقرة كثابتة كمنتظمة

  يقصد "الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش نصت عمى ( أ )(34)المادة
بالمرتب الذؼ يستحق عنو االشتراؾ فيما يتعمق بالمكظفيف الكارد بيانيـ 

 المرتب الفعمي كىك المرتب األساسي لممكظف –مف ىذه البلئحة  (5)بالمادة 
المشترؾ أؼ أكؿ مربكط درجتو كما استحقو في ىذه الدرجة مف عبلكات 

سنكية كتشجيعية كعبلكة ترقية ُمضافًا إلى ذلؾ ما يستحقو مف عبلكة السكف 
كعبلكة العائمة كسائر العبلكات كالبدالت كالمزايا المالية األخرػ ذات الصفة 
المستقرة الثابتة المنتظمة التي ُيحددىا قرار ُتصدره المجنة الشعبية لصندكؽ 

 ".الضماف االجتماعي

 :التعميق- 3
إف العبلكات المينية كالعبلكات العسكرية التي ال تدخل في تسكية المعاش 
كغير منصكص عمييا في قرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي 

 مسيحي بشأف تحديد المزايا المالية التي تدخل في حساب 1992لسنة  (83)رقـ 
المرتب الفعمي لممكظف السالف ذكرىا في صمب النص الذؼ حددتو المادة األكلى 

ـ 1992لسنة  (83)مف قرار أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي رقـ 
كلما كاف ىذا النص البلئحي ىك المرجع في تحديد اإلضافات التي ُتعد مف عناصر 

المرتب الفعمي لممكظف الذؼ عمى أساسو ُتحسب االشتراكات كُتسكػ المعاشات 
الضمانية، فإف خمكه مف العبلكة المينية يعني عدـ اعتبارىا مف اإلضافات التي تدخل 
في تسكية المعاش الضماني، كما ال يمكف اعتبارىا في حكـ بدؿ طبيعة العمل ألف 
ذلؾ النص أكرد فيما ذكره مف عبلكات عبلكة الميف الخطرة كليس أية عبلكة مينية 

أخرػ، كما ال يمكف كصفيا بالعبلكة المينية أك قياسيا عمييا، ألنيا ليست مف طبيعة 
 .كاحدة كال يجمعيا أساس كاحد

 فميذه األسباب
لزاـ رافعيا المصركفات  .حكمت المحكمة بلبكؿ الطعف شكالًا كبنلض الحكـ المطعكف فيو كا 

 



212 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االتفاقياث انضًانيت اني نيبيا 
 واعض اندول انشبيبت وانصديبت
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 االتفاقيت انضًانيت املربيت اني
 مجهىريت تـــىنس ونيبيا
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كالجميكرية التكنسية

إف ليبيا كالجميكرية التكنسية دعمًا ألكاصر التعاكف القائـ بيف البمديف في 
مختمف المجاالت ، كاىتمامًا منيما بضماف حقكؽ مكاطنييما في إطار نظاـ الضماف 

 .االجتماعي
كتمشيًا مع تطكر تشريع الضماف االجتماعي في كبل البمديف ، كتأكيدًا منيما 
لمبدأ المساكاة في معاممة مكاطني الطرفيف المتعاقديف إزاء تشريع الضماف االجتماعي 

 .لكل منيما

 :اتفلتا عمى ما يمي
 (1)مادة 

 :لدػ تطبيق ىذه االتفاقية يقصد بالتعابير التالية
 :التشريعات- 1

ىي القكانيف كالمكائح كالنظـ الترتيبية السارية المفعكؿ، كالتي تصدر مستقببًل 
 .في كل البمديف في مجاؿ الضماف االجتماعي

 :الجية المختصة- 2
 .في ليبيا صندكؽ الضماف االجتماعي

 .كفي الجميكرية التكنسية كزارة الشئكف االجتماعية
 :المنظمة المعنية- 3

 .ىي أجيزة الضماف االجتماعي التي يعيد ليا تنفيذ التشريعات
 :المستخدـ الدائـ- 4

ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ مشركع في 
 .بمد الطرؼ اآلخر كيتقاضى مرتبًا مف جية العمل المذككرة

 :المستخدـ غير الدائـ- 5
ىك مكاطف أحد البمديف المتعاقديف الخاضع لمتشريعات الضمانية في بمد 

 .العمل
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 :المستحلكف - 6
ىـ األشخاص الذيف يحق ليـ االستفادة مف المنافع الضمانية المنصكص 

 .عمييا في تشريعات البمديف
 :الحلكؽ الممانية- 7

 .ىي جميع الحقكؽ الضمانية المنصكص عمييا في تشريعات البمديف
 :المكطف- 8

 .ىك البمد الذؼ يحمل المستخدـ جنسيتو
 : بمد العمل -1

 .ىك البمد الذؼ يزاكؿ المستخدـ عممو عمى أرضو

 (2)مادة 
 .يطبق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق باألحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقية

 (3)مادة 
يخضع المستخدمكف الدائمكف لدػ المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف 
المتعاقديف التي تقـك بتنفيذ أعماؿ داخل أراضي الطرؼ اآلخر لمضماف االجتماعي 
كتسدد اشتراكاتيـ كفقًا لتشريع الدكلة التي يتـ بيا تنفيذ المشركع فيما عدا اشتراؾ 

 .ضماف المعاش كالمنح المقطكعة

 (4)مادة 
مف ىذه االتفاقية بتأميف  (3)تمتـز المنشآت المنصكص عمييا في مادة 

عماليا الدائميف لدػ مؤسسات الضماف االجتماعي في بمد المكاطف فيما يخص 
المعاشات كالمنح المقطكعة كيمارس العماؿ المذككركف كالمستحقكف عنيـ حقكقيـ 

 .تجاه مؤسسات الضماف االجتماعي في بمد المكطف

 (5)مادة 
يتـ تعكيض المستخدميف الدائميف كغير الدائميف عف المرتب أك األجر  -أ 

المفقكد بسبب العجز المؤقت نتيجة المرض أك إصابة العمل أك الكالدة طبقًا 
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لتشريع بمد العمل، كيجكز بناًء عمى طمب المستخدـ المضمكف في أؼ كقت 
تحكيل المساعدات النقدية التي تستحق لو خبلؿ إجازتو المرضية أك عند 

 .تغيير اإلقامة إلى بمد المكطف

يتمتع المستخدمكف الدائمكف كغير الدائميف كأفراد أسرىـ بكافة المنافع العينية  -ب 
 .المنصكص عمييا بتشريعات بمد العمل

 (6)مادة 
عمى المنشآت التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف التي تتكلى تنفيذ مشركع عمى 
أراضي الطرؼ اآلخر أف تصدر شيادة إلى منظمة الضماف االجتماعي المختصة 

ببمد تنفيذ المشركع تبيف فييا أسماء المستخدميف المضمكنيف الدائميف الذيف 
يخضعكف ليذه االتفاقية، عمى أف يتـ اعتماد نمكذج بالخصكص في اإلجراءات 

 .اإلدارية

 (7)مادة 
يخضع المستخدمكف غير الدائميف العاممكف عمى أرض أحد الطرفيف  -أ 

المتعاقديف لمضماف االجتماعي، كتسدد اشتراكاتيـ بالكامل بما فييا اشتراؾ 
ضماف المعاش كفقًا لتشريعات بمد العمل كيتمتع ىؤالء المستخدمكف أك 

المستحقكف عنيـ بكافة حقكقيـ الضمانية المنصكص عمييا في تشريعات بمد 
العمل كيحق ليـ تحكيميا إلى بمد المكطف عند مغادرتيـ بمد العمل نيائيًا أك 

 .عند الكفاة

في حالة انتياء عمل المستخدـ غير الدائـ مف مكاطني أحد الطرفيف في بمد  -ب 
الطرؼ اآلخر كمغادرتو لو نيائيًا دكف أف يستحق معاشًا يتـ منحو اإلعانة 

 .اإلجمالية المستحقة لو طكاؿ مدة خدمتو أك عممو المحسكبة

كيجكز بناًء عمى طمب منو تحكيل اإلعانة اإلجمالية أك جزء اشتراؾ المعاش 
 .طبقًا لتشريعات بمد العمل إلى المنظمة المعنية ببمد المكطف
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 (8)مادة 
يستمر صرؼ المعاشات التأمينية كالضمانية التي منحت لممستخدميف أك 
لمباقيف عمى قيد الحياة مف المستحقيف عنيـ بناًء عمى نصكص اتفاقية الضماف 

االجتماعي السابقة المعقكدة بيف البمديف كفقًا لتشريعات التأميف االجتماعي كالضماف 
 .االجتماعي في بمد العمل مع عدـ اإلخبلؿ بالحقكؽ المكتسبة

 (9)مادة 
يستمر العمل بنصكص اتفاقية التأميف االجتماعي السابقة كتعميمات العمل  -أ 

الصادرة بشأنيا كذلؾ فيما يتعمق بحساب الجزء القابل لبلسترجاع مف 
اشتراكات التأميف االجتماعي مف طرؼ صندكؽ الضماف االجتماعي الميبي 

 .ـ تاريخ انتياء العمل بقانكف التأميف االجتماعي31/5/1981حتى 

ـ تحدد الحصة القابمة 31/1/1988ـ كحتى 1/6/1981اعتبارًا مف  -ب 
 بالمائة مف أجر أك 4.335لبلسترجاع مف اشتراؾ الضماف االجتماعي بنسبة 

مرتب المضمكف المشترؾ الخاضع لبلتفاقية السابقة الذؼ دفعت عمى أساسو 
 .اشتراكات الضماف االجتماعي الشيرية

 (10)مادة 
يجكز لصاحب المعاش أك المستحقيف عنو أف يطمب تحكيل معاشو أك رأس 

 .ماؿ المعاش

 (11)مادة 
بغية تطبيق ىذه االتفاقية فإف الجيات المختصة كالمنظمة المعنية في كبل 

 :البمديف المتعاقديف تقـك بما يمي
 إجراء اتصاالت مباشرة فيما بينيما ألجل االتفاؽ عمى اإلجراءات الخاصة  -1

 .بالتطبيق

 . تبادؿ المساعدات اإلدارية بدكف مقابل -2
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 تبادؿ نصكص التشريعات الخاصة بالضماف االجتماعي كالتعديبلت التي  -3
 .تدخل عمييا

 (12)مادة 
تشكل لجنة مشتركة مف عدد متساكؼ مف األعضاء يعينو كل طرؼ، كتجتمع 
دكريًا بأحد البمديف لمتابعة تنفيذ االتفاقية كالنظر في أية خبلفات قد تنشأ عف تطبيق 

 .أك تفسير االتفاقية

 (13)مادة 
تخضع ىذه االتفاقية لمتصديق عمييا كفقًا لتشريعات كل مف الطرفيف 

المتعاقديف كتصبح نافذة المفعكؿ بصفة مؤقتة اعتبارًا مف تاريخ التكقيع عمييا كبشكل 
نيائي اعتبارًا مف اليـك األكؿ مف الشير التالي لتبادؿ كثائق التصديق كلمدة ثبلثة 
سنكات عمى أف تجدد تمقائيًا مف سنة إلى أخرػ ما لـ يخطر أحد الطرفيف الطرؼ 

اآلخر كتابيًا برغبتو في التعديل أك اإللغاء كذلؾ قبل انتياء مدتيا بثبلثة أشير عمى 
 .األقل

 شعباف 17تـ تحرير ىذه االتفاقية كالتكقيع عمييا بمدينة طرابمس بتاريخ 
 .ـ مف نسختيف أصميتيف بالمغة العربية5/4/1988ر المكافق .ك1397

 
     عػػف ليبيا                   عػػف حككمة الجميكرية التكنسية                                                                                           

فكزي الشكشككي                                       تكفيق شيخ ركحو         
 أميف المجنة الشعبية العامة                          كزير الشؤكف االجتماعية

       لمخدمة العامة
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 ااجراءات ااداريػػػػػة الخاصػػػػػػػة
 بتطبيق اتفاقية المماف االجتماعي المبرمة

 بيف ليبيا
 كالجميكرية التكنسية

بعد االطبلع عمى اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كالجميكرية 
 مف شير الطير 5 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1397شعباف /17التكنسية بتاريخ 

 .ـ1988 (أبريل)
مف االتفاقية المذككرة تـ  (11)مف المادة  (1)كتنفيذًا لما نصت عميو الفقرة 

 :االتفاؽ عمى اإلجراءات اإلدارية التالية

 (1)مادة 
لغرض تطبيق االتفاقية كىذه اإلجراءات المنفذة ليا تعني المصطمحات التالية 

 .ما يمي ما لـ تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ
 :االتفاقية- 1

 شعباف 17تعني اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف البمديف بتاريخ 
 .ـ1988 (أبريل) مف شير الطير 5 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1397

 :ااجراءات اادارية- 2
 .تعني ىذه اإلجراءات

 :التشريعات- 3
ىي القكانيف كالمكائح كالنظـ الترتيبية المعمكؿ بيا كالتي ستصدر مستقببًل في 

 .كبل البمديف في مجاؿ الضماف االجتماعي
 :الجية المختصة- 4

 .بالنسبة ليبيا ىي صندكؽ الضماف االجتماعي
 .كبالنسبة لمجميكرية التكنسية كزارة الشئكف االجتماعية

 :المنظمة المعنية- 5
 .ىي في ليبيا أجيزة الضماف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ التشريعات
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كفي تكنس الصندكؽ القكمي لمضماف االجتماعي فيما يخص نظاـ التأمينات 
صندكؽ تأميف الشيخكخة كالعجز كالباقيف  (المرض كاألمكمة كالكفاة)االجتماعية 

 .عمى قيد الحياة فيما يخص تأميف المعاشات كالمنح المقطكعة
 :المستخدـ الدائـ- 6

ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ مشركع 
 .عمى أرض الطرؼ اآلخر كيتقاضى مرتبًا مف جية العمل المذككرة

 :المستخدـ غير الدائـ- 7
ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الخاضع لمتشريعات في بمد العمل كال 

 .ينطبق بشأنو تعريف المستخدـ الدائـ
 :المستحلكف - 8

ىـ األشخاص الذيف يحق ليـ االستفادة مف المنافع الضمانية المنصكص 
 .عمييا في تشريعات البمديف

 :الحلكؽ الممانية- 9
 .ىي جميع الحقكؽ الضمانية المنصكص عمييا في تشريعات البمديف

 :بمد المكطف- 10
 .ىك البمد الذؼ يحمل المستخدـ جنسيتو

 :بمد العمل- 11
 .البمد الذؼ يزاكؿ المستخدـ العمل عمى أرضو

 :مماف المعاش كالمنح الملطكعة- 12
 .في ليبيا يعني بنظاـ المعاش كالمنح المقطكعة

كفي الجميكرية التكنسية ىك نظاـ جرايات الشيخكخة كالعجز كالباقيف عمى قيد 
الحياة بعد كفاة المنتفع بجراية كنظاـ تعكيض حكادث الشغل كاألمراض المينية فيما 

 .يخص فرع جرايات العمرية كمنحة الكفاة
مف االتفاقية نفس المعاش في  (1)كتعني العبارات كاأللفاظ الكاردة بالمادة 

 .ىذه اإلجراءات
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 (2)مادة 
 .يطبق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق باألحكاـ الكاردة بيذه اإلجراءات

 (3)مادة 
يخضع المستخدمكف الدائمكف لدػ المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف 
المتعاقديف التي تقـك بتنفيذ أعماؿ داخل أرض الطرؼ اآلخر، لمضماف االجتماعي 
كيتـ تسجيميـ كمضمكنيف مشتركيف في بمد العمل كتسدد اشتراكاتيـ الضمانية فيما 

 .عدا اشتراؾ ضماف المعاش كالمنح المقطكعة

 (4)مادة 
تمتـز المنشآت كالشركات المنصكص عمييا في المادة السابقة بضماف 
استمرارية أقدمية المستخدميف الدائميف فيما يخص فرع ضماف المعاش كالمنح 
 .المقطكعة كفقًا لتشريعات بمد المكطف كذلؾ عف تكاجدىـ لمعمل في بمد العمل

 (5)مادة 
عمى كل منشأة أك شركة تمارس نشاطًا في بمد العمل أف تتقدـ إلى المنظمة 
المعنية لمضماف االجتماعي لتسجيل نفسيا كمستخدمييا خبلؿ خمسة عشر يكمًا مف 

 :تاريخ مباشرة نشاطيا عمى أف ترفق بطمب التسجيل البيانات التالية
شيادة صادرة عف المنظمة المعنية في المكطف تثبت بتسجيل العماؿ الدائميف  -أ 

الخاضعيف لبلتفاقية بالضماف االجتماعي ببمد المكطف متضمنًة أسماءىـ 
الكاممة كتكاريخ ميبلدىـ كتكاريخ بدء عمميـ كأرقاميـ الضمانية في بمد 

 .المكطف كفق النمكذج المرفق

إذا طرأ أؼ تغيير عمى العماؿ الدائميف تقـك المنشأة أك الشركات بإرساؿ  -ب 
ممحق بأسماء العماؿ الدائميف إلى المنظمة المعنية في بمد العمل عمى أف 

السابقة باإلضافة إلى تكاريخ انتياء  (1)يتضمف الممحق البيانات الكاردة في 
 .العمل



223 

 

 يجب أف تحمل الخطابات كالقكائـ كالنماذج الخاصة بالعماؿ الدائميف الذيف  -ج 
تشمميـ االتفاقية كالتي ترسل إلى المنظمة المعنية في بمد العمل عبارة 

 .كلك بختـ رسمي (مستخدـ دائـ)

 (6)مادة 
يتـ تعكيض المستخدميف الدائميف كغير الدائميف عف المرتب أك األجر 
المفقكد بسبب العجز المؤقت نتيجة المرض أك إصابة العمل أك الكالدة طبقًا 

لتشريعات بمد العمل كيجكز بناًء عمى طمبيـ في أؼ كقت تحكؿ المساعدات النقدية 
المستحقة ليـ خبلؿ إجازاتيـ المرضية أك عند تغيير اإلقامة إلى المكطف كفقًا لمنظـ 

 .المصرفية المعمكؿ بيا في بمد العمل

 (7)مادة 
في حالة إصابة أؼ مستخدـ دائـ مشمكؿ باالتفاقية بإصابة عمل أك مرض 
مينة كنتج عف ذلؾ اعتبلؿ صحتو أك عجزه أك كفاتو ألؼ سبب كاف في أؼ مف 

البمديف المتعاقديف تقـك المنظمة المعنية في بمد العمل بمساعدة الجية المقابمة ليا في 
بمد المكطف بتقديـ جميع البيانات كالمستندات كالتقارير التي يطمبيا المستخدـ الدائـ 

 .أك كرثتو لمحصكؿ عمى مستحقاتو في بمد المكطف

 (8)مادة 
يتقدـ العماؿ الدائمكف المضمكنكف الذيف تسرؼ عمييـ االتفاقية أك المستحقكف 

عنيـ مف أفراد أسرىـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع المعاشات 
كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ ضماف المعاش في مكاجية أجيزة الضماف 

االجتماعي في بمد المكطف كال يجكز ليـ ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه أجيزة الضماف 
 .االجتماعي في بمد العمل

 (9)مادة 
يخضع المستخدمكف غير الدائميف العاممكف لدػ المنشآت كالشركات العاممة 

في أؼ مف البمديف المتعاقديف لمضماف االجتماعي كتسدد اشتراكاتيـ الضمانية 
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بالكامل بما فييا اشتراؾ ضماف المعاش كالمنح المقطكعة كفقًا لتشريعات بمد العمل 
كيتمتع ىؤالء المستخدمكف أك المستحقكف عنيـ بكافة حقكقيـ الضمانية المنصكص 

 .عمييا في تشريعات بمد العمل
كيحق ليـ تحكيميا إلى بمد المكطف عند مغادرتيـ بمد العمل نيائيًا أك عند 

 .الكفاة
كما يجكز لمف استحق معاشًا منيـ استبداؿ المعاش المستحق لو برأسماؿ 

 .المعاش دفعة كاحدة

 (10)مادة 
يستحق المستخدـ غير الدائـ مف مكاطني البمديف عند انتياء عممو في بمد 

العمل كمغادرتو لو نيائيًا دكف أف يستحق معاشًا ضمانيًا اإلعانة اإلجمالية المستحقة 
 .لو كفقًا لتشريعات بمد العمل كيحق لو تحكيميا

كما يجكز بناًء عمى طمب المستخدـ غير الدائـ إحالة اإلعانة اإلجمالية أك 
جزء مف اشتراؾ المعاش طبقًا لتشريعات بمد العمل إلى المنظمة المعنية في بمد 

المكطف الستمرار أقدميتو في الضماف االجتماعي كفي كمتا الحالتيف تسمـ المنظمة 
 .المعنية في بمد العمل إلى المستخدـ شيادة عف مدة عممو

 (11)مادة 
يستمر صرؼ المعاشات الضمانية كالتأمينية التي استحقت بمكجب أحكاـ 

 .االتفاقية السابقة كفقًا لتشريعات الضماف االجتماعي في بمد العمل
يجكز بناًء عمى طمب أصحاب المعاشات أك المستحقيف عنيـ صرؼ رأسماؿ 

المعاش دفعًة كاحدة بداًل مف المعاشات المستحقة كيحق ليـ تحكيميا إلى بمد 
 .المكطف
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 (12)مادة 
االشتراكات التأمينية غير المستيمكة التي دفعت لصالح المستخدميف في كبل  -أ 

ـ تتـ تسكية جزء اشتراؾ فرع المعاش 31/5/1981البمديف حتى تاريخ 
 .الكاجب الترجيع طبقًا التفاقية التأميف االجتماعي كتعميمات العمل المنفذة ليا

 االشتراكات الضمانية غير المستيمكة التي سددت لصالح المستخدميف في  -ب 
كبل البمديف يتـ تسكية جزء اشتراؾ ضماف المعاش كالمنح المقطكعة القبل 

 :لمترجيع كفق اآلتي
مف األجر أك المرتب أك الدخل بالنسبة لبلشتراؾ المسدد % 4.335 نسبة  -1

 .ـ31/1/1988ـ كحتى 1/6/1981بميبيا خبلؿ الفترة مف 

مف األجر أك المرتب أك الدخل بالنسبة لبلشتراؾ المسدد % 05 نسبة  -2
 .ـ 1987ـ إلى نياية 1/1/1974بجميكرية تكنس خبلؿ الفترة مف 

مف األجر أك المرتب أك الدخل بالنسبة لبلشتراؾ المسدد % 08 نسبة  -3
 .ـ1988بجميكرية تكنس مف بداية سنة 

 (13)مادة 
 :تقـك المنظمات المعنية في البمدية المتعاقديف بما يمي

 االتصاؿ المباشر فيما بينيما لمتابعة تنفيذ االتفاقية كمعالجة المشاكل التي  -1
 .قد تنشأ نتيجة التطبيق

 . تبادؿ المساعدات اإلدارية مجاناً  -2

 . تبادؿ نصكص تشريعات الضماف االجتماعي كالتعديبلت التي تطرأ عمييا -3

 (14)مادة 
لمتابعة تنفيذ االتفاقية كىذه اإلجراءات كتذليل الصعكبات التي قد تنشأ نتيجة 
التطبيق تككف لجنة فنية مشتركة مف عدد متساكؼ مف المختصيف في كبل البمديف 

 .تجتمع كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ كعمى األقل مرتيف في السنة 
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 (15)مادة 
 .تظل ىذه اإلجراءات نافذة مدة سرياف االتفاقية كيعمل بيا مف تاريخ سريانيا

 شعباف 9حررت ىذه اإلجراءات مف نسختيف أصميتيف بمدينة طرابمس بتاريخ  
  ـ1989 (مارس) مف شير المريخ 16المكافق  (ىػ1409)ر .ك1389

 
     عػػف                  عػػف

 صندكؽ المماف االجتماعي            كزارة الشئكف االجتماعية
             بميبيا                        بالجميكرية التكنسية                         

      مأزؽ مصطفى كداد                                    دمحم شعباف
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  ـ1990لسنة  (175)  قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 بالمػػػػػػكافلة عمى محمر اجتماع في مجػػػػػػػػاؿ 
 الممػػػػػػاف االجتماعي المبـر بيف ليبيا
 كجميكرية تػػػػػكنس
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  ـ1990لسنة  (175)قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
 بالمكافلة عمى محمر اجتماع في مجاؿ 
 المماف االجتماعي المبـر بيف ليبيا
 كجميكرية تكنس

 المجنة الشعبية العامة
 .بعد االطبلع عمى إعبلف قياـ سمطة الشعب

 .ـ، بشأف تنظيـ المؤتمرات الشعبية1984 لسنة 9كعمى القانكف رقـ 
أميف لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي / كبناًء عمى ما عرضو األخ

ر المكافق .ك1399رجب / 6 المؤرخ في 1/1/15/ـ/ض/بكتابو رقـ ص
 .ـ1990/النكار/1

 قػػررت
 (1)مادة 

يكافق عمى محضر اجتماع الضماف االجتماعي المبـر بيف ليبيا كالجميكرية 
 .ـ1/2/1990ر المكافق .ك1399/رجب/4التكنسية، المحرر بمدينة تكنس بتاريخ 

 (2)مادة 
 .يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره

 المجنة الشعبية العامة
 ر.ك1399/رجب/29صدر في 
 ـ1990/ النكار/ 24المكافق 
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 محمر اجتماع في مجاؿ المماف االجتماعي
تمشيًا مع تكجييات القيادة السياسة لمقطريف كتنفيذًا لما جاء بمحضر اجتماع 

ـ، كفي إطار تنمية 1/12/1989المجنة العميا لممتابعة في دكرتيا الخامسة بتاريخ 
إبراىيـ قكيدر أميف لجنة إدارة / العبلقات األخكية بيف القطريف الشقيقيف قاـ األخ

صندكؽ الضماف االجتماعي بميبيا بزيارة لمشقيقة تكنس لغرض إنياء المسائل المعمقة 
 رجب 4 إلى 2في مجاؿ الضماف االجتماعي حيث انعقد خبلؿ الفترة مف 

منصكر /  اجتماع بتكنس بيف كفديف برئاسة السيد31/1/90-29ر المكافق .ك1399
إبراىيـ قكيدر أميف لجنة إدارة صندكؽ / الركيسي كزير الشئكف االجتماعية كاألخ

 .الضماف االجتماعي
 .مرفق قائمة أعضاء الكفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
 :كتـ التكصل إلى النتائج التالية

 :تسكية جزء اشتراؾ المعاش: أكالًا 
اتفق الجانباف بناًء عمى نتائج دراسة الممفات التأمينية المقدمة مف الجانب 

الميبي كعمى نتائج دراسة العينات التي قاـ بيا صندكؽ الضماف االجتماعي التكنسي 
إلى تحديد القيمة اإلجمالية التي تمثل جزء اشتراؾ المعاش المستحق لكافة العامميف 

التكنسييف العامميف بميبيا طبقًا ألحكاـ اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة في 
 2,100,900)ـ، كالتي قدرت بمميكنيف كمائة ألف كتسعمائة دينار ليبي 6/6/1973
تحكؿ إلى الصندكؽ القكمي لمضماف االجتماعي التكنسي عمى أف تغطى المدة  (ؿ.د

المستحقة لمعماؿ المذككريف إلى غاية انتياء سرياف اتفاقية الضماف االجتماعي 
 .ـ6/6/1973المبرمة بتاريخ 

 :استبداؿ المعاشات المستحلة برأس ماؿ المعاش: ثانياًا 
عرض الجانب العربي الميبي اقتراح يتمثل في استبداؿ المعاشات المستحقة 
برأس ماؿ معاش يكدع لدػ الصندكؽ التكنسي لمضماف االجتماعي عمى أف يتكلى 

 .ىذا األخير صرؼ مستحقات المعنييف باألمر
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كاتفق الطرفاف عمى دراسة الجكانب الفنية كاإلجرائية ليذا المقترح بعد صدكر 
 .التشريعات المنظمة لذلؾ

 :آفاؽ التعاكف في مجاؿ المماف االجتماعي: ثالثاًا 
اتفق الجانباف عمى تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة إمكانية تقريب كتكحيد 

التشريعات في ميداف الضماف االجتماعي تمييدًا لكضع أسس إنشاء مؤسسة مكحدة 
 .لمضماف االجتماعي

كما تـ االتفاؽ عمى أف تجتمع ىذه المجنة في طرابمس خبلؿ األسبكع الثاني 
 .ـ1990مف شير مارس 

كفي ختاـ االجتماع عبر الكفداف عف ارتياحيما لمجك األخكؼ الذؼ ساد 
 .أعماليما كلمنتائج اإليجابية التي تـ التكصل إلييا

 .ـ31/1/1990ر المكافق .ك1399ـ 1410/ رجب/4حررت بتكنس في 
 

 إبراىيـ قكيدر     منصكر الركيسي
 أميف لجنة إدارة الصندكؽ      كزير الشئكف االجتماعية

    المماف االجتماعي
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 قائمة في أعماء الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العربي الميبي
 

 أميف لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعي/   األستػػػػػػػػػػػاذ إبراىيـ قكيدر
 مسجل عاـ بصندكؽ الضماف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعي/    الدكتكر سيف النصر دمحم دركخ

 مستشار بالمندكبية العامة بالجماىيرية العربية الميبية بتكنػػػػػػػػس/   اليادر ناجى السكيح
 األمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التنفيذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لممتابعػػػػػػػػػػػػػػػػة/    سعد سالـ النجار

 
 قائمة في أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الكفد التكنسي

    كزير الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئكف االجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية/السيد منصكر الركيسي
    كاتبة الدكلة لدػ السيد كزير الشئكف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعية/الدكتكرة نبيو قدانة
     المدير العاـ لمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعي/دمحم شعباف

            الرئيس المدير العاـ لمصندكؽ القكمي لمضماف االجتػػػػػػػػػػػػػػػماعي/عبدالحميد نكيرة
     مكمف بميمة بديكاف السيد كزير الشئكف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعية/محسف السكيمي
    مكمف بميمة بديكاف السيد كزير الشئكف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعية/ باللاسـ الزايدي
    مدير التعاكف الدكلي بكزارة الشئكف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعية/عبدالمجيد المبركؾ
     مدير بالصندكؽ القكمي لمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعي/محمكد بالة

    مديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف التكنسييف بالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارج/عبدالرزاؽ أكالد عمي
     مدير بصنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؽ التأميف عمى الشيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخة/السيد الناصر
   األمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذية لمجنة العميا لممتػػػػػػػػػػػػػابعة/ يحيى بف عاشكر
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  ـ1990لسػػػػػػنة  (2)تعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العمػػػل رقػػػػػػػػػػػػػـ 

 بشأف تسكية جزء اشتراؾ فرع المعاش تنفيذ التفاقية التأميػػػػػػػػػػػػػف
  ـ6/6/1973االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كالجميكرية التكنسية في 
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 صندكؽ المماف االجتماعي
  ـ1990لسنة  (2)تعميمات العمل رقـ 

بشأف تسكية جزء اشتراؾ فرع المعاش تنفيذ التفاقية التأميف االجتماعي المبركمة 
  ـ6/6/1973بيف ليبيا كالجميكرية التكنسية في 

أمناء كأعضاء المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات / إلى األخكة
مديرؼ اإلدارات كرؤساء : رؤساء فركع الصندكؽ في البمديات إلى األخكة: األخكة

 .المكاتب كرؤساء األقساـ بالصندكؽ 

 :بعد التحية
ـ كالمكائح 1980 لسنة 13بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ  -

 .الصادرة بمقتضاه

كعمى اتفاقية التأميف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كالجميكرية التكنسية  -
 .ـ1/2/1975ـ كالنافذة اعتبارًا مف 6/6/1973الشقيقة بتاريخ 

كزير الشئكف االجتماعية كالضماف االجتماعي سابقًا / كعمى قرار األخ -
ـ بشأف تحديد جزء اشتراؾ المعاش القابل 21/5/1985الصادر بتاريخ 

 .لمتحكيل إلى المنظمة المختصة بالضماف االجتماعي بالجميكرية التكنسية

 175أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي رقـ / كعمى قرار األخ -
ـ بشأف تحديد جزء اشتراؾ 21/6/1984ـ الصادر بتاريخ 1983لسنة 

 .المعاش بعد سرياف قانكف الضماف االجتماعي المذككر

كبناًء ما انتيت إليو الدراسة الفنية التي قاـ بيا صندكؽ الضماف االجتماعي  -
عمى الممفات التأمينية المقدمة مف الجانب التكنسي بشأف تحديد القيمة 

اإلجمالية التي تمثل جزء اشتراؾ المعاش المستحق التحكيل لصالح العماؿ 
 .التكنسييف

 1399رجب / 4كتنفيذًا لما كرد بمحضر االجتماع الذؼ عقد بتكنس بتاريخ   -
ـ بشأف الضماف االجتماعي كالمصدؽ 31/1/1990مف كفاة الرسكؿ المكافق 

ـ الصادر بتاريخ 1990لسنة  (175)عميو بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 
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ـ فإنو يراعى 1990مف شير النكار / 24ر المكافق . ك1399رجب / 29
 :تعميمات العمل التالية

 :أكالًا 
قد تمت تسكية جزء اشتراؾ فرع المعاش لمعماؿ التكنسييف بقيمة إجمالية طيمة 

 17مدة عمميـ بميبيا كذلؾ حتى تاريخ تكقيع اتفاقية الضماف االجتماعي بتاريخ 
ـ كقد تـ تحكيل القيمة المستحقة 1988 مف شير النكار 5ر المكافق .ك1397شعباف 

لحساب الصندكؽ القكمي لمضماف االجتماعي بتكنس كبالتالي تعتبر الحقكؽ 
 .الضمانية فيما يخص جزء اشتراؾ المعاش مدفكعة حتى سرياف االتفاقية الجديدة

 :ثانياًا 
عدـ البث في أؼ طمبات تقدـ مستقببًل مف العماؿ التكنسييف أك مف أؼ جية 

مختصة أخرػ بشأف جزء اشتراؾ المعاش أك اإلعانات اإلجمالية تجنبًا الزدكاج 
 .الصرؼ
 : ثالثاًا 

إحالة أية ممفات لمعماؿ التكنسييف تتعمق بترجيع جزء اشتراؾ المعاش إلى 
 .صندكؽ الضماف االجتماعي

 :رابعاًا 
مف حق أؼ عامل تكنسي أف يحصل عمى شيادة تثبت مدة خدمتو بميبيا في 
حالة عدـ منحو ىذه الشيادة في السابق عمى أف يتـ اعتمادىا مف صندكؽ الضماف 

 .االجتماعي
 :خامساًا 

لصالح المؤمف  (107)يتـ إلغاء االشتراكات التأمينية المدفكعة عمى النمكذج 
عمييـ مف العماؿ التكنسييف كاعتبارىا مستيمكة كال يعتد بيا في احتساب أؼ منفعة 

 .ضمانية
 :سادساًا 

يتـ تحكيل المعاشات التأمينية كالضمانية المستحقة لؤلخكة التكنسييف 
لمصندكؽ القكمي لمضماف االجتماعي بتكنس بناء عمى تككيميـ كذلؾ مركزيًا عف 
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طريق الصندكؽ بعد إحالة كشكؼ المعاشات المستحقة في صكرتيا النيائية بعد 
 .مراجعتيا
 :سابعاًا 

عمى األخكة رؤساء أقساـ المنافع النقدية بأمانات الضماف االجتماعي 
بالبمديات مكافاة صندكؽ الضماف االجتماعي بقكائـ بأسماء أصحاب المعاشات 
التكنسييف كنكع المعاش كقيمتو كتكاريخ ميبلدىـ عمى مستكػ كل بمدية كلؤلىمية 

 .يراعى أف يتـ ذلؾ في أسرع كقت ممكف
 :ثامناًا 

في حالة تقدـ أؼ مف أصحاب المعاشات التكنسييف بطمب استبداؿ المعاش 
برأسماؿ المعاش يحاؿ الطمب مرفقًا بممف صاحب المعاش إلى صندكؽ الضماف 

 .بطرابمس
 :تاسعاًا 

في حالة كجكد أية استفسارات بالخصكص يتـ االتصاؿ بقسـ تنفيذ االتفاقيات 
 .الضمانية بإدارة الشئكف الضمانية بصندكؽ الضماف االجتماعي

تعتبر ىذه التعميمات في غاية األىمية كضركرة التقيد بما كرد فييا ككضعيا 
 .مكضع التنفيذ

    إبراىيـ قكيدر
 أميف لجنة إدارة صندكؽ المماف االجتماعي

 
 ر.ك1399/ رمضاف/ 5: التاريخ
 .ـ1/4/1990: المكافق
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 ؼ بشأف إعادة 2004ر المكافق .ك1372( 3)تعميمات العمل رقػػػػػػػػػػػػػػـ 
 ؼ بشػػػػػػػػػػػأف أثار التسكية      91لسنة  (1)صياغة تعميمات العمل رقـ 

ااجمالية الشاممة لجزء اشتراكات المعاش لمعمالة التكنسية كذلؾ بالنسبة 
 لمحلكؽ الممانية التي لـ يتلرر منحيػػػػػػػػػػػػػػا قبل التسكيػػػػػػػػػػػػػػػة
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 صندكؽ المماف االجتماعي
 ؼ بشأف إعادة صياغة تعميمات 2004ر المكافق .ك1372( 3)تعميمات العمل رقـ 
 ؼ بشأف أثار التسكية ااجمالية الشاممة لجزء اشتراكات 91لسنة  (1)العمل رقـ 

المعاش لمعمالة التكنسية كذلؾ بالنسبة لمحلكؽ الممانية التي لـ يتلرر منحيا 
 قبل التسكية

 :مدراء فركع صندكؽ المماف االجتماعي/ األخكة
 بعد التحية،،،

ترد إلى إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي بيف الحيف كاآلخر مراسبلت مف 
األخكة العماؿ التكنسييف الذيف عممكا بميبيا في فترات سابقة أك مف المستحقيف عنيـ 

يطمبكف فييا حقكقيـ الضمانية كمف بيف ىؤالء مف تكفى ربما بسبب العمل أك أصيب 
بعجز كل أك جزئي نتيجة ذلؾ كلـ يتقرر في السابق منح ىؤالء معاشات إما لعدـ 

ما لعدـ تكفر األدلة الكافية إلثبات أف اإلصابة  استيفاء المستندات المطمكبة لمتسكية كا 
 .ىي إصابة عمل كبالتالي عدـ تكفر شركط االستحقاؽ

لحاقًا لتعميمات العمل رقـ  ؼ بشأف تسكية جزء اشتراؾ 1990لسنة  (2)كا 
المعاش تنفيذًا التفاقية التأميف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كتكنس بتاريخ 

 :ؼ فإنو يراعى ما يمي6/6/1973
ال يبث في أية طمبات قدمت في الماضي أك تقدـ مستقببًل عف فترات سابقة : أكالًا 

بشأف ربط معاشات لـ يتقرر ربطيا قبل االتفاؽ بيف ليبيا كتكنس بشأف 
التسكية اإلجمالية الشاممة لجزء اشتراؾ المعاش المكقع بتكنس بتاريخ 

لسنة  (2)ؼ كالمكضح بتعميمات العمل المشار إلييا أعبله رقـ 31/1/90
ؼ كذلؾ نظرًا ألف االتفاؽ المذككر كاف شامبًل لكافة االشتراكات 1990

المستحقة عف فرع المعاش الذؼ يغطي جميع أنكاع المنافع النقدية كلـ يتـ 
حجز نسبة معينة مف احتياطي المعاش لتغطية صرؼ المعاشات المستمرة 

 .عند تكقيع االتفاؽ أك تمؾ التي يطالب بيا فيما بعد
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 ما يطالب بو بعض المشتركيف التكنسييف أك المستحقيف عنيـ مف حقكؽ ناشئة :ثانياًا 
عف اشتراؾ فرع المعاش الذؼ تـ تحكيمو إلى الصندكؽ القكمي لمضماف 
االجتماعي بتكنس فإف صندكؽ الضماف االجتماعي في ليبيا غير ممـز 

بتغطية أية منفعة نقدية كعمى الصندكؽ القكمي لمضماف االجتماعي التكنسي 
القياـ ببحث كدراسة كصرؼ ىذه الحقكؽ لمستحقييا مقابل استبلمو قيمة 

اشتراكات المعاش المدفكع عنيا أؼ أف ىناؾ تبلـز بيف تحصيل االشتراكات 
الضمانية كالتأمينية كاستثمارىا مف ناحية كرفع المنافع النقدية المترتبة عمييا 

 .مف ناحية أخرػ 
 بالنسبة لممعاشات القائمة كالمستمر صرفيا عند االتفاؽ فإف صندكؽ الضماف :ثالثاًا 

االجتماعي ممـز بصرفيا ألنو لـ يتـ بحثيا عند االتفاؽ بل نص عمى استمرار 
مكانية استبداليا برأسماؿ المعاش  .صرفيا كا 

 يتمتع العماؿ التكنسيكف غير الدائميف بكافة المزايا كالحقكؽ الضمانية المقرر :رابعاًا 
صرفيا لغيرىـ مف األجانب طبقًا لمتشريعات الضمانية السارية كذلؾ عف 

 .ؼ05/04/1988الفترة ما بعد 
( 2)نأمل التقيد بما كرد بيذه التعميمات كاعتبارىا مكممة لتعميمات العمل رقـ 

ر المكافق أكؿ شير الطير .ك1399 رمضاف 5ؼ الصادرة بتاريخ 1990لسنة 
 .ؼ1990

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 

 أحمد سعيد الشريف. د
 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

 

  ـ17/6/2004/التاريخ
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 ملدمػػػػػػػػة عف االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 الميبية المغربية في مجاؿ المماف االجتماعي
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 ملدمة عف االتفاقية
 الميبية المغربية في مجاؿ المماف االجتماعي

بدأ التعاكف في مجاؿ الضماف االجتماعي بيف ليبيا كالمممكة المغربية الشقيقة 
ـ عندما تـ تكقيع اتفاقية الضماف االجتماعي بيف القطريف كالتي 4/8/1983بتاريخ 

نصت بنكدىا عمى أنيا تسرؼ مؤقتًا مف تاريخ التكقيع عمييا كبصفة رسمية مف تاريخ 
 .تبادؿ كثائق التصديق

كخبلؿ االجتماع المشترؾ بيف المجنة الشعبية العامة كمجمس الكفد المغربي 
ـ جرت محادثات بيف األخكيف أميف المجنة الشعبية 1984الذؼ انعقد بالمغرب خبلؿ 

العامة لمضماف االجتماعي بميبيا ككزير التشغيل كاإلنعاش الكطني بالمغرب الشقيق 
لكضع ىذه االتفاقية مكضع التنفيذ كقد انتيى الرأؼ إلى االتفاؽ عمى تفسير بعض 

 :أحكاـ االتفاقية كفق اآلتي
 إف مبدأ المساكاة الكاردة في المادة الثانية مف االتفاقية يعني تطبيق أحكاـ قانكف :أكالًا 

الضماف االجتماعي الميبي كالمكائح الصادرة بمقتضاه عمى المضمكنيف 
المغاربة العامميف بميبيا كتطبيق أحكاـ المقتضيات التشريعية كالتنظيمية 

الخاصة بنظاـ الضماف االجتماعي كالتعكيض عف حكادث الشغل كاألمراض 
المينية عف المضمكنيف الميبييف العامميف في المغرب، مع األخذ في االعتبار 
حدكد التشريعات التي تخص شركط استحقاؽ المنافع النقدية مف فرع ضماف 
 .المعاش بالنسبة لممضمكف الكطني كالمضمكف غير الكطني في كبل القطريف

 كبما أف المادة الرابعة مف االتفاقية تخص تحكيل المساعدات النقدية كالمعاشية :ثانياًا 
المستحقة في بمد العمل إلى بمد المكظف فإف ىذا يعني أف استحقاؽ 

المساعدات النقدية كالمعاشية يخضع لؤلحكاـ كالقكاعد المنصكص عمييا في 
تشريعات الضماف االجتماعي لكل قطر بما في ذلؾ شرط تكافر مدد العمل 

 .الضمانية المطمكبة الستحقاؽ منافع فرع ضماف المعاش
 كنصت المادة الخامسة مف االتفاقية عمى أف يتـ تحكيل جزء مف اشتراؾ فرع :ثالثاًا 

صندكؽ الضماف االجتماعي بالنسبة )ضماف المعاش إلى الجية المختصة 
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كذلؾ في حالة  (لميبيا كالصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي بالنسبة لممغرب
انتياء عمل أؼ مف مكاطني الطرفيف دكف أف يستحق أؼ نكع مف المعاشات 
أك اإلعانات اإلجمالية التي يغطييا فرع ضماف المعاش بشرط أف يككف قد 

سدد االشتراكات لمدة سنة عمى األقل في بمد، المكاطف ليتمكف مف ضـ المدة 
 .إلى مدة عممو السابقة في بمده

كبناًء عمى ما ذكر أعبله فقد تـ االتفاؽ بيف الجانبيف عمى تكقيع ممحق اتفاؽ 
ـ كاعتبر جزءًا ال يتجزأ مف اتفاقية الضماف االجتماعي المعقكدة 16/3/1988بتاريخ 

 .ـ4/8/1983بيف القطريف في 
ـ 12/1/1989ىذا كقد تـ تبادؿ كثائق التصديق عمى االتفاقية بتاريخ 

كأصبحت االتفاقية سارية المفعكؿ بصفة رسمية كنيائية مف ىذا التاريخ طبقًا لما 
نصت عميو المادة الحادية عشرة منيا كما تـ كضع الئحة اإلجراءات اإلدارية لتطبيق 

ـ كتـ تعميميا مع تعميمات العمل عمى كافة 16/3/1989االتفاقية ككقعت بتاريخ 
 .فركع صندكؽ الضماف االجتماعي بميبيا لكضع االتفاقية مكضع التنفيذ
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 االتفاقيت انضًانيت املربيت اني
 نيبيا واملًهكــــــــــت املغزايت
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 اتفاقية المماف االجتماعي
 بيف
 ليػبػيا

 كالمممكة المغربية

إف ليبيا كالمممكة المغربية، تعزيز ألكاصر األخكة التاريخية القائمة بيف البمديف 
الشقيقيف كتأكيدًا منيما لمبدأ التعاكف في ميداف الضماف االجتماعي كحفاظًا عمى 

 .الحقكؽ الضمانية لمستخدمي الطرفيف عند عكدتيـ إلى مسقط رأسيـ األصمي

 اتفلنا عمى ما يمي
 المادة األكلى

 :ألغراض تطبيق ىذه االتفاقية فإف األلفاظ التالية تدؿ عمى اآلتي
 :التشريع- 1

كيدؿ بالنسبة لميبيا عمى قكانيف التأميف كالضماف االجتماعي كالمكائح كاألكامر 
 .كالقرارات السارية المفعكؿ

كبالنسبة لممممكة المغربية المقتضيات التشريعية كالتنظيمية السارية المفعكؿ 
 .الخاصة بنظاـ الضماف االجتماعي كالتعكيض عف حكادث الشغل كاألمراض المينية

 :السمطة المختصة- 2
بالنسبة لميبيا تعني أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كتعني 

 .بالنسبة لممممكة المغربية كزير التشغيل كاالنعاش الكطني
 :الجية المختصة- 3

كتعني بالنسبة لميبيا أمانة الضماف االجتماعي أك أية جية يعيد إلييا بإدارة 
نظاـ الضماف االجتماعي مستقببًل كتعني بالنسبة لممممكة المغربية الصندكؽ الكطني 
 .لمضماف االجتماعي أك أية جية يعيد إلييا بإدارة نظاـ الضماف االجتماعي المغربي

 :المستفيد- 4
كيقصد بو مكاطف كل مف الطرفيف المتعاقديف كالذؼ تسرؼ بشأنو أحكاـ 

 .التشريعات الخاصة بالضماف كالتأمينات االجتماعية في كل مف البمديف
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 :المستحلكف - 5
كتدؿ عمى المتكفى عنيـ مف أرامل كأيتاـ ككالديف كفقًا لمتشريعات المعمكؿ 

 .بيا في بمد العمل
 :المؤمف عميو- 6

كيقصد بو كل مكاطف يحمل جنسية بمد أؼ مف الطرفيف المتعاقديف كينطبق 
عميو حالة عممو في بمد اآلخر أحكاـ التأميف كالضماف االجتماعي اإلجبارؼ المعمكؿ 

 .بو في بمد العمل
 المادة الثانية

يتعيد الطرفاف بالتزاـ مبدأ المساكاة في معاممة مكاطني الطرفيف المتعاقديف 
 .كفقًا لقكانيف الضماف االجتماعي السارية في كبل البمديف
 المادة الثالثة

يخضع المستفيدكف مف ىذه االتفاقية لمتشريع المطبق في بمد الطرؼ الذؼ 
 .يعممكف بو

 المادة الرابعة
مف حق المستفيديف، أك المستحقيف عنيـ تحكيل مختمف المساعدات النقدية 

 .كالمعاشية مف بمد عمميـ إلى بمدىـ األصمي
كتضع الجية المختصة في بمد االستحقاؽ القكاعد التي تضمف ليا التأكد مف 
سبلمة إجراءات منح الحقكؽ التأمينية النقدية المحكلة كيتـ ذلؾ بالتنسيق مع الجية 

 .المختصة في البمد اآلخر
 المادة الخامسة

في حالة انتياء عمل أؼ مف مكاطني الطرفيف دكف أف يستحق أؼ نكع مف 
المعاشات أك اإلعانات اإلجمالية التي يشمميا فرع تأميف المعاش كيككف قد سدد 

االشتراكات لمدة سنة عمى األقل تقـك الجية المختصة ببمد العمل بتحكيل جزء مف 
فرع تأميف المعاش إلى الجية المختصة كذلؾ لتمكيف المؤمف عميو االستمرار في 

 .أنظمة فرع تأميف المعاش المقررة في بمده األصمي
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 المادة السادسة
يتـ تنفيذ التحكيبلت النقدية المقررة بيذه االتفاقية طبقًا لمقكانيف كالتشريعات 

 .السارية المفعكؿ لبمد التحكيل
 المادة السابعة

 :لتطبيق ىذه االتفاقية تقـك الجيتاف المختصتاف في كبل البمديف باآلتي
 كضع اإلجراءات اإلدارية كتبادؿ المعمكمات في كل جانب لتنفيذ ىذه  -1

 .االتفاقية في أقرب كقت ممكف

 تقديـ المساعدة مف أؼ جانب إلى جانب آخر في أؼ أمر يتعمق بتنفيذ ىذه  -2
 .االتفاقية

 تبادؿ المعمكمات بخصكص التشريعات المعمكؿ بيا كالتعديبلت التي أدخمت  -3
 .عمييا كالتي مف شأنيا أف تؤثر عمى تطبيق نصكص ىذه االتفاقية

 إقامة تعاكف مشترؾ بيف البمديف في مجاالت كمياديف الضماف االجتماعي  -4
كالخدمات االجتماعية المختمفة كذلؾ بما يخدـ األغراض كاألىداؼ المنشكدة 

 .في ىذا الصدد

 المادة الثامنة
في حالة انتياء العمل بيذه االتفاقية ال يؤثر ذلؾ عمى الحقكؽ التي اكتسبيا 
أؼ شخص بمكجب تطبيقيا كتجرػ مفاكضات بيف السمطات المختصة لتصفية تمؾ 

 .الحقكؽ 
 المادة التاسعة

تشكل لجنة مشتركة مف الجانبيف لمتابعة تنفيذ ىذه االتفاقية كتسييل أية 
 .صعكبات تعترض تطبيقيا عمى أف تجتمع دكريًا مرًة كاحدًة كل سنة

 المادة العاشرة
تسرؼ ىذه االتفاقية لمدة ثبلث سنكات مف تاريخ تبادؿ كثائق التصديق عمييا 
كتجدد تمقائيًا لمدة مماثمة ما لـ يخطر أحد الطرفيف الطرؼ اآلخر برغبتو في إلغائيا 

 .كذلؾ قبل مكعد انتيائيا بسنة عمى األقل
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 المادة الحادية
  عشر

يسرؼ مفعكؿ ىذه االتفاقية بصكرة مؤقتة مف تاريخ التكقيع عمييا كبصفة 
نيائية مف تاريخ تبادؿ كثائق التصديق عمييا بيف الطرفيف كفقًا لئلجراءات المعمكؿ 

 .بيا في كبل البمديف
حررت ىذه االتفاقية مف نسختيف أصميتيف بالمغة العربية بمدينة طرابمس بميبيا 

 .ـ1983 أغسطس 4ر المكافق .ك1392 شكاؿ 25بتاريخ 
 

        عف ليبيا                                          عػػف المممكة المغربية
"  دمحم أرسالنا لجديدي"                             "دمحم عبدد المبركؾ"

  أميف المجنة الشعبية                      كزير الشغل كاالنعاش الكطني
 العامة لمخدمة العامة
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  ـ1984لسنػػػػػػػػػػػػػػة  (17)  مذكرة رقػػػػػػػػػػـ 

 بشأف اعتماد تفسير بعض نصػػػػػػػكص 
 اتفاقية المماف االجتماعي المعلكدة
 بيف ليبيا كالمممكػػػػػػػػػػػػػػػػػة المغربيػػػػػػة
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  ـ1984لسنة  (17)مذكرة رقـ 
 لمعرض عمى المجنة الشعبية العامة

 بشأف اعتماد تفسير بعض نصكص اتفاقية المماف االجتماعي
 المعلكدة بيف ليبيا
 كالمممكة المغربية

ـ تـ التكقيع عمى اتفاقية الضماف 1983 أغسطس 4مف المعمـك أنو بتاريخ 
االجتماعي بيف ليبيا كبيف المممكة المغربية، كتسرؼ ىذه االتفاقية مؤقتًا مف تاريخ 

التكقيع عمييا كبصفة نيائية مف تاريخ تبادؿ كثائق التصديق كحيث أنو في االجتماع 
المشترؾ بيف المجنة الشعبية العامة كمجمس الكزراء المغربي الذؼ انعقد مؤخرًا 

بالمغرب جرت محادثات بيف أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كبيف 
كزير التشغيل كاإلنعاش الكطني المغربي لكضع ىذه االتفاقية مكضع التنفيذ، كانتيى 

 :الرأؼ إلى االتفاؽ عمى تفسير بعض أحكاـ ىذه االتفاقية كفق  اآلتي
إف مبدأ المساكاة الكارد في المادة الثانية مف االتفاقية يعني تطبيق أحكاـ قانكف : أكالًا 

الضماف االجتماعي الميبي كالمكائح الصادرة بمقتضاه عمى المضمكنيف 
المغاربة العامميف بميبيا كتطبيق أحكاـ المقتضيات التشريعية كالتنظيمية 

الخاصة بنظاـ الضماف االجتماعي كالتعكيض عف حكادث الشغل كاألمراض 
المينية عمى المضمكنيف الميبييف العامميف في المغرب كأنو سيؤخذ في 

االعتبار حدكد التشريعات التي تخص شركط استحقاؽ المنافع النقدية مف فرع 
ضماف المعاش بالنسبة لممضمكف الكطني كالمضمكف غير الكطني في كبل 

 .البمديف
مف االتفاقية تخص تحكيل المساعدات النقدية كالمعاشية  (4) بما أف المادة :ثانياًا 

المستحقة في بمد العمل إلى بمد المكطف فإنو مف المفيـك بأف استحقاؽ 
المساعدات النقدية كالمعاشية تخضع لؤلحكاـ كالقكاعد المنصكص عمييا في 
تشريعات كل بمد بما في ذلؾ شركط تكافر مدد العمل الضمانية المطمكبة 

 .الستحقاؽ منافع فرع ضماف المعاش
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مف االتفاقية يتـ تحكيل جزء مف اشتراكات فرع ضماف  (5) كفقًا لنص المادة :ثالثاًا 
أمانة الضماف االجتماعي بالنسبة لميبيا )المعاش إلى الجية المختصة 

في حالة انتياء  (كالصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي بالنسبة لممغرب
عمل أؼ مف مكاطني الطرفيف دكف أف يستحق أؼ نكع مف المعاشات أك 

اإلعانات اإلجمالية التي يغطييا فرع ضماف المعاش كيككف قد سدد 
االشتراكات لمدة سنة عمى األقل كذلؾ ليتمكف مف ضـ ىذه المدة إلى مدة 

 .عممو السابقة في بمده
كبناًء عميو فإف حكـ ىذه المادة ال ينطبق عمى المضمكف الذؼ يعمل في بمد 

الطرؼ اآلخر ما لـ يكف قد سبق تسجيمو في نظاـ الضماف االجتماعي في بمده 
نما يعامل كفقًا لتشريعات بمد العمل  .األصمي، كا 

كبناًء عمى ما تقدـ يرجى اعتماد ىذه التفسيرات كمخاطبة الجانب المغربي 
 .العتمادىا كمف ثـ إدخاليا كممحق لبلتفاقية ليتـ التنفيذ عمى أساسيا

 
 "إبراىيـ الفليو حسف"

 أميف المجنة الشعبية العامة
 لممماف االجتماعي
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  ـ1983ر . ك1392لسنة  (250)مذكرة رقـ 
 بشأف المكافلة عمى اتفاقية المماف االجتماعي
 بيف ليبيا كالمممكػػػػػػػػػػة المغربية
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  ـ1983ر . ك1392لسنة  (250)مذكرة رقـ 
 بشأف المكافلة عمى اتفاقية المماف االجتماعي

 بيف ليبيا كالمممكة المغربية

 :أميف المجنة الشعبية العامة/ األخ
 بعد التحية،،،
ـ كقعت اتفاقية الضماف االجتماعي بمدينة طرابمس 83 أغسطس سنة 4في 

 :بيف ليبيا كالمممكة المغربية، كقد تضمنت أحكاميا أىـ النقاط التالية
طرفا ىذه االتفاقية ممتزماف بمبدأ المساكاة في معاممة  مكاطني الطرفيف كفقًا  -

 .لقكانيف كبل البمديف

المستفيدكف مف ىذه االتفاقية يخضعكف لمتشريع السارؼ في بمد الطرؼ الذؼ  -
يعممكف بو، كليـ حق تحكيل المساعدات النقدية كالمعاشية إلى بمدىـ األصمي 

 .كفقًا لقكانيف بمد التحكيل

عند انتياء عمل أؼ مف مكاطني الطرفيف دكف أف يستحق المعاشات أك  -
اإلعانات كيككف قد سدد االشتراكات لمدة سنة تقـك الجية المختصة ببمد 

العمل بتحكيل جزء مف تمؾ المعاشات لتمكيف المؤمف عميو مف االستمرار في 
 .أنظمة التأميف المقررة ببمد األصمي

عمى الجيات المختصة في كبل البمديف كضع اإلجراءات اإلدارية كتبادؿ  -
المعمكمات كتقديـ المساعدة في األمكر التي تتعمق بتطبيق أحكاـ ىذه 

 .االتفاقية

تبادؿ المعمكمات بخصكص التشريعات السارية كالتعديبلت التي تطرأ عمييا  -
قامة تعاكف بيف البمديف في مجاالت الضماف االجتماعي كالخدمات  كا 

 .االجتماعية بما يخدـ األىداؼ المنشكدة في ىذا الصدد

عند انتياء العمل بيذه االتفاقية ال تتأثر الحقكؽ المكتسبة بمكجبيا بل تجرػ  -
 .مفاكضات لتصفية تمؾ الحقكؽ 
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تشكيل لجنة مف الجانبيف لمتابعة تنفيذ كتسييل الصعكبات لتطبيق ىذه  -
 .االتفاقية تجتمع مرة في السنة

مدة ىذه االتفاقية ثبلث سنكات اعتبارًا مف تاريخ تبادؿ كثائق التصديق كتجدد  -
تمقائيًا لمدة مماثمة ما لـ يخطر أحد الطرفيف الطرؼ اآلخر برغبتو في إلغائيا 

 .قبل مكعد انتيائيا بسنة

تسرؼ مؤقتًا مف تاريخ التكقيع كبصفة نيائية مف تاريخ تبادؿ كثائق التصديق  -
 .كفقًا لئلجراءات في كبل البمديف

أغسطس /4حررت مف نسختيف أصميتيف بالمغة العربية بمدينة طرابمس في 
 .ـ1983

كاألمر معركض عمى المجنة الشعبية العامة التخاذ اإلجراءات البلزمة 
 بالخصكص،،،

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو،،،
 

 عبدالعاطي إبراىيـ العبيدي
 أميف المجنة الشعبية لممكتب الشعبي

 لالتصاؿ الخارجي
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 ممحػػػػػػػػػػق اتفػػػػػػػػػػػػػػاؽ
 بيف ليبيا كالمممكة المغربية
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 ممحق اتفاؽ
 بيف 
 ليبيا

 كالمممكة المغربية
إف ليبيا كالمممكة المغربية حرصًا منيما لكضع اتفاقية الضماف االجتماعي 

ـ مكضع التنفيذ لمحفاظ عمى الحقكؽ 4/8/1983المبرمة بيف البمديف بتاريخ 
لمكاطني الطرفيف عند عكدتيـ إلى مكطنيـ األصمي، قد  (المنافع النقدية)الضمانية 

اتفقتا عمى تفسير بعض أحكاـ اتفاقية الضماف االجتماعي المعقكدة بيف البمديف 
 :ـ كفق اآلتي4/8/1983ر المكافق .ك1392 شكاؿ 25بتاريخ 

 (1)مادة 
مف االتفاقية يعني تطبيق أحكاـ قانكف  (2)مبدأ المساكاة الكارد في المادة 

الضماف االجتماعي بميبيا كالمكائح الصادرة بمقتضاه عمى المضمكنيف المغاربة 
العامميف بميبيا كتطبيق أحكاـ المقتضيات التشريعية كالتنظيمية الخاصة بنظاـ 
الضماف االجتماعي كالتعكيض عف حكادث الشغل كاألمراض المينية عمى 

 .المضمكنيف الميبييف العامميف في المممكة المغربية

 (2)مادة 
تراعي حدكد التشريعات التي تخص شركط استحقاؽ المنافع النقدية 

 .مف فرع ضماف المعاش المعمكؿ بيا في بمد العمل (التعكيضات الطكيمة األمد)

 (3)مادة 
مف االتفاقية  (4)تخضع المساعدات النقدية كالمعاشية المذككرة في المادة 

لمقكاعد المنصكص عمييا في تشريعات كل بمد بما في ذلؾ شركط تكافر مدد العمل 
 .الضمانية المطمكبة الستحقاؽ منافع فرع ضماف المعاش
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 (4)مادة 
مف االتفاقية يتـ تحكيل جزء مف اشتراؾ فرع ضماف المعاش  (5)كفقًا لممادة 

صندكؽ الضماف االجتماعي بالنسبة لميبيا كالصندكؽ الكطني  )إلى الجية المختصة 
كذلؾ في حالة انتياء عمل أؼ  (لمضماف االجتماعي بالنسبة لممممكة المغربية 

مكاطني الطرفيف دكف أف يستحق أؼ نكع مف أنكاع المعاشات الضمانية التي يغطييا 
فرع ضماف المعاش بشرط أف يككف قد سدد االشتراكات الضمانية لمدة سنة عمي 

األقل لغرض ضميا إلى مدد عممو السابقة أك البلحقة في بمد المكاطف األصمي أما 
إذا كانت مدة االشتراكات أقل مف سنة فإف المضمكف في ىذه الحالة يعامل كفقًا 

 .لتشريعات بمد العمل

 (5)مادة 
ال تسرؼ أحكاـ االتفاقية كممحقيا عمى المضمكف الذؼ يعمل في بمد الطرؼ 
اآلخر ما لـ يكف مسجبًل في نظاـ الضماف االجتماعي في بمده األصمي كيعامل كفقًا 

 .لتشريعات بمد العمل

 (6)مادة 
إف المؤمف عميو المضمكف الذؼ يككف في خدمة مؤسسة مقرىا الرئيسي في 

مكطنو األصمي كيمحق لمعمل بالبمد اآلخر كلحساب نفس المؤسسة يستمر في 
 .الخضكع لتشريع بمده األصمي فيما يتعمق باالشتراؾ في فرع المعاشات

 (7)مادة 
ال يمكف أف تتجاكز مدة اإللحاؽ سنة كاحدة كىي قابمة لمتجديد بعد مكافقة 

 .الجيات المختصة في بمد العمل

 (8)مادة 
يعتبر ىذا الممحق جزء ال يتجزأ مف اتفاقية الضماف االجتماعي المعقكدة بيف 

 .ـ كيسرؼ مف تاريخ سريانيا4/8/1983ر المكافق .ك1392 شكاؿ 25البمديف في 
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حرر ىذا الممحق مف نسختيف أصميتيف بالمغة العربية بمدينة الرباط في يـك 
 .ـ16/3/1988ر المكافق .ك1397 رجب 28األربعاء 
 

     عػػف ليبيا        عػػف المممكة المغربية
 أميف صندكؽ المماف االجتماعي                كزير الصحة العمكمية
          إبراىيـ قكيدر                             الطيب بف الشيخ
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 محمر تبادؿ كثائق التصػػػػػػػػػػػػديق 
 عمى اتفاقيػػػػػػػػػػػػػة المماف االجتماعي
 بيف ليبيا كالمممكػػػػػػػػػػػػة المغػػػػػػػػػػػػػػػربية

 ر.ك1392 شكاؿ 25المكقعة بطرابمس 
  ـ1983 أغسطػػػػػػػػػػػػس 4المػػػػػػػػػكافق 
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 محمر تبادؿ كثائق التصديق عمى اتفاقية المماف االجتماعي
 بيف ليبيا
 ر.ك1392 شكاؿ 25كالمممكة المغربية المكقعة بطرابمس 

 ـ1983 (أغسطس) ىانيباؿ 4المكافق 
ر المكافق لمثاني .ك1398إنو في يـك الخميس الثالث مف جمادػ اآلخر 

ـ بمقر المكتب الشعبي لبلتصاؿ الخارجي 1989 (يناير)عشر مف شير أؼ النار 
مدير إدارة المعاىدات كالشئكف القانكنية بالمكتب الشعبي لبلتصاؿ / بميبيا اجتمع األخ

الخارجي كسعادة مكالؼ إدريس العمكؼ سفير المممكة المغربية بطرابمس مف أجل 
تبادؿ كثائق التصديق عمى اتفاقية الضماف االجتماعي بيف ليبيا كالمممكة المغربية 

 .ـ1983 (أغسطس) ىانيباؿ 4ر المكافق .ك1392 شكاؿ 25المكقعة بطرابمس في 
كلقد قاـ الطرفاف بتبادؿ كثائق التصديق عمى االتفاقية المذككرة بعد ما كجداىا 

 .مستكفية الشركط
يسرؼ مفعكؿ ىذه االتفاقية بصكرة مؤقتة مف  (11)كطبقًا لمقتضيات مادتيا 

تاريخ التكقيع عمييا كبصفة نيائية مف تاريخ تبادؿ كثائق التصديق عمييا بيف 
 .الطرفيف كفقًا لئلجراءات المعمكؿ بيا في كبل البمديف

ثباتًا لما تقدـ، فقد كقع ىذا المحضر، كحرر مف نسختيف أصميتيف بالمغة  كا 
 .العربية

 
            عػػف ليبيا                                  عػػف المممكة المغربية

" مكالي إدريس العمكي "                                  "عبدد أحمد الخرباش  "   
 مدير إدارة المعاىدات كالشئكف اللانكنية                سفير المممكة المغربية بطرابمس

                              
  



259 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كثيلة تصديق لالتفاقية المبرمة
  بيف ليبيا كالمممكػػػػػػػػػػة المغربية 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 كثيلة تصديق

أنا الميندس جاد هللا عزكز الطمحي أميف المجنة الشعبية لممكتب الشعبي 
 .لبلتصاؿ الخارجي لميبيا

استنادًا إلى قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العادؼ 
 ميبلدية كالتي صاغيا مؤتمر 1983 مف كفاة الرسكؿ المكافق لسنة 1392الثالث 

الشعبي العاـ في دكر انعقاده العادؼ التاسع في الفترة مف الثامف إلى الثالث عشر 
 مف كفاة الرسكؿ المكافق لمحادؼ عشر إلى السادس 1393مف شير جمادػ األكؿ 
 . لمميبلد بشأف المصادقة عمى االتفاقية1984 (فبراير)عشر مف شير النكار 

أعمف تصديق ليبيا عمى اتفاقية الضماف االجتماعي المعقكدة بيف ليبيا 
كالمممكة المغربية المكقعة بمدينة طرابمس بتاريخ الخامس كالعشريف مف شير شكاؿ 

 . لمميبلد1983 (أغسطس) مف كفاة الرسكؿ المكافق لمرابع مف شير ىانيباؿ 1392
ثباتًا لما تقدـ فقد كقعت ىذه الكثيقة بمدينة طرابمس بتاريخ الخامس عشر  كا 

 (مايك) مف كفاة الرسكؿ المكافق لؤلكؿ مف شير الماء 1397مف شير رمضاف 
 . لمميبلد كختمت بختـ المكتب الشعبي لبلتصاؿ الخارجي1988

 
 الميندس جاد د عزكز الطمحي

 أميف المجنة الشعبية لممكتب الشعبي لالتصاؿ الخارجي
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 الئحة ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقيػػػػػػة
  الممػػػػػػػػػػػػػػاف االجتماعي المبرمػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيف
 ليػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا كالمممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المغربيػػػػػػػػػػػػػػة
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 الئحة ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقية المماف االجتماعي المبرمة بيف
 ليبيا

 كالمممكة المغربية

بعد االطبلع عمى اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كالمممكة 
 .ـ4/8/1983 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1392 شكاؿ 25المغربية المكقعة بتاريخ 

مف االتفاقية المذككرة فقد عقد  (1)فقرة  (7)كتنفيذًا لما نصت عميو المادة 
 مف كفاة الرسكؿ 1397 رجب 28اجتماع مشترؾ بيف المختصيف في البمديف بتاريخ 

 .ـ16/3/1988المكافق 
لغرض تطبيق االتفاقية كالممحق المرفق بيا تـ االتفاؽ عمى كضع اإلجراءات 

 :اإلدارية التالية

 (1)مادة 
لغرض تطبيق االتفاقية كاإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا تعني المصطمحات 

 .التالية ما يمي ما لـ تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ
 :االتفاقية- 1

 شكاؿ 25تعني اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف البمديف بتاريخ 
 1397 رجب 28ـ كممحقيا المكقع في 4/8/1983مف كفاة الرسكؿ المكافق 1392

 .ـ16/3/1988مف كفاة الرسكؿ المكافق 
 :ااجراءات اادارية- 2

 .كتعني ىذه اإلجراءات
 :التشريع- 3

كيعني بالنسبة لميبيا تشريعات الضماف االجتماعي كىي قانكف الضماف 
االجتماعي كالمكائح كالقرارات كتعميمات العمل الصادرة بمقتضاه كأؼ تعديبلت ليا قد 

 .تصدر مستقببلً 
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كبالنسبة لممممكة المغربية يعني المقتضيات التشريعية كالتنظيمية السارية 
المفعكؿ الخاص بنظاـ الضماف االجتماعي، كالتعكيض عف حكادث الشغل 

 .كاألمراض المينية كأؼ تعديبلت ليا قد تصدر مستقببلً 
 :الجية المختصة- 4

 .كتعني في ليبيا صندكؽ الضماف االجتماعي
كبالنسبة لممممكة المغربية تعني الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي أك أؼ 

 .جية يعيد إلييا مستقببًل بإدارة نظاـ الضماف االجتماعي
 :مؤسسة العمل- 5

كتعني بالنسبة لميبيا جية العمل أك الخدمة التابع ليا المضمكف المشترؾ 
كبالنسبة لممممكة المغربية تعني جية العمل، كالعبارات كاأللفاظ المحددة  (المستفيد)

مف االتفاقية ككذلؾ التفسيرات الكاردة بيا، ليا نفس المعنى في ىذه  (1)في المادة 
 .اإلجراءات

 (2)مادة 
تقـك الجيات المختصة في البمديف لغرض كضع االتفاقية كاإلجراءات اإلدارية 

 :مكضع التطبيق بما يمي
 .االتصاؿ المباشر بيف المختصيف في مجاؿ الضماف االجتماعي في البمديف -أ 

 .تبادؿ المساعدات اإلدارية بدكف مقابل- ب

تبادؿ التشريعات كالمعمكمات المتعمقة بالضماف االجتماعي كالنماذج -  ج
 .كاالستشارات البلزمة لمتطبيق

 .د  إقامة تعاكف مشترؾ في جميع مياديف الضماف االجتماعي

 (3)مادة 
يخضع العاممكف مف مكاطني البمديف لتشريعات الضماف االجتماعي في بمد 

كيقكمكف بسداد االشتراكات  (مستفيديف)العمل كيتـ تسجيميـ كمضمكنيف مشتركيف 
 .الضمانية المستحقة ليـ في مكاعيدىا المحددة
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 (4)مادة 
عمى الجيات المختصة كضع النماذج المتفق عمييا مكضع التنفيذ، كيجرؼ 

 .العمل بيا اعتبارًا مف تاريخ تطبيق االتفاقية

 (5)مادة 
ال تسرؼ أحكاـ االتفاقية كممحقيا عمى المضمكف الذؼ يعمل في بمد الطرؼ 
اآلخر ما لـ يكف مسجبًل في نظاـ الضماف االجتماعي في بمده األصمي كيعامل كفقًا 

 .لتشريعات بمد العمل

 (6)مادة 
عمى المستفيد تقديـ ما يثبت تسجيمو في نظاـ الضماف االجتماعي في بمده 

 .األصمي لمجيات المختصة في بمد العمل

 (7)مادة 
في حالة عدـ كجكد اشتراؾ ضماني يغطي المساعدات النقدية القصيرة األمد 

في حاالت المرض العادؼ أك إصابة العمل أك الكالدة تتكلى جية العمل في بمد 
العمل كفقًا لمتشريعات السارية تعكيض المضمكنيف عف األجر أك المرتب المفقكد 

 .بسبب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة

 (8)مادة 
مف حق المستفيد أك المستحقيف عنيـ تحكيل مختمف المنافع النقدية المستحقة 

ليـ كفقًا ألحكاـ تشريعات الضماف االجتماعي في بمد العمل لصالحيـ في بمدىـ 
 .األصمي كذلؾ في حالة عكدتيـ إليو نيائيًا مف بمد عمميـ

 (9)مادة 
عمى الجيات المختصة في البمد األصمي متابعة مدػ تكافر شركط استحقاؽ 
ببلغ الجيات المختصة في بمد العمل بكل ما مف شأنو أف يؤدؼ إلى  المعاشات كا 

 .تعديل قيمة المعاش أك يكقف استحقاقو
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 (10)مادة 
تحديد قيـ الجزء القابل لمتحكيل مف اشتراؾ فرع ضماف المعاش كالمنح 

 :المقطكعة عمى النحك التالي
 تحسب قيـ جزء اشتراؾ ضماف المعاش كالمنح المقطكع بالنسبة لميبيا بما  -1

يعدؿ قيـ اإلعانة اإلجمالية المستحقة كفقًا لتشريعات الضماف االجتماعي 
 .بميبيا

 تحسب قيمة جزء اشتراؾ ضماف المعاش كالمنح المقطكعة بالنسبة لممممكة  -2
 .المغربية بما يعادؿ القيمة االكتكارية لممعاش النسبي المستحق

إلى الجية  (2)ك  (1) يتـ تحكيل قيمة الجزء المذككر في الفقرتيف السابقتيف  -3
المختصة في البمد األصمي كذلؾ في حالة انتياء عمل المستفيد دكف أف 

يستحق أؼ نكع مف المعاشات الضمانية التي يغطييا اشتراؾ ضماف المعاش 
 .بشرط أف يككف قد سدد االشتراكات الضمانية لمدة سنة كاممة عمى األقل

 (11)مادة 
تتـ التحكيبلت المالية مف طرؼ الجيات المختصة في كبل البمديف فيما يتعمق 

بالمنافع النقدية كجزء اشتراؾ المعاش القابل لمتحكيبلت طبقًا لمتشريعات الجارؼ 
 .العمل بيا في بمد العمل

 (12)مادة 
يتمتع المستفيد الذؼ تشممو االتفاقية بالرعاية الصحية طبقًا لتشريعات بمد 

 .العمل

 (13)مادة 
تشكل لجنة مشتركة مف المختصيف في البمديف ميمتيا متابعة تنفيذ االتفاقية 

 .كتذليل كافة الصعكبات التي تكاجو التنفيذ كتجتمع دكريًا مرًة كل سنة عمى األقل
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 (14)مادة 
يمكف لممضمكف المغربي الخاضع لنظاـ النظاـ االجتماعي بميبيا كالذؼ لو 

ـ، كالقرارات 1/6/1981الحق في اإلعانة اإلجمالية لمقتضيات القانكف الميبي المؤرخ 
 .الصادرة بمقتضاه أف يختار بيف التطبيقيف اآلتيف حسب رغبتو

 .إما أف يتسمـ تمقائيًا إعانتو اإلجمالية مف صندكؽ الضماف االجتماعي بميبيا -

ما أف يككل الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي المغربي باستبلـ ىذه  - كا 
اإلعانة لدمجيا عند االقتضاء في مدد االشتراكات المحتسبة لتخكيل الحق 

 .المعاش

 (15)مادة 
تعتبر ىذه اإلجراءات سارية المفعكؿ اعتبارًا مف تاريخ سرياف االتفاقية كتظل 

 .سارية مدة سريانيا
 .حررت ىذه اإلجراءات مف نسختيف أصميتيف بالمغة العربية بمدينة الرباط

 ـ16/3/1988ر المكافق .ك1397 رجب 28بتاريخ يـك األربعاء 
 

   عػػف            عػػف
 صندكؽ المماف االجتماعي      الصندكؽ الكطني لممماف االجتماعي

  الميبي          المغربي
        إبراىيـ قكيدر              دمحم ككرجو

 
  



267 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  ملدمة عف اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكريػػػػػػػػة الجزائر الديملراطيػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 ملدمة عف اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكرية الجزائر الديملراطية

في إطار التعاكف في مجاؿ الضماف االجتماعي بيف القطريف الشقيقيف ليبيا 
كجميكرية الجزائر الديمقراطية الشعبية تـ تكقيع اتفاقية الضماف االجتماعي بينيما 

ـ كذلؾ رغبًة منيما في 20/12/1987ر المكافق .ك1397 ربيع األكؿ 28بتاريخ 
تقكية أكاصر األخكة القائمة بيف القطريف كتأكيدًا لمبدأ المساكاة بالنسبة لتشريعاتيا 
الخاصة بالضماف االجتماعي بغية تنمية ىذه العبلقات كحمايًة لحقكؽ المضمكنيف 

 .العامميف في كبل البمديف
 :كقد نصت ىذه االتفاقية أربعة عشرة مادة تتمخص أىـ بنكدىا في اآلتي

 تطبيق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق بتشريعات الضماف االجتماعي النافذة :أكالًا 
 .في القطريف كفيما يخص بنكد ىذه االتفاقية

 إعفاء المستخدميف الدائميف مف سداد االشتراكات الضمانية فيما يخص فرع :ثانياًا 
 .المعاش كالمنح المقطكعة

 تمتـز المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف برصد قيمة اشتراؾ :ثالثاًا 
 (حصة المستخدـ كحصة جية العمل)ضماف المعاش كالمنح المقطكعة 

بالنسبة لممستخدـ الدائـ لدػ صندكؽ الضماف االجتماعي ببمد المكاطف كيتقدـ 
المستخدمكف الدائمكف الذيف تسرؼ بشأنيـ ىذه االتفاقية أك المستحقكف عنيـ 
بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع المعاشات كالمنح المقطكعة 
التي يغطييا اشتراؾ فرع المعاش في مكاجية أجيزة الضماف االجتماعي في 

 .بمد المكاطف
 يخضع المستخدمكف غير الدائميف العامميف لدػ المنشآت كالشركات العاممة :رابعاًا 

لدػ أحد الطرفيف المتعاقديف لمضماف االجتماعي كتسدد عنيـ االشتراكات 
الضمانية بالكامل بما فييا اشتراؾ ضماف المعاش كالمنح المقطكعة كفقًا 

لتشريعات بمد العمل كيتمتعكف بكافة حقكقيـ الضمانية المنصكص عمييا في 
التشريعات الضمانية لبمد العمل كيحق ليـ تحكيميا إلى بمد المكاطف عند 
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مغادرتيـ بمد العمل نيائيًا أك بعد الكفاة كما يجكز ليـ صرؼ رأسماؿ المعاش 
 .دفعًة كاحدة بداًل مف المعاشات المستحقة

 : يستثنى مف الخضكع ألحكاـ ىذه االتفاقية الفئات اآلتية:خامساًا 
 . البعثات الدبمكماسية كالقنصمية -أ 

 . البعثات الفنية ذات الصبغة العسكرية -ب 

  مستخدمك كسائل النقل البحرؼ كالجكؼ كالبرؼ عند تكاجدىـ في بمد الطرؼ  -ج 
 .المتعاقد اآلخر لغير غرض النقل الداخمي

ـ 31/3/1991كقد تـ تبادؿ كثائق التصديق عمى ىذه االتفاقية بتاريخ 
ـ كسكؼ يقـك المختصكف في كبل 1/4/1991كأصبحت سارية المفعكؿ اعتبارًا مف 

 .القطريف بكضع اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتطبيقيا
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 االتفاقيت انضًانيت املربيت اني
 نيبيا واجلًهىريـــت اجلزائزيت
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف 
 ليبيا

 كالجميكرية الجزائرية الديملراطية الشعبية
إف ليبيا كحككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبًة منيما في 
تقكية أكاصر األخكة القائمة بيف البمديف كتأكيدًا لمبدأ المساكاة بالنسبة لتشريعاتيما 

 :الخاصة بالضماف االجتماعي، بغية تنمية ىذه العبلقات، اتفقتا عمى ما يمي

 المادة األكلى
 :لدػ تطبيق ىذه االتفاقية يقصد بالتعابير التالية

 :التشريعات- 1
ىي القكانيف كالمكائح كاألنظمة كالتعميمات السارية المفعكؿ، كالتي ستصدر 

 .مستقببًل في كبل البمديف في مجاؿ الضماف االجتماعي
 :الجية المختصة- 2

 .في ليبيا ىك صندكؽ الضماف االجتماعي
كفي الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ىك الصندكؽ الكطني لمتأمينات 

 .االجتماعية كحكادث العمل كاألمراض المينية
 :المنظمة المعنية- 3

 .ىي أجيزة الضماف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ التشريعات
 :المستخدـ الدائـ- 4

ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ مشركع 
 .عمى أرض بمد الطرؼ اآلخر كيتقاضى مرتبًا أك أجرًا مف جية العمل المذككرة

 :المستخدـ غير الدائـ- 5
ىك مكاطف أحد البمديف المتعاقديف الخاضع لمتشريعات الضمانية في بمد 

 .العمل
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 :المستحلكف - 6
ىـ األشخاص الذيف يحق ليـ االستفادة مف المنافع الضمانية كالمنصكص 

 .عمييـ في تشريعات الجانبيف
 :الحلكؽ الممانية- 7

 .ىي جميع المعاشات كالمنح المقطكعة النقدية في تشريعات البمديف
 :بمد المكاطف- 8

 .البمد الذؼ يحمل المستخدـ جنسيتو
 :بمد العمل- 9

 .البمد الذؼ يزاكؿ المستخدـ عممو عمى أرضو

 المادة الثانية
 .يطبق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق باألحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقية

 المادة الثالثة
يخضع المستخدمكف الدائمكف لدػ المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف 
 .المتعاقديف التي تقـك بتنفيذ أعماؿ داخل أراضي الطرؼ اآلخر لمضماف االجتماعي

كتسدد اشتراكاتيـ الخاصة بضماف الرعاية الصحية كالرعاية االجتماعية كفقًا 
 .لتشريعات البمد الذؼ يتـ فيو تنفيذ األعماؿ

 المادة الرابعة
تمتـز المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف برصد قيمة ضماف 

لدػ صندكؽ  (حصة المستخدـ كحصة جية العمل)اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة 
 .الضماف االجتماعي ببمد المكطف
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 المادة الخامسة
يخضع المستخدمكف غير الدائميف العامميف لدػ المنشآت كالشركات العاممة 
لدػ أحد الطرفيف المتعاقديف لمضماف االجتماعي كتسدد اشتراكاتيـ بالكامل بما فييا 
اشتراؾ ضماف المعاش كفقًا لتشريعات بمد العمل، كيتمتع ىؤالء المستخدمكف بكافة 
حقكقيـ الضمانية المنصكص عمييا في تشريعات بمد العمل كيحق ليـ تحكيميا إلى 

بمد المكطف عند مغادرتيـ بمد العمل نيائيًا أك بعد الكفاة، كما يجكز صرؼ رأس ماؿ 
 .المعاش دفعة كاحدة بداًل مف المعاشات المستحقة

 المادة السادسة
يتقدـ العماؿ الدائمكف المضمكنكف الذؼ تسرؼ عمييـ ىذه االتفاقية أك 

المستحقكف عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع 
المعاشات كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ ضماف المعاش في مكاجية أجيزة 

الضماف االجتماعي في بمد المكطف كال يجكز ممارسة ىذه الحقكؽ اتجاه نظاـ 
 .الضماف االجتماعي في بمد العمل

 المادة السابعة
في حالة عدـ كجكد اشتراؾ ضماف يغطي المساعدات النقدية قصيرة األمد في 

حاالت المرض أك إصابة العمل أك الكالدة تتكلى جيات العمل في بمد العمل كفقًا 
لمتشريعات السارية تعكيض المستخدميف عف األجر أك المرتب أك الدخل المفقكد 

 .بسبب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة

 المادة الثامنة
يستمر صرؼ المعاشات الضمانية التي منحت لممستخدميف أك الباقيف عمى 
قيد الحياة مف المستحقيف عنيـ كفقًا لتشريعات الضماف االجتماعي في بمد العمل، 

 .كما يجكز استبداليا برأس ماؿ المعاش
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 المادة التاسعة
 :ال يخضع ألحكاـ ىذه االتفاقية الفئات اآلتية

 . البعثات الدبمكماسية كالقنصمية -1

 . البعثات الفنية ذات الصبغة العسكرية -2

 . مستخدمك كسائل النقل البحرؼ كالجكؼ كالبرؼ  -3
 .عند كجكدىـ في بمد الطرؼ المتعاقد اآلخر لغير غرض النقل الداخمي

 المادة العاشرة
يتـ تبادؿ الخبرة بيف المؤسسات المختصة في مجاؿ الحماية االجتماعية 
 .كمجاالت تأىيل كا عادة تأىيل المعاقيف بما يخدـ تطكير ىذا العمل بيف البمديف

 المادة الحادي عشر
بغية تطبيق ىذه االتفاقية فإف الجيات المختصة أك مؤسسات الضماف 

 :االجتماعي في كبل البمديف المتعاقديف تقـك بما يمي
 إجراء اتصاالت مباشرة فيما بينيما ألجل االتفاؽ عمى اإلجراءات الخاصة  -1

 .بالتطبيق

 . إجراء التعاكف اإلدارؼ المتبادؿ مجاناً  -2

 تبادؿ نصكص التشريعات الخاصة بالضماف االجتماعي كالتعديبلت التي  -3
 .تدخل عمييا

 المادة الثانية عشر
أؼ خبلؼ يتعمق بتطبيق أك تفسير ىذه االتفاقية يحل عف طريق لجنة مككنة 

 .مف أربعة أعضاء يعيف كل طرؼ اثنيف منيـ

 المادة الثالثة عشر
يتـ التصديق عمى ىذه االتفاقية كفقًا لتشريعات كبل مف الطرفيف كتككف سارية 

المفعكؿ لمدة ثبلث سنكات اعتبارًا مف اليـك األكؿ لمشير الذؼ يمي تاريخ تبادؿ 
كثائق التصديق، كفي حالة عدـ إخطار أحد الطرفيف الطرؼ اآلخر خطيًا كقبل 
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ثبلثة أشير عمى األقل مف تاريخ انقضاء مدة ىذه االتفاقية عف رغبة في تعديل أك 
إلغاء االتفاقية فتجدد مدتيا تمقائيًا، كلمدة سنة كاحدة لكل مرة مع االحتفاظ بالحقكؽ 

 .المكتسبة لممستخدميف المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية في حالة اإللغاء

 المادة الرابعة عشر
 .تـ تحرير ىذه االتفاقية كالتكقيع عمييا بمدينة طرابمس

 ر.ك1397/ربيع اآلخر/28: بتاريخ
 .ـ مف نسختيف أصميتيف1987 (ديسمبر)مف شير الكانكف / 20: المكافق

 
     عػػف  ليبيا                     عػف لجميكرية الجزائرية 

 "دمحم نابي"                  "  فكزي أحمد الشكشككي
 أميف المجنة الشعبية العامة                    كزير العمل كالشئكف االجتماعية 

       لمخدمات العامة
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  ـ91لسنة  (9 )تعميمػػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػػػػػػل رقػػػػػػػػـ 

  بشأف تنفيذ اتفاقية المماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا
  كحككمة الجميكرية الجزائرية الديملراطيػػػػػة الشعبية
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 صندكؽ المماف االجتماعي
 ـ بشأف تنفيذ اتفاقية المماف االجتماعي 91 لسنة 9تعميمات العمل رقـ 

 المكقعة بيف ليبيا ك الجميكرية الجزائرية الديملراطية الشعبية

 أمناء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي في البمديات/ األخكة
 مديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ اإلدارات بالصنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؽ / األخكة
 المستشاركف كرؤساء المكاتب كاألقساـ بالصندكؽ / األخكة

 بعد التحية،،،
ـ كالقكانيف 1980 لسنة 13بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 .المعدلة لو كالمكائح كالقرارات الصادرة بمقتضاه
كعمى اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كحككمة الجزائر 

مف شير الكانكف / 2ر المكافق .ك1397/ربيع األكؿ/28الديمقراطية الشعبية بتاريخ 
ـ بمدينة طرابمس كالتي تـ تبادؿ كثائق التصديق عمييا بتاريخ 1987 (ديسمبر)

 .ـ31/3/1991
 :يراعى في شأف تطبيق أحكاـ االتفاقية المذككرة تعميمات العمل التالية

تعتبر اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كحككمة الجميكرية : أكالًا 
 ـ مف شير الطير 1/4/91الجزائرية الديمقراطية الشعبية سارية المفعكؿ اعتبارًا مف 

 .ألف كتسعمائة ككاحد كتسعكف لمميبلدؼ
 .يطبق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق بجميع البنكد الكاردة باالتفاقية: ثانياًا 
يعفى المستخدميف الدائمكف مف سداد االشتراكات الضمانية فيما يخص فرع : ثالثاًا 

المعاش كالمنح المقطكعة كتسدد عنيـ اشتراكات الرعاية الصحية كالرعاية االجتماعية 
 .كفقًا لتشريعات بمد العمل

تمتـز المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف برصد قيمة اشتراؾ : رابعاًا 
لدػ صندكؽ "ضماف المعاش كالمنح المقطكعة حصة المستخدـ كجية العمل 

 ".الضماف االجتماعي ببمد المكطف



278 

 

كيتقدـ المستخدمكف الدائمكف الذيف تسرؼ بشأنيـ أحكاـ ىذه االتفاقية أك 
المستحقكف عنيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع المعاشات كالمنح 
المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ فرع المعاش في مكاجية أجيزة الضماف االجتماعي 

 .في بمد المكطف
يخضع المستخدمكف غير الدائميف العامميف لدػ المنشآت كالشركات العاممة : خامساًا 

لدػ أحد الطرفيف المتعاقديف لمضماف االجتماعي كتسدد عنيـ االشتراكات الضمانية 
بالكامل بما فييا اشتراؾ فرع المعاش كفقًا لتشريعات بمد العمل، كيتمتعكف بكافة 

حقكقيـ الضمانية المنصكص عمييا في تشريعات بمد العمل، كيحق ليـ تحكيميا إلى 
بمد المكطف عند مغادرتيـ بمد العمل نيائيًا أك بعد الكفاة كما يجكز صرؼ رأسماؿ 

 .المعاش دفعًة كاحدة بداًل مف المعاشات المستحقة
 :سادساًا 

تطبيقًا لممادة السابعة مف االتفاقية تتكلى جيات العمل في بمد العمل كفقًا 
لمتشريعات السارية ببمد العمل تعكيض المستخدميف عف األجر أك المرتب أك الدخل 

 .المفقكد بسبب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة
يستمر صرؼ المعاشات الضمانية التي منحت لممستخدميف أك الباقيف عمى : سابعاًا 

قيد الحياة مف المستحقيف عنيـ كفقًا لتشريعات الضماف االجتماعي في بمد العمل كما 
 .يجكز استبداليا برأسماؿ المعاش

 :ال يخضع ألحكاـ االتفاقية الفئات اآلتية: ثامناًا 
 . البعثات الدبمكماسية كالقنصمية -أ 

 . البعثات الفنية ذات الصبغة العسكرية -ب 

 مستخدمك كسائل النقل البحرؼ كالجكؼ كالبرؼ عند تكاجدىـ في بمد الطرؼ  -ج 
 .المتعاقد اآلخر لغير غرض النقل الداخمي

تعتبر ىذه التعميمات في غاية األىمية كيطمب التقيد بيا ككضعيا مكضع : تاسعاًا 
التنفيذ اعتبارًا مف تاريخ سرياف االتفاقية كسكؼ نكافيكـ باإلجراءات اإلدارية حاؿ 

 .االتفاؽ عمييا كتكقيعيا
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أية استفسارات بشأف تطبيق أحكاـ ىذه االتفاقية يكاتب بشأنيا إدارة الشئكف : عاشراًا 
 .الضمانية بصندكؽ الضماف االجتماعي

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

 سيف النصر دمحم
 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي

 طرابمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس: صدر في
 ر.ك1401/ صفر/9التاريخ 
 ـ17/8/1991المكافق 
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  كتاب اادارة اللانكنية بالخارجية
  الميبية بشػػػػػػػػػػػػػػػػػأف اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػة
  ليػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػيا كالجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 

 

 

 

  



281 

 

 المكتب الشعبي لالتصاؿ الخارجي
 ر.ك98/صفر/9: التاريخ
 ـ1988/ 2/09: المكافق

 1/5/13/513: الرقـ اإلشارؼ 
 مدير مكتب التعاكف الفني/ األخ

 أمانة الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 بعد التحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ـ، اتفاقيتيف 27/8/1988 بتاريخ 13/1/1/6281تمقينا طي رسالتكـ رقـ 
اثنتيف، كاحدة في مجاؿ العمل كاستخداـ المكارد البشرية كأخرػ لمضماف االجتماعي 
تـ إعدادىا بالجزائر، ككقعنا مف جانب كاحد ىك الجانب الجزائرؼ في انتظار تكقيعيا 

 .مف الجانب العربي الميبي
كفي معرض رّدنا عمى رسالتكـ سنتناكؿ االتفاقيتيف بالمبلحظات مف خبلؿ 

 .السكابق، لنخمص في النياية إلى رأينا بالخصكص

 :مالحظاتنا حكؿ االتفاقيتيف: أكالًا 
 .ـ20/12/87 أف االتفاقيتيف تـ التكقيع عمييما أصبًل بطرابمس في  -1

 أعاد الجانب الجزائرؼ طباعتيما بالجزائر عمى النحك المشار إليو أعبله مع  -2
 .االحتفاظ بمكاف كتاريخ التكقيع كما كردا في النصيف األصمييف

 عند مقارنة النصيف الحالييف بسابقييما، اتضح أف ىناؾ اختبلفًا يتعمق  -3
بمكضكعي االتفاقيتيف أحيانًا، كبشكميما كبالجانب البركتكككلي فييما أحيانًا 

 .آخر

 كاف ليذه اإلدارة مؤاخذات حكؿ بعض نصكص اتفاقية التعاكف في مجاؿ  -4
العمل كاستخداـ المكارد البشرية، أبمغنا بيا في حينو، مقترحيف تعديل تمؾ 
النصكص برسائل متبادلة بيف رئيسي الجانبيف، بل كتكصمنا معكـ بعد 

مراسبلت عدة إلى صبغة مشتركة لمتعديل، كقد قمنا بإعبلـ الجانب الجزائرؼ 
بالتعديبلت كشكميا المقترح، كلكنو لـ يرد رسميًا ال بالمكافقة كال بالتحفع، في 
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نفس الكقت الذؼ أكقفنا فيو اإلجراء بإحالة ىذه االتفاقية إلى المجنة الشعبية 
 .العامة لتأخذ طريقيا إلى المؤتمرات الشعبية

 أما فيما يتعمق باتفاقية الضماف االجتماعي، فإف الجانب العربي الميبي لـ  -5
تكف لديو حياليا أية مبلحظات بعد تكقيعيا، كلـ نتمقى مف الجانب الجزائرؼ 

بالمقابل أية مبلحظات، الشيء الذؼ أدػ بنا إلى المضي في اتخاذ 
اإلجراءات البلزمة لممصادقة عمييا، ىذا فضبًل عف أف الجية الفنية المعنية 
أساسًا بيذه االتفاقية في ليبيا كىي صندكؽ الضماف االجتماعي أكدت لكـ 

 .كلنا مدػ اختبلؼ نصيا الحالي عف سابقو زيادًة كنقصاناً 

 كاف األكلى بالسفارة الجزائرية في طرابمس أف تسمـ االتفاقيتيف رأسًا إلى  -6
المكتب الشعبي لبلتصاؿ الخارجي عف طريق القنكات المعركفة لدييا في ىذا 

 .المكتب

 :رأي ىذه اادارة: ثانياًا 
 :كبناًء عمى ما تقدـ، فإننا نرػ في أمر االتفاقيتيف المذككرتيف ما يمي

أف يتـ تعديل اتفاقية التعاكف في مجاؿ العمل كاستخداـ المكارد البشرية  -أ 
 .برسائل متبادلة بيف رئيسي الجانبيف

أف تستمر اإلجراءات التي بدأت مف جانبينا فيما يتعمق باتفاقية الضماف  -ب 
االجتماعي لبلعتبارات المشار إلييا، كيككف لمجانب الجزائرؼ أف يبدؼ ما 

 .لديو حياليا رسمياً 

 كحتى نمكف الجانب الجزائرؼ مف الرد رسميًا عمى اقتراحنا المتعمق باتفاقية  -ج 
العمل كمف إبداء ما لديو حياؿ اتفاقية الضماف، نعيد إليكـ االتفاقيتيف مكضكع 

 .رسالتكـ التي أشرنا إلييا أعبله

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو
 

            عبدد أحمد الخرباش
        مدير إدارة المعاىدات كالشئكف اللانكنية
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 اتفاقيت انضًاٌ االجتًاعــــي
 اني دول احتاد املغزاي انعزاي
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 إف ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا
 كالجميكرية التكنسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 كالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 كالمممكة المغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 كالجميكرية اإلسبلمية المكريتانية

انطبلقًا مف أحكاـ معاىدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، السيما المادة الثالثة 
 .منيا

 .كسعيًا منيا لتحقيق أىداؼ االتحاد، كتنفيذًا لبرنامج عممو

كتشجيعًا لتنقل مكاطني المغرب العربي في دكؿ االتحاد لممارسة النشاط 
 .االقتصادؼ كاالجتماعي مع ضماف حقكقيـ

 .كتأكيدًا لمبدأ المساكاة في المعاممة بيف مكاطني دكؿ اتحاد المغرب العربي

ككعيًا منيا بضركرة تأميف حماية اجتماعية لمكاطني االتحاد تشمل جميع 
 .فركع الضماف االجتماعي باستثناء التأميف عف البطالة

كتأكيدًا لمبدأ استفادة مكاطني كل دكلة متعاقدة مف اتفاقيات الضماف 
االجتماعي المبرمة بينيا كبيف كل دكلة أخرػ أك بيف جميع دكؿ االتحاد بالجمع عند 

 .الضركرة بيف فترات التأميف المنجزة في ظل كل نظاـ

كتأكيدًا لمبدأ تحكيل المنافع كالمزايا التي تقع عمى عاتق إحدػ أك عدة 
 .مؤسسات مغاربية مدينة بغض النظر عف محل إقامة المستفيد داخل دكؿ االتحاد

كرغبًة في إعطاء ىذه المبادغ المفعكؿ الكامل كذلؾ بإبراـ اتفاقية عامة تيدؼ 
إلى التنسيق كالمبلئمة بيف تشريعات الضماف االجتماعي السارية المفعكؿ في كل 

 .دكلة مف دكؿ االتحاد كخطكة أكلى نحك تكحيد ىذه التشريعات
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 :اتفلت عمى ما يمي

 الجزء األكؿ
 أحكاـ عامة

 :المادة األكلى
 لغرض تطبيق ىذه االتفاقية تدؿ األلفاظ التالية عمى المعاني المبينة أماميا  -1

 :ما لـ تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ

القكانيف كالمقتضيات التشريعية كالتنظيمية ككل اإلجراءات : التشريعات -أ 
األخرػ السارية المفعكؿ في مجاؿ الضماف االجتماعي أك تمؾ التي 
ستصدر مستقببًل في دكؿ اتحاد المغرب العربي األطراؼ في ىذه 

 .االتفاقية

 .الدكلة العضك التي تكجد فكؽ ترابيا المؤسسة المختصة:  البمد المختص -ب 

 .الشخص الحامل لجنسية إحدػ الدكؿ األعضاء:  مكاطف -ج 

الكزير أك األميف أك الكزراء أك األمناء أك السمطة أك : السمطة المختصة -د 
السمطات التي تقابميا التي يرجع إلييا النظر في نظاـ أك أنظمة الضماف 

 .االجتماعي في كل دكلة مف دكؿ اتحاد المغرب العربي المتعاقدة

األجيزة المناط بيا تنفيذ كل أك بعض التشريعات : المؤسسة المختصة -ق 
 .المتعمقة بالضماف االجتماعي في كل دكلة مف الدكؿ المتعاقدة

كل شخص حامل لجنسية إحدػ الدكؿ المتعاقدة كخاضع : المممكف  -ك 
ألحد أنظمة الضماف االجتماعي الجارؼ بيا العمل في كل دكلة مف دكؿ 

 .اتحاد المغرب العربي كذلؾ طبقًا لمتشريع المطبق في ىذه الدكلة

العامل الذؼ يشتغل فكؽ تراب إحدػ الدكؿ المتعاقدة :  العامل الممحق -ز 
لحساب مؤسسة أك مشغل يتبع لو بكيفية اعتيادية كيمحق لمعمل فكؽ تراب 
دكلة متعاقدة أخرػ غير التي يكجد فكؽ ترابيا المقر الرئيسي لممؤسسة أك 

 .لممشغل
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كل عامل يشتغل فكؽ تراب إحدػ الدكؿ المتعاقدة :  العامل الحدكدي -ح 
كيقيـ فكؽ تراب دكلة متعاقدة أخرػ يعكد إلييا كل يـك أك عمى األقل مرًة 

مؤقتًا إلى حيف االندماج " العامل الحدكدؼ"في األسبكع، كيبقى تعريف 
 .الكامل لدكؿ االتحاد

 .مقر اإلقامة االعتيادية لممضمكف أك لذكؼ حقكقو:  ملر ااقامة -ط 

 .مقر التكاجد المؤقت:  ملر ااقامة المؤقتة -ؼ 

األشخاص المعنييف أك المقبكليف بيذه الصفة حسب :  ذكك الحلكؽ  -ؾ 
 .التشريع الذؼ تصف المنافع بمقتضاه

مدد االشتراؾ أك فتح العمل أك المعتبرة كذلؾ أك المدة :  مدد التأميف -ؿ 
كالتي  (أ)المساكية المعمكؿ بيا حسب التشريعات المشار إلييا في الفقرة 

 .أنجزت ىذه المدد في ظميا

جميع المنافع النقدية كالعينية المنصكص عمييا في تشريعات : المنافع -ـ 
 .الضماف االجتماعي المعمكؿ بيا في كل دكلة مف دكؿ االتحاد

 كتأخذ كل األلفاظ كالعبارات األخرػ الكاردة في ىذه االتفاقية نفس المعاني  -2
المقابمة ليا التي يعطييا إياىا التشريع المطبق في كل دكلة مف الدكؿ 

 .المتعاقدة

كسيتـ تحديد قائمة لممصطمحات كالتعريفات المقابمة ليا في تشريع كل دكلة 
 .مف دكؿ االتحاد في الكثيقة المعدة لئلجراءات اإلدارية

 :المادة الثانية
تطبيق ىذه االتفاقية عمى كل التشريعات كاألنظمة الخاصة بالضماف  -1

االجتماعي المعمكؿ بيا في كل دكلة مف دكؿ االتحاد كالسارية المفعكؿ عند 
 :تكقيع ىذه االتفاقية كالتي تغطي

 .منافع المرض كاألمكمة -

 .منافع العجز كالشيخكخة كالمتكفى عنيـ -

 .منافع حكادث الشغل كاألمراض المينية -
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 .المنافع العائمية -

 .المنحة أك اإلعانة عند الكفاة -

 كتطبق ىذه االتفاقية أيضًا عمى كل اإلجراءات القانكنية التي تعدؿ أك تتـ   -2
بمقتضاىا التشريعات السارية المفعكؿ كالمشار إلييا في الفقرة األكلى مف ىذه 

 .المادة

 كما تطبق ىذه االتفاقية عمى كل اإلجراءات التشريعية التنظيمية التي تغطي  -3
فرعًا جديدًا لمضماف االجتماعي أك فئات جديدة في كل دكلة مف دكؿ 

 .االتحاد

 :المادة الثالثة
 :تطبق أحكاـ ىذه االتفاقية عمى- أ

األشخاص مكاطني إحدػ الدكؿ المتعاقدة الخاضعيف أك الذيف كانكا  -1
يخضعكف لتشريع إحدػ الدكؿ المتعاقدة أك لمجمكعة مف التشريعات داخل 

االتحاد ككذلؾ عمى أفراد أسرىـ كذكؼ حقكقيـ، إف لـ يككنكا قد تحصمكا عمى 
 .مستحقاتيـ في السابق

 :ال تسرؼ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى- ب
 الممثميف الدبمكماسييف كالقنصمييف المحترفيف كأشخاص سمؾ الفنييف  -1

 .كاإلدارييف التابعيف لمبعثات كالقنصميات التي يسيرىا قنصل محترؼ

 العامميف بالمصالح التابعة لمبعثات الدبمكماسية كمعاىدة فيينا لمعبلقات  -2
 .القنصمية

 العامميف في مصالح إدارة حككمية تابعة إلحدػ الدكؿ المتعاقدة الذيف  -3
 .يخضعكف لتشريع ىذه الدكلة كالذيف يكفدكف لمعمل بدكلة أخرػ 

 :المادة الرابعة
يخضع المضمكنكف مف مكاطني دكؿ االتحاد العاممكف فكؽ تراب البمد اآلخر 

كالمستحقكف عنيـ لتشريعات الضماف االجتماعي في بمد العمل كيتمتعكف بنفس 
الحقكؽ المؤكلة لمكاطني ىذا البمد كالمنصكص عمييا في ىذه التشريعات شرط تحقق 
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االشتراكات البلزمة المسددة كفق تشريع ىذا البمد مع مراعاة أحكاـ المادة التاسعة مف 
 .ىذه االتفاقية

 :المادة الخامسة
يرادات حكادث الشغل  -1  إف المنافع النقدية لمعجز كالشيخكخة كالمتكفى عنيـ كا 

كاألمراض المينية كالمنح كاإلعانات عند الكفاة المكتسبة طبقًا لتشريعات أحد 
أك عدد مف الدكؿ المتعاقدة ال يمكف أف يطرأ عمييا أؼ نقص أك تغيير أك 
تعميق أك تكقيف أك حجز بسبب إقامة المستفيد فكؽ تراب دكلة أخرػ غير 

 .ذلؾ الذؼ تكجد فكقو المؤسسة المدنية

 كتخضع لمقتضيات الفقرة األكلى كل اإلجراءات الخاصة كالمتعمقة بالزيادة  -2
في المنافع بعد إعادة تقديرىا أك تمؾ المنافع بصرؼ المنافع في شكل رأسماؿ 
كتعكيض عف ىذه المنافع أك برسـ استرجاع معمـك االشتراكات كذلؾ بمكجب 

 .تشريع أحد الدكؿ المتعاقدة
 الجزء الثاني

 األحكاـ المتعملة بالتشريع المطبق
 :المادة السادسة

إف العامل المضمكف الذؼ يشتغل فكؽ تراب دكلة مف الدكؿ المتعاقدة يخضع 
 .لتشريع بمد العمل

 :المادة السابعة
 .يطبق المبدأ الكارد في المادة السادسة عمى العامل ككذا أفراد عائمتو

 :المادة الثامنة
 :إف المبدأ المنصكص عميو في المادة السادسة تدخل عميو االستثناءات التالية

 العامل الممحق الذؼ يشتغل فكؽ تراب إحدػ الدكؿ المتعاقدة لفائدة مؤسسة  -1
أك مشغل يتبع لو بكيفية اعتيادية كيمحق فكؽ تراب دكلة أخرػ يظل خاضعًا 
لتشريع الدكلة التي يكجد فيو مقر المؤسسة أك المشغل عمى أف ال تتعدػ مدة 
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اإللحاؽ ىذه عف سنة قابمة لمتجديد باتفاؽ مشترؾ بيف السمطات المختصة في 
 .كل دكلة

 العامل المضمكف المتنقل كالمستخدـ مف قبل مشغل أك مؤسسة لمنقل الجكؼ  -2
أك البرؼ تمارس نشاطيا داخل دكلتيف أك أكثر مف الدكؿ المتعاقدة يبقى 
خاضعًا لتشريع الدكلة الذؼ يكجد بيا المقر الرئيسي ليذه المؤسسة أك 

 .المشغل

إال أنو إذا كاف العامل مستخدمًا لدػ فرع أك ممثميو دائمة ليذه المؤسسة يكجد 
فكؽ تراب دكلة متعاقدة أخرػ غير الدكلة التي يكجد بيا مقرىا، فإنو يبقى 

خاضعًا لتشريع الدكلة التي يكجد فكؽ ترابيا ىذا الفرع أك ىذه الممثمية 
 .الدائمة

 العماؿ كطاقـ السفينة المكجكدكف عمى ظيرىا بصفة دائمة يخضعكف لتشريع  -3
 .الدكلة التي تحمل السفينة عمميا

أما العماؿ المستخدمكف في مياـ الشحف كاإلفراغ كاإلصبلح كالحراسة فكؽ 
تراب دكلة متعاقدة تتكقف السفينة في أحد مكانئيا فيظمكف خاضعيف لتشريع 

 .ىذه الدكلة

 كيمكف لمدكؿ المتعاقدة أف تتفق بشكل ثنائي أك جماعي عمى استثناءات  -4
 .أخرػ لممبدأ المشار إليو في المادة السادسة
 الجزء الثالث

 أحكاـ خاصة بمختمف المنافع: الباب األكؿ
 : المادة التاسعة

إف المؤسسة المختصة لمدكلة المتعاقدة التي يشترط تشريعيا إنجاز مدد تأميف 
الكتساب الحق في المنافع أك المحافظة عمييا أك استخبلصيا تحتسب عند الضركرة 
مدد التأميف المنجزة في ظل تشريع أؼ دكلة أخرػ متعاقدة ككأنما تعمق األمر بمدد 

 .أنجزت في ظل التشريع الذؼ تطبقو، بشرط أال تترادؼ ىذه المدد
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 :المادة العاشرة
 إف المضمكف ككذا أفراد أسرتو أك ذكؼ حقكقو يستفيدكف مف منافع التأميف  -1

 .عف المرض كاألمكمة طبقًا لمتشريع المطبق في البمد المختص

 تحدد شركط االستفادة مف ىذه المنافع، ككذا طرؽ صرفيا كقكاعد  -2
االستخبلص بيف المؤسسات المختصة في الدكؿ المتعاقدة في الئحة 

 .اإلجراءات اإلدارية
 الباب الثاني

 منافع العجز كالشيخكخة كالمتكفى عنيـ
 :المادة الحادية عشرة

في حالة خضكع المضمكف عمى التكالي كبالتتابع لتشريع دكلتيف أك أكثر مف 
الدكؿ المتعاقد يتـ الجمع عند الضركرة بيف مدد التأميف المنجزة في ظل تشريع كل 

دكلة شريطة أال تترادؼ ىذه المدد كذلؾ بغية اكتساب الحق في المنافع كاستخبلصيا 
 .كالحفاظ عمييا

 :المادة الثانية عشرة
إف المنافع المستحقة لممضمكف أك لذكؼ حقكقو بمكجب التشريعات المعمكؿ 

بيا في الدكؿ المتعاقدة تتـ تصفيتيا مف طرؼ المؤسسة المختصة عمى الشكل 
 :التالي

إما باعتبار مدد التأميف المنجزة فعميًا حسب تشريعيا الخاص أك حسب  -
 .تشريعات الدكؿ المتعاقدة

أك عمى شكل رسمي مستحقًا عمى سبيل منفعة أك راتب أك إيراد يصرؼ  -
لممضمكف أك بطمب منو لمؤسسة بمد إقامة المستفيد كالتي يعكد إلييا صرؼ 

 .المنفعة أك الراتب أك اإليراد

 :المادة الثالثة عشرة
أف شركط كطرؽ تطبيق المقتضيات الكاردة في ىذا الباب يتـ تحديدىا في 

 .الئحة اإلجراءات اإلدارية
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 الباب الثالث
 منافح حكادث الشغل كاألمراض المينية

 :المادة الرابعة عشر
 إف المضمكف المصاب بحادث شغل أك بمرض ميني فكؽ تراب إحدػ  -1

الدكؿ المتعاقدة يكتسب الحق في االستفادة مف المنافع العينية كالنقدية التي 
تقع عمى عاتق المؤسسة المختصة حتى عندما يحكؿ مقر إقامتو إلى تراب 

 .إحدػ الدكؿ المتعاقدة األخرػ 

 كفي حالة تحكيل مقر اإلقامة فإنو يتعيف عمى المضمكف الذؼ يستفيد مف  -2
منافع تقع عمى عاتق مؤسسة مختصة إلحدػ الدكؿ المتعاقدة الحصكؿ عمى 
ترخيص مسبق مف ىذه المؤسسة التي ال يمكنيا رفض ىذا الترخيص إال إذا 

كاف في تحكيل مقر اإلقامة ضرر بحالتو الصحية أك بمكاصمة عبلجو 
 .الطبي

 تقـك الدكلة المتعاقدة بتحديد شركط االستفادة مف ىذه المنافع كطرؽ صرفيا  -3
 .في الئحة اإلجراءات اإلدارية

 الباب الرابع
 المنافع العائمية

 :المادة الخامسة عشر
تؤخذ في االعتبار عند الضركرة مدد التأميف المنجزة في ظل تشريع أؼ دكلة 
مف الدكؿ المتعاقدة األخرػ إذا كاف التشريع الذؼ تطبقو المؤسسة المختصة يشترط 
الكتساب الحق في االستفادة مف المنافع العائمية خضكع المضمكف لمدة معينة مف 

 .التأميف
 :المادة السادسة عشرة

يتكقف اكتساب الحق في المنافع العائمية عندما تككف ىذه األخيرة مستحقة 
 .بمكجب تشريع الدكلة المتعاقدة التي يقيـ األطفاؿ فكؽ ترابيا
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 :المادة السابعة عشرة
يتـ ضبط طرؽ كقكاعد االستفادة مف المنافع العائمية المقررة بيذا الباب في 

 .الئحة اإلجراءات اإلدارية

 :المادة الثامنة عشرة
 :تمتـز الدكؿ المتعاقدة بالخصكص بما يمي

 . كضع لكائح اإلجراءات اإلدارية كالفنية المتعمقة بتنفيذ ىذه االتفاقية -1

 تبادؿ المعمكمات المتعمقة بنصكص التشريعات الخاصة بالضماف االجتماعي  -2
كالتعديبلت التي قد تطرأ عمى ىذه التشريعات كالتي مف شأنيا أف تحدث آثارًا 

 .عمى تطبيق االتفاقية

 تنسيق المكاقف في المحافل كالمنظمات كالجمعيات العربية كالدكلية كالجيكية  -3
 .لمضماف االجتماعي

 التنسيق بما يكفل الحفاظ عمى الحقكؽ المكتسبة لرعاياىا العامميف خارج دكؿ  -4
 .االتحاد

 :المادة التاسعة عشرة
لتطبيق ىذه االتفاقية يتعيف عمى السمطات كالمؤسسات المكمفة بتنفيذىا أف 
تتعاكف كتتكاثف فيما بينيا، كما لك كاف الشأف يدعك إلى تطبيق تشريعيا الخاص، 
كخاصًة فيما يتعمق بتحصيل االشتراكات، كبإجراءات المراقبة الطبية كاالجتماعية 

كبصرؼ المنافع إلى المستفيديف منيا كيتـ التعاكف اإلدارؼ مجانًا، كيمكف لممؤسسات 
 .المختصة في الدكؿ المتعاقدة أف تتفق فيما بينيا عمى استرجاع بعض المصاريف

 :المادة العشركف 
إف جميع العقكد كالكثائق كاألكراؽ الرسمية ميما كاف نكعيا كالكاجب 

استخراجيا لغرض تنفيذ ىذه االتفاقية تعفى مف رسـك التصديق عمى اإلمضاء مف 
 .طرؼ السمطات الدبمكماسية كالقنصمية ككذلؾ مف الحقكؽ العدلية
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 :المادة الكاحدة كالعشركف 
لغرض تطبيق بنكد ىذه االتفاقية يمكف لسمطات كمؤسسات الدكؿ المتعاقدة 

 .أف تتبادؿ المراسبلت فيما بينيا مباشرةً 

 :المادة الثانية كالعشركف 
إف الطمبات كالشاكيات كالتصريحات كااللتماسات التي قد يقع تقديميا بيدؼ 
تطبيق تشريع إحدػ الدكؿ المتعاقدة في أجل معيف لدػ سمطة أك مؤسسة ىذه الدكلة 

المتعاقدة تككف مقبكلة إذا قدمت في نفس األجل لدػ سمطة أك مؤسسة مكازية في 
الدكلة األخرػ المتعاقدة، كفي مثل ىذه الحالة فإف السمطة أك المؤسسة التي كقع 

إشعارىا بيذه الكيفية تكجو فكرًا الطمبات أك الشكايات أك التصريحات أك االلتماسات 
 .لمسمطة أك المؤسسة المختصة في الدكلة األكلى المتعاقدة

 :المادة الثالثة كالعشركف 
يتـ تشكيل لجنة مغاربية لمضماف االجتماعي لممتابعة كالتنسيق تضـ ممثمي  -1

السمطات المختصة لمدكؿ المتعاقدة كيعيد إلى ىذه المجنة بالخصكص بما 
 :يمي

 .دراسة اإلجراءات التنفيذية لتطبيق ىذه االتفاقية كمتابعتيا -أ 

 التشاكر حكؿ المسائل ذات االىتماـ المشترؾ في مجاالت الضماف  -ب 
 .االجتماعي

 كضع برامج مشترؾ لمتعاكف بيف الدكؿ المتعاقدة في مجاؿ الشؤكف  -ج 
 .الضمانية

 دراسة كبحث الكسائل الكفيمة بتقريب كمبلئمة كتحديد التشريعات كمف في  -د 
 .الدكؿ المتعاقدة كالمتعمقة بالضماف االجتماعي

معالجة أية خبلفات قد تبرز عند تطبيق االتفاقية أك تغيير مقتضياتيا،  -ق 
 .كفي حالة عدـ االتفاؽ يعرض األمر عمى تحكيـ السمطات المختصة

 تجتمع المجنة المغاربية لمضماف االجتماعي لممتابعة كالتنسيق بالتناكب في  -2
 .كل دكلة متعاقدة مرًة في السنة عمى األقل أك كمما دعت الضركرة لذلؾ



294 

 

 يحدد النظاـ الداخمي لمجنة باتفاؽ مشترؾ بيف السمطات المختصة لمدكؿ  -3
 .المتعاقدة

 الجزء الخامس
 أحكاـ ختامية

 :المادة الرابعة كالعشركف 
ال تسرؼ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى المدد السابقة لدخكليا حيز التنفيذ باستثناء 

 .الحقكؽ التي تـ اكتسابيا بمقتضى التشريعات أك االتفاقيات
 :المادة الخامسة كالعشركف 

 .إف االتفاقيات التكميمية ككذا مبلحق ىذه االتفاقية تشكل جزءًا ال يتجزأ منيا
 :المادة السادسة كالعشركف 

تبقى االتفاقيات الثنائية أك المتعددة األطراؼ المبرمة بيف دكؿ االتحاد في ىذا 
المجاؿ السارية المفعكؿ، كفي حالة تعارض أحكاميا مع أحكاـ ىذه االتفاقية، يتـ 

 .العمل بما جاء في بنكد ىذه األخيرة
 :المادة السابعة كالعشركف 

يتـ تعديل ىذه االتفاقية بطمب مف إحدػ دكؿ االتحاد بعد مكافقة الدكؿ 
األخرػ كيككف ىذا التعديل سارؼ المفعكؿ بعد التصديق عميو مف كافة دكؿ االتحاد 

 طبقًا لئلجراءات المنصكص عمييا في المادة التالية
 :المادة الثامنة كالعشركف 

 يمكف ألؼ مف الدكؿ المتعاقدة إيقاؼ العمل بيذه االتفاقية بعد مضي خمس  -1
سنكات عمى األقل مف تاريخ دخكليا حيز التنفيذ كيصبح ىذا اإليقاؼ نافذًا 

 .بعد مضي سنة مف تاريخ إببلغ األمانة العامة التحاد المغرب العربي بو

 كفي حالة إيقاؼ العمل بيذه االتفاقية فإنو يحتفع بكل الحقكؽ المكتسبة أك  -2
 .التي ىي في طكر االكتساب تطبيقًا لمقتضياتيا
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 : المادة التاسعة كالعشركف 
تخضع ىذه االتفاقية لمتصديق عمييا مف قبل كافة األعضاء كفقًا لئلجراءات 
المعمكؿ بيا في كل منيا، كيتـ التنفيذ بعد إيداع كثائق المصادقة عمييا مف طرؼ 

ىذه الدكؿ لدػ األمانة العامة التحاد المغرب العربي التي تقـك بإشعار الدكؿ 
 .األعضاء بذلؾ

كقعت ىذه االتفاقية في خمسة نصكص أصمية تتساكػ جميعيا في الحجية 
ر . ك1400 مف شعباف 24 ك 23القانكنية، بمدينة رأس ألنكؼ بميبيا بتاريخ 

 .ـ10/03/1991، 9ىػ المكافق 1411
 

   عػػف ليبيا                    عػػف الجميكرية التكنسية
  إبراىيـ البشاري                الحبيب بف يحيى

  أميف المجنة الشعبية لالتصاؿ                     كزير الشؤكف الخارجية
    الخارجي كالتعاكف الدكلي

عف الجميكرية الجزائرية الديملراطية                    عف المممكة المغربية                            
    الشعبية     عبدالمطيف الفياللي

           سيد أحمد غزالي           كزير الدكلة المكمف
       كزير الشئكف الخارجية       بالشئكف الخارجية كالتعاكف 

 عػػف
 الجميكرية ااسالمية المكريتانية
 حسني كلد ديدي

 كزير الشئكف الخارجية كالتعاكف 
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 اتفاقيت انضًاٌ االجتًاعــــــي اني
 نيبيا ومجهىريت ااكستاٌ اإل الييت
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكرية باكستاف ااسالمية

إف ليبيا كجميكرية باكستاف اإلسبلمية رغبًة منيما في تقكية أكاصر الصداقة 
كاألخكة كتكطيد كتنمية العبلقات المتبادلة بيف بمدييما في مجاؿ الضماف االجتماعي، 

 :تـ االتفاؽ عمى ما يمي
 (1)مادة 

 :ألغراض تطبيق ىذه االتفاقية تعني المصطمحات التالية ما يمي
 :التشريعات- أ

ىي جميع القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات المعمكؿ بيا في كبل البمديف 
 .فيما يتعمق بالضماف االجتماعي، كالتأميف االجتماعي

 :السمطة المختصة- ب
ىك مدير صندكؽ الضماف االجتماعي بالنسبة لميبيا ككزير العمل كالقكػ 

العاممة الباكستانية عبر البحار بالنسبة لحككمة جميكرية باكستاف اإلسبلمية أك أؼ 
 .سمطة أخرػ يعينيا كل طرؼ متعاقد

 :المنظمة المعنية- ج
ىي أجيزة الضماف االجتماعي كالتأميف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ 

 .التشريعات
 :المستخدـ- د

ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذؼ يعمل في بمد الطرؼ اآلخر 
 .كيحصل مقابل عممو عمى أجر أك مرتب أك دخل مف أية جية كانت

 :بمد المكطف- ىػ
 .البمد الذؼ يحمل المستخدـ جنسيتو

 :بمد العمل- ك
 .البمد الذؼ يزاكؿ المستخدـ عممو عمى أرضو
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 (2)مادة 
 .يطبق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق باألحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقية

 (3)مادة 
المستخدمكف التابعكف ألحد الطرفيف المتعاقديف الذيف يعممكف داخل أراضي 
الطرؼ اآلخر، يخضعكف لمضماف االجتماعي، كتسدد اشتراكاتيـ كفقًا لتشريع بمد 

 .العمل، فيما عدا اشتراؾ ضماف المعاش كالمنح المقطكعة
 (4)مادة 

تغطي معاشات الشيخكخة مف قبل بمد المستخدـ ما لـ تنص ىذه االتفاقية 
 .عمى خبلؼ ذلؾ

 (5)مادة 
يتمتع المستخدمكف بالرعاية الصحية كاالجتماعية كتتكلى جيات العمل في بمد 
العمل كفقًا لمتشريعات السارية، تعكيض المستخدميف عف األجر أك المرتب أك الدخل 

 .المفقكد بسبب الكالدة أك المرض أك إصابة العمل أك العجز أك الكفاة
 (6)مادة 

ال يستحق المستخدـ أية منفعة نقدية ضمانية مف المنافع التي يغطييا اشتراؾ 
ضماف المعاش كالمنح المقطكعة بمجرد التصديق عمى ىذه االتفاقية ما لـ تنص ىذه 

 .االتفاقية عمى خبلؼ ذلؾ
 (7)مادة 

يستمر صرؼ المعاشات الضمانية التي منحت لممستخدميف أك لمباقيف عمى 
قيد الحياة مف المستحقيف عنيـ بناًء عمى نصكص اتفاقية الضماف االجتماعي 

السابقة المعقكدة بيف البمديف كفقًا لتشريعات الضماف االجتماعي في بمد العمل يجكز 
 .صرؼ رأسماؿ المعاش ليـ بشرط مكافقتيـ
 (8)مادة 

تسكػ حقكؽ المستخدميف العامميف في كبل البمديف الناشئة عف االشتراكات 
الضمانية التي دفعت لصالحيـ بما فييا االشتراكات المسددة خبلؿ المدة مف 

 :ـ كحتى تاريخ العمل بيذه االتفاقية كفقًا لما يمي23/12/1981
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يستحق المستخدمكف الذيف لـ يتقرر منحيـ معاشات ضمانية في المدة  -أ 
المذككرة أعبله إعانة إجمالية كفقًا لمنظـ كالتشريعات المنظمة ليذه اإلعانة في 

 .بمد العمل

تككف قيمة اإلعانة اإلجمالية المنصكص عمييا في الفقرة السابقة مساكية  -ب 
مف أجر أك مرتب أك دخل المستخدـ الذؼ دفعت االشتراكات  (4.335)لنسبة 

 .الضمانية عمى أساسو كذلؾ مف مجمكع االشتراكات التي سددت لصالحو

 تصرؼ اإلعانة اإلجمالية لممستخدـ بناًء عمى طمبو نقدًا دفعة كاحدة أك تكدع  -ج 
في حسابو في المصارؼ كيجكز تحكيميا إلى عنكانو في مكطنو طبقًا لمنظـ 

 .كاإلجراءات المالية المعمكؿ بيا في بمد العمل

 (9)مادة 
ال تسرؼ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى مف تستثنييـ تشريعات الضماف االجتماعي 

 .المعمكؿ بيا في كل مف البمديف
 (10)مادة 

تقـك السمطة المختصة أك المعنية لدػ كل طرؼ فيما بينيا في سبيل تنفيذ 
 :ىذه االتفاقية بما يمي

 . االتفاؽ عمى اإلجراءات البلزمة لمتطبيق -1

 . االتصاؿ المباشر فيما بينيما التخاذ إجراءات التنفيذ -2

 . تبادؿ المساعدات اإلدارية بدكف مقابل -3

 تبادؿ نصكص التشريعات الخاصة بالضماف االجتماعي كالتعديبلت التي  -4
 .تدخل عمييا

 . التعاكف في مجاؿ األمف الصناعي كا عادة التأىيل لممستخدميف -5

 (11)مادة 
أؼ خبلؼ يتعمق بتطبيق أك تفسير ىذه االتفاقية يحل عف طريق لجنة مككنة 

 .مف أربعة أعضاء يعيف كل طرؼ اثنيف منيما
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 (12)مادة 
تخضع ىذه االتفاقية لمتصديق عمييا كفقًا لتشريعات كل مف الطرفيف 

المتعاقديف كتدخل حيز النفاذ مف اليـك األكؿ مف الشير الميبلدؼ التالي لتبادؿ 
الكثائق النيائية لمتصديق عمييا، كتسرؼ لمدة ثبلث سنكات، كيتجدد العمل بيا تمقائيًا 
لمدد أخرػ مماثمة إال إذا رأػ أحد الطرفيف المتعاقديف إلغاؤىا كذلؾ بإخطار مكتكب 

يكجو إلى الطرؼ اآلخر يميمو ستة أشير عمى األقل، كتدخل ىذه االتفاقية حيز 
النفاذ بصفة مؤقتة مف تاريخ التكقيع عمييا عمى أف يحتفع بالحقكؽ المنصكص 

 .عمييا في ىذه االتفاقية في حالة اإللغاء
 (13)مادة 

 مف 23تعتبر اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بمدينة إسبلـ آباد بتاريخ 
 .ـ ممغاة اعتبارًا مف تاريخ تكقيع ىذه االتفاقية1981شير النكار سنة 

 (14)مادة 
 مف 1399 جمادػ اآلخر 23حررت ىذه االتفاقية بمدينة إسبلـ آباد بتاريخ 

ـ مف نسختيف أصميتيف بالمغتيف 1988 مف شير النكار 13كفاة الرسكؿ المكافق 
 .العربية كاإلنجميزية ككبلىما متساٍك في القكة القانكنية

 
   عػػف ليبيا      عػف جميكرية باكستاف ااسالمية

 صاحب زادة يعلكب خاف/ جادد عزكز الطمحي      السيد/ الميندس
    أميف المجنة الشعبية لممكتب               كزير الخارجية

 الشعبي لالتصاؿ الخارجي كالتعاكف  
 الدكلي
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  ـ1990لسنة  (6)تعميمػػػػػػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 بشأف تنفيذ اتفاقية المماف االجتماعي المكقعة بيف
 ليػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػيا كجميكرية باكستاف ااسالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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  ـ1990لسنة  (6)تعميمات العمل رقـ 
 بشأف تنفيذ اتفاقية المماف االجتماعي المكقعة بيف

 ليبيا
 كجميكرية باكستاف ااسالمية

 .أمناء المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات/ األخكة
 .رؤساء فركع صندكؽ الضماف االجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعي/ األخكة
 .المسجل العاـ كمديرؼ اإلدارات بالصنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؽ / األخكة
 .المستشاركف كرؤساء المكاتب بالصنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؽ / األخكة
 رؤساء أقساـ التسجيل كالتفتيش كالمنافع النقديػػػػػػػػػػػػػػة / األخكة

 .بأمانات المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات

 بعد التحية،،،
ـ كالمكائح 1980لسنة  (13)بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 .الصادرة تنفيذًا لو
كعمى اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية باكستاف 

 مف جمادػ اآلخر 23اإلسبلمية باألحرؼ األكلى في مدينة إسبلـ آباد بتاريخ 
ـ كبصفة نيائية في مدينة طرابمس 1988 مف شير النكار 13ر المكافق .ك1399
 .ـ1989 مف شير الحرث 22ر المكافق .ك1399 ربيع اآلخر 23بتاريخ 

 :فإنو يراعي في شأف تطبيق أحكاـ االتفاقية المذككرة تعميمات العمل التالية
تعتبر اتفاقية الضماف المكقعة بيف ليبيا كجميكرية باكستاف اإلسبلمية نافذة : أكالً 

 مف جمادػ اآلخر 23بصفة مبدئية مف تاريخ تكقيعيا في مدينة إسبلـ آباد بتاريخ 
ـ كبصفة نيائية في طرابمس بتاريخ 1988 مف شير النكار 13ر المكافق . ك1399

فإنو يراعى في شأف تطبيق . ـ22/11/1989ر المكافق .ك1399/ربيع األخر /23
 /أحكاـ االتفاقية المذككرة تعميمات العمل التالية
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تعتبر اتفاقية الضماف بيف ليبيا ك الباكستاف نافذة بصكرة مبدئية مف تاريخ / أكال 
المكافق .ك1399/جمادػ األخر / 23تكقيعيا في إسبلـ أباد بتاريخ 

 . ـ1990مكبصفة نيائية مف أكؿ شير الصيف 13/2/1988
يستمر صرؼ المعاشات السابقة المستحقة لممستخدميف الباكستانييف في ظل : ثانياً 

 1390 ربيع الثاني 17اتفاقية الضماف االجتماعي السابقة المكقعة بتاريخ 
ـ كالمنشكر بمجمكعة تشريعات الضماف االجتماعي الجزء 23/2/1981رالمكافق.ك

 (.434)الثالث صفحة رقـ 
كما يجكز ألصحاب المعاشات الباكستانييف طمب استبداؿ المعاش برأسماؿ 

 .المعاش
تسكػ كتصرؼ اإلعانة اإلجمالية طبقًا لمشركط كالقكاعد المقررة الستحقاقيا : ثالثاً 

كذلؾ لكل مف لـ يتقرر منحو معاشًا ضمانيًا عمى أف تككف قيمة اإلعانة المستحقة 
 .مف األجر أك المرتب المسدد عنو االشتراكات الضمانية (%4.335)بكاقع 

كما يجكز تحكيل اإلعانة اإلجمالية المستحقة لصالح المشترؾ الباكستاني إلى 
مف االتفاقية الجديدة كذلؾ عف المدة  (8)بمده األصمي الباكستاف تنفيذًا ألحكاـ المادة 

 .ـ13/2/1988ـ إلى تاريخ تكقيع االتفاقية الثانية في 23/12/1981مف 
يعفى المستخدمكف الباكستانيكف مف سداد اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة : رابعاً 

ـ كيستمر أداء باقي االشتراكات الضمانية المفركضة 13/2/1988اعتبارًا مف 
 .األخرػ طبقًا ألحكاـ الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش

ال تصرؼ أية معاشات أك منافع نقدية أخرػ يغطييا اشتراؾ المعاش كالمنح : خامساً 
المقطكعة لممستخدميف الباكستانييف اعتبارًا مف تاريخ تكقيع االتفاقية باألحرؼ األكلى 

 .ـ13/2/1988في 
تتـ تسكية أية فركقات لممستحقات الضمانية المسددة مف قبل جيات العمل : سادساً 

ـ تاريخ تكقيع 13/2/1988المختمفة عف العمالة الباكستانية في ليبيا اعتبارًا مف 
االتفاقية في إسبلـ آباد بجميكرية باكستاف اإلسبلمية كذلؾ باستنزاؿ قيمة اشتراؾ 

 .المعاش كالمنح المقطكعة بناًء عمى ما كرد في البند رابعًا مف ىذه التعميمات
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ـ عمى مدد العمل السابقة ليا 23/2/1981ال تسرؼ االتفاقية النافذة في : سابعاً 
 .كتعامل طبقًا لمتشريعات الضمانية النافذة في ليبيا

تعتبر ىذه التعميمات في غاية األىمية كيطمب التقيد بيا ككضعيا مكضع : ثامناً 
مدير إدارة الدراسات كاألبحاث كالعبلقات الدكلية / التنفيذ كاعتبارًا ما كرد برسالة األخ

 مف كفاة 1399 شكاؿ 26 المؤرخة في 19/1579: ص.المكمف تحت رقـ ص
ـ بشأف عدـ تنفيذ االتفاقية حتى تكقيع 1990 مف شير الماء 21الرسكؿ المكافق 

 .اإلجراءات اإلدارية ممغاة
أية استفسارات بشأف تطبيق أحكاـ االتفاقية يكاتب بشأنيا قسـ تنفيذ : تاسعاً 

 .االتفاقيات الضمانية بإدارة الشئكف الضمانية بصندكؽ الضماف االجتماعي
 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

 
 "إبراىيـ قكيدر                "

             أميف لجنة إدارة صندكؽ المماف االجتماعي
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 اتفاقيت انضًـــــاٌ االجتًاعي
 اني نيبيا واجلًهىريت انرتكيت
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف
 ليبيا كالجميكرية التركية

إف ليبيا كحككمة الجميكرية التركية رغـ منيما في تقكية أكاصر الصداقة 
القائمة بيف البمديف، كتأكيدًا لمبدأ المساكاة بالنسبة لتشريعاتيما الخاصة بالضماف 

 .االجتماعي، كبغية تنمية ىذه العبلقات
 :اتفقتا عمى اآلتي

 (1)مادة 
 :لدػ تطبيق ىذه االتفاقية يقصد بالتعابير التالية

 :التشريعات- 1
ىي القكانيف كالمكائح كاألنظمة كالتعميمات المفعكؿ، كالتي ستصدر مستقببًل 

 .في كبل البمديف في مجاؿ الضماف االجتماعي
 :الجية المختصة- 2

 .في ليبيا أمانة المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي
 .كفي الجميكرية التركية كزارة العمل كالضماف االجتماعي

 :المنظمة المعنية- 3
 .ىي أجيزة الضماف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ التشريعات

 :المستخدـ الدائـ- 4
ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ مشركع 

 .عمى بمد الطرؼ اآلخر كيتقاضى مرتبًا مف جية العمل المذككرة
 :المستخدـ غير الدائـ- 5

ىك مكاطف أحد البمديف المتعاقديف الخاضع لمتشريعات الضمانية في بمد 
 .العمل
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 :المستحلكف - 6
ىـ األشخاص الذيف يحق ليـ االستفادة مف المنافع الضمانية كالمنصكص 

 .عمييا في تشريعات الجانبيف
 :الحلكؽ الممانية- 7

 .ىي جميع المعاشات كالمنح المقطكعة النقدية، في تشريعات البمديف
 :بمد المكطف- 8

 .البمد الذؼ يحمل المستخدـ جنسيتو
 :بمد العمل- 9

 .البمد الذؼ يزاكؿ المستخدـ عممو عمى أرضو
 (2)مادة 

 .يطبق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق باألحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقية
 (3)مادة 

يخضع المستخدمكف الدائمكف لدػ المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف 
المتعاقديف التي تقـك بتنفيذ أعماؿ داخل أرض الطرؼ اآلخر لمضماف االجتماعي 

كتسدد اشتراكاتيـ الخاصة بضماف الرعاية الصحية كالرعاية االجتماعية كفقًا لتشريع 
 .البمد الذؼ يتـ بو تنفيذ األعماؿ

 (4)مادة 
تمتـز المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف بتحكيل اشتراؾ 

إلى المنظمة " حصة المستخدـ كحصة جية العمل"ضماف المعاش كالمنح المقطكعة 
 .المعنية في بمد الكطف

 (5)مادة 
يخضع المستخدمكف غير الدائميف العامميف لدػ المنشآت كالشركات العاممة 
لدػ أحد الطرفيف لمضماف االجتماعي كتسدد اشتراكاتيـ بالكامل بما فييا اشتراؾ 

ضماف المعاش كفقًا لتشريعات بمد العمل، كيتمتع ىؤالء المستخدمكف بكافة حقكقيـ 
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الضمانية المنصكص عمييا في تشريعات بمد العمل، كيحق ليـ تحكيميا إلى بمد 
 .المكطف عند مغادرتيـ بمد العمل نيائيًا أك بعد الكفاة
 (6)مادة 

يتقدـ العماؿ الدائمكف المضمكنكف الذيف تسرؼ عمييـ ىذه االتفاقية أك 
المستحقكف عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع 
المعاشات كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ ضماف المعاش في مكاجية أجيزة 

الضماف االجتماعي في بمد المكطف، كال يجكز ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه نظاـ 
 .الضماف االجتماعي في بمد العمل

 (7)مادة 
في حالة عدـ كجكد اشتراؾ ضماني يغطي المساعدات النقدية قصيرة األمد 
في حاالت المرض أك إصابة العمل أك الكالدة، تتكلى جيات العمل في بمد العمل 

كفقًا لمتشريعات السارية تعكيض المستخدميف عف األجر أك المرتب أك الدخل المفقكد 
 .بسبب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة
 (8)مادة 

يستمر صرؼ المعاشات الضمانية التي منحت لممستخدميف أك لمباقيف عمى 
قيد الحياة مف المستحقيف عنيـ بناًء عمى نصكص اتفاقية الضماف االجتماعي 
 .السابقة المعقكدة بيف البمديف ككفقًا لتشريعات الضماف االجتماعي في بمد العمل

 (9)مادة 
يستمر العمل بنصكص اتفاقية الضماف االجتماعي السابقة المعقكدة بيف 

الطرفيف المتعاقديف كترتيبات العمل الصادرة بشأنيا إلى حيف تبادؿ كثائق التصديق 
 .عمى ىذه االتفاقية كالعمل بيا

 (10)مادة 
تضـ مدد العمل السابقة عمى تاريخ العمل بيذه االتفاقية كالتي سدد عنيا 
مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف اشتراكات ضماف المعاش في بمد الطرؼ المتعاقد 

اآلخر إلى مدد العمل التي سدد عنيا ىذا المكاطف اشتراكات في بمد المكطف، لغرض 
تقدير استحقاقو لمعاش الشيخكخة أك العجز الناشئ عف غير إصابة العمل، أك 
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معاش الباقيف عمى قيد الحياة، كذلؾ كفقًا ألحكاـ االتفاقية السابقة المعقكدة بيف 
 .الطرفيف المتعاقديف كأحكاـ الترتيبات اإلدارية الخاصة بتطبيق تمؾ االتفاقية

 (11)مادة 
بغية تطبيق ىذه االتفاقية فإف الجيات المختصة أك مؤسسات الضماف 

 :االجتماعي في كبل البمديف المتعاقديف تقـك بما يمي
 إجراء اتصاالت مباشرة فيما بينيا ألجل االتفاؽ عمى اإلجراءات الخاصة  -1

 .بالتطبيق

 . إجراء التعاكف اإلدارؼ المتبادؿ مجاناً  -2

 تبادؿ نصكص التشريعات الخاصة بالضماف االجتماعي كالتعديبلت التي  -3
 .تدخل عمييا

 (12)مادة 
أؼ خبلؼ يتعمق بتطبيق أك تفسير ىذه االتفاقية يحل عف طريق لجنة مككنة 

 .مف أربعة أعضاء يعيف كل طرؼ اثنيف منيـ
 (13)مادة 

يتـ التصديق عمى ىذه االتفاقية لتشريعات كل الطرفيف المتعاقديف كتككف 
سارية المفعكؿ لمدة ثبلث سنكات اعتبارًا مف اليـك األكؿ لمشير الذؼ يمي تاريخ 
تبادؿ كثائق التصديق، كفي حالة عدـ إخطار أحد الطرفيف لمطرؼ اآلخر خطيًا 

كقبل مدة ثبلثة أشير عمى األقل مف تاريخ مدة ىذه االتفاقية عف رغبتو في تعديل أك 
 .إلغاء االتفاقية فتجدد مدتيا، كلمدة سنة كاحدة لكل مرة

 (14)مادة 
تمغى اتفاقية الضماف االجتماعي المكقع عمييا مف الطرفيف المتعاقديف بتاريخ 

 . ـ بمجرد العمل بيذه االتفاقية1976 مارس 20 المكافق 1396ربيع األكؿ / 19
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 (15)مادة 
/ ذك الحجة/18تـ تحرير ىذه االتفاقية كالتكقيع عمييا بمدينة طرابمس، بتاريخ 

ـ، مف أربع نسخ، اثنتاف منيا بالمغة العربية، 1984/سبتمبر/ 13ر المكافق .ك1393
 .كاثنتاف بالمغة التركية، كلكل مف النصيف نفس القكة القانكنية

 
        عف ليبيا                                         عف الجميكرية التركية

    إبراىيـ الفليو حسف                      الدكتكر مصطفى قممي
 أميف المجنة الشعبية العامة     كزير العمل كالمماف االجتماعي

    لممماف االجتماعي
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  ـ1985لسنة  (10)تعميػػػػػػػػػػػػػػمات العمل رقػػػـ 

 بشأف تطبيق أحكاـ اتفاقية المماف االجتماعي
 المبرمة بيف ليبيا ك الجميكريػػػة التركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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  ـ1985لسنة  (10)تعميمات العمل رقـ 
 بشأف تطبيق أحكاـ اتفاقية المماف االجتماعي
 المبرمة بيف ليبيا ك الجميكرية التركية

ـ كالمكائح 1980لسنة  (13)باإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .الصادرة تنفيذًا لو

 ذك الحجة 18كعمى اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا بتاريخ 
 ذؼ 17ـ، كالمصدؽ عمييا في 1984 سبتمبر 13 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1393
 .ـ1985 أغسطس 3 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1394القعدة 

كعمى اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتطبيق االتفاقية المذككرة فإنو يراعى في 
 :شأف تطبيق أحكاـ االتفاقية كاإلجراءات اإلدارية تعميمات العمل التالية

 بدء سرياف اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كالجميكرية التركية :أكالًا 
 ذك 16كاإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا مكضع التنفيذ كيعمل بيا اعتبارًا مف تاريخ 

 .ـ1985 مف كفاة الرسكؿ المكافق الفاتح مف سبتمبر 1394الحجة 
 .اإلعفاء مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة: ثانياًا 
يعفى المستخدمكف الدائمكف مف دفع اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة  -أ 

مف المرتب أك األجر أك الدخل المقطكعة كالمحددة % 8.5كالمحددة نسبتو 
( 3)مف المرتب أك األجر أك الدخل كذلؾ تطبيقًا لنص المادة % 8.5نسبتو 

 .مف اإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا (2)مف االتفاقية كالمادة 

ال يستحق المستخدمكف الدائمكف المعفكف مف اشتراؾ المعاش بحكـ االتفاقية  -ب 
أؼ نكع مف المعاشات كالمنح النقدية المقطكعة كاإلعانات اإلجمالية التي 

 .يغطييا المعاش كالمنح المقطكعة

 يمـز المستخدـ الدائـ بأداء حصتو في اشتراؾ الرعاية الصحية كاشتراؾ  -ج 
 مف نسبة 5.500الرعاية االجتماعية كالمذيف يمثبلف في مجمكعيما نسبة 

مف المرتب أك األجر أك الدخل شيريًا كيتحمل المستخدـ الدائـ % 1.375
مف المرتب أك األجر أك الدخل شيريًا % 1.375أؼ نسبة % 25منيا نسبة 



313 

 

مف % 35كتتحمل المنشأة أك الشركة التركية في ىذه الحالة ما نسبتو 
 مف المرتب أك األجر شيريًا كمف المعمـك أف 1.925االشتراؾ أؼ نسبة 

اشتراؾ الرعاية الصحية كاشتراؾ الرعاية االجتماعية ينتيي الحق فييما 
 .بانتياء السنة الميبلدية المستحقيف عنيا

يتقدـ المستخدمكف الدائمكف الذيف تسرؼ عمييـ االتفاقية أك المستحقكف عنيـ  -د 
مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع المعاشات 

كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ المعاش في مكاجية أجيزة الضماف 
االجتماعي في تركيا، كال يجكز ليـ ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه أجيزة الضماف 

 .االجتماعي في ليبيا

 :شركط الخضكع لبلتفاقية اإلعفاء مف اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة: ثالثاًا 
يشترط فيمف يخضع لبلتفاقية كيعفى مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح 

 :المقطكعة في ليبيا ما يمي
 .أف يككف المستخدـ تركي الجنسية -أ 

أف يعمل لدػ منشأة أك شركة تركية كقد أكفدتو لتنفيذ مشركع عمى أرض ليبيا  -ب 
 .لحسابيا كيتقاضى مرتبًا أك أجرًا مف ىذه المنشأة أك الشركة

كيسمى المستخدـ الذؼ تنطبق عميو ىذه الشركط بالمستخدـ الدائـ كىك كحده 
دكف غيره الذؼ يتمتع باإلعفاء مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة كذلؾ فيك 

يتميز عف المستخدـ التركي غير الدائـ الذؼ تطبق عميو االشتراكات الضمانية 
 .بالكامل
 :التزاـ المنشأة أك الشركة التركية التي تلـك بتنفيذ مشركع داخل ليبيا: رابعاًا 

عمى كل منشأة أك شركة تركية تمارس نشاطًا داخل ليبيا أف تتقدـ بطمب  -1
التسجيل الضماني إلى أمانة المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية 

المختصة كذلؾ لتسجيل نفسيا كجية عمل كتسجيل العامميف معيا 
كمضمكنيف مشتركيف في خبلؿ فترة ال تزيد عف خمسة عشر يكمًا مف بداية 

 :نشاطيا كجية عمل في ليبيا عمى أف يرفق بطمب التسجيل اآلتي
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شيادة تثبت استخداـ المستخدميف الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية مف الجية  -أ 
 .المختصة في تركيا

قائمة بأسماء المستخدميف الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية تتضمف  -ب 
أسمائيـ بالكامل كتكاريخ ميبلدىـ كتكقيع كل منيـ، كذلؾ تطبيقًا لممادة 

 .مف اإلجراءات اإلدارية المنفذة لبلتفاقية (7)

 إذا طرأ أؼ تغيير عمى عدد المستخدميف الدائميف تقـك المنشأة أك الشركة  -ج 
التركية بإرساؿ ممحق بالمستخدميف الجدد كبداية عمميـ كالمستخدميف 

 .المغادريف كتكاريخ انتياء أعماليـ بميبيا

 تمتـز المنشآت أك الشركات التركية العاممة بميبيا بتحكيل حصة المستخدـ  -2
مف المرتب أك % 5.125الدائـ في اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة كىي 

مف المرتب أك األجر عف % 2.125األجر كحصة المنشأة أك الشركة كىي 
مدة عممو بميبيا إلى أجيزة الضماف االجتماعي في تركيا، كذلؾ لضماف 

 .استمرارية أقدميتو في الضماف االجتماعي في بمده

 تقـك المنشآت أك الشركات التركية بسداد اشتراؾ الرعاية الصحية كاشتراؾ  -3
الرعاية االجتماعية إلى خزينة صندكؽ الضماف االجتماعي شيريًا في ليبيا 

 .كذلؾ عف المستخدميف الدائميف معيا

 يجب أف تحمل الخطابات كالقكائـ كالنماذج الخاصة بالمستخدميف الدائميف  -4
الذيف تشمميـ االتفاقية كالتي ترسل إلى المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي 

 .كلك بختـ رسمي (مستخدـ دائـ تشممو االتفاقية)في بمديات ليبيا عبارة 

 :المستخدمكف غير الدائميف: خامساًا 
يخضع المستخدمكف غير الدائميف مف األتراؾ الذيف يعممكف تبع جيات عمل 
تركية أك أجنبية ممف ال تطبق عمييـ شركط المستخدـ الدائـ الكاردة في البنكد السابقة 

لتشريعات الضماف االجتماعي المعمكؿ بيا في ليبيا كيسجمكف في الضماف 
االجتماعي كغيرىا مف المضمكنيف المشتركيف كتسدد اشتراكاتيـ الضمانية بما في 

تطبيقًا ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ . ذلؾ اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة
 .ـ1980 لسنة 13
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كالئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذًا لو كبذلؾ فإف المستخدـ 
التركي الدائـ الممـز بأداء اشتراؾ الرعاية الصحية كاشتراؾ الرعاية االجتماعية فقط 

 .دكف غيرىما
 :الحلكؽ الممانية المترتبة عمى االتفاقية: سادساًا 
 :المستخدمكف الدائمكف - أ

 يتمتع المستخدمكف الدائمكف األتراؾ بالرعاية الصحية كالرعاية االجتماعية  -1
 .أثناء تكاجدىـ بميبيا

 . استمرارية أقدميتيـ في الضماف االجتماعي في تركيا -2

 يحق لممستخدـ الدائـ أك كرثتو الحصكؿ عمى التقارير الطبية كالبيانات  -3
صابة العمل كالكفاة  .كالمستندات في حاالت المرض كا 

 :المستخدمكف غير الدائميف- ب
 يتمتع المستخدمكف غير الدائميف أك المستحقيف عنيـ بالحقكؽ الضمانية  -1

ـ كالئحة معاشات 1980 لسنة 13التي كفميا قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 . الضماف االجتماعي الصادرة بمقتضاه

كبذلؾ فإنيـ يستحقكف المعاشات الضمانية عند تكافر شركط استحقاقيا 
كيستحقكف أيضًا المنح المقطكعة كاإلعانات اإلجمالية في حالة ال تخكليـ مدة 

 .عمميـ الحصكؿ عمى المعاش الضماني

 يحق ليـ تحكيل الحقكؽ الضمانية إلى بمدىـ تركيا عند مغادرتيـ نيائيًا لميبيا  -2
أك عند الكفاة كفقًا لمتشريعات السارية في ليبيا كال يجكز ليـ مطالبة ىذه 

 .الحقكؽ مف أجيزة الضماف االجتماعي في تركيا

يتمتع المستخدمكف الدائمكف كغير الدائمكف بتعكيضيـ عف األجر أك المرتب - ج
المفقكد بسبب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة كتتكلى جيات العمل التي يعممكف 

 .بيا صرؼ ىذا التعكيض طبقًا لتشريعات العمل في ليبيا
 :التزاـ المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات: سابعاًا 
 تقـك المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية المختصة بتسجيل كطبقًا  -1

ألحكاـ الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش كبناًء عمى طمبات التسجيل 
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الكاردة مف المنشآت أك الشركات التركية العاممة بميبيا أك مف جية العمل 
 .األخرػ كطنية كانت أك أجنبية

 . منح البطاقات الضمانية لمف يتـ تسجيميـ ضمانياً  -2

 تحصيل االشتراكات الضمانية المستحقة طبقًا لقانكف الضماف االجتماعي  -3
جراءاتيا  كالئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش مع مراعاة أحكاـ االتفاقية كا 

 .اإلدارية

 حث المنشآت أك الشركات التركية عمى تحكيل حصة المستخدـ الدائـ  -4
كحصة المنشأة أك الشركة التركية في اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة إلى 
أجيزة الضماف االجتماعي في تركيا لضماف استمرار أقدميتيـ في الضماف 

 .االجتماعي في تركيا

 . تقدـ الرعاية الصحية كالرعاية االجتماعية -5

 منح المنافع النقدية الضمانية إلى مستحقييا مف المستخدميف غير الدائميف  -6
أك كرثتيـ في حالة تكافر شركط استحقاقيا طبقًا ألحكاـ القانكف كالئحة 

 .معاشات الضماف االجتماعي كتعديبلتيا

ىذه التعميمات تعتبر في غاية األىمية فيما يتعمق بتطبيق أحكاـ اتفاقية : ثامناًا 
 .الضماف االجتماعي المعقكدة بيف ليبيا كتركيا

عمى األخكة أمناء المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي كاألخ مدير صندكؽ 
الضماف االجتماعي تنفيذ ىذه التعميمات كضميا إلى اتفاقية الضماف االجتماعي 

 .المشار إلييا كاإلجراءات اإلدارية الصادرة بشأنيا

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

 
                     إبراىيـ الفليو حسف

             أميف المجنة الشعبية العامة لممماف االجتماعي
 صدر في طرابمػػػػػػػػػػػػػػػس 

 ـ25/9/1985المكافق 
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     ااجراءات اادارية الخاصة بتطبيق اتفاقية المماف
 االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كالجميكرية التركيػػػػة 
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 ااجراءات اادارية الخاصة بتطبيق اتفاقية المماف
 االجتماعي المبرمة بيف ليبيا
  كالجميكرية التركية

بعد االطبلع عمى اتفاقية الضماف االجتماعي المعقكدة بيف ليبيا كالجميكرية 
 .ـ1984 سبتمبر 13 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1393 ذؼ الحجة 18التركية بتاريخ 

مف االتفاقية المذككرة فقد  (11)مف المادة  (1)كتنفيذًا لما نصت عميو الفقرة 
ذؼ القعدة  (17)عقد اجتماع مشترؾ بيف األخكة المختصيف في البمديف بتاريخ 

ـ، بأنقرة لغرض تطبيق 1985 أغسطس 3 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1394
 مف كفاة 1394 ذؼ القعدة 17اإلجراءات اإلدارية البلزمة لتنفيذ االتفاقية اعتبارًا مف 

 .ـ1985 أغسطس 3الرسكؿ المكافق 
 (1)مادة 

لغرض تطبيق ىذه االتفاقية كىذه اإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا تدؿ 
 :المصطمحات التالية عمى ما يمي

 :االتفاقية- 1
 1393 ذؼ الحجة 18اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف البمديف بتاريخ 

 .ـ1984 سبتمبر 13مف كفاة الرسكؿ المكافق 
 :ااجراءات اادارية- 2

 .تعني ىذه اإلجراءات
 :التشريعات- 3

ىي القكانيف كالمكائح كاألنظمة كالتعميمات السارية المفعكؿ كالتي ستصدر 
 .مستقببًل في مجاؿ الضماف االجتماعي

 :الجية المختصة- 4
في ليبيا أمانة المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي كفي الجميكرية 

 .التركية كزارة العمل كالضماف االجتماعي
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 :المنظمة المعنية- 5
 .ىي أجيزة لضماف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ التشريعات

 :المستخدـ الدائـ- 6
ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ مشركع 

 .عمى أرض الطرؼ اآلخر كيتقاضى مرتبًا مف جية العمل المذككرة
 :المستخدـ غير الدائـ- 7

ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الخاضع لمتشريعات الضمانية في بمد 
 .العمل

 :المستحلكف - 8
ىـ األشخاص الذيف يحق ليـ االستفادة مف المنافع الضمانية كالمنصكص 

 .عمييا في تشريعات الجانبيف
 :الحلكؽ الممانية- 9

 .ىي جميع المعاشات كالمنح المقطكعة النقدية في تشريعات البمديف
 :بمد المكطف- 10

 .البمد الذؼ يحمل المستخدـ جنسيتو
 :بمد العمل- 11

البمد الذؼ يزاكؿ المستخدـ عممو عمى أرضو كالعبارات كاأللفاظ المحددة في 
 .مف االتفاقية ليا نفس المعنى في ىذه اإلجراءات (1)المادة 

 (2)مادة 
يخضع المستخدمكف الدائمكف لدػ المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف 
المتعاقديف التي تقـك بتنفيذ أعماؿ داخل أرض الطرؼ اآلخر لمضماف االجتماعي 
كيتـ تسجيميـ كمضمكنيف في بمد العمل كتسدد اشتراكاتيـ الخاصة بضماف الرعاية 
االجتماعية كالرعاية الصحية فقط تقـك المنظمة المختصة بتقديميا ليـ كفقًا لتشريع 
البمد الذؼ يتـ فيو تنفيذ األعماؿ كيعفكف مف الخضكع لفرع ضماف المعاش كالمنح 

 .المقطكعة في بمد العمل
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 (3)مادة 
تمتـز المنشآت كالشركات التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف التي تقـك بتنفيذ 

أعماؿ داخل أرض الطرؼ اآلخر بتحكيل حصتيا كحصة المستخدـ الدائـ في 
اشتراكات فرع ضماف المعاش كالمنح المقطكعة المستحقة إلى المنظمة المختصة في 

 .بمد المكاطف كذلؾ كفق تشريع بمد المكطف
 (4)مادة 

عمى الجيات المختصة في البمديف كضع النماذج المتفق عمييا مكضع التنفيذ 
 .كيجرػ العمل بيا اعتبارًا مف تاريخ تطبيق االتفاقية
 (5)مادة 

تتكلى منظمة الضماف االجتماعي في تركيا تقديـ المساعدات النقدية القصيرة  -أ 
صابة العمل كالكالدة لمعماؿ الميبييف العامميف  األمد كمساعدات المرض كا 

 .بتركيا كذلؾ كفق تشريعات الضماف االجتماعي النافدة في تركيا

تتكلى جيات العمل في ليبيا تعكيض العماؿ األتراؾ عف األجر كالمرتب  -ب 
صابة العمل كالكالدة طبقًا لتشريعات الضماف  المفقكد بسب المرض كا 

 .االجتماعي النافدة في ليبيا

 (6)مادة 
تقـك الجيات المختصة أك منظمات الضماف االجتماعي في كبل البمديف 

 :المتعاقديف بما يمي
 االتصاؿ المباشر فيما بينيا لمتابعة تنفيذ االتفاقية كمعالجة المشاكل التي قد  -1

 .تنشأ عند التطبيق

 . تبادؿ المساعدات اإلدارية مجاناً  -2

 . تبادؿ نصكص تشريعات الضماف االجتماعي كالتعديبلت التي تدخل عمييا -3

 (7)مادة 
عمى كل منشأة تمارس نشاطًا في بمد العمل أف تتقدـ إلى المنظمة المعنية 

بالضماف االجتماعي لتسجيل نفسيا كمستخدمييا كذلؾ خبلؿ فترة ال تزيد عف خمسة 
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عشر يكمًا مف تاريخ بدء نشاطيا عمى أف ترفق المنشأة بطمب التسجيل البيانات 
 :التالية
 . شيادة تثبت استخداـ العماؿ الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية -أ 

 قائمة بأسماء العماؿ الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية تتضمف أسماؤىـ الكاممة  -ب 
 .كتكاريخ ميبلدىـ كتاريخ بدء أعماليـ كتكقيع كل منيـ

 (8)مادة 
صادرة عف ( أ)فقرة  (7)يجب أف تككف الشيادات المشار إلييا في المادة 

 .الجية المختصة بالضماف االجتماعي في بمد المكطف
 (9)مادة 

إذا طرأ أؼ تغير عمى عدد العماؿ الدائميف تقـك المنشأة بإرساؿ ممحق 
إلى المنظمة ( ب)فقرة  (7)بأسماء العماؿ الدائميف كما ىك مكضح في المادة 

بالضماف االجتماعي عمى أف يتضمف الممحق تكاريخ بدء عمل ىؤالء العماؿ كتكاريخ 
 .انتياء أعماليـ

 (10)مادة 
يجب أف تحمل الخطابات كالقكائـ كالنماذج الخاصة بالعماؿ الدائميف الذيف 

تشمميـ االتفاقية كالتي ترسل إلى المنظمة المعنية بالضماف االجتماعي في بمد العمل 
 .كلك بختـ رسمي (مستخدـ دائـ تشممو االتفاقية  )عبارة 

 (11)مادة 
في حالة إصابة أؼ مستخدـ دائـ مشمكؿ باالتفاقية بإصابة عمل أك مرض 
ميني كننتج عف ذلؾ اعتبلؿ صحتو أك عجزه أك كفاتو ألؼ سبب كاف في أؼ مف 

البمديف المتعاقديف تقـك المنظمة المعنية في بمد العمل بمساعدة الجية المقابمة ليا في 
بمد المكطف بتقديـ جميع البيانات كالتقارير كالمستندات التي يطمبيا المستخدـ الدائـ 

 .أك كرثتو لمحصكؿ عمى مستحقات في بمد المكطف
 
 
 



322 

 

 (12)مادة 
رساؿ  -أ  تقـك المنظمة المعنية بالضماف االجتماعي في بمد العمل بإصدار كا 

التقارير الطبية التي تحتاجيا المنظمة المعنية بالضماف االجتماعي في بمد 
 .المكطف عندما يككف المستخدـ الدائـ أك غير الدائـ مكجكدًا في بمد المكطف

 يعتد بالتقارير الطبية الصادرة عف الحالة الصحية لممستخدـ الدائـ أك غير  -ب 
 .الدائـ مف المنظمة المعنية في أؼ البمديف المتعاقديف

 (13)مادة 
يتقدـ العماؿ الدائمكف المضمكنكف الذؼ تسرؼ عمييـ ىذه االتفاقية أك 

المستحقكف عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع 
المعاشات كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ ضماف المعاش في مكاجية أجيزة 

الضماف االجتماعي في بمد المكطف كال يجكز ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه نظاـ 
 .الضماف االجتماعي في بمد العمل

 (14)مادة 
يخضع المستخدمكف غير الدائميف العاممكف لدػ المنشآت كالشركات العاممة 
في أؼ بمد مف البمديف المتعاقديف لمضماف كتسدد اشتراكاتيـ بالكامل بما فييا اشتراؾ 
ضماف المعاش كفقًا لتشريعات بمد العمل كيتمتع ىؤالء المستخدمكف أك المستحقكف 
عنيـ بكافة حقكقيـ الضمانية المنصكص عمييا في تشريعات بمد العمل كيحق ليـ 
تحكيل ىذه االشتراكات كالحقكؽ إلى بمد المكطف عند مغادرتيـ نيائيًا بمد العمل أك 

عند الكفاة كال يحق ليـ مطالبة المنظمة المعنية بالضماف االجتماعي في بمد المكطف 
 .بأية حقكؽ ضمانية تغطييا تشريعات الضماف االجتماعي في بمد العمل

 (15)مادة 
أف الطمبات التي تقـك مف قبل المستفيديف مف اتفاقية الضماف االجتماعي إلى 

المنظمة المعنية في أؼ مف البمديف المتعاقديف تعتبر طمبات مقدمة إلى المنظمة 
المعنية في بمد المتعاقد اآلخر كذلؾ مف كجية نفاد المدة المتعمقة بالمنفعة مكضكع 

 .الطمب
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 (16)مادة 
تظل ىذه اإلجراءات اإلدارية معمكاًل بيا طيمة مدة سرياف االتفاقية كتسرؼ مف 

 .تاريخ سريانيا
 1394 ذؼ القعدة 22حررت ىذه اإلجراءات اإلدارية بمدينة إسطنبكؿ بتاريخ 

 .ـ1985 أغسطس 8مف كفاة الرسكؿ المكافق 
مف نسختيف أصميتيف بالمغة العربية كالمغة التركية كلكل منيما نفس القكة 

 .القانكنية
 (كقاف كزر)  مازؽ مصطفى         

     عف ليبيا                             عف الجميكرية التركية
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 االتفاقياث انضًانيت اني نيبيا
 واعض اندول األوروايــــــــــت
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 االتفاقية الممانية المبرمة بيف
  كجميكريػػػػػػػػػػػػة يكغسالفياليبيا
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليػػػػػػػػػػػػػػبيا
 كجميكرية يكغسالفيا االتحادية االشتراكية

إف ليبيا كجميكرية يكغسبلفيا االتحادية االشتراكية، تكطيدًا منيا ألكاصر 
الصداقة القائمة بينيما كرغبًة منيما في تنظيـ عبلقاتيما في مجاؿ الضماف 

 :االجتماعي اتفقتا عمى ما يمي
 (1)مادة 

 :ألغراض تطبيق ىذه االتفاقية تعني المصطمحات التالية كما يمي
 :التشريعات- أ

تعني جميع القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات المعمكؿ بيا في كل مف 
 .البمديف المتعاقديف في مجاؿ الضماف االجتماعي كالتأميف االجتماعي

 :الجية المختصة- ب
 .ىي صندكؽ الضماف االجتماعي بالنسبة لميبيا

 :المنظمة المعنية- ج
ىي أجيزة الضماف االجتماعي كالتأميف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ 

 .التشريعات الضمانية
 :العامل الدائـ- د

ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ مشركع 
 .عمى بمد الطرؼ اآلخر

 (2)مادة 
يعفى العماؿ الدائمكف لدػ أحد الطرفيف المتعاقديف العاممكف عمى أرض 

الطرؼ المتعاقد اآلخر مف سداد اشتراكات ضماف المعاش كالمنح المقطكعة مف قبل 
منظمة الضماف االجتماعي في بمد العمل ألنيـ مشمكلكف بنظاـ الضماف االجتماعي 

 .في بمدىـ األصمي
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 (3)مادة 
عمى جيات العمل التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف التي تتكلى تنفيذ أعماؿ 

عمى أرض اآلخر أف تصدر شيادة ألجيزة الضماف االجتماعي المختصة ببمد العمل 
تبيف فييا أسماء العماؿ الدائميف الذيف يخضعكف ليذه االتفاقية كتكاريخ بداية عمل 

 .كل منيـ كتكقيعاتيـ
 (4)مادة 

مف ىذه االتفاقية عمى مكاطني أحد الطرفيف  (2)تسرؼ أحكاـ المادة 
المتعاقديف المستخدميف بناًء عمى االتفاقية في المجاؿ الفني كالعممي كغيره عمى 

 .أرض الطرؼ المتعاقد اآلخر
 (5)مادة 

يتمتع مكاطنكا الجانبيف المتعاقديف غير المشمكليف باإلعفاء مف سداد اشتراؾ 
ضماف المعاش بكافة أنكاع معاشات التقاعد كالعجز كالكفاة متى تكافرت شركط 

استحقاقيا طبقًا لتشريعات بمد العمل كيحق ليـ تحكيل المعاش إلى بمد المكاطف عند 
 .انتياء مدة عمميـ كمغادرتيـ بمد العمل

 (6)مادة 
جية الضماف االجتماعي التي سدد ليا اشتراكات الضماف االجتماعي استنادًا 

ـ بيف ليبيا كجميكرية يكغسبلفيا االتحادية االشتراكية 1974إلى االتفاقية المبرمة عاـ 
حكؿ تجنب االزدكاج في سداد اشتراكات الضماف االجتماعي كلـ يتـ ردىا إلى 

جيات العمل في الفترة المقررة بتمؾ االتفاقية، عمييا رد جزء منيا طبقًا لتشريعات بمد 
 .العمل إلى تمؾ الجية بناًء عمى طمبيا

 (7)مادة 
يحق لمعامميف المستحقيف لمعاشات ضمانية كفقًا لمتشريعات المعمكؿ بيا في 
 .البمديف المتعاقديف تحكيل ىذه المعاشات إلى بمدىـ األصمي عند مغادرتيـ بمد العمل
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 (8)مادة 
 :تقـك الجيات المختصة في البمديف

 .بكضع اإلجراءات اإلدارية المطمكبة لتنفيذ ىذه االتفاقية -أ 

 .تبادؿ المعمكمات الخاصة باإلجراءات المتخذة منيما لتنفيذ ىذه االتفاقية -ب 

 تقديـ المساعدة مف أؼ جانب إلى الجانب اآلخر فيما يتعمق بأؼ أمر يتصل  -ج 
 .بتنفيذ ىذه االتفاقية

 (9)مادة 
كل نزاع يحدث خبلؿ تطبيق أك تفسير ىذه االتفاقية سيككف مكضع التفاكض 
ذا تعذر حل النزاع خبلؿ ستة أشير  بيف الجيات المعنية لكبل الطرفيف المتعاقديف كا 
مف تاريخ تقديـ الطمب لمتفاكض المنصكص في ىذه المادة تحل لجنة مؤلفة مف 

عضكيف لكل طرؼ مف الطرفيف المتعاقديف عمى أف تككف قرارات ىذه المجنة حاسمة 
 .كممزمة

 (10)مادة 
يتـ التصديق عمى ىذه االتفاقية كفقًا لمقكانيف المعمكؿ بيا في كبل البمديف 
المتعاقديف كتصبح سارية المفعكؿ اعتبارًا مف اليـك األكؿ مف الشير التالي لتبادؿ 

 .كثائق التصديق
 (11)مادة 

تمغى اتفاقية تجنب ازدكاج سداد اشتراكات الضماف االجتماعي المكقعة بيف 
 .ـ كذلؾ اعتبارًا مف تاريخ سرياف ىذه االتفاقية28/5/1974الطرفيف بتاريخ 

 (12)مادة 
يسرؼ مفعكؿ ىذه االتفاقية لمدة زمنية غير محددة كيمكف لكل طرؼ مف 

الطرفيف المتعاقديف إلغاؤىا كلكي ينتيي سرياف ىذه االتفاقية في نياية عاميا الجارؼ 
 .يجب تقديـ طمب كتابي بإلغائيا خبلؿ ثبلثة أشير قبل انتياء العاـ
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 6ر، المكافق .ك1397 رمضاف 1حررت ىذه االتفاقية بمدينة بمغراد بتاريخ 
ـ، مف نسختيف أصميتيف بالمغتيف العربية 1989 (أبريل)مف شير الطير 

   .كالصربككركاتية كلكل منيما نفس القكة القانكنية
 

     عف ليبيا                 عف جميكرية يكغسالفيا االتحادية االشتراكية
 "جكاد ميازينكفيتش"    "دمحم المدني البخاري            "

 أميف المجنة الشعبية العامة لمخزانة  عمك المجمس التنفيذي االتحادي
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 ااجراءات اادارية الخاصة بتنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذ
 اتفاقية المماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا
 كجميكرية يكغسالفيا االتحادية االشتراكػػػػػػػػػػية
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 ااجراءات اادارية الخاصة بتنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ
 اتفاقية المماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا
 كجميكرية يكغسالفيا االتحادية االشتراكيػػػػػػػػػػة

 
تنفيذًا لما جاء بالمادة الثامنة مف اتفاقية الضماف االجتماعي بيف ليبيا 

كجميكرية يكغسبلفيا االتحادية االشتراكية المكقعة بمدينة بمغراد بتاريخ 
ـ، فقد اتفق 1989 (أبريل)مف شير الطير /6ر، المكافق .ك1397/رمضاف/1

صندكؽ الضماف االجتماعي في ليبيا كاألمانة االتحادية لمعمل كالصحة كشئكف 
المحاربيف القدامى كالسياسة االجتماعية في جميكرية يكغسبلفيا االتحادية االشتراكية 

 :عمى اإلجراءات اإلدارية التالية
 (1)مادة 

لغرض تطبيق أحكاـ االتفاقية كىذه اإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا تدؿ 
 :المصطمحات التالية عمى ما يمي

 :االتفاقية- 1
تعني اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية يكغسبلفيا 

مف شير / 6 مف كفاة الرسكؿ، المكافق 1397رمضاف /1االتحادية االشتراكية بتاريخ 
 مف كفاة الرسكؿ 1399 مف ذؼ القعدة 8ـ، كالنافذة مف 1989 (أبريل)الطير 
 .ـ1990 (يكنيو)األكؿ مف شير الصيف / المكافق

 :ااجراءات اادارية- 2
 .تعني ىذه اإلجراءات

 :التشريعات- 3
ىي جميع القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات المعمكؿ بيا في كل مف 

 .البمديف المتعاقديف في مجاؿ الضماف االجتماعي كالتأميف االجتماعي
 :الجية المختصة- 4

 .ىي صندكؽ الضماف االجتماعي بالنسبة لميبيا
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كاألمانة االتحادية لمعمل كالصحة كشئكف المحاربيف القدامى كالسياسة 
 .االجتماعية بالنسبة لجميكرية يكغسبلفيا االتحادية االشتراكية

 :المنظمة المعنية- 5
ىي أجيزة الضماف االجتماعي كالتأميف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ 

 .التشريعات الضمانية
 :العامل الدائـ- 6

ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ مشركع 
 .عمى أرض بمد الطرؼ اآلخر كيتقاضى مرتبو مف جية العمل المذككرة

 :العامل غير الدائـ- 7
ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الخاضع لمتشريعات الضمانية في بمد 

 .العمل
 :بمد العمل- 8

 .ىك البمد الذؼ يزاكؿ العامل عممو عمى أرضو
 :بمد المكطف- 9

 .ىك البمد الذؼ يحمل العامل جنسيتو
 (2)مادة 

يخضع العماؿ الدائمكف لدػ جيات العمل التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف 
التي تقـك بتنفيذ أعماؿ داخل أراضى الطرؼ اآلخر لمضماف كالتأميف االجتماعي 

كمشتركيف كتسدد اشتراكاتيـ الضمانية باستثناء اشتراؾ فرع ضماف المعاش كالمنح 
المقطكعة الذؼ يتـ سداده طبقًا لتشريعات بمد المكطف، عمى أف يتـ تسجيميـ 

 .كمشتركيف لدػ المنظمة المعنية ببمد العمل
 (3)مادة 

تمتـز جيات العمل التي تقـك بتنفيذ أعماؿ عمى أرض الطرؼ المتعاقد اآلخر  -أ 
بتقديـ شيادة إلى المنظمة المعنية في بمد العمل لعماليا الدائميف تتضمف 
تاريخ خضكعيـ لمضماف االجتماعي في بمد المكطف كأسمائيـ بالكامل 



333 

 

كتكاريخ ميبلدىـ كتكاريخ بداية عمل كل منيـ كأجكرىـ أك مرتباتيـ كتكقيعاتيـ 
 .العربية كالصربككركاتية

أف تقـك جيات العمل بتبميغ المنظمة المعنية بأية تغييرات تطرأ عمى العماؿ  -ب 
كأف ترسل المعمكمات الجديدة في  (أ)الدائميف بالشيادة المذككرة في الفقرة 

 .مبلحق سكاًء بالنسبة لمعماؿ الجدد أك الذيف غادركا بمد العمل

 (4)مادة 
مف ىذه اإلجراءات اإلدارية عمى مكاطني أؼ مف  (2)تطبق أحكاـ المادة 

البمديف المتعاقديف العامميف في المجاؿ الفني كالعممي كغيره كالمشمكليف باالتفاقية 
كيعفكف مف اشتراؾ فرع ضماف المعاش كالمنح المقطكعة كيعاممكف معاممة العماؿ 

 .الدائميف
 (5)مادة 

يتقدـ العماؿ الدائمكف كالعاممكف في المجاؿ الفني كالعممي كغيره الذؼ تسرؼ 
عمييـ أحكاـ االتفاقية أك المستحقكف عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف 
حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع المعاشات كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ فرع 
ضماف المعاش كالمنح المقطكعة في مكاجية المنظمة في بمد المكاطف كال يجكز 

 .ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه المنظمة المعنية في بمد العمل
 (6)مادة 

يتمتع مكاطنك الجانبيف المتعاقديف غير مشمكليف باإلعفاء مف سداد اشتراؾ 
ضماف العمل بكافة أنكاع معاشات التقاعد كالعجز كالكفاة متى تكافرت شركط 

 .استحقاقيا طبقًا لتشريعات بمد العمل
كيجكز ليـ أك المستحقيف عنيـ عند مغادرة بمد العمل التقدـ بطمب لمحصكؿ 
عمى حقكقيـ في التقاعد عمى النمكذج المعد ليذا الغرض إلى المنظمة المعنية في 

بمد المكاطف كالتي تقـك بإحالتو إلى المنظمة المعنية في بمد العمل التخاذ اإلجراءات 
 .البلزمة كفقًا لما تقضي بو تشريعات بمد العمل
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 (7)مادة 
يحق ألصحاب المعاشات الضمانية المستحقة طبقًا لتشريعات بمد العمل أك 

 .المستحقكف عنيـ تحكيل ىذه المعاشات عند مغادرة بمد العمل أك عند الكفاة
كما يجكز ليـ استبداؿ ىذه المعاشات برأسماؿ المعاش كفقًا لما تقضي بو 

 .تشريعات بمد العمل
 (8)مادة 

بناًء عمى طمب جية العمل في بمد العمل يتـ رد جزء اشتراؾ المعاش 
المستحق مف االشتراكات المدفكعة، كالناشئة في ظل اتفاقية تجنب االزدكاج في سداد 

اشتراكات الضماف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كجميكرية يكغسبلفيا االتحادية 
 .ـ28/5/1974 المكافق 1394/ مف جمادػ األكؿ/6االشتراكية المكقعة بتاريخ 

 (9)مادة 
يجب أف تحمل الخطابات كالقكائـ كالنماذج الخاصة بالعماؿ الدائميف الذيف 

عامل دائـ )تشمميـ االتفاقية كالتي ترسل إلى المنظمة المعنية في بمد العمل عبارة 
 .كلك بختـ رسمي (تشممو االتفاقية

 (10)مادة 
 .عمى جيات المختصة في البمديف كضع النماذج المتفق عمييا مكضع التنفيذ

 (11)مادة 
تسرؼ ىذه اإلجراءات اإلدارية مف تاريخ سرياف االتفاقية كيعمل بيا طيمة مدة 

 .العمل باالتفاقية كتنتيي بانتيائيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
               ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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حررت ىذه اإلجراءات اإلدارية بمدينة طرابمس مف نسختيف أصميتيف أحدىما 
ر المكافق .ك1400/ شبعاف/12بالمغة العربية كاألخرػ بالمغة كالصربككركاتية بتاريخ 

 .ـ، كلكل النصيف نفس القكة القانكنية1991 (فبراير)مف شير النكار /27
 

 عف صندكؽ المماف االجتماعي   عف األمانة االتحادية لمعمل
 كالصحة كالمحاربيف اللدامى"    عمي دمحم التريكي     "

 عمك المجنة الشعبية لصندكؽ         كالسياسة االجتماعية بجميكرية
       المماف االجتماعي                 يكغسالفيا االتحادية االشتراكية

 "مكمتشيمك ال بكدفيتش                                    "
                                أميف اتحاد جمعيات المتلاعديف

              كالعاجزيف كالمماف الصحي
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  ـ1990لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (7) تعميمػػػػػػػػػػػػػات العمل رقػػػػػػػػػـ 

 بشػػػػػػػػػأف تطبيق أحكػػػػػػػػػػاـ اتفاقية المماف االجتماعػػػػػػػػػػػػػػػي
 المكقعة بيف ليبيا كجميكرية يكغسالفيا االتحادية االشتراكية 

  ـ1989/ 4/ 6بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  
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  ـ1990لسنة   (7)تعميمات العمل رقـ 
 بشأف تطبيق أحكاـ اتفاقية المماف االجتماعي

 المكقعة بيف ليبيا
 كجميكرية يكغسالفيا االتحادية االشتراكية بتاريخ

  ـ1989 مف شير الطير 6
 .أمناء المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي بالبمديات/ األخكة
 .رؤساء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي بالبمديات/ األخكة
المسجل العاـ كمديرؼ اإلدارات كالمستشاريف كرؤساء المكاتب / األخكة

 .بصندكؽ الضماف االجتماعي
رؤساء أقساـ التفتيش كالمنافع النقدية بأمانات الضماف االجتماعي / األخكة
 .في البمديات

 بعد التحية،،،
ـ كالمكائح 1980 لسنة 13بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 

 .الصادرة تنفيذًا لو
كعمى اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كجميكرية يكغسبلفيا 

 مف شير 6:  مف كفاة الرسكؿ المكافق1397 رمضاف 1االتحادية االشتراكية بتاريخ 
 .ـ1989 (أبريل)الطير 

مدير إدارة المعاىدات كالشئكف القانكنية بالمكتب الشعبي / كعمى رسالة األخ
 مف ذؼ القعدة 2 بتاريخ 5/27/1398-1لبلتصاؿ الخارجي كالتعاكف الدكلي رقـ 

ـ بشأف اإلفادة بتبادؿ كثيقتي التصديق عمى 27/5/1990ر المكافق .ك1399
 .االتفاقية المذككرة

لى حيف االتفاؽ عمى اإلجراءات اإلدارية المنفذة لبلتفاقية كتكقيعيا طبقًا  كا 
منيا فإنو يراعى في شأف تنفيذ ىذه االتفاقية تعميمات العمل  (8)ألحكاـ المادة 

 :التالية
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تكضع اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية يكغسبلفيا :أكالًا 
 (أبريل) مف شير الطير 6ر المكافق .ك1397 رمضاف 1االتحادية االشتراكية بتاريخ 

 .ـ1990 (يكليو)ـ مكضع التنفيذ اعتبار مف أكؿ شير الصيف 1989
 :الخاضعكف لبلتفاقية كاإلعفاء مف اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة: ثانياًا 

يشترط فيمف يخضع ألحكاـ االتفاقية في ليبيا كيعفى مف دفع اشتراؾ المعاش 
 :كالمنح المقطكعة ما يمي

 . يكغسبلفي الجنسية -1

 يعمل لدػ شركة يكغسبلفية تقـك بتنفيذ أعماؿ أك مشركع بميبيا كأكفدتو إلى  -2
 .ليبيا لمعمل تبعيا كيتقاضى مرتبو مف ىذه الشركة

 .كيسمى مف تنطبق عميو ىذه الشركط بالعامل الدائـ
تنطبق أحكاـ االتفاقية عمى كل مكاطف يكغسبلفي يعمل داخل ليبيا في - ب

المجاؿ الفني كالعممي تبع الجيات العامة العربية الميبية إذا نص عقد العمل 
عمى اتفاقية الضماف االجتماعي كيسرؼ عميو ما يسرؼ عمى العامل 

 .اليكغسبلفي الدائـ
 أف تصدر شيادة عف الشركة اليكغسبلفية التي تستخدـ العماؿ الدائميف في  -3

ليبيا تتضمف أسماء العماؿ الدائميف بالكامل كتكاريخ ميبلدىـ كبداية عمميـ 
ـ 1990 (يكنيو)كأجكرىـ الشيرية كتكقيعاتيـ اعتبارًا مف أكؿ شير الصيف 

تاريخ نفاذ االتفاقية لمف كاف مكجكد بالعمل داخل ليبيا كقت نفاذىا أك عند 
تسجيل العماؿ الدائميف الجدد بعد التاريخ المذككر كتقدـ ىذه الشيادة بقكائـ 

 .األسماء ألمانة الضماف االجتماعي في البمدية المختصة

 عمى الجيات العربية الميبية العامة التي تستخدـ عماؿ أك مكظفيف  -4
يكغسبلفييف في المجاالت الفنية كالعممية المتضمنة عقكد عمميـ الخضكع 
ألحكاـ اتفاقية الضماف االجتماعي بيف ليبيا كجميكرية يكغسبلفيا االتحادية 

مف البند  (3)االشتراكية تقديـ ذات الشيادة المنصكص عمييا في الفقرة رقـ 
 .مف ىذه التعميمات (ثانياً )
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 :االشتراؾ المماني: ثالثاًا 
ـ يعفى الخاضعكف لبلتفاقية مف 1/6/1990اعتبارًا مف تاريخ نفاذ اتفاقية في 

مف المرتب أك األجر % 8.5دفع اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة الذؼ نسبتو حاليًا 
أك الدخل الشيرؼ المسدد عنو االشتراؾ الضماني كيستمر دفع باقي االشتراكات 
الضمانية المفركضة األخرػ تنفيذًا ألحكاـ الئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش 

 .الصادرة تنفيذًا لقانكف الضماف االجتماعي
عمى أف تجرؼ تسكية أية  فركؽ قد دفعت زيادة عف المستحق بعد نفاذ 

االتفاقية مف قبل الشركات اليكغسبلفية في ليبيا عف العماؿ اليكغسبلفييف الدائميف 
تستنزؿ الفركؽ المستحقة لمشركات المذككرة مف التزاماتيا الشيرية الجارية بشأف 

 .االشتراكات الضمانية

 :العماؿ غير الخامعيف لالتفاقية:  رابعاًا 
بالنسبة لمعماؿ أك المكظفيف اليكغسبلفييف الذيف ال تشمميـ االتفاقية لعدـ 

عمييـ فإنيـ يعاممكف طبقًا لمتشريعات الضمانية  (ثانياً )انطباؽ الشركط الكاردة بالبند 
النافذة في ليبيا بما في ذلؾ سداد كامل االشتراكات الضمانية المفركضة كالتمتع 

 .بكافة المنافع النقدية عند تكافر شركط استحقاقيا

 :الحلكؽ الممانية لمخامعيف لالتفاقية: خامساًا 
مف حيث أف العماؿ الدائميف بالشركات اليكغسبلفية العاممة بميبيا كغيرىـ 

ممف يخضعكف لبلتفاقية مف العامميف بالجيات العامة العربية الميبية معفكف مف دفع 
اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة كبالتالي ال يستحقكف أية منافع نقدية سكاًء معاشات 

أك إعانات إجمالية أك منح مقطكعة كجميع المنافع النقدية التي يغطييا اشتراؾ 
المعاش كالمنح المقطكعة كعمييـ مطالبة ىذه الحقكؽ مف أجيزة الضماف االجتماعي 

 .بيكغسبلفيا
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 :المعاشات السابلة: سادساًا 
يجكز صرؼ كتحكيل المعاشات المكقكفة المستحقة بمكجب تشريعات الضماف 

االجتماعي في ليبيا لمعماؿ اليكغسبلفييف أك المستحقيف عنيـ إلى بمدىـ األصمي 
ـ كال يمتد أثر ىذا اإلجراء 1990 (يكنيو)يكغسبلفيا اعتبارًا مف أكؿ شير الصيف 

 .بصرؼ المعاشات عف المدة السابقة عف التاريخ المذككر
كيطمب االلتزاـ بكل دقة بما كرد فيو ىذه التعميمات ككضعو مكضع التنفيذ 

 .كاعتباره في غاية األىمية كضمو إلى االتفاقية كالتشريعات النافذة
 

     إبراىيـ قكيدر
 أميف لجنة إدارة صندكؽ المماف االجتماعي
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 االتفاقية الممانية المبرمة بيف
 ليبيا كجميكريػػػػػػػػػػػػػػػة مالطػػػػػػػػا
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكرية مالطا

 
إف ليبيا كجميكرية مالطا، رغبًة منيما في تقكية أكاصر الصداقة كتكطيد 
كتنمية العبلقات المتبادلة بيف البمديف في مجاؿ الضماف االجتماعي، تـ االتفاؽ 

 :بينيما عمى ما يمي
 (1)مادة 

 :ألغراض تطبيق ىذه االتفاقية فإف المصطمحات التالية تعني ما يمي
 :التشريعات- أ

جميع القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات المعمكؿ بيا في كبل البمديف فيما 
 .يتعمق بالضماف االجتماعي

 :السمطة المختصة- ب
ىي صندكؽ الضماف االجتماعي بالنسبة لميبيا ككزارة السياسة االجتماعية 

 .بالنسبة لجميكرية مالطا
 :المنظمة المعنية- ج

 .ىي أجيزة أحد الطرفيف المتعاقديف يعمل في بمد الطرؼ اآلخر
 :بمد المكطف- ىػ

 .ىك البمد الذؼ ينتمي إليو المستخدـ
 :بمد العمل- ك

 .ىك البمد الذؼ يعمل عمى أرضو المستخدـ
 (2)مادة 

 .يطبق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق باألحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقية
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 (3)مادة 
يخضع المستخدمكف الذيف يعممكف لدػ جيات عمل في أؼ مف البمديف 

لتشريعات الضماف االجتماعي المعمكؿ بيا في بمد العمل، كتسدد اشتراكاتيـ كفقًا 
 .لذلؾ فيما عدا اشتراؾ ضماف المعاش كالمنح المقطكعة

 (4)مادة 
ال يحق لممستخدميف الذيف تسرؼ عمييـ االتفاقية أك المستحقيف عنيـ مف 
أفراد عائبلتيـ أف يطالبكا المنظمة في بمد العمل بأية حقكؽ خاصة بجميع أنكاع 

 .المعاشات كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ ضماف المعاش
 (5)مادة 

طبقًا لمتشريعات المعمكؿ بيا في كبل البمديف تتكلى جيات العمل، أك المنظمة 
تعكيض المستخدميف الخاضعيف -  حسب األحكاؿ–المعنية التابعة ألؼ مف الطرفيف 

ليذه االتفاقية عف األجر أك المرتب المفقكد بسبب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة 
 .إذا لـ يكف ىناؾ اشتراؾ ضماني يغطي المساعدات النقدية قصيرة األمد

 (6)مادة 
عمى جيات العمل في أؼ مف البمديف المتعاقديف أف تصدر شيادة إلى 

المنظمة المعنية في بمد العمل بأسماء المستخدميف الذيف يخضعكف ليذه االتفاقية 
عمى أف تشمل الشيادة بياف أجكرىـ المشترؾ عنيا كتاريخ بدء استخداميـ كالمدة 

 .المتكقعة ليذا االستخداـ كتكاريخ ميبلدىـ كتكقيعاتيـ
 (7)مادة 

 مف 27كافة االلتزامات المترتبة عمى االتفاقية المعقكدة بيف الطرفيف في 
ـ، تسكػ عمى النحك الكارد في محضر 1972 أكتكبر 5 المكافق 1392شعباف 

 مف 1397 رمضاف 20االتفاؽ الممحق بيذه االتفاقية كالمكقع ما بيف الطرفيف بتاريخ 
 .ـ1988 مف شير الماء 6كفاة الرسكؿ المكافق 

 (8)مادة 
ال تسرؼ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى مف تستثنييـ تشريعات الضماف االجتماعي 

 .في كل مف البمديف
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 (9)مادة 
عمى جيات العمل التي يعمل لدييا مستخدمكف يخضعكف ليذه االتفاقية أف 

تتعاكف في مجاؿ األمف كالسبلمة العمالية كالكقاية مف إصابات العمل كأمراض 
 .المينة مع المؤسسات كالمنظمات المختصة بيذه المسائل في بمد العمل

 (10)مادة 
في سبيل تنفيذ ىذه االتفاقية تقـك السمطات المختصة أك المنظمات المعنية 

 :لدػ كل طرؼ فيما بينيا بما يمي
 .االتفاؽ عمى اإلجراءات البلزمة لمتطبيق -أ 

 .االتصاؿ المباشر فيما بينيا التخاذ إجراءات التنفيذ -ب 

 . تبادؿ المساعدات اإلدارية بدكف مقابل -ج 

 . تبادؿ نصكص التشريعات النافذة كالتعديبلت التي تدخل عمييا -د 

 (11)مادة 
أؼ خبلؼ يقع بيف الطرفيف المتعاقديف بتطبيق ىذه االتفاقية يحل عف طريق 

 .لجنة مف أربعة أعضاء يعيف كل طرؼ اثنيف منيما
 (12)مادة 

تخضع ىذه االتفاقية لمتصديق عمييا كفقًا لمنظـ المتبعة في كل مف البمديف 
المتعاقديف كتسرؼ لمدة ثبلث سنكات مف اليـك األكؿ مف الشير الميبلدؼ 

التالي لتبادؿ الكثيقة النيائية لمتصديق عمييا، كبعد انقضاء ىذه المدة  (الفريفكرؼ )
يمتد العمل بيا تمقائيًا لنفس المدة إال إذا رأػ أحد الطرفيف المتعاقديف إلغاءىا أك 

 .تعديميا بإخطار مكتكب يكجو قبل انتياء مدتيا بثبلثة أشير عل األقل
 (13)مادة 

تـ تحرير ىذه االتفاقية كتكقيعيا مف نسختيف أصميتيف بالمغتيف العربية 
 .كاإلنجميزية ككبل النسختيف ليما نفس القكة القانكنية
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 مف كفاة 1367 مف رمضاف 20حررت ىذه االتفاقية بمدينة فاليتا بتاريخ 
 .ـ1988 (مايك) مف شير الماء 6الرسكؿ، المكافق 

 
   عػػف  ليبيا           عػػف جميكرية مالطا

 "لكيس غاليا"          "إبراىيـ قكيدر         "
 مدير صندكؽ المماف االجتماعي                 كزيرة السياسة االجتماعية
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 ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقية المماف
 االجتماعي بيف ليبيا كجميكرية مالطػػػػػػػػػػػػا
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 ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقية المماف
 االجتماعي بيف ليبيا كجميكرية مالػػػػػػػػػػػػػػػطا

بعد االطبلع عمى اتفاقية الضماف االجتماعي المعقكدة بيف ليبيا كجميكرية 
 . فاليتا1988/مايك/6ر المكافق .ك1397 رمضاف 20مالطا بتاريخ 

كعمى محضر االتفاؽ المبـر بيف البمديف في مجاؿ الضماف االجتماعي 
ـ 1989 (يكنيو) مف شير الصيف 1ر المكافق .ك1398 مف شير شكاؿ 27بتاريخ 

كتنفيذًا لنص المادة العاشرة مف االتفاقية المذككرة فقد عقد اجتماع مشترؾ بيف 
 مف 9، 7ر المكافق .ك1399 مف شير شكاؿ 14، 12المختصيف مف البمديف بتاريخ 

 : حيث تـ االتفاؽ عمى اإلجراءات اإلدارية التالية1990/ مايك/ شير الماء
 (1)مادة 

 :االتفاقية- أ
 20ىي اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كجميكرية مالطا بتاريخ 

 .ـ1988/ مايك/  مف شير الماء6ر المكافق .ك1397رمضاف 
 :ااجراءات اادارية- ب

 .تعني ىذه اإلجراءات
مف  (1)تعني المصطمحات الكاردة بيذه اإلجراءات لنفس المعاني الكاردة بالمادة - ج

 .االتفاقية
 (2)مادة 

يخضع المستخدمكف الذيف يعممكف لدػ جيات عمل مشمكلكف باالتفاقية في 
أؼ مف البمديف المتعاقديف لتشريعات الضماف االجتماعي المعمكؿ بيا في بمد العمل 

كتسدد اشتراكاتيـ الضمانية كفقًا لذلؾ فيما عدا اشتراؾ الضماف المعاش كالمنح 
المقطكعة مع تطبيق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق بتطبيق أحكاـ االتفاقية كىذه 

 .اإلجراءات اإلدارية
 (3)مادة 

يتقدـ المستخدمكف الذيف تسرؼ عمييـ االتفاقية، أك المستحقكف عنيـ مف أفراد 
عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع المعاشات كالمنح 
المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ ضماف المعاش في مكاجية أجيزة الضماف 
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االجتماعي في بمد المكطف كال يجكز ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه أجيزة الضماف 
 .االجتماعي في بمد العمل

 (4)مادة 
تمتـز جيات العمل في بمد العمل بالتقدـ بطمباتيا إلى أجيزة الضماف 

االجتماعي لتسجيميا كتسجيل العامميف معيا ضمانيًا ما لـ يتـ ذلؾ كتقدـ لممنظمة 
المعنية في بمد العمل شيادة تتضمف أسماء المستخدميف الخاضعيف لبلتفاقية بالكامل 

كتكاريخ ميبلدىـ كبداية عمميـ كأجكرىـ كمرتباتيـ الخاضعة لبلشتراؾ الضماني 
ببلغ المنظمة المعنية في بمد العمل بأية تغييرات تطرأ عمى عدد  كتكقيعاتيـ كا 
رساؿ مبلحق لمشيادة المشار إلييا  المستخدميف المسجميف بالشيادة المذككرة كا 

 .لممستخدميف الجدد كالذيف غادركا العمل كتكاريخ ذلؾ
 (5)مادة 

تقـك جيات العمل في أؼ مف البمديف بتعكيض المستخدميف عف األجر أك 
المرتب المفقكد بسبب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة كذلؾ في حالة عدـ كجكد 

 .اشتراؾ يغطي المساعدات النقدية القصيرة األمد
 (6)مادة 

ال تسرؼ االتفاقية كىذه اإلجراءات اإلدارية عمى مف تستثنييـ تشريعات 
 .الضماف االجتماعي في كل مف البمديف المتعاقديف
 (7)مادة 

عمى جيات العمل في كل مف البمديف المتعاقديف أف تتعاكف في مجاؿ األمف 
 .الصناعي كالسبلمة العمالية مع الجيات المختصة في بمد العمل

 (8)مادة 
في حالة إصابة أؼ مستخدـ بإصابة عمل أك مرض ميني أك كفاتو ألؼ 
سبب كاف تقـك المنظمة المعنية في بمد العمل بمساعدة المنظمة المعنية في بمد 

المكطف بتقديـ جميع البيانات كالتقارير كالمستندات التي يطمبيا المستخدـ أك كرثتو 
 .لمحصكؿ عمى حقكقيـ الضمانية في بمد المكطف
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 (9)مادة 
 :تقـك الجيات المختصة في كل البمديف في سبيل تنفيذ االتفاقية بما يمي

 . االتصاؿ المباشر فيما بينيا -1

 . تبادؿ المساعدات اإلدارية -2

 تبادؿ نصكص التشريعات الخاصة بالتأميف االجتماعي كالضماف االجتماعي  -3
 .كتعديبلتيا

 . إعداد النماذج الخاصة بتنفيذ االتفاقية -4

 (10)مادة 
أؼ خبلؼ قد يطرأ بيف الطرفيف يحل عف طريق المراسبلت بالطرؽ المتعارؼ 

ذا لـ يتـ التكصل إلى حل يتـ حمو عف طريق لجنة مشتركة بيف البمديف  عمييا كا 
 .كيككف قرارىا ممزمًا مف تاريخ اعتماده مف الجيات المختصة في البمديف

 (11)مادة 
يعمل بيذه اإلجراءات مف تاريخ العمل باالتفاقية كتظل سارية مدة سرياف 

 .االتفاقية
 (12)مادة 

ر .ك1399 شكاؿ 14حررت ىذه اإلجراءات اإلدارية بمدينة طرابمس بتاريخ 
 مف نسختيف أصميتيف بالمغتيف العربية 1990 (مايك) مف شير الماء 9المكافق 

 .كاإلنجميزية متساكيتيف في القكة القانكنية
 

 عف صندكؽ المماف االجتماعي       عف كزارة السياسة االجتماعية
 "كارميل دي غابربيل"مازؽ مصطفى كداد    

                بميبيا                      بجميكرية مالطا
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 ـ1990لسنػػػػػػػػػػػػػػة  (5)تعميمات العمل رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
  بشأف تطبيق أحكػػػػػػػػػػاـ اتفاقية المماف االجتماعي
 المبرمػػػػػػػػػػػػػػػة بيف ليػػػػبيػػػػػػػػػػػػا كجميكرية مالطػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 ـ بشأف تطبيق أحكاـ اتفاقية1990لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ 
 المماف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا

 كجميكرية مالطا
  ـ 1980 لسنة 13بعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ

 .كتعديبلتو كالمكائح الصادرة تنفيذًا لو

  كعمى اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية مالطا بتاريخ
 1988 (مايك) مف شير الماء 6 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1397 رمضاف 20

 .بمدينة فاليتا

  كعمى اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتطبيق االتفاقية المذككرة فإنو يراعى في
جراءاتيا اإلدارية تعميمات العمل التالية  :شأف تطبيق أحكاـ االتفاقية كا 

 :بدء نفاذ االتفاقية: أكالًا 
تدخل اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية مالطا 

 مف كفاة 1399 رجب 6كاإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا حيز التنفيذ اعتبارًا مف 
 .ـ1990 (فبراير)الرسكؿ المكافق أكؿ شير النكار 

 :ااعفاء مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح الملطكعة: ثانياًا 
يعفى المستخدمكف المالطيكف الذيف يعممكف داخل ليبيا كيخضعكف التفاقية  -أ 

الضماف االجتماعي المبرمة بيف البمديف مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح 
المقطكعة المحدد ببلئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذًا 

ـ كالذؼ تبمغ نسبتو 1980 لسنة 13ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
مف  (3)مف المرتب أك األجر أك الدخل كذلؾ تطبيقًا ألحكاـ المادة % 8.5

 .االتفاقية

ال يستحق المستخدمكف المطالبكف المعفيكف مف أداء اشتراؾ  المعاش كالمنح  -ب 
المقطكعة ألؼ نكع مف المعاشات الضمانية كالمنح النقدية كاإلعانات 

 .اإلجمالية كأية منافع نقدية أخرػ يغطييا اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة
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يتقدـ المستخدمكف المالطيكف الذيف تسرؼ عمييـ االتفاقية أك المستحقكف عنيـ  -ج 
مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع المعاشات 

كالمنافع النقدية األخرػ التي يغطييا اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة في 
 .مكاجية المنظمة المعنية في جميكرية مالطا

كيجكز ليـ ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه المنظمة المعنية في ليبيا كذلؾ تنفيذًا 
 .مف االتفاقية (4)ألحكاـ المادة 

 :نظاـ جيات العمل الكطنية كغير الكطنية بميبيا: ثالثاًا 
يشترط فيمف يخضع لبلتفاقية كيعفى مف أداء المعاش كالمنح المقطكعة في 

 :ليبيا ما يمي
 . أف يحمل الجنسية المالطية -1

 أف يزاكؿ عمل داخل ليبيا لدػ جية عمل مالطية أك ليبية أك مف أؼ جنسية  -2
 .أخرػ يخضعو لمضماف االجتماعي

 أف يبدؼ مكافقتو عمى الخضكع لبلتفاقية بتكقيعو عمى الشيادة التي تصدرىا  -3
 .مف االتفاقية (6)جية العمل التابع ليا تطبيقًا لنص المادة 

 :التزاـ جيات العمل الكطنية كغير الكطنية بميبيا: رابعاًا 
عمى كل جية عمل تزاكؿ نشاط داخل ليبيا كلدييا مستخدميف مالطييف أف  -1

تتقدـ إلى أجيزة الضماف االجتماعي المختصة كذلؾ بتسجيل نفسيا كجية 
عمل كتسجيل العامميف معيا كمضمكنيف مشتركيف خبلؿ مدة ال تزيد عف 

خمسة عشر يكمًا مف بداية نشاطيا كجية عمل في ليبيا عمى أف يرفق بطمب 
 :التسجيل اآلتي

شيادة تثبت استخداـ المستخدميف المالطييف الخاضعيف لبلتفاقية بتكقيع  -أ 
كختـ جية العمل، تتضمف أسماء المستخدميف المالطييف بالكامل كتكاريخ 
ميبلدىـ كبداية عمميـ بميبيا كأجكرىـ أك مرتباتيـ أك دخكليـ الخاضعة 

 .لبلشتراؾ الضماني تكقيعاتيـ

 إذا طرأ أؼ تغيير عمى عدد المستخدميف المالطييف تقـك جية العمل  -ب 
بإرساؿ ممحق بالمستخدميف المالطييف الجدد يتضمف أسمائيـ بالكامل 
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كتكاريخ ميبلدىـ كبداية عمميـ كأجكرىـ أك مرتباتيـ أك دخكليـ 
 .كتكقيعاتيـ

كما يتضمف بيانات المستخدميف المالطييف الذيف انتيت أعماليـ كغادركا 
 .ليبيا

 تمتـز جية العمل بأداء االشتراكات الضمانية المفركضة عمى جميع العامميف  -2
تبعيا باستثناء المستخدميف المالطييف الخاضعيف لبلتفاقية فبل يدفع عنيـ 
 .اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة كتدفع باقي االشتراكات الضمانية األخرػ 

 :الحلكؽ الممانية لممستخدميف المالطييف الخامعيف لالتفاقية: خامساًا 
يتمتع المستخدمكف المالطيكف الخاضعكف لبلتفاقية لكافة المنافع النقدية 
الضمانية التي كفميا قانكف الضماف االجتماعي باستثناء المنافع الضمانية التي 

 .يغطييا اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة فتتكالىا المنظمة بجميكرية مالطا
 :التزاـ أجيزة المماف االجتماعي في البمديات: سادساًا 
 تسجيل المستخدميف المالطييف بعد تسجيل جية العمل التابعيف ليا بناًء عمى  -1

 .طمبات التسجيل المقدمة مف جية العمل

 . منح البطاقات الضمانية لمف يتـ تسجيميـ ضمانياً  -2

 تحصيل االشتراكات الضمانية المستحقة باستثناء اشتراؾ المعاش كالمنح  -3
 .المقطكعة

 تقديـ المنافع الضمانية المستحقة في حالة تكافر شركطيا تطبيقًا لقانكف  -4
 .الضماف االجتماعي كاالتفاقية المكقعة بيف البمديف

 :الحلكؽ المكتسبة في ظل االتفاقية السابلة: سابعاًا 
تعتبر الحقكؽ التأمينية كالضمانية عف تطبيق أحكاـ اتفاقية التأميف 

 مف كفاة 1392/شعباف/27: االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية مالطا بتاريخ
ـ، مدفكعة لمجية المختصة بالضماف االجتماعي في 5/10/1972: الرسكؿ، المكافق
لسنة  (5)ـ، كطبقًا لما كرد بتعميمات العمل رقـ 1990 (فبراير)أكؿ شير النكار 

 .ـ1990
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ىذه التعميمات تعتبر في غاية األىمية فيما يتعمق بتطبيق أحكاـ اتفاقية 
 .الضماف االجتماعي المعقكدة بيف ليبيا كجميكرية مالطا

عمى األخكة أمناء كأعضاء المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي كرؤساء فركع 
المسجل العاـ لصندكؽ الضماف / صندكؽ الضماف االجتماعي في البمديات كاألخ

االجتماعي كاألخكة مدراء اإلدارة كرؤساء المكاتب كالمستشاركف تنفيذ ىذه التعميمات 
 .كضميا إلى اتفاقية الضماف االجتماعي المشار إلييا كاإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا

 
 "إبراىيـ قكيدر"

 أميف لجنة إدارة صندكؽ المماف االجتماعي
 

 ر.ك1399/ ذؼ الحجة/ 1: صدر في طرابمس
 .ـ23/6/1990: المكافق
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  ؼ 2004ر المكافق .ك1372لسنة  (8)تعميمات العمل رقـ 
  ؼ1990لسنة  (5)بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ 

 بشأف تطبيق أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اتفاقيػػػػػػػػػػػػػة الممػػػػػػػػػػاف االجتماعي
 المبرمػػػػػػػػػػة بيف ليبيا كجميكرية مالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 صندكؽ المماف االجتماعي
 ؼ بشأف إعادة صياغة 2004ر المكافق .ك1372لسنة  (8)تعميمات العمل رقـ 

  ؼ1990لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ 
 بشأف تطبيق أحكاـ اتفاقية المماف االجتماعي
 المبرمة بيف ليبيا كجميكرية مالطا

  ؼ 1980لسنة  (13)بعد االطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ
 .كتعديبلتو كالمكائح الصادرة تنفيذًا لو

  كعمى اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية مالطا بتاريخ
 (مايك) مف شير الماء 5:  مف كفاة الرسكؿ المكافق1397رمضاف / 20

 .ؼ بمدينة فاليتا1988

  كعمى اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتطبيق االتفاقية المذككرة فإنو يراعى في
جراءاتيا اإلدارية تعميمات العمل التالية  :شأف تطبيق أحكاـ االتفاقية كا 

 :بدء نفاذ االتفاقية: أكالًا 
تدخل اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية مالطا 

 مف كفاة 1399رجب / 6كاإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا حيز التنفيذ اعتبارًا مف 
 .ؼ1990 (فبراير)الرسكؿ المكافق أكؿ مف شير النكار 

 :ااعفاء مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح الملطكعة:  ثانياًا 
يعفى المستخدمكف المالطيكف الذيف يعممكف داخل ليبيا كيخضعكف التفاقية  -أ 

الضماف االجتماعي المبرمة بيف البمديف مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح 
المقطكعة المحددة ببلئحة التسجيل كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذًا 

ؼ كالذؼ تبمغ نسبتو 1980لسنة  (13)ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
مف  (3)مف المرتب أك األجر أك الدخل كذلؾ تطبيقًا ألحكاـ المادة % 8.5

 .ؼ1/6/1991اعتبارا مف % 10.5االتفاقية كترفع ىذه النسبة إلى 
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ال يستحق المستخدمكف المالطيكف المعفكف مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح  -ب 
المقطكعة ألؼ نكع مف المعاشات الضمانية كالمنح النقدية كاإلعانات 

 .اإلجمالية كأية منافع نقدية أخرػ يغطييا اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة

يتقدـ المستخدمكف المالطيكف الذيف تسرؼ عمييـ االتفاقية أك المستحقكف عنيـ 
مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ خاصة بجميع أنكاع المعاشات كالمنافع 

النقدية األخرػ التي يغطييا اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة في مكاجية المنظمة 
 .المعنية في جميكرية مالطا

كال يجكز ليـ ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه المنظمة المعنية في ليبيا كذلؾ تنفيذًا 
 .مف االتفاقية (4)ألحكاـ المادة 

 :شركط الخمكع لالتفاقية كااعفاء مف اشتراؾ المعاش كالمنح الملطكعة: ثالثاًا 
يشترط فيمف يخضع لبلتفاقية كيعفى مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح 

 :المقطكعة في ليبيا ما يمي
 . أف يحمل الجنسية المالطية -1

 . أف يزاكؿ عمبًل داخل ليبيا يخضعو ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي -2

 :التزاـ جيات العمل الكطنية كغير الكطنية بميبيا: رابعاًا 
عمى كل جية عمل تزاكؿ نشاطًا داخل ليبيا كلدييا مستخدميف مالطييف أف تتقدـ - 1

إلى أجيزة الضماف االجتماعي المختصة كذلؾ بتسجيل نفسيا كجية عمل كتسجيل 
العامميف معا كمضمكنيف مشتركيف خبلؿ مدة ال تزيد عف خمسة عشر يكمًا مف بداية 

 :نشاطيا كجية عمل في ليبيا عمى أف يرفق بطمب التسجيل اآلتي
شيادة تثبت استخداـ المستخدميف المالطييف الخاضعيف لبلتفاقية بتكقيع كختـ  -أ 

جية العمل، تتضمف أسماء المستخدميف المالطييف بالكامل كتكاريخ ميبلدىـ 
كبداية عمميـ بميبيا كأجكرىـ أك مرتباتيـ أك دخكليـ الخاضعة لبلشتراؾ 

 .الضماني كتكقيعاتيـ
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إذا طرأ أؼ تغيير عمى عدد المستخدميف المالطييف تقـك جية العمل بإرساؿ  -ب 
ممحق بالمستخدميف المالطييف الجدد يتضمف أسماءىـ بالكامل كتكاريخ 

 .ميبلدية كبداية عمميـ كأجكرىـ أك مرتباتيـ أك دخكليـ كتكقيعاتيـ
كما يتضمف بيانات المستخدميف المالطييف الذيف انتيت أعماليـ كغادركا ليبيا 

تمتـز جية العمل بأداء االشتراكات الضمانية المفركضة عمى جميع العامميف بيا 
باستثناء المستخدميف المالطييف الخاضعيف لبلتفاقية فبل يدفع عنيـ اشتراؾ المعاش 

 .كالمنح المقطكعة تدفع باقي االشتراكات الضمانية األخرػ 

 :الحلكؽ الممانية لممستخدميف المالطييف الخامعيف لالتفاقية: خامساًا 
يتمتع المستخدمكف المالطيكف الخاضعكف لبلتفاقية لكافة المنافع الضمانية 

التي كفميا قانكف الضماف االجتماعي باستثناء المنافع الضمانية التي يغطييا اشتراؾ 
 .المعاش كالمنح المقطكعة فتتكالىا المنظمة المعنية بجميكرية مالطا

 :التزاـ أجيزة المماف االجتماعي في الفركع: سادساًا 
 تسجيل المستخدميف المالطييف بعد تسجيل جية العمل التابعيف ليا بناًء عمى  -1

 .طمبات التسجيل المقدمة مف جية العمل

 . منح البطاقات الضمانية لمف يتـ تسجيميـ ضمانياً  -2

 تسجيل االشتراكات الضمانية المستحقة باستثناء اشتراؾ المعاش كالمنح  -3
 .المقطكعة

 تقديـ المنافع الضمانية المستحقة في حالة تكافر شركطيا تطبيقًا لقانكف  -4
 .الضماف االجتماعي كاالتفاقية المكقعة بيف البمديف

 :الحلكؽ المكتسبة في ظل االتفاقية السابلة: سابعاًا ًا 
تعتبر الحقكؽ التأمينية كالضمانية الناشئة عف تطبيق أحكاـ اتفاقية التأميف 

 مف كفاة 1392/شبعاف/27: االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية مالطا بتاريخ
ؼ مدفكعة لمجية المختصة بالضماف االجتماعي في 5/10/1972: الرسكؿ المكافق
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جميكرية مالطا كذلؾ حتى تاريخ نفاذ اتفاقية الضماف االجتماعي في أكؿ شير 
 .ؼ1990ؼ كطبقًا لما كرد بتعميمات العمل في سنة 1990 (فبراير)النكار 

ىذه التعميمات تعتبر في غاية األىمية فيما يتعمق بتطبيق أحكاـ اتفاقية 
 .الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية مالطا

 .كعمى كل فيما يخصو تنفيذىا
 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

 
 أحمد سعيد الشريف. د

 أميف المجنة الشعبية لصندكؽ المماف االجتماعي
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 االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الممانية 
 المبرمة بيف ليبيا كاليكناف
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كالجميكرية اليكنانية

إف ليبيا كالجميكرية اليكنانية رغبًة منيما في تقكية أكاصر الصداقة القائمة 
بيف البمديف، كتأكيدًا لمبدأ المساكاة بالنسبة لتشريعاتيما الخاصة بالضماف االجتماعي 

 :كبغية تنمية ىذه العبلقات اتفقا عمى اآلتي
 (1)مادة 

 :التشريعات- 1
ىي القكانيف كالمكائح كاألنظمة كالتعميمات السارية المفعكؿ كالتي ستصدر 

 .مستقببًل في كبل البمديف في مجاؿ الضماف االجتماعي
 :الجية المختصة- 2

 .في ليبيا صندكؽ الضماف االجتماعي
 :المنظمة المعنية- 3

 .ىي أجيزة الضماف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ التشريعات
 :المستخدـ- 4
 :المستخدـ الدائـ- أ

ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذيف يعمل لدػ جية عمل تتبع بمد 
المكاطف كتخضع لتشريعاتو كتقـك بتنفيذ أعماؿ عمى أراضى الطرؼ اآلخر كيتقاضى 

 .مرتبو أك أجره مف جية العمل المذككرة
 :المستخدـ غير الدائـ- ب

ىك مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف كالذؼ يعمل لدػ جية عمل ال تتبع بمد 
 .المكاطف كتقـك بأعماؿ عمى أراضي الطرؼ اآلخر

 :المستحلكف - 5
ىـ األشخاص الذيف يحق ليـ االستفادة مف المنافع الضمانية المنصكص 

 .عمييا في تشريعات الجانبيف
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 :الحلكؽ الممانية- 6
 .ىي جميع المعاشات المنصكص عمييا في تشريعات البمديف

 :بمد المكطف- 7
 .البمد الذؼ يحمل المستخدـ جنسيتو

 :بمد العمل- 8
 .البمد الذؼ يزاكؿ المستخدـ عممو عمى أرضو
 (2)مادة 

 .يطبق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق باألحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقية
 (3)مادة 

يخضع المستخدمكف الدائمكف لتشريعات الضماف االجتماعي في بمد العمل 
 .كتسدد اشتراكاتيـ الضمانية بالكامل فيما عدا اشتراؾ ضماف المعاش

 (4)مادة 
يتقدـ المستخدمكف الدائمكف المضمكنكف الذيف تسرؼ عمييـ ىذه االتفاقية أك 

المستحقكف عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ بجميع أنكاع 
المعاشات التي يغطييا اشتراؾ ضماف المعاش في مكاجية أجيزة الضماف 

االجتماعي في بمد المكطف كال يجكز ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه الضماف االجتماعي 
 .في بمد العمل

 (5)مادة 
تمتـز جيات العمل التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف بسداد قيـ اشتراكات 

 .ضماف المعاش لدػ صندكؽ الضماف االجتماعي ببمد المكطف
 (6)مادة 

يخضع المستخدمكف غير الدائمكف لمضماف االجتماعي كتسدد اشتراكاتيـ 
بالكامل بما فييا اشتراؾ ضماف المعاش لتشريعات بمد العمل كيتمتع ىؤالء 

 .المستخدمكف بكافة حقكقيـ الضمانية المنصكص عمييا في تشريعات بمد العمل
كفي حالة مغادرة المستخدـ غير الدائـ نيائيًا لبمد العمل أك عند الكفاة دكف أف 
يستحق أيًا مف المعاشات الضمانية أك اإلعانة االجتماعية فإف عمى المنظمة المعنية 
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في بمد العمل أف تحكؿ حصتو في اشتراؾ ضماف المعاش في االشتراكات المسددة 
 .لصالحو إلى المنظمة المعنية في بمد المكطف
 (7)مادة 

ـ كحتى تاريخ تطبيق ىذه االتفاقية تحدد الحصة 1/6/1981اعتبارًا مف  -أ 
مف أجر أك  (%4.335)القابمة لبلسترجاع مف اشتراؾ ضماف المعاش بنسبة 

مرتب المضمكف المشترؾ الخاضع لبلتفاقية السابقة كالذؼ دفعت عمى أساسو 
اشتراكات الضماف االجتماعي الشيرية كذلؾ بناًء عمى طمب يقدـ مف 

المضمكف بذاتو أك مف المنظمة المعنية في بمد المكطف بحسب األحكاؿ كفقًا 
لمنماذج التي يتفق عمييا الطرفاف في اإلجراءات اإلدارية، بشرط أال يككف قد 

 .صرؼ لو أؼ معاش ضماني أك اإلعانة اإلجمالية

تككف الحصة القابمة لبلسترجاع مف اشتراكات التأميف االجتماعي المسددة  -ب 
ـ مساكية لحصة جية العمل كحصة المؤمف عميو في اشتراؾ 1/6/1981قبل 

فرع تأميف المعاش مف ىذه االشتراكات، كبشرط أال يككف المؤمف عميو الذؼ 
سددت لصالحو ىذه االشتراكات قد صرؼ لو أؼ معاش تأميني أك إعانة 

 .إجمالية

 (8)مادة 
تدفع لممستخدميف المساعدات قصيرة األمد المستحقة في حاالت المرض أك 

 .إصابة العمل أك الكالدة في بمد العمل كفقًا لمقكانيف السارية فييا
 (9)مادة 

يستمر صرؼ المعاشات الضمانية أك قيمة رأسماليا التي منحت لممستخدميف 
أك الباقيف عمى قيد الحياة عف المستحقيف عنيـ بناًء عمى أحكاـ اتفاقية التأميف 

االجتماعي السابقة المعقكدة بيف البمديف كفقًا لتشريعات الضماف االجتماعي في بمد 
العمل كتحكؿ إلييـ في بمد المكطف كفي حالة قياـ صعكبات تحكؿ دكف ذلؾ، فيجب 

عمى الطرفيف أف يبادركا في أسرع كقت باتخاذ اإلجراءات التي تكفل تحكيل 
 .المعاشات إلى مستحقييا في بمد المكطف
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 (10)مادة 
 :ال تسرؼ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى

أعضاء البعثات الدكلية أك الدبمكماسية أك القنصمية أك أعماؿ الخبرة  -أ 
 .العسكرية

 .أفراد أطقـ السفف كالطائرات لغير المبلحة الداخمية أك الطيراف الداخمي -ب 

 (11)مادة 
تقـك الجيات المختصة في كبل البمديف المتعاقديف بإصدار القرارات البلزمة 

 .لتنفيذ ىذه االتفاقية
 (12)مادة 

 :تقـك المنظمات المعنية في كبل البمديف بما يمي
 إجراء اتصاالت مباشرة فيما بينيا ألجل االتفاؽ عمى اإلجراءات الخاصة  -1

 .بالتطبيق

 . إجراءات التعاكف اإلدارؼ المتبادؿ مجاناً  -2

 . تبادؿ نصكص التشريعات الخاصة بالضماف كالتعديبلت التي تدخل عمييا -3

 . تبادؿ الخبرات في مجاؿ الرعاية االجتماعية كرعاية المعاقيف -4

 (13)مادة 
أؼ خبلؼ يتعمق بتطبيق أك تفسير ىذه االتفاقية يحل عف طرؽ لجنة مككنة 

 .مف أربعة أعضاء يعيف كل طرؼ اثنيف منيـ
 (14)مادة 

يتـ التصديق عمى ىذه االتفاقية كفقًا لتشريعات كل مف الطرفيف المتعاقديف 
كتككف سارية المفعكؿ لمدة ثبلث سنكات اعتبارًا مف اليـك األكؿ لمشير الذؼ يمي 

كفي حالة عدـ إخطار أحد الطرفيف لمطرؼ اآلخر ... تاريخ تبادؿ كثائق التصديق
خطيًا كقبل ثبلثة أشير عمى األقل مف تاريخ انقضاء مدة ىذه االتفاقية عف رغبتو 

 .في تعديل أك إلغاء االتفاقية فتجدد مدتيا تمقائيًا كلمدة سنة كاحدة لكل مرة
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 (15)مادة 
يستمر العمل بنصكص اتفاقية الضماف النافذة بيف الطرفيف بتاريخ 

 .ـ إلى حيف دخكؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ23/4/1982
 (16)مادة 

حررت ىذه االتفاقية مف أربعة نسخ أصمية اثناف منيا بالمغة العربية كاثناف 
بالمغة اليكنانية، كلكل مف النصيف نفس القكة القانكنية، كتـ التكقيع عمييا بمدينة أثينا 

 ـ1988 مف شير المريخ 24 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1397 شبعاف 7بتاريخ 
 

 عػػف ليبيا     عػػف الجميكرية اليكنانية
     سيف النصر دمحم                                 باتاتيسيتركالس

 مدير إدارة الشؤكف الفنية               مدير عاـ التأمينات االجتماعية
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 ااجراءات اادارية الخاصة بتطبيق اتفاقية
 الممػػػػػػػػػػػػػػػػػاف االجتماعػػػػػػػػػػػي بيف ليبيا
 كجميكريػػػػػػػػػػػة اليػػػكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
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 ااجراءات اادارية الخاصة بتطبيق اتفاقية
 المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكرية اليكناف

بعد االطبلع عمى اتفاقية الضماف االجتماعي بيف ليبيا كجميكرية اليكناف 
كالتي تـ التصديق عمييا مف الجانبيف، كبعد تبادؿ كثائق التصديق الذؼ تـ بمدينة 

( 12)ـ، كتنفيذًا لممادة 27/2/1991ر المكافق .ك1400/ شعباف/ 13طرابمس بتاريخ 
 :تـ االتفاؽ عمى ما يمي (أ)فقرة 

 (1)مادة 
 :لغرض تطبيق االتفاقية المذككرة تدؿ المصطمحات التالية عمى ما يمي

 .اتفاقية الضماف االجتماعي بيف ليبيا كجميكرية اليكناف: االتفاقية -أ 

ىي حصة االشتراؾ القابمة لبلسترجاع كفقًا لما : الحصة القابمة لبلسترجاع -ب 
 .نصت عميو االتفاقية

ىي المستندات التي تثبت الحق في الحصكؿ عمى المستحقات :  المستندات -ج 
 .الضمانية

ىي النماذج التي يصدرىا الضماف االجتماعي بميبيا كمؤسسات : النماذج -د 
التأمينات االجتماعي باليكناف كمف أجل تطبيق نصكص االتفاقية كاإلجراءات 

 .اإلدارية

باقي االصطبلحات األخرػ المستعممة في ىذه اإلجراءات اإلدارية ليا نفس - ق 
 .المعنى في التشريعات المطبقة في كل مف البمديف

 (2)مادة 
جراءاتيا اإلدارية كل مف  :تكلى تنفيذ نصكص االتفاقية كا 

ب . ص136شارع البمدية رقـ : "صندكؽ الضماف االجتماعي بميبيا، كعنكاف -أ 
 ".طرابمس (20207)ليبيا مبرؽ - طرابمس  (888)

 8شارع اجيكقسطنيك رقـ : " مؤسسة التأمينات االجتماعية باليكناف كعنكانيا -ب 
كالتي تختص بالتنسيق  (210570)مبرؽ  (15241)أثينا قطاع بريدؼ رقـ 

 .بينيا كبيف المؤسسات التأمينية األخرػ باليكناف
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 (3)مادة 
 مف االتفاقية فإف اشتراكات فرع المعاش بالنسبة 5، 3لتطبيق المادتيف  -أ 

لمعامميف الدائميف يتـ سدادىا في بمد المكطف طبقًا لمتشريعات المطبقة في ىذا 
 .البمد

مف االتفاقية بالنسبة لمعامميف غير الدائميف يتـ تسديد  (6)لتطبيق المادة  -ب 
 .االشتراكات كفقًا لتشريعات بمد العمل

 (4)مادة 
عمى كل جية عمل تمارس نشاطيا في بمد العمل أف تتقدـ لممنظمة المعنية 
بقائمة تتضمف أسماء العامميف الدائميف كأخرػ تتضمف العامميف غير الدائميف كفقًا 

خمسة عشر يكمًا مف بدء  (15)لمنمكذج المعد ليذا الغرض كفي مدة ال تتجاكز 
ذا طرأ أؼ تغيير في عدد العماؿ الدائميف أك غير الدائميف فعمى جية  نشاطيا كا 

 .العمل تقديـ ممحق بالتغيرات التي طرأت إلى المنظمة المعنية ببمد العمل
 (5)مادة 

تككف المراسبلت كالبيانات كالنماذج كالمستندات المقدمة إلى المنظمة المعنية 
في بمد العمل مكقعة كمختكمة مف قبل أحد المنظمتيف المعنيتيف كمصدقًا عمييا مف 

 .المكتب الشعبي العربي الميبي باليكناف أك السفارة اليكنانية بميبيا بحسب األحكاؿ
 (6)مادة 

في حالة مغادرة المستخدـ غير الدائـ نيائيًا لبمد العمل أك في حالة الكفاة دكف 
أف يستحق أيًا مف المعاشات الضمانية أك اإلعانة االجتماعية فعمى المنظمة في بمد 
العمل أف تحكؿ الحصة القابمة لبلسترجاع مف االشتراكات إلى المنظمة المعنية في 

 :بمد المكطف كفقًا لآلتي
يقدـ العامل غير الدائـ طمبًا مرفقًا بو المستندات البلزمة إلى المنظمة المعنية  -أ 

 .في بمد المكطف لتحكيل حصتو القابمة لبلسترجاع مف االشتراكات

 تقـك المنظمة المعنية في بمد المكطف بتحكيل ىذا الطمب مع المستندات إلى  -ب 
المنظمة المعنية في بمد العمل إلجراء التسكية البلزمة كفقًا لمنمكذج المعيد 

 .ليذا الغرض
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 تقـك المنظمة المعنية في بمد العمل بتحكيل حصة االشتراكات القابمة  -ج 
لبلسترجاع كالنمكذج الخاص بيا إلى المنظمة المعنية في بمد المكطف لتقـك 

 .باتخاذ اإلجراءات البلزمة بشأنو لصالح المضمكف 

 (7)مادة 
يتـ تحكيل الحصة القابمة لبلسترجاع مف االشتراكات مف المدة  السابقة 

 :لسرياف ىذه االتفاقية كفقًا لئلجراءات التالية
تقدـ المنظمة المعنية في بمد المكطف البيانات كالمستندات الدالة عمى  -أ 

 .استحقاؽ الحصة القابمة لبلسترجاع إلى المنظمة المعنية في بمد العمل

تقـك المنظمة المعنية في بمد العمل بتسكية الحصة القابمة لبلسترجاع  -ب 
كتحكيميا إلى المنظمة المعنية في بمد المكطف، مع قائمة تبيف أسماء 

 .المستحقيف كمدة الخدمة كالمبالغ المستحقة لكل منيـ

 (8)مادة 
تقـك المنظمة المعنية في بمد العمل بتحكيل القيمة الكمية لممعاش بصفة دكرية 
أك قيمة رأسمالو إلى صاحب المعاش أك المستحقيف عنو مباشرًة مع إحالة قائمة إلى 
المنظمة المعنية في بمد المكطف تتضمف أسماء أصحاب المعاشات كالمبالغ المحكلة 

 .لكل منيـ
كما يقـك أصحاب المعاشات أك المستحقيف عنيـ بإببلغ المنظمة المعنية في 
بمد العمل بأسماء المصارؼ كعناكينيا كأرقاـ حساباتيـ المصرفية المطمكب تحكيل 

 .مستحقاتيـ عف طريقيا
تمتـز المنظمة المعنية في بمد المكطف بإببلغ المنظمة المعنية في بمد العمل 

عف أؼ تغييرات قد تطرأ عمى البيانات الخاصة بصاحب المعاش أك المستحقيف 
 .عنو

 (9)مادة 
تظل ىذه اإلجراءات اإلدارية معمكاًل بيا طيمة مدة سرياف االتفاقية كتسرؼ مف 

 .تاريخ سريانيا
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ذؼ /30حررت ىذه اإلجراءات اإلدارية بمدينة طرابمس بتاريخ 
ـ مف نسختيف أصميتيف بالمغة العربية 12/6/1991ر المكافق .ك1400/القعدة

 .كنسختيف أصميتيف بالمغة اليكنانية كلكل منيما نفس القكة القانكنية
 

   عف الجانب العربي الميبي      عف الجانب اليكناني
  حسيف الشكشاؾ              بانيكتيسا التساتيانكسي

 عمك المجنة الشعبية لصندكؽ     مدير إدارة التعاكف الدكلي
 المماف االجتماعي كرئيس الكفد  مؤسسة التأمينات االجتماعية

 العربي الميبي
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 االتفاقية الممانية المبرمة بيف ليبيا
 كجميكريػػػػػػػػػػػػة بكلندا الشعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكرية بكلندا الشعبية

إف ليبيا كجميكرية بكلندا الشعبية رغبًة منيما في تقكية أكاصر الصداقة 
كتنمية العبلقات بيف البمديف في مجاؿ الضماف االجتماعي تـ االتفاؽ بينيما عمى ما 

 :يمي
 (1)مادة 

 :ألغراض تطبيق ىذه االتفاقية تعني المصطمحات التالية ما يمي- 1
 :التشريعات- أ

كتعني جميع القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات المعمكؿ بيا في كل مف 
 .البمديف المتعاقديف في مجاؿ الضماف االجتماعي أك التأميف االجتماعي

 :السمطة المختصة- ب
ىي المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي بالنسبة ليبيا ككزير العمل 
كاألجكر كالشئكف االجتماعية بالنسبة لجميكرية بكلندا الشعبية أك أؼ سمطة أخرػ 

 .يعينيا كل طرؼ مف الطرفيف المتعاقديف
 :المنظمة المعنية- ج

 .ىي األجيزة التي يناط بيا تنفيذ التشريعات
 :المستخدـ الدائـ- د

ىك مكاطف أحد المتعاقديف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ أعماؿ في بمد 
 .الطرؼ اآلخر كيتقاض مرتبًا مف جية العمل المذككرة

 :بمد المكطف- ىػ
 .ىك البمد الذؼ تكجد عمى أرضو جية العمل لدييا المستخدـ الدائـ

 :بمد العمل- ك
 .ىك البمد الذؼ يعمل فيو المستخدـ الدائـ

تككف لمعبارات األخرػ الكاردة في ىذه االتفاقية نفس المعاني الكاردة في - 2
 .التشريعات المعمكؿ بيا في بمد كل مف الطرفيف المتعاقديف
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 (2)مادة 
اتفق الطرفاف المتعاقداف عمى تطبيق مبدأ المعاممة بالمثل فيما يتعمق 

 .باألحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقية
 (3)مادة 

يخضع المستخدمكف الدائمكف فقط لمرعاية االجتماعية كالرعاية الصحية 
المقررة بتشريعات بمد العمل كتسدد اشتراكاتيـ عف ذلؾ، كيستثنكف  مف الخضكع 

 .لضماف المعاش كالمنح المقطكعة
 (4)مادة 

ال يجكز لممستخدميف الدائميف كأفراد عائبلتيـ مطالبة السمطة المختصة أك 
 .المنظمة المعنية في بمد العمل المنافع التي يغطييا ضماف المعاش كالمنح المقطكعة

 (5)مادة 
تتكلى جيات العمل التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف تعكيض المستخدميف 
الدائميف التابعيف ليا عف المرتبات أك األجكر التي تفقد بسبب المرض أك إصابة 
العمل أك الكالدة كذلؾ في حالة عدـ كجكد فرع ضماني لممساعدات النقدية قصيرة 

 .األمد
 (6)مادة 

عمى جيات العمل التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف أف تصدر شيادة إلى 
المنظمة المعنية في بمد العمل تبيف فييا أسماء المستخدميف الدائميف المضمكنيف 

 .كتكقيعاتيـ
 (7)مادة 

يستمر العمل بنصكص االتفاقية المبرمة بيف ليبيا كحككمة بكلندا الشعبية في  -أ 
ـ، كأيضًا تنظيمات تطبيق 7/11/1975مجاؿ التأميف االجتماعي المؤرخ في 

االتفاقية كذلؾ فيما يتعمق بحساب الجزء القابل لبلسترجاع مف اشتراكات 
ـ، كحتى تسكية 13/5/1981التأميف االجتماعي المدفكعة إلى تاريخ 

 .االلتزامات المالية المتبادلة
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ـ، كحتى تاريخ تطبيق ىذه االتفاقية تحدد الحصة 1/6/1981اعتبارًا مف  -ب 
القابمة لبلسترجاع مف اشتراكات الضماف االجتماعي المدفكعة في بمد العمل 

مف المرتبات كاألجكر الخاضعة لبلشتراكات تطبيقًا ألحكاـ % 4.335بنسبة 
ـ، كيتـ كفقًا 7/11/1975اتفاقية التأميف االجتماعي المبرمة بيف البمديف في 

لئلجراءات المنصكص عمييا في تنظيمات تمؾ االتفاقية الصادرة بتاريخ 
 .ـ5/10/1976

 (8)مادة 
 يستمر صرؼ المعاشات كالمنافع النقدية مف أؼ نكع الممنكحة لممستخدميف  -أ 

الدائميف المؤمف عمييـ أك لمباقيف عمى قيد الحياة مف المستخدميف عنيـ 
ـ، كيتـ تحكيميا 27/5/1976المقررة ليـ كفقًا لتشريعات ببمد العمل قبل تاريخ 

 .إلى الحساب الذؼ تحدده السمطة المختصة في بمد المكطف

 كيجكز أف يتفق الطرفاف بشركط خاصة عمى أف يستبدؿ بالمعاش المحكؿ  -ب 
 .شيريًا بمبمغ إجمالي مقطكع يمثل قيمة رأس ماؿ المعاش

 (9)مادة 
 .أعضاء البعثات الدكلية كالدبمكماسية كالقنصمية -أ 

 .أفراد كأطقـ السفف كالطائرات لغير المبلحة الداخمية أك الطيراف الداخمي -ب 

 (10)مادة 
عمى جية العمل التي لدييا المستخدمكف الدائمكف أف تتعاكف في مجاؿ األمف 

الصناعي كالكقاية مف إصابات العمل كأمراض المينة مع المؤسسات كالمنظمات 
 .المختصة بيذه المسائل في بمد العمل

 (11)مادة 
تقـك السمطة المختصة كالمنظمة المعنية لكل طرؼ مف الطرفيف المتعاقديف  -أ 

بالتعاكف فيما بينيما في سبيل تنفيذ ىذه االتفاقية كتبادؿ المساعدات اإلدارية 
 .بدكف مقابل

 :تقـك السمطة المختصة بما يمي -ب 

 .االتفاؽ عمى اإلجراءات البلزمة لمتطبيق -1



375 

 

 . االتصاؿ المباشر فيما بينيما التخاذ إجراءات التنفيذ -2

 تبادؿ نصكص التشريعات الخاصة بالضماف االجتماعي كالتعديبلت التي  -3
 .تدخل عمييا

 يتـ تقديـ المستندات البلزمة لتطبيق ىذه االتفاقية مباشرًة مف قبل السمطة  -ج 
المختصة أك المنظمة المعنية أك جيات العمل مف البمديف المتعاقديف دكف 

 .حاجة ألؼ تصديق آخر

 (12)مادة 
أؼ خبلؼ يتعمق بتطبيق أك تفسير ىذه االتفاقية يحل عف طريق لجنة مف 
أربعة أعضاء تعيف السمطة المختصة لكل طرؼ اثنيف منيـ، كتجتمع المجنة بناًء 

 .عمى طمب مف السمطة المختصة ألؼ طرؼ مف الطرفيف المتعاقديف
 (13)مادة 

مف ىذه االتفاقية، تمغى اتفاقية  (7)مع عدـ اإلخبلؿ بما تقضي بو المادة 
ر .ك1395التأميف االجتماعي المبرمة بيف الطرفيف المتعاقديف بتاريخ ذك القعدة 

ـ كتطبيقات العمل بمقتضاه كذلؾ بمجرد التكقيع عمى ىذه 1971 نكفمبر 7المكافق 
 .االتفاقية

 (14)مادة 
تخضع ىذه االتفاقية لمتصديق عمييا كفقًا لتشريعات كل مف الطرفيف  -أ 

 .المتعاقديف

 تسرؼ ىذه االتفاقية لمدة ثبلث سنكات مف تاريخ اليـك األكؿ مف الشير  -ب 
 .التالي لتبادؿ كثائق التصديق النيائية

 . كبعد انقضاء ىذه المدة يمتد العمل بيا تمقائيًا مف سنة إلى أخرػ  -ج 
إال إذا رأػ أحد الطرفيف المتعاقديف إلغائيا كذلؾ بإخطار مكتكب يكجو قبل 

 .انتياء مدتيا بثبلثة أشير عمى األقل
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 2ر .ك1395 ربيع األكؿ 19حررت ىذه االتفاقية بمدينة طرابمس بتاريخ 
ـ مف أصميف بالمغتيف العربية كالبكلندية كلكل مف النصيف نفس القكة 1985ديسمبر 
 .القانكنية
 

  لجميكرية بكلندا الشعبية                 عف ليبيا               عف مجمس الدكلة
 "تانيسكاففيمبال"                  "إبراىيـ الفليو حسف  "

 أميف المجنة الشعبية العامة   كزير العمل كاألجكر كالشئكف االجتماعية
    لممماف االجتماعي    
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 ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقيػػػػة
  الممػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػاعي المبرمػػػػػة
 بيف ليبيا ك جميكرية بكلندا الشعبية
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 ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقية المماف االجتماعي المبرمة
 بيف ليبيا ك جميكرية بكلندا الشعبية

تنفيذًا التفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا، كجميكرية بكلندا الشعبية 
 (ديسمبر) مف شير الكانكف 2 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1395 ربيع األكؿ 9بتاريخ 
 .ـ، مف االتفاقية المذككرة1985

تـ االتفاؽ بيف مسئكليف مف صندكؽ الضماف االجتماعي في ليبيا ككزير 
العمل كالسياسة االجتماعية في بكلندا، كسمطات مختصة كفقًا لممادة األكلى مف 

 .االتفاقية المشار إلييا التالية بشأف اإلجراءات اإلدارية
 (1)مادة 

تتعمق ىذه اإلجراءات بالضماف االجتماعي لمعماؿ الدائميف المشار إلييـ في 
مف االتفاقية، دكف غيرىـ مف المستخدميف اآلخريف ( د)بند  (1)المادة األكلى فقرة 

 .في بمد العمل
 (2)مادة 

عمى كل جية تمارس نشاط في بمد العمل أف تتقدـ إلى المنظمة المعنية، 
بالضماف االجتماعي لتسجيل نفسيا كجية عمل، كتسجيل مستخدمييا كمضمكنيف 
طبقًا ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي المعمكؿ بو في بمد العمل، مرفقة بطمب 

التسجيل الشيادة تبيف فييا أسماء المستخدميف الدائميف كتكاريخ ميبلدىـ كتكقيعاتيـ 
 .كتاريخ بداية عمميـ كنيايتو

 (3)مادة 
عمى جيات العمل التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف، أف تصدر شيادة فييا 
 .أسماء المستخدميف الدائميف كتكاريخ ميبلدىـ كتكقيعاتيـ كتاريخ بداية عمميـ كنيايتو

 (4)مادة 
إذا طرأ أؼ تغير عمى عدد المستخدميف الدائميف، تقـك جية العمل المعنية 

بإرساؿ ممحق بأسماء المستخدميف الدائميف الجدد إلى المنظمة بالضماف االجتماعي 
 .في بمد العمل، لتسجيميـ كمضمكنيف مشتركيف 
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 (5)مادة 
يجب أف تككف كافة الخطابات كالقكائـ كالنماذج بالمستخدميف الدائميف التي 

ترسل إلى المنظمة المعنية بالضماف االجتماعي في بمد العمل، متضمنة لعبارة 
 .كمكقعة كمختكمة مف جية العمل (مستخدـ دائـ تشممو االتفاقية)

 (6)مادة 
يتقدـ المستخدمكف الدائمكف الذيف تشمميـ االتفاقية، ىـ أك المستحقكف عنيـ 

مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ، كيمارسكف حقكقيـ بجميع أنكاع المعاشات كالمنح 
المقطكعة كاإلعانات اإلجمالية التي يغطييا اشتراؾ المعاش، في مكاجية المنظمة 

المعنية في بمد المكطف كال يجكز ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه المنظمة المعنية في بمد 
 .العمل

 (7)مادة 
لممستخدميف الدائميف الحق في االستفادة بخدمات الرعاية االجتماعية كالطبية 

 .كالدكائية المجانية، كذلؾ مقابل االشتراكات الضمانية المسددة عنيـ في بمد العمل
 (8)المادة 

في حالة إصابة أؼ مستخدـ دائـ مشمكؿ باالتفاقية بإصابة أك مرض ميني 
كنتج عف ذلؾ اعتبلؿ في صحتو أك عجز أك كفاتو، تقـك المنظمة بالضماف 

االجتماعي في بمد العمل بمساعدة منظمة الضماف االجتماعي المعنية في بمد 
المكطف عف طريق تقديـ جميع البيانات التي يطمبيا المستخدـ الدائـ أك كرثتو 

 .لمحصكؿ عمى المستحقات الضمانية في بمد المكطف
 (9)المادة 

تساكؼ النسبة المقررة لبلشتراكات التي تسدد مقابل الرعاية االجتماعية كفقًا 
مف المرتب اإلجمالي  (%3.9)لتشريعات الضماف االجتماعي المعمكؿ بيا حاليًا 

عمى أف تمتـز جيات العمل بأؼ تعديل الحق ليذه النسبة تقرره التشريعات الضمانية 
 .في أؼ مف البمديف
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 (10)مادة 
لجيات العمل الحق في استرجاع قيمة جزء اشتراؾ فرع المعاش التي 

ـ، عف 1987 (مارس) مف شير المريخ 1استقطعت بعد تاريخ نفاذ االتفاقية في 
طريق خصميا مف المبالغ المستحقة لممنظمة المعنية بالضماف االجتماعي في بمد 

 .العمل كاشتراكات لمرعاية االجتماعية
 (11)مادة 

يستمر صرؼ المعاشات المستحقة طبقًا لتشريعات بمد العمل لممستخدميف أك 
 مف 7المستحقيف عنيـ قبل العمل بأحكاـ اتفاقية التأميف االجتماعي المكقعة في 

ـ ، شريطة مكافاة جية الصرؼ بالبيانات السنكية 1975 (نكفمبر)شير الحرث 
 .الدكرية المعتمدة عف كل حالة

 (12)مادة 
يجكز بعد مكافقة المستفيد كتابيًا، استبداؿ المعاشات المشار إلييا في المادة 

 .السابقة بمبمغ مقطكع يمثل قيمة رأس ماؿ المعاش
 (13)مادة 

يتـ ترجيع جزء اشتراؾ فرع المعاش طبقًا ألحكاـ اتفاقية التأميف االجتماعي 
كتعميمات العمل . ـ 1975 (نكفمبر) مف شير الحرث 7المكقعة بيف البمديف في 

 .ـ 1981 (مايك) مف شير الماء 31الصادر بشأنيا كذلؾ حتى تاريخ 
 (14)مادة 

ـ، كحتى تاريخ نفاذ االتفاقية 1981 (نكفمبر)اعتبارًا مف شير الصيف 
ـ، يحدد الجزء القابل لبلسترجاع بنسبة 1987 (مارس) شير المريخ 1الضمانية في 

مف المرتب أك األجر الخاضع لبلشتراكات الضمانية المدفكعة في بمد  (4.33%)
 .العمل
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 (15)مادة 
 .تظل ىذه اإلجراءات سارية مدة سرياف االتفاقية كيعمل بيا مف تاريخ سريانيا

 مف كفاة الرسكؿ 1398 ربيع األكؿ 24حررت في مدينة كارسك بتاريخ 
ـ، مف نسختيف أصميتيف بالمغتيف العربية 1988 (نكفمبر) مف شير الحرث 5المكافق 

 .كالبكلندية، كلكل منيما نفس القكة القانكنية
 

 عف صندكؽ المماف االجتماعي     عف كزير العمل كالسياسة
            في ليبيا         االجتماعية في جميكرية بكلندا الشعبية

        مازؽ مصطفى كداد        كشيشتكفككزديؾ
          مدير إدارة التأمينات االجتماعية
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  ؼ بشأف إعادة صياغة2003لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ 
 ـ بخصكص االتفاقيػػػػػػة 1989لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ 

 الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانية مع بكلنػػػػػػػػػػػػػػػػدا
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 صندكؽ المماف االجتماعي
 ؼ بشأف إعادة صياغة2003لسنة  (5)تعميمات العمل رقـ 
 ـ بخصكص االتفاقية مع بكلندا1989لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ 

ـ 1980لسنة  (13)بعد اإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .كتعديبلتو كالمكائح الصادرة تنفيذًا لو

كعمى اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية بكلندا الشعبية 
 مف شير الكانكف 2المكافق /  مف كفاة الرسكؿ1395 ربيع األكؿ 19بتاريخ 

ؼ كبناًء عمى مصادقة المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر 1985 (ديسمبر)
ؼ كعمى االتفاقية 1985 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1395انعقادىا العادؼ الثالث 

 .المذككرة
كعمى رسالة المجنة الشعبية لممكتب الشعبي لبلتصاؿ الخارجي بشأف اإلفادة 

 .بتبادؿ كثائق التصديق عمى اتفاقية الضماف االجتماعي بيف البمديف
كعمى اإلجراءات بتطبيق االتفاقية المشار إلييا فإنو يراعى في شأف تنفيذ 

جراءاتيا اإلدارية تعميمات العمل التالية  :االتفاقية كا 
 :بدء سرياف االتفاقية: أكالًا 

تكضع اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كجميكرية بكلندا الشعبية 
 (ديسمبر) مف شير الكانكف 2 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1395ربيع أكؿ /19بتاريخ 
 مف كفاة الرسكؿ المكافق األكؿ 1396 رجب 1ؼ مكضع التنفيذ اعتبارًا مف 1985

 .ؼ1987 (مارس)مف شير الربيع 

 :ااعفاء مف دفع اشتراؾ المعاش كالمنح الملطكعة: ثانياًا 
 يعفى المستخدمكف البكلنديكف الدائمكف العاممكف لدػ جيات عمل بكلندية  -1

% 8.5داخل ليبيا مف دفع اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة كالمحددة نسبة 
مف المرتب أك األجر أك الدخل الخاضع لبلشتراؾ الضماني كذلؾ تنفيذًا 

% 10.5مف االتفاقية عمى أف تعدؿ ىذه النسبة إلى  (3)ألحكاـ المادة 
 .ؼ1/6/1991اعتبارًا مف 
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 ليس لممستخدميف البكلندييف الدائميف المعفييف مف اشتراؾ المعاش كالمنح  -2
المقطكع بحكـ االتفاقية الحق ألؼ نكع مف المعاشات الضمانية كاإلعانات 
 .اإلجمالية كالمنح المقطكع التي يغطييا اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة

 يتقدـ المستخدمكف البكلنديكف الدائمكف الذيف تسرؼ عمييـ أحكاـ االتفاقية أك  -3
المستحقيف عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف كافة حقكقيـ 

الخاضعة بجميع أنكاع المعاشات كالمنح المقطكعة اإلعانات اإلجمالية التي 
يغطييا اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة في مكاجية المنظمة المعنية في 
جميكرية بكلندا الشعبية كال يحق ليـ ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه المنظمة 

 .المعنية في ليبيا

 :شركط الخمكع لالتفاقية: ثالثاًا 
يتشرط فيمف يخضع لبلتفاقية مف المستخدميف في جيات العمل البكلندية ما 

 :يمي
 . أف يحمل المستخدـ الجنسية البكلندية -1

 أف يعمل لدػ جية عمل بكلندية أكفدتو لمعمل في ليبيا لحسابيا كيتقاضى  -2
مرتبو أك أجره مف ىذه الجية كيسمى المستخدـ الذؼ تنطبق عميو الشركط 

السابقة بالمستخدـ الدائـ كىك دكف غيره الذؼ يخضع ألحكاـ االتفاقية كيتمتع 
 .باإلعفاء مف اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة خبلؿ مدة عممو بميبيا

 :إلزاـ جية العمل البكلندية التي تزاكؿ نشاطيا داخل ليبيا: رابعاًا 
تمتـز جية العمل البكلندية التي تستخدـ المستخدميف الدائميف الذيف تنطبق 

 :عمييـ أحكاـ االتفاقية بما يمي
عمى جية العمل البكلندية التي تمارس نشاطًا داخل ليبيا أف تقـك بتسجيل  -1

نفسيا كجية عمل كتسجيل العامميف معيا، كذلؾ لدػ المنظمة المعنية في 
البمدية المختصة خبلؿ المدة المحددة لمتسجيل الضماني عمى أف ترفق 

 :بطمبات تسجيل المستخدميف اآلتي

 .شيادة تثبت استخداـ المستخدميف الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية -أ 
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قائمة بأسماء المستخدميف البكلندييف الدائميف المشمكليف باالتفاقية تتضمف  -ب 
 .أسماؤىـ بالكامل كتكاريخ بداية عمميـ كأرقاميـ الضمانية كأجكرىـ كتكقيعاتيـ

  في حالة ما يطرأ أؼ تغيير عمى عدد المستخدميف الدائميف تقـك جية العمل  -ج 
بإرساؿ ممحق بالمستخدميف الدائميف الجدد كالمستخدميف الدائميف الذيف 

 .انتيت أعماليـ بميبيا كذلؾ لممنظمة المعنية في البمدية المختصة

 تمتـز جية العمل البكلندية بأداء حصتيا كحصة المستخدميف الدائميف في  -2
االشتراكات الضمانية المفركضة األخرػ شيريًا في المكاعيد المحددة قانكنًا 

مف المرتب أك األجر أك الدخل يتحمل % 6.5كتحدد ىذه النسب حاليًا بكاقع 
مف المرتب أك األجر أك الدخل % 1.625المستخدـ البكلندؼ الدائـ ما نسبتو 

مف المرتب أك األجر أك % 2.275كتتحمل جية العمل البكلندية ما نسبتو 
مف % 3.9الدخل كبذلؾ يككف مجمكع ما تمتـز بو جية العمل البكلندية ىك 

. المرتب أك األجر أك الدخل عف كل مستخدـ بكلندؼ دائـ خاضع لبلتفاقية
كحصة جية العمل % 1.125عمى أف ترفع نسبة حصة المضمكف 

بداًل مف % 4.5ؼ كمجمكعيا 1/6/1991كذلؾ اعتبارًا مف % 3.375
6.5.% 

 يجب أف تحمل كافة الخطابات كالقكائـ كالنماذج كالكشكفات الخاضعة  -3
بالمستخدميف البكلندييف الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية كالمكجية إلى المنظمة 

كلك بختـ رسمي مف  (مستخدـ دائـ تشممو االتفاقية)المعنية في ليبيا عبارة 
 .جية العمل

 تمتـز جية العمل البكلندية العاممة في ليبيا باتخاذ كافة اإلجراءات الضمانية  -4
التي رتبيا عمييا قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح الصادرة تنفيذًا لو بالنسبة 

لممستخدميف غير الخاضعيف لبلتفاقية سكاًء بالنسبة لمتسجيل الضماني أك 
 .أداء االشتراكات الضمانية المستحقة

 تمتـز جيات العمل البكلندية بتعكيض المستخدميف التابعيف ليا عف األجر  -5
 .المفقكد بسبب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة
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 التعاكف مع الجيات المختصة في مجاالت األمف الصناعي كالكقاية مف  -6
 .إصابات العمل

 :الحلكؽ الممانية لممستخدـ البكلندي الدائـ: خامساًا 
 يتمتع المستخدـ البكلندؼ الدائـ بالرعاية الصحية كاالجتماعية المقررة بمكجب  -1

 .أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي

 لممستخدـ الدائـ أك كرثتو مف بعده الحق في الحصكؿ عمى التقارير الطبية  -2
كالبيانات كالكثائق البلزمة في حاالت المرض أك إصابة العمل أك الكفاة أما 

بالنسبة لضماف استمرار أقدمية المستخدـ الدائـ لغرض المعاش الضماني فيك 
 .مف اختصاص المنظمة المعنية في جميكرية بكلندا الشعبية

 :التزاـ المنظمة المعنية في ليبيا: سادساًا 
 تقـك أجيزة الضماف االجتماعي في الفركع المختصة بتسجيل جية العمل  -1

البكلندية كتسجيل العامميف معيا بناًء عمى طمبات التسجيل المقدمة منيا 
كاستيفاء البيانات كالمستندات المطمكبة طبقًا ألحكاـ االتفاقية كتشريعات 

 .الضماف االجتماعي في ليبيا

 . منح البطاقات الضمانية لمف يتـ تسجيميـ ضمانياً  -2

 . تحصيل االشتراكات الضمانية المستحقة مع مراعاة أحكاـ االتفاقية -3

 . تقديـ الرعاية الصحية كاالجتماعية في حالة تكافر شركط استحقاقيا -4

 ـ 7 تسكية الحقكؽ الضمانية المترتبة عمى االتفاقية السابقة المكقعة بتاريخ  -5
 .ؼ1975مف عاـ  (نكفمبر)شير الحرث 

 صرؼ المعاشات السابقة المستحقة طبقًا لتشريعات الضماف االجتماعي في  -6
 .ليبيا كاستبداليا برأسماؿ المعاش في حالة ما يطمب صاحب المعاش ذلؾ

 تسكية حقكؽ مف تنتيي خدمتيـ مف المستخدميف غير الخاضعيف ألحكاـ  -7
 .االتفاقية طبقًا لتشريعات الضماف االجتماعي النافذة

 إجراء المقاصة بالنسبة لجيات العمل البكلندية التي خصـ منيا كامل  -8
 (مارس) مف شير الربيع 1االشتراؾ الضماني بعد سرياف االتفاؽ في 
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كذلؾ مع االشتراكات الضمانية المستحقة البلحقة عمى ىذه . ؼ1987
 .الجيات

 :أحكاـ عامة: سابعاًا 
 .ال تسرؼ االتفاقية عمى مف استثنتيـ تشريعات الضماف االجتماعي في ليبيا -أ 

التعاكف اإلدارؼ كاالتصاؿ المباشر بيف السمطة المختصة كالمنظمة المعنية  -ب 
 .في البمديف

 في حالة تبايف كجيات النظر بيف المنظمة المعنية أك السمطة المختصة في  -ج 
ذا  البمديف تتـ تسكية الخبلؼ عف طريق المراسبلت العادية بالطرؽ الرسمية كا 

 .لـ يتـ ذلؾ فيتـ تشكيل لجنة مشتركة مف البمديف طبقًا ألحكاـ االتفاقية

ىذه التعميمات تعتبر في غاية األىمية كعمى كل فيما يخصو تنفيذىا كاعتبارىا : ثامناًا 
جراءاتيا اإلدارية  جزًءا ال يتجزأ مف االتفاقية كا 

 أحمد سعيد الشريف.   د
 أميف المجنة الشعبية لمصندكؽ 

 ربيع اآلخر/ 29: صدر في طرابمس
 ؼ17/6/2004: المكافق
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 االتفاقية الممانية 
 بيف ليبيا كبمغاريػػػػا

  



389 

 

 اتفاقية بيف ليبيا
 كجميكرية بمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريا الشعبية في مجاؿ المماف االجتماعي

إف ليبيا كجميكرية بمغاريا الشعبية، رغبًة منيما في تقكية أكاصر الصداقة 
 .كتكطيد كتنمية العبلقات المتبادلة بيف بمدييما في مجاؿ الضماف االجتماعي

 (1)مادة 
 :ألغراض تطبيق ىذه االتفاقية تعني المصطمحات التالية كما يمي

 :التشريعات- أ
ىي جميع القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات المعمكؿ بيا في كل بمد فيما 

 .يتعمق بالضماف االجتماعي
 :السمطة المختصة- ب

 .ىك أميف المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي بالنسبة لميبيا
رئيس لجنة العمل كالشئكف االجتماعية بالنسبة لجميكرية بمغاريا الشعبية أك 

 .أؼ سمطة أخرػ يعينيا كل طرؼ متعاقد
 :المنظمة المعنية- ج

 .ىي أجيزة الضماف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ التشريعات
 :المستخدـ الدائـ- د

مكاطف أحد الطرفيف المتعاقديف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ مشركع في بمد 
 .الطرؼ اآلخر كيتقاضى أجرًا مف جية العمل المذككرة

 :بمد المكطف- ىػ
البمد الذؼ يكجد عمى أرضو مركز جية العمل التي يعمل لدييا المستخدـ 

 .الدائـ
 (2)مادة 

يخضع المستخدمكف الدائمكف لدػ المنشآت التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف 
التي تقـك بتنفيذ أعماؿ داخل أراضي الطرؼ اآلخر لمضماف االجتماعي الخاص 
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بالرعاية االجتماعية كالرعاية الصحية فقط، كتسدد اشتراكاتو كفقًا لتشريعات الدكلة 
 .التي يتـ بيا تنفيذ العمل

 (3)مادة 
يتقدـ المستخدمكف المضمكنكف الذيف تسرؼ عمييـ ىذه االتفاقية ىـ أك 

المستحقكف عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع 
المعاشات كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ المعاش في مكاجية أجيزة الضماف 

االجتماعي في بمد المكطف كال يجكز ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه نظاـ الضماف 
 .االجتماعي في بمد العمل

 (4)مادة 
يستمر صرؼ المعاشات الضمانية الممنكحة لممستخدميف المضمكنيف أك 

الباقيف عمى قيد الحياة مف المستحقيف عنيـ قبل العمل بيذه االتفاقية كفقًا لتشريع بمد 
 .العمل

 (5)مادة 
تتكلى المنشآت التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف تعكيض المستخدميف التابعيف 
ليا كالخاضعيف ليذه االتفاقية عف المرتب أك األجر المفقكد بسبب المرض أك إصابة 
العمل أك الكالدة كذلؾ في حالة عدـ كجكد اشتراؾ ضماني يغطي المساعدات النقدية 

 .قصيرة األمد
 (6)مادة 

عمى المنشآت التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف التي تتكلى تنفيذ أعماؿ عمى 
أرض الطرؼ اآلخر أف تصدر شيادة إلى أجيزة الضماف االجتماعي المختصة ببمد 

تنفيذ األعماؿ تبيف فييا أسماء المستخدميف المضمكنيف الذيف يخضعكف ليذه 
 .االتفاقية كيجب أف تشتمل الشيادة عمى تكقيعات المستخدميف أصحاب الشأف

 (7)مادة 
 :ال تسرؼ ىذه االتفاقية عمى

أعضاء البعثات الدكلية أك الدبمكماسية أك القنصمية أك أعماؿ الخبرة  -أ 
 .العسكرية
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 .أفرد أطقـ السفف كالطائرات لغير المبلحة الداخمية كالطيراف الداخمي -ب 

 (8)مادة 
عمى جية العمل التي لدييا المستخدمكف الدائمكف، أف تتعاكف في مجاؿ 

األمف الصناعي كالكقاية مف إصابات العمل كأمراض المينة مع المؤسسات 
 .كالمنظمات المختصة بيذه المسائل في بمد العمل
 (9)مادة 

تقـك السمطة المختصة أك أجيزة الضماف االجتماعي لدػ كل طرؼ فيما 
 :بينيما في سبيل تنفيذ ىذه االتفاقية بما يمي

 . االتفاؽ عمى اإلجراءات البلزمة لمتطبيق -1

 . االتصاؿ المباشر فيما بينيما التخاذ إجراءات التنفيذ -2

 . تبادؿ المساعدات اإلدارية بدكف مقابل -3

 تبادؿ نصكص التشريعات الخاصة بالضماف االجتماعي كالتعديبلت التي  -4
 .تدخل عمييا

 التعاكف الفني كتبادؿ الخبرات في مجاؿ األمف الصناعي كأمراض المينة  -5
صابات العمل كا عادة التأىيل  .كا 

 (10)مادة 
أؼ خبلؼ يتعمق بتطبيق أك تفسير ىذه االتفاقية يحل عف طريق لجنة تشكل 

 .مف الجيات المختصة ليذا الغرض
 (11)مادة 

تخضع ىذه االتفاقية لمتصديق عمييا كفقًا لتشريعات كل مف الطرفيف  -أ 
 .المتعاقديف

تسرؼ لمدة ثبلث سنكات مف تاريخ نفاذ االتفاقية في اليـك األكؿ مف الشير  -ب 
التالي لتبادؿ كثائق التصديق النيائية، كبعد انقضاء ىذه المدة يمتد العمل بيا 

تمقائيًا مف سنة إلى أخرػ إال إذا رأػ أحد الطرفيف إلغائيا كذلؾ بأخطار 
 .مكتكب يكجو قبل انتياء مدتيا بثبلثة أشير عمى األقل

 



392 

 

 مف كفاة 1393 جمادػ اآلخر 6حررت ىذه االتفاقية بمدينة طرابمس بتاريخ 
ـ  مف نسختيف أصميتيف بالمغتيف العربية كالبمغارية 1984 مارس 8الرسكؿ، المكافق 

 .كلكل مف النصيف نفس القكة القانكنية
 

           عػػػف ليبيا              عػػػف جميكرية بمغاريا الشعبية
 مازف كداد                         جكرجي جكجيسف
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 ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقيػػػػػػػػػػة
  الممػػػػػػػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػي
 بيف ليبيا ك جميكرية بمغاريا الشعبية
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 ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقية المماف االجتماعي
 بيف ليبيا ك جميكرية بمغاريا الشعبية

تنفيذًا التفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية بمغاريا الشعبية 
ـ اتفقت الجيات 1984 مارس 8ر المكافق .ك1393جمادػ اآلخر  (6)بتاريخ 

 .المختصة في كبل البمديف عمى اإلجراءات اإلدارية التالية
 (1)مادة 

كفقًا ألحكاـ االتفاقية الضمانية يتبع المستخدمكف الدائمكف الذيف يزاكلكف 
عمميـ في بمد الطرؼ المتقاعد اآلخر بحق الضماف االجتماعي كذلؾ طبقًا لمقكانيف 
كعمى حساب بمد المكطف كال يحق ليـ التمتع بحقكقيـ الضمانية مف بمد العمل ما 

 .عدا الخدمات الطبية
 (2)مادة 

عمى المنشآت التي تمارس نشاطيا في بمد العمل أف تقـك بدفع حصتيا  -أ 
كحصة المستخدميف الدائميف معيا في اشتراكات الضماف االجتماعي الخاصة 

مف % 3.3بالرعاية االجتماعية ك الرعاية الصحية فقط كىك ما يساكؼ مبمغ 
 .مرتب أك أجر المستخدميف الدائميف

كأف تتعاكف مع الجيات المختصة في مجاؿ األمف الصناعي كالسبلمة  -ب 
 .العمالية

 (3)مادة 
مف االتفاقية عمى المنشآت التي تزاكؿ عمميا في بمد  (6)تنفيذًا لنص المادة 

الطرؼ  المتعاقد اآلخر أف تعد قكائـ بأسماء كتكقيعات المستخدميف الدائميف إضافًة 
 .إلى أية بيانات أخرػ تطمب الجيات المختصة في بمد العمل

 (4)مادة 
في حالة إصابة أؼ مستخدـ بإصابة عمل أك مرض ميني أك كفاتو ألؼ 

سبب كاف، تقـك الجية المختصة في بمد العمل بمساعدة الجية المختصة المقابمة ليا 
في بمد المكطف بتقديـ جميع  البيانات كالتقارير كالمستندات التي يطمبيا المستخدـ 

 .الدائـ أك كرثتو لمحصكؿ عمى مستحقاتيـ الضمانية في بمد العمل
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 (5)مادة 
في حالة كجكد أؼ خبلؼ يتعمق بتطبيق االتفاقية الضمانية يحل عف طريق 
المراسبلت بالطرؽ المتعارؼ عمييا أك عف طريق لجنة تشكل مف الجيات المختصة 

 .في البمديف مف أربعة أعضاء يعيف كل جانب اثنيف منيـ
 (6)مادة 

تظل ىذه اإلجراءات اإلدارية معمكاًل بيا طيمة مدة سرياف االتفاقية كتسرؼ مف 
 .ـ1985أغسطس  (1)تاريخ سريانيا أؼ مف 

 (7)مادة 
تـ تحرير ىذه اإلجراءات اإلدارية مف نسختيف أصميتيف بالمغة العربية كالمغة 

 28البمغارية كلكبلىما نفس القكة القانكنية كتـ التكقيع عمييا في مدينة صكفيا بتاريخ 
 .ـ1986 يناير 10 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1395ربيع اآلخر 

 
   عف أمانة المجنة الشعبية العامة      عف لجنة العمل كاللمايا

 لممماف االجتماعي بميبيا  االجتماعية بجميكرية  بمغاريا  الشعبيػػػػػػة
 (جكجريجكجيسف)      (مازف مصطفى) 
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 ـ1986لسنة  (1)تعميمات العمل رقػػػـ 
  بشػػػػػػػػػػػػػأف تطبيق اتفاقية المماف بيف
  ليػػػػػػػػػػػػػػبيػػػػػػا ك جميكرية بمغاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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  بشأف تطبيق اتفاقية المماف بيف1986لسنة  (1)تعميمات العمل رقـ
 ليبيا ك جميكرية بمغاريا الشعبية

ـ كالمكائح 1980لسنة  (13)باالطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .الصادرة تنفيذًا لو

كعمى اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية بمغاريا الشعبية 
 .ـ1984 مارس 8 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1393 جمادػ اآلخر 6بتاريخ 

كعمى مصادقة المؤتمرات الشعبية األساسية في دكر انعقادىا العادؼ الثالث 
 .ـ عمى االتفاقية المذككرة1984 مف كفاة الرسكؿ المكافق 93/94لعاـ 

كعمى رسالة المجنة الشعبية لممكتب الشعبي لبلتصاؿ الخارجي بشأف اإلفادة 
بتبادؿ كثائق التصديق عمى اتفاقية الضماف االجتماعي بيف ليبيا  كبمغاريا الشعبية 

 .ـ6/7/85بتاريخ 
كعمى اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتطبيق االتفاقية المذككرة فإنو يراعى في 

جراءاتيا اإلدارية تعميمات العمل التالية  :شأف تطبيق أحكاـ االتفاقية كا 
 :بدء سرياف االتفاقية: أكالًا 

تكضع اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية بمغاريا الشعبية 
 ذك 14كاإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا مكضع التنفيذ كيعمل بيا اعتبارًا مف تاريخ 

 .ـ1985 مف كفاة الرسكؿ المكافق أكؿ أغسطس 1394القعدة 
 :ااعفاء مف اشتراؾ المعاش كالمنح الملطكعة: ثانياًا 

 يعفى المستخدمكف الدائمكف البمغاريكف مف دفع اشتراؾ المعاش كالمنح  -1
مف المرتب أك األجر أك الدخل كذلؾ % 8.5المقطكعة كالذؼ تبمغ نسبتو 

 .مف االتفاقية (2)تطبيقًا لنص المادة 

 ال يستحق المستخدمكف الدائمكف المعفكف مف دفع اشتراؾ المعاش كالمنح  -2
المقطكعة بحكـ االتفاقية ألؼ نكع مف المعاشات الضمانية كالمنح النقدية 

المقطكعة كاإلعانات اإلجمالية التي يغطييا اشتراؾ المعاش كالمنح 
 .المقطكعة
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 يمـز المستخدمكف الدائمكف بأداء حصتيـ في اشتراؾ الرعاية الصحية  -3
مف % 5كاشتراؾ الرعاية االجتماعية كالمذيف يمثبلف في مجمكعيا ما نسبتو 

أؼ ما نسبتو % 25المرتب أك الدخل كبذلؾ يتحمل المستخدـ الدائـ منيا 
مف المرتب أك األجر أك الدخل شيريًا تتحمل المنشأة البمغارية % 1.375

مف % 35العاممة داخل ليبيا كالتي تستخدـ المستخدميف الدائميف ما نسبتو 
% 1.925االشتراؾ أؼ تقـك بأداء حصتيا مف المستخدـ الدائـ كتبمغ نسبتو 

 .مف المرتب أك األجر أك الدخل شيرياً 

كمف المعمـك أف اشتراؾ الرعاية الصحية كاشتراؾ الرعاية االجتماعية ينتيي 
 .الحق فييما بانتياء السنة الميبلدية المستحقيف عنيا

 كيتقدـ المستخدمكف الدائمكف الذيف تسرؼ عمييـ االتفاقية أك المستحقيف  -4
عنيـ مف أفراد عائمتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع 

المعاشات كالمنح المقطكعة كاإلعانات اإلجمالية التي يغطييا اشتراؾ المعاش 
 .كالمنح المقطكعة في مكاجية المنظمة المعنية في بمغاريا

 .كال يجكز ليـ ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه أجيزة الضماف االجتماعي في ليبيا
 :شركط الخمكع لالتفاقية كااعفاء مف اشتراؾ المعاش كالمنح الملطكعة: ثالثاًا 

يشترط فيمف يخضع لبلتفاقية كيعفى مف أداء اشتراؾ المعاش كالمنح 
 :المقطكعة في ليبيا ما يمي

 . أف يحمل الجنسية البمغارية -1

 أف يعمل لدػ منشأة بمغارية أكفدتو لمعمل في ليبيا لحسابيا كيتقاضى مرتبًا  -2
 .أك أجرًا مف ىذه المنشأة

كيسمى المستخدـ الذؼ تنطبق عميو ىذه الشركط بالمستخدـ الدائـ كىك كحده 
 .دكف غيره الذؼ يتمتع باإلعفاء مف دفع اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة
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 :التزاـ المنشأة البمغارية التي تلـك بتنفيذ مشركع داخل ليبيا: رابعاًا 
عمى كل منشأة بمغارية تمارس نشاط داخل ليبيا أف تتقدـ بطمب التسجيل  -1

الضماني إلى أمانة المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية المختصة 
كتسجيل  (كتسجيل نفسيا كجية عمل)كذلؾ لتسجيل نفسيا كجية عمل 

العامميف معيا كمضمكنيف مشتركيف في خبلؿ فترة ال تزيد عف خمسة عشرة 
يكمًا مف بداية نشاطيا كجية عمل في ليبيا عمى أف يرفق بطمب التسجيل 

 :اآلتي

شيادة تثبت استخداـ المستخدميف الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية مف  -أ 
 .السمطة المختصة في بمغاريا

 قائمة بأسماء المستخدميف الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية تتضمف أسمائيـ  -ب 
مف  (6)بالكامل كتكاريخ ميبلدىـ كتكقيع كل منيـ كذلؾ تطبيقًا لممادة 

 .االتفاقية

 إذا طرأ أؼ تغيير عمى عدد المستخدميف الدائميف تقـك المنشأة البمغارية  -ج 
بإرساؿ ممحق بالمستخدميف الدائميف تقـك المنشأة البمغارية بإرساؿ ممحق 

بالمستخدميف الدائميف الجدد كبداية عمميـ كالمستخدميف الدائميف 
 .المغادريف كتكاريخ انتياء أعماليـ بميبيا

 تمتـز المنشآت البمغارية العاممة بميبيا بأداء حصتيا كحصة المستخدـ الدائـ  -2
في اشتراؾ الرعاية الصحية كاشتراؾ الرعاية االجتماعية شيريًا في المكاعيد 

 .المحددة قانكناً 

 يجب أف تحمل كافة الخطابات كالقكائـ كالنماذج الخاصة بالمستخدميف  -3
الدائميف الذيف تشمميـ االتفاقية كالتي ترسل إلى المجنة الشعبية لمضماف 

كلك بختـ  (مستخدـ دائـ تشممو االتفاقية)االجتماعي في البمديات الميبية عبارة 
 .رسمي

 يخضع المستخدمكف العاممكف تبع المنشآت البمغارية داخل ليبيا الذيف ال  -4
تنطبق عمييـ شركط المستخدميف الدائميف لتشريعات الضماف االجتماعي في 
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ليبيا مف حيث التسجيل الضماني كأداء االشتراكات الضمانية المفركضة 
 .بالكامل

 :الحلكؽ الممانية المترتبة عمى االتفاقية: خامساًا 
 يتمتع المستخدمكف الدائمكف مف البمغارييف بالرعاية الصحية كالرعاية  -1

 .االجتماعية المتيف كفميما قانكف الضماف االجتماعي

 يحق لممستخدـ الدائـ أك كرثتو مف بعده الحصكؿ عمى التقارير الطبية  -2
 .كالبيانات كالكثائق البلزمة في حاالت المرض أك إصابة العمل كالكفاة
أما بالنسبة لضماف استمرار أقدمية المستخدميف الدائميف في الضماف 

 .(بمغاريا)االجتماعي فذلؾ مف مسئكلية بمد المكاطف 
 :التزاـ المجاف الشعبية لممماف االجتماعي في البمديات: سادساًا 
 تقـك المجنة الشعبية لمضماف االجتماعي في البمدية المختصة بتسجيل  -1

المستخدميف الدائميف مف البمغارييف بعد تسجيل المنشأة البمغارية التابعيف ليا 
بناًء عمى طمبات التسجيل المقدمة مف المنشأة المعنية كاستيفاء المستندات 
 .كالبيانات المطمكبة طبقًا لبلتفاقية كتشريعات الضماف االجتماعي في ليبيا

 . منح البطاقات الضمانية لمف يتـ تسجيميـ ضمانياً  -2

شتراؾ الرعاية االجتماعية بالنسبة  -3  تحصيل اشتراؾ الرعاية الصحية كا 
 .لممستخدميف الدائميف

 . تقديـ الرعاية الصحية كاالجتماعية في حالة تكفر شركط استحقاقيا -4

 تسكية الحقكؽ الضمانية السابقة المستحقة قبل سرياف اتفاقية الضماف  -5
ـ كذلؾ طبقًا لنص المادة 1/8/1985االجتماعي المبرمة بيف البمديف أؼ قبل 

 .مف االتفاقية (4)

 :منيا كىـ (7) ال تسرؼ االتفاقية مف استثنتيـ المادة  -6
أعضاء البعثات الدكلية أك الدبمكماسية أك القنصمية أك أعماؿ الخبرة  -أ 

 .العسكرية

 .أفراد أطقـ السفف كالطائرات لغير المبلحة الداخمية كالطيراف الداخمي -ب 
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 :سابعاًا 
ىذه التعميمات تعتبر في غاية األىمية بالنسبة لتطبيق اتفاقية الضماف 

 .االجتماعي المبرمة بيف ليبيا كجميكرية بمغاريا الشعبية
عمى األخكة أمناء المجاف الشعبية لمضماف االجتماعي في البمديات كاألخ 

مدير صندكؽ الضماف االجتماعي تنفيذ ىذه التعميمات كضّميا إلى اتفاقية الضماف 
جراءاتيا اإلدارية  .االجتماعي المشار إلييا كا 

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو
 

 (إبراىيـ الفليو حسف)
 أميف المجنة الشعبية العامة لممماف االجتماعي
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكريػػػػػػػة ركمانيا االشتراكيػػػػػػػػػػػػػة
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 اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكرية ركمانيا االشتراكية

 . إف ليبيا كجميكرية ركمانيا االشتراكية
رغبًة منيما في تقكية أكاصر الصداقة كتكطيد كتنمية العبلقات المتبادلة بيف 

 :بمدييما في مجاؿ الضماف االجتماعي تـ االتفاؽ عمى ما يمي
 (1)مادة 

 :ألغراض تطبيق ىذه االتفاقية تعني المصطمحات التالية كما يمي
 :التشريعات- أ

ىي جميع القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتعميمات المعمكؿ بيا في كل بمد فيما 
 .يتعمق بالضماف االجتماعي كالتأميف االجتماعي

 :السمطة المختصة- ب
ىي أمانة المجنة الشعبية العامة لمضماف االجتماعي بالنسبة لميبيا، كزارة 

 .العمل بالنسبة لجميكرية ركمانيا الشعبية أك أؼ سمطة أخرػ يعينيا كل مف الطرفيف
 :الجية المختصة- ج

ىي أجيزة الضماف االجتماعي كالتأميف االجتماعي التي يناط بيا تنفيذ 
 .التشريعات

 :المستخدـ الدائـ- د
مكاطف أحد الطرفيف الذؼ أكفدتو جية العمل لتنفيذ مشركع عمى بمد الطرؼ 

 .اآلخر كيتقاضى أجرًا مف جية العمل المذككرة
 :بمد المكطف- ىػ

 .البمد الذؼ يكجد عمى أرضو جية العمل التي يعمل لدييا المستخدـ الدائـ
 :بمد العمل- ك

 .البمد الذؼ يجرػ عمى أرضو تنفيذ المشركع
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 (2)مادة 
يخضع العماؿ الدائمكف لدػ المنشآت التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف التي 
تقـك بتنفيذ أعماؿ داخل أراضي الطرؼ اآلخر لمضماف االجتماعي كتسدد اشتراكاتو 

كفقًا لتشريع الدكلة التي يتـ فييا تنفيذ األعماؿ فيما عدا اشتراؾ ضماف المعاش 
بمختمف أنكاعو كالمنح المقطكعة المغطاة باشتراؾ المعاش مع تطبيق مبدأ المعاممة 

 .بالمثل
 (3)مادة 

يتقدـ العماؿ المضمكنيف الذيف تسرؼ عمييـ ىذه االتفاقية ىـ أك المستحقكف 
عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة بجميع أنكاع المعاشات 
كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ المعاش في مكاجية أجيزة الضماف االجتماعي 
في بمد المكطف كال يجكز ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه نظاـ الضماف االجتماعي في بمد 

 .العمل
 (4)مادة 

تتكلى المنشأة التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف التي تتكلى تنفيذ أعماؿ عمى 
أراضي الطرؼ اآلخر تعكيض العماؿ الدائميف ليا كالخاضعيف ليذه االتفاقية عف 
المرتب أك األجر المفقكد بسبب المرض أك إصابة العمل كالكالدة كذلؾ اعتبارًا مف 

 .ـ، طبقًا لتشريعات بمد العمل1/5/1981
 (5)مادة 

عمى المنشأة التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف التي تتكلى تنفيذ أعماؿ عمى 
أراضي الطرؼ اآلخر أف تصدر شيادة إلى أجيزة الضماف االجتماعي المختصة 

ببمد األعماؿ تبيف فييا أسماء العماؿ الذيف يخضعكف ليذه االتفاقية كيجب أف تشمل 
 .الشيادة عمى تكقيعات العماؿ أصحاب الشأف
 (6)مادة 

يستمر العمل بنصكص االتفاقية المبرمة بيف ليبيا، كحككمة ركمانيا 
ـ، ككذلؾ 18/4/77االشتراكية، في مجاؿ الضماف االجتماعي كالمؤرخة في 

تطبيقات العمل بشأنيا كذلؾ فيما يتعمق بحساب الجزء القابل لبلسترجاع مف 
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ـ تاريخ انتياء العمل 31/5/1981اشتراكات التأميف االجتماعي المدفكعة حتى تاريخ 
ـ، كحتى تسكية االلتزامات 53/1957بقانكف التأميف االجتماعي في ليبيا رقـ 

ـ كحتى تاريخ تطبيق ىذه االتفاقية تحدد الحصة القابمة 1/6/81المتبادلة، اعتبارًا مف 
لبلسترجاع مف اشتراكات الضماف االجتماعي المدفكعة ببمد العمل تطبيقًا ألحكاـ 

ـ، كيتـ ذلؾ عمى أساس كشكفات تقدـ 77اتفاقية التأميف االجتماعي المبرمة في عاـ 
مف المنشأة في بمد العمل تتضمف أسماء العماؿ الدائميف الذيف عممكا معيا كفترات 

 .عمميـ كأجكرىـ كأرقاـ تسجيبلتيـ
 (7)مادة 

عمى جية العمل التي لدييا المستخدمكف الدائمكف أف تتعاكف في مجاؿ األمف 
الصناعي كالكقاية مف إصابات العمل كأمراض المينة مع المؤسسات كالمنظمات 

 .المختصة بيذه المسائل في بمد العمل
 (8)مادة 

كتقـك السمطة أك أجيزة الضماف االجتماعي لدػ كل طرؼ فيما بينيما في 
 .سبيل تنفيذ ىذه االتفاقية

 . االتفاؽ عمى اإلجراءات البلزمة لمتطبيق -1

 . االتصاؿ المباشر فيما بينيما التخاذ إجراءات التنفيذ -2

 . تبادؿ المساعدات اإلدارية بدكف مقابل -3

 تبادؿ نصكص التشريعات الخاصة بالضماف االجتماعي كالتعديبلت التي  -4
 .تدخل عمييا

 (9)مادة 
أؼ خبلؼ يتعمق بتطبيق ىذه االتفاقية يحل عف طريق لجنة مف أربعة 

 .أعضاء يعيف كل طرؼ اثنيف منيما
 (10)مادة 

تخضع ىذه االتفاقية لمتصديق عمييا كفقًا لتشريعات كل مف الطرفيف 
المتعاقديف كتسرؼ لمدة ثبلث سنكات مف تاريخ نفاذ االتفاقية في اليـك األكؿ مف 
الشير التالي لتبادؿ الكثيقة النيائية كالتصديق عمييا كبعد انقضاء ىذه المدة يمتد 
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العمل بيا تمقائيًا مف سنة إلى أخرػ إال أذا رأػ أحد الطرفيف المتعاقديف إلغائيا كذلؾ 
 .بإخطار مكتكب يكجو قبل انتياء مدتيا بثبلث أشير عمى األقل

 (11)مادة 
ر مف .ك1384 جمادػ اآلخر 12حررت ىذه االتفاقية بمدينة طرابمس بتاريخ 

ـ، مف ثبلث نسخ أصمية بالمغة العربية كالركمانية 5/3/1985كفاة الرسكؿ المكافق 
كاإلنجميزية ككميا متساكية في القكة القانكنية كعند االختبلؼ في التفسير يرجع إلى 

 .النص اإلنجميزؼ 
 

   إبراىيـ الفليو              استيفاف اندري 
 أميف المجنة الشعبية العامة لممماف     كزير الشئكف الخارجية عف

     االجتماعي عف ليبيا                             جميكرية ركمانيا االشتراكية
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 ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقية
  الممػػػػػػػػػػػػػػاف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكرية ركمانيا االشتراكيػػػػػػػػػػػػة
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 ااجراءات اادارية لتطبيق اتفاقية المماف االجتماعي بيف ليبيا
 كجميكرية ركمانيا االشتراكية

مف اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا  (8)تنفيذًا لنص مادة 
ر المكافق . جمادػ اآلخر ك12كجميكرية ركمانيا االشتراكية بمدينة طرابمس بتاريخ 

 .ـ اتفقت الجيات المختصة في كبل البمديف عمى اإلجراءات اإلدارية التالية5/3/85
 (1)مادة 

( 1)تعني المصطمحات الكاردة بيذه اإلجراءات نفس المعاني الكاردة بالمادة 
مف االتفاقية استثناء السمطة المختصة في ليبيا التي أصبحت صندكؽ الضماف 

 .االجتماعي
 (2)مادة 

يتمتع المستخدمكف الدائمكف الذيف يزاكلكف عمميـ في بمد الطرؼ المتعاقد 
اآلخر حقكقيـ الضمانية طبقًا لتشريعات بمد المكطف فيما عدا الخدمات الطبية 
كاالجتماعية التي تكفميا أنظمة الضماف االجتماعي في بمد العمل كذلؾ خبلؿ 

 .تكاجدىـ بو مع تطبيق مبدأ المعاممة بالمثل
 (3)مادة 

يتقدـ العماؿ الدائمكف الذيف تسرػ عمييـ اتفاقية الضماف االجتماعي ىـ أـ 
المستحقكف عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ بجميع أنكاع 

المعاشات كالمنح المقطكعة التي يغطييا اشتراؾ المعاش في مكاجية أجيزة الضماف 
االجتماعي في بمد المكطف كال يجكز ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه نظاـ الضماف 

 .االجتماعي في بمد العمل
 (4)مادة 

عمى المنشآت التي تمارس نشاطيا في بمد العمل أف تتقدـ إلى الجية 
المختصة لمضماف االجتماعي لتسجيل نفسيا كجية عمل كتسجيل المستخدمكف 

الدائمكف معيا خبلؿ مدة شير عمى األكثر مف بدء نشاطيا في بمد العمل طبقًا لنص 
 :مف االتفاقية عمى أف ترفق بطمب التسجيل ما يمي (5)المادة 
 .شيادة تثبت استخداـ العماؿ الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية -أ 
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مف ( ب)الفقرة  (1) قائمة بأسماء المستخدميف الدائميف المشار إلييا في البند  -ب 
ىذه المادة تقـك المنشأة بإرساؿ ممحق بأسماء المستخدميف الدائميف إلى أجيزة 

 :الضماف االجتماعي في بمد العمل عمى أف يتضمف ىذه الممحق ما يمي

 . أسماء المستخدميف الدائميف الذيف انتيت أعماليـ كتكاريخ انتيائيا -1

 أسماء المستخدميف الدائميف الجدد بالكامل كتكاريخ ميبلدىـ كتاريخ بدء  -2
 .عمميـ كتكقيع كل منيـ

 يجب أف تككف الشيادات المشار إلييا بيذه المادة صادرة عف المنشأة  -3
التابعة ألحد الطرفيف المتعاقديف التي تتكلى تنفيذ أعماؿ عمى أراضي 

 .الطرؼ اآلخر

 يجب أف تحمل الخطابات كالقكائـ كالنماذج الخاصة بالمستخدميف  -4
الدائميف الذيف تشمميـ االتفاقية كالتي ترسل إلى الجية المختصة بالضماف 

مستخدـ )االجتماعي في بمد العمل مثل كشف األجكر كالمرتبات عبارة 
 .(دائـ تشممو االتفاقية كلك بختـ

 (5)مادة 
عمى المنشآت التي تمارس نشاطيا في بمد العمل أف تقـك بأداء حصتيا 

كحصة المستخدميف الدائميف التابعيف ليا في اشتراكات الضماف االجتماعي فيما عدا 
 .اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة كذلؾ كفقًا لقكانيف الضماف االجتماعي في البمديف

 (6)مادة 
مف االتفاقية تمتـز المنشآت في أؼ مف البمديف  (4)طبقًا ألحكاـ المادة 

المتعاقديف بتعكيض المستخدميف الدائميف التابعيف ليا كالخاضعيف لبلتفاقية عف 
المرتب أك األجر المفقكد بسب المرض أك إصابة العمل أك الكالدة، كذلؾ في حالة 

عدـ كجكد اشتراؾ ضماف يغطي المساعدات القصيرة األمد بسبب العجز المؤقت في 
 .بمد العمل
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 (7)مادة 
عمى جية العمل التي لدييا المستخدمكف الدائميف أف تتعاكف في مجاؿ األمف  -أ 

الصناعي كالكقاية مف إصابات العمل كأمراض المينة مع المؤسسات 
 .كالمنظمات المختصة بيذه المسائل في بمد العمل

 في حالة إصابة أؼ عامل دائـ مشمكؿ باالتفاقية بإصابة عمل أك مرض  -ب 
ميني كينتج عنيا عجزه أك كفاتو ألؼ سبب كاف في أؼ مف البمديف 

المتعاقديف تقـك الجية المختصة في بمد العمل بمساعدة الجية المقابمة ليا في 
بمد المكطف بتقديـ جميع البيانات كالتقارير كالمستندات التي يطمبيا العامل 

 .الدائـ أك كرثتو لمحصكؿ عمى مستحقاتو في بمد المكطف األصمي

 تقـك الجية المختصة بالضماف االجتماعي في بمد العمل بإصدار التقارير  -ج 
الطبية التي تحتاجيا الجية المختصة بالضماف االجتماعي في بمد المكطف 
عندما يككف العامل الدائـ مكجكد في بمد المكطف كتقـك ىذه الجية بإرساليا 
إلى بمد المكطف حيث تقدـ كأساس التخاذ السمطات الطبية المعنية قرارىا 

 .بشأف العامل الدائـ

تمتـز الجيات المختصة في البمديف المتعاقديف بتنظيـ كتقديـ المساعدة الطبية  -د 
البلزمة كاإلدارية لمعامميف الدائميف الخاضعيف ألحكاـ االتفاقية في جميع 

 .مكاقع العمل

 (8)مادة 
مف اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف البمديف  (6)طبقًا لنص المادة 

ـ، تظل أحكاـ اتفاقية الضماف االجتماعي المبرمة بيف البمديف 5/3/1985بتاريخ 
ـ، ككذلؾ تعميمات العمل المنفذة ليا سارية المفعكؿ إلى أف تتـ 18/4/1977بتاريخ 

 .تسكية االلتزامات المتبادلة
 (9)مادة 

في حالة كجكد أؼ اختبلؼ أثناء تنفيذ االتفاقية أك ىذه اإلجراءات يحل عف 
طريق المراسبلت الرسمية بالطرؽ المتعارؼ عمييا أك عف طريق لجنة تشكل مف 
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مف االتفاقية، كيعتبر ما تـ  (9)الجيات المختصة في البمديف طبقًا ألحكاـ المادة 
 .االتفاؽ عميو ساريًا بعد اعتماد مف الجيات المختصة في كبل البمديف

 (10)مادة 
ـ كتظل سارية المفعكؿ مدة 5/3/1985يعمل بيذه اإلجراءات مف تاريخ 

 .سرياف االتفاقية
 (11)مادة 

تـ تحرير ىذه اإلجراءات اإلدارية مف نسختيف أصميتيف بالمغة العربية كالمغة 
الركمانية ككبلىما متساكؼ في القكة القانكنية كتـ التكقيع في مدينة بكخارست بتاريخ 

 .ـ9/8/1986ر المكافق .ك95 ذؼ الحجة 3
 

 عف صندكؽ المماف االجتماعي    عف كزارة العمل
  إبراىيـ قكيدر     ككيستانتيف بادكا

 مدير صندكؽ المماف االجتماعي  مدير عاـ المديرية العامة لممماف
            االجتماعي

                                      جميكرية ركمانيا االشتراكية
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  ـ85لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (6)تعميمات العمل رقػػػػػػػػػػػػـ 

 بشأف تطبيق أحكاـ اتفاقية المماف االجتػػػػػػػػػػػػػماعي
 المبرمة بيف ليبيا كجميكرية ركمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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  ـ85لسنة  (6)تعميمات العمل رقـ 
 بشأف تطبيق أحكاـ اتفاقية المماف االجتماعي

 المبرمة بيف ليبيا
 كجميكرية ركمانيا االشتراكية

ـ كتعديبلتو 1980لسنة  (13)باإلطبلع عمى قانكف الضماف االجتماعي رقـ 
 .كالمكائح الصادرة تنفيذًا لو

كعمى اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية ركمانيا 
 .ـ5/3/1985 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1395 جمادػ اآلخر 12االشتراكية بتاريخ 

كعمى محضر تبادؿ كثائق التصديق عمى اتفاقية الضماف االجتماعي بيف 
 مف كفاة الرسكؿ 1395 ذك الحجة 2ليبيا كجميكرية ركمانيا االشتراكية بتاريخ 

 .ـ في مدينة بكخارست8/8/1986المكافق 
كعمى اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتطبيق االتفاقية المكقعة بيف البمديف في 

ـ فإنو 9/8/1986 مف كفاة الرسكؿ 1395 ذؼ الحجة 3مدينة بكخارست بتاريخ 
يراعي في شأف تطبيق أحكاـ االتفاقية كاإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا تعميمات العمل 

 :التالية

 :أكالًا 
جراءاتيا اادارية  :بدء سرياف االتفاقية كا 

تدخل اتفاقية الضماف االجتماعي المكقعة بيف ليبيا كجميكرية ركمانيا 
ـ 5/2/1985 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1394 جمادػ اآلخر 12االشتراكية بتاريخ 

 ذؼ الحجة 3بمدينة طرابمس ككذلؾ اإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا كالمكقعة بتاريخ 
ـ، بمدينة بكخارست حيز التنفيذ اعتبارًا 9/8/1986 مف كفاة الرسكؿ المكافق 1395
 .ـ1986 مف كفاة الرسكؿ المكافق الفاتح مف شير الفاتح 1395 ذؼ الحجة 26مف 
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 :ثانياًا 
 :ااعفاء مف اشتراؾ المعاش كالمنح الملطكعة

مف حيث أف االتفاقية تقـك عمى مبدأ اإلعفاء مف دفع اشتراؾ المعاش كالمنح 
 :المقطكعة لممستخدميف الركمانييف الدائميف لذلؾ يراعى ما يمي

 يعفى المستخدمكف الدائمكف الركمانيكف مف أداء حصتيـ ككذلؾ حصة  -1
المنشأة الركمانية التابعيف ليا في اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة كذلؾ 

 .مف االتفاقية (2)تطبيقًا ألحكاـ المادة 

 ال يحق لممستخدميف الدائميف الركمانييف المعفييف مف دفع اشتراؾ لممعاش  -2
كالمنح المقطكعة بحكـ االتفاقية التمتع بأؼ نكع مف أنكاع المعاشات الضمانية 

 .كالمنح المقطكعة

 يمـز المستخدمكف الدائمكف بأداء حصتيـ في االشتراكات الضمانية المتمثمة  -3
في اشتراؾ الرعاية الصحية كاالجتماعية كالمعاش األساسي كالتي تبمغ في 

مف األجر أك المرتب أك الدخل كذلؾ اعتبارًا % 2.275مجمكعيا ما نسبتو 
 .ـ1986مف أكؿ شير الفاتح 

 يتقدـ المستخدمكف الدائمكف الركمانيكف الذؼ تسرؼ عمييـ االتفاقية ىـ أك  -4
المستحقكف عنيـ مف أفراد عائبلتيـ بطمباتيـ كيمارسكف حقكقيـ الخاصة 
بجميع أنكاع المعاشات كالمنح المقطكعة كاإلعانات اإلجمالية التي يغطييا 

اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة إلى الجية المختصة بالضماف االجتماعي 
 .في جميكرية ركمانيا االشتراكية

 .كال يجكز ليـ ممارسة ىذه الحقكؽ تجاه أجيزة الضماف االجتماعي في ليبيا

 :ثالثاًا 
 :شرط الخمكع لالتفاقية

يشترط فيمف يخضع لبلتفاقية كيعفى مف اشتراؾ المعاش كالمنح المقطكعة في 
 :ليبيا ما يمي

 . أف يحمل الجنسية الركمانية -1
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 أف يعمل لدػ منشأة ركمانية أك يعمل داخل ليبيا لحسابيا كيتقاضى مرتبو  -2
أك أجره مف ىذه المنشأة كيسمى المستخدـ الذؼ تنطبق عميو ىذه الشركط 
المستخدـ الدائـ كىك كحده دكف غيره الذؼ يتمتع باإلعفاء مف دفع اشتراؾ 

 .المعاش كالمنح المقطكعة

 :رابعاًا 
 :التزاـ المنشأة الركمانية التي تزاكؿ نشاط داخل ليبيا

رتبت االتفاقية بعض االلتزامات عمى جيات العمل في البمديف كالذؼ ييمنا 
 .ىنا ىك التزاـ المنشأة الركمانية العاممة بميبيا مف ذلؾ

 عمى كل منشأة ركمانية تزاكؿ نشاط داخل ليبيا أف تتقدـ بطمب التسجيل  -1
الضماني إلى أجيزة الضماف االجتماعي في البمدية المختصة كذلؾ لتسجيل 
نفسيا كجية عمل كتسجيل العامميف معيا كمضمكنيف مشتركيف في خبلؿ 

فترة أقصاىا شير مف بداية نشاطيا كجية عمل في ليبيا عمى أف يرفق بطمب 
 :التسجيل اآلتي

 .شيادة تثبت استخداـ المستخدميف الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية -أ 

 قائمة بأسماء المستخدميف الدائميف الخاضعيف لبلتفاقية تتضمف أسماءىـ  -ب 
مف االتفاقية  (5)بالكامل كتكاريخ ميبلدىـ كتكقيع كل منيـ طبقًا لممادة 

مع اعتبار أف المنشأة الركمانية العاممة حاليًا داخل ليبيا كتسجيميا ضمانيًا 
كجية العمل كتسجيل العامميف مضمكنيف مشتركيف كعامميف دائميف تعتبر 

مستكفاة كال تطالب بتقديميا  (ب)ك (أ)الشركط المذككرة أعبله في الفقرتيف 
 .مف جديد في ظل ىذه االتفاقية

 إذا طرأ تغيير عمى عدد المستخدميف الدائميف تقـك المنشأة الركمانية  -ج 
بإرساؿ ممحق بالمستخدميف الدائميف الجدد كبداية عمميـ كالمستخدميف 

 .الدائميف الذيف انتيت أعماليـ كتكاريخ انتيائيا

 تمتـز المنشآت الركمانية العاممة بميبيا بأداء حصتيا كحصة المستخدميف  -2
الدائميف معيا في االشتراؾ الضماني باستثناء اشتراؾ المعاش كالمنح 
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مف  (ثانياً )المقطكعة في المكاعيد المحدد قانكنًا كطبقًا لمنسب الكاردة في البند 
 .ىذه التعميمات

 يجب أف تحمل كافة الخطابات كالقكائـ النماذج الخاصة بالمستخدميف  -3
الدائميف الركمانييف الذؼ تشمميـ االتفاقية كالتي ترسل إلى أجيزة الضماف 

كلك  (مستخدـ دائـ تشممو االتفاقية)االجتماعي المختصة في ليبيا عبارة 
 .بختـ

 يخضع المستخدمكف الذيف يعممكف تبع المنشآت الركمانية داخل ليبيا كال  -4
تنطبق عمييـ أحكاـ االتفاقية لتشريعات الضماف االجتماعي في ليبيا مف 

 .حيث التسجيل الضماني كأداء االشتراكات الضمانية بالكامل

 تمتـز المنشآت الركمانية العاممة بميبيا بتعكيض المستخدميف الدائميف عف  -5
المرتب أك األجر المفقكد في حاالت العجز المؤقت الناشئ عف المرض أك 

مف االتفاقية كالمادة  (4)إصابة العمل أك الكالدة كذلؾ تطبيقًا ألحكاـ المادة 
 .مف اإلجراءات اإلدارية (6)

 عمى المنشآت الركمانية العاممة بميبيا أف تتعاكف في مجاؿ األمف الصناعي  -6
كالكقاية مف إصابات العمل كأمراض المينة مع الجيات المختصة بيذه 

 .المسائل في ليبيا

 :خامساًا 
 :الحلكؽ الممانية المترتبة عمى االتفاقية

 يتمتع المستخدـ الركماني الدائـ خبلؿ تكاجده في ليبيا بخدمات الرعاية  -1
 .الصحية كاالجتماعية طبقًا ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي

 لممستخدـ الركماني الدائـ أك كرثتو مف بعده الحق في الحصكؿ عمى التقارير  -2
صابة العمل كالكفاة  الطبية كالبيانات كالكثائق البلزمة في حاالت المرض كا 

 .مف الجيات المختصة

 لممستخدـ الركماني الدائـ الحق، ففي استرجاع جزء اشتراؾ المعاش طبقًا  -3
ـ كالنافذة 18/4/1977ألحكاـ االتفاقية السابقة المكقعة بيف البمديف بتاريخ 
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ـ كذلؾ في حالة خضكعو 31/8/1986ـ كحتى تاريخ 1/5/1979اعتبارًا مف 
 .لبلتفاقية السابقة المشار إلييا كيتـ الترجيع لممنشأة الركمانية التابع بيا

أما بالنسبة لضماف استمرارية أقدمية المستخدـ الركماني الدائـ في الضماف 
 فيعتبر مف مسئكلية جية العمل التابع 1986االجتماعي اعتبارًا مف أكؿ شير الفاتح 

 .(ركماني)ليا في بمد المكطف 

 :سادساًا 
 :التزاـ أجيزة المماف االجتماعي في ليبيا

 قياـ أجيزة الضماف االجتماعي في البمدية المختصة بتسجيل المستخدميف  -1
الركمانييف الدائميف بعد تسجيل المنشأة الركمانية التابعيف ليا بناًء عمى 

طمبات التسجيل المقدمة مف المنشأة الركمانية المعنية كاستيفاء المستندات 
كالبيانات المطمكبة طبقًا ألحكاـ االتفاقية كاإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا 

 .كتشريعات الضماف االجتماعي في ليبيا

 . منح البطاقات الضمانية لمف يتـ تسجيميـ ضمانياً  -2

 تحصيل االشتراكات الضمانية الكاجبة األداء بالنسبة لممستخدميف الدائميف  -3
جراءاتيا اإلدارية  .طبقًا ألحكاـ االتفاقية كا 

 تقديـ الرعاية الصحية كالرعاية االجتماعية ففي حالة تكفر شركط استحقاقيا  -4
 .مف الجيات المختصة

تسكية االلتزامات المتبادلة طبقًا ألحكاـ االتفاقية السابقة كحتى نياية شير  -5
 .ـ1986ىانيباؿ 

 . ال تطبق االتفاقية عمى مف استثناىـ قانكف الضماف االجتماعي في ليبيا -6

 تقديـ المساعدة اإلدارية في حاالت إصابة العمل كالكفاة كذلؾ فيما يتعمق  -7
بالتقارير الطبية أك أؼ بيانات تتعمق بالمستخدـ الركماني الدائـ خبلؿ تكاجده 

 .بميبيا

 . يطبق مبدأ المعاممة بالمثل -8
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 :سابعاًا 
ىذه التعميمات تعتبر في غاية األىمية بالنسبة لتطبيق أحكاـ اتفاقية الضماف 

جراءاتيا اإلدارية المكقعة بيف ليبيا كجميكرية ركمانيا االشتراكية  .االجتماعي كا 
كعمى األخكة أمناء كأعضاء المجاف كأعضاء المجاف الشعبية لمضماف 

االجتماعي في البمديات كاألخكة مديرك اإلدارات بصندكؽ الضماف االجتماعي تنفيذ 
ىذه التعميمات كاعتبارىا جزء ال يتجزأ مف االتفاقية اإلجراءات اإلدارية المنفذة ليا 

لغاء ما يخالفيا مف أحكاـ  .كا 
 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

 
     عمي يكسف ككالف

 مدير صندكؽ المماف االجتماعي بالككالة


