قانون رقم ( )20لسنة  1428ميالدية بشأن صندوق الرعاية االجتماعية

مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لق اررات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام
 1428ميالدية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية األساسية واللجان
الشعبية والنقابات واالتاادات والرواب المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاد
العام السنوي في القترة من  19إلى  26شعبان الموافق من  8إلى  15الكانون
 1428ميالدية.
وبعد اال الع على إعالن قيام سل ة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لاقوق اإلنسان في عصر الجماهير.
وعلى قانون تعزيز الارية رقم  20لسنة  1991إفرنجي.
وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم  43لسنة  1974إفرنجي وتعديالته.
وعلى القانون رقم  55لسنة  1976إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديالته.
وعلى قانون األمن الصناعي والسالمة المهنية رقم  93لسنة  1976إفرنجي.
وعلى قانون الضمان االجتماعي رقم  13لسنة  1980إفرنجي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم  5لسنة  1987إفرنجي بشأن المعاقين.
وعلى القانون رقم  1لسنة  1425ميالدية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية وتعديالته.
صاغ القانون اآلتي
المادة األولى
تنشأ بموجب أاكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن االجتماعي
تتولى تنظيم شئون التضامن االجتماعي من معاشات واعانات ،ومنح وغيرها من
خدمات الرعاية االجتماعية ،وتتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام ق ار اًر بتنظيمها ونظام عملها وتاديد مقرها.
المادة الثانية
المضمونون المنتفعون بنظام الرعاية االجتماعية وهم-:
 – 1من ال ولي له من أبناء المجتمع.

 – 2أصااب المعاشات األساسية من الفئات الماددة في المادة السابعة من قانون
المعاش األساسي.
 – 3المعاقون.
 – 4األسر الكبيرة الماتاجة.
 – 5من ال يكفيهم معاش التقاعد.
 – 6المستاقون للمنح المق وعة.
 – 7ضاايا الكوارث والنكبات ال بيعية.
المادة الثالثة
تتكون إيرادات صندوق التضامن االجتماعي من-:
 – 1اشتراك بنسبة  %1يستق ع من إجمالي دخول العاملين كافة سواء في الجهات
العامة أو الخاصة ،وكذلك من دخول العاملين لاساب أنفسهم.
 – 2االشتراك واإليرادات والعوائد الخيرية والرسوم المخصصة لتمويل المعاش
األساسي ورعاية المعاقين وباقي أوجه الرعاية االجتماعية.
 – 3عوائد استثمار أموال الصندوق.
 – 4المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو التي تاددها اللجنة الشعبية
العامة.
 – 5ما يخصص للصندوق من عوائد الاج والعمرة.
 – 6ما يخصص للصندوق من إيرادات الزكاة.
 – 7التبرعات والهبات غير المشرو ة التي تقدم من األفراد أو الجهات العامة
االعتبارية والهيئات والمنظمات.
كما تستبدل عبارة الرعـاية االجتماعية التي وردت في القـانون رقم  20لسنة 1428
ميالدية المشار إليه عبارة التضامن االجتماعي.
المادة الرابعة
تادد المنافع التي يقدمها صندوق الرعاية االجتماعية بما يلي-:
 – 1توفير خدمات الرعاية الصاية والتعليم واإلسكان وما يلزم من خدمات
اجتماعية.
 – 2تقديم المساعدات واإلعانات المق وعة في الادود ووفقاً للضواب الماددة
قانوناً.
 – 3إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية بما فيها مؤسسات رعاية المعاقين والمسنين

ومؤسسات رعاية وتوجيه األاداث ودور الاضانة العامة ومؤسسات رعاية المرأة.
 – 4تقديم اإلعانات وصرف التعويضات في ااالت الكوارث والنكبات ال بيعية.
 – 5المعاشات والمكافآت االستثنائية واإلضافية التي تمنح للموا نين الدين قدموا
للو ن خدمات جليلة.
 – 6المعاش األساسي.
المادة الخامسة
يجوز لصندوق الرعاية االجتماعية استثمار أمواله وفق خ يضعها وله في سبيل
ذلك إنشاء الشركات والمصارف والمساهمة فيها أو أية مشاريع استثمارية أخرى على
الناو الذي تادد اللوائح.
المادة السادسة
تؤول للصندوق وتكون جزء من أمواله وممتلكاته واقوقه األصول الثابتة والمنقولة
واألرصدة النقدية والديون المستاقة لدى الغير واالاتيا ات التي كانت مملوكة
لصندوق الضمان االجتماعي وفروعه فيما يخص الرعاية االجتماعية وما ترتب
عليها.
المادة السابعة
تعتبر أموال الصندوق في اكم األموال العامة ال يجوز مصادرتها أو الاجز عليها
أو تملكها بالتقادم.
المادة الثامنة
تصدر اللوائح والق اررات الالزمة لتنفيذ أاكام هذا القانون من اللجنة الشعبية العامة
ويظل سارياً كل ما ال يخالف هذا القانون من األنظمة المعمول بها االياً فيما يتعلق
بالرعاية االجتماعية إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.
المادة التاسعة
يلغى كل اكم يخالف أاكام هذا القانون.
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر .
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت / 26 :شعبان.
الموافق / 15:الكانون  1428 /ميالدية.

