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  حمتويات العدد
  

  الصفحة   
 م  2019) لسنة 353رقم ( وضـــــــــــــدل المفــــــقرار وزیر الع  

  327                               .ة المأذونین الشرعیینــبشأن الئح
 م 2018) لسنة 377وض رقم (ــــــــالمف دلـــــــــقرار وزیر الع    
  ات مأذونین شرعیین في شأنــــــــدید مهام واختصاصــــــــبتح    
  338                   . ج اللیبیین واللیبیات بالداخل والخارجعقود زوا     
  م 2019) لسنة 394( رقم وضــــــــالمف دلـــــــــالعوزیر قرار  
 346                .تقریــر حكــم فــي الئحــة المــأذونین الشــرعیینبشــأن      

 )530(كومة الوفاق الوطني رقم قرار المجلس الرئاسي لح
 التأمینم بإصدار النظام األساسي لصندوق  2019لسنة     
  348                                                    الصحي العام .   
  بقرارالنظام األساسي لصندوق التأمین الصحي العام المرفق 
 ) 530م (ــــــــــي رقـــــة الوفاق الوطنـــــالمجلس الرئاسي لحكوم    
   350                                                 م . 2019لسنة    
  531رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار( 
   ون ـــــــــة للقانـــــــذیـــــة التنفیــــــــدار الالئحـــــبإص م 2019لسنة   
    359              .م بشأن نظام التأمین الصحي2010) لسنة 20رقم (  

   
  البقية على ظهر الغالف

  نشرت بأمر وزير العدل                                                           
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 م2010لسنة  )20رقم ( ــونـــــــة للقانـــــــالالئحة التنفیذی    

  اسيبشأن نظام التأمین الصحي المرفقة بقرار المجلس الرئ
              361       م.        2019ة ـ) لسن531لحكومة الوفاق الوطني رقم (

 730رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني(  
    401     .   م2019) لسنة 4م بتقریر حكم بالقرار رقم (2019لسنة 

 ) 777قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم(  
  اعتماد الالئحة المالیة للجهاز التنفیذي م ب2019لسنة 

  403     للطیران الخاص.                                           
 ) 778قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم(  

  م بشأن اعتماد الهیكل التنظیمي للهیئة العامة 2019لسنة 
  404                لرعایة آسر الشهداء والمفقودین والمبتورین.    

 418          م. 2019) لسنة 3ود رقم (ـقرار لجنة قید محرري العق  
 ) م 2019) لسنة 4قرار لجنة قید محرري العقود رقم 

  425                                          .اديـبتصحیح خطاء م
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  قرار وزير العدل املفوض
  م2019) لسنة   353رقم (  

  بشأن الئحة املأذونني الشرعيني
  وزير العدل املفوض :

 بعد االطالع على القانون الدستوري وتعدیالته.
 م. 2015دیسمبر 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ 

 وتعدیالته. بشأن نظام القضاء 2006لسنة  6وعلى القانون رقم 
بشــــأن األحكــــام الخاصــــة بــــالزواج  1984لســــنة  10وعلــــى القــــانون رقــــم 

 والطالق وتعدیالته.
 نبشـأن قواعـد الـزواج مـن غیـر اللیبیـی 1984لسـنة  15وعلى القانون رقـم 

 واللیبیات.
 بشأن األحوال المدنیة وتعدیالته . 1968لسنة  36وعلى القانون رقم 
 بشأن القاصرین ومن في حكمهم . 1992لسنة  17وعلى القانون رقم 
 بشأن حمایة الطفولة. 1997لسنة  5وعلى القانون رقم 

م ،باعتمــــاد الهیكــــل 2012) لســــنة 50وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم(
 التنظیمي  واختصاصات وزارة العدل وتنظیم جهازها اإلداري.

م ،بشـأن  تشـكیل حكومـة 2016)لسـنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسـي رقـم (
 اق وطني. وف

م ،بشـأن مـنح تفـویض 2016) لسـنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسـي رقـم (
 بمهام.

م ،بشأن تفـویض بمهـام 2017لسنة  256المجلس الرئاسي رقم  قرار وعلى
 وزیر.

بشـأن الئحــة  1372لســنة  2وعلـى قــرار اللجنـة الشــعبیة العامـة للعــدل رقـم 
 المأذونین الشرعیین وتعدیالته.

  قــــــرر   
  1دة ما

  تنظم شؤون المأذونین الشرعیین وفقًا ألحكام هذه الالئحة.
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  2مادة 
ــزواج ، والتصــادق علیــه  ینــوب المــأذون عــن القاضــي فــي توثیــق عقــود ال

  ،والمراجعه الخاصة بالمسلمین.
  3مادة 

  یكون لكل محلة مأذون ، أو أكثر.
ـــة الواحـــدة یقـــوم رئـــیس المحكمـــة  ـــة تعـــدد المـــأذونین  فـــي المحل وفـــي حال

  البتدائیة المختصة  بتحدید اختصاص كل منهم داخل المحلة.ا
  4مادة 

ینشـــأ بـــوزارة العـــدل قســـم یسمى:قســـم شـــؤون المـــأذونین الشـــرعیین یتـــولى 
ــه أصــل مســوغات  ــودع فی ــه ملــف خــاص لكــل مــأذون ت ــة ویعــد ب شــؤونهم كاف
تعیینـــه ،والقـــرارات الصــــادرة فـــي شـــأنه ،و التحقیقــــات ،واإلقـــرارات ،والتقــــاریر 

  قة بعمله ،وسلوكه.المتعل
  5مادة 

یكـــون بكـــل محكمـــة ابتدائیـــة وحـــدة لشـــؤون المـــأذونین برئاســـة قـــاض یـــتم 
  تسمیته من قبل الجمعیة العمومیة ویختص بما یلي:

حالتها إلى لجنة االمتحانات.  -أ   قبول طلبات تعیین المأذونین الجدد ،وإ
 فتح ملفات فرعیة للمأذونین العاملین باختصاص المحكمة. -ب 
  قبول طلبات إجازات المأذونین.  -ج 
  تسلیم واستالم سجالت المأذونین. –د 

قیــد أســماء المــأذونین الــذین یعملــون فــي دائــرة اختصــاص المحكمــة فــي  -هـــ 
  سجل خاص ،یعد وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض. 

إحالــة كــل مــا یخــص المــأذونین إلــى القســم المنصــوص علیــه فــي المــادة  –و 
  ة.ـــــــــــالسابق

  6مادة 
  یشترط في من یعین مأذونًا شرعیًا ما یلي :

 أن یكون لیبي الجنسیة.  - 1
 أال یقل عمره عن ثالثین سنة عند التقدیم. - 2
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أال یكون قد سبق الحكـم علیـه فـي جنایـة ،أو جنحـة مخلـة بالشـرف ،ولـو  - 3
 رد إلیه اعتباره.

 أال یكون قد صدر ضده قرار تأدیبي. - 4
 ن محمود السمعة ، حسن السیرة ، والسلوك.أن یكو - 5
  أن یكون الئقًا صحیًا لمزاولة  عمله. - 6
أن یكــــون متحصــــًال علــــى مؤهــــل فــــي الشــــریعة اإلســــالمیة ،أو القــــانون  - 7

.  ،ویستثنى من هذا الشرط من تحصل على إجازة حفظ القرآن الكریم كامًال
 ئحة.أن یجتاز االمتحان المقرر وفقًا ألحكام هذه الال  - 8

  7مادة 

ــزواج ،والطــالق ،وآثارهمــا ،  –أ  ــام ال ــًا فــي أحك ــین امتحان یــؤدي المرشــح للتعی
الحـال مـن  هوحقوق المأذونین ،وواجباتهم ،والرسوم المستحقة ،وما یقتضی

حفظ اآلیـات القرآنیـة ،واألحادیـث المناسـبة ،لهـذا الغـرض ویكـون االمتحـان 
كـــون مـــن مستشـــار بمحكمـــة تحریریـــًا ،وشـــفویًا ،وتتـــولى إجـــراءه لجنـــة تت

ــة ال تقــل درجتهمــا عــن  االســتئناف وقاضــیین مــن إحــدى المحــاكم االبتدائی
  وكیل محكمة.

تضــع اللجنــة أســئلة االمتحــان التحریــري ، ویــؤدي المرشــحون االمتحــان   -ب 
عالن نتیجة االمتحان.   أمامها ، وتقوم بتصحیح أوراق اإلجابة ، وإ

في االمتحان التحریري ستین درجـة ،منهـا تكون النهایة الكبرى للدرجات   -ج 
ــــــأربع ــــــون درجـــ ــــــام الــــــــة ألحكـ ــــــالق وآثـــــــــــزواج ،والطــــ ارهما ،وحقـــــوق ـــ

المـأذونین ،وواجبـاتهم ،والرسـوم المتعلقــة بعملهـم ،وعشـرون درجـة لقواعــد 
اللغة العربیة ،واإلمالء والخط ،والحساب ،وحسن التنسیق والحفـظ ،ویشـمل 

المعلومـات العامـة ،ومـدى اسـتیعاب االمتحان الشفوي اختبـارًا شخصـیًا فـي 
الممـــتحن ،وفهمـــه لألحكـــام المتعلقـــة بالمـــأذونین ،وتكـــون النهایـــة الكبـــرى 
للــدرجات فیــه أربعــین درجــة ،وال یعــد ناجحــًا إال مــن تحصــل فــي االمتحــان 

  على ثالثة أرباع الدرجات المقررة له.
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  8مادة 
خامسـة، ویجـب تقدم طلبات التعیین للوحدة المنصوص علیها في المـادة ال 

أن یتضمن الطلب ، تحدید المحلة التي یرغب المأذون في مزاولة عمله فیهـا ، 
  مرفقًا بموافقة مختار المحلة ، ویجب أن یرفق به المستندات التالیة:

 أصل المؤهل العلمي. - 1
  مستخرج رسمي من شهادة المیالد. - 2
 شهادة بالرقم الوطني. - 3
 شهادة اإلقامة. - 4
 ة الحالة الجنائیة ساریة المفعول.شهاد - 5
 شهادة اللیاقة الصحیة. - 6
 صور شمسیة. 4عدد  - 7

  9مادة 
تعد لجنة امتحان المـأذونین بكـل محكمـة ابتدائیـة كشـفًا بأسـماء المرشـحین 
الـذین تــوافرت فــیهم شــروط التعیــین وتحیلـه إلــى قســم شــؤون المــأذونین بــوزارة 

  شرعیین قرار من وزیر العدل.العدل، ویصدر بتعیین ، المأذونین ال
  10مادة 

یؤدي المأذون أمام رئـیس المحكمـة االبتدائیـة المختصـة قبـل مباشـرة عملـه 
  الیمین القانونیة بالصیغة اآلتیة:

ن دي عملي باألمانة ، والصدق ، واإلخـالص ، وأاقسم باهللا العظيم أن أؤ(( 
)) ویثبت أداء  النظامحافظ على املهنة ، وأراعي تقاليدها ، واحرتم القانون وأ

الیمین في محضر یوقعه المأذون ورئیس المحكمـة ، ویحفـظ بملـف المـأذون ، 
  وتبلغ به المحلة المختصة.

  11مادة 
یجــب علــى المــأذون الشــرعي أن یتخــذ لــه محــًال لمزاولــة عملــه ، فــي نطــاق 
اختصاص المحلة التي قید للعمل بها ، وال یجوز لـه تغییـر المحـل المـذكور إال 

د إخطـار رئـیس المحكمـة االبتدائیــة بـذلك ، واإلعـالن عنـه بلوحـة اإلعالنــات بعـ
  یومًا على األقل. 15القضائیة لمدة 
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  12مادة 
ال یجـــوز للمــــأذون أن یتغیــــب عــــن عملـــه إال بــــإذن مــــن رئــــیس المحكمــــة 

  االبتدائیة المختصة.
   13مادة 

ذا اخت لـف محـل یتحدد اختصاص المأذون بالجهة المحددة بقـرار تعیینـه ، وإ
إقامــة الــزوجین كــان المخــتص بتوثیــق العقــد مــأذون المنطقــة التــي بهــا محــل 

  إقامة الزوجة.
  14مادة  

  یجوز نقل المأذون من محلة إلى أخرى بقرار من وزیر العدل.
   15مادة 

یلتزم المأذون بمراعاة أحكام القوانین ، واللوائح ، والتعلیمات ، والمنشورات 
  المتعلقة بعمله.

   16ادة م
مــع مراعــاة أحكــام  قــانون العقوبــات ، ویعاقــب كــل مــن یخــالف أحكــام هــذه 

  الالئحة بإحدى العقوبات التالیة:
 ذار. ــــــــاإلن – 1
 وم.ـــــــــــالل – 2
 الوقف عن العمل مدة القل عن شهر ، وال تزید على سنة . - 3
ن رئـیس العزل ، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزیر العـدل علـى عـرض مـ - 4

 المحكمة االبتدائیة المختصة.
ال توقع عقوبـة الوقـف عـن العمـل ، أو العـزل إال بعـد تحقیـق إداري مكتـوب  
من قبل المحكمة المختصة ، یتم فیه سماع أقوال المأذون ، وتحقیـق دفاعـه ، 
ویكتفـي بـالتحقیق الجنـائي فـي حالـة قیامـه ، وتبلـغ بـه الجهـات ذات العالقـة ، 

یجـوز توقیـع عقوبـة اإلنـذار واللـوم  دون التحقیـق المكتـوب  واستثناء مـن ذلـك
  مع المأذون.

   17مادة 
عمله بصفة مؤقتة إذا كان محاًال إلـى التحقیـق أو  نیجوز وقف المأذون ع

المحاكمـة ، ویصــدر بــالوقف قــرار مــن وزیـر العــدل ، وعلــى المــأذون تســلیم مــا 
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ــي یتبعهــا ــى المحكمــة الت ــام إل ــه مــن ســجالت ، وأخت فــور إبالغــه بقــرار  بعهدت
  وقف.لــــا

  18مادة 
في حالة خلو وظیفة المـأذون ، أو قیـام مـانع لدیـه ، أو وقفـه عـن العمـل ، 
أو غیابه ، یندب رئیس المحكمة االبتدائیة مأذونًا آخـر لیحـل محلـه وفـي حالـة 
ما إذا كان  خلو الوظیفـة أو قیـام المـانع یـتم تعیـین مـأذون جدیـد وفقـًا ألحكـام 

ــدب هــذه الال  ــى أن تبلــغ وزارة العــدل بقــرار الن ــى حــین زوال الســبب، عل ئحــة إل
  بمجرد صدوره.

  19مادة 
  تنتهي خدمة المأذون في أحدي الحاالت اآلتیة:

 فقدان الجنسیة اللیبیة. - 1
 فقدان األهلیة المدنیة ، أو نقصها. - 2
 الحكم علیه في جنایة ، أو جنحة مخلة بالشرف. - 3
 ل أكثر من مرة واحدة خالل ثالث سنوات.إذا أوقف عن العم - 4
القیــام بمــا یخــل بــآداب الوظیفــة ، كإفشــاء أســرار األســر، والتــربح غیـــر  - 5

المشروع من عقـود الـزواج ، أو اسـتعمالها فـي وسـائل غیـر مشـروعه ، أو 
 إنابة غیره ، أو تحریر عقود خارج الدولة.

ورات ، المنظمـة ـــــــمنشات ، والــــــح ، والتعلیمـــین ، واللوائــــة القوانــــمخالف – 6
 أو اإلهمال ، أو التقصیر في أدائها. لعمله ،

 عدم اللیاقة الصحیة. - 7
 ة.ــــــالـــــاالستق – 8
 زل.ـــــــــالع – 9

 بلوغ سن الخامسة والسبعین میالدیة. - 10
  اة. ــــــــوفـــــال – 11

  20مادة 
نســخ عقــود الــزواج تضــع وزارة العــدل شــعارًا لیزریــًا بــألوان مختلفــة ، علــى 

  جمیعها والتصادق علیها والمراجعة على النموذجین المرافقین لهذه الالئحة.
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  21مادة 
تقــــوم المحكمــــة االبتدائیــــة بتســــلیم المــــأذونین الــــذین یعملــــون فــــي دائــــرة 
اختصاصها ، النماذج المشار إلیها في المـادة السـابقة بعـد وضـع ختمهـا علـى 

  لواردة بالنماذج مكملة لها.كل صفحة منها ، وتعد التعلیمات ا
   22مادة 

ال یجـــوز للمـــأذون أن یتـــولى توثیـــق عقـــد زواج ، أو مراجعـــة ، أو تصـــادق 
  علیه إذا كان یخصه شخصیًا أو یخص أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

   23مادة 
ــان  ــة مأذون ــزواج بنطــاق كــل محكمــة ابتدائی ــى عقــود ال یتــولى التصــادق عل

قـرار مـن وزیـر العـدل بنـاء علـى ترشـیح مـن رئـیس شرعیان ، یصدر بتسمیتها 
  المحكمة االبتدائیة المختصة.

   24مادة 
ـــیتــولى توثی ـــق عقــــ ـــود الــزواج ، والمراجعـــ ة التــي یكــون أحــد طرفیهــا ، أو ـــ

كلیهما ، غیر لیبي مأذون شـرعي بنطـاق كـل محكمـة جزئیـة ، یصـدر بتسـمیته 
ة االبتدائیـــة قـــرار مـــن وزیـــر العـــدل ، بنـــاء علـــى ترشـــیح مـــن رئـــیس المحكمـــ

  المختصة.
   25ادة م

ال یجــــوز للمــــأذون أن یوثــــق عقــــد الــــزواج إال بحضــــور ولــــي الزوجــــة ،أو 
اعـاة حـق بغیر ذلك ، وعلیـه فـي هـذا الشـأن مر وصیها، ما لم یأذن له القاضي 

  ترتیب األولیاء.
   26مادة 

ال یجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد زواج یكون أحـد طرفیـه غیـر لیبـي ، أو  
ادقة علیــه ، دون موافقــة وزارة الشــؤون االجتماعیــة ، وجهــاز المخــابرات المصــ
  ة.ـــــــاللیبی

   27مادة 
أن یتحقـق مـن   –قبل توثیق عقـد الـزواج، أو التصـادق علیـه  على المأذون

ـــــــن الموانـــــــع الشـــــــرعیة ، والقانونیـــــــة ،  ـــــیة الطـــــــرفین و خلوهمـــــــا م شخصــ
  ة.ــــــــــــــــوالصحی
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   28مادة 
مـــأذون العقـــد ، وال التصـــادق علـــى التـــي لـــم تبلـــغ ســـن الـــزواج ال یجـــوز لل

  المقررة قانونًا إال بإذن من القاضي المختص.
   29مادة 

ال یجــــوز للمــــأذون أن یوثــــق عقــــد زواج المطلقــــة مــــن زوج آخــــر إال بعــــد 
االطالع على وثیقة الطالق ، وال یجـوز أن یوثـق زواج مـن تـوفى عنهـا زوجهـا 

میًا داال علـــى الوفـــاة ، والتأكـــد مـــن انقضـــاء المـــدة إال إذا قـــدمت مســـتندًا رســـ
.   المحددة شرعًا

  30مادة 
مــع مراعــاة المــادة الســابقة مــن هــذه الالئحــة ال یجــوز للمــأذون عقــد زواج 
المـــریض بـــأي مـــن األمـــراض الســـاریة ، أو المعدیـــة ، إال بعـــد تقـــدیم موافقـــة 

ــ ى إذن مــن المركــز الــوطنى لمكافحــة األمــراض، أو أحــد فروعــه ،والحصــول عل
  رئیس المحكمة االبتدائیة المختصة وبعد موافقة طرف العقد غیر المریض.

  31مادة 
ــل توثیــق عقــود المراجعــة أن یتحقــق مــن شخصــیة  ــى المــأذون قب یجــب عل
طالــب الرجعــة ، وشــروط صــحتها ، فــإذا لــم یقــدم لــه إثبــات بــذلك تعــین علیــه 

  عرض األمرعلى القاضي المختص.
  32مادة 

ج أو التصادق علیه من أربع نسـخ ، تعتمـد مـن قبـل رئـیس یحرر عقد الزوا
المحكمة المختصة ،والسجل المدني المخـتص ، خـالل السـبعة أیـام التالیـة مـن 

ة إلــى الســجل ــــــرف ، ونسخـــــــلم نســخة إلــى كــل طـــــتــاریخ العقــد ، علــى أن تس
  المدني ، وتحفظ األخیرة بالسجل الخاص بالمأذون وتعد أصًال للوثیقة.

ذون أن یــوافي وزارة العـدل بصــورة عـن العقــود التـي وثقهــا ویجـب علــى المـأ
  خالل شهر من تاریخ العقد.

   33مادة 
یتقاضى المأذون الشرعي مبلغًا مالیًا قـدره مائـة دینـار لیبـي عـن توثیـق كـل 

  عقد زواج ، أو تصادق ، أو مراجعة ، وتكون على عاتق الزوج.
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   34مادة 
أصـل الوثیقـة ، ونسـخها ، ویقـوم یثبت المأذون قیمة الرسوم المحصلة فـي 

بتوریــدها فــور تقــدیم العقــد للتصــدیق علیــه إلــى خزینــة المحكمــة  المختصــة ، 
یقوم المأذون بتسلیم هذه اإلیصـاالت  إلـى و التي تحرر إیصاًال بقیمة الرسوم ، 

ذوي الشـــأن ، ویتبـــع فـــي شــــأن تحصـــیل هـــذه الرســـوم و توریـــدها ، القواعـــد 
.   المقررة قانونًا

  
   35مادة 

على المـأذون أن یحـافظ علـى السـجالت التـي تسـلم إلیـه ، وعلیـه أن یحـرر 
ـــاف ، وبخــط واضــــــالوثــائق بنفســه ، بقلــم الحبــر الج ـــح ، وبــدون محـــ و ، أو ــــ

ذا وقع خطأ بالزیـادة فـي الكتابـة ، وجـب علـى المـأذون  شطب ، أو تحشیر ، وإ
أو نهایــة  أن یؤشــر علــى الكلمــات الزائــدة ، ویشــیر إلــى إلغائهــا فــي الهــامش ،

ذا كـان  الوثیقة ، مع بیان عدد الكلمات الملغـاة ، والسـطور الموجـودة فیهـا ، وإ
الخطــأ بــالنقص یــزاد مــایلزم زیادتــه ، مــع اإلشــارة إلــى ذلــك بالطریقــة نفســها ، 

  ویوقع المأذون على جمیع ما ذكر ، وكذلك من وقعوا على الوثیقة.
ذا كان الخطأ كبیرًا ، أو أدى إلى إلغـاء ال عقـد ، یجـب اإلبقـاء علـى الورقـة وإ

  التي تم فیها الخطأ بالسجل. 
   36مادة 

یجــب علــى المــأذون عنــد انتهــاء أي ســجل أن یقــوم بتســلیمه إلــى المحكمــة 
  )المرفق بهذه الالئحة.3المختصة مرفقًا بقائمة ، تعد وفقًا للنموذج رقم (

جالت ویتولى  الكاتب المختص إثبات مضـمون المحـررات التـي تحویهـا السـ
) ،ویكـون هـذا السـجل بمثابـة 5المنتهیة في سجل خاص ، وفقا للنمـوذج رقـم (

  فهرس لقید عقود الزواج ، والتصادق علیها، والمراجعة.
القاضـــي المخـــتص لمراجعتــــه ، ویعـــرض  الكاتـــب الســـجل المنتهــــي علـــى 

علیـــه بمـــا یفیـــد حصـــول هـــذه المراجعـــة ، ومـــدى مطابقـــة العقـــود ،  والتأشـــیر
ه ألحكام القانون ، ویأمر بإیداعه فـي المكـان المعـد لـذلك فیالمثبتة واإلقرارات  

  بمحفوظات المحكمة.
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   37مادة 
تسـلم المحكمــة المختصــة للمــأذون ســجًال واحـدًا مــن كــل نــوع مــن الســجالت 
ــر مــن  ــه ، و ال یجــوز للمــأذون أن یحــتفظ بالســجل المنتهــي ألكث الالزمــة لعمل

  سبعة أیام من تاریخ انتهائه.
   38مادة 
-على النموذج المعد لهـذا الغـرض-على المأذون أن یتقدم باإلقرار السنوي

إلى المحكمة التي یقع محل عمله في دائرتها قبل منتصف شهر ینـایر مـن كـل 
عـام ،وعلـى رئـیس المحكمـة إحالـة اإلقـرارات المقدمـة إلیـه إلـى قسـم المــأذونین 

  الشرعیین بوزارة العدل.
   39مادة 

زوید وزارة الخارجیـة بالسـجالت المشـار إلیهـا فـي المـادة تقوم وزارة العدل بت
)إلحالتهــــا إلــــى القنصــــلیات ،والبعثــــات الدبلوماســــیة اللیبیــــة فــــي الخــــارج 40(

،لتوثیــق عقــود الــزواج ،والتصــادق علیهــا والمراجعــة ،التــي تقــوم تلــك الجهــات 
  بتوثیقها.

   40مادة 
  یعمل بالسجالت والنماذج المرفقة بهذا القرار وهي:

قرارات المراجعة.1نموذج رقم( - 1  ) وتوثق فیه عقود الزواج ، وإ
 یوثق فیه التصادق على الزواج.و ) 2نموذج رقم( - 2
 )ومدون به القائمة المرافقة لسجل المحررات.3نموذج رقم ( - 3
 )سجل قید المأذونین. 4نموذج رقم ( - 4
ه ) ســــجل فهــــرس قیــــد عقــــود الــــزواج ،والتصــــادق علیــــ5نمــــوذج رقــــم ( - 5

 ،والمراجعة. 
 ) اإلقرار السنوي عن أعمال المأذونین.6نموذج رقم( - 6
 تحصیل الرسوم المستحقة على العقود. )7نموذج رقم ( - 7

   41مادة 
ــم ( ــه بشــأن الئحــة  2004و.ر ، 1372لســنة  )2یلغــى القــرار رق م،وتعدیالت

  المأذونین ،كما یلغى كل حكم یخالف هذه الالئحة.
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   42مادة 
  القرار بتاریخ صدوره ،وینشر بالجریدة الرسمیة.یعمل بهذا 

حممد عبدالواحد مللوم                                                                             
  وزير العدل املفوض   

  م.16/5/2019المــوافق: 
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  قرار وزير العدل املفوض
  م2018لسنة  )377رقم(

  م واختصاصات مأذونني شرعينيبتحديد مها
  يف شأن عقود زواج الليبيني والليبيات بالداخل واخلارج

  
  -وزير العدل املفوض:

م 2011أغسـطس 3بعد االطالع على اإلعالن الدسـتوري الصـادر بتـاریخ  -
 ،وتعدیالته.

 م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ 
م ،بشـــأن األحكـــام الخاصـــة بـــالزواج 1984 لســـنة10وعلـــى القـــانون رقـــم 
 والطالق وآثاره وتعدیالته.

ــم( ــین 1984)لســنة 15وعلــى القــانون رق م ،بشــأن قواعــد الــزواج بــین اللیبی
 واللیبیات من العرب واألجانب.

م ،بإعتمــــاد الهیكــــل  2012)لســــنة 50وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم(
 اإلداري وتعدیالته. التنظیمي واختصاصات وزارة العدل وتنظیم جهازها

م ،بشــأن تشــكیل حكومــة 2016)لســنة 4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم(
 وفاق الوطني.

م ،بشــأن مــنح تفــویض 2016)لســنة12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم(
 بمهام.

م ،بشأن تفـویض بمهـام 2017)لسنة 256وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم(
 وزیر.

م ،بشــأن الئحــة المــأذونین 2019ســنة )ل353وعلــى قــرار وزیــر العــدل رقــم(
 الشرعیین.

ــــة رقــــم( ــــتن االبتدائی ــــاب الســــید/رئیس محكمــــة زلی ــــى كت )المــــؤرخ 839وعل
 م.16/12/2018
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ـــى كتـــــــــاب الســـــــــید/رئیس محكمــــــــة شـــــــــرق طـــــــــرابلس االبتدائیـــــــــة  وعلـــــ
 م.25/12/2018)المؤرخ 1229رقم(

)المـــــــؤرخ 239وعلــــــى كتـــــــاب الســــــید/رئیس محكمـــــــة جــــــادو االبتدائیـــــــة(
 .م2/12/2018

ــــم( ــــة رق ــــاب الســــید/رئیس محكمــــة ســــرت االبتدائی ــــى كت )المــــؤرخ 186وعل
 م.25/11/2018

)المــــؤرخ 417وعلـــى كتــــاب الســــید/رئیس محكمــــة الزنتــــان االبتدائیــــة رقــــم(
 م.27/11/2018

ـــم( ـــاب الســـید/رئیس محكمـــة الخمـــس االبتدائیـــة رق ـــى كت )المـــؤرخ 973وعل
 م.22/11/2018

)المـــؤرخ 976بتدائیـــة رقـــم(وعلـــى كتـــاب الســـید/رئیس محكمـــة العجـــیالت اال
 م.25/11/2018

)المــــؤرخ 194وعلــــى كتــــاب الســــید/رئیس محكمــــة ترهونــــة االبتدائیــــة رقــــم(
 م.25/11/2019

وعلـــــــــى كتـــــــــاب الســـــــــید/رئیس محكمـــــــــة جنـــــــــوب بنغـــــــــازي االبتدائیـــــــــة 
 م.21/11/2018)المؤرخ 1017رقم(

)المـــــؤرخ 759وعلـــــى كتـــــاب الســـــید/رئیس محكمـــــة غـــــرب مصـــــراتة رقـــــم(
 م.25/11/2018

ـــي ولیـــد االبتدائیـــة رقـــم(و  ـــى كتـــاب الســـید/رئیس محكمـــة بن )المـــؤرخ 16عل
 م.23/1/2019

)المــــؤرخ 72وعلــــى كتــــاب الســــید/رئیس محكمــــة الســــواني االبتدائیــــة رقــــم(
 م.6/2/2019

)المـؤرخ 113وعلى كتاب السید/رئیس محكمـة شـمال بنغـازي اإلبتدائیـة رقـم(
 م.6/2/2019

)المــؤرخ 296ة اإلبتدائیــة رقــم(وعلــى كتــاب الســید/رئیس محكمــة وادي الحیــا
 م.6/12/2018
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 وعلى ما عرضه السید/مدیر مكتب الوزیر.
  قـــــــرر

  )1مادة(
ــة أســماؤهم فیمــا بعــد ،عــن كــل محكمــة  ــولى المــأذونون الشــرعیون اآلتی یت
ابتدائیة والمبینة كال قرین اسمه المصادقة على عقود زواج اللیبیـین واللیبیـات 

  -المبرمة بالخارج وهم:
  المحكمة االبتدائیة  ســـماال

  محكمة زلیتن االبتدائیة  محمد محمد بحیح
  محكمة زلیتن االبتدائیة  مجدي عبدالغني عریبي

  محكمة جادو االبتدائیة  فتحي عبداهللا أبوزید
  محكمة جادو االبتدائیة  سالم محمود خلیفة
  محكمة سرت االبتدائیة  عثمان علي معرف

  ت االبتدائیةمحكمة سر   محمد مسعود التایب
  محكمة الزنتان االبتدائیة  الطاهر المهدي الجدیع

  محكمة الزنتان االبتدائیة  الصادق عیسى الرجباني
  محكمة الخمس االبتدائیة  امحمد عمر كریمة

  محكمة الخمس االبتدائیة  عبدالسالم محمد دعباج
  محكمة العجیالت االبتدائیة  المبروك علي محمد الدخلي

  محكمة العجیالت االبتدائیة  دالسالم الشامليعبدالعزیز عب
  محكمة جنوب بنغازي االبتدائیة  عبدالسالم إبراهیم الترهوني
  محكمة جنوب بنغازي االبتدائیة  المهدي مصطفى الفیتوري

  محكمة ترهونة االبتدائیة  مصباح الفیتوري مصباح مسعود
  محكمة ترهونة االبتدائیة  المختار غیث فرج مفتاح

  محكمة شرق طرابلس االبتدائیة  منعم محمد أبوظهیرعبدال
  محكمة شرق طرابلس االبتدائیة  عبدالحمید علي محمد الزني
  محكمة غرب مصراتة االبتدائیة  مصطفى محمد بشیر القلیب
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  محكمة غرب مصراتة االبتدائیة  أحمد البشیر أحمد عبدالعالي
  ائیةمحكمة بني ولید االبتد  امبارك عبدالسالم المشروحي

  محكمة بني ولید االبتدائیة  بلقاسم إبراهیم اغنیة
  محكمة السواني االبتدائیة  علي عبداهللا الهمالي
  محكمة السواني االبتدائیة  ولید أحمد المسماري
  بنغازي االبتدائیة شمالمحكمة   خلیل علي السعیطي

  محكمة جنوب بنغازي االبتدائیة  عبدالسالم إبراهیم الترهوني
  محكمة جنوب بنغازي االبتدائیة  مصطفى الفیتوريالمهدي 

  محكمة وادي الحیاة االبتدائیة  السنوسي شادكو محمد موسى
  محكمة وادي الحیاة االبتدائیة  محمد أحمد محمد صالح السكالي

    
  )2مادة(

ــة أســماؤهم فیمــا بعــد ،عــن كــل محكمــة  ــولى المــأذونون الشــرعیون اآلتی یت
ــة والمبینــة قــرین اســمه ت وثیــق ومراجعــة عقــود الــزواج التــي یكــون أحــد جزئی

  -طرفیها أو كلیهما من العرب أو األجانب وهم:
  المحكمة الجزئیة  االسم

  محكمة زلیتن الجزئیة  نبیل محمد بن عمران
  محكمة زلیتن الجزئیة  علي سالم بن عائشة

  محمكة الفواتیر الجزئیة  محمد حسین كریم
  جزئیةمحكمة الفواتیر ال  علي محمد ابشینة

  محكمة الجمعة الجزئیة  محمد عمار األشهب
  محكمة الجمعة الجزئیة  أحمد علي عویدان

  محكمة ماجر الجزئیة  محمد خلیفة ادهیورة
  محكمة ماجر الجزئیة  عبداهللا أحمد البریني
  محكمة جادو الجزئیة  سعید صالح عبداهللا
  محكمة جادو الجزئیة  یحي صالح العزابي
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  حكمة الرجبان الجزئیةم  عمر علي الشویرف
  محكمة الرجبان الجزئیة  فتحي عبداهللا أبوزید

  محكمة الرحیبات الجزئیة  حسین أحمد حسن الشیباني
  محكمة الرحیبات الجزئیة  سالم محمود خلیفة

  محكمة الحرابة الجزئیة  مسعود سعید مسعود
  محكمة الحرابة الجزئیة  مصطفى الشیباني محمد

  مة تیجي الجزئیةمحك  حمادي محمد مسعود
  محكمة تیجي الجزئیة  امحمد عزیز هرم

  محكمة سرت الجزئیة  إبراهیم أحمد أبوبكر
  محكمة سرت الجزئیة  محمد عبداهللا المطري

  محكمة الهیشة الجدیدة الجزئیة  محمد أبو شناف منصور
  محكمة الهیشة الجدیدة الجزئیة  المهدي عبدالجلیل المهدي

  بن جواد الجزئیةمحكمة   محمد امحمد سلیم
  محكمة بن جواد الجزئیة  میالد حسین عبدالقادر
  محكمة أبونجیم الجزئیة  عبدالنبي یحي مصباح
  محكمة الزنتان الجزئیة  عمار أبوالقاسم كمون
  محكمة الزنتان الجزئیة  محمد عبداهللا أبوبكر

  محكمة الریاینة الجزئیة  نصر علي البصیر
  یاینة الجزئیةمحكمة الر   میلود الهادي خلیفة
  محكمة یفرن الجزئیة  خلیفة علي الخباش

  محكمة یفرن الجزئیة  عبدالرحمن سالم الغول
  محكمة القلعة الجزئیة  محمد أبوالقاسم العزابي

  محكمة القلعة الجزئیة  محمد الطاهر سعید كریر
  محكمة الخمس الجزئیة  امحمد عمر كریمة

  جزئیةمحكمة الخمس ال  عبدالسالم محمد األمیري
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  محكمة سوق الخمیس الجزئیة  سالم محمد دعباج
  محكمة سوق الخمیس الجزئیة  فرج محمد بالحاج

  محكمة قصر األخیار الجزئیة  محمد رمضان رفایع
  محكمة قصر األخیار الجزئیة  معمر علي مهدیة

  محكمة مسالتة الجزئیة  محمد عبدالمجید العربي
  زئیةمحكمة مسالتة الج  نصر مفتاح آغا موسى

  محكمة العمامرة الجزئیة  عبدالسالم أحمد أبوصبع
  محكمة بناصر الجزئیة  محمد میالد مصباح

  محكمة ترهونة الجزئیة  محمد ضو محمد أبوشوفة
  محكمة ترهونة الجزئیة  ضو علي عمار عون
  محكمة الداوون الجزئیة  ولى أحمد محمد ولى

  محكمة الداوون الجزئیة  محمد محمد محمد الغزیوي
  محكمة سیدي الصید الجزئیة  سیف النصر محمد میالد المدني

  محكمة سیدي الصید الجزئیة  سعید محمد علي الجدي
  محكمة سوق األحد الجزئیة  محمد محمد عمر الدروقي

  محكمة سوق األحد الجزئیة  مفتاح عامر مفتاح الغزیوي
  محكمة سوق الجمعة الجزئیة  سالمة عبدالجلیل محمد عبدالجلیل

  محكمة سوق الجمعة الجزئیة  رضا خلیفة علي أحمد
  محكمة سوق الجمعة الجزئیة  ناصر الزوام الحبیشي

  محكمة سوق الجمعة الجزئیة  صالح ساسي حسین بن الزناد
  محكمة تاجوراء الجزئیة  مصطفى محمد صولة

  محكمة تاجوراء الجزئیة  عبدالفتاح الصید رجب عبداهللا
  مة القره بوللى الجزئیةمحك  علي إمحمد محمد عریشة

  محكمة القره بوللى الجزئیة  عبدالمنعم محمد الفرجاني ضو
  محكمة الفویهات الجزئیة  عصام فرج أبوعود
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  محكمة الفویهات الجزئیة  محمود عبداهللا الریشي
  محكمة مصراتة الجزئیة  مصطفى محمد بشیر القلیب

  محكمة مصراتة الجزئیة  أحمد محمد الضراط
  محكمة الغیران الجزئیة  محمد التائبمحمد علي 

  محكمة الغیران الجزئیة  علي مصطفى الحویج
  محكمة المحجوب الجزئیة  عبداهللا خلیل األصیفر
  محكمة المحجوب الجزئیة  محمد التهامي عاشور

  محكمة بني ولید الجزئیة  علي مصباح غیث
  محكمة الظهرة الجزئیة  خمیس عبدالسالم الغیطة

  محكمة تینیناي الجزئیة  زروقأحمد عثمان ال
  محكمة المردوم الجزئیة  الهادي سالم مفتاح

  محكمة سوق الخمیس الجزئیة  المهدي خلیفة المسعودي بالحاج
  محكمة سوق الخمیس الجزئیة  صالح أبوبكر ارحومة امرار

  محكمة قصر بن غشیر الجزئیة  نوري عمر بركة
  جزئیةمحكمة قصر بن غشیر ال  صالح مصباح الفرجاني

  محكمة العزیزیة الجزئیة  الطاهر عبدالسالم مصطفى كشیر
  محكمة العزیزیة الجزئیة  علي المبروك العیساوي

  محكمة السواني الجزئیة  علي مفتاح المبروك أبوعمید
  محكمة السواني الجزئیة  بن عیسى صالح رمضان لبز

  محكمة العروبة الجزئیة  حمزة صالح الزردومي
  محكمة العروبة الجزئیة  نبیل صالح خلیفة

  محكمة الصابري الجزئیة  خلیفة عبدالهادي أبو أصبع
  محكمة الصابري الجزئیة  أسامة فرج محمد الفیتوري

  محكمة المدینة الجزئیة  علي أحمد محمد حدید
  محكمة المدینة الجزئیة  خلیل علي السیعطي
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  محكمة البركة الجزئیة  ناصر محمد إبراهیم شعیب
  محكمة البركة الجزئیة  مود فرحاتإسماعیل مح

  محكمة أوباري الجزئیة  موالي الشریف بویا عبدالكریم
  محكمة أوباري الجزئیة  عمر علي الرضا

  محكمة مرزق الجزئیة  جمعة محمد علي الزرویك
  محكمة مرزق الجزئیة  الهاشم محمد أحمد

  محكمة بنت بیه الجزئیة  أبو صالح محمد جماعة أبو صالح
  محكمة بنت بیه الجزئیة  ي عبدالسالم بشیرمحمد عل

  محكمة غات الجزئیة  محمد البشیر حمودة محمد
  محكمة غات الجزئیة  صالح عبدالفتاح المعربي
  محكمة أم األرانب الجزئیة  احمودة ارحم جده احمودة

  محكمة أم األرانب الجزئیة  أحمد محمد عبدالسالم
  ةمحكمة القطرون الجزئی  یونس علي إبراهیم

  محكمة القطرون الجزئیة  محمد عمر محمد صالح
  

  )3مادة(
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ،ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه ،وعلـى 

  الجهات المختصة تنفیذه.
  

  حممد عبدالواحد عبداحلميد
  وزير العدل املفوض                                                                      

 م.26/5/2018الموافق:
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  قراروزيرالعدل املفوض
  م2019) لسنة 394رقم (

  بشأن تقرير حكم يف الئحة املأذونني الشرعيني
  وزيرالعدل املفوض:

ـــــى اإلعـــــالن الدســـــتوري الصـــــادربتاریخ - ـــــداالطالع عل أغســـــطس -3-بع
  م, وتعدیالته.2011
  م.2015/دیسمبر/17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ -
  وتعدیالته . بشأن األحوال المدنیة 1968 لسنة 36( وعلى القانون رقم -
بشـــأن األحكـــام الخاصـــة بـــالزواج  1984 لســـنة 10 وعلـــى القـــانون رقـــم -

  والطالق وتعدیالته.
اللیبیـین  بشـأن قواعـدالزواج مـن غیـر1984 لسنة 15 وعلى القانون رقم -

  واللیبیات .
  ن القاصرین ومن في حكمهم.بشأ 1992 لسنة 17وعلى القانون رقم -
  بشأن حمایة الطفولة. 1997 لسنة 5وعلى القانون رقم -
  وتعدیالته. بشأن نظام القضاء 2006 لسنة 6وعلى القانون رقم -
م باعتمـــاد الهیكـــل 2012لســـنة  )50مجلـــس الـــوزراء رقـــم ( وعلـــى قـــرار -

  التنظیمى.
  واختصاصات وزارة العدل وتنظیم جهازها اإلداري.

م. بشـأن تشـكیل حكومـة 2016لسـنة )4المجلس الرئاسي رقم( راروعلى ق -
  وفاق وطني.

م .بشــــأن مــــنح 2016لســــنة. )12المجلــــس الرئاســــي رقــــم( وعلــــى قــــرار -
  تفویض بمهام.

بشــأن تفــویض م  2017لســنة )256( المجلــس الرئاســي رقــم وعلــى قــرار -
  بمهام وزیر.



  347رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

حـة المـأذونین م. بشـأن الئ2019لسـنة )353العـدل رقـم( وزیر وعلى قرار -
  الشرعیین.

  مكتب الوزیر: مدیر وعلى ماعرضه/ -
  رارــــق

  1مادة
 إلیهـا العمل بالنماذج الحالیة وذلك إلـى حـین وضـع النمـاذج المشـار یستمر
  م.2019لسنة )353( من الئحة المأذونین الشرعیین رقم )40( في المادة

  2مادة
  صة تنفیذه.یعمل بهذا القرارمن تاریخ صدوره,وعلى الجهات المخت

  حممد عبد الواحد عبداحلميد                                                        
  وزير العدل املفوض                                                                   

 م.30/5/2019الموافق:
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 قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  م2019) لسنة 530رقم (

  بإصدار النظام األساسي لصندوق التأمني الصحي العام
  الس الرئاسي :

 بعد االطالع  على اإلعالن الدستوري وتعدیالته.
 م .2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ 

لمخـازن وعلى قانون النظام المالي للدولـة ، والئحـة المیزانیـة والحسـابات وا
 ا.موتعدیالته

صــحي والئحتــه القــانون الم بإصــدار 1973لســنة  106وعلــى القــانون رقــم 
 التنفیذیة.

 االجتماعي وتعدیالته. الضمانم بشأن 1980لسنة  13وعلى القانون رقم 
 م بشان المسؤولیة الطبیة.1985لسنة  17وعلى القانون رقم 

ــانون رقــم  ــى الق ــى نشــاط م بشــأن اإلشــراف وال2005لســنة  3وعل ــة عل رقاب
 التأمین وال ئحته التنفیذیة.
ــــم  ــــى القــــانون رق ــــه 2010لســــنة  12وعل ــــات العمــــل والئحت م بشــــأن عالق

 التنفیذیة.
م بشـأن نظـام التـأمین الصـحي والئحتـه 2010لسـنة  20وعلى القانون رقـم 

 التنفیذیة.
ــم  ومــة كم بشــأن تشــكیل ح2016لســنة  4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رق

 وفاق وطني.
م بشـــأن مـــنح تفـــویض 2016لســـنة  12علـــى قـــرار مجلـــس رئاســـي رقـــم  و 

 بمهام.
صـندوق م بشـأن إنشـاء 2017لسنة  854رئاسي رقم المجلس الوعلى قرار 

 التأمین الصحي العام.
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ــاب رئــیس مجلــس إدارة صــندوق التــأمین الصــحي العــام رقــم  ــى كت  86وعل
 م وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة.6/2/2018المؤرخ في 

  ـــــرر قـــ
   1مادة 

دوق التـأمین الصـحي العـام علـى النحـو لصـنیعمل بأحكـام النظـام األساسـي 
  المرفق بهذا القرار.

   2مادة 
یعمـــل بهـــذا القـــرار مـــن تـــاریخ صـــدوره ، ویلغـــى كـــل حكـــم یخالفـــه ، وعلـــى 

  الجهات المختصة تنفیذه.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
  

  م2019/ 21/1 الموافق
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  لنظام األساسي لصندوق التأمني الصحي العاما
  املرفق بقرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  م2019لسنة  530رقم  
  الباب األول

  تأسيس الصندوق
  1المادة 

یؤســـس ( صـــندوق التـــأمین الصـــحي العـــام ) وفقـــًا ألحكـــام قـــرار المجلـــس 
ون لـه الشخصـیة م وتكـ2017لسـنة  854الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 

االعتباریـــة والذمـــة المالیـــة المســـتقلة ویتبـــع مجلـــس الـــوزراء ویقـــدم الخـــدمات 
م بشــأن ،نظـــام التـــأمین 2010لســـنة  20التــأمین الصـــحي وفقـــًا للقــانون رقـــم 

ــانون رقــم  ــام الق م ،مــیالد بشــأن 2010لســنة  23الصــحي ، ویعمــل وفقــًا ألحك
م ،بشــــأن 2005لســــنة  3النشــــاط التجــــاري ، ویخضــــع ألحكــــام القــــانون رقــــم 

  اإلشراف  والرقابة على نشاط التأمین.
   2مادة 

ــة طــراب لس ویجــوزلمجلس یكــون مركــز الصــندوق ومقــره الرئیســي فــي مدین
فــتح لــه فروعــًا ومكاتــب فــي مــدن أخــرى فــي لیبیــا بحســب إدارة الصــندوق أن ی

  ة.ـــــــــــــــــالحاج
   3مادة 

لصـحي  للمشـتركین مـن خـالل یهدف الصندوق إلى تقدیم خـدمات التـأمین ا
نظام یقوم على مبدأ التكافل بقصد تقاسم عبئ المـرض وتجنـب الـدفع المباشـر 
لتكــالیف الرعایــة الطبیــة وضــمان مســتوى االنفــاق المطلــوب لتغطیــة الخــدمات 

  ة.ـــــــــــــــــالطبی
كمــا یقــدم الصــندوق خــدمات واستشــارات  فــي مجــال إدارة التــأمین الصــحي 

  صحیة. والنفقات ال
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  الباب الثاني 
  ة ـــــة العمومیـــــجمعی

   4مادة 
هیكـل التنظیمـي للصـندوق حیـث التعد الجمعیة العمومیة السـلطة العلیـا فـي 

ركین ، تمثــل المؤسســین  وتمــارس مهامهــا فــي المحافظــة علــى حقــوق المشــت
لنظــر والبــث فــي جمیــع األمــور التــي ال یعــود أمــر وتتــولى الجمعیــة العمومیــة ا

لســـنة  23فیهــا إلـــى مجلــس إدارة الصـــندوق وفقــًا ألحكــام القـــانون رقــم البــث 
النافـــذة م ، بشـــأن النشـــاط  التجـــاري  وأحكـــام هـــذا النظـــام والتشـــریعات 2010

جمعیــة العمومیــه برئاســة رئــیس مجلــس الــوزراء الل األخــرى ذات العالقــة وتشــك
  وعضویة اآلتي ذكرهم:

 وزیر العمل والتأهیل.  - 1
 االجتماعیة. وزیر الشؤون - 2
 وزیر الحكم المحلي.  - 3
  ظ مصرف لیبیا المركزي.فنائب محا – 4
  عضوین من ذوي الخبرة التأمینیة. -5

  ویصدر بتشكیلها قرار من مجلس الوزراء.
  الباب الثالث

  دوقــــــإدارة الصن
  )5مادة(

ون الصـــندوق مجلـــس إدارة یتكـــون من(رئـــیس وأربعـــة أعضـــاء) شـــؤ یـــدیر 
ذوي الخبــرة مــن علــى أن یكونــوا رار مــن مجلــس الــوزراء ،بتسمســتهم قــیصــدر 

ـــة واإلدارة الصـــحیة  ـــاءة والمؤهـــل العـــالي المتخصـــص بالشـــؤون التأمینی والكف
ـــة ،وأال یكـــون أي مـــنهم موظفـــًا أو شـــریكًا أو  ـــة والقانونیـــة واالجتماعی والمالی
عضـــوًا بمجلـــس إدارة أو هیئـــة مراقبـــة بالشـــركات أو الصـــنادیق المـــأذون لهـــا 

الة نشاط التأمین الصحي ،وتكون مدة مجلس اإلدارة خمـس سـنوات قابلـة بمزو 
للتجدید مرة واحدة وتحتسـب مـدة دورتـه األولـى المقـررة مـن تـاریخ صـدور هـذا 

  رار.ــــــــــالق
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  )6مادة(
تـولى یمجلس اإلدارة هو اإلطـار الـذي یمثـل الحوكمـة العلیـا فـي الصـندوق و 

الرئیسـة وألیـات وسـبل  فوتحدیـد األهـداوضع اإلستراتیجیات العامـة للصـندوق 
تحقیقهــا ومراجعــة االداء العــام للصــندوق ولــه أن یفــوض مســؤولیات التشــغیل 

تخاذ القرارات وتسییر آلیة العمل الیومي لـرئیس مجلـس اإلدارة والمـدیر العـام وإ 
واإلدارات التنفیذیــة العامــة كــل حســب اختصاصــه ،ولمجلــس اإلدارة علــى وجــه 

  الخصوص ما یلي:
  ه الرئیسیة.ف. وضع السیاسة العامة للصندوق وتحدید أهدا1
. إعتمــاد اللــوائح والتعلیمــات التنظیمیــة للنظــام الــداخلي التــي یتطلبهــا تنظــیم 2

  واإلشراف على إمتثال الصندوق للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة. لالعم
 طــــط ومیزانیـــــات الصــــندوق المالیـــــة والتشـــــغیلیةخ. إعتمــــاد اســـــتراتیجیات و 3

  واإلستثماریة.
ــــات 4 ــــل األهــــداف والخطــــط المعتمــــدة والمیزانی . مراجعــــة أداء الصــــندوق مقاب

السنویة وتحدید نقاط وأوجـه وأسـباب االنحرفـات والقصـور عـن المسـتهدفات 
  ول الالزمة لمعالجتها.لوالح

على سالمة البیانات المالیـة  فة واإلشرای. إعتماد المیزانیة والحسابات الختام5
  فقًا للتشریعات النافذة.للصندوق و 

  . إعتماد الهیكل التنظیمي للصندوق.6
  . تأسیس الشركات التابعة للصندوق واإلشراف علیها.7
  . تعیین المدیر العام للصندوق.8
. تعیــین مــدراء اإلدارات العامــة والفــروع والمكاتــب الرئیســیة بالصــندوق ،بنــاء 9

  على عرض من المدیر العام.
 تدریبیة للصندوق. اعتماد الخطة ال - 10
 اعتماد جدول المرتبات والمكافآت والحوافز للعاملین بالصندوق. - 11
 قواعد ومعاییر حكومة الصندوق.تطبیق  - 12
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تقیـیم المخــاطر الرئیسـیة التــي تواجـه الصــندوق والخطـوات التــي تتخــذها  - 13
 اإلدارة لمواجهة هذه المخاطر.

 على الدراسات االكتواریة. اقتراح تعدیل نسب االشتراكات بناء - 14
 اختصاصات أخرى تسند له وفقًا للتشریعات النافذة. ةأی - 15

   7مادة 
یجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئیسـه مـرة كـل شـهر خـالل السـنة 

دعـت الحاجـة لـذلك ,  كلمااألولى وكل ثالثة أشهر في السنوات  التي تلیها أو 
ــب ــى طل ــاء عل ــه أن یجتمــع بن أكثــر مــن نصــف أعضــائه ویعتبــر  كمــا یجــوز ل

اجتماعــه  قانونیــًا بحضــور ثالثــة أعضــاء مــن بیــنهم الــرئیس وتصــدر  قراراتــه 
  باألغلبیة وعند التساوي یرجح الجانب الذي منه الرئیس.

   8مادة 
ــوزراء   ــیس مجلــس ال ــة مــن رئ ــدعوة مكتوب یجــوز أن ینعقــد مجلــس اإلدارة ب

ــه والبــث ف یهــا  خــالل  ثالثــین یومــًا مــن لمناقشــة المســائل التــي یعرضــها علی
  تاریخ الدعوة.

   9مادة 
یجــب علــى مجلــس إدارة الصــندوق إحالــة صــورة مــن تقریــر نشــاطه الــدوري 

  لرئیس مجلس الوزراء.
  10مادة 

یتـــولى  رئـــیس مجلـــس إدارة الصـــندوق  اإلشـــراف علـــى شـــؤون الصـــندوق 
  وتصریف أموره وله على األخص ما یلي:

ة للعمــل فــي الصــندوق بمــا یكفــل تحقیــق وضــع  ورســم اإلســتراتجیة العامــ -1
 ه.ـــــــأهداف

 متابعة وضمان تنفیذ قرارات المجلس والتصدیق علیها. -2
 تمثیل الصندوق في عالقاته  مع الغیر وأمام القضاء. -3
 الدعوى الجتماعات مجلس إدارة الصندوق ورئاستها. -4
 .اإلشراف على  تفعیل أنظمة وضوابط الرقابة الداخلیة وآلیات الحكومة -5
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تشــكیل اللجــان الدائمــة والمؤقتــة وفقــًا لمــا تتطلبــه ضــرورات العمــل وأحكــام  -6
 ضوابط الحكومة.

یمثل رئیس مجلس اإلدارة حلقة الربط والتنسیق بین مجلس اإلدارة والمـدیر  -7
  ام. ـــــــــالع

ــة -8 ــر المراجــع الخــارجي  إحال المیزانیــة والحســابات الختامیــة المعتمــدة وتقری
 ل الجمعیة العمومیة.للمصادقة علیها من قب

 تقدیم ملخص تنفیذي دوري عن أنشطة الصندوق لرئیس مجلس الوزراء. -9
 تسمیة أمین سر المجلس. -10
نتــائج البحــوث و اإلذن بتوزیــع  النشــرات والــدوریات والتقــاریر والمؤلفــات  -11

 وفق  ما یعتمد من مجلس اإلدارة بالخصوص.
 .النافذة تأیة اختصاصات أخرى تسند له وفقًا للتشریعا -12

  الباب الرابع 
  النظام المالي وموارد الصندوق 

   11مادة 
   رأس مال الصندوق

د.ل مائـــة  100.000.000یحـــدد رأس مـــال الصـــندوق بمبلـــغ مـــالي وقـــدره 
ملیــون دینــار لیبــي یــدفع بالكامــل مــن الخزانــة العامــة عنــد دخــول إحكــام   هــذا 

  النظام حیز النفاذ.
   12مادة 

   أموال المشتركین
المشتركین فـي الصـندوق أمـواًال عامـة ال یجـوز الحجـز علیهـا  تكون أموال 

وتتمتــع بالحمایــة المنصــوص علیهــا فــي التشــریعات النافــذة المقــررة لألمـــوال 
  ة.ــــــالعام

   13مادة 
تكون للصندوق میزانیة مستقلة تعد طبقـًا للـنظم المحاسـبیة المعمـول بهـا ، 

ـــة للصـــندوق مـــع بدایـــة الســـنة  ـــدأ الســـنة المالی ــــالمالیوتب ـــة وتنتهـــي ـــ ة للدول
بانتهائها ، على أن تبدأ السنة المالیة األولى للصندوق من تـاریخ العمـل بهـذا 

  النظام وتنتهي بنهایة السنة المالیة الحالیة.
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   14مادة 
  مصادر تمویل الصندوق 

  یتم تمویل الصندوق من اإلیرادات التالیة:
 قیمة االشتراكات االتیة: -1

 من إجمالي الدخل الشهري . 2.5ة مساهمة المشترك بنسب -
 % من إجمالي الدخل الشهري للمشترك.5مساهمة صاحب العمل بنسبة  -
 % من إجمالي الدخل الشهري للمشترك. 1.25مساهمة الدولة بنسبة   -
اشتراكات الرعایة الصحیة المدرجة  بالقسم الثاني من الفقرة (ج) مـن المـادة  -

ــیش المجبــاة عــن طریــق صــندوق مــن الئحــة االشــتراك والتســجیل والتف 29 ت
الضــمان االجتمــاعي وذلــك الختصــاص صــندوق التــأمین الصــحي العــام فــي 

  تقدیم الخدمات الطبیة األساسیة. 
 ما تدفعه الدولة كقیمة لالشتراك عن أي فئات. -
 اشتراكات العاملین لحساب أنفسهم. -
عائد الخدمات التي یقدمها الصندوق في مجال إدارة التأمین الصحي  -2

 نفقات الصحیة.وال
 مایخصص في المیزانیة العامة من أموال لدعم الصندوق. -3
 عائد أمواله التي یستثمرها. -4
الوصایا والهبات والتبرعات المشروعة وغیر المشروطة التي یؤذن له  -5

 بتحصیلها.
ما یتم فرضه من رسوم على التوریدات واألنشطة الضارة بالبیئة واإلنسان  -6

 الوزراء. التي یصدر بها قرار من مجلس

   15مادة 
   إدارة أموال المشتركین

% مـن 5تدار أموال المشتركین من قبل الصندوق بمقابل أجرة وكالة بنسبة 
إجمالي االشتراكات المحصلة بالصندوق ، وإلدارة الصندوق الحق في التصرف 
في األموال المحصلة مقابل أجرة الوكالة لتسییر أعمال الصـندوق واسـتثماراتها 

  ریعات النافذة.وفق التش
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   16مادة 
   اطرـــــإدارة المخ

ــة تابعــة  لمجلــس الــوزراء وتخضــع  یعتبــر الصــندوق مؤسســة مالیــة تأمینی
م ،بشـــأن اإلشـــراف والرقابـــة علـــى نشـــاط 2005لســـنة  3ألحكـــام القـــانون رقـــم 

دارة المخـــاطر  ـــه وإ ـــي ســـبیل حمایـــة أموال ـــه ف ـــة ، ول ـــه التنفیذی ـــأمین والئحت الت
  بما یلي: المرتبطة بها القیام

تكــوین االحتیاطیــات  والمخصصــات الفنیــة المنصــوص علیهــا فــي الئحــة  -
 اإلشراف والرقابة على نشاط التأمین.

إسناد جزء من المخاطر المرتبطة بإدارة نشاط التأمین إلى شركات إعـادة  -
 تأمین وطنیة أو أجنبیة.

    17مادة 
  ضمان استمراریة الصندوق 

ــاظ تتــولى وزارة االقتصــاد والصــ ناعة اتخــاذ التــدابیر المناســبة الالزمــة للحف
علــى ســالمة المركــز المــالي للصــندوق واســتمرار قدرتــه علــى تحقیــق األهــداف 
الــذي أنشــئ مــن أجلهــا وذلــك باالتفــاق والتنســیق مــع الجهــة التــي تتــولى إدارة 

  الصندوق.
   18مادة 

  راض ـــــاالقت

یـــة لألغـــراض للصـــندوق حـــق االقتـــراض مـــن المصـــارف والمؤسســـات المال
  التالیة :

 تغطیة نفقات التسییر للصندوق. - 1
  تمویل المشاریع االستثماریة. - 2

  19مادة 
  اء الضریبي ــــاالعف

یجــوز إعفــاء الصــندوق واســتثماراته وفــائض أموالــه مــن الضــرائب والرســوم 
  المقررة في التشریعات النافذة وبما ال یخالف أحكامها.
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   20مادة 
  حسابات الصندوق

ون للصـــندوق حســـاب مصـــرفي أو أكتـــر تـــودع فیـــه أموالـــه یفـــتح بأحـــد یكـــ
حســب الحاجــة الفعلیــة فــتح حســاب مصــرفي بالمصــارف العاملــة بلیبیــا ویجــوز 

  للصندوق خارج لیبیا وفقًا للتشریعات النافذة.
  الباب الخامس 

  المنافع وأدوات تقدیم الخدمة
   21مادة 

   عــــافـــالمن
ت الرعایة الصحیة للمشـتركین المقـررة بالمـادة یلتزم الصندوق بتغطیة خدما

م ،بشــأن نشــاط التــأمین الصــحي 2010لســنة  20السادســة مــن القــانون رقــم 
  وهي:

ــــــامین  - 1 ــــــاء الع ــــــدى األطب ــــــادات والمراكــــــز ل ــــــي العی الفحــــــص والعــــــالج ف
 واالختصاصیین واالستشاریین.

 خدمات الطب العام (طب األسرة ).  - 2
 ریة والفحص باألشعة وغیرها من وسائل التشخیص.إجراء التحالیل المخب - 3
 االیواء والعالج في المستشفیات والمصحات. - 4
 إجراء العملیات الجراحیة . - 5
 كفالة إقامة مرافق واحد للمریض في الحاالت الحرجة. - 6
 متابعة حاالت الحمل والوالدة . - 7
ات الطبیـة أو مقابـل صرف األدویة لعالج الحالة المرضیة وكافـة المسـتلزم - 8

 ا.ـــــــــــله
 عالج األسنان واللثة عدا خدمات التقویم والتركیبات الصناعیة. - 9

 الوسائل المساعدة والتعویضیة. - 10
ویصــــدر مجلــــس إدارة الصــــندوق قــــرارا یحــــدد فیــــه المنــــافع التــــي یقــــدمها 

  الصندوق وسقف تغطیتها المالیة.
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   22مادة 
  أدوات تقدیم الخدمة 

خــدمات التــأمین الصــحي عــن طریــق المؤسســات الطبیــة التــي یتعاقــد تقــدم 
  معها الصندوق ومنها:

 عیادات طب األسرة.  -  1
 العیادات الطبیة . -  2
 المستشفیات والمصحات االیوائیة.  -  3
 المراكز التشخیصیة والعالجیة.  -  4
 المختبرات والمعامل التشخیصیة. -  5
 الصیدلیات. -  6

  الباب السادس 
  كام ختامیة أح

   23مادة 
   تعدیل النظام األساسي

یجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء إضــافة بعــض التعــدیالت علــى هــذا النظــام 
  األساسي اذا دعت الحاجة لذلك.  

   24مادة 
  ینشر هذا النظام ویودع وفقًا لإلجراءات المنظمة لذلك بالتشریعات النافذة. 
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  نيحلكومة الوفاق الوط الرئاسيقرار الس 
  2019) لسنة  531رقم (

  م2010) لسنة 20بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم (
  بشأن نظام التأمني الصحي

  الس الرئاسي 
  

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته. -
 م.2015دیسمبر 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
حــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئ -

 وتعدیالتهما.
م ،بشــأن إصــدار قــانون عالقــة العمــل 2010) لســنة 12وعلــى القــانون رقــم( -

 والئحته التنفیذیة.
 م ،بشأن نظام التأمین الصحي.2010) لسنة 20وعلى القانون رقم ( -
م ،بشـأن تشــكیل حكومــة 2016) لســنة 4وعلـى قــرار المجلــس الرئاسـي رقــم ( -

 .وفاق وطني
م بشــأن مــنح تفــویض 2016) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم ( -

 بمهام. 
م ،باعتمــاد الهیكـــل 2017) لســـنة 417وعلــى قـــرار المجلــس الرئاســـي رقــم ( -

 التنظیمي للمركز الوطني لتطویر النظام الصحي وتقریر بعض األحكام.
) 136وعلــى كتــاب مــدیر عــام المركــز الــوطني لتطــویر النظــام الصــحي رقــم ( -

 م.19/9/2018المؤرخ في 
 وعلى ما تقضیه المصلحة العامة. -

  قــــــــــرر
  )1مادة (

  
ــانون رقــم ( م ،بشــأن 2010) لســنة 20یعمــل بأحكــام الالئحــة التنفیذیــة للق
  نظام التأمین الصحي المرفقة نصوصها بهذا القرار.
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  )2مادة (
  ذه.یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفی

  
   المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  
  ھـ.1440/ شعبان/  16صدر بتاریخ :  

  م. 2019/  4/   21الموافــــــــق :   
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  م2010) لسنة 20الالئحة التنفيذية للقانون رقم (
  ،بشأن نظام التأمني الصحي املرفقة

  بقرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  م2019) لسنة 531رقم (

  الباب األول
  ةـــــام عامــــأحك

  )1مادة (
  اتـــــــریفــــتع

  
في مقام تطبیق أحكام هذه الالئحـة یقصـد بالعبـارات اآلتیـة المعـاني المقابلـة  -

  ذلك: لها ما لم تدل القرینة على غیر
 الدولة : دولة لیبیا. -
 م. 2010) لسنة 20القانون : قانون نظام التأمین الصحي رقم ( -
 المجلس األعلى للتأمین الصحي.المجلس :  -
الجهـــة المختصـــة : وزارة الصـــحة ووزارة االقتصـــاد كـــال فیمـــا یخصـــه حســـب  -

 التنفیذیة. ةأحكام الالئح
الــوزیر المخــتص : وزیــر الصــحة ووزیــر االقتصــاد كــال فیمــا یخصــه حســب  -

 أحكام الالئحة التنفیذیة.
 الهیئة : هیئة اإلشراف على التأمین.  -
خـدمات الوقائیــة والعالجیـة والنوعیــة التـي تعنــى بصــحة الرعایـة الصــحیة : ال -

 الفرد والمجتمع بمستویاتها األولیة والثانویة والتخصصیة.
التأمین الصحي : هو نظام تمویل خدمات الرعایـة الصـحیة (العالجیـة) الـذي  -

یقـــوم علـــى التكافـــل االجتمـــاعي مـــن خـــالل اشـــتراكات إلزامیـــة لجمیـــع فئـــات 
قصــد تقاســم عبــئ المــرض وتجنــب الــدفع المباشــر المشــمولین بهــذا النظــام 

 للتكالیف.
المشترك : هو المنتسب لنظام التأمین الصحي الذي قام بدفع قیمة االشـتراك  -

 مباشرة أو الذي دفعت عنه تلك القیمة.
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المنتفـــع (المـــؤمن لـــه) : هـــو الشـــخص المســـتفید بالتغطیـــة التأمینیـــة طبقـــًا  -
 ألحكام القانون.

سؤول تحتم علیه واجبـات وظیفتـه أو مهنتـه القیـام صاحب العمل : هو كل م -
 بإجراءات االشتراك لصالح المشترك.

 المقیم : كل شخص طبیعي حصل على إقامة في الدولة وال یحمل جنسیتها. -
العامل لحساب نفسه : كل شخص طبیعي صاحب مهنة أو حرفة مرخص لـه  -

 بذلك ویعمل لحساب نفسه.
 المعنوي الذي صدرت الوثیقة باسمه.   حامل الوثیقة : الشخص الطبیعي أو  -
م 2005) لسـنة 3جهات التأمین: هي أدوات التأمین المحـددة بالقـانون رقـم ( -

 ،بشأن اإلشراف والرقابة على نشاط التأمین.
صـــندوق التـــأمین الصـــحي العـــام : هـــو أداة تأمینیـــة تقـــوم بتغطیـــة خـــدمات  -

 التأمین الصحي األساسیة للمواطنین.
طبیـة : المرافـق  الصـحیة العامـة والخاصـة المـرخص لهـا مقدمي الخـدمات ال -

والمعتمدة وفقـًا للتشـریعات المعمـول بهـا بتقـدیم الخـدمات الطبیـة فـي الدولـة 
كالمستشــفیات والمراكــز الطبیــة والمصــحات والعیــادات والمختبــرات والمراكــز 

 التشخیصیة والعالجیة والصیدلیات.
ل الحـــد األدنـــى مـــن الخـــدمات التـــأمین الصـــحي األساســـي (اإللزامـــي) : یمثـــ -

) مــن القــانون والواجــب تقــدیمها للمــؤمن لــه 6الطبیــة المــذكورة فــي المــادة (
وفقًا للمنافع الواردة بوثیقة التأمین الصحي األساسیة والمرفقـة بـالملحق رقـم 

 ) بهذه الالئحة.1(
التأمین الصحي التكمیلي ( االختیاري) : یشمل الخدمات الطبیة الغیر مغطـاة  -

یقـة التــأمین الصـحي األساســي وال تمـول مباشــرة مـن الدولــة والتـي یجــوز بوث
) 2تقدیمها بموجـب وثیقـة التـأمین الصـحي المكلمـة والمرفقـة بـالملحق رقـم (

 .ةبهذه الالئح
الخدمات الطبیة خارج نطاق التأمین الصحي : هي الخدمات التـي ال تغطیهـا  -

ــائق التــأمین الصــحي (األساســي والتكمیلــي ) والتــ ي أوجــب القــانون بــأن وث
 ) بهذه الالئحة.3تتولى الدولة مباشرة تمویلها والمرفقة بالملحق رقم (
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شـــركات إدارة مطالبـــات التـــأمین الصـــحي : هـــي شـــركات تســـویة المطالبـــات  -
 التأمینیة والمأذون لها من قبل الجهة المختصة بمزاولة النشاط.

ــي یــت - ــة الت ــأمین الصــحي األساســیة : هــي الوثیق ــة الت م بموجبهــا تقــدیم وثیق
خــدمات التــأمین الصــحي األساســي للمنتفــع والتــي تتضــمن الشــروط العامــة 
والمنـــافع واالســـتثناءات وتصـــدر مـــن قبـــل صـــندوق التـــأمین الصـــحي العـــام 
بموجب طلب تأمین یقدم من المشـترك أو الجهـة التـي تنـوب عنـه فـي وثیقـة 

 التأمین للمشترك والمنتفعین معه.
لمكملـــة : هـــي الوثیقـــة التـــي یـــتم بموجبهـــا تقـــدیم وثیقـــة التـــأمین الصـــحي ا -

خـــدمات التـــأمین الصـــحي التكمیلـــي الغیـــر مدرجـــة بوثیقـــة التـــأمین الصـــحي 
األساسیة للمنتفع وتصدر عن أحد أدوات التأمین المرخص لها بموجب طلب 

 تأمین یقدم من المشترك مبني على اشتراكه في التأمین الصحي األساسي.
المحـددة مـن إجمـالي الـدخل الشـهري للمشـترك والتـي االشتراك : هـي النسـبة  -

ــى وثیقــة  ــاء بهــا مــن جهــة العمــل أو المشــترك مقابــل الحصــول عل ــتم الوف ی
 تأمین صحي للمشترك والمنتفعین منه.

قسط التأمین الصافي : القیمة المالیة المحتسـبة بـالطرق العلمیـة االكتواریـة  -
 المقابلة الخطر التأمیني. 

ـــأمین الصـــافي مضـــافًا إلیـــه الضـــرائب قســـط التـــأمین اإلجمـــا - لي : قســـط الت
 والرسوم المقررة بحكم التشریعات النافدة.

التغطیــة التأمینیــة : هــي المنــافع الطبیــة المتاحــة للمنتفــع والمحــددة بوثیقــة  -
 التأمین الصحي.

المنفعة : هي الخدمـة الطبیـة التـي تشـملها التغطیـة التأمینیـة ضـمن الحـدود  -
 ثیقة.المبینة في جدول الو 

نسـبة االقتطـاع / التحمـل (المشـاركة فـي الـدفع ) : هـي النسـبة المحـددة فــي  -
الوثیقة على المنافع والتي وجب سدادها من قبل المنتفع (المـؤمن لـه ) عنـد 

 تلقي الخدمة.
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الحالة الطارئة : هي الحالة التـي تحتـاج إلـى العـالج الفـوري للمحافظـة علـى  -
مرفـــق صــحي (عــام أو خـــاص) دون  الحیــاة وتقــدم الخدمـــة مباشــرة فــي أي

 تأخیر أو طلب موافقات مسبقة.
المطالبـــة : هـــي مجموعـــة المســـتندات المالیـــة والطبیـــة التـــي یقـــدمها مقـــدم  -

الخدمــة الطبیــة (وفــي بعــض الحــاالت المنتفــع أو حامــل الوثیقــة ) إلــى جهــة 
 التأمین لتحصیل تكالیف الخدمات الطبیة التي تم تقدیمها للمنتفع.

المؤیـدة للمطالبـة : جمیـع المسـتندات التـي تثبـت وتؤیـد البیانــات المسـتندات  -
الشخصیة للمؤمن له و سریان التغطیة التأمینیة ، ومالبسـات وقـوع الحـادث 
الناشـئة عنــه تلـك المطالبــة ، وسـداد التكــالیف ، كمـا تشــمل مسـتندات أخــرى 

ــل تقریــر الشــرطة ، والفــواتیر واإلیصــاالت ، والوصــفات الطبیــة ، وتقر  یــر مث
الطبیـــب ، واإلحالـــة والتوصـــیات ، وأیـــة مســـتندات أصـــلیة أخـــرى قـــد تطلبهـــا 

 األداء التأمینیة.
ـــدمي  - ـــة : المنتفـــع الصـــادر باســـمه المطالبـــة مـــن مق المســـتفید مـــن المطالب

 الخدمات الطبیة نظیر حصوله على خدمة طبیة مقدمة.
أطــــراف العالقــــة : جهــــة التــــأمین وشــــركة إدارة مطالبــــات التــــأمین الصــــحي  -

 ومقدمي الخدمات الطبیة وفق العقود المبرمة بینهم.
االحتیال : الفعـل المتعمـد مـن قبـل شـخص أو جهـة بغـرض اسـتغالل الرعایـة  -

الصحیة وتشویه الحقائق أو الخداع المتعمد الـذي ینـتج عنـه الحصـول علـى 
منافع أو مزایا غیر مدرجة في وثیقة التأمین الصـحي وفـق الشـروط والحـدود 

 المعتمدة.
ء اسـتخدام الخدمـة : ممارسـات غیـر متعمـدة مـن قبـل أفـراد أو جهـات قـد سو  -

ــة التــأمین  ــر مدرجــة فــي وثیق ــافع أو مزایــا غی ــى من ــى الحصــول عل ــؤدي إل ت
 الصحي وفق الشروط والحدود المعتمدة ولكن بدون قصد االحتیال أو الغش.

الشــكوى : الــتظلم الخطــي مــن عــدم الوفــاء بــأي التــزام خــاص بنظــام التــأمین  -
 .ةلصحي والتي تقدم إلى الجهات المعنیة طبقًا ألحكام هذه الالئحا

عقــد إدارة خــدمات المطالبــات الطبیــة : هــو عقــد یــنظم العالقــة بــین (جهــة  -
التـأمین شـركة إدارة مطالبـات التـأمین الصـحي ) ویحـدد حقـوق وواجبـات كـل 
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طــرف ، ویمثــل هــذا العقــد الحــد االدنــى لحقــوق المــؤمن لــه الــوارد فــي وثیقــة 
 التأمین الصحي لغرض إدارة وتسویة مطالبات التأمین.

 
  الباب الثاني

  المنتسبون بنظام التأمین الصحي (المؤمن لھم)
  
  )2مادة (

  الفئات الخاضعة لنظام التأمین الصحي
  -یخضع لنظام التأمین الصحي الفئات التالیة :

  الفئة األولى / المواطنون وتشمل :
لجهــاز االداري للدولــة ، والعــاملین فــي أجهــزة .جمیــع المــوظفین العــاملین فــي ا1

اإلدارة المحلیـــة والعـــاملین فـــي الهیئـــات والمؤسســـات والمصـــالح والمجـــالس 
والمراكز واألجهزة العامة وسائر الجهات العامة األخرى بما فـي ذلـك :( رجـال 

  القضاء والنیابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي ).
  وطني واألمن العام..منتسبي الجیش ال2
.جمیع العاملین فـي القطـاع الخـاص :( الشـركات ومـا فـي حكمهـا سـواء كانـت 3

  وطنیة أو أجنبیة).
  .العاملین لحساب أنفسهم .4
  .المتقاعدین : (المدنیین والعسكریین).5
. األرامل واألیتام ومن ال ولي له من ذوي الحاجـة كاألطفـال والعجـزة والمسـنین 6

  دي الدخل ومن ال دخل لهم.والمعوقین ومحدو 
  .اي فئة أخرى تضاف بقرار من مجلس الوزراء.   7

  
  الفئة الثانیة / األجانب المقیمین وتشمل :

  .جمیع األشخاص غیر اللیبیین المتعاقد معهم للعمل في القطاع العام .1
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. جمیــع األشــخاص غیــر اللیبیــین العــاملین فــي القطــاع الخــاص : ( الشــركات 2
  سواء كانت وطنیة (أجنبیة). وما في حكمها

  . جمیع األشخاص غیر اللیبیین المقیمین في لیبیا.3
  )3المادة (

) مـــن هـــذه 2تشـــمل التغطیـــة التأمینیـــة المنتفعـــین المـــذكورین فـــي المـــادة (
الالئحة وهم الزوجة أو الزوج واألبناء الذین یعیشـون فـي رعایتـه مـا لـم یكونـوا 

مین باالنتســاب ، ویكــون علــى النحــو مشــمولین بتأمینــات صــحیة أخــرى أو ملــز 
  التالي:

الزوجــة أو الـزوج ) بالتغطیــة التأمینیــة   الزوجـة أو الــزوج : یتمتـع المنتفــع ( - 1
مع بدایة تفعیل الوثیقة للمشترك أو یتم الضم من تاریخ عقـد القـران وتنتهـي 
ــة وفــق  بوفــاة المشــترك أو إلغــاء الوثیقــة أو الطــالق وینتقــل المنتفــع للتغطی

 شریحة المناسبة له في الفئات الخاضعة لنظام التأمین الصحي.ال

األبناء الذكور : یتمتـع المنتفـع (الـذكر مـن األبنـاء ) بالتغطیـة التأمینیـة مـع  - 2
بدایــة تفعیــل الوثیقــة للمشــترك أو تــاریخ الــوالدة وتنتهــي بوفــاة المشــترك أو 

سـنة وینتقـل  25إلغاء الوثیقة أو الحصول على عمل أو وظیفة أو بلوغ سن 
المنتفــع للتغطیــة وفــق الشــریحة المناســبة لــه فــي الفئــات الخاضــعة لنظــام 

 التـأمین الصحي.

األبناء اإلناث : تتمتع المنتفعة (األنثى من األبناء ) بالتغطیـة التأمینیـة مـع  - 3
بدایــة تفعیــل الوثیقــة للمشــترك أو تــاریخ الــوالدة وتنتهــي بوفــاة المشــترك أو 

ــة أ ــة إلغــاء الوثیق ــى عمــل أو وظیفــة وتنتقــل المنتفعــة للتغطی و الحصــول عل
 وفق الشریحة المناسبة لها في الفئات الخاضعة لنظام التأمین الصحي .

وتنظم الئحة المشتركین في صـندوق التـأمین الصـحي العـام إجـراءات إدارج 
لنظــام  ةالمشـتركین والمنتفعــین وانتقــالهم مـن فئــة ألخــرى وفـق الفئــات الخاضــع

  الصحي . التأمین
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  الباب الثالث
  التغطیة التأمینیة

  ) 4مادة (  
  أمینــــة التـــــإبرام وثیق

یلتزم صـاحب العمـل باالشـتراك فـي صـندوق التـأمین الصـحي العـام بالنسـبة 
للفئة األولى من الخاضـعین لنظـام التـأمین الصـحي لتغطـي العـاملین لدیـه وكـل 

  . من یتعاقد معه على سبیل التفرغ وأفراد أسرهم
كما یلتزم بإبرام وثیقة تأمین صحي بالنسبة للفئـة الثانیـة مـع إحـدى جهـات 
عطــاء صــاحب العمــل شــهادة تفیــد بالتــأمین علـــى  التــأمین المــرخص لهــا ، وإ
المنتسب األجنبي لتقدیمها إلى الجهة المعنیة بمنح تأشیرة اإلقامة وتجدیـدها ، 

یــتم شـطب اســمه مــن  وفـي حالــة عــدم صـدور تأشــیرة اإلقامــة للمنتفـع األجنبــي
وثیقة التـأمین الصـحي مـن تـاریخ خروجـه النهـائي ویحتسـب القسـط المسـتحق 

  عن مدة التأمین حسب األسس المنصوص علیها في الوثیقة .
وال یجــوز مــنح تأشــیرة إقامــة لألجنبــي إال بعــد الحصــول علــى وثیقــة تــأمین 

  صحي على أن تغطي مدتها مدة اإلقامة .
دیـد اإلقامـة ، ویلتـزم صـاحب العمـل بعـداد أقسـاط ویسرى هذا الحكم عنـد تج

  التأمین ویبطل كل اتفاق یخالف ذلك .
  )5مادة (

للمؤسسات والهیئات والشركات وغیرها من أدوات مزوالة األنشـطة التجاریـة 
میالدیـة 2005) لسنة 3إنشاء صنادیق تأمین صحي وفقًا ألحكام القانون رقم (

عشـــر آالف مشـــترك 10.000كین عـــن وعلـــى أن ال یقـــل إجمـــالي عـــدد المشـــتر 
لضــمان المــالءة المالیــة للصــندوق لتغطیــة خــدمات التــأمین الصــحي األساســي 

  كحد أدنى.
  )6مادة (

  التغطیة التأمینیة للشركات والمؤسسات التي 
  ة خاصةــتملك مرافق طبی

ال یعفى أصحاب الشـركات والمؤسسـات التـي تملـك مرافـق طبیـة خاصـة مـن 
لتأمین الصحي ، وعلیهم الحصـول علـى التغطیـة التأمینیـة االنتساب في نظام ا
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المنصوص علیها في وثیقة التـأمین الصـحي األساسـي كحـد أدنـى ، وذلـك عـن 
  طریق جهات التأمین كال فیما یخصه .

وتلتزم جهة التأمین المؤمن لدیها على منتسبي الشركات والمؤسسـات التـي 
لمرفــق المعنـي لعـالج منتســبي تملـك مرافـق طبیـة خاصــة معتمـدة بالتعاقـد مـع ا

هــذه الشــركات والمؤسســات فــي نطــاق الخــدمات الطبیــة المعتمــدة التــي یقــدمها 
  هذا المرفق .

  )7مادة (
  تسلیم المنتفع نسخة من وثیقة التأمین

یــتم تســلیم المنتفــع نســخة مــن وثیقــة التــأمین الصــحي ، والتــي یجــب أن ال 
  .المنصوص علیه في القانونتقل التغطیة الصحیة فیها عن الغطاء األساسي 

  )8مادة (
  تغییر جھة التأمین المتعاقد معھا

یجوز لصاحب العمـل أن یغیـر جهـة التـأمین المتعاقـد معهـا لتـوفیر التغطیـة 
التأمینیــة فیمــا عــدا الملــزمین باالشــتراك فــي صــندوق التــأمین الصــحي العــام ، 

األقـل مـن  على أن یوجه كتـاب مسـجل بـذلك إلـى جهـة التـأمین قبـل شـهر علـى
تــاریخ اإللغـــاء المطلــوب ، ویحســـب الجــزء المعـــاد مــن القســـط التــأمیني علـــى 
أســاس نســبي ، ویلــزم صــاحب العمــل (حامــل الوثیقــة) بإعــادة بطاقــات التــأمین 
بـرام وثیقـة تـأمین أخـرى لتـوفیر التغطیـة التأمینیـة بحیـث تبــدأ  بتـاریخ اإللغـاء وإ

     من تاریخ الیوم التالي إللغاء الوثیقة .
  )9مادة (

  شمولیة التغطیة التأمینیة
تشـمل التغطیـة التأمینیـة لنظـام التـأمین الصـحي المنـافع المنصـوص علیهــا 

ي البــاب الرابـع مــن هــذه ) مـن القــانون ونطـاق األحكــام الــواردة فـ6فـي المــادة (
  .الالئحة

كمــا تشــمل التغطیــة التأمینیــة منــافع الحمــل والــوالدة لمــن تــم التعاقــد معهــم 
  (عقد متزوج ) ضمن الحدود الموضحة في الوثیقة .على أساس 
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ـــة  ـــغ التغطی ـــة للعـــالج والحـــدود القصـــوى لمبل ـــة المـــدة الزمنی وتحـــدد الوثیق
  التأمینیة والشروط العامة والمنافع واالستثناءات للتغطیة التأمینیة .

  )10مادة (
  تقدیم خدمات التأمین الصحي األساسي

ین الصحي األساسي علـى الخـدمات تنحصر التغطیة التأمینیة لخدمات التأم
المقدمــة داخــل الدولــة والتــي توفرهــا شــبكة مقــدمي الخــدمات الطبیــة المعتمــدة 
(عامــة وخاصــة ) المتعاقــد معهــا صــندوق التــأمین الصــحي العــام بعقــود تقــدیم 

  خدمات طبیة .
  )11مادة (

  توفیر التغطیة التأمینیة

یة المنصوص علیها فـي علي مقدمي الخدمات الطبیة توفیر التغطیة التأمین
هــذه الالئحــة إلــى جمیــع الفئــات العمریــة ، وتســرى التغطیــة التأمینیــة للموالیــد 

  الجدد من تاریخ الوالدة .

  )12مادة (
  التغطیة التأمینیة للمنتفع األجنبي

یلتزم صاحب العمل بضمان التغطیة التأمینیة من خالل أحد جهـات التـأمین 
الوصول إلى الدولة وتسلیمه بطاقـة التـأمین  لصالح المنتفع األجنبي من تاریخ

  خالل مدة ال تتجاوز عشرة أیام عمل من تاریخ وصوله .
  )13مادة (

  انتھاء التغطیة التأمینیة
تنتهـــي التغطیـــة التأمینیـــة بوفـــاة المنتفـــع أو عنـــد انتهـــاء مـــدة الوثیقـــة أو 

تـــاریخ إلغائهـــا . كمـــا تنتهـــي التغطیـــة التأمینیـــة بالنســـبة للمنتفـــع األجنبـــي ب
االنتهاء العقد . وعلى جهـة العمـل تقـدیم نسـخة مـن إجـراءات الخـروج النهـائي 

  للمنتفع .
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  الباب الرابع
  المنافع (المنافع العینیة ورد التكلفة )

  )14مادة (
  المنافع المحددة في وثیقة التأمین

یكــون مــن حــق المنتفــع التمتــع بالمنــافع المحــددة فــي الوثیقــة علــى النحــو 
    التالي:

ــــدى مقــــدمي الخــــدمات الطبیــــة ال.1 ــــواء ل كشــــف والتشــــخیص والعــــالج واالی
المعتمــدین علــى أن یتحمــل المنتفــع نســبة المشــاركة (ان وجــدت ) المحــدد 

  في الوثیقة كمشاركة في الدفع .
.المبالغ المالیة لتكـالیف العـالج الطبـي الضـروري والطـارئ فـي حالـة تحملـه 2

ة التأمین من جعل تلك الخدمـة لهذه التكالیف مباشرة بشرط عدم تمكن جه
متوفرة بصورة عاجلة في متناول المنتفع أو في حالة تعـذر تـوفیر التغطیـة 
لتقدیم الخدمة من قبـل الجهـة التأمینیـة فـي وقـت الحاجـة لهـا ، ویكـون رد 
التكــالیف لمــن تحمــل نفقــات العــالج حســب الحــدود المنصــوص علیهــا فــي 

لتأمین لمقـدم الخـدمات الطبیـة ذات الوثیقة وفي الحدود التي تدفعها جهة ا
  مستوى مماثل .

.المبـــالغ المالیـــة لتكـــالیف العـــالج الطبـــي االختیـــاري خـــارج الشـــبكة الطبیـــة 3
المعتمدة لدى جهة التـأمین مـع تحمـل نسـبة مشـاركة للمنتفـع (ان وجـدت) 

  وفق شروط الوثیقة .
یـــة وتحـــدد آلیـــات وضـــوابط وشـــروط التمتـــع بالمنـــافع وحـــدود التغطیـــة المال

  للتأمین الصحي األساسي في الئحة المنافع للصندوق.
  )15مادة (

  المطالبة بالمنافع

  یبدأ الحق في المطالبة بالمنافع اعتبار من بدایة التغطیة التأمینیة.
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  )16مادة (
  االحقیة في المنافع

بدایــة التــأمین فــي ال تكــون هنــاك أیــة مــدة انتظــار دون احقیــة فــي المنــافع 
شــتمل تقــدیم المنــافع بعــد بدایــة التغطیــة  التأمینیــة علــى الصــحي األساســي وی

  الحاالت التي ترجع نشأتها للمدة السابقة لبدایة التغطیة التأمینیة. 
ویستثنى من ذلك التفعیل التدریجي لخـدمات التـأمین الصـحي األساسـي فـي 

  السنوات األولى حسب الجدول الزمني المعتمد .
  )17مادة (

  نافعانتھاء األحقیة في الم
ینتهــي الحــق فــي االســتفادة مــن المنــافع بانتهــاء التغطیــة التأمینیــة وفقــًا 

) من هذه الالئحة ویشمل ذلـك حـاالت التـأمین التـي لـم یبـت 13ألحكام المادة (
فیهــا ، ویكــون العامــل الحاســم فــي التــزام الخدمــة مــن جانــب جهــة التــأمین هــو 

  المنتفع .تاریخ االستفادة من مقدمي الخدمات الطبیة من قبل 

  )18مادة (
  المخولین بتقدیم الخدمة الطبیة والعالج الطبي

ــل شــبكة مقــدمي الخدمــة  ــة والعــالج الطبــي مــن قب یــتم تقــدیم الخدمــة الطبی
ــأمین المســلمة للمنتفعــین  المعتمــدة المــدرجین فــي القائمــة المرفقــة بوثیقــة الت

  والمعتمدة من جهة التأمین  وحامل الوثیقة.
  )19مادة (

  لخدمات الطبیةشمولیة ا
تشــمل التغطیــة التأمینیــة نفقــة اإلقامــة واإلعاشــة فــي المستشــفیات لمرافــق 
واحـــد للمـــریض حیثمـــا تقتضـــي ذلـــك الضـــرورة الطبیـــة حســـب تقـــدیر الطبیـــب 

  المعالج .
وتغطــي فــي حــاالت الطــواري فقــط تكــالیف نقــل المنتفعــین مــن المرضــى أو 

لتقـدیم الخدمـة ویشـترط عـدم  الحوامل ألقرب مقدم خدمة تتوفر لدیه اإلمكانیـات
ــب الخدمــة  ــة فــي حــدود منطقــة طل ــوفر خــدمات اإلســعاف المقدمــة مــن الدول ت

  ویكون النقل بواسطة خدمات سیارات إسعاف مرخصة لذلك .
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  )20مادة (
  المشاركة في الدفع

یلزم كل منتفع عند تلقى الخدمة بدفع مبلغ كنسبة تحمل (أن وجـدت ) لـدى 
لك حسب ما هو منصـوص علیـه فـي جـدول الوثیقـة مقدمي الخدمات الطبیة وذ

  عدا حاالت اإلسعاف واالیواء .
وفــي حــال أن نــص العقــد علــى المشــاركة فــي الــدفع واالســتقطاع وال یجــوز 

  لمقدم الخدمات الطبیة التنازل عن مبلغ المشاركة في الدفع .
  )21مادة (

  تسدید المشاركة في الدفع
المنتفــع لمقــدم الخــدمات الطبیــة  یجــب تســدید المشــاركة فــي الــدفع مــن قبــل

  مقابل الحصول على سند استالم .
  )22مادة (

  حدود المطالبة بالمنافع
ال یحق للمنتفعین المطالبة بمنافع بموجب الوثیقة إال إذا كانت هذه المنافع 
مـــن التغطیـــات األساســـیة المنصـــوص علیهـــا فـــي الوثیقـــة ، أو فـــي التغطیـــات 

  ) من القانون .4ا وفقًا للمادة (اإلضافیة التي تم حصولهم علیه
  )23مادة (

  المطالبات التي ال یغطیھا نظام التأمین الصحي
ال تكون هناك أیة مطالبة بخدمات طبیـة إذا قـدمت تلـك الخـدمات إثـر وقـوع 
حادث في محل العمل أو بسبب أمراض مهنیة حسب التعریف الوارد في قـانون 

  الضمان االجتماعي .
ذا قامـت جهــة التــأم ین بتـوفیر تلــك الخــدمات الطبیـة واتضــح فیمــا بعــد أن وإ

صندوق الضمان االجتماعي هـو الـذي یجـب أن یغطـى تلـك الخـدمات ، فلجهـة 
التــأمین أن توجــه طلــب التعــویض عمــا تحملتــه مــن نفقــات لصــندوق الضــمان 

  االجتماعي . 



  373رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

  )24مادة (
  تقدیم خدمات طبیة من جھة المنتسب لدى جھة التأمین

الضــمان االجتمــاعي بتقــدیم خــدمات طبیــة لشــخص یــرتبط  إذا قــام صــندوق
بعقد تأمین مع جهة تـأمین صـحي علـى الـرغم مـن كـون األخیـرة ملزمـة بتـوفیر 
تلك الخدمات فإن جهة التأمین تلتزم بتعویض الصندوق عن المصروفات التي 

  نشأت في هذا الصدد ضمن حدود الوثیقة .
  )25مادة (

  طبیةإبرام عقد مشترك لتقدیم خدمات 
لصندوق الضمان االجتماعي وجهة التأمین إبرام عقد مشترك بینهمـا یـنص 

) 24) و(23على اتخاذ إجراءات محددة للوفاء بالخدمات الواردة في المـادتین (
    من هذه الالئحة.

  )26مادة (
  الرجوع على الغیر

لجهــة التــأمین الرجــوع علــى الغیــر الــذي تســبب فــي األضــرار التــي عوضــت 
  ا عمًال بمبدأ الحلول.المنتفع عنه

  الباب الخامس
  تمویل خدمات الرعایة الصحیة

  )27مادة (
  مصادر التمویل

  یتم تمویل خدمات الرعایة الصحیة من المصادر التالیة :
  .الخدمات الوقائیة الغیر عالجیة (تمول من المیزانیة العامة )1
  نیة العامة ) المیزا–.الخدمات العالجیة (تمول من اشتراكات التأمین الصحي 2
  .الرعایة الصحیة النوعیة (تمول من اشتراكات صندوق الضمان االجتماعي) 3

  )28مادة (
  االشتراكات في التأمین الصحي األساسي

  یتم تقسیم عبئ االشتراك في التأمین الصحي األساسي كما یلي :
  ) من إجمالي الدخل الشهري .2.5.مساهمة المشترك بنسبة (1
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  %) من إجمالي الدخل الشهري للمشترك. 5عمل بنسبة (.مساهمة صاحب ال2
  %) من إجمالي الدخل الشهري للمشترك.1.25.مساهمة الدولة بنسبة (3
) مـن 31.تتحمل  الدولة قیمة االشتراك بالكامل للفئات المذكورة في المـادة (4

  الالئحة.
  .یتحمل العامل لحساب نفسه مساهمة المشترك وصاحب العمل.5

  
ح صـــندوق التـــأمین الصــحي العـــام اشـــتراك الرعایـــة الصـــحیة ویــؤول لصـــال

) مـــن الئحـــة االشــــتراك 29المـــدرج بالقســـم الثـــاني مـــن الفقـــرة (ج) بالمـــادة (
  والتسجیل والتفتیش ، وذلك الختصاصه في تقدیم خدمات الطبیة األساسیة.

  )29مادة (
  أقساط التأمین الصحي التكمیلي

التكمیلـي مـن قبـل جهـات التـأمین  تحدد قیمة أقساط وثائق التأمین الصـحي
    وفق المنتج المعروض ، ویشترط قبول المؤمن له.

  )30مادة (
  دفع االشتراكات

ــه المتعاقــد معهــم لجهــة  ــدفع االشــتراكات عــن موظفی یلتــزم صــاحب العمــل ب
التــأمین ، ویســـري هـــذا الحكــم علـــى األشـــخاص العــاملین لحســـاب أنفســـهم أو 

وحــده المســؤول عــن دفــع االشــتراكات التــي  األفـراد الــذین یعولــونهم ویكــون هــو
    یجب أن تسدد في بدایة السنة المالیة ما لم یتفق على غیر ذلك.

  )31مادة (
  التزامات الدولة

تتولى الدولـة دفـع قیمـة اشـتراكات التـأمین الصـحي األساسـي كاملـة للفئـات 
  التالیة:

  .األرامل واالیتام ومن ال ولي له من ذوي الحاجة.1
  لدخل ومن ال دخل لهم..محدودي ا2

ویصدر في الئحـة االشـتراكات لصـندوق التـأمین الصـحي العـام تحدیـد قیمـة 
  االشتراك لكل الشرائح العمریة للفئات المذكورة وفق الدراسات االكتواریة .
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وتتكفل الدولة بضمان دفع اشـتراكات المتقاعـدین وفـق مـا یقترحـه المجلـس 
كفلـة بـدفع االشـتراكات ونسـب توزیــع األعلـى للتـأمین الصـحي مـن الجهــات المت

االعبــاء وبــنفس أســعار الشــرائح العمریــة فــي الئحــة صــندوق التــأمین الصــحي 
  العام.

  )32مادة (
  عدم سداد االشتراكات

في حالة عدم سداد االشـتراكات فـي األوقـات المتفـق علیهـا یجـوز لصـندوق 
هــــات التــــأمین الصــــحي العــــام إلغــــاء الوثیقــــة ، وعلــــى الصــــندوق إشــــعار الج

  المختصة وشبكة مقدمي الخدمات الطبیة المعتمدة بذلك.
  

  الباب السادس
  نظام التأمین الصحي

ً: حكوم   امــــــة النظــــــأوال
  )33المادة (

  المجلس األعلى للتأمین الصحي
  

المجلــس األعلــى للتــأمین الصــحي هــو هیئــة علیــا مســتقلة لمراقبــة تطبیــق 
  أحكام قانون التأمین الصحي.

المجلس األعلـى مهمـة مراقبـة ودعـم وضـمان تفعیـل نظـام التـأمین ویمارس 
ـــب  ـــه وفـــق السیاســـات العامـــة دون التـــدخل فـــي الجان الصـــحي لتحقیـــق أهداف

  التنفیذي فیما عدا ما تمنحه الالئحة التنفیذیة.
  )34المادة (

  عضویة المجلس
تكون تبعیة المجلس األعلى للتـأمین الصـحي لمجلـس الـوزراء ، ویضـم فـي 

  ه مندوبین عن كال من :عضویت
 وزارة الصحــــــــــــــــــــــة.  -
 وزارة االقتصاد والصناعـــــــة.  -
 وزارة المالیـــــــــــــــــــــــة. -
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 وزارة التخطیــــــــــــــــــط . -
 وزارة الشؤون االجتماعیــــــة.  -
 المركز الوطني لتطویرالنظام الصحي.  -
 ن الصحي العـام. صندوق التأمی -
 التجارة والصناعــــــــة.  غرفة -
 اتحاد المصحات الخاصـــــــــة.  -

علـــى أن یـــتم اختیـــار رئـــیس المجلـــس مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء وتـــتلخص 
  مهامه في اآلتي:

.اعتماد استراتیجیات شمولیة التأمین الصحي وتوسیع الشبكة الطبیة وتسـییر 1
تصادیة وآلیات التمویـل ، وذلـك مـن خـالل المستشفیات العامة وفق أسس اق

  رؤیة شاملة وموحدة تشارك فیها جمیع األطراف المعنیة. 
التــأمین الصــحي بــین األطــراف المعنیــة  ت. اإلشــراف علــى تنفیــذ اســتراتیجیا2

  بالنشاط التأمیني.
.اعتمــاد الجــدول الزمنــي إلدراج المشــتركین وتقــدیم حزمــة الخــدمات تـــدریجیًا 3

  لتوسع في شبكة تقدیم الخدمة.بالتوازي مع ا
المشاركة في التـأمین الصـحي وخلـق تنـاغم فـي آلیـات  ف.التنسیق بین األطرا4

  العمل.
تقـدیم خـدمات التـأمین الصـحي للمـواطن والوصـول بـه إلـى  ة.ضمان اسـتمراری5

  حالة الرضا المقبول. 
  .تقدیم المقترحات لرئاسة الوزراء بشأن تطویر نظام التأمین الصحي. 6
  .كل ما یكلف به من قبل مجلس الوزراء بالخصوص. 7

  .یدار المجلس وفق الئحة داخلیة معتمدة من مجلس الوزراء 
  ثانیاً : جھات التأمین

  )35مادة (
  مزوالھ نشاط التأمین الصحي

تقتصــر مزوالــه نشــاط التــأمین الصــحي علــى جهــات التــأمین المــأذون لهــا 
) لســـنة 03حكـــام القـــانون رقـــم (بمزوالـــة نشـــاط التـــأمین فـــي الدولـــة بموجـــب أ

  .ةم ،بشأن اإلشراف والرقابة على نشاط التأمین والئحته التنفیذی2005
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  )36مادة (
  صندوق التأمین الصحي العام

ــة للخــدمات الصــحیة األساســیة  ــدیم التغطیــة التأمینی یخــتص الصــندوق بتق
ه ) مـن هـذه الالئحـة وال یجـوز لـ2للفئة األولـى المنصـوص علیهـا فـي المـادة (

  أسناد هذه األعمال ألداء تأمینیة أخرى.
ـــى أي  ویتـــولى الصـــندوق جمـــع اشـــتراكات التـــأمین الصـــحي المســـتحقة عل
شــخص بموجـــب القـــانون وهـــذه الالئحـــة وذلـــك فیمـــا یتعلـــق بخـــدمات التـــأمین 

  الصحي األساسي.
ــة  ــات لمقــدمي الخــدمات الطبی یكــون الصــندوق مســؤول عــن ســداد المطالب

ین الصحي األساسي وفقًا لألسعار المعتمـدة مـن إدارة نظیر توفیر خدمات التأم
الصندوق وفقًا لآللیات واإلجراءات  المتفـق علیهـا بموجـب أحكـام العقـد المبـرم 

  مع مقدمي الخدمات الطبیة.
تلتزم إدارة الصندوق بإبالغ الجهة المختصة وتزویدها بأسـباب رفضـها ألي 

ائهـا ألي عقـد مبـرم مـع أي طلب یقدمه أي مقدم خـدمات طبیـة معتمـد . أو إنه
  مقدم خدمات طبیة معتمد, خالل ثالثین یومًا من تاریخ الرفض أو اإلنهاء .

كما تلتـزم إدارة الصـندوق بوضـع جـدول زمنـي یحـدد فیـه إدراج جمیـع فئـات 
أشــهر مــن  6المشــتركین وتفعیــل خــدمات التــأمین الصــحى األساســي فــي خــالل 

الجـــدول الزمنـــي الخمـــس ســـنوات  تـــاریخ صـــدور الالئحـــة ، وعلـــى أال یتجـــاوز
  میالدیة ویعمل به من تاریخ اعتماده من المجلس األعلى للتأمین الصحي.

  37مادة 
  سریان تغطیة التأمین الصحى

تعتبـر تغطیــة التــأمین الصــحى ســاریة المفعـول مــن تــاریخ دفــع االشــتراك أو 
  القسط ما لم یحدد بشر كتابیًا خالف ذلك.
   38مادة 

   مینمسؤولیة جھة التأ
  تعتبر جهة التأمین مسؤوله بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي إلتزامـات

مــن هـــذه  37أو غرامــات تنشــأ علیـــه نتیجــة عــدم التزامهـــا بمــا ورد فــي المـــادة 
  .ةــــــالالئح
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   39مادة 
  مسؤولیة جھة التأمین عن كافة المطالبات الطبیة 

بیــة مــن تــاریخ ســریان تعتبـر جهــة التــأمین مســؤولة عــن كافــة  المطالبــات الط
ــات خــالل  ــى جهــة التــأمین إصــدار البطاق ــأمین الصــحي ، وینبغــي عل تغطیــة  الت

  أسبوعین من تاریخ سریان التغطیة.

  ثالثاً: قنوات تقدیم الخدمات الطبیة
  (مقدمي الخدمات الطبیة )

  40المادة 
یتم تقدیم خدمات التـأمین الصـحى عـن طریـق المؤسسـات الطبیـة التـي تتعاقـد 

  جهات التأمین الصحي وذلك من خالل القنوات التالیة: معها
 مراكز وعیادات طب األسرة. - 1

 العیادات التخصصیة.  - 2

 الشركات الطبیة.  - 3

 المصحات والمستشفیات االیوائیة. - 4

 المراكز التشخصیة والعالجیة.  - 5

 المختبرات والمعامل التشخصیة.  - 6

 الصیدلیات. - 7

تقــدیم الخــدمات الطبیــة وفقــًا للمعــاییر المهنیــة واألخالقیــة  وعلــى هــذه الجهــات
المقــررة وطبقــًا لألســالیب العلمیــة المتعــارف علیهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار مـــا 

  یتحقق من تقدم طبي في هذا الشأن.
   41مادة 

   قنوات تقدیم الخدمات الصحیة الممولة من الدولة
ــة العا ــدیم الخــدمات الممــول مــن المیزانی ــتم تق مــة عــن طریــق مرافــق الدولــة ی

  والمتمثلة في:
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 وحدات الصحة العامة.  - 1

 مراكز مكافحة األمراض.  - 2

 المستشفیات العامة.  - 3

 المستشفیات الجامعیة.  - 4
   42مادة 

  اشتراطات اعتماد مقدمي الخدمات الطبیة 
تقـوم وزارة الصـحة باعتمــاد مقـدمي الخــدمات الطبیـة ( العامــة والخاصـة ) فــي 

  دود الشروط التالیة:ح
أن یكون مرفق الرعایة الصحیة في القطاع الخاص قد تم منحـه اإلذن الـالزم  -1

 إلصدار ترخیص مزاولة النشاط من وزارة الصحة.
أن یكون األفراد القائمون علـى تـوفیر الرعایـة الصـحیة مرخصـًا لهـم بمزاولـة  - 2

 المهنة.
الخـــاص ) مســـتوفیًا اإلجـــراءات أن یكـــون مرفـــق الرعایـــة الصـــحیة ( العـــام و  - 3

المتعلقــة بالمحافظـــة علـــى الجـــودة النوعیــة وفقـــًا للقـــرارات والتعلیمـــات التـــي 
 تصدر من وزارة الصحة.

 وأي شروط أخرى یتطلبها اعتماد المرفق وفق التشریعات النافذه. - 4
   43مادة 

   اعتماد مقدمي الخدمات والطبیة
یـتم اعتمــاد مقــدمى الخــدمات الطبیــة بموجــب إخطــار كتــابي صــادر مــن الجهــة 
المختصــة  فــي وزارة الصــحة ، ویتعــین تســدید المقابــل المــالي الســنوي المقــرر 

  حسب ما یحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الصحة.
   44مادة 

  سحب اعتماد مقدمي الخدمات الطبیة 
  تماد مقدم الخدمات الطبیة في الحاالت اآلتیة:یجوز لوزارة الصحة سحب اع

 إلغاء أو سحب ترخیص مزاولة النشاط من قبل الجهة المختصة. - 1
حصــول وزارة الصــحة علــى معلومــات تشــیر إلــى عــدم مقــدرة مقــدم الخــدمات  - 2

 الطبیة على الحفاظ على صحة المنتفعین.
 و إساءة استخدام .في حالة تورط مقدم الخدمات الطبیة بحاالت تحایل أ - 3
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في حالة عدم تقدیم ما یفید بتطبیق معاییر ومتطلبات الجودة كما فـي البـاب  - 4
 العاشر من هذه الالئحة.

 في حالة عدم دفع المقابل المالي لالعتماد/ تجدید االعتماد. - 5

وتقوم وزارة الصحة في هذه الحالـة بإخطـار جهـة التـأمین المتعاقـد معهـا مقـدم  -
  لطبیة بذلك. الخدمات ا

   45مادة 
  عدم تجدید اعتماد مقدمي الخدمات الطبیة 

فــي حــال لــم یقــم مقــدم الخــدمات الطبیــة بطلــب تجدیــد االعتمــاد خــالل الســنة 
التالیة وتقدم لوزارة الصـحة بعـد مضـي سـنة او أكثـر بطلـب االعتمـاد فإنـه یجـوز 

عـن مـدتها مـا لوزارة الصحة المطالبة بالتسدید عن الفترة الماضـیة بغـض النظـر 
لم یثبت رسمیًا ومن خالل محاسب قـانوني معتمـد یفیـد بعـدم وجـود أي عالقـة أو 

  دخل خالل المدة المذكورة مع جهات التأمین.
على أن تقوم وزارة الصـحة بالتأكـد مـن ذلـك ویجـوز لهـا رفـض أي تقریـر متـى 

  ما شك في صحته.
  الباب السابع 

  اإلشراف على نشاط التأمین الصحي 
  ف ونطاق األشراف )( أھدا

   46مادة 
   الرقابة على شمولیة التغطیة التأمینیة

ــذ المهــام  ــة التأمینیــة بتنفی ــام أطــراف العالق ــة الرقابــة التأكــد مــن قی تتــولى هیئ
  والمسؤولیات المناطة بهم بموجب هذه الالئحة.

   47مادة 
   طلب معلومات وبیانات

مین والجهــات األخــرى یجــوز للهیئــة طلــب أي معلومــات وبیانــات مــن جهــة التــأ
  المعنیة حول جمیع المسائل المتعلقة بنظام التأمین الصحى.
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كمــا لهــا وفــي حــاالت خاصــة فیمــا یتعلــق بــالنبود العامــة للتــأمین الصــحي أن 
ــك مــن المكاتبــات التــي تســتخدمها جهــات التــأمین مــع  ــب النمــاذج وغیــر ذل تطل

عقــود الموقعــة مــع أصــحاب العمــل ومنتفعــي ومقــدمي الخــدمات الطبیــة ،وكــذلك ال
  شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي.

   48مادة 
  التحقق من إجراءات وضوابط تطبیق التغطیة التأمینیة .

یحــق للهیئــة خــالل مــدة منتظمــة أو فــي وقــت بــالتحقق مــن إجــراءات وضــوابط 
ـــة فـــي المجـــال الصـــحي  ـــى جهـــات التـــأمین العامل تطبیـــق التغطیـــة التأمینیـــة عل

  المختصة.بالتنسیق مع الجهة 
   49مادة 

  توفیر البیانات والمعلومات األساسیة 
تقوم الهیئة بتوفیر بیانات ومعلومات أساسیة إحصائیة حـول التـأمین الصـحي 
، كما تقوم بنشر قائمة بجهـات التـأمین وشـركات إدارة المطالبـات التأمینیـة علـى 

  موقعها اإللكتروني بشبكة المعلومات الدولیة.
  الباب الثامن 

  إدارة مطالبات التأمین الصحي  شركة
   50مادة 

   ممارسة شركات إدارة مطالبات التأمین الصحي
تتـولى ممارســة أعمــال إدارة مطالبــات التــأمین شــركات مســاهمة مؤسســة طبقــًا 

م ،بشـــأن النشـــاط التجـــاري ، ویكـــون مـــن 2010لســـنة  23ألحكـــام القـــانون رقـــم 
  .ضمن أغراضها نشاط إدارة مطالبات التأمین الصحي

علــى أن یكــون مــن بــین المســؤولین عــن إدارة الشــركة عضــوین یكــون أحــدهم 
حاصًال على مؤهل جامعي في اإلدارة ، ولدیه خبرة ال تقل عن خمـس سـنوات فـي 
أعمـــال اإلدارة او فـــي التخصصـــات األخـــرى ذات العالقـــة ، وآخـــر متحصـــل علـــى 
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لمیـة ال تقـل ولدیـه خبـرة ع لمؤهل جـامعي مـن إحـدى الكلیـات الطبیـة او مـا یعـاد
  عن خمس سنوات على ان یكون احدهما قائمًا باإلدارة الفعلیة.

   51مادة 
  تسجیل شركات إدارة مطالبات التأمین الصحي

  واإلذن لھا بمزاولة النشاط 
تقـدم الشـركة للهیئـة بعــد تأسیسـها طلبـًا بتســجیلها واإلذن لهـا بمزاولـة النشــاط 

  مصحوبًا بالمستندات اآلتیة:
 اري. تجالدال على تسجیل الشركة في السجل الالمستند  - 1
 نسخة من عقد التأسیس مصدقًا علیه من مصلحة الضرائب.  - 2
 نسخة من النظام األساسي للشركة.  - 3
شــهادة مــن احــد المصــار ف المســجلة لــدى مصــرف لیبیــا المركــزي تثبــت أن  - 4

 الشركة قد قامت بسداد الجزء الواجب أدائه بالكامل .
بأســــماء أعضــــاء مجلــــس إدارة الشــــركة والقــــائمین فــــي اإلدارة فیهــــا  بیــــان - 5

 وملخص سیرتهم الذاتیة.
نســـخ مـــن نمـــاذج االتفاقیـــات التـــي ســـتبرمها مـــع جهـــات التـــأمین ومقـــدمي  - 6

 الخدمات الطبیة.
خطة عمل الشركة للسنوات المالیة األولي والثانیة متضمنة وصـفًا للخـدمات  - 7

 الخطط المستقبلیة لتطویر عملها .والتسهیالت التي تقدمها و 
 دراسة الجدوى االقتصادیة للشركة. - 8
 أیة معلومات أو بیانات أو مستندات أخرى قد تطلبها الهیئة لهذا الغرض. - 9

ویصـدر بتسـجیل الشـركة واإلذن لهـا بمزاولـة نشـاطها قـرار مـن وزیـر االقتصـاد 
رار في الجریـدة الرسـمیة خالل شهر من تاریخ استیفاء التسجیل ، وینشر هذا الق

  على نفقة الشركة.
   52مادة 

  سجالت شركات إدارة مطالبات التأمین الصحي 
 تلتزم الشركة بمسك السجالت اآلتیة: - 1

 سجل البرامج الصحیة.  -
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 سجل جهات تقدیم خدمات الرعایة الصحیة.  -
 سجل الوسطاء والوكالء اإلداریین. -
 سجل المطالبات.  -
تلزم الشركة بمسـك سـجالت أخـرى وفقـًا لمـا تـراه ضـروریًا لمزاولـة  للهیئة أن - 2

 النشاط.
على الشـركة االحتفـاظ بسـجالت أو دفـاتر أصـولیة لجمیـع البیانـات المتعلقـة  - 3

بأعمالهـــا واالتفاقیـــات التـــي تعقـــدها مـــع جهـــات التـــأمین الصـــحي ومقـــدمي 
 الخدمات الطبیة وذلك لكل جهة تأمین على حدى.

انتهـاء االتفاقیـة المبرمـة بـین شـركة إدارة مطالبـات التـأمین وجهـة في حالـة  - 4
ســـجالت الالتـــأمین ألي ســـبب تلتـــزم الشـــركة بتزویـــد جهـــة التـــأمین بجمیـــع 

 من هذه المادة. 3والدفاتر المذكورة في الفقرة 
علـى الشـركة تزویـد الهیئـة ببیاناتهــا الختامیـة للسـنة المالیـة مراجعـة حســب  - 5

 ة أشهر من تاریخ انتهاء السنة المالیة من كل عام.األصول خالل ثالث
   53مادة 

  مھام شركات إدارة مطالبات التأمین الصحي 
  تمارس شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي المهام الرئیسیة التالیة:

أي أعمـال تتعلـق بمطالبـات التـأمن الصــحى والتـي تتطلـب وجـود تخصصــات  - 1
لبات التي تنشأ ویترتـب علـى حـدوثها دفـع معینة للقیام بفحص ودراسة المطا

 تعویضات لحامل الوثیقة من قبل جهة التأمین.
أي أعمال تتعلق بإدارة البرامج الطبیة الصـادرة مـن جهـات التـأمین أو مقـدم  - 2

الخــــدمات الطبیــــة والتــــي تخضــــع للقــــانون كحــــد ادنــــى ( و/أو) تطویرهــــا ، 
ضــمن مجــال عمــل الشــركة و  اإلضـافة إلــى الدراســات االكتواریــة ، والتـدریبب

 األبحاث ( و/أو) أیة أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة.
تقدیر التعویضات الناشئة عن تكلفـة خدمـة الحـاالت الطارئـة المقدمـة خـارج  - 3

الشبكة مقارنـة بقیمـة التكلفـة الفعلیـة للخدمـة الطبیـة المقدمـة داخـل الشـبكة 
 سواء داخل (و/أو) خارج الدولة.

مال التسویات المالیة للمطالبـات المسـتلمة أو غیـر المسـتلمة مـن القیام بأع - 4
 مقدم  الخدمات الطبیة ( و/أو ) جهة التأمین (و/أو) حامل الوثیقة.
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إعداد نظام محاسبي إلدارة التأمین الصحي وضبط النفقـات الطبیـة وتنفیـذها  - 5
 وتسویقها وتطویرها.

 نیة وتسویقها وتطویرها.اعداد نظام محاسبي إلدارة الخدمات التأمی - 6
   54مادة 

  متابعة إصدار المطالبات الطبیة من قبل مقدمي الخدمات الطبیة 
تكون متابعة إصدار المطالبات الطبیة من قبل مقدمي الخدمات الطبیة ، علـى 

  -النحو التالي:
یكـــون اســـتالم المطالبـــة مـــن مركـــز تقـــدیم خدمـــة العـــالج الطبـــي ( و/أو )  - 1

ض أو من ینوب عنه وذلك عند حصوله على خـدمات خـارج مناولة من المری
 الشبكة.

ـــل إصـــدار أي  - 2 ـــة قب التأكـــد مـــن أن الخدمـــة المقدمـــة مغطـــاة ضـــمن الوثیق
 مطالبة.

متابعــة رفــع المطالبــات مــن قبــل مقــدم  خدمــة العــالج الطبــي لشــركة إدارة  - 3
 لمؤمن.مطالبات التأمین الصحي والمتعلقة بكافة الخدمات الطبیة المقدمة ل

متابعــة إنهــاء إجــراءات إصــدار المطالبــات مــن مقــدم خدمــة العــالج الطبــي  - 4
 عن الخدمات الطبیة  المقدمة للمؤمن علیهم.

   55مادة 
   إجراء تحقیق

یحــق لشــركة إدارة المطالبــات الطبیــة إجــراء التحقیــق الــالزم إذا دعــت الحاجــة 
طبیـة ) مـن قبـل فنیـي لذلك ( كمراجعة ملف المریض في مركـز تقـدیم الخـدمات ال

التسویة (و/أو) األطباء المعتمـدین لـدى شـركة مطالبـات التـأمین الصـحي (و/أو) 
جهــة التــأمین باســتخدام كافــة الوســائل الممكنــة بمــا فــي ذلــك الســجالت الرســمیة 

  التابعة لمقدم الخدمات الطبیة، وذلك وفق ما ورد في القانون وهذه الالئحة.
   56مادة 

   اتالمطالبة بالمستحق
على مقدم خدمات الطبیة المطالبة بمسـتحقاته المترتبـة علـى عـالج المنتفعـین 
وبالشكل المتفق علیه مع شـركة إدارة المطالبـات الطبیـة خـالل مـدة ال تزیـد علـى 

  تسعون یومًا من تاریخ االستحقاق. 90
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   57مادة 
   تقدیم شكوى

ي ارتكبـت فـي في حال وجود أي مخالفة یرتكبها أحد األطراف یحق للطـرف الـذ
  حقه هذه المخالفة إشعار الهیئة بذلك.

   58مادة 
  إعداد التقاریر 

تعـــد شـــركة إدارة مطالبـــات التـــأمین الصـــحي تقـــاریر إحصـــائیة ربـــع أو نصـــف  
سنویة أو سنویة توضح مؤشرات احتـواء التكـالیف لتقـدیم الخدمـة الطبیـة وكـذلك 

ا ، ویـــتم تزویـــد الهیئـــة إجمـــالي المطالبـــات المدفوعـــه والمؤجلـــة والجـــاري إنهائهـــ
یـوم عمـل مـن تـاریخ صـدور هـذه التقـاریر  15بنسخة من هذه التقـاریر خـالل (  

  )و/أو في أي وقت تطلب الهیئة ذلك.
  59مادة 

  قید على شركات إدارة مطالبات التأمین الصحي 
ال یسـمح ألي شـركة إدارة مطالبـات التـأمین الصـحي بتملـك (أو المسـاهمة فـي 

  ل أي منشأت طبیة أو جهات تأمین صحي.رأس مال)أو تشغی
كما ال یجوز لشركة إدارة مطالبات التأمین الصـحي بیـع (و/أو) تسـویق وثـائق 
تأمین صحي، كما یجـب علـى هـذه الشـركة إبـرام وثـائق تـأمین صـحي مـع جهـات 
التأمین للحصول على التغطیة التأمینیة المنصوص علیهـا فـي الوثیقـة لمنتسـبي 

  التأمین الصحي. شركة إدارة مطالبات

  60مادة 
  تعویضات لصالح جھة التأمین 

تتولى الشـركة إدارة المطالبـات الطبیـة لـدى الغیـر بشـأن أي تعویضـات لصـالح 
جهــة التــأمین (و/أو) لصــالح المنتفـــع مــن الوثیقــة الصـــادرة عــن جهــة التـــأمین 

  بموجب عقد مع جهة التأمین.



  386رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

   61مادة 
   والمبالغ المالیةإدارة المطالبات الناتجة عن التشخیص 

تلتــزم شــركة إدارة مطالبــات التــأمین الصــحي بتــدقیق ومراجعــة المطالبــات وفــق 
مـن هـذه الالئحـة ، مـع  14المنافع المحددة في وثیقة التأمین الواردة فـي المـادة 

  التقید بشروط العقد المبرم مع الجهة التأمینیة.
   62مادة 

   إدارة المطالبات
مین الصحي البدء في إدارة المطالبات الطبیة اعتبـارًا لشركة إدارة مطالبات التا

من تاریخ توقیع عقد إدارة خدمات المطالبات الطبیـة ( مـا لـم یحـدد العقـد تاریخـًا 
    أخر لذلك).

   63 مادة
  مسؤولیة شركة إدارة المطالبات 

ألغراض تطبیق نظام التـأمین الصـحي ال تتحمـل شـركة إدارة مطالبـات التـأمین 
یة أیــة مطالبـة بخــدمات طبیـة إذا قــدمت تلـك الخــدمات إثـر وقــوع الصـحي مسـؤول

حادث في محل العمـل أو نشـوء أمـراض مهنیـة ضـمن التعریـف الـوارد فـي قـانون 
  الضمان االجتماعي.

ذا قامــت جهــة التــأمین بتــوفیر تلــك الخــدمات الطبیــة ، واتضــح فیمــا بعــد أن  وإ
تقـوم جهــة التــأمین صـندوق الضــمان االجتمـاعي یجــب أن یغطــي تلـك الخــدمات، 

بمطالبـــة صـــندوق الضـــمان االجتمـــاعي بتحمـــل مـــا دفعتـــه جهـــة التـــأمین مـــن 
ـــام بالتســـویة  ـــأمین الصـــحي القی مصـــروفات ، ویمكـــن لشـــركة إدارة مطالبـــات الت

  لغرض تحصیل هذا التعویض بموجب تفویض خطي من جهة التأمین.
  
   64مادة

   إنھاء إجراءات التعویض
لتــأمین الصــحي بإنهــاء إجــراءات التعــویض ضــمن تقــوم شــركة إدارة مطالبــات ا

الحدود التي تلتزم بها شركة التأمین فـي تـوفیر الخـدمات غیـر المشـمولة بقـانون 
ـــام صـــندوق الضـــمان االجتمـــاعي بتقـــدیم خـــدمات  ذا ق الضـــمان االجتمـــاعي ، وإ
صحیة لشخص یـرتبط بعقـد تـأمین مـع جهـة تـأمین علـى الـرغم مـن كـون األخیـرة 
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ك الخـدمات فـإن جهـة التـأمین تلتـزم بتعـویض صـندوق الضـمان ملزمة بتـوفیر تلـ
  االجتماعي عن المصروفات التي نشأت في هذا الصدد.

   65مادة 
  رقابة شركة إدارة المطالبات 

تقـوم شــركة إدارة مطالبـات التــأمین الصـحي بالتأكــد مـن قیــام كـل منتفــع ینتفــع 
تالم صـادر عـن مقـدم بخدمات طبیة بدفع مبلغ االقتطاع والتحمل بموجب سند اس

ـــة عـــدا فـــي حـــاالت  ـــك حســـب مـــاهو موضـــح فـــي الوثیق الخـــدمات الطبیـــة ، وذل
اإلســعاف واإلیــواء ، كمــا الیجــوز لمقــدم خدمــة العــالج الطبــي التنــازل عــن مبلــغ 
المشــاركة فــي الــدفع حســب نــوع الوثیقــة ، كمــا یجــب علــى شــركة إدارة مطالبــات 

  الف ذلك.التأمین الصحي باإلبالغ عن أي مقدم خدمة یخ
   66مادة 

  التزامات شركات إدارة مطالبات التأمین الصحي 
  تلتزم شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي بما یلي:

 التقید بالتغطیة التأمینیة والمنافع حسب وثیقة التأمین الصحي . -1
إبرام عقد إدارة خـدمات المطالبـات الطبیـة مـع أي جهـة تأمینیـة مـأذون لهـا  -2

ـــة النشـــ اط ومقـــدمي الخـــدمات الطبیـــة المعتمـــدین ألغـــراض إدارة وتســـویة بمزاول
 المطالبات الطبیة فقط.

ــة عامــة ، التــي  -3 ــة المقبول ــة واألخالقی ــاییر المهنی ــًا للمع ــدیم الخــدمات وفق تق
تتفـــق واألســـالیب الطبیـــة الحدیثـــة المقبولـــة والمتعـــارف علیهـــا مـــع األخـــذ بعـــین 

ــأمین االعتبــار مــا یتحقــق ف مجــال الطــب ، وال یجــ وز لشــركة إدارة مطالبــات الت
 الصحي إدارة خدمات ال تتوافق مع ما أشیر إلیه أعاله.

أن تكــــون اإلجــــراءات الطبیــــة مقصــــورة علــــى مــــا تتطلبــــه حاجــــة العــــالج  -4
 الضروریة إلنجاز المهمة. 

التقیــد بــاإلجراءات المتعلقــة بالمحافظــة علــى الجــودة النوعیــة الصــادرة عــن  -5
ام شركة إدارة مطالبات التأمین الصـحي بمراجعـة المسـتندات وزارة الصحة عند قی

والسجالت ذات العالقة بالتعویضات الناشـئة فـي شـبكة مقـدمى الخدمـة المعتمـدة 
 والمتعاقد مع جهات التأمین.
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تنهي شركة إدارة مطالبات التـأمین الصـحي أي خـالف قـد ینشـأ بینهـا وبـین  -6
ــة خــال  ــة طبی ــد بشــأن أي مطالب ــاریخ  30ل( أطــراف التعاق ــوم كحــد اقصــى)من ت ی

استحقاق المطالبة بشرط عدم تأثر تـوفیر الخدمـة للمـؤمن علـیهم ویمكـن الرجـوع 
 إلى الهیئة خالل هذه الفترة (و/أو) في أي وقت.

التقیـد بــإجراءات الحـذف واإلضــافة واإللغـاء للمــؤمن علـیهم مــن قبـل جهــات  -7
 ت وقرارات في هذا الشأن.التأمین، مع مراعاة مایصدر عن الهیئة من تعلیما

   67المادة 
  انتھاء التزامات شركات إدارة مطالبات التأمین الصحي 

تنتهي التزامات شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي بنهایة (و/أو) فسـخ عقـد 
إدارة خـــدمات المطالبـــات الطبیـــة (و/أو) بنهایـــة التغطیـــة التأمینیـــة مـــع ضـــرورة 

أشـهر بحـد أقصـى  3لى تسـویة نهائیـة خـالل تسویة جمیع المطالبات والوصول إ
  بعد نهایة التغطیة التأمینیة وماورد في القانون وأحكام هذه الالئحة.

   68مادة 
إجــراءات إلغــاء أو إیقــاف إذن مزاولــة النشــاط لشــركات أداة مطالبــات التــأمین 

  الصحي.
ت للجهة المختصة  إلغاء أو إیقـاف إذن مزاولـة  النشـاط لشـركات إدارة مطالبـا

  التأمین الصحي اإلجراءات التالیة:
فــــــي حــــــال وجــــــود مالحظــــــات علــــــى أداء إدارة شــــــركة مطالبــــــات التــــــأمین  -1

ـــذارات كتابیـــًا ( لمـــرتین كحـــد اقصـــى حالصـــ ـــل الهیئـــة ، توجـــه اإلن ي مـــن قب
) مــــن تــــاریخ معرفــــة و/ أو اســــتالم الهیئــــة المالحظــــات  30) خــــالل(  یومــــًا

طالبــــات الِتــــأمین الصــــحي علــــى أداء الشــــركة ، ویجــــب علــــى شــــركة إدارة م
) عمــــل  30الـــرد كتابیــــًا واســــتیفاء أي مالحظــــات علــــى أدائهــــا خــــالل(  یومــــًا

ـــــذار وخـــــالل(  ـــــاریخ اإلن ـــــن ت ـــــاریخ  15بحـــــد أقصـــــى م ـــــل مـــــن ت ـــــوم )عم ی
 اإلنذار الثاني.

ــــد تــــوفر شــــروط  -2 حالــــة الدراســــة للجهــــة المختصــــة بع دراســــة رد الشــــركة وإ
 إلغاء اإلذن الممنوح.

ن فــــي نــــص القــــرار الصــــادر بحــــق الشــــركة حســــب تحدیــــد مــــدة إیقــــاف اإلذ -3
 حجم ونوع وتـأثیر المالحظات على أداء الشركة. 
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فــــي حالــــة إلغــــاء اذن مزاولــــة النشــــاط فــــإن الشــــركة تظــــل ملتزمــــة بـــــأداء  -4
إنهـــاء أي تكـــالیف أو تعویضـــات تقـــع علـــى عـــاتق الشـــركة أو أیـــة حقــــوق 

 مترتبة علیها.
ووزارة الصــــــــحة إبــــــــالغ جهــــــــات التــــــــأمین ومقــــــــدمي الخــــــــدمات الطبیــــــــة  -5

 والجهات ذات العالقة كتابیًا بقرار إیقاف أو إلغاء إذن مزاولة النشاط.
اإلعـــــالن فـــــي موقـــــع الهیئـــــة علـــــى شـــــبكة المعلومـــــات الدولیـــــة والصـــــحف  -6

 المحلیة عن قرار إیقاف أو إلغاء إذن مزاولة النشاط.
  

  الباب التاسع
  العالقات بین أطراف العالقة التأمینیة 

   69مادة 
   لتأمین الصحيبطاقة ا

تحدد اشتراطات تصمیم بطاقـة التـأمین الصـحي األساسـي ومحتویاتـه باالتفـاق 
  المشترك بین صندوق التأمین الصحي العام ومقدمي الخدمات الطبیة .

وتصـــدر لكـــل منتفـــع بطاقـــة مـــن الصـــندوق بمقابـــل مـــادي یدفعـــه المشـــترك 
  للصندوق وفق الئحة اشتراكات الصندوق المعتمدة.

   70مادة 
  التزامات أطراف العالقة التأمینیة 

تلتزم كل من جهات التأمین وشـركات أدارة مطالبـات التـأمین الصـحي ومقـدمي 
الخــدمات الطبیــة (العامــة والخاصــة) وأصــحاب المهــن الحــرة العــاملین فــي مجــال 

  التأمین الصحي بمراعاة ما یلي:
ـــــة  -1 ـــــة المقبول ـــــة واألخالقی ـــــاییر المهنی ـــــًا للمع ـــــدیم الخـــــدمات وفق ـــــة ، تق عام

التـــي تتفـــق واألســـالیب  الطبیـــة  الحدیثـــة المقبولـــة والمتعـــارف علیهـــا مـــع 
األخـــذ بعــــین االعتبــــار مـــا یتحقــــق مــــن تقــــدم فـــي مجــــال الطــــب ،وال یجــــوز 
ــــأمین لتقــــدیم خــــدمات ال  ــــات لشــــركات الت ــــدم بمطالب لمقــــدمي الخــــدمات التق

 تتوافق مع ما أشیر إلیه أعاله.
علــــــى ماتتطلبــــــه حاجــــــة العــــــالج أن تكــــــون اإلجــــــراءات الطبیــــــة مقصــــــورة  -2

  الضروریة.
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   71مادة 

   المعاییر المھنیة ألطراف العالقة التأمینیة
علــى أطــراف العالقــة التأمینیــة وهــم (حملــة الوثــائق وجهــات التــأمین الصــحي 
ــات التــأمین الصــحي ) كــل فیمــا  ومقــدمي الخــدمات الطبیــة وشــركات إدارة مطالب

  رف علیها في تنفیذ ما یلي:یخصه اتباع المعاییر المهنیة المتعا
 تسدید األقساط في وقتها من قبل حملة الوثائق إلى جهات التأمین. -1
ـــدمي الخـــدمات  -2 ـــى مق ـــل جهـــات التـــأمین إل ـــات مـــن قب ســـرعة إعطـــاء الموافق

الطبیــــة علــــى تقــــدیم العــــالج للمنفعــــین، وســــرعة تســــویة مطالبــــات مقــــدمي 
 الخدمات الطبیة.

مــــــن قبــــــل مقــــــدمي الخدمــــــة ســــــرعة وســــــهولة تــــــوفیر الخدمــــــة العالجیــــــة  -3
للمنتفعــــــین، وســــــرعة قیــــــام مقــــــدمي الخــــــدمات الطبیــــــة بمطالبــــــة جهــــــات 

 التأمین بتسویة المستحقات.
ـــــات  -4 ـــــل شـــــركات  إدارة المطالب ـــــة مـــــن قب ـــــات الطبی نهـــــاء المطالب متابعـــــة وإ

 الطبیة.
  72مادة 

   قید على أطراف العالقة التأمینیة
لتــأمین الصــحي بتملــك أو ال یســمح لجهــات التــأمین وشــركات إدارة مطالبــات ا

تشــغیل مرافــق لغــرض الرعایــة الصــحیة للمــؤمن علــیهم وكــذلك ال یســمح للمرافــق 
  .الصحیة الخاصة بإمتالك شركات تأمین صحي

   73مادة 
  طرفا التعاقد

ــأمین همــا حامــل الوثیقــة (صــاحب العمــل) وجهــة  ــة الت ــد فــي وثیق ــا التعاق طرف
  التأمین.

   74مادة 
  وماتالتأكد من صحة ھذه المعل

على صـاحب العمـل تزویـد جهـة التـأمین بجمیـع المعلومـات التـي تطلبهـا جهـة 
ذا تــــوفر لجهــــة التــــأمین مبــــررات معقولــــة للشــــك فــــي صــــحة هــــذه  التــــأمین ، وإ
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المعلومات یمكن لجهة التأمین أن ترفع األمر للهیئة بعد قیامها بإرفـاق مـا یثبـت 
  ذلك.

م كافـة المسـتندات المطلوبـة ویلتزم صاحب العمل بناء على طلب الهیئـة بتقـدی
  واطالع ممثلي الهیئة في مقر صاحب العمل على تلك المستندات.

   75مادة 
  شرح وایضاح وثیقة التأمین 

یقــــوم صــــاحب العمــــل بشــــرح وایضــــاح الوثیقــــة وحــــدود التغطیــــة للمنتفعــــین 
  المشمولین بها.  

  76مادة 
  ع الجزاءات ـــــتوقی

مة والتعلیمات یقـوم صـاحب العمـل بتنفیـذ مع عدم اإلخالل بما تقضي به األنظ
الجــزاءات المقــررة قانونــًا بحــق المنتفــع الــذي تثبــت علیــه اســائة االســتخدام أو 

  ل.ــــــــــــــالتحای
   77مادة 

  مسؤولیة مقدم خدمة العالج الطبي 
تكون المسؤولیة علـى مقـدم خدمـة العـالج الطبـي فـي حالـة قیـام أحـد موظفیـه 

  ل أو إساءة  االستخدام أو التزویر عند تقدیم الخدمة.او أعضائه باالحتیا
   78مادة 

  إعادة بطاقات التأمین 
على صاحب العمل إعادة بطاقات التأمین إلى جهـة التـأمین عنـد تـرك المنتفـع 
لدیه أو عند انتهاء مدة وثیقة التأمین ، ویكون مسؤوًال عـن أیـة مصـاریف تنشـأ 

  نتیجة عدم االلتزام بهذا الشرط.
   79ة ماد

  الوفاء بالتزامات توفیر المنافع
تقوم جهة التأمین في سبیل الوفاء بالتزاماتها نحو توفیر المنـافع بـإبرام عقـود 

  خدمات طبیة مع مقدمي الخدمات الطبیة المعتمدین.
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   80مادة 
  اإلحالة إلى مراكز شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة 

االخصـائیین والمستشــفیات فـي الحــاالت الطارئـة فقــط یمكـن تلقــي العـالج لــدى 
دون إحالة من مرفق رعایة صـحیة أولیـة ،ویسـرى هـذا الحكـم أیضـًا علـى العـالج 
 /بواســـطة مقـــدمي الخـــدمات الطبیـــة ممـــن لـــم توقـــع معهـــم جهـــة التـــأمین عقـــود

للخدمات الطبیة ،وفي حالة عـدم موافقـة جهـة التـأمین علـى مواصـلة العـالج فـي 
حالتهم الصـحیة إلـى أحـد مراكـز شـبكة مقـدمي  هذا المركز یتم نقلهم بعد استقرار

  الخدمة المعتمدة.
   81مادة 

  عقد الخدمات الطبیة 
یلتزم أطراف العالقة التأمینیة االستعانه بتوقیع عقـد لتقـدیم الخـدمات الطبیـة ، 

  على أن یراعى التعاقد على األقل ما یلي:
خـــــالل الحقـــــوق وااللتزامـــــات المشـــــتركة والجـــــزاءات الواجبـــــة فـــــي حالـــــة اإل .1

 ا.ـــــــــــــــــبه
التـــزام مقـــدم خدمـــة العـــالج الطبـــي بمســـتوى الجـــودة النوعیـــة وفقـــًا للشـــروط  .2

 واإلجراءات المعتمدة من الجهة المختصة في وزارة الصحة.
ـــة وفقـــًا  .3 ـــة التكلف ـــات فعالی ـــدم خدمـــة العـــالج الطبـــي بمراعـــاة متطلب ـــزام مق الت

مــــا یقدمــــه مــــن عــــالج )مــــن هــــذه الالئحــــة وأن یهیــــئ  70ألحكــــام المــــادة( 
 ووصفات طبیة بما یتفق مع ذلك.

جــــــراءات التســــــویة وتســــــویة المبــــــالغ المســــــتحقة عــــــن  .4 ـــدار األجــــــور وإ مقـــ
 الوصفات الطبیة التي تم صرفها.

 االشتراطات المسبقة لتوجیه اإلنذارات ومهلة تلك اإلنذارات. .5
 طریقة تسویة المنازعات الناشئة عن عقد الخدمات الطبیة. .6

   82مادة 
  طراف المعنیة ألم العالقة بین اتنظی

علـى مقــدم خدمــة العــالج الطبــي التحقــق مـن هویــة المنتفــع ، وفــي حالــة قیــام 
مقدم خدمة العالج الطبي بعالج شخص من غیـر المنتفعـین فإنـه یتحمـل تكـالیف 

  هذا العالج.
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   83مادة 
  المطالبة بمستحقات مقدم خدمة العالج الطبي 

لمطالبــة بمســتحقاته المترتبـــة علــى عـــالج علــى مقــدم خدمـــة العــالج الطبـــي ا
) 90خـالل مـدة ال تزیـد علـى(المنتفعین وبالشكل المتفـق علیـه مـع جهـة التـأمین 

. تسعون   یومًا
  84مادة 

  إلغاء عقد تقدیم الخدمات الطبیة 
یجوز لمقدم خدمـة العـالج الطبـي إلغـاء عقـد تقـدیم الخـدمات الطبیـة مـع جهـة 

ــة التــأخر فــي ســداد مســتحقاته أو  التــأمین مــع مالحظــة شــروط اإللغــاء فــي حال
تجــاوز الــرفض مــن جهــة التــأمین الحــد المســموح بــه بــین الطــرفین ، وفــي هــذه 

  الحالة على جهة التأمین إبالغ أصحاب العمل بذلك.
   85مادة 

  تزوید حامل الوثیقة ببطاقات التأمین 
یقــة علــى جهــة التــأمین عنــد بــدء ســریان التغطیــة التأمینیــة تزویــد حامــل الوث

ــات توضــیحیة تتضــمن الوثیقــة ونطــاق  ــات التــأمین للمنتفعــین وكــذلك كتیب ببطاق
التغطیــة التأمینیــة وحـــدودها وشــبكة مقـــدمي الخــدمات الطبیـــة المعتمــدة، وعلـــى 
صــــاحب العمــــل تســــلیمها بشــــكل رســــمي وفعلــــي عنــــد بــــدء التغطیــــة التأمینیــــة 

بیــة المعتمــدة للمنتفعــین، وعلــى جهــة التــأمین إبــالغ شــبكة مقــدمي الخــدمات الط
بانضـــمام حامـــل الوثیقـــة إلـــى التغطیـــة التأمینیـــة وكـــذلك التغطیـــات اإلضـــافیة إن 

  دت.ــــــــوج
   86مادة 

   مراعاة ظروف المنتفعین
على جهة التأمین وحامل الوثیقة مراعاة ظروف المنتفعین وذلـك بتقـدیم شـبكة 

ملهـم ، بشـكل ع عـــــمقدمي خدمات طبیة تتناسـب مـع احتیاجـات المنتفعـین ومواق
  ال یستدعي للحصول على الخدمة من مقدم خدمة خارج الشبكة.

   87مادة 
   طلب الموافقة من جھة التأمین على اإلجراء الطبي

یجــب علــى مقــدم خدمــة العــالج الطبــي طلــب الموافقــة مــن جهــة التــأمین علــى 
  اإلجراء الطبي عند الضرورة لذلك بأسرع وقت ممكن. 
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   88مادة 
  اء ــــن أطبـــتعی

علــى جهــة التــأمین أن تعــین لــدیها طبیــب أو أكثــر بدرجــة اخصــائي فمــا فــوق 
مــرخص لــه مــن قبــل المجلــس الصــحي العــام للتحقــق مــن اشــتراطات العــالج فــي 

  حدود فعالیة التكلفة أثناء عالج أحد المنتفعین.
   89مادة 

  اشتراطات تعیین أطباء 
قالل مهنـي وال یخضـعون یكون لألطباء المعینین للعمل لدى جهات التأمن است

ــة فــي مباشــرتهم لمهــام المراقبــة وال یحــق لهــم  فــي آرائهــم إال للمقتضــیات الطبی
  التدخل في العالج الطبي ،أو عالج المنتفعین.

   90مادة 
  مراقبة مقدمي الخدمات الطبیة 

یلتـزم مقـدم خدمـة العــالج الطبـي أو المـؤمن لهـم بتزویــد األطبـاء العـاملین فــي 
ــأمین ب ــة ، وأن یضــعوا تحــت تصــرفهم كافــة جهــات الت ــع المعلومــات المطلوب جمی

ــًا ألحكــام المــادة(  )مــن هــذه  88المســتندات الالزمــة للقیــام بأعمــال المراقبــة وفق
الالئحـــة ، ویجـــوز لألطبـــاء دخـــول عنـــابر المستشـــفى ومكاتـــب اإلشـــراف الطبـــي 
والملفــات الطبیــة لمستشــفى مــرخص عــولج فیــه أحــد المنتفعــین ، أو یجــري فیــه 
ــة المســندة إلــیهم  ــك حینمــا تقتضــي الضــرورة إلنجــاز مهمــات المراقب عالجــه وذل

  بالتنسیق مع الجهة المعنیة.
  91مادة 

  مستحقات مقدمي الخدمات الطبیة 
تــتم التســویات المالیــة بــین أطــراف التعاقــد وفــق القــانون واللــوائح والتعلیمــات 

  الصادرة بمقتضاه مع مراعاة ما یلي:
ســتحقات إدارة المطالبــات الطبیــة باالتفــاق بــین جهــة تــتم إجــراءات تحصــیل م -1

یـة مـع التأمین وشركات إدارة مطالبات التأمین الصحي ومقدمي الخـدمات الطب
 المختصة والمعنیة من تعلیمات. التقید بما یصدر عن الجهات
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تقــوم جهــة التــأمین بســداد مســتحقي شــركات إدارة مطالبــات التــأمین الصــحي  -2
سئول األول عن دفع هذه المسـتحقات وفـق ترتیبـات وتكون جهات التأمین الم

 السداد المتفق علیها مع االلتزام بما ورد في هذه الالئحة.
ـــات التـــأمین الصـــحي  -3 ـــي حالـــة عـــدم ســـداد مســـتحقات شـــركات إدارة مطالب ف

المترتبة على جهة التـأمین فإنـه یحـق لشـركة إدارة مطالبـات التـأمین الصـحي 
 الطبیة المبرم مع جهة التأمین. فسخ عقد إدارة خدمات المطالبات

تــدرج العمــوالت ونســب الخصــم المتفــق علیهــا مــع جهــة التــأمین ضــمن مــوارد  -4
ـــأمین الصـــحي مـــع االلتـــزام بمـــا ورد فـــي القـــانون  شـــركات إدارة مطالبـــات الت

 وأحكام هذه الالئحة.
علــى شــركة إدارة مطالبــات التــأمین الصــحي إنهــاء إجــراءات ســداد مســتحقات  -5

)ســتون یومــًا مــن تــاریخ  60الطبیــة فــي مــدة ال تزیــد علــى(  مقــدمي الخــدمات
 استالم المطالبة.  

   92مادة 
   إلغاء عقد الخدمات الطبیة

یجــوز لجهــة التــأمین إلغــاء عقــد الخــدمات الطبیــة مــع احــد مقــدمي الخــدمات 
الطبیــة مــع مراعــاة مهمــة اإلنــذار المحــددة ، وكــذلك شــروط اإللغــاء المنصــوص 

رم بینهــا إذا لمســت مــن مقــدم خدمــة العــالج الطبــي إخــالال علیهــا فــي العقــد المبــ
  بتقدیم الخدمة بعد التنسیق مع حامل الوثیقة.

  93مادة 
   طلب المعلومات المتعلقة بتفاصیل الحالة الطارئة

یحـــق لجهــــة التــــأمین طلــــب المعلومــــات المتعلقــــة بتفاصــــیل الحالــــة الطارئــــة 
  قدم خدمة العالج الطبي.وااللتزامات المترتبة علیها من المنتفعین أو م

   94مادة 
   إعادة الكشف

یلتزم المنتفع بأن یتم إعادة الكشف علیه من قبل طبیب مرخص قانونًا تحـدده 
جهــة التــأمین إذا رغبــت جهــة التــأمین فــي ذلــك وتتحمــل فــي هــذه الحالــة تكــالیف 

  الكشف.
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  95مادة 
  تقدیم بطاقة التأمین 

ثبــات الهویــة لمقــدم یلتــزم المنتفــع عنــد طلــب العــالج بتقــدیم ب طاقــة التــأمین وإ
  خدمات العالج الطبي الذي یعیدها إلیه بعد تسجیل البیانات الالزمة للعالج.
  ویعتمد الرقم الوطني كرمز تعریف شخصي في بطاقة التأمین لكل منتفع.

   96مادة 
   التزامات المنتفع

ـــادات الطـــب العـــا -1 م علـــى المنتفـــع أن یقـــوم بالتســـجیل فـــي أحـــد مراكـــز أو عی
ضـــــــمن مقـــــــدمي الخـــــــدمات الطبیـــــــة المعتمـــــــدین ویكـــــــون التحویـــــــل إلـــــــى 

 العیادات التخصصیة أو المستشفیات بقرار من أخصائي الطب العام.
فـــي حالـــة اســـتمرار حاجـــة المنتفـــع والـــذي ســـبق تحویلـــه مـــن الطبیـــب العـــام  -2

لمراجعــــــة األخصــــــائي أو االستشــــــاري لــــــنفس المــــــرض الــــــذي تــــــم تحویــــــل 
ه ذلـــــك دون الحصـــــول علـــــى تحویـــــل مـــــن المنتفـــــع بســـــببه فإنـــــه یحـــــق لـــــ

 الطبیب.
یتحمـــل المنتفـــع فـــرق تكـــالیف الكشــــف فـــي حالـــة قیامـــه مباشـــرة بمراجعــــة  -3

 الطبیب األخصائي أو االستشاري كما هو موضح بالوثیقة.
   97مادة 

  التوصیة باإلیواء في المستشفیات 
ج تقتصر التوصیة باإلیواء في المستشفیات على الحاالت التي یكون فیها عـال

المنتفع بالعیادة الخارجیة غیـر كـاف ویمكـن االسـتفادة مـن جراحـات أو معالجـات 
ــة قیــام المنتفــع بمراجعــة  ــوم الواحــد حســب طبیعــة الحالــة المرضــیة وفــي حال الی
مستشفى غیر المستشـفى المحـدد فـي أوراق اإلحالـة فـإن المسـتفید یلتـزم بتحمـل 

  الفرق في تكلفة العالج.
  الباب العاشر 

  ة الخدمات الطبیة ضمان جود
   98مادة 

   تحقق االشتراطات والمعاییر
على وزارة الصحة التأكد من تحقق االشتراطات والمعاییر الواجـب توافرهـا لـدى 

  مقدمي الخدمات الطبیة وفق المعاییر التي تضعها بالخصوص.
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  99مادة 
  الجودة النوعیة 

ة النوعیة لمقـدمي تغطي إجراءات وزارة الصحة المتعلقة بالمحافظة على الجود
  الخدمات الطبیة ما یلي كحد أدنى:

 المعاییر الخاصة بالكشف الطبي لمقدمي الخدمات الطبیة المعتمدین.  -1
ـــــیش المنـــــــتظم علـــــــى المستشـــــــفیات والعیـــــــادات والمراكـــــــز المعتمـــــــدة  -2 التفتـ

 ودون انذار مسبق.
تقـــدیم عقـــود الخـــدمات الطبیـــة مـــن حیـــث تعهـــدها بالمحافظـــة علـــى ضـــوابط  -3

 لنوعیة.الجودة ا
  100مادة 

   تقدیم تقریر لوزارة الصحة
ــة المعتمــدین مــن قبــل وزارة الصــحة بالقیــام كــل  یلتــزم مقــدمي الخــدمات الطبی
ثالث سنوات بتقدیم تقریر لوزارة الصحة یوضـح مـدى التـزامهم بمتطلبـات الجـودة 
النوعیة وفق المعاییر المقررة من وزارة الصحة ، وفي حـال اخاللهـم لهـذا الشـرط 

  حق لوزارة الصحة إلغاء االعتماد.فی
   101مادة 

   معاییر الترمیز
تحـــدد وزارة الصــــحة معــــاییر الترمیــــز  والتصـــنیف المعتمــــدة دولیــــًا لتصــــنیف 

  األمراض والخدمات الصحیة.

  الباب الحادي عشر
  الجزاءات وتسویة المنازعات

   102مادة 
  لجنة مخالفات نظام التأمین الصحي 

ر فـي مخالفـات أحكــام القـانون  واللـوائح والتعلیمــات تشـكل لجنـة أو أكثـر للنظــ
ــأمین الصــحي ، تســمى لجنــة  الصــادرة بمقتضــاه بقــرار مــن المجلــس األعلــى للت

  مخالفات نظام التأمین الصحي بعضویة مندوبین عن :
 وزارة العدل ( یرأس اللجنه قاضي من المحكمة العلیا ). -
 وزارة الصحة. -



  398رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

 وزارة االقتصاد. -

 وزارة المالیة.  -
 وزارة العمل والتأهیل.  -

قــرار العقوبــة المناســبة  وتكــون مهمتهــا النظــر فــي مخالفــات أحكــام القــانون وإ
،وتوقــع العقوبـــة بقــرار مـــن وزیــر العـــدل ، ویجــوز الـــتظلم مــن هـــذا القــرار أمـــام 

  القضاء المختص.
   103مادة 

   تقدیم الشكوى
ین یومــًا تقـدم الشـكوى مـن الطـرف المعنـي بكتـاب للـوزیر المخـتص خـالل تسـع

مــن تــاریخ وقــوع الخــالف الــذي ترتــب علیــه موضــوع الشــكوى مــا لــم تكــن هنــاك 
  ظروف معقولة حالت دون تقدیم الشكوى خالل هذه المدة.

  104مادة 
  إحالة الشكوى

یقوم أحد الوزراء المختصـین او رئـیس المجلـس بإحالـة الشـكوى المقدمـة إلـى 
حي ، وفـق اختصاصـات هــذه اللجنـة التـي تنظـر فــي مخالفـات نظـام التـأمین الصــ

  اللجنة.
   105مادة 

   تورید قیمة العقوبات
تــورد قیمـــة العقوبــات المالیـــة الخاصـــة بمخالفــة أحكـــام قــانون نظـــام التـــأمین 

) مــن القــانون 106) و (102الصــحي ،وكــذلك الغرامــات المحــددة فــي المــادتین (
  إلى المجلس وفق أحكام الالئحة المالیة للمجلس.

   106مادة 
   ة الشكوىعدم صح

إذا ثبت للجنة أن الشكوى غیر صحیحة وال تستند علـى أي مسـوغ مقبـول لهـا 
  اتخاذ اإلجراءات الالزمة في اقتراح الجزاء المناسب في حق الشاكي.
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   107مادة 
   وحدة قبول ومعالجة الشكاوي

علـــى جهـــات التـــأمین أن تنشـــأ وحـــدة لقبـــول ومعالجـــة الشـــكاوى الـــواردة مـــن 
  المنتفعین.

  الثاني عشر الباب 
  ة ـــــام ختامیـــــأحك

   108مادة 
   عدم إفشاء األسرار

ال یسمح ألطراف العالقات التأمینیـة إفشـاء المعلومـات السـریة التـي یحصـلون 
علیهــا أثنـــاء أو بعـــد تــركهم للعمـــل ، وفـــي ســـیاق القیــام بتنفیـــذ هـــذه الالئحـــة ، 

المعلومـات فــي  ویسـرى هـذا الحكــم بالنسـبة ألي شـخص أخــر یكـون قـد ألــم بهـذه
  سیاق التقاریر الرسمیة.

   109مادة 
   اتــــدام المعلومــــاستخ

مـن هـذه  108للجهة المختصـة اسـتخدام المعلومـات المشـار إلیهـا فـي المـادة 
  الالئحة بحیث یكون استخدامها على األغراض التالیة:

 مالحقة أي مخالفات لاللتزامات الناشئة عن عقد التأمین. -1

ت فحـــص الشــــكاوى المقدمـــة بشـــأن قـــرار اتخذتـــه إحــــدى فـــي إطـــار إجـــراءا -2
 جهات التأمین.

 .في إطار إجراءات النظر والبث في المخالفات -3

  110مادة 
  االلتزام بالوثیقة وعقد الخدمات الطبیة 

على جمیـع جهـات التـأمین االلتـزام كحـد أدنـى بالوثیقـة وعقـد الخـدمات الطبیـة 
  كما جاء بهذا القرار.
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  الباب الثالث عشر 
  المالحق 

  111مادة 
   المالحق المرفقة بالالئحة

تحتــوي هــذه الالئحــة علــى المرفقــات المشــار إلیهــا ضــمن عــدد مــن أحكامهــا ، 
  وذلك كما یلي:

بهــــــذه  1خــــــدمات التــــــأمین الصــــــحي األساســــــي والمرفقــــــة بــــــالملحق رقــــــم  -1
 الالئحة.

بهــــــذه  2خــــــدمات التــــــأمین الصــــــحي التكمیلــــــي والمرفقــــــة بــــــالملحق رقــــــم  -2
 الالئحة.

مات العــــالج الطبــــي خــــارج نطــــاق التــــأمین الصــــحي والمرفقــــة بــــالملحق خــــد -3
 بهذه الالئحة. 3رقم 
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  حلكومة الوفاق الوطني الرئاسيرار الس ق
  ميالدية 2019) لسنة   730رقم (   

  م2019) لسنة 4بتقرير حكم بالقرار رقم (
  

  المجلس الرئاسي
ــــــاریخ  - غســــــطس ا3بعــــــد االطــــــالع علــــــى االعــــــالن الدســــــتوري الصــــــادر بت

 میالدیة وتعدیالته 2011

 م.2015دیسمبر 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -

وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة، والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -
 وتعدیالتهما .

ــم ( - ــانون رق ــى الق ــات 2010)لســنة 12وعل ــانون عالق ــة بشــأن إصــدار ق میالدی
 العمل والئحته التنفیذیة 

ــم ( - ــرار المجلــس الرئاســي رق م بشــأن تشــكیل حكومــة 2010) لســنة 4وعلــى ق
 وفاق وطني .

ــرار المجلــس الرئاســي رقــم ( - م بشــأن مــنح تفــویض 2016) لســنة 12وعلــى ق
 بمهام 

میالدیـــة بإعـــادة تشـــكیل 2019) لســـنة 4وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــن ( -
 اللجنة الوطنیة للقانون الدولي و اإلنساني .

 . المصلحة العامة ةوعلى ما تقضی -

  ـــررقـــــ
  )1مادة (

) لسـنة 4بموجب أحكام هـذا القـرار تعـدل تسـمیة اللجنـة المشـكلة بـالقرار رقـم (
  م بحیث تكون ((اللجنة الوطنیة للقانون الدولي اإلنساني)).2019
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  )2مادة (
یعمل بهذا القـرار مـن تـاریخ صـدوره ، ویلغـى كـل حكـم یخالفـه ، علـى الجهـات 

  فیذه.المختصة تن
  

  المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
   

  ھجــري1440/ شوال / 23صدر بتاریخ :  
  مـیالدي 2019/  6/    26الموافــــــــق :  
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2019)لسنة 777رقم(

  باعتماد الالئحة املالية للجهاز التنفيذي للطريان اخلاص
  

  - رئاسي:المجلس ال
 2011أغسطس 3بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر بتاریخ  -

 میالدیة وتعدیالته.
 میالدیة. 2015دیسمبر 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
وعلى قانون النظام المالي للدولة ،والئحة المیزانیة والحسابات والمخازن  -

 وتعدیالتها.
میالدي بشأن إصدار قانون عالقات  2010 )لسنة12وعلى القانون رقم( -

 العمل والئحته التنفیذیة.
میالدیة ،بتشكیل حكومة  2016)لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم( -

 وفاق وطني.
میالدیة ،بشأن منح  2016)لسنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم( -

 تفویض بمهام.
میالدیة ،بإعادة  2013)لسنة 520وعلى قرار المجلس مجلس الوزراء رقم( -

 تنظیم الجهاز التنفیذي للشحن الجوي وتقریر بعض األحكام.
)المؤرخ 1/250وعلى كتاب مدیر عام الجهاز التنفیذي للطیران الخاص رقم( -

 م.15/05/2019
 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -

  ررــــــــــق
  )1مادة(

  لمرفقة بهذا القرار.تعتمد الالئحة المالیة للجهاز التنفیذي للطیران الخاص ا
  )2مادة(

یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره ،ویلغــى كــل حكــم یخــالف أحكامــه ،وعلــى 
  الجهات المختصة تنفیذه.

  المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  ھـ.1440/ذو القعدة/6صدر في:
 م.9/7/2019الموافق:
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2019لسنة  )778( رقم

  بشأن اعتماد اهليكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية
  آسر الشهداء واملفقودين واملبتورين 

  
  المجلس الرئاسي:

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري ،وتعدیالته. -
 میالدي. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
الئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة و  -

 وتعدیالتهما.
م .بشــأن إصــدار قــانون عالقــات العمــل  2010)لســنة 12وعلــى القــانون رقــم( -

 والئحته التنفیذیة.
م .في شـأن تقریـر بعـض األحكـام المتعلقـة  2013)لسنة 4وعلى القانون رقم( -

 ة.بذوي اإلعاقة المستدیمة من مصابي حرب التحریر والئحته التنفیذی
م .بشـأن رعایـة أسـر الشـهداء والمفقـودین  2014)لسـنة 1وعلى القانون رقم( -

 فبرایر والئحته التنفیذیة. 17بثورة 
میالدي .بشـأن إنشـاء هیئـات  2016)لسنة 10وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( -

 عامة ،وتعدیالته.
ــم( - ــرار المجلــس الرئاســي رق م .بشــأن تشــكیل حكومــة  2016)لســنة 4وعلــى ق

 وطني.الوفاق ال
ــرار المجلــس الرئاســي رقــم( - م .بشــأن مــنح تفــویض  2016)لســنة 12وعلــى ق

 بمهام.
وعلــى كتـــاب الســـید/رئیس الهیئــة العامـــة لرعایـــة أســر الشـــهداء والمفقـــودین  -

 م.8/5/2019) المؤرخ في 100والمبتورین رقم(
ـــــــة المؤسســـــــات  - ـــــــة المفـــــــوض لشـــــــؤون هیكل ـــــــر الدول ـــــــاب وزی ـــــى كت ــ وعل

 م. 12/5/2019)المؤرخ في 81/2019رقم(هـ.م.
 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
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  ررــــق
  )1مادة(

عتمــد الهیكـــل التنظیمـــي واختصاصـــات الهیئــة العامـــة لرعایـــة أســـر الشـــهداء  ُ ی
  والمفقودین والمبتورین وتنظیم جهازها اإلداري وفقًا ألحكام هذا القرار.

  )2مادة(

مبتـــورین اقتـــراح تتـــولى الهیئـــة العامـــة لرعایـــة أســـر الشـــهداء والمفقـــودین وال
السیاســات واالســتراتیجیات والخطــط ووضــع البــرامج التنفیذیــة للتشــریعات النافــذة 
جراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاطات الهیئة محلیـًا  في مجال عمل الهیئة وإ

  ودولیًا ،ولها على وجه الخصوص ما یلي:
مة لذلك رعایة أسر الشهداء والمفقودین والمبتورین ووضع الضوابط الالز  -1

 بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة.
 دراسة التشریعات المنظمة لعمل الهیئة واقتراح ما یلزم بشأنها. -2
إصدار القرارات والمنشورات والتعلیمات الخاصة بعمل الهیئة والجهات التابعة  -3

 لها.
القیام بأعمال المعلومات واألرشفة والتوثیق اإللكتروني وتطویر قواعد  -4

 مة المعلومات المتعلقة بنشاط الهیئة.البیانات وأنظ
تنفیذ المعاهدات واالتفاقیات الثنائیة والدولیة المتعلقة بنشاط الهیئة التي  -5

تكون لیبیا طرفًا فیها ،والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة 
 ذات العالقة بعمل الهیئة.

 ح ما یلزم  بشأنها.اإلشراف على الجهات التابعة لها ومتابعتها واقترا -6
إعداد برنامج متكامل لتطویر اإلدارات والفروع التابعة للهیئة وتأهیل الموارد  -7

البشریة لخلق كوادر تتمیز بالمصداقیة والقدرة على التغییر واالبتكار ومحفزة 
 لألداء.

وضع البرامج الالزمة وفق اإلمكانیات المتاحة لتدریب وتأهیل أسر الشهداء  -8
لمبتورین الكتساب مهارات حرفیة واالستفادة منها في إقامة والمفقودین وا

 مشاریع استثماریة صغرى ومتوسطة.
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  )3مادة(
  رئیس الھیئة ویختص بما یلي:

تحدید السیاسات العامة للهیئة ،ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفیذ  -1
 أهدافها.

صدار ا -2 دارة وتوجیه أعمالها وإ لقرارات اإلشراف على سیر العمل بالهیئة ،وإ
 التنفیذیة الالزمة لذلك.

إعداد مشروع الهیكل التنظیمي والتنظیم الداخلي وتسمیة مسؤولي الوظائف  -3
 القیادیة بالهیئة وفق المعاییر المعتمدة والتشریعات النافذة.

اإلشراف على إعداد میزانیة الهیئة وحسابها الختامي ،وعرضها لالعتماد من  -4
 الجهات ذات االختصاص.

برام عقود إصدار ال -5 قرارات المتعلقة بالشؤون الوظیفیة للعاملین بالهیئة وإ
العمل بناء على المالكات الوظیفیة المعتمدة في حدود الصالحیات المقررة 

 في التشریعات النافذة.
 تمثیل الهیئة في عالقاتها بالغیر ،وأمام القضاء. -6
ذات العالقة توقیع العقود ذات العالقة بنشاط الهیئة بالتنسیق مع الجهات  -7

 وفق التشریعات النافذة.
اإلشراف على إعداد دلیل المعلومات فیما یخص عمل الهیئة بالتنسیق مع  -8

 الجهات ذات االختصاص.
حالتها لرئیس  -9 اإلشراف على إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط الهیئة وإ

 مجلس الوزراء.
 أي مهام أخرى تسند إلیه وفق التشریعات النافذة. -10

  )4مادة(
  كون الھیكل التنظیمي للھیئة من التقسیمات التنظیمیة اآلتیة:یت
 إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة. -
 إدارة تنمیة الموارد البشریة. -
 إدارة رعایة أسر الشهداء والمفقودین. -
 إدارة رعایة ذوي اإلعاقة المستدیمة. -
 إدارة التخطیط واإلحصاء. -
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 مكتب رئیس الهیئة. -
 مكتب التعاون الدولي. -
 ب الشؤون القانونیة.مكت -
 مكتب المراجعة الداخلیة. -
 مكتب المتابعة. -
 مكتب اإلعالم. -
 مكتب تقنیة المعلومات. -

  )5مادة(
  إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة وتختص بالمھام التالیة:

تنفیذ القوانین واللوائح والنظم اإلداریة والمالیة والمنشورات والتعلیمات  -1
 الصادرة في هذا الشأن.

ما یلزم من إجراءات لتنفیذ قانون عالقات العمل والنظم والقواعد اتخاذ  -2
المتعلقة بشؤون الموظفین بالهیئة ومباشرة شؤونهم الوظیفیة من تعیین 

جازات وغیرها ،وتقدیم الخدمات اإلداریة لهم. عارة وإ  ونقل وندب وإ
دراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة  -3 تنظیم ملفات الموظفین ،وإ

 لیها بما یسهل الرجوع إلیها.ع
تحدید احتیاجات الهیئة من الوظائف بالتنسیق مع التقسیمات التنظیمیة  -4

عداد المالك الوظیفي ،ووصف وتوصیف الوظائف بما یلبي حاجة العمل  ،وإ
 ویواكب تطوراته.

توفیر وسائل النقل الخفیف لجمیع اإلدارات والمكاتب وتنظیم استعمالها  -5
 تها وصیانتها وتوثیقها.وتراخیصها وتأمینا

 القیام بتوثیق وتوزیع المراسالت المختلفة الصادرة من الهیئة والواردة إلیها. -6
اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تضمن استخراج البطاقات الشخصیة ومستندات  -7

 السفر والعمل على تقدیم المساعدات الالزمة في المناسبات االجتماعیة.
 العالقات العامة للهیئة. تخطیط وتوجیه وتنسیق أنشطة -8
 تنظیم كافة العالقات مع الجهات الرسمیة ومؤسسات الدولة. -9

متابعة برنامج العمل الیومي فیما یخص الخدمات اللوجستیة التي تقوم بها  -10
 اإلدارة والتنسیق في الحجوزات الفندقیة والطیران.
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قسیمات تعمیم التشریعات والمناشیر والتعلیمات ذات العالقة على جمیع الت -11
 التنظیمیة بالهیئة وغیرها من الجهات التابعة لها.

تنظیم عملیات الحضور واالنصراف وضبطها ،واتخاذ الالزم بشأن المخالفین  -12
 وفقًا للتشریعات المعمول بها.

التنسیق مع التقسیمات التنظیمیة بخصوص تقاریر الكفاءة السنویة  -13
 وضمان حفظها في ملفات الموظفین.

ل المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظیمها بما یضمن قید القیام باألعما -14
وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إلیها 

دخال  واإلشراف على البرید الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصویر وإ
 المیكنة في هذه المجاالت.

شتها مع وزارة والمشاركة في مناقللهیئة إعداد مشروع المیزانیة التسییریة  -15
 المالیة العتمادها.

عداد القیود المحاسبیة  -16 تنفیذ المیزانیة ومسك السجالت الالزمة والدفاتر وإ
 واتخاذ كافة اإلجراءات المحاسبیة الالزمة لعملیات الصرف المختلفة.

إعداد مستندات صرف االستحقاقات المالیة للجهات المختلفة بما في ذلك  -17
مان االجتماعي وأقساط القروض والسلف اشتراكات الموظفین في الض

 وغیرها ،والعمل على تسدیدها في مواعیدها.
متابعة تحصیل إیرادات الهیئة ودیونها لدى الغیر مع الجهات المختصة  -18

 وتضمینها بالتقاریر.
القیام بأعمال المشتریات والمخازن ومسك السجالت الالزمة لذلك وحفظ  -19

والتشریعات النافذة وتحدید احتیاجات الوثائق المتعلقة بها وفقًا للنظم 
 الهیئة من المشتریات.

ص الجمركي واستالم وتخزین المعدات واآلالت التي یالقیام بأعمال التخل -20
 تقوم الهیئة بشرائها.

القیام بأعمال الخزینة واالحتفاظ بجمیع السجالت والمستندات المالیة طبقًا  -21
 للتشریعات النافذة.
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الشهریة بالمصروفات واالرتباطات وفقًا للقواعد إعداد التقاریر المالیة  -22
 المحددة ،وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للهیئة.

المحافظة على أصول الهیئة الثابتة والمنقولة وصیانتها ومسك السجالت  -23
جراء الصیانة الدوریة الالزمة لها  الخاصة بها وتوفیر األجهزة والمعدات وإ

 على مقارها وممتلكاتها.،وتجدید وثائق التأمین 
القیام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقًا للنظم  -24

 والتشریعات النافذة.
المشاركة في إعداد الردود على تقریر دیوان المحاسبة والجهات الرقابیة  -25

 بالدولة.
 توفیر كافة االحتیاجات واألعمال والخدمات في الهیئة. -26
 العامة والترجمة الخاصة بالهیئة. القیام بأعمال العالقات -27
 إعداد التقاریر الدوریة والسنویة عن سیر العمل. -28
 أي أعمال أخرى تسند لإلدارة بما یتماشى مع اختصاصاتها. -29

  )6مادة(
  إدارة تنمیة الموارد البشریة وتختص بما یلي:

 اقتراح سیاسات ولوائح التدریب وفق متطلبات الهیئة. -1
یب والتطویر ووضع البرامج الخاصة بها وتحدید إعداد الخطط العامة للتدر  -2

 االحتیاجات واللوازم الضروریة لها.
إعداد البیانات والتقاریر والخطط والبرامج التي تستهدف تنمیة وتطویر  -3

 الموارد البشریة بالهیئة وتحسین وتقییم مستوى األداء بها.
لمیزانیة تحویل البرامج إلى مشروعات تدریبیة صالحة للتنفیذ واقتراح ا -4

 الالزمة لها.
 المشاركة في إعداد الموازنة التقدیریة المتعلقة بمجال التدریب والتطویر. -5
إعداد وتحلیل البیانات اإلحصائیة عن أوضاع التدریب في الداخل والخارج  -6

 والنظر في طلبات الترشیح.
المساهمة في إعداد برامج التأهیل والتطویر الذاتي عن طریق االتصال  -7

 والمؤسسات التدریبیة ومراكز التكوین والتدریب. بالمعاهد
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إعداد برامج تدریبیة للموظفین الجدد بالهیئة لتعریفهم بأعمالهم وزیادة  -8
 قدراتهم وتنمیة كفاءاتهم.

اقتراح الخطط التدریبیة لرفع الكفاءة للعاملین بالهیئة والعاملین الجدد  -9
تنظیمیة بها ،واإلشراف ،والمیزانیة الالزمة لها بالتنسیق مع التقسیمات ال

عداد التقاریر الدوریة عنها بما یضمن تنمیة وتطویر وتحفیز  على تنفیذها وإ
 الموارد البشریة.

عداد التقاریر  -10 اإلشراف على المتدربین بالداخل والخارج التابعین للهیئة وإ
 والبیانات عنهم وبیان مدى تقدمهم ومتابعتهم.

یجاد دراسة الصعوبات والمعوقات التي قد ت -11 عترض تنفیذ الخطط والبرامج وإ
 الحلول لها.

وضع البرامج الالزمة وفق اإلمكانیات المتاحة لتدریب وتأهیل أسر الشهداء  -12
والمفقودین والمبتورین الكتساب مهارات حرفیة واالستفادة منها في إقامة 

 مشاریع استثماریة صغرى ومتوسطة.
ا لغرض اإلیفاد بالتعاون مع متابعة توزیع المنح الخاصة بالهیئة لكل فئاته -13

 الجهات ذات االختصاص.
 إعداد التقاریر الدوریة عن عمل اإلدارة. -14
 تنفیذ ما یسند إلیها من مهام وفقًا للتشریعات النافذة. -15

  )7مادة(
  إدارة رعایة أسر الشھداء والمفقودین وتختص بما یلي:

الجهات إعداد ضوابط حصر وتحدید الشهداء بالتعاون مع باقي الوزارات و  -1
 ذات العالقة.

 حصر أسر الشهداء وتجمیع البیانات عنهم. -2
 حصر الشهداء والمفقودین وتوثیقهم. -3
 اإلشراف على تقدیم الدعم المعنوي ألسر الشهداء والمفقودین. -4
اإلشراف على تقدیم الرعایة ألسر الشهداء والمفقودین كالرعایة االجتماعیة  -5

 والصحیة والتأمین.
لتوزیع المنح الخاصة وما تقرره الهیئة ألسر  وضع اآللیات المناسبة -6

 الشهداء والمفقودین.
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إعداد كافة الدراسات واإلحصائیات المتعلقة بالشهداء والتي تطلبها المنظمات  -7
 والهیئات المحلیة والدولیة.

القیام بالزیارات المیدانیة وتقدیم الرعایة االجتماعیة ألسر الشهداء  -8
 والمفقودین.

اسبة لتوزیع المنح الخاصة بتأدیة فریضة الحج ألسر وضع اآللیات المن -9
 الشهداء والمفقودین.

 إعداد التقاریر الدوریة عن عمل اإلدارة. -10
 تنفیذ ما یسند إلیها من مهام وفقًا للتشریعات النافذة. -11

  )8مادة(
  إدارة رعایة ذوي اإلعاقة المستدیمة وتختص بما یلي:

قة والمشاركة في رسم سیاسیة اقتراح السیاسة الكفیلة بتمكین ذوي اإلعا -1
 الفئة.

إعداد قاعدة بیانات إحصائیة ألفراد فئة ذوي اإلعاقة المستدیمة من مصابي  -2
حرب التحریر وما یتبعها من أحداث متعاقبة یتم ضمهم للهیئة بقرار من 

 الجهات التشریعیة.
م .وبرمجة ذلك  2013)لسنة 4تحدید تصنیف الفئات المذكورة بالقانون رقم( -3

 منظومات آلیة لیسهل الرجوع إلیها.في 
التحقیق من انطباق المعاییر والضوابط المقررة في أحكام القانون على  -4

 المستهدفین باالنتساب لهذه الفئة.
 اإلشراف على تقدیم الرعایة الصحیة والدعم المعنوي للفئة. -5
التنسیق مع كافة الجهات بشأن وضع اآللیات المناسبة لتوزیع المنح  -6

 ما تقرره الهیئة للفئة.الخاصة ب
التنسیق مع اللجان المحددة بالقانون وتوفیر الدعم في سبیل أداء مهامها  -7

وتقدیم كافة اإلحصائیات المتعلقة بالفئة والتي تطلبها المنظمات والهیئات 
 المحلیة والدولیة.

 إعداد التقاریر الدوریة عن العمل اإلدارة. -8
 .تشریعات النافذةتنفیذ ما یسند إلیها من مهام وفقًا لل -9
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  )9مادة(
  إدارة التخطیط واإلحصاء وتختص بما یلي:

 وضع الخطط وتقدیم المقترحات للمشاریع الخاصة بإستراتیجیة الهیئة. -1
 إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بعمل الهیئة. -2
 وضع الخطط اإلستراتیجیة المتعلقة بعمل الهیئة. -3
التنظیم واإلدارة واقتراح تطویر  المشاركة في إبداء الرأي والمشورة في مجال -4

 النظم المعمول بها في الهیئة.
 المشاركة في إعداد المیزانیة. -5
المشاركة في إعداد تقاریر تنفیذ المشاریع المتعلقة بمیزانیة التحول النقدیة  -6

 للجهات المختصة.
جمع البیانات والمعلومات واإلحصائیات المتعلقة بأنشطة الهیئة وتصنیفها  -7

عداد التقاریر المطلوبة وتبویبها  وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإ
 منها وجعلها میسرة ومتاحة لالستعمال.

وضع إطار عام لتوحید الجداول اإلحصائیة والتقاریر المطلوبة من كافة  -8
 الجهات المحلیة أو الدولیة.

 تصمیم نماذج وتقاریر نمطیة لجمع البیانات. -9
 ید الهیئة لتحقیق أهدافها.تقدیم إحصائیات ومعلومات تف -10
 إعداد التقاریر الدوریة عن عمل اإلدارة. -11
 تنفیذ ما یسند إلیها من مهام وفقًا للتشریعات النافذة. -12

  )10مادة(
  مكتب تقنیة المعلومات ویختص بما یلي:

تقدیم االستشـارات الفنیـة عـن اسـتخدام الحاسـب اآللـي لرفـع كفـاءة المـوظفین  -1
االت تقنیــة الحاســوب بالتنســیق مــع الجهــات ذات والتوعیــة اإلرشــادیة الســتعم

 االختصاص.
التعــاون مــع الجهــات الداخلیــة والخارجیــة المعنیــة بالشــهداء والمفقــودین مــن  -2

یجــاد آلیــات ربــط موقــع الهیئــة بــالمواقع األخــرى  خــالل المواقــع اإللكترونیــة وإ
 لتبادل المعلومات والبیانات وتوفیر البرمجیات اإللكترونیة.
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 ني والدوري للنظم المعلوماتیة المستخدمة في الهیئة.الدعم الف -3
استخدام األنظمة الحدیثـة وتبـادل المعلومـات والبیانـات بإنشـاء قاعـدة بیانـات  -4

یجاد آلیة لحمایتها.  موحدة لتخزین البیانات وإ
دارة ومتابعة شبكة الحواسیب الداخلیة بالهیئة واالستفادة  -5 العمل على إنشاء وإ

 لمتوفرة بالشبكات في تبادل البیانات والمعلومات.من جمیع التقنیات ا
صالح األعطـال  -6 جراء عملیات الصیانة وإ تقدیم الدعم الفني لألجهزة والبرامج وإ

 لتحقیق كفاءة تشغیلیة عالیة.
 اإلشراف والمتابعة للشبكات التقنیة السلكیة والالسلكیة وصیانتها. -7
 إعداد التقاریر الدوریة عن عمل المكتب. -8
 یسند له من مهام وفقًا للتشریعات النافذة. تنفیذ ما -9

  )11مادة(
  مكتب المتابعة ویختص بما یلي:

 متابعة تنفیذ القرارات والمكاتبات ومحاضر االجتماعات الصادرة عن الهیئة. -1
متابعة تنفیذ ما یحال إلى رئیس الهیئة من قرارات وكتابات مجلس الوزراء  -2

 التي تخص عمل الهیئة.
 هام الرسمیة وأعمال اللجان المشكلة من قبل رئیس الهیئة.متابعة تقاریر الم -3
متابعة إعداد الردود على مالحظات الجهات الرقابیة في المسائل التي تخص  -4

 الهیئة.
المتابعة المیدانیة ألنشطة الهیئة واستقراء المشاكل ووضع الحلول لتحقیق  -5

 المعدالت المستهدفة لها.
روعات االستثماریة المملوكة للهیئة ،ومدى المتابعة اإلداریة والمیدانیة للمش -6

 تحقیقها ألهدافها التي أقیمت من أجلها.
 مراجعة وتحلیل التقاریر الواردة من اإلدارات والمكاتب. -7
متابعة قیام اإلدارات والمكاتب بالهیئة بموافاة اإلدارة بتقاریرها التي تقدمها  -8

 المواعید المحددة. عن سیر العمل وفقًا لألسلوب المقرر في هذا الشأن في
المتابعة الدوریة لمكاتب وفروع الهیئة بالمناطق وتقدیم تقاریر عن سیر  -9

 العمل بها.
 إعداد التقاریر الدوریة عن عمل المكتب. -10
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 تنفیذ ما یسند إلیها من مهام وفقًا للتشریعات النافذة. -11
  )12مادة(

  مكتب رئیس الھیئة ویختص بما یلي:
الهیئة وتوفیر البیانات والمعلومات التي  تنظیم اتصاالت ومقابالت رئیس -1

 یطلبها.
تلقي المكاتبات والتقاریر التي ترد إلى الهیئة واستیفاء البیانات الالزمة عنها  -2

 وعرضها على رئیس الهیئة.
عداد ما یتطلبه من توثیق لجدول  -3 تنظیم اجتماعات ولقاءات رئیس الهیئة وإ

 األعمال ومحاضر االجتماعات.
 لقرارات والتوجیهات التي تصدر عن رئیس الهیئة.متابعة تنفیذ ا -4
تسجیل وتوثیق وختم كافة القرارات والتوجیهات الصادرة عن رئیس الهیئة  -5

 وتعمیمها واالحتفاظ بالسجالت التي تنظم ذلك.
توثیق وحفظ محاضر االجتماعات التي تخص رئیس الهیئة بعضویته أو  -6

 رئاسته.
مكاتب والفروع بالمناطق حسب اإلشراف على توزیع الموضوعات على ال -7

 تعلیمات رئیس الهیئة.
التنسیق في إجراءات شؤون المكاتب والفروع بالمناطق وعرضها على رئیس  -8

 الهیئة.
 إعداد التقاریر الدوریة عن عمل المكتب. -9

 تنفیذ ما یسند إلیه من مهام وفقًا للتشریعات النافذة. -10
  )13مادة(

  مكتب التعاون الدولي ویختص بما یلي:
تابعة المحاضر واالتفاقیات والبروتوكوالت الصادرة والمتعلقة بعمل الهیئة م -1

 بالتنسیق مع الجهات المختصة.
االتصال بالجهات والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة بعمل الهیئة  -2

 والتنسیق معها وفق ما یكلف به.
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دولیة المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات في المنظمات اإلقلیمیة وال -3
بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة وتوفیر الوثائق والمستندات المتعلقة بها 

 وحفظها.
اقتراح المشاركة في المؤتمرات واللقاءات واالجتماعات المتعلقة بمجال عمل  -4

 الهیئة بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة.
 یقة.متابعة االتفاقیات وأعمال اللجان المشتركة مع الدول الصدیقة والشق -5
المشاركة في اإلعداد للمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقیمها الهیئة أو  -6

 التي تشارك فیها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالهیئة وخارجها.
 إعداد التقاریر الدوریة عن عمل المكتب. -7
 تنفیذ ما یسند إلیه من مهام وفقًا للتشریعات النافذة. -8

  )14مادة(
  القانونیة ویختص بما یلي: مكتب الشؤون

 إعداد وصیاغة مشروعات القرارات وختمها وترقیمها وتسجیلها. -1
إبــداء الــرأي القــانوني فــي المســائل التــي تعــرض علیــه مــن رئــیس الهیئــة أو  -2

عداد المذكرات القانونیة بالخصوص.  اإلدارات والمكاتب التابعة للهیئة ،وإ
عـــداد المـــذاكرات والـــدفوع متابعـــة القضـــایا التـــي تكـــون الهیئـــة طرفـــًا فی -3 هـــا ،وإ

القانونیة الالزمة بشأنها ،ومتابعة ما یصـدر بشـأنها مـن أحكـام بالتنسـیق مـع 
 إدارة القضایا.

المشاركة في إعـداد ومراجعـة مشـروعات القـوانین واللـوائح والقـرارات المتعلقـة  -4
 بعمل الهیئة ،بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة.

ــة إبرامهــا مــن إعــداد ومراجعــة مشــاریع العقــو  -5 ــزم الهیئ ــي تعت ــات الت د واالتفاقی
ــة فیهــا  ــة القانونیــة ،والتأكــد مــن ســالمة بنودهــا وضــمان حقــوق الهیئ الناحی

 بالتنسیق مع التقسیمات التنظیمیة المختصة.
 المشاركة في أعمال اللجان ذات العالقة باختصاصه. -6
داولها بـین استالم الجریدة الرسمیة والموسـوعات القانونیـة وحفظهـا وتنظـیم تـ -7

 التقسیمات التنظیمیة.
حفـظ ومتابعـة القـوانین واللـوائح والقـرارات التـي تصـدر مـن الجهـات المختصـة  -8

 ،وتحدید ما تحدثه من تأثیر على عمل الهیئة.



  416رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

 إجراء التحقیقات وبحث الشكاوى المحالة من رئیس الهیئة. -9
 إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط المكتب. -10
 .    التشریعات النافذة ما یكلف به من مهام وفق - 11

  )15مادة(
  مكتب المراجعة الداخلیة ویختص بما یلي:

مراجعـــة وفحـــص كافـــة أذونـــات الصـــرف التـــي تعـــدها إدارة الشـــؤون اإلداریـــة  -1
والمالیة للهیئة والتأكید من أن تلك األوذنات أعدت بالطریقة الصحیحة وطبقـًا 

ســـتندات مؤیـــدة لألصـــول المحاســـبیة المتعـــارف علیهـــا ومـــا یرفـــق بهـــا مـــن م
 الستحقاق الصرف.

 مراجعة العهد واستعاضتها والتأكد من االلتزام بحدود الصرف. -2
مراجعة اسـتمارات وكشـوفات المرتبـات ومـا فـي حكمهـا والمكافـآت والتأكـد مـن  -3

 مطابقتها للتشریعات النافذة.
المشــاركة فــي أعمــال الجــرد الســنوي والقیــام بــالجرد المفــاجئ للخــزائن والعهــد  -4

 ة للمخازن.المالی
 مراجعة اإلجراءات المالیة لكافة التعاقدات التي تجریها الهیئة. -5
 التحقق من مشروعیة أوجه الصرف. -6

  )16مادة(
  مكتب اإلعالم ویختص بما یلي:

تنفیـــذ السیاســـة اإلعالمیـــة للهیئـــة وتغطیـــة أنشـــطته بالتنســـیق مـــع الجهـــات  -1
 واإلدارات ذات العالقة.

إلعـــالم المختلفـــة مـــن الموضـــوعات التـــي االطـــالع علـــى مـــا تتداولـــه وســـائل ا -2
 تخص الحكومة وعرضها على رئیس الهیئة.

ــة والمســموعة والمطبوعــات  -3 ــة المرئی ــرامج اإلعالمی ــاج األعمــال والب نت إعــداد وإ
 والنشرات اإلعالمیة التي تخص الهیئة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

 تعلق بعمل الهیئة.اإلشراف على أعمال الطباعة والتصویر والتجلید التي ت -4
 إعداد خطة إعالمیة بهدف التعریف بنشاط الهیئة. -5
المســاهمة فــي تنظــیم وعقــد النــدوات المختلفــة لمناقشــة القضــایا التــي تــدخل  -6

 ضمن برنامج الهیئة.
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ـــي تصـــدرها الهیئـــة بالتنســـیق مـــع  -7 ـــدوریات اإلعالمیـــة الت إعـــداد النشـــرات وال
 اإلدارات المعنیة في مجال عملها.

ــا -8 ــة وتوثیقهــا واإلشــراف تنظــیم المق ــة والعالمی بالت مــع وســائل اإلعــالم المحلی
 على تنظیم المقابالت والمؤتمرات الصحفیة لرئیس الهیئة.

 إعداد التقاریر الدوریة عن عمل المكتب. -9
 تنفیذ ما یسند إلیه من مهام وفقًا للتشریعات النافذة. -10

  
  )17مادة(

یئة العامة لرعایة أسر یصدر بالتنظیم الداخلي للهیئة قرار من رئیس اله
  الشهداء والمفقودین والمبتورین وذلك بما ال یخالف أحكام هذا القرار.

  )18مادة(
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ،ویلغى كل حكم یخالف حكمه ،وعلى 

  الجهات المعنیة تنفیذه وینشر في الجریدة الرسمیة.
  المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  ھـ.1440القعدة//ذو 6صدر في:
 م. 9/7/2019الموافق:
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2019)لسنة 3رقم(

  
  -جلنة قيد حمرري العقود:

بشـأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993)لسـنة 2بعد االطالع علـى القـانون رقـم( -
 والئحته التنفیذیة.

الـة علـى وعلى الطلبات المقدمـة مـن ذوي الشـأن والمسـتندات المرفقـة بهـا الد -
 توافر الشروط المطلوبة قانونا للقید.

 1440/ذو القعــــدة/27)بتــــاریخ 3وعلــــى محضــــر اجتمــــاع لجنــــة القیــــد رقــــم( -
 م.30/7/2019هـ.الموافق 

  قررت
  )1مادة(

یقید السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كال بمحكمة االستئناف 
  - الواردة قرین اسمه وهم:

  المحكمة  االسم  ر.م
  محكمة استئناف طرابلس.سالم أحمد عبد السالم اعلیوان        عبد ال  1
  محكمة استئناف طرابلس.  یونس عبد اهللا امحمد اهبال         2
  محكمة استئناف طرابلس.منال عبد النبي العربي الزویك                 3
  محكمة استئناف طرابلس.بشیر عثمان                    المحمد سالم   4
  محكمة استئناف طرابلس.أحمد جمال رمضان أوحیدة                   5
  محكمة استئناف طرابلس.المهدي سالم بلعید زروقه                     6
  محكمة استئناف طرابلس.صالح مفتاح نصر التومي                    7
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  لس.محكمة استئناف طرابطالل رمضان علي الطویري                  8
  محكمة استئناف طرابلس.امحمد السیفاو امحمد ساسي                  9

  محكمة استئناف طرابلس.أمیرة محمد عبد اللطیف امحمد              10
  محكمة استئناف طرابلس.منال العجیلي سالم الشریدي                 11
  ئناف طرابلس.محكمة استسمیرة محمد الشارف مید                    12
  محكمة استئناف طرابلس.هاجر عیاد محمد بن یوسف                 13
  محكمة استئناف طرابلس.هیثم أحمد مصباح المودي                   14
  محكمة استئناف طرابلس.صالح محمد عبد العزیز زرقون              15
  ة استئناف طرابلس.محكممحمد إبراهیم علي بن عمر                  16
  محكمة استئناف طرابلس.مریم علي جبریل الورفلي                    17
  محكمة استئناف طرابلس.رجاء علي أحمد عیسى                      18
  محكمة استئناف طرابلس.أحمد عبد السالم محمد بریون                19
  محكمة استئناف طرابلس.زیاد محي الدین إسماعیل بالنور        20
  محكمة استئناف طرابلس.عائشة سلیمان القدافي كحول                 21
  محكمة استئناف طرابلس.عبد اهللا عطیة محمد خلف اهللا               22
  محكمة استئناف طرابلس.عبد السالم میالد المبروك الورفلي           23
  محكمة استئناف طرابلس.یعي السائح        عبد الحكیم خلیفة الصو   24
  محكمة استئناف طرابلس.سعیدة العازم محمد عمر                    25
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  محكمة استئناف طرابلس.ریم عبد اهللا التواتي الدردوري               26
  محكمة استئناف طرابلس.عبد السالم أبوبكر محمد التامزوي           27
  محكمة استئناف طرابلس.د فتحي البشیر العربي           عبد المجی  28
  محكمة استئناف طرابلس.وسام نصر الدین محمد بالل                 29
  محكمة استئناف طرابلس.محمد رمضان محمد علي                  30
  محكمة استئناف طرابلس.ریم علي قاسم أبوبكر                        31
  محكمة استئناف طرابلس.د المنعم عبد السالم محمد ضیاف       عب  32
  محكمة استئناف طرابلس.غادة عبد الرزاق محمد االعوج               33
  محكمة استئناف طرابلس.علي محمد علي السكالني                   34
  محكمة استئناف طرابلس.مسعودة عبد السالم علي أبوعجیلة         35
  محكمة استئناف طرابلس.سالم عبد السالم أبوبكر امبارك              36
  محكمة استئناف طرابلس.نجاة محمد محمد الخالقي                   37
  محكمة استئناف طرابلس.هشام عبد الكریم إبراهیم دربوك              38
  لس.محكمة استئناف طراب زومعز الدین عبد الكریم أحمد المخ  39
  محكمة استئناف بنغازيصالح محمد عبد السالم الترهوني            40
  محكمة استئناف بنغازيحمد آدم حمد عصمان                       41
  محكمة استئناف بنغازينوریة خلیفة ضوء العجیلي                   42
  نغازيمحكمة استئناف ببشیر ادریس الصابر موسى                 43
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  محكمة استئناف بنغازياسراء فوزي مراجع محمد                    44
  محكمة استئناف الزاویةبدیعة عبد القادر سالم سعد                  45
  محكمة استئناف الزاویةادهم مصطفى محمد المحجوبي              46
  ناف الزاویةمحكمة استئامحمد مسعود المبروك الخویلدي             47
  محكمة استئناف الزاویةعبد الكریم عبد اهللا علي اسطنبولي           48
  محكمة استئناف غریان  عمر الشتیوي النائض أحمد  49
  محكمة استنئاف الخمسعبد اهللا محمد علي الزعلوك                  50
  مسمحكمة استنئاف الخعبد الفتاح محمد فرج مسعود                 51
  محكمة استنئاف الخمسأسماء سعد العجیلي شادي                   52
  محكمة استنئاف مصراتهمحفوظ محمد عیسى كرواد                   53
  محكمة استنئاف مصراتهعبد الوهاب محمد امحمد قلیوان              54
  مصراتهمحكمة استنئاف كمال فرج محمد الدرویش                     55
  محكمة استنئاف سبهاأحمد علي محمد علي                        56
  محكمة استنئاف سبهاعبد الرحمن الباهي عثمان الحیطوم          57
  محكمة استنئاف طبرقجمال عثمان عبد السالم عفان               58

  )2مادة(
مكتب محرر العقود یقید السادة اآلتیة أسماؤهم محرري عقود مساعدین كال ب -

 -المبین قرین اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
  محكمة االستئناف  اسم المكتب  االسم  ت
  طرابلس  فاطمة مصطفى سویسي  هاجر بشیر أحمد أبودیة  1
  طرابلس  أبوبكر رجب إبراهیم  عمر محمد أبوبكر الشیباني  2
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  طرابلس  وجدي أبو حمیرة الصید  فادیة سالم علي شكروم  3
  طرابلس  ماجد رمضان علي  ع محمد راشد البكوشربی  4
  طرابلس  نجیب اسماعیل مختار  منیر یونس المختار األزرق  5
سماهر سلیمان الصادق   6

  القماطي
  طرابلس  محمد رمضان الحداد

  طرابلس  عبد العزیز علي عاشور  مروان محمود إبراهیم العماري  7
  طرابلس  رامي المبروك میالد  زكریا عمران محمد بالحاج  8
  طرابلس  عزالدین العجیلي العربي  محمد انبیة عمار كركوب  9

  طرابلس  علي جمعة أحمد  نجاة محمد اعمیر عمار  10
  طرابلس  مصطفي خلیفة محمد  صالح سالم نصر االصفر  11
اسماعیل البشیر عبد الرحمن   12

  الكردي
  طرابلس  رمضان سالم التاغدي

  بنغازي  صالح منى عاشور  ایناس سالم حسین الشاوش  13
  بنغازي  ولید صالح احمیدة  سلیمة سالم طاهر إبراهیم  14
  بنغازي  اكرم جمعة علي  علي شعبان رمضان الزیاني  15
  بنغازي  ونیس حسن غنیوة  جازیة عوض إبراهیم المقصبي  16
  بنغازي  نسرین میالد علي  وصال رمضان جبر الورفلي  17
  بنغازي  سعیدفیصل محمد   أنس فتحي منصور عبد المجید  18
  الزاویة  الهادي التومي علي  میار أبو عجیلة العربي بشینة  19
  غریان  الصدیق مسعود امشیري  مصطفى زاید محمد الصویعي  20
  الخمس  عبد السالم عمر الشیباني  عمر رمضان زلي أبو جناح  21
  الخمس  علي میالد محمد  هیثم مصطفى عمران العائب  22
  الخمس  عادل شعبان عمر  حمزة محمد محمد أبوزنان  23
  الخمس  اسامة علي موسى  محمد فرج امحمد أبوعون  24



  423رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

  الخمس  میالد إبراهیم مفتاح  عبد اهللا علي فرج فائد  25
  الخمس  عبد القادر میالد محمد  حسن رافع محمد الورل  26
  مصراتة  عبد القادر علي رمضان  فرج أحمد حسین زبلح  27

  
  )3مادة(

محمــد المبـــروك محــرر عقــود بمحكمــة اســـتئناف  ینقــل الســید/محمد امبــارك
 طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

ـــداهللا بـــن عیســـى محـــرر عقـــود بمحكمـــة  ـــل الســـیدة/نوال عبدالحمیـــد عب تنق
اســتئناف بنغــازي للعمــل كمحــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف طــرابلس بنــاء علـــى 

 طلبها.
 )4مادة(

اجـــد مفتـــاح عبدالســـالم محـــرر عقـــود مســـاعد بمكتـــب ینقـــل الســـید/محمد م 
السید/محمد حمد امحمد بمحكمة اسـتئناف بنغـازي للعمـل كمحـرر عقـود مسـاعد 

 بمكتب السیدة/فوزیة عیسى مسعود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
  )5مادة(

  -یلغى قید السادة محرري العقود اآلتیة أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  محكمة استئناف طرابلسى مجحود محمد الواتي        مصطف  1
  محكمة استئناف طرابلس فكیني عمر محمد اقریشین            2
  محكمة استئناف طرابلس خالد علي الشامس قاجوم            3
  محكمة استنئاف مصراته وائل فرج عبداهللا الماطوني           4
  بنغازي استنئافمحكمة  مریم موسى السنوسي البرعصي  5
  محكمة استنئاف بنغازي خیراهللا عوض خیراهللا صالح        6
  محكمة استنئاف بنغازي عبدالعالي سعید عقوب سعید      7
  محكمة استنئاف بنغازي رافع عمر العموري بوجناح       8
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  محكمة استنئاف الزاویة محمد الشارف محمد نصر          9
  محكمة استنئاف الخمس       محمد حمد محمد أبوعرقوب  10
  محكمة استنئاف سبها أحمد  ریونس عثمان عبد القاد  11

  )6مادة(
وینشـر فـي یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل ،

  الجریدة الرسمیة.

  يعتمد                                                                                        املستشار                         
  حممد عبدالواحد عبداحلميد                                                               حممود حممد الكيش               

  ر العدل املفوضوزي                                                        رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم
  

  ھـ.1440/ذو الحجة/23الموافق:
 م.25/8/2019اعتمد بتاریخ:
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود 
  م. 2019) لسنة 4رقم (

  تصحيح خطاء مادي
  جلنة قيد حمرري العقود

ـــى القـــانون رقـــم ( - بشـــأن محـــرري العقـــود  1992) لســـنة 2بعـــد االطـــالع عل
  والئحته التنفیذیة.

بشـأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993) لسـنة 2القـانون رقـم (واالطالع على  -
  والئحته التنفیذیة.

  م. 2019) لسنة  3وعلى قرار لجنة قید محرري العقود رقم (  -
    .والمستندات المرفقة به من السیدة المذكورة ادناه .  المقدم وعلى الطلب -
 1441// محـــــرم 2) بتــــاریخ 4وعلــــى محضــــر اجتمــــاع لجنــــة القیــــد رقــــم( -

  م. 1/9/2019.الموافق جريهـ
  ررتـــق

  1مادة 
ــم ( 1تصــحیح المــادة رقــم ( - )  3) مــن قــرار لجنــة قیــد محــرري العقــود رق

صــها علـي النحــو تهـا الثانیــة والخمسـون بحیــث یجـري نم فــي فقر  2019لسـنة 
  -: االتي

  .. اسماء سعد العجیلي شادي                   محكمة استئناف الخمس52
  - والصحيح : 

  محكمة استئناف طرابلس.                   . اسماء سعد العجیلي شادي52
  2مادة 

یعمل بهذا القـرار مـن تـاریخ اعتمـاده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر  -
  . في الجریدة الرسمیة

  املستشار                                                                           
  حممود حممد الكيش                                                      

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم              
       يعتمد                                                                                                                               

  حممد عبدالواحد عبداحلميد                                                                                                            
  فوضوزير العدل امل                                                                                                                    

  ھـ.1441//محرم4الموافق:
 م.3/9/2019اعتمد بتاریخ:
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  درهم 1000سعر النسخة 

  مطابع العدل

 


