
  وزارة العـدل -دولــة ليـبـيـا 
  اجلريدة الرمسية

    
  ةمناثالالسنة :                                )5العدد: ( 

  م. 2018/ 12 / 31  الموافق :                              ھـ . 1439/ خرآلربیع ا/  24  
  

  حمتويات العدد
  الصفحة                                                                         

  1091رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار (  
  دمج الهیئة العامة للمیاه بالهیئةأن بش.یالدیةم2018لسنة      

                                    283یة.                                          ئالعامة للموارد الما
  1092رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار (  

  یالدیة.بتشكیـــــل مجلس إدارة الھیئـــــة العامة م2018لسنة 
  285                                                       .ــةیـئمـــــوارد المالل
  1112رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار( 

  ) 989ــــــم (قیالدیــــة بتعدیــــل قـــراره رم 2018 ة ـــلسن
      287                                                       .میالدیة 2018لسنة 

  1160رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار( 
  بتشكیل مجلس إدارة مفوضیة المجتمع.یالدیةم2018لسنة     

      288                                            .المدنى وتقریر حكم 
  1163رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار( 

  بتقریر بعض األحكـــــام في قــــراره.یالدیـــــة م2018 لسنة
     290                                             .م 2018) لسنة 1011رقم ( 
 ) 1170قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 

  292                              .ازـــبتحدید تبعیة جھ.یالدیةم2018لسنة 
                                                      

  البقية على ظهر الغالف
  نشرت بأمر وزير العدل                                                           
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  1210رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار (  
                                    293    تنظیم هیئة التأمین الطبى.       بشأن إعادة .م2018لسنة      
  1247رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار (  

  300         .تشكیل لجنة وزاریة وتحدید مھامھا بشأن.م2018لسنة 
  1269رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار( 

      302                   .تشكیل لجنة طوارئ وأزمةبشأن .م2018لسنة  
  1270رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار( 
        304              ا.ـادیة علی.بتقریر حكم لتولي مھام سیم2018لسنة     
  1304رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار( 

  305                                                .بتقریر حكم.م2018لسنة 
 ) 1352قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 

   307        .ةـكاملبشأن إنشاء مناطق صحیة مت.یالدیة م2018لسنة 
 ) 1353قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 

  مـالتنفیذیة للقانون رقبإصدار الالئحة .یالدیة م2018لسنة 
   315               .ام التأمین الصحي ـم بشأن نظ 2010) لسنة  20(  
  ) م بشأن 2010) لسنة  20الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 

  رار المجلس الرئاسيــة بقــــتأمین الصحي المرفقنظام ال
                                             316                    .م 2018رقم ( ) لسنة لحكومة الوفـاق الوطني  
 ) 1354قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 

  ن من ذوي بشأن الئحة استخدام العاملی.یالدیة م2018لسنة 
  378           ة .     ــالمھن الطبیة والطبیة المساعدة بالمرفق الصحی
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بشأن دمج اهليئة  ميالدية 2018) لسنة 1091رقم (

  العامة للمياه باهليئة العامة للموارد املائية
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعدیالته  
  یالدیةم 2015 دیسمبر 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ.  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) بشـــأن عالقـــات العمـــل  .یالدیـــةم2010) لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقـــم

  ة.ـــــوالئحته التنفیذی
 ) رقــم (  .م1990) لســنة 757وعلــى قــرار اللجنــة الشــعبیة العامــة (ســابقًا

ـــدل بقـــراره رقـــم (بإعـــادة تنظـــیم ال ـــاه المع ـــة العامـــة للمی ) لســـنة 348هیئ
  م.1998

 ) م، باعتمـــاد الهیكـــل 2013) لســـنة 31وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم
  التنظیمي واختصاصات وزارة الموارد المائیة وتنظیم جهازها اإلداري.

 ) بإنشـــاء هیئـــات  .م2016) لســـنة 10وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم
  عامة، وتعدیالته.

 ـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( وعلـــى بشـــأن تشـــكیل  .م2016) لســـنة 4ق
  حكومة وفاق وطني.

 ) بشـــأن مــــنح  .م2016) لســـنة 12وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم
  تفویض بمهام.

 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  
  ررــق

  )1مادة (
تــدمج الهیئــة العامـــة للمیــاه بالهیئـــة العامــة للمــوارد المائیـــة وتــؤول كافـــة 

لتزامــات وأصــول وموجــودات الهیئــة العامــة للمیــاه إلــى اختصا صــات وحقــوق وإ
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الهیئة العامة للموارد المائیة، وینقل إلیها كافة الموظفین بالهیئة العامة للمیاه 
  بذات أوضاعهم الوظیفیة.

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 

  المختصة تنفیذه.
  

لس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطنيا  
  

  هـ.1439/ ذو القعدة/ 08صدر في: 
  م.2018/ 07/ 21الموافق: 
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 قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بتشكيل جملس  ميالدية 2018) لسنة 1092رقم (

  إدارة اهليئة العامة للموارد املائية
  الس الرئاسي

  ي، وتعدیالته.بعد االطالع على اإلعالن الدستور  
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) بشــأن عالقــات العمــل والئحتــه  .م2010) لســنة 12وعلــى القــانون رقــم

  ة.ـــــــالتنفیذی
 ـــى ق ـــس الرئاـــــوعل بشـــأن تشـــكیل  .2016) لســـنة 4ســـي رقـــم (رار المجل

  حكومة الوفاق الوطني.
 بشــــأن مــــنح  .2016) لســــنة 12رار المجلــــس الرئاســــي رقــــم (ــــــوعلــــى ق

  تفویض بمهام.
 ) بإعـــادة  .م1990) لســنة 757وعلــى قــرار اللجنــة الشـــعبیة العامــة رقــم

  م.1998) لسنة 348تنظیم الهیئة العامة للمیاه المعدل بقراره رقم (
 بشأن إنشـاء هیئـات  .م2016) لسنة 10ار مجلس الوزراء رقم (ر ــوعلى ق

  عامة وتعدیالته.
 ) بشــأن دمــج  .م2018) لســنة 1091وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم

  الهیئة العامة للمیاه بالهیئة العامة للموارد المائیة.
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

  -لموارد المائیة على النحو التالي:یشكل مجلس إدارة الهیئة العامة ل
.                السید/ عبداهللا الطاهر السني .1  رئیسًا
.            السید/ سلیمان صالح الباروني  .2  عضوًا ومدیرًا عامًا
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.             السید/ محمود الصدیق الفالح  .3  عضوًا
.       السید/ توفیق مفتاح محمد إسماعیل  .4  عضوًا
.               بي شاكي السید/ علي عبدالن .5  عضوًا

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 

  المعنیة تنفیذه.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ.1439/ ذو القعدة/ 08صدر في: 
  م.2018/ 07/ 21الموافق:/ 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بتعديل قراره  ميالدية 2018) لسنة1112رقم (

  ميالدية 2018) لسنة 989رقم (
  الس الرئاسي

  م. 2011أغسـطس 3بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر بتاریخ
  وتعدیالته.

  م.2015/ دیسمبر/ 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
 المیزانیـة والحسـابات والمخـازن  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة

  وتعدیالتهما.
 ) ــى القــانون رقــم بشــأن تنظــیم عالقــات العمــل . م 2010) لســنة 12وعل

  والئحته التنفیذیة.
 ) ـــم ـــرار المجلـــس الرئاســـي رق ـــى ق بشـــأن تشـــكیل  .م2016) لســـنة 4وعل

  حكومة الوفاق الوطني.
 ) ــم ــرار المجلــس الرئاســي رق ــى ق بشــأن إعــادة  .م2018) لســنة 989وعل

  اللیبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة. تشكیل مجلس إدارة المركز
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  قــرر
  )1مادة (
) مـن قـرار المجلـس 1) من المـادة (5بموجب أحكام هذا القرار تعدل الفقرة (

  المشار إلیه، بحیث تكون: .م2018) لسنة 989الرئاسي رقم (
  بدل من السید/ عبد الكریم علي إبراهیم.السید/ عبداهللا علي إبراهیم  

  )2مادة (
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.

  
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ. 1439/ ذو القعدة/ 11صدر بتاریخ: 
  م. 2018/ 07/ 25الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بتشكيل جملس ميالدية 2018) لسنة 1160رقم (

  إدارة مفوضية اتمع املدني وتقرير حكم 
  الس الرئاسي

 أغسـطس  3ادر بتـاریخ ـــــــوري الصـــــــالن الدستـــــالع على اإلعــــد االطــبع
  وتعدیالته. .م 2011

  2015دیســــمبر  17وعلــــى االتفــــاق السیاســــي اللیبــــي الموقــــع بتــــاریخ 
  .یالدیةم
 قانون النظام المالي للدولة، والئحة المیزانیة والحسابات والمخازن  وعلى

  وتعدیالتها.
 ) بشــأن إعــادة تنظــیم الجمعیــات  .م2001) لســنة 19وعلــى القــانون رقــم

  األهلیة.
 ) شـــأن إصـــدار قـــانون ب، یالدیـــةم 2010) لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقـــم

  عالقات العمل والئحته التنفیذیة.
  لســـنة 4ئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم (وعلـــى قـــرار المجلـــس الر (

 .ل حكومة وفاق وطنيیكشتب .یالدیةم 2016
  لســنة 12رقــم ( رئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني مجلــس الالوعلــى قــرار (

  بشأن منح تفویض بمهام.. م 2016
 ) بشـأن إنشـاء یالدیـة. م 2012) لسـنة 12وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

  مدني.مركز دعم منظمات المجتمع ال
 ) بشـــأن . یالدیـــةم 2013) لســـنة 649وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم

عادة تنظیمه.   تعدیل تسمیة مركز وإ
  وعلـــى كتـــاب عضـــو المجلـــس الرئاســـي وزیـــر الدولـــة لشـــؤون المجتمـــع

  م.2018/ 08/ 02) المؤرخ في 192المدني رقم (
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  
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  ررــق
  )1مادة (

ة (مفوضــیة المجتمــع المــدني) رار یشــكل مجلــس إدار بموجــب أحكــام هــذا القــ
  لنحو اآلتي:على ا

  رئیس مجلس اإلدارة.     السید/ عبدالحق امحمد القرید -1
.       السید/ فرج عبداهللا الفزاني -2   نائبًا
.      السیدة/ نهلة المهدي أبوظهیر  -3   عضوًا
.    السید/ صالح الدین أحمد رمضان  -4   عضوًا
.    في السید/ الطاهر مصري فضل اهللا المن -5   عضوًا

  )2مادة(
  تبعیة مفوضیة المجتمع المدني إلى مجلس الوزراء. لتنق

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

  الجهات المختصة تنفیذه.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1439/ ذو القعدة/ 20صدر في: 
  م. 2018/ 08/ 02الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بتقرير بعض  ميالدية2018) لسنة 1163رقم (

  م2018) لسنة 1011األحكام يف قراره رقم (
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعدیالته  
  م.2015/ دیسمبر/ 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
 ون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن وعلى قان

  وتعدیالتهما.
 ) بتشـكیل لجنـة . یالدیةم 2013) لسنة 59وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

  وتحدید مهامها.
 ) بإلغـاء قـرار . یالدیـةم 2014) لسـنة 38وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم

لــــدعم واســــترجاع  بإنشــــاء المكتــــب اللیبــــي .م2012) لســــنة 493رقــــم (
  األموال المنهوبة والمهربة وتقریر بعض األحكام.

 ) ـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ـــى ق بشـــأن تشـــكیل  .م2016) لســـنة 4وعل
  حكومة الوفاق الوطني.

 ) بشــأن تفــویض  .م2016) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم
  ام.ــــــــــــــــبمه

 ) بإنشـاء مكتـب  .م2017نة ) لسـ1011وعلى قرار المجلس الرئاسـي رقـم
  استرداد أموال الدولة اللیبیة المنهوبة والمهربة.

 ) ــم ــى قــرار المجلــس الرئاســي رق بشــأن تقریــر  .م2018) لســنة 664وعل
  م.2011) لسنة 1011حكم بقراره رقم (

 ) بشــأن تقریــر  .م2018) لســنة 1037وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم
  م.2011) لسنة 664حكم بقراره رقم (

 7.23لـى كتــاب مـدیر عــام مكتـب اســترداد أمـوال الدولــة اللیبیـة رقــم (وع (
  م.2018/ 7/ 17المؤرخ في 

 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  
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  ررــق
  )1مادة (

ــ  ثتعــدل تســمیة مكتــب اســترداد األمــوال واألصــول المنهوبــة والمهربــة، بحی
دارة األصــول المســترد ــة وإ ــة اللیبی ــع یكــون (مكتــب اســترداد أمــوال الدول ة) یتمت

  عتباریة والذمة المالیة المستقلة، ویتبع المجلس الرئاسي.إلبالشخصیة ا
  )2مادة (

یكون المقر الرئیسي للمكتب بمدینة طـرابلس، ویجـوز لـه فـي سـبیل تحقیـق 
  مهامه إنشاء فروع له بالخارج بموجب قرار یصدر عن المجلس الرئاسي.

  )3مادة (
) مــن قــرار المجلــس 1بالمــادة (یمــارس المنــدوبین عــن الجهــات المــذكورة 

المشــار إلیــه، أعمــالهم علــى غیــر ســبیل  .م2018) لســنة 664الرئاســي رقــم (
  التفرغ للتعاون والتنسیق بین المكتب وجهات عملهم حسب اختصاصاتها.

  )4مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى 

  الجهات المختصة تنفیذه.
  

لس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطنيا  
  هـ. 1439/ ذو القعدة/ 20صدر بتاریخ: 

  م. 2018/ 08/ 02الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدي 2018) لسنة 1170رقم (

  بتحديد تبعية جهاز
  الس الرئاسي

 وتعدیالته. ،بعد االطالع على اإلعالن الدستوري  
 یالديم 2015/ 12/ 17سیاسي اللیبي الموقع بتاریخ وعلى االتفاق ال.  
 ) دارة م2003) لســــنة 14وعلــــى القــــانون رقــــم . بإنشــــاء جهــــاز تنفیــــذ وإ

  .مشروع الطرق الحدیدیة
 ) ــم ــانون رق ــى الق ــانون عالقــات م. بشــأن 2010) لســنة 12وعل إصــدار ق

  .العمل والئحته التنفیذیة
 ) ـــوزراء رقـــم ـــى قـــرار مجلـــس ال . باعتمـــاد ةیـــدیالم2012) لســـنة 07وعل

  الهیكل التنظیمي وتنظیم الجهاز اإلداري لدیوان مجلس الوزراء.
 لســنة 04رقــم ( لحكومــة الوفــاق الــوطني وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي (

 . بشأن تشكیل حكومة الوفاق الوطني.یالديم2016
 لســنة 12رقــم ( لحكومــة الوفــاق الــوطني وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي (

  .مهامتفویض بم. بشأن 2016
 .ولمقتضیات المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

دارة مشــروع الطــرق  بموجــب أحكــام هــذا القــرار تكــون تبعیــة جهــاز تنفیــذ وإ
ــم ( ــًا ألحكــام القــانون رق ــوزراء ویخضــع إلشــرافه، وفق ) 14الحدیدیــة لمجلــس ال

  م. المشار إلیه.2003لسنة 
  )2مادة (

كـم یخالفـه، وعلـى الجهـات یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل ح
  المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ه.1439/ ذو القعدة/ 23صدر في: 
  م.2018/ 08/ 05الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  م2018) لسنة 1210رقم (

  بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمني الطبي
  الس الرئاسي

 على اإلعالن الدستوري وتعدیالته.طالع بعد اال  
  م.2015/ دیسمبر/ 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة المیزانیة والحسابات والمخازن

  وتعدیالتهما.
 ) بشأن القانون الصحي والئحتـه  .م1973) لسنة 106وعلى القانون رقم

  التنفیذیة.
 بشــــأن الضــــمان االجتمــــاعي،  .1980) لســــنة 13انون رقــــم (وعلـــى القــــ

  وتعدیالته.
 ) بشأن المسؤولیة الطبیة. .م1986) لسنة 17وعلى القانون رقم  
 ) بشـــأن اإلشـــراف والرقابـــة علـــى  .م2005) لســـنة 3وعلـــى القـــانون رقـــم

  نشاط التأمین والئحته  التنفیذیة.
 ) ـــى القـــانون رقـــم ار قـــانون بشـــأن إصـــد .میالدیـــة2010) لســـنة 12وعل

  عالقات العمل والئحته التنفیذیة.
 ) ـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ـــى ق بشـــأن تشـــكیل  .م2016) لســـنة 4وعل

  حكومة وفاق وطني.
 ) بشـــأن مــــنح  .م2016) لســـنة 12وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم

  تفویض بمهام.
 ) لســنة 71وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم (

  شاء وتنظیم هیئة التأمین الطبي.بشأن إن .م2018
 المـؤرخ فـي  1983 ة المفوض رقـم (ـــــر الصحـــــد/ وزیـوعلى كتب السی (

  م.2018/ 06/ 24
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  
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  ررـق
  )1مادة (

ــي المنشــأة بموجــب القــرار رقــم (  ) لســنة71یعــاد تنظــیم هیئــة التــأمین الطب
  حكام القرار.وتتحدد اختصاصاتها وفقًا أل .م2018

  )2مادة (
ي المــادة األولــى هیئــة فــتعتبــر الهیئــة المنشــأة بموجــب القــرار المشــار إلیــه 

عامــة وتعتبــر أموالهــا أمــوال عامــة وتخضــع فــي تصــرفاتها اإلداریــة والقانونیــة 
  ام.ــــــللقانون الع

  )3مادة (
 تكــون للهیئــة الشخصــیة االعتباریــة والذمــة المالیــة المســتقلة، وتتبــع وزارة

  ة.ــــــالصح
  )4مادة (

بمدینـــة طـــرابلس، ویجـــوز لهـــا إنشـــاء فـــروع للهیئـــة یكـــون المقـــر الرئیســـي 
  ومكاتب داخل لیبیا بقرار من رئیس الهیئة بعد موافقة مجلس اإلدارة.

  )5مادة (
عـادة التـأمین واألعمـال  تختص الهیئـة دون غیرهـا بجمیـع أعمـال التـأمین وإ

أ عــن ممارســة المهــن الطبیــة والمهــن المتممــة لهمــا ضــد المخــاطر التــي تنشــ
ــم ( ــانون رق المشــار  .م1986) لســنة 17المرتبطــة بهــا المنصــوص علیهــا بالق

  ه.ـــــــإلی
  )6مادة (

  -تتمثل أغراض اهليئة فيما يلي:
  ــم ــة والمعنویــة الناشــئة عــن األخطــاء المهنیــة لألطق جبــر األضــرار المادی

 الطبیة والطبیة المساعدة.
  الكفیلة بإرسـاء دعـائم صـناعة تأمینیـة متینـة فـي وضع األسس والقواعد

 مجال المسؤولیة الطبیة وبناء وتطویر قاعدة بیانات خاصة بها.
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  خلـــق وتنمیـــة الـــوعي التـــأمیني لـــدى األطقـــم الطبیـــة والطبیـــة المســـاعدة
والمهن المرتبطة بها بهدف الرفع من أدائهـم المهنـي مـن خـالل شـعورهم 

 الهیئة التأمینیة.بالطمأنینة التي توفرها تغطیات 
  المسـاهمة فــي التقلیــل مـن معــدالت حــدوث األخطـاء الطبیــة الناجمــة عــن

ممارســــة األطقــــم الطبیـــــة والطبیــــة المســــاعدة والمهـــــن المرتبطــــة بهـــــا 
 ألعمالهم.

  -وللهیئة في سبیل تحقیق أغراضها ما یلي:
  ســـات ساالشـــتراك بـــأي وجـــه مـــن الوجـــوه مـــع غیرهـــا مـــن الهیئـــات والمؤ

ــي تعاونهــا علــى  والشــركات التــي ــزاول أعمــاًال شــبیهة بأعمالهــا، أو الت ت
 تحقیق أغراضها داخل لیبیا أو خارجها.

 .إقامة البرامج التوعویة والتدریبیة الالزمة لتحقیق أغراضها أو رعایتها 
  االســـتثمار فـــي األوراق المالیــــة بمختلـــف أنواعهــــا والعقـــارات وممارســــة

المالیة واستثمارها داخـل لیبیـا  األنشطة االستثماریة بهدف تنمیة مواردها
 أو خارجها.

  مباشــرة جمیــع األعمــال والتصــرفات القانونیــة المرتبطــة بأغراضــها بشــكل
 مباشر أو غیر مباشر.

  )7مادة (
  -یكون للهیئة لجنة علیا تشكل على النحو التالي:

.               السید/ وزیر الصحة -1  رئیسًا
.          ة السید/ رئیس المجلس اللیبي للتخصصات الطبی -2  عضوًا
.                  السید/ رئیس المجلس الصحي العام  -3  عضوًا
. السید/ رئیس المجلس الوطني لتحدید المسؤولیة الطبیة  -4  عضوًا
.            السید/ رئیس مجلس إدارة الهیئة  -5  عضوًا ومقررًا

  )8مادة (
  -تختص اللجنة العلیا بما یلي:

 الختامیة السنویة للهیئة. اعتماد المیزانیة العمومیة والحسابات 
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 .إقرار اللوائح الفنیة المنظمة لعمل الهیئة وتعدیالتها تمهیدًا العتمادها 
 .اعتماد الخطط المتعلقة باستثمار أموال الهیئة 
 .اعتماد توزیع الفوائض المالیة الناتجة عن ممارسة  الهیئة ألغراضها 
 یئـــة، وكـــذلك اعتمـــاد الخطـــط والبـــرامج التدریبیـــة الخاصـــة بمـــوظفي اله

 المشتركین.
  المصـــادقة علـــى كافـــة االتفاقیـــات التـــي تعقـــدها الهیئـــة بمناســـبة تنفیـــذ

 األغراض الموكلة لها.
 .اقتراح تسمیة مجلس اإلدارة وتحدید المكافآت المالیة ألعضائه 
  النظر في المسائل التي یعرضها مجلس اإلدارة، وكذلك الشـؤون الخاصـة

 بمسؤولیة مجلس اإلدارة.
 النظام الداخلي لمجلس اإلدارة. اعتماد 

  )9مادة (
یتــولى إدارة الهیئــة مجلــس إدارة یصــدر بتشــكیله قــرار مــن مجلــس الــوزراء 
بناًء على عرض من وزیر الصحة، یتكون من رئـیس وأربعـة أعضـاء مـن ذوي 

باســــتثناء رئیســــه،  –علــــى ســــبیل التفــــرغ  –التخصصـــات التأمینیــــة والطبیــــة 
ــاءة الالزمتــان لتحقیــق أغــراض الهیئــة ویشــترط أن تتــوفر لــدیهم الخبــ رة والكف

  وتكون مدة عمل المجلس خمسة سنوات قابلة للتجدید بموافقة اللجنة العلیا.
  )10مادة (

ـــى  ـــه عل یمـــارس مجلـــس اإلدارة اختصاصـــاته وفقـــًا للتشـــریعات النافـــذة، ول
  -األخص مایلي:

  وضـــع الخطـــط والبـــرامج الخاصـــة بالهیئـــة وعرضـــها علـــى اللجنـــة العلیـــا
 ا.ـــعتمادهإل
 .اعتماد الهیكل التنظیمي للهیئة وتعدیالته 
 .اعتماد اللوائح اإلداریة والمالیة المنظمة لعمل الهیئة وتعدیالتها 
 .إعداد الموازنات التقدیریة السنویة للهیئة 
 .اعتماد الوصف والتوصیف الوظیفي لكافة المستویات التنظیمیة بالهیئة 



  297رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

  لتدریبیـة الخاصـة بمـوظفي الهیئـة وكـذلك الخطط والبـرامج االموافقة على
 .المشتركین

 إعداد المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة السنویة للهیئة. 
  الموافقة على ایفاد رئیس المجلس أو أحـد أعضـائه فـي مهـام عمـل وفقـًا

 للتشریعات النافذة.
 .تنفیذ السیاسات االستثماریة المعتمدة من قبل اللجنة العلیا 
 لــوائح الفنیــة المتمثلــة فــي الئحــة التســجیل واالشــتراكات والئحــة اقتــراح ال

 ات.ـــــالتعویض
  تحـــدیث وتطـــویر السیاســـات االســـتثماریة كلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك

 وعرضها على اللجنة العلیا لالعتماد.
 .اقتراح مشروع التصرف في فوائض الهیئة المالیة السنویة 

  )11مادة (
ممارسة مهام اإلشراف على شؤون الهیئـة ئة الهییتولى رئیس مجلس إدارة 

  -وتصریف أمورها، وله على األخص ما یلي:
  تســـییر العمـــل الیـــومي واإلشـــراف علـــى التقســـیمات التنظیمیـــة بالهیئـــة

 ا.ـــومتابعته
  دارة جلســاته واعتمــاد محاضــره، واقتــراح دعــوة مجلــس اإلدارة لالجتمــاع وإ

 تسمیة أمین سر المجلس.
 دول أعمال اجتماعات المجلس.اقتراح وعرض بنود ج 
 .تنفیذ ما یصدر عن مجلس اإلدارة من قرارات 
 .التوقیع على قرارات مجلس اإلدارة ومتابعة تنفیذها 
 .تمثیل الهیئة في عالقاتها بالغیر وأمام القضاء 
 .تمثیل الهیئة في االجتماعات والمحافل المحلیة والدولیة 
 بیة وغیر النسبیة.التوقیع على اتفاقیات إعادة التأمین النس 
 .اعتماد إسناد أو قبول عملیات إعادة التأمین االختیاریة 
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  تشــكیل اللجــان الفنیــة والمالیــة والقانونیــة التــي تقتضــیها مصــلحة العمــل
 وتحدید مهامها ومكافآتها واعتماد نتائج أعمالها.

  التعاقد مع الخبراء والمستشارین واالكتواریین فیمـا یتعلـق بتنفیـذ وتطـویر
 ة.ــــال الهیئأعم

  التوقیــع علــى قــرارات إیفــاد المــوظفین بالهیئــة فــي مهــام عمــل أو دورات
 تدریبیة داخلیة أو خارجیة.

  اإلشــراف علـــى إعــداد مشـــروع المیزانیـــة العمومیــة والحســـابات الختامیـــة
 تمهیدأ لعرضها على مجلس اإلدارة.

 دارة.إعداد مشروع الموازنة التقدیریة تمهیدًا لعرضها على مجلس اإل 
 .اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بتطویر نظم الهیئة ودعم أجهزتها 
  .نشاء الفروع والمكاتب  اقتراح الهیكل التنظیمي وإ

  )12مادة (

ــنظم المحاســبیة المعمــول بهــا،  ــًا لل ــة مســتقلة تعــد طبق ــة میزانی تكــون للهیئ
ا، علـى وتبدأ السنة المالیة للهیئة ببدایة السنة المالیة للدولة وتنتهي بإنتهائهـ

ــة األولــى للهیئــة مــن تــاریخ العمــل بهــذا القــرار وتنتهــي  ــدأ الســنة المالی أن تب
  بنهایة السنة المالیة التالیة.

  )13مادة (
  تتكون الموارد المالیة للهیئة مما یلي:

 .االشتراكات التأمینیة 
 .عوائد استثماراتها المختلفة 
 .مایخصص لها من الموازنة العامة 

  )14مادة (

من مجلـس الـوزراء بنـاًء علـى عـرض مـن رئـیس اللجنـة العلیـا  یصدر بقرار
قـــرار باعتمـــاد اللـــوائح الفنیـــة المنظمـــة ألعمـــال الهیئـــة، والمتمثلـــة فـــي الئحـــة 

  التسجیل واالشتراكات والئحة التعویضات بعد إقرارها من اللجنة العلیا.
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  )15مادة (
الصــحیة  هــا جمیــع المرافــقتیســتمر ســریان عقــود التــأمین الطبــي التــي أبرم

قبل إنشاء الهیئة مع شركات التأمین المختلفة حتى تاریخ انتهاء مـدتها، علـى 
أن تتحمــل هــذه الشــركات مســئولیتها القانونیــة عــن كافــة التعویضــات المترتبــة 

  عن األخطاء الطبیة المغطاة تأمینیًا بموجب تلك العقود.
  )16مادة (

لهیئــــة وفقــــًا یتــــولى دیــــوان المحاســــبة مهــــام فحــــص ومراجعــــة حســــابات ا
  للتشریعات النافذة.

  )17مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 

  المختصة تنفیذه.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ.1439/ ذو الحجة/ 03صدر في: 
  م.2018/ 08/ 14الموافق: 
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 قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بشأن تشكيل ميالدية 2018) لسنة 1247رقم (

  جلنة وزارية وحتديد مهامها 
  الس الرئاسي

 طالع على اإلعالن الدستوري المؤقت، وتعدیالته.إلبعد ا  
  یالديم 2015/ 12/ 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع في.  
 ) بشــأن عالقــات العمــل والئحتــه  .م2010) لســنة 12وعلــى القــانون رقــم

  ة.ـــــنفیذیالت
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  ا.ــــــوتعدیالتهم
 ) بشـــأن تنظـــیم العمـــل السیاســـي  .م2001) لســـنة 2وعلـــى القـــانون رقـــم

  ه.ــــوالقنصلي والئحت
 ) بشــأن تنظــیم المؤسســة اللیبیــة  .م2010) لســنة 13وعلــى القــانون رقــم

  .ارــــــلالستثم
 ) لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم (

  بشأن تشكیل حكومة وفاق وطني. .م2016
 ) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم (

  بشأن تفویض بمهام. .م2016
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  

  ررـــــق
  )1مادة (

  -اآلتي: تشكل لجنة وزاریة على النحو
 المفوض / السید/ وزیر الخارجیة والتعاون الدولي         .  رئیسًا
  المفوض / السید/ وزیر التخطیط                         .  عضوًا
  المفوض / السید/ وزیر العدل                            .  عضوًا
  عضواً                           وض ـــالمف/ السید/ وزیر المالیة. 
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  )2مادة (
  -تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة المهام التالیة:

ـــدى  -1 ـــة اللیبیـــة ل متابعـــة كافـــة شـــؤون األمـــوال واألصـــول المملوكـــة للدول
 المملكة المتحدة وتحدید طبیعتها القانونیة بما هي علیه اآلن.

ملكــة بــذل المســاعي الدبلوماســیة مــع الجهــات الســیادیة ذات العالقــة بالم -2
 األموال واألصول المملوكة للدولة اللیبیة. ة للمحافظة علىالمتحد

العمل إن تطلب األمر على اتخاذ كافـة التـدابیر القانونیـة لحمایـة األمـوال  -3
 واألصول المملوكة للدولة اللیبیة لدى المملكة المتحدة.

  )3مادة (
ة للجنة كافـة الصـالحیات السـیادیة العلیـا لتنفیـذ المهـام المسـندة لهـا بالمـاد

  ة.ـــــالسابق
  )4مادة (

علـــى كافـــة الجهـــات الرســـمیة فـــي الدولـــة تقـــدیم كـــل التســـهیالت االجرائیـــة 
  والمعلوماتیة الالزمة لقیام اللجنة بمهامها.
  )5مادة (

ــة شــهریة عــن أعمالهــا وتوصــیاتها للســید تقــاریر علــى اللجنــة تقــدیم  دوری
  رئیس المجلس الرئاسي.

  )6مادة (
  یخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.یعمل بهذا القرار من تار 

  
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ.1439/ ذوالحجة/ 19صدر بتاریخ: 
  م.2018/ 08/ 30الموافق: 
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 قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدي 2018) لسنة 1269رقم (

  بشأن تشكيل جلنة طوارئ وأزمة
  الس الرئاسي

 م2011أغسـطس  3على اإلعالن الدستوري الصـادر بتـاریخ  بعد االطالع. 
  ه.ــــــوتعدیالت

  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
 ) بشـــأن عالقـــات العمـــل والئحتـــه  .م2010) لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقـــم

  ة.ـــــــالتنفیذی
 ) شـكیل حكومـة بشـأن ت .م2016) لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  الوفاق الوطني.
 ) بشـــأن تفـــویض  .م2016) لســـنة 12وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم

  ام.ـــــــبمه
  بـإعالن حالـة  2018/ 9/ 2وعلى بیـان المجلـس الرئاسـي الصـادر بتـاریخ

  الطوارئ األمنیة بطرابلس.
 .وعلى ماقرره المجلس الرئاسي  

  ررــــــق
  )1مادة (

كل لجنــة طــوارئ وأزمــة برئاســة الســید/ رئــیس بموجــب أحكــام هــذا القــرار تشــ
  المجلس الرئاسي وعضویة اآلتي ذكرهم:

 السید/ وزیر الداخلیة المفوض. -1
 السید/ وزیر المالیة المفوض. -2
 السید/ وزیر الخارجیة المفوض. -3
 السید/ وزیر الصحة المفوض. -4
 السید/ وزیر الحكم المحلي المفوض. -5
 الوزارة. السید/ وكیل وزارة الدفاع المكلف بمهام -6
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 السید/ وزیر الدولة لشؤون النازحین. -7
 السید/ رئیس جهاز المباحث العامة. -8
 السید/ رئیس هیئة السالمة الوطنیة. -9

 السید/ رئیس جهاز االسعاف. -10
 السید/ رئیس جهاز الحرس البلدي. -11
 السید/ المدیر التنفیذي للشركة العامة للكهرباء. -12
 مندوب عن مصرف لیبیا المركزي. -13

  )2مادة (
ـــ لمشـــكلة بموجـــب أحكـــام المـــادة الســـابقة متابعـــة األحـــداث اولى اللجنـــة تت

  الطارئة بمدینة طرابلس ووضع وتنفیذ المعالجات األمنیة واإلداریة الالزمة.
  )3مادة (

تكون اللجنة في حالـة انعقـاد دائـم إلـى حـین عـودة االسـتقرار إلـى العاصـمة 
  رابلس.ـــــط

  )4مادة (
  اللجنة ومتابعة مهامها. للرئیس إنابة غیره في رئاسة

  )5مادة (
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.

  
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  
  هـ.1439/ ذوالحجة/ 24صدر بتاریخ: 

  م.2018/ 09/ 04الموافق: 



  304رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  يةدميال 2018) لسنة 1270رقم (

  مهام سيادية عليا بتقرير حكم لتويل
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته  
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة المیزانیة والحسابات والمخازن

  وتعدیالتهما.
 ) ــم ــانون رق ــى الق ــانون عالقــات  .م2010) لســنة 12وعل بشــأن إصــدار ق

  العمل والئحته التنفیذیة.
 ) بتقریـر بعـض األحكـام فـي شـأن  .م2012) لسـنة 11وعلى القـانون رقـم

  صالحیات المستویات القیادیة بالجیش اللیبي.
 ) ـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ـــى ق بشـــأن تشـــكیل  .م2016) لســـنة 4وعل

  حكومة وفاق وطني.
 بشـــأن مــــنح  .م2016) لســـنة 12الرئاســــي رقـــم ( وعلـــى قـــرار المجلـــس

  تفویض بمهام.
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

بموجــب أحكــام هــذا القــرار یتــولى الســید/ رئــیس المجلــس الرئاســي لحكومــة 
  وصالحیات وزیر الدفاع المفوض.مهام الوفاق الوطني 

  )2دة (ام
كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى

  المختصة تنفیذه.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ.1439/ ذوالحجة/ 26صدر بتاریخ: 
  م.2018/ 09/ 06الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بتقرير حكم يةميالد 2018) لسنة 1304رقم (

  رئاسيالس ال
  أغســــطس  3ن الدســــتوري الصــــادر بتــــاریخ بعــــد االطــــالع علــــى اإلعــــال

  وتعدیالته. .یالدیةم2011
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
 .وعلى قانوني اإلجراءات الجنائیة والعقوبات والقوانین المكملة لهما  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  تهما.وتعدیال 
 ) ـــى القـــانون رقـــم بشـــأن إصـــدار قـــانون  .یالدیـــةم2010) لســـنة 12وعل

  عالقات العمل والئحته التنفیذیة.
 ) بشـأن تشـكیل  .یالدیـةم2016) لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  حكومة وفاق وطني.
 ) بشـأن مـنح  .یالدیـةم2016) لسـنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقـم

  تفویض بمهام.
 خ ـــــد بتاریـــــــاع المنعقــــــدل باالجتمــــــــر العــــــد/ وزیــــــه السیـــــرضوعلــى ماع

  م.2018/ 09/ 16
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

والمعتقلــین بالســجون والمعــتقالت یخلــى ســبیل كافــة المحتجــزین والمــوقفین 
ــــاكن االحتجــــاز األخــــرى الــــذین تجــــاوزت مــــدد حبســــهم المــــدة الوأ قانونیــــة م

المنصوص علیها قانونًا ولم یتم اتخاذ أیة إجراءات بشـأنهم ویسـتثنى مـن ذلـك 
األشــخاص المتهمــون باإلرهــاب وجــرائم القتــل والســطو المســلح والحرابــة وجلــب 

  المخدرات واالتجار بها.
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  )2مادة (
علـــى الجهـــات ذات االختصـــاص وفقـــًا ألحكـــام قـــانون اإلجـــراءات الجنائیـــة 

حیال مـن اسـتثنى  جراءات االستدالل القانونیة فوراله اتخاذ إ والقوانین المكملة
  من أحكام المادة السابقة.

  )3مادة (
یتــولى وزیــر العــدل بالتنســیق مــع وزیــر الداخلیــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

  لوضع هذا القرار موضع التنفیذ.
  )4مادة (

  ه.یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذ
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ.1439/ محرم/ 06صدر في: 
  م. 2018/ 09/ 06الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 1352رقم (

  ةــأن إنشاء مناطق صحية متكاملــبش
  الس الرئاسي

 ه.بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالت  
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
 ) بإصــــدار القــــانون ســــیحيم 1973) لســــنة 106وعلــــى القــــانون رقــــم .

  الصحي.
 ) بشـأن الضـمان االجتمـاعي  سـیحيم1980) لسنة 13وعلى القانون رقم

  ه.ـــوتعدیالت
  ــرار المجلــس الرئاســي ــم لوعلــى ق ــاق الــوطني رق لســنة  410حكومــة الوف

  بإنشاء مؤسسة الرعایة الصحیة األولیة. 2018
 ) لســنة 412وعلـى قــرار المجلـس الرئاســي لحكومـة الوفــاق الـوطني رقــم (

  م. بشأن إنشاء مجلس عمادات التدریب الطبي.2018
  ــــاریخ ــــس الرئاســــي بت ــــر المجل ــــد بمق ــــاع المنعق ــــى االجتم / 09/ 29وعل

  م. مع السید/ وكیل وزارة الصحة.2018
 105ام المركز الوطني لتطویر النظـام الصـحي رقـم (وعلى كتاب مدیر ع (

  م.2018/ 07/ 12المؤرخ في 
 .وعلى مقتضیات المصلحة العامة  

  ررـــــق
  )1مادة (

ــة وعــددها  ــاطق الصــحیة المتكامل ــیم ومســح  6تنشــأ المن ــاطق، وفــق تقی من
. وتتمتــع بالشخصــیة االعتباریــة والذمــة یالدیــةم2017المرافــق الصــحیة لســنة 

ختصاصـاتها وفقـًا ألحكـام هـذا إلمستقلة وتتبع وزارة الصـحة، وتمـارس المالیة ا
  رار.ـــــــــــــــالق
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  )2مادة (
ــاطق الصــحیة المتكاملــة طبقــًا لتوزیــع  یســمى ویعتمــد نطــاق اإلشــراف للمن

  البلدیات بكل منها ووفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
  :وتحدد مقار المناطق الصحیة المتكاملة وفقًا لآلتي

  مقرها مدینة طرابلس. –المنطقة الصحیة المتكاملة طرابلس  
 مقرها مدینة الزاویة.  –  المنطقة الصحیة المتكاملة الغربیة  
  مقرها مدینة مصراتة.  –المنطقة الصحیة المتكاملة الوسطى  
  مقرها مدینة سبها.  –المنطقة الصحیة المتكاملة الجنوبیة  
 مقرها مدینة البیضاء. –  المنطقة الصحیة المتكاملة الشرقیة  
 مقرها مدینة بنغازي. –   المنطقة الصحیة المتكاملة بنغازي  

  )3مادة (
یصــــدر بالهیكــــل التنظیمــــي إلدارة المنطقــــة الصــــحیة المتكاملــــة قــــرار مــــن 

  المجلس الرئاسي، وتتولى المنطقة ممارسة االختصاصات اآلتیة:
ــ -1 ــى تنفیــذ السیاســات الصــحیة الوطنیــة والعم ــى تحقیــق االشــراف عل ل عل

تیجیة الوطنیــة، فــي إطــار القــوانین والقــرارات النافــذة فــي ااألهــداف االســتر 
ــق أهــداف الدولــة   ــذي یكفــل تحقی مجــال الصــحة وفــق المــنهج العلمــي ال

  ویكون ذلك تحت إشراف وزارة الصحة.
متابعـة ودعـم أعمـال مرافـق وخــدمات الرعایـة الصـحیة األولیـة فـي نطــاق  -2

  ا.ــــاختصاصه
دعــــم أعمـــال المستشــــفیات العاملـــة ضــــمن المنطقـــة الصــــحیة متابعـــة و  -3

والمرافـــق الصـــحیة المختلفـــة العاملـــة علـــى مســـتوى المنطقـــة الصـــحیة، 
صـدار التقـاریر  والتأكد من تحقیقها  لألغراض التي أنشـئت مـن أجلهـا، وإ

  ا.ــــوالتوصیات بشأنه
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تشــجیع الدراســات والبحــوث المتعلقــة بالمشــاكل الصــحیة المحلیــة بهــدف  -4
حسین صحة المجتمع والخدمات الصحیة داخـل نطاقهـا الخـدمي ووضـع ت

  الخطط والبرامج الالزمة لتنفیذها.
وضع الخطط والبـرامج الصـحیة الكفیلـة باالسـتجابة لالحتیاجـات الصـحیة  -5

فـي إطـار األهـداف المحلـي المحلیـة للمنطقـة وتحسـین المسـتوى الصـحي 
  نسیق معها.والسیاسات الوطنیة العامة لوزارة الصحة وبالت

ــــة  -6 ــــة والوقائیــــة والعالجیــــة والتأهیلی متابعــــة الخــــدمات الصــــحیة التعزیزی
المدرجة في حزمة الخدمات الصحیة الوطنیـة المعتمـدة مـن وزارة الصـحة 

  من خالل المرافق الصحیة ضمن نطاقها الخدمي.
وارد البشـــریة مـــالمشـــاركة فـــي إعـــداد الخطـــط الالزمـــة لتـــوفیر وتـــدریب ال -7

ومستویاتها للمرافق والخـدمات الصـحیة فـي نطاقهـا  بمختلف تخصصاتها
  ي.ــدمـــالخ

المسـاهمة فـي وضـع الخطـط والبـرامج الالزمـة للوقایـة مـن األمـراض ذات  -8
عــداد الخطــط والبــرامج الالزمــة لمكافحتهــا واالســتعداد  األهمیــة المحلیــة وإ

  الدائم لمواجهة الحاالت الطارئة الناتجة عن انتشار األمراض.
ي وضــع الخطــط التنفیذیــة إلنشــاء وصــیانة المرافــق الصــحیة المشــاركة فــ -9

  داخل نطاقها الخدمي.
ــذ المشــروعات المدرجــة  -10 ــي تســاهم فــي ضــمان تنفی إعــداد الدراســات الت

بخطــــط التنمیــــة داخــــل نطاقهــــا الخــــدمي وفقــــًا للضــــوابط التــــي تحــــددها 
  ذة.ــــالتشریعات الناف

خـدمات اإلسـعاف  المساهمة في وضع الخطط والبرامج والضوابط لتقدیم -11
واإلنقاذ وتقدیم المساعدات الطبیة في حاالت الطوارئ والكـوارث الطبیعیـة 

  من خالل أجهزة خدمات اإلسعاف ضمن نطاقها الخدمي.
متابعــة نظــام اإلحالـــة بــین المرافـــق داخــل نطاقهــا الخـــدمي التــي تقـــدم  -12

مسـتویات مختلفـة مــن الخـدمات الصــحیة بالتنسـیق مــع مقـدمي الخدمــة، 
  حقیق تكامل الخدمات.بهدف ت
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مراقبـة تنفیـذ نشـاطات الحجـر الصــحي واالسـتعداد المسـتمر لمكافحـة أیــة  -13
  أمراض وبائیة تتسرب للبالد حسب اللوائح والمعاییر الوطنیة.

العمــل علـــى مراقبـــة إنفـــاذ القـــوانین واللـــوائح المتعلقـــة بتـــراخیص مزاولـــة  -14
هــــات ذات المهــــن الطبیــــة والطبیــــة المســــاعدة، وذلــــك بالتنســــیق مــــع الج

ــــــادات والصــــــیدلیات،  ــــــالترخیص للمصــــــحات والعی العالقــــــة، والمتعلقــــــة ب
والمؤسســات العالجیــة العامــة والخاصــة وغیرهــا مــن األنشــطة الواقعــة فــي 

  نطاقها الخدمي وفقًا لما تنص علیه التشریعات النافذة.
عــــداد اإلحصــــائیات واســــتخراج المؤشــــرات الضــــروریة المتعلقــــة  -15 جمــــع وإ

كان المنطقـــة الصـــحیة والخـــدمات والمـــوارد الالزمـــة بالحالـــة الصـــحیة لســـ
  إلعداد الخطط واتخاذ القرارات الكفیلة بتطویر وتحسین األداء.

اقتـراح التعاقــد مــع مقـدمي الخدمــة فــي المرافــق الصـحیة التــي تقــع داخــل  -16
  نطاقها الخدمي.

التنســـیق مـــع الجهـــات التابعـــة لـــوزارة الصـــحة مـــن مؤسســـات ومجـــالس  -17
فیمــا یتعلــق بأعمــال ونشــاطات فروعهــا الكائنــة فــي  ومراكــز وأجهــزة وذلــك

  ة.ـــنطاق المنطق
إعـداد التقـاریر الدوریـة علـى أداء المؤسسـات العالجیـة العامـة والخاصــة  -18

ها بالقطــاع الصــحي علــى وجــه والصــیدلیات والجهــات التــي تتعلــق نشــاطات
والتأكــد مــن مطابقــة أعمالهــا للتشــریعات والــنظم المتعلقــة بمزاولــة  العمــوم

  لمهنة من خالل المتابعة أو الجوالت التفتیشیة.ا
  )4مادة (

یتــولى إدارة كــل منطقــة صــحیة متكاملــة وكیــل مســاعد یعمــل تحــت إشــراف 
وزارة الصــحة، ویــتم تســمیة الــوكالء المســاعدین بقــرار مــن المجلــس الرئاســي، 

  ویتولى الوكیل المساعد للمنطقة االختصاصات التالیة:
  طقة بما یتالئم مع أغراضها.تنفیذ السیاسة العامة للمن -1
  تمثیل إدارة المنطقة أمام القضاء وفي صالتها مع الغیر. -2
قرار مشروع المیزانیة العمومیة للدیوان المنطقة  -3 اعتماد الحساب الختامي وإ

حالتها إلى جهات االختصاص.   وإ
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حالتهـا لالعتمـاد مـن السـید  -4 اقتراح اللوائح المتعلقة بعمـل دیـوان المنطقـة وإ
  حة المفوض.وزیر الص

اقتـــراح إصــــدار القـــرارات المتعلقــــة بالشـــؤون الوظیفیــــة للعـــاملین بــــدیوان  -5
  عتماد.لإلضها على وزیر الصحة المنطقة وعر 

التوقیـع علـى العقـود واالتفاقیـات التـي تكـون المنطقـة طرفـًا فیهـا، علـى أن  -6
  یتم التنسیق في ذلك مع وزارة الصحة.

حالتهـا لوكیـل عـام وزارة إعداد التقاریر السنویة المتعلقة بنشاط  -7 المنطقـة وإ
  ة.ــــالصح

  أیة اختصاصات أخرى تسند إلیه وفق التشریعات النافذة. -8
  )5مادة (

تشــمل كــل منطقــة صــحیة مرافــق الرعایــة الصــحیة األولیــة (وحــدات صــحیة 
ومراكـــز صـــحیة وعیـــادات مجمعـــة) والثانویـــة (المستشـــفیات العامـــة والمركزیـــة 

  خصصي) وأحد مرجعي من المستوى الثالث.والقرویة) ومستشفى جامعي (ت
  )6مادة (

تقـدم الخـدمات العالجیـة فـي مرافــق الرعایـة الصـحیة األولیـة (مراكـز صــحیة 
وعیادات مجمعة) من خالل مؤسسة الرعایة  الصحیة، وذلك وفق حزم خـدمات 
صــحیة تضــعها الــوزارة علــى المســتوى الــوطني تقــدم للمــواطنین بحســب العمــر 

صــندوق التــأمین الصــحي العــام تــدریجیًا لتكــون مــدخًال والجــنس وتمــول مــن 
للنظـام الصــحي العـام وأساســًا لنظـام إحالــة بـین المركــز الصـحي والمستشــفیات 
التي تقدم خـدمات المسـتوى الثـاني مـن الرعایـة الصـحیة علـى أن یتكفـل أیضـًا 
بتغطیــة نفقاتهــا صــندوق التــأمین الصــحي العــام تــدریجیًا بحســب أســقف مالیــة 

ونظــام معــاییر القبــول المحــدد علــى الصــعید الــوطني، وتقــدم خـــدمات محــددة 
الصـحة العامـة (الوقائیـة والتثقیفیـة) مــن خـالل مكاتـب الصـحة بالبلـدیات علــى 

  أن تتكفل الدولة بتغطیة نفقاتها.
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  )7مادة (
یكــون لكــل منطقــة صــحیة مستشــفى جــامعي تعلیمــي مســتقل إداریــًا ومالیــًا 

من خدمات الرعایـة الصـحیة علـى أن یـتم تغطیـة یقدم خدمات المستوى الثالث 
  ة.ـــنفقاتها من میزانیة الدولة تحت إشراف المنطقة الصحیة المتكامل

  )8مادة (
تكــون إلدارة المنطقــة الصــحیة المتكاملــة میزانیــة مســتقلة لتســییر أعمالهــا، 
وتعــد وفقــًا للــنظم المحاســبیة المعمــول بهــا وتبــدأ الســنة المالیــة لهــا مــع بدایــة 

  لعمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالیة لذات السنة.ا
  )9مادة (

یصــدر قـــرار مــن وزیـــر الصــحة بـــالتنظیم الــداخلي للهیكـــل التنظیمـــي إلدارة 
  رار.ــــالمناطق الصحیة المعتمد والمرفق بهذا الق
  )10مادة (

ــدیوان  ــاطق ومــا فــي حكمهــا) ل تنقــل تبعیــة (إدارات الخــدمات الصــحیة بالمن
نطقة الكائنة في نطاقها الموضح والمرفق بهذا القـرار ویتـولى وزیـر الصـحة الم

  اتخاذ اإلجراءات التنفیذیة  بالخصوص.
  )11مادة (

 .م2019یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماد الترتیبات المالیة (المیزانیة) لسنة 
  وعلى الجهات المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ.1440/ محرم/ 22بتاریخ:  صدر

  م.2018/ 10/ 02الموافق: 



  313رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

  2018 ) لسنة   الصحية املرفق يقرار الس الرئاسي حبكومة الوفاق الوطني رقم (املناطق جدول 

  املنطقة الصحية املتكاملة طرابلس

بلدیة سوق   8  بلدیة مسالتة  1
  بلدیة الزهرة  15  الجمعة

بلس بلدیة طرا  9  بلدیة قصر األخیار  2
  بلدیة السبیعة  16  المركز

بلدیة سوق   17  بلدیة أبوسلیم  10  بلدیة القره بولي  3
  الخمیس

بلدیة سیدي   18  بلدیة عین زارة  11  بلدیة الخمس  4
  السایح

بلدیة حي   12  بلدیة ترهونة  5
  بلدیة السواني  19  األندلس

بلدیة قصر بن   20  بلدیة جنزور  13  بلدیة الداوون  6
  غشیر

  بلدیة العزیزیة  21  بلدیة المایا  14  جوراءبلدیة تا  7

  املنطقة الصحية املتكاملة الغربية
  بلدیة نسمة  23  بلدیة األصابعة  12  بلدیة الزاویة  1
  بلدیة نالوت  24  بلدیة ككلة  13  بلدیة الزاویة الغرب  2
  بلدیة الحرابة  25  بلدیة مزدة  14  بلدیة صرمان  3

  بلدیة كاباوا  26  بلدیة الشقیقة  15  بلدیة صبراتة  4

  بلدیة الحوامد  27  بلدیة الزنتان  16  بلدیة الجمیل  5

  بلدیة غدامس  28  بلدیة الرحیبات  17  بلدیة راقدالین  6

  بلدیة وازن  29  بلدیة الرجبان  18  بلدیة زوارة  7

  بلدیة درج  30  بلدیة یفرن  19  بلدیة زلطن  8
  بلدیة جادو  31  بلدیة ظاهر الجبل  20  بلدیة العجیالت  9

    32  بلدیة الریاینة  21  بلدیة باطن الجبل  10
    33  بلدیة القلعة  22  بلدیة غریان  11

  املنطقة الصحية املتكاملة الوسطى

  بلدیة زلیتن  7  بلدیة تاورغاء  4  بلدیة سرت  1

  بلدیة الجفرة  8  بلدیة مصراتة  5  بلدیة خلیج السدرة  2

      بلدیة بني ولید  6  بلدیة زمزم  3
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  تكاملة اجلنوبيةاملنطقة الصحية امل  

بلدیة وادي الشاطئ   1
  بلدیة وادي عتبة  11  بلدیة غات  6  الشرقي

  بلدیة أم األرانب  12  بلدیة اوباري  7  بلدیة القرضة  2

بلدیة وادي الشاطئ   3
  بلدیة مرزق  13  بلدیة الغریفة  8  الغربي

  بلدیة تراغن  14  بلدیة بنت بیه  9  بلدیة سبها  4

    15  القطرون بلدیة  10  بلدیة البوانیس  5

  املنطقة الصحية املتكاملة الشرقية
  بلدیة المرج  13  بلدیة الرزم  7  بلدیة امساعد  1

  بلدیة جردس العبید  14  بلدیة الساحل  8  بلدیة طبرق  2

  بلدیة توكرة  15  بلدیة البیضاء  9  بلدیة بیر األشهب  3

  بلدیة األبیار  16  بلدیة شحات  10  بلدیة الجغبوب  4

    17  بلدیة األبرق  11  بلدیة درنة  5

      بلدیة القبب  12  القبة  6

  املنطقة الصحية املتكاملة بنغازي

  بلدیة جخرة  9  بلدیة البریقة  5  بلدیة قمینس  1

  بلدیة الكفرة  10  بلدیة جالو  6  بلدیة سلوق  2

  بلدیة تازربو  11  بلدیة أوجلة  7  بلدیة بنغازي  3

      بلدیة مرادة  8  بلدیة اجدابیا  4
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لس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطنيقرار ا  
  بإصدار الالئحة التنفيذية  2018) لسنة 1353رقم (

  م2010) لسنة 20للقانون رقم (
  بشأن نظام التأمني الصحي

  الس الرئاسي
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته  
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
  قـانون النظـام المـالي للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن وعلى

  ا.ـــــوتعدیالتهم
 ) م. بشـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــات 2010) لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقـــم

  العمل والئحته التنفیذیة.
 ) م. بشأن نظام التأمین الصحي.2010) لسنة 20وعلى القانون رقم  
 ) م. بشـأن تشـكیل حكومـة 2016لسنة ) 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  اق وطني.ـــــوف
 ) م. بشـأن مـنح تفـویض 2016) لسنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  ام.ــــــبمه
 ) م. باعتمــاد الهیكــل 2017) لســنة 417وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم

  التنظیمي للمركز الوطني لتطویر النظام الصحي وتقریر بعض األحكام.
 136یر عـام المركـز الـوطني لتطـویر النظـام الصـحي رقـم (وعلى كتاب مـد (

  م.2018/ 09/ 19المؤرخ في 
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

ــانون رقــم ( م. بشــأن 2010) لســنة 20یعمــل بأحكــام الالئحــة التنفیذیــة للق
  نظام التأمین الصحي المرفقة نصوصها بهذا القرار.

  )2مادة (
  ار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.یعمل بهذا القر 

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ.1440/ محرم/ 22صدر بتاریخ: 

  م.2018/ 10/ 02الموافق: 
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  م. 2010) لسنة20الالئحة التنفيذية للقانون رقم (
  بشأن نظام التأمني الصحي املرفقة بقرار الس

  طنيالرئاسي حلكومة الوفاق الو 
  م.2018) لسنة        رقم (

  اب األولــالب
  ةـــامــام عــــأحك

  )1مادة (
  اتـــريفـــتع

في مقام تطبیق أحكام هذه الالئحة یقصد بالعبارات اآلتیة المعـاني المقابلـة 
  لها ما لم تدل القرینة على غیر ذلك:

 دولة لیبیا.الدولة :  
 م.2010لسنة ) 20: قانون نظام التأمین الصحي رقم (القانون  
 لسالمجلس األعلى للتأمین الصحي.ا :  
 ــة : وزارة الصــحة ووزارة االقتصــاد كــال فیمــا یخصــه حســب اجلهــة املختص

  أحكام الالئحة التنفیذیة.
 وزیـر الصـحة ووزیــر االقتصـاد كـال فیمــا یخصـه حســب الــوزير املخــتص :

  أحكام الالئحة التنفیذیة.
 هیئة اإلشراف على التأمین.اهليئة :  
 الخدمات الوقائیة والعالجیة والنوعیة التـي تعنـي بصـحة عاية الصحيةالر :

  الفرد والمجتمع بمستویاتها األولیة والثانویة والتخصصیة.
 هـو نظـام تمویــل خـدمات الرعایــة الصـحیة (العالجیــة) التــأمني الصــحي :

ــى التكا ــع  لزامیــةإفــل االجتمــاعي مــن خــالل اشــتراكات الــذي یقــوم عل لجمی
ــات المشــمولی ــئ المــرض وتجنــب الــدفع فئ ن بهــذا النظــام قصــد تقاســم عب

  المباشر للتكالیف.
 هـــو المنتســـب لنظــام التـــأمین الصـــحي الــذي قـــام بـــدفع قیمـــة املشـــرتك :

  االشتراك مباشرة أو الذي دفعت عنه تلك القیمة.
 (ــه ــع (املــؤمن ل : هــو الشــخص المســتفید بالتغطیــة التأمینیــة طبقــًا املنتف

  ألحكام القانون.
 هـو كـل مسـؤول تحـتم علیـه واجبـات وظیفتـه أو مهنتـه مـلصاحب الع :

  القیام بإجراءات االشتراك لصالح المشترك.
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  المقـــیم: كــــل شـــخص طبیعــــي حصــــل علـــى إقامــــة فـــي الدولــــة وال یحمــــل
  ا.ــــــــجنسیته

 كل شخص طبیعي صاحب مهنة أو حرفـة مـرخص العامل حلساب نفسه :
  له بذلك ویعمل لحساب نفسه.

 ــة ــل الوثيق ــذي صــدرت الوثیقــة : احام ــوي ال لشــخص الطبیعــي أو المعن
  ه.ـــــــباسم

 ــأمني ــات الت ) لســنة 3: هــي أدوات التــأمین المحــددة بالقــانون رقــم (جه
  م. بشأن اإلشراف والرقابة على نشاط التأمین.2005

 هـو أداة تأمینیـة تقـوم بتغطیـة خـدمات صندوق التأمني الصحي العـام :
  ن.التأمین الصحي األساسیة للمواطنی

 المرافـق الصـحیة العامـة والخاصـة المـرخص مقدمي اخلدمات الطبيـة :
لهــا والمعتمــدة وفقــًا للتشــریعات المعمــول بهــا بتقــدیم الخــدمات الطبیــة فــي 
ــادات والمختبــرات  ــة كالمستشــفیات والمراكــز الطبیــة والمصــحات والعی الدول

  والمراكز التشخیصیة والعالجیة والصیدلیات.
 یمثـل الحـد األدنـى مـن الخـدمات (اإللزامـي) التأمني الصحي األساسي :

) مـن القـانون والواجـب تقـدیمها للمـؤمن لـه 6الطبیة المذكورة فـي المـادة (
وفقـًا للمنـافع الـواردة بوثیقـة التـأمین الصـحي األساسـیة والمرفقـة بــالملحق 

  ) بهذه الالئحة.1رقم (
 (االختيـاري)غیـر : یشـمل الخـدمات الطبیـة الالتأمني الصحي التكميلي

مغطاة بوثیقة التأمین الصحي األساسي وال تمول مباشرة من الدولـة والتـي 
یجـوز تقـدیمها بموجــب وثیقـة التــأمین الصـحي المكملــة والمرفقـة بــالملحق 

  )  بهذه الالئحة.2رقم (
 هـي الخـدمات التـي اخلدمات الطبيـة خـارج نطـاق التـأمني الصـحي :

ـــأمین الصـــحي ( األساســـي وال ـــائق الت ـــي) والتـــي أوجـــب التغطیهـــا وث تكمیل
) بهـذه 3القانون بأن تتولى الدولة مباشرة تمویلها والمرفقة بالملحق رقـم (

  ة.ــــالالئح
 هي شركات تسویة المطالبـات شركات إدارة مطالبات التأمني الصحي :

  التأمینیة والمأذون لها من قبل الجهة المختصة بمزاولة النشاط.
 لوثیقـة التـي یـتم بموجبهـا تقـدیم : هـي اوثيقة التامني الصحي األساسية

خـدمات التـأمین الصـحي األساسـي للمنتفــع والتـي تتضـمن الشـروط العامــة 
ــل صــندوق التــأمین الصــحي العــام  والمنــافع واالســتثناءات وتصــدر مــن قب
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ــه فــي  ــأمین یقــدم مــن المشــترك أو الجهــة التــي تنــوب عن ــب ت بموجــب طل
  وثیقة التأمین للمشترك والمنتفعین معه.

 هـي الوثیقـة التـي یـتم بموجبهـا تقـدیم لتـأمني الصـحي املكملـةوثيقة ا :
خــدمات التــأمین الصــحي التكمیلــي الغیــر مدرجــة بوثیقــة التــأمین الصــحي 
األساســیة للمنتفــع وتصــدر عــن أحــد أدوات التــأمین المــرخص لهــا بموجــب 
طلــب تــأمین یقــدم مــن المشــترك مبنــي علــى اشــتراكه فــي التــأمین الصــحي 

  ي.ــــاألساس
 ــ هــي النســبة المحــددة مــن إجمــالي الــدخل الشــهري للمشــترك،  :رتاكاالش

والتــي یــتم الوفــاء بهــا مــن جهــة العمــل أو المشــترك مقابــل الحصــول علــى 
  وثیقة تأمین صحي للمشترك والمنتفعین معه.

 القیمـــة المالیـــة المحتســـبة بـــالطرق العلمیـــة قســـط التـــأمني الصـــايف :
  واإلكتواریة لمقابلة الخطر التأمیني.

 قســط التــأمین الصــافي مضــافًا إلیــه الضــرائب التــأمني اإلمجــايل قســط :
  والرسوم المقررة بحكم التشریعات النافذة.

 ــة ــة التأميني ــة المتاحــة للمنتفــع والمحــددة التغطي ــافع الطبی : هــي المن
  بوثیقة التأمین الصحي.

 هي الخدمة الطبیة التي تشملها التغطیـة التأمینیـة ضـمن الحـدود املنفعة :
  ة.ـــــفي جدول الوثیق المبینة

 (املشـاركة يف الـدفع)هـي النسـبة المحـددة فـي نسبة االقتطاع/ التحمل :
الوثیقــة علــى المنــافع والتــي وجــب ســدادها مــن قبــل المنتفــع (المــؤمن لــه) 

  ة.ــــعند تلقي الخدم
 هي الحالة التي تحتاج إلى العالج الفوري للمحافظـة علـى ئةاحلالة الطار :

مــة مباشــرة فــي أي مرفــق صــحي (عــام أو خــاص) دون الحیــاة وتقــدم الخد
  تأخیر أو طلب موافقات مسبقة.

 ــة : هــي مجموعــة المســتندات المالیــة  والطبیــة التــي یقــدمها مقــدم املطالب
الخدمـة الطبیـة (وفـي بعـض الحــاالت المنتفـع أو حامـل الوثیقـة) إلـى جهــة 

  فع.التأمین لتحصیل تكالیف الخدمات الطبیة التي تم تقدیمها للمنت
 جمیــع المســتندات التــي تثبــت وتؤیــد املســتندات املؤيــدة للمطالبــة :

البیانــات الشخصــیة للمــؤمن لـــه، وســریان التغطیــة التأمینیــة، ومالبســـات 
وقــوع الحــادث الناشــئة  عنــه تلــك المطالبــة، وســداد التكــالیف، كمــا تشــمل 
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مســـتندات أخـــرى مثـــل تقریـــر الشـــرطة، والفـــواتیر واإلیصـــاالت، والوصـــفات 
یة، وتقریر الطبیب، واإلحالة والتوصیات، وأیة مسـتندات أصـلیة أخـرى الطب

  ة.ــقد تطلبها األداء التأمینی
 ــة : المنتفــع الصــادر باســمه المطالبــة مــن مقــدمي املســتفيد مــن املطالب

  الخدمات الطبیة نظیر حصوله على خدمة طبیة مقدمة.
 الصــحي  مینأمین وشــركة إدارة مطالبــات التــأ:  جهــة التــأطــراف العالقــة

  ومقدمي الخدمات الطبیة وفق العقود المبرمة بینهم.
 الفعل المتعمد من قبل شخص أو جهة بغرض استغالل الرعایـة االحتيال :

الصــحیة وتشــویه الحقــائق أو الخــداع المتعمــد الــذي ینــتج عنــه الحصــول 
على منافع أو مزایا غیر مدرجـة فـي وثیقـة التـأمین الصـحي وفـق الشـروط 

  دة.ـــــعتمدود المـــوالح
 ممارسـات غیـر متعمـدة مـن قبـل أفـراد أو جهـات سوء استخدام اخلدمة :

تـأمین قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزایا غیـر مدرجـة فـي وثیقـة ال
ــدون قصــد االحتیــال أو الصــحي وفــق الشــروط والحــدود  المعتمــدة ولكــن ب

  ش.ـــالغ
 بنظـام التـأمین : التظلم الخطي من عـدم الوفـاء بـأي التـزام خـاص الشكوى

  الصحي والتي تقدم إلى الجهات المعنیة طبقًا ألحكام هذه الالئحة.
 هـو عقـد یـنظم العالقـة بـین (جهـة عقد إدارة خدمات املطالبات الطبية :

التأمین/ شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي) ویحدد حقوق وواجبـات كـل 
ارد فـي وثیقـة طـرف، ویمثـل هـذا العقـد الحـد األدنـى لحقـوق المـؤمن لـه الـو 

  التأمین الصحي لغرض إدارة  وتسویة مطالبات التأمین.
  الباب الثاني

  املنتسبون بنظام التأمني الصحي (املؤمن هلم)
  )2مادة (

  مني الصحيأالفئات اخلاضعة لنظام الت
  یخضع لنظام التأمین الصحي الفئات التالیة:

  الفئة األوىل/ املواطنون وتشمل:
ن في الجهاز اإلداري للدولة، والعاملین في أجهـزة جمیع الموظفین العاملی -1

اإلدارة المحلیــة والعــاملین فــي الهیئــات والمؤسســات والمصــالح والمجــالس 
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والمراكــز واألجهـــزة العامــة وســـائر الجهـــات العامــة األخـــرى بمــا فـــي ذلـــك: 
  (رجال القضاء والنیابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي).

  لوطني واألمن العام.منتسبي الجیش ا -2
جمیــع العــاملین فــي القطــاع الخــاص: (الشــركات ومــا فــي حكمهــا ســواء  -3

  كانت وطنیة أو أجنبیة).
  العاملین لحساب أنفسهم. -4
  المتقاعدین: (المدنیین والعسكریین). -5
ـــه  -6 ـــي ل ـــام ومـــن ال ول ـــال والعجـــزة مـــن األرامـــل واألیت ذوي الحاجـــة كاألطف

  ن ال دخل لهم.والمسنین والمعوقین ومحدودي الدخل وم
  أي فئة أخرى تضاف بقرار من مجلس الوزراء. -7

  الفئة الثانية/ األجانب املقيمني وتشمل:
  جمیع األشخاص غیر اللیبیین المتعاقد معهم للعمل في القطاع العام. -1
القطـاع الخـاص: (الشـركات فـي جمیع األشـخاص غیـر اللیبیـین العـاملین  -2

  .وما في حكمها سواء كانت وطنیة أو أجنبیة)
  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 
حــو مشــمولین بتأمینــات صــحیة أخــرى أو ملــزمین باالنتســاب، ویكــون علــى الن

  ي:ــــالتال
الزوجة أو الزوج: یتمتع المنتفع (الزوجة أو الزوج) بالتغطیة التأمینیة مـع  -1

بدایة تفعیل الوثیقة للمشـترك أو یـتم الضـم مـن تـاریخ عقـد القـران وتنتهـي 
بوفـاة المشـترك أو إلغــاء الوثیقـة أو الطـالق وینتقــل المنتفـع للتغطیـة وفــق 

  عة لنظام التأمین الصحي.الشریحة المناسبة له في الفئات الخاض
األبناء الذكور: یتمتع المنتفع (الـذكر مـن األبنـاء) بالتغطیـة التأمینیـة  مـع  -2

بدایة تفعیـل الوثیقـة للمشـترك أو تـاریخ الـوالدة وتنتهـي بوفـاة المشـترك أو 
ســنة  25إلغــاء الوثیقــة أو الحصــول علــى عمــل أو وظیفــة أو بلــوغ ســن 

حة المناسـبة لـه فـي الفئـات الخاضــعة وینتقـل المنتفـع للتغطیـة وفـق الشـری
  لنظام التأمین الصحي.
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األبناء اإلناث: تتمتع المنتفعة (األنثى من األبنـاء) بالتغطیـة التأمینیـة مـع  -3
بدایة تفعیـل الوثیقـة للمشـترك أو تـاریخ الـوالدة وتنتهـي بوفـاة المشـترك أو 

غطیــة إلغـاء الوثیقــة أو الحصـول علــى عمـل أو وظیفــة وتنتقـل المنتفعــة للت
  وفق الشریحة المناسبة لها في الفئات الخاضعة لنظام التأمین الصحي.

وتنظم الئحة المشتركین في صـندوق التـأمین الصـحي العـام إجـراءات أدراج 
المشـتركین والمنتفعــین وانتقــالهم مـن فئــة ألخــرى وفـق الفئــات الخاضــعة لنظــام 

  التأمین الصحي.
  الباب الثالث

  التغطية التأمينية
  )4مادة (

  إبرام وثيقة التأمني
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.
إحـدى جهـات  كما یلتزم بإبرام وثیقة تأمین صحي بالنسبة للفئـة الثانیـة مـع

عطـــاء صـــاحب العمـــل شـــهادة تفیـــد بالتـــأمین علـــى  التـــأمین المـــرخص لهـــا، وإ
المنتسب األجنبي لتقدیمها إلى الجهة المعنیة بمـنح تأشـیرة اإلقامـة وتجدیـدها، 
وفـي حالــة عــدم صـدور تأشــیرة اإلقامــة للمنتفـع األجنبــي یــتم شـطب اســمه مــن 

یحتسـب القسـط المسـتحق وثیقة التأمین الصحي من تـاریخ خروجـه النهـائي، و 
  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.

ل بسـداد أقسـاط لتـزم صـاحب العمـیویسري هذا الحكم عنـد تجدیـد اإلقامـة، و 
  اق یخالف ذلك.اتفالتأمین ویبطل كل 

  )5مادة (
للمؤسسات والهیئات والشركات وغیرها من أدوات مزاولـة األنشـطة التجاریـة 

 2005) لســـنة 3إنشـــاء صـــنادیق تـــأمین صـــحي وفقـــًا ألحكـــام القـــانون رقـــم (
عشــرة آالف  10.000میالدیــة. وعلــى أن ال یقــل إجمــالي عــدد المشــتركین عــن 

ــة للصــندوق لتغ ــأمین الصــحي مشــترك لضــمان المــالءة المالی ــة خــدمات الت طی
  األساسي كحد أدنى.
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  )6مادة (
  للشركات واملؤسسات التيالتأمينية التغطية 

  متلك مرافق طبية خاصة 
ال یعفى أصحاب الشـركات والمؤسسـات التـي تملـك مرافـق طبیـة خاصـة مـن 
االنتساب في نظام التـأمین الصـحي، وعلـیهم الحصـول علـى التغطیـة التأمینیـة 

فـي وثیقـة التـأمین الصـحي األساسـي كحـد أدنـى، وذلـك عـن  المنصوص علیهـا
  طریق جهات التأمین كال فیما یخصه.

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

طبیــة المعتمــدة التــي یقــدمها هــذه الشــركات والمؤسســات فــي نطــاق الخــدمات ال
  ق.ـــهذا المرف

  )7مادة (
  تسليم املنتفع نسخة من وثيقة التأمني

یتم تسلیم المنتفع نسخة من وثیقة التأمین الصحي، والتـي یجـب أن ال تقـل 
  التغطیة الصحیة فیها عن الغطاء األساسي المنصوص علیه في القانون.

  )8مادة (
  تغيري جهة التأمني املتعاقد معها

یجوز لصاحب العمـل أن یغیـر جهـة التـأمین المتعاقـد معهـا لتـوفیر التغطیـة 
التأمینیة فیما عدا الملزمین باالشتراك في صندوق التأمین الصحي العام، على 

قـل مـن تـاریخ أن یوجه كتاب مسجل بذلك إلى جهة التـأمین قبـل شـهر علـى األ
ني علـــى أســـاس حســـب الجــزء المعـــاد مـــن القســط التـــأمیباإللغــاء المطلـــوب، و 

نســبي، ویلــزم صــاحب العمــل (حامــل الوثیقــة) بإعــادة بطاقــات التــأمین بتــاریخ 
برام وثیقة تأمین أخرى لتوفیر التغطیة التأمینیة بحیث تبدأ من تـاریخ  اإللغاء وإ

  ة.ــــالیوم التالي إللغاء الوثیق
  )9مادة (

  مشولية التغطية التأمينية
ین الصـحي المنـافع المنصـوص علیهــا تشـمل التغطیـة التأمینیـة لنظـام التـأم

) مـن القــانون ونطـاق األحكــام الــواردة فـي البــاب الرابـع مــن هــذه 6فـي المــادة (
  ة.ــــــالالئح
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كمــا تشــمل التغطیــة التأمینیــة منــافع الحمــل والــوالدة لمــن تــم التعاقــد معهــم 
  على أساس (عقد متزوج) ضمن الحدود الموضحة في الوثیقة.

ـــة المـــدة  ـــة وتحـــدد الوثیق ـــغ التغطی ـــة للعـــالج والحـــدود القصـــوى لمبل الزمنی
  والمنافع واالستثناءات للتغطیة التأمینیة. العامة التأمینیة  والشروط

  )10مادة (
  تقديم خدمات التأمني الصحي األساسي

تنحصر التغطیة التأمینیة لخدمات التأمین الصحي األساسي علـى الخـدمات 
كة مقــدمي الخــدمات الطبیــة المعتمــدة المقدمــة داخــل الدولــة، والتــي توفرهــا شــب

(عامــة وخاصــة) المتعاقــد معهــا صــندوق التــأمین الصــحي العــام بعقــود تقــدیم 
  ة.ــــخدمات طبی

  )11مادة (
  توفري التغطية التأمينية

على مقدمي الخدمات الطبیة توفیر التغطیة التأمینیة المنصوص علیها فـي 
ــة، وتســري ــع الفئــات العمری ــد ا هــذه الالئحــة إلــى جمی ــة التأمینیــة للموالی لتغطی

  من تاریخ الوالدة. الجدد
  )12مادة (

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

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

  انتهاء التغطية التأمينية
بوفـــاة المنتفـــع أو عنـــد انتهـــاء مـــدة الوثیقـــة أو  تنتهـــي التغطیـــة التأمینیـــة

إلغائها، كما تنتهـي التغطیـة التأمینیـة بالنسـبة للمنتفـع األجنبـي بتـاریخ انتهـاء 
  لنهائي للمنتفع.العقد،  وعلى جهة  العمل تقدیم نسخة من إجراءات الخروج ا
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  الباب الرابع
  املنافع ( املنافع العينية ورد التكلفة)

  )14مادة (
  املنافع احملددة يف وثيقة التأمني

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

ــــة  -1 ــــدى مقــــدمي الخــــدمات الطبی ــــواء ل الكشــــف والتشــــخیص والعــــالج واإلی
أن یتحمل المنتفع نسبة المشاركة (إن وجدت) المحـدد فـي  المعتمدین على

  الوثیقة كمشاركة في الدفع.
المبالغ المالیة لتكالیف العالج الطبـي الضـروري والطـارئ فـي حالـة تحملـه  -2

لهــذه التكــالیف مباشـــرة، بشــرط عــدم تمكـــن جهــة التــأمین مـــن جعــل تلـــك 
لـة تعـذر تـوفیر الخدمة متوفرة بصورة عاجلة في متناول المنتفـع أو فـي حا

التغطیــة لتقــدیم الخدمــة مــن قبــل الجهــة التأمینیــة فــي وقــت الحاجــة لهــا، 
ویكــون رد التكــالیف لمــن تحمــل نفقــات العــالج حســب الحــدود المنصــوص 
علیها في الوثیقة وفـي الحـدود التـي تـدفعها جهـة التـأمین لمقـدم الخـدمات 

  الطبیة ذات مستوى مماثل.
ج الطبــي االختیـــاري خـــارج الشـــبكة الطبیـــة المبــالغ المالیـــة لتكـــالیف العـــال -3

المعتمدة لدى جهة التـأمین مـع تحمـل نسـبة مشـاركة للمنتفـع (إن وجـدت) 
  وفق شروط الوثیقة.

وتحـــدد آلیـــات وضـــوابط وشـــروط التمتـــع بالمنـــافع وحـــدود التغطیـــة المالیـــة 
  للتأمین الصحي األساسي في الئحة المنافع للصندوق.

  )15مادة (
  املطالبة باملنافع

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

  األحقية يف املنافع
ال تكــون هنــاك أیــة مــدة انتظــار دون أحقیــة فــي المنــافع فــي بدایــة التــأمین 
الصــحي األساســي  ویشــتمل تقــدیم المنــافع بعــد بدایــة التغطیــة التأمینیــة علــى 

  لمدة السابقة لبدایة التغطیة التأمینیة.الحاالت التي ترجع نشأتها ل
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ویستثنى من ذلك التفعیل التدریجي  لخدمات التأمین الصحي األساسـي فـي 
  السنوات األولى حسب الجدول الزمني المعتمد.

  )17مادة (
  انتهاء األحقية يف املنافع

ینتهــي الحــق فــي االســتفادة مــن المنــافع بانتهــاء التغطیــة التأمینیــة وفقــًا 
) من هذه الالئحة، ویشمل ذلك حاالت التأمین التـي لـم یبـت 13المادة (ألحكام 

فیهــا، ویكــون العامــل الحاســم فــي التــزام الخدمــة مــن جانــب جهــة التــأمین هــو 
  تاریخ االستفادة من مقدمي الخدمات الطبیة من قبل المنتفع.

  )18مادة (
  املخولني بتقديم اخلدمة الطبية والعالج الطبي

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

  والمعتمدة من جهة التأمین وحامل الوثیقة.
  )19مادة (

  مشولية اخلدمات الطبية
تشــمل التغطیــة التأمینیــة نفقــة اإلقامــة واإلعاشــة فــي المستشــفیات لمرافــق 

احـــد للمـــریض حیثمـــا تقتضـــي ذلـــك الضـــرورة الطبیـــة حســـب تقـــدیر الطبیـــب و 
  ج.ـــــــالمعال

وتغطــي فــي حــاالت الطــوارئ فقــط تكــالیف نقــل المنتفعــین مــن المرضــى أو 
الحوامل ألقرب مقدم خدمة تتوفر لدیه اإلمكانیات لتقدیم الخدمة، ویشـترط عـدم 

قــة طلــب الخدمــة، تــوفر خــدمات اإلســعاف المقدمــة مــن الدولــة فــي حــدود منط
  ویكون النقل بواسطة خدمات سیارات إسعاف مرخصة لذلك.

  )20مادة (

  املشاركة يف الدفع
یلزم كل منتفع عند تلقي الخدمة بدفع مبلـغ كنسـبة تحمـل (إن وجـدت) لـدى 
مقدمي الخدمات الطبیة وذلك حسب ما هو منصـوص علیـه فـي جـدول الوثیقـة 

  عدا حاالت اإلسعاف واإلیواء.
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أن نــص العقــد علــى المشــاركة فــي الــدفع واالســتقطاع، وال یجــوز  وفــي حــال
  لمقدم الخدمات الطبیة التنازل عن مبلغ المشاركة في الدفع.

  ) 21مادة (

  تسديد املشاركة يف الدفع
یجــب تســدید المشــاركة فــي الــدفع مــن قبــل المنتفــع لمقــدم الخــدمات الطبیــة 

  مقابل الحصول على سند استالم.
  )22مادة (

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

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

   الصحياملطالبات التي ال يغطيها نظام التأمني
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 التــأمین بتـوقیر تلــك الخــدمات الطبیـة واتضــح فیمــا بعــد أن  وإ

جــب أن یغطــي تلــك الخــدمات فلجهــة صــندوق الضــمان االجتمــاعي هــو الــذي ی
التــأمین أن توجــه طلــب التعــویض عمــا تحملتــه مــن نفقــات لصــندوق الضــمان 

  االجتماعي.
  )24مادة (

  تقديم خدمات طبية من جهة ملنتسب لدى جهة تأمني
إذا قــام صــندوق الضــمان االجتمــاعي بتقــدیم خــدمات طبیــة لشــخص یــرتبط 

ن كـون األخیـرة ملزمـة بتـوفیر بعقد تأمین مع جهة تـأمین صـحي علـى الـرغم مـ
تلك الخدمات فإن جهة التأمین تلتزم بتعویض الصندوق عن المصروفات التي 

  نشأت في هذا الصدد ضمن حدود الوثیقة.
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  )25مادة (
  إبرام عقد مشرتك لتقديم خدمات طبية

مـا یـنص هلصندوق الضمان االجتماعي وجهة التأمین إبرام عقد مشترك بین
) 24) و(23محددة للوفاء بالخدمات الواردة في المـادتین (على اتخاذ إجراءات 

  من هذه الالئحة.
  )26مادة (

  الرجوع على الغري
لجهــة التــأمین الرجــوع علــى الغیــر الــذي تســبب فــي األضــرار التــي عوضــت 

  المنتفع عنها عمًال بمبدأ الحلول.
  الباب اخلامس

  متويل خدمات الرعاية الصحية
  )27مادة (

  مصادر التمويل
  م تمویل خدمات الرعایة الصحیة  من المصادر التالیة:یت

  الخدمات الوقائیة الغیر عالجیة (تمول من المیزانیة العامة). -1
ـــأمین الصـــحي  -2 ـــة (تمـــول مـــن اشـــتراكات الت المیزانیـــة  –الخـــدمات العالجی

  ة).ــــالعام
الرعایـــــة الصـــــحیة النوعیـــــة (تمـــــول مـــــن اشـــــتراكات صـــــندوق الضـــــمان  -3

  ي).ــــاالجتماع
  )28( مادة

  االشرتاكات يف التأمني الصحي األساسي
  یتم تقسیم عبئ االشتراك في التأمین الصحي األساسي كما یلي:

  %) من إجمالي الدخل الشهري.2.5مساهمة المشترك بنسبة ( -1
%) مــــن إجمــــالي الــــدخل الشــــهري 5مســــاهمة صــــاحب العمــــل بنســــبة ( -2

  رك.ـــــللمشت
  لشهري للمشترك.%) من إجمالي الدخل ا1.25مساهمة الدولة ( -3
) مـن 31تتحمل الدولة قیمة االشتراك بالكامل للفئات المذكورة فـي المـادة ( -4

  ة.ـــــالالئح
  یتحمل العامل لحساب نفسه مساهمة المشترك وصاحب العمل. -5
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ویــؤول لصـــالح صـــندوق التـــأمین الصــحي العـــام اشـــتراك الرعایـــة الصـــحیة 
ـــك ) مـــن الئحـــة االشـــتراك والتســـج29المـــدرج فـــي المـــادة ( یل والتفتـــیش،  وذل

  الختصاصه في تقدیم خدمات الطبیة األساسیة.
  )29مادة (

  أقساط التأمني الصحي التكميلي
تحدد قیمة أقساط وثائق التأمین الصـحي التكمیلـي مـن قبـل جهـات التـأمین 

  وفق المنتج المعروض، ویشترط قبول المؤمن له.
  )30مادة (

  دفع االشرتاكات
ــدفع اال ــه المتعاقــد معهــم لجهــة یلتــزم صــاحب العمــل ب شــتراكات عــن موظفی

التــأمین،  ویســـري هـــذا الحكــم علـــى األشـــخاص العــاملین لحســـاب أنفســـهم أو 
األفـراد الــذین یعولــونهم ویكــون هــو وحــده المســؤول عــن دفــع االشــتراكات التــي 

  یجب أن تسدد في بدایة السنة المالیة ما لم یتفق على غیر ذلك.
  )31مادة (

  التزامات الدولة
ولى الدولـة دفـع قیمـة اشـتراكات التـأمین الصـحي األساسـي كاملـة للفئـات تت

  التالیة:
  األرامل واألیتام ومن ال ولي له من ذوي الحاجة. -1
  محدودي الدخل ومن ال دخل لهم. -2

ویصدر في الئحـة االشـتراكات لصـندوق التـأمین الصـحي العـام تحدیـد قیمـة 
  وفق الدراسات اإلكتواریة. االشتراك لكل الشرائح العمریة للفئات المذكورة

وتتكفل الدولة بضمان دفع اشـتراكات المتقاعـدین وفـق مـا یقترحـه المجلـس 
األعلـى للتـأمین الصـحي مـن الجهــات المتكلفـة بـدفع االشـتراكات ونسـب توزیــع 
األعبــاء وبــنفس أســعار الشــرائح العمریــة فــي الئحــة صــندوق التــأمین الصــحي 

  ام.ـــــالع
  )32مادة (

  شرتاكاتعدم سداد اال
في حالة عدم سداد االشـتراكات فـي األوقـات المتفـق علیهـا یجـوز لصـندوق 
التأمین الصحي العام إلغاء الوثیقة، وعلى الصندوق إشعار الجهـات المختصـة 

  وشبكة مقدمي الخدمات الطبیة المعتمدة بذلك.
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  الباب السادس
  نظام التأمني الصحي

 ً   : حكومة النظامأوال
  )33المادة (

  ألعلى للتأمني الصحيالس ا
المجلــس األعلــى للتــأمین الصــحي هــو هیئــة علیــا مســتقلة لمراقبــة تطبیــق 

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

  نحه الالئحة التنفیذیة.التنفیذي فیما عدا ما تم
  )34المادة (

  عضوية الس
تكون تبعیـة المجلـس األعلـى للتـأمین الصـحي لمجلـس الـوزراء، ویضـم فـي 

  عضویته مندوبین عن كًال من:
 .وزارة الصحة  
 .وزارة االقتصاد  
 .وزارة المالیة  
 .وزارة التخطیط  
 .وزارة الشؤون االجتماعیة  
 الوطني لتطویر النظام الصحي. المركز  
 .صندوق التأمین الصحي العام  
 .غرفة التجارة والصناعة  
 .اتحاد المصحات الخاصة  

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

اعتمــاد اســتراتیجیات شــمولیة التــأمین الصــحي وتوســیع الشــبكة الطبیــة  -1
لتمویـل، وذلـك وتسییر المستشفیات العامة وفق أسس اقتصادیة وآلیات ا

  موحدة تشارك فیها جمیع األطراف المعنیة.و من خالل رؤیة شاملة 
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اإلشراف على تنفیذ استراتیجیات التأمین الصـحي بـین األطـراف المعنیـة  -2
  بالنشاط التأمیني.

اعتمــــاد الجــــدول الزمنــــي إلدراج المشــــتركین وتقــــدیم حزمــــة الخــــدمات  -3
  خدمة.تدریجیًا بالتوازي مع التوسع في شبكة تقدیم ال

التنسیق بـین األطـراف المشـاركة فـي التـأمین الصـحي وخلـق تنـاغم فـي  -4
  آلیات العمل.

ضمان استمراریة تقدیم خدمات التـأمین الصـحي للمـواطن والوصـول بـه  -5
  إلى حالة الرضا المقبول.

  تقدیم المقترحات لرئاسة الوزراء بشأن تطویر نظام التأمین الصحي. -6
  اء بالخصوص.كل ما یكلف به من قبل مجلس الوزر  -7

  یدار المجلس وفق الئحة داخلیة معتمدة من مجلس الوزراء.
: جهات التأمني   ثانياً

  )35مادة (
  مزاولة نشاط التأمني الصحي

ــأمین المــأذون لهــا  ــى جهــات الت ــأمین الصــحي عل ــة نشــاط الت تقتصــر مزاول
) لســـنة 03بمزاولـــة نشـــاط التـــأمین فـــي الدولـــة بموجـــب أحكـــام القـــانون رقـــم (

  شأن اإلشراف والرقابة على نشاط التأمین والئحته التنفیذیة.م. ب2005
  )36مادة (

  صندوق التأمني الصحي العام
ــة للخــدمات الصــحیة األساســیة  ــدیم التغطیــة التأمینی یخــتص الصــندوق بتق

) مـن هـذه الالئحـة وال یجـوز لـه 2لجمیع الفئات المنصوص علیها في المـادة (
  خرى.سناد هذه األعمال ألداء تأمینیة أأ

ـــى أي  ویتـــولى الصـــندوق جمـــع اشـــتراكات التـــأمین الصـــحي المســـتحقة عل
ــق بخــدمات التــأمین  ــك فیمــا یتعل ــانون وهــذه الالئحــة، وذل شــخص بموجــب الق

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

معتمــدة مــن نظیــر تــوفیر خــدمات التــأمین الصــحي األساســي، وفقــًا لألســعار ال
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إدارة الصــندوق وفقــًا لآللیــات واإلجــراءات المتفــق علیهــا بموجــب أحكــام العقــد 
  المبرم مع مقدمي الخدمات الطبیة.

تلتزم إدارة الصندوق بإبالغ الجهة المختصة وتزویدها بأسـباب رفضـها ألي 
طلـب یقدمـه أي مقـدم خـدمات طبیـة معتمـد، أو إنهائهـا ألي عقـد مبـرم مــع أي 

  طبیة معتمد، خالل ثالثین یومًا من تاریخ الرفض أو اإلنهاء.مقدم خدمات 
كما تلتـزم إدارة الصـندوق بوضـع جـدول زمنـي یحـدد فیـه إدراج جمیـع فئـات 

أشــهر مــن  6المشـتركین وتفعیــل خــدمات التــأمین الصــحي األساســي فــي خــالل 
ـــى أال یتجـــاوز الجـــدول الزمنـــي الخمـــس ســـنوات  تـــاریخ صـــدور الالئحـــة، وعل

  عمل به من تاریخ اعتماده من المجلس األعلى للتأمین الصحي.میالدیة وی
  )37مادة (

  سريان تغطية التأمني الصحي
تعتبـر تغطیــة التــأمین الصـحي ســاریة المفعــول مـن تــاریخ دفــع االشــتراك أو 

  القسط ما لم یحدد كتابیًا خالف ذلك.
  )38مادة (

  جهة التأمنيمسؤولية 
ر أمــام صــاحب العمــل عـــن أي ة التــأمین مســؤولة بشــكل مباشــجهــتعتبــر 

) 37لتزامهـا بمـا ورد فـي المـادة (إأو غرامـات تنشـأ علیـه نتیجـة عـدم  التزامات
  من هذه الالئحة.

  )39مادة (
  مسؤولية جهة التأمني عن كافة املطالبات الطبية

تعتبر جهة التأمین مسؤولة عـن كافـة المطالبـات الطبیـة مـن تـاریخ سـریان 
ــأمین الصــحي، و  طاقــات خــالل غــي علــى جهــة التــأمین إصــدار البینبتغطیــة الت

  .أسبوعین من تاریخ سریان التغطیة
: قنوات تقديم اخلدمات الطبية   ثالثاً

  (مقدمي اخلدمات الطبية)
  )40المادة (

  قنوات تقديم خدمات التأمني الصحي
یــتم تقــدیم خـــدمات التــأمین الصـــحي عــن طریــق المؤسســـات الطبیــة التـــي 

  الصحي وذلك من خالل القنوات التالیة: تتعاقد معها جهات التأمین
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  مراكز وعیادات طب األسرة. -1
  صیة.العیادات التخص -2
  الشركات الطبیة. -3
  المصحات والمستشفیات اإلیوائیة. -4
  المراكز التشخیصیة والعالجیة. -5
  المختبرات والمعامل التشخیصیة. -6
  الصیدلیات. -7

ة واألخالقیـة وعلى هذه الجهات تقدیم الخدمات الطبیة وفقًا للمعـاییر المهنیـ
المقــررة وطبقــًا لألســالیب العلمیــة المتعــارف علیهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار مــا 

  یتحقق من تقدم طبي في هذا الشأن.
  )41مادة (

  قنوات تقديم اخلدمات الصحية املمولة من الدولة
یـتم تقــدیم الخــدمات الممــول مــن المیزانیــة العامــة عــن طریــق مرافــق الدولــة 

  والمتمثلة في:
  الصحة العامة. وحدات -1
  مراكز مكافحة األمراض. -2
  المستشفیات العامة. -3
  المستشفیات الجامعیة. -4

  )42مادة (
  اشرتاطات اعتماد مقدمي اخلدمات الطبية

تقوم وزارة الصحة باعتمـاد مقـدمي الخـدمات الطبیـة (العامـة والخاصـة) فـي 
  حدود الشروط التالیة:

د تــم منحــه اإلذن أن یكــون مرفــق الرعایــة الصــحیة فــي القطــاع الخــاص قــ -1
  الالزم إلصدار ترخیص مزاولة النشاط من وزارة الصحة.

أن یكون األفراد القائمون على توفیر الرعایة الصحیة مرخصًا لهـم بمزاولـة  -2
  المهنة.

أن یكـــون مرفـــق الرعایـــة الصـــحیة (العـــام والخـــاص) مســـتوفیًا اإلجـــراءات  -3
ت والتعلیمــات التــي المتعلقــة بالمحافظــة علــى الجــودة النوعیــة وفقــًا للقــرارا

  تصدر من وزارة الصحة.
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  أي شروط أخرى یتطلبها اعتماد المرفق وفق التشریعات النافذة.و  -4
  )43مادة (

  اعتماد مقدمي اخلدمات الطبية
یتم اعتماد مقدمي الخدمات الطبیة بموجب إخطار كتـابي صـادر مـن الجهـة 

وي المقــرر المختصــة فــي وزارة الصــحة، ویتعــین تســدید المقابــل المــالي الســن
  حسب ما یحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الصحة.

  )44مادة (
  سحب اعتماد مقدمي اخلدمات الطبية

یجــوز لـــوزارة الصـــحة ســـحب اعتمـــاد مقـــدم الخـــدمات الطبیـــة فـــي الحـــاالت 
  اآلتیة:

  إلغاء أو سحب ترخیص مزاولة النشاط من قبل الجهة المختصة. -1
لومـات تشـیر إلـى عـدم مقـدرة مقـدم الخـدمات حصول وزارة الصحة على مع -2

  الطبیة على الحفاظ على صحة المنتفعین.
  یل أو إساءة استخدام.مقدم الخدمات الطبیة بحاالت تحا في حالة تورط -3
فــي حالــة عــدم تقــدیم مــا یفیــد بتطبیــق معــاییر ومتطلبــات الجــودة كمــا فــي  -4

  الباب العاشر من هذه الالئحة.
  لمالي لالعتماد/ تجدید االعتماد.في حالة عدم دفع المقابل ا -5

وتقــوم وزارة الصــحة فــي هــذه الحالــة بإخطــار جهــة التــأمین المتعاقــد معهــا 
  مقدم الخدمات الطبیة بذلك.

  )45مادة (
  عدم جتديد اعتماد مقدمي اخلدمات الطبية

في حـال لـم یقـم مقـدم الخـدمات الطبیـة بطلـب تجدیـد االعتمـاد خـالل السـنة 
الصحة بعد مضي سنة أو أكثر بطلب االعتمـاد فإنـه یجـوز  التالیة وتقدم لوزارة

لوزارة الصحة المطالبة بالتسدید عن الفترة الماضیة بغض النظر عن مدتها ما 
لم یثبت رسمیًا ومـن خـالل محاسـب قـانوني معتمـد یفیـد بعـدم وجـود أي عالقـة 

  أو دخل خالل المدة المذكورة مع جهات التأمین.
بالتأكــد مــن ذلــك ویجــوز لهــا رفــض أي تقریــر  علــى أن تقــوم وزارة الصــحة

  متى ما شك في صحته.
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   الباب السابع
  اإلشراف على نشاط التأمني الصحي

  (أهداف ونطاق اإلشراف)
  )46مادة (

  الرقابة على مشولية التغطية التأمينية
تتـولى هیئـة الرقابـة التأكـد مـن قیـام أطـراف العالقـة التأمینیـة بتنفیـذ المهـام 

  المناطة بهم بموجب هذه الالئحة.والمسؤولیات 
  )47مادة (

  طلب معلومات وبيانات
یجوز للهیئة طلب أي معلومات وبیانات من جهة التـأمین والجهـات األخـرى 

  المعنیة حول جمیع المسائل المتعلقة بنظام التأمین الصحي.
كما لها وفي حـاالت خاصـة فیمـا یتعلـق بـالبنود العامـة للتـأمین الصـحي أن 

اذج وغیــر ذلــك مــن المكاتبــات التــي تســتخدمها جهــات التــأمین مــع تطلــب النمــ
أصحاب العمل ومنتفعي ومقـدمي الخـدمات الطبیـة، وكـذلك العقـود الموقعـة مـع 

  شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي.
  )48مادة (

  التحقق من إجراءات وضوابط تطبيق التغطية التأمينية
بــالتحقق مـــن إجـــراءات یحــق للهیئـــة خــالل مـــدة منتظمـــة أو فــي أي وقـــت 

ــة فــي المجــال  ــأمین العامل ــى جهــات الت ــة عل ــة التأمینی ــق التغطی وضــوابط تطبی
  الصحي بالتنسیق مع الجهة المختصة.

  )49مادة (
  توفري البيانات واملعلومات األساسية

تقـــوم الهیئـــة بتـــوفیر بیانـــات ومعلومـــات أساســـیة إحصـــائیة حـــول التـــأمین 
ت التـــأمین وشـــركات إدارة المطالبـــات الصـــحي، كمـــا تقـــوم بنشـــر قائمـــة بجهـــا

  التأمینیة على موقعها اإللكتروني بشبكة المعلومات الدولیة.
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  الباب الثامن
  شركة إدارة مطالبات التأمني الصحي

  )50مادة (
  ممارسة شركات إدارة مطالبات التأمني الصحي

تتولى ممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمین شركات مساهمة مؤسسة طبقـًا 
م. بشــأن النشــاط التجــاري، ویكــون مــن 2010) لســنة 23كــام القــانون رقــم (ألح

  ضمن أغراضها نشاط إدارة مطالبات التأمین الصحي.
على أن یكون من بین المسؤولین عن إدارة الشـركة عضـوین یكـون أحـدهم 
حاصًال على مؤهل جامعي في اإلدارة، ولدیه خبرة التقل عن خمس سـنوات فـي 

ــة، وآخــر متحصــل علــى أعمــال اإلدارة أو فــ ي التخصصــات األخــرى ذات العالق
ه خبــرة علمیــة ــــل جــامعي مــن إحــدى الكلیــات الطبیــة أو مــا یعادلهــا ولدیــــــــمؤه

  تقل عن خمس سنوات على أن یكون أحدهما قائمًا باإلدارة الفعلیة.ال 
  )51مادة (

  تسجيل شركات إدارة مطالبات التأمني الصحي
  اطواإلذن هلا مبزاولة النش 

تقدم الشركة للهیئة بعد تأسیسها طلبًا بتسجیلها واإلذن لها بمزاولـة النشـاط 
  مصحوبًا بالمستندات اآلتیة:

  المستند الدال على تسجیل الشركة في السجل التجاري. -1
  نسخة من عقد التأسیس مصدقًا علیه من مصلحة الضرائب. -2
  نسخة من النظام األساسي للشركة. -3
ســجلة لــدى مصـرف لیبیــا المركــزي تثبــت أن شـهادة مــن أحــد المصـارف الم -4

  الشركة قد قامت بسداد الجزء الواجب أدائه بالكامل.
ـــي اإلدارة فیهـــا  -5 ـــس إدارة الشـــركة والقـــائمین ف بیـــان بأســـماء أعضـــاء مجل

  وملخص سیرتهم الذاتیة.
ــأمین ومقــدمي  -6 ــات التــي ســتبرمها مــع جهــات الت نســخ مــن نمــاذج االتفاقی

  الخدمات الطبیة.
ـــة األولـــى والثانیـــة متضـــمنة وصـــفًا خطـــة عمـــل الشـــ -7 ركة للســـنوات المالی

  للخدمات والتسهیالت التي تقدمها والخطط المستقبلیة لتطویر عملها.
  دراسة الجدوى االقتصادیة للشركة. -8
  أیة معلومات أو بیانات أو مستندات أخرى قد تطلبها الهیئة لهذا الغرض. -9
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قرار من وزیر االقتصـاد  ویصدر بتسجیل الشركة واإلذن لها بمزاولة نشاطها
خـــالل شـــهر مـــن تـــاریخ اســـتیفاء التســـجیل، وینشـــر هـــذا القـــرار فـــي الجریـــدة 

  الرسمیة على نفقة الشركة.
  )52مادة (

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

 .سجل البرامج الصحیة  
 .سجل جهات تقدیم خدمات الرعایة الصحیة  
  الوسطاء والوكالء اإلداریین.سجل  
 .سجل المطالبات  

للهیئـــة أن تلتـــزم الشـــركة بمســـك ســـجالت أخـــرى وفقـــًا لمـــا تـــراه ضـــروریًا  -2
  لمزاولة النشاط.

على الشركة االحتفاظ بسجالت أو دفاتر أصولیة لجمیـع البیانـات المتعلقـة  -3
ــأمین الصــحي ومقــدم ــي تعقــدها مــع جهــات الت ــات الت ي بأعمالهــا واالتفاقی

  أمین على حدى.ت الطبیة وذلك لكل جهة تالخدما
في حالة انتهاء االتفاقیة المبرمة بین شـركة إدارة مطالبـات التـأمین وجهـة  -4

ــع الســجالت  ــأمین ألي ســبب تلتــزم الشــركة بتزویــد جهــة التــأمین بجمی الت
  ) من هذه المادة.3والدفاتر المذكورة في الفقرة (

ة للسـنة المالیـة مراجعـة حسـب بیاناتها الختامیـبعلى الشركة تزوید الهیئة  -5
  األصول خالل ثالثة أشهر من تاریخ انتهاء السنة المالیة من كل عام.

  ) 53مادة (
  مهام شركات إدارة مطالبات التأمني الصحي 

  تمارس شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي المهام الرئیسیة التالیة:
صحي والتي تتطلب وجود تخصصـات أي أعمال تتعلق بمطالبات التامین ال -1

معینــة للقیــام بفحــص ودراســة المطالبــات التــي تنشــأ ویترتــب علــى حــدوثها 
  دفع تعویضات لحامل الوثیقة من قبل جهة التأمین.

أي أعمال تتعلق بإدارة البرامج الطبیة الصادرة من جهات التأمین أو مقـدم  -2
تطویرهــــا،  الخـــدمات الطبیــــة والتــــي تخضــــع للقــــانون كحــــد أدنــــى (و/ أو)
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باإلضــافة إلــى الدراســات اإلكتواریــة، والتــدریب ضــمن مجــال عمــل الشــركة، 
  واألبحاث (و/ أو) أیة أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة.

تقدیر التعویضات الناشئة عن تكلفة خدمة الحاالت الطارئة المقدمـة خـارج  -3
بكة الشبكة مقارنة بقیمة التكلفة الفعلیة للخدمة الطبیة المقدمـة داخـل الشـ

  سواء داخل (و/ أو) خارج الدولة.
القیام بأعمال التسویات المالیة للمطالبات المستلمة أو غیر المستلمة مـن  -4

  مقدم الخدمات الطبیة (و/ أو) جهة التأمین (و/ أو) حامل الوثیقة.
إعــــداد نظــــام محاســــبي إلدارة التــــأمین الصــــحي وضــــبط النفقــــات الطبیــــة  -5

  وتنفیذها وتسویقها وتطویرها.
  اد نظام محاسبي إلدارة الخدمات التأمینیة وتسویقها وتطویرها.إعد -6

  )54مادة (
  الطبية من  اتمتابعة إصدار املطالب

  قبل مقدمي اخلدمات الطبية
تكــون متابعــة إصــدار المطالبــات الطبیــة مــن قبــل مقــدمي الخــدمات الطبیــة، 

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

مناولــة مــن المــریض أو مــن ینــوب عنــه وذلــك عنــد حصــوله علــى خــدمات 
  ة.ــخارج الشبك

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

ــي لشــركة إدارة  -3 ــل مقــدم خدمــة العــالج الطب ــات مــن قب ــع المطالب متابعــة رف
كافــــة الخــــدمات الطبیــــة المقدمــــة مطالبــــات التــــأمین الصــــحي والمتعلقــــة ب

  ن.ـــــللمؤم
متابعــة إنهــاء إجــراءات إصــدار المطالبــات مــن مقــدم خدمــة العــالج الطبــي  -4

  عن الخدمات الطبیة المقدمة للمؤمن علیهم.
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  )55مادة (
  إجراء حتقيق

یحق لشركة إدارة المطالبات الطبیة إجراء التحقیـق الـالزم إذا دعـت الحاجـة 
ریض في مركـز تقـدیم الخـدمات الطبیـة) مـن قبـل فنیـي لذلك (كمراجعة ملف الم

ات التـأمین الصـحي ـــــة مطالبــــدین لدى شركـــاء المعتمـــة (و/ أو) األطبــالتسوی
التأمین باسـتخدام كافـة الوسـائل الممكنـة بمـا فـي ذلـك السـجالت  (و/ أو) جهة

انون وهـذه الرسمیة التابعة لمقدم الخـدمات الطبیـة، وذلـك وفـق مـا ورد فـي القـ
  ة.ـــــالالئح

  )56مادة (
  املطالبة باملستحقات

علـــى مقــــدم خــــدمات الطبیــــة المطالبـــة بمســــتحقاته المترتبــــة علــــى عــــالج 
المنتفعین وبالشكل المتفق علیه مع شركة إدارة المطالبات الطبیة خالل مدة ال 

  ) تسعون یومًا من تاریخ االستحقاق.90تزید على (
  )57مادة (

  تقديم شكوى
حال وجود أي مخالفة یرتكبهـا أحـد األطـراف یحـق للطـرف الـذي ارتكبـت في 

  شعار الهیئة بذلك.ذه المخالفة أفي حقه ه
  )58مادة (

  إعداد التقارير
تعــد شــركة إدارة مطالبــات التــأمین الصــحي تقــاریر إحصــائیة ربــع أو نصــف 
ســـنویة أو ســـنویة توضـــح مؤشـــرات إحتـــواء التكـــالیف لتقـــدیم الخدمـــة الطبیـــة 

ــد وكــذل ــتم تزوی ــة والجــاري إنهائهــا، وی ــات المدفوعــة والمؤجل ك إجمــالي المطالب
یــوم عمــل مـن تــاریخ صــدور هــذه  15الهیئـة بنســخة مــن هــذه التقـاریر خــالل (

  التقاریر) و/ أو في أي وقت تطلب الهیئة ذلك. 
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  )59مادة (
  قيد على شركات إدارة مطالبات التأمني الصحي

التــأمین الصــحي بتملــك (أو المســاهمة ال یســمح ألي شــركة إدارة مطالبــات 
  في رأس المال) أو تشغیل أي منشآت طبیة أو جهات تأمین صحي.

كمــا ال یجــوز لشــركة إدارة مطالبــات التــأمین الصــحي  بیــع (و/ أو) تســویق 
وثائق تأمین صحي، كما یجب على هذه الشركة إبرام وثـائق تـأمین صـحي مـع 

ینیـة المنصـوص علیهـا فـي الوثیقـة جهات التأمین للحصول على التغطیـة التأم
  لمنتسبي شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي.

  )60مادة (
  تعويضات لصاحل جهة التأمني

ـــر بشـــأن أي تعویضـــات  ـــدى الغی ـــة ل ـــات الطبی ـــولى الشـــركة إدارة المطالب تت
لصــالح جهــة التــأمین (و/ أو) لصــالح المنتفــع مــن الوثیقــة الصــادرة عــن جهــة 

  جهة التأمین. التأمین بموجب عقد مع
  )61مادة (

  إدارة املطالبات الناجتة عن التشخيص واملبالغ املالية
تلتزم شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي بتدقیق ومراجعة المطالبـات وفـق 

) مـن هـذه الالئحـة، 14المنافع المحددة في وثیقـة التـأمین الـواردة فـي المـادة (
  تأمینیة.مع التقید بشروط العقد المبرم مع الجهة ال
  )62مادة (

  إدارة املطالبات
لشــركة إدارة مطالبــات التــأمین الصــحي البــدء فــي إدارة المطالبــات الطبیــة 
اعتبارًا من تاریخ توقیع عقد إدارة خدمات المطالبات الطبیة (ما لم یحـدد العقـد 

  تاریخًا آخر لذلك).
  )63مادة (

  مسؤولية شركة إدارة املطالبات
مین الصـــحي ال تتحمـــل شـــركة إدارة  مطالبـــات ألغـــراض تطبیـــق نظـــام التـــأ

التـأمین الصـحي مسـؤولیة أیـة مطالبـة بخـدمات طبیـة إذا قـدمت تلـك الخــدمات 
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إثر وقوع حادث في محل العمل أو نشـوء أمـراض مهنیـة ضـمن التعریـف الـوارد 
  في قانون الضمان االجتماعي.

ذا قامت جهة التـأمین بتـوفیر تلـك الخـدمات الطبیـة، واتضـح فیمـ ا بعـد أن وإ
صندوق الضمان االجتماعي یجب أن یغطي تلك الخـدمات، تقـوم جهـة التـأمین 
بمطالبـــة صـــندوق الضـــمان االجتمـــاعي بتحمـــل مـــا دفعتـــه جهـــة التـــأمین مـــن 
مصـــروفات، ویمكـــن لشـــركة إدارة مطالبـــات التـــأمین الصـــحي القیـــام بالتســـویة 

  لغرض تحصیل هذا التعویض بموجب تفویض خطي من جهة التأمین.
  )64ادة (م

  إنهاء إجراءات التعويض
تقوم شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي بإنهاء إجراءات التعـویض ضـمن 
الحـــدود التـــي تلتـــزم بهـــا شـــركة التـــأمین فـــي تـــوفیر الخـــدمات غیـــر المشـــمولة 
ذا قـــام صـــندوق الضـــمان االجتمـــاعي بتقـــدیم  بقـــانون الضـــمان االجتمـــاعي، وإ

 علي الـرغم مـن كـونن مع جهة تأمین خدمات صحیة لشخص یرتبط بعقد تأمی
صـندوق تعـویض باالخیرة ملزمة بتوفیر تلك الخـدمات فـإن جهـة التـأمین تلتـزم 

  الضمان االجتماعي عن المصروفات التي نشأت في هذا الصدد.
  )65مادة (

  رقابة شركة إدارة املطالبات
تفـع تقوم شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي بالتأكد من قیام كـل منتفـع ین

بخــدمات طبیــة بــدفع مبلــغ االقتطــاع والتحمــل بموجــب ســند اســتالم صــادر عــن 
مقدم الخدمات الطبیة، وذلك حسب ما هو موضـح فـي الوثیقـة عـدا فـي حـاالت 
االسعاف واإلیواء، كمـا ال یجـوز لمقـدم خدمـة العـالج الطبـي التنـازل عـن مبلـغ 

دارة مطالبــات المشـاركة فــي الــدفع حسـب نــوع الوثیقــة، كمــا یجـب علــى شــركة إ
  التأمین الصحي بإبالغ عن أي مقدم خدمة یخالف ذلك.

  )66مادة (
  التزامات شركات إدارة مطالبات التأمني الصحي

  تلتزم شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي بما یلي:
 التقید بالتغطیة التأمینیة والمنافع حسب وثیقة التأمین الصحي. -1
طبیـة مـع أي جهـة تأمینیـة مـأذون لهـا إبرام عقد إدارة خدمات المطالبات ال -2

بمزاولة النشاط ومقدمي الخدمات الطبیة المعتمدین ألغـراض إدارة وتسـویة 
 المطالبات الطبیة فقط.



  341رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

ــة عامــة، التــي  -3 ــة المقبول ــة واألخالقی ــاییر المهنی ــًا للمع ــدیم الخــدمات وفق تق
ین تتفق واألسالیب الطبیة الحدیثة المقبولة والمتعارف علیهـا مـع األخـذ بعـ

االعتبـــار مـــا یتحقـــق فـــي مجـــال الطـــب، وال یجـــوز لشـــركة إدارة مطالبـــات 
 التأمین الصحي إدارة خدمات ال تتوافق مع ما أشیر إلیه أعاله.

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

وعیــة الصــادرة عــن التقیـد بــاإلجراءات المتعلقــة بالمحافظــة علـى الجــودة الن -5
وزارة الصـــحة عنـــد قیـــام شـــركة إدارة مطالبـــات التـــأمین الصـــحي بمراجعـــة 
المستندات والسجالت ذات العالقة بالتعویضـات الناشـئة فـي شـبكة مقـدمي 

 الخدمة المعتمدة والمتعاقدة مع جهات التأمین.
تنهي شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي أي خالف قـد ینشـأ بینهـا وبـین  -6

یــوم كحــد أقصــى) مــن  30التعاقــد بشــأن أي مطالبــة طبیــة خــالل ( أطــراف
تــاریخ اســتحقاق المطالبــة بشــرط عــدم تــأثر تــوفیر الخدمــة للمــؤمن علــیهم 

 ویمكن الرجوع إلى الهیئة خالل هذه الفترة (و/ أو) في أي وقت.
التقید بإجراءات الحـذف واإلضـافة واإللغـاء للمـؤمن علـیهم مـن قبـل جهـات  -7

اعــاة مــا یصــدر عــن الهیئــة مــن تعلیمــات وقــرارات فــي هــذا التــأمین، مــع مر 
 أن.ــــالش

  )67مادة (
  انتهاء التزامات شركات إدارة مطالبات

  التأمني الصحي 
تنتهي التزامات شركة إدارة مطالبـات التـأمین الصـحي بنهایـة (و/ أو) فسـخ 

 نهایـــة التغطیـــة التأمینیـــة مـــعبعقـــد إدارة خـــدمات المطالبـــات الطبیـــة (و/ أو) 
أشــهر  3ضـرورة تســویة جمیــع المطالبــات والوصــول إلــى تســویة نهائیــة خــالل 

بحد أقصى بعد نهایة التغطیة التأمینیة حسب ما ورد فـي القـانون وأحكـام هـذه 
  ة.ـــــالالئح

  )68مادة (
  إجراءات إلغاء أو إيقاف إذن مزاولة النشاط 

  لشركات أداة مطالبات التأمني الصحي
و إیقاف إذن مزاولة النشاط لشـركات إدارة مطالبـات للجهة المختصة إلغاء أ

  التأمین الصحي  وفق اإلجراءات التالیة:
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في حـال وجـود مالحظـات علـى أداء إدارة شـركة مطالبـات التـأمین الصـحي  -1
 30مــن قبــل الهیئــة، توجــه اإلنــذارات كتابیــًا (لمــرتین كحــد أقصــى) خــالل (

) مــــن تــــاریخ معرفــــة و/ أو اســــتالم الهیئــــة ال مالحظــــات علــــى أداء یومــــًا
الشــركة، ویجـــب علـــى شــركة إدارة مطالبـــات التـــأمین الصــحي الـــرد كتابیـــًا 

یومًا عمـل) بحـد أقصـى مـن  30واستیفاء أي مالحظات على أدائها خالل (
 یوم عمل) من تاریخ اإلنذار الثاني. 15تاریخ اإلنذار وخالل (

حالـة الدراسـة للجهـة المختصـة بعـد تـوفر شـ -2 روط إلغـاء دراسة رد الشركة وإ
 اإلذن الممنوح.

تحدید مدة إیقاف اإلذن في نص القـرار الصـادر بحـق الشـركة حسـب حجـم  -3
 ونوع وتأثیر المالحظات على أداء الشركة.

فـي حالـة إلغــاء إذن مزاولـة النشــاط فـإن الشــركة تظـل ملتزمــة بـأداء إنهــاء  -4
أي تكــالیف أو تعویضــات تقــع علــى عــاتق الشــركة أو أیــة حقــوق مترتبــة 

 ا.ـــــعلیه
لطبیــة ووزارة الصــحة والجهــات اإبــالغ جهــات التــأمین ومقــدمي الخــدمات  -5

 ذات العالقة كتابیًا بقرار إیقاف أو إلغاء إذن مزاولة النشاط.
اإلعالن في موقع الهیئة على شبكة المعلومات الدولیـة والصـحف المحلیـة  -6

 عن قرار إیقاف أو إلغاء إذن مزاولة النشاط.
  الباب التاسع

  ت بني أطراف العالقة التأمينيةالعالقا
  )69مادة (

  بطاقة التأمني الصحي
تحــــدد اشــــتراطات تصــــمیم بطاقــــة التــــأمین الصــــحي األساســــي ومحتویاتــــه 
باالتفـــاق المشـــترك بـــین صـــندوق التـــأمین الصـــحي العـــام ومقـــدمي الخـــدمات 

  ة.ـــــــالطبی
وتصــدر لكـــل منتفـــع بطاقـــة مـــن الصـــندوق بمقابـــل مـــادي یدفعـــه المشـــترك 

  صندوق وفق الئحة اشتراكات الصندوق المعتمدة.لل
  )70مادة (

  التزامات أطراف العالقة التأمينية
ـــأمین الصـــحي  ـــأمین وشـــركات إدارة مطالبـــات الت تلتـــزم كـــل مـــن جهـــات الت
ومقــدمي الخــدمات الطبیــة (العامــة والخاصــة) وأصــحاب المهــن الحــرة العــاملین 

  في مجال التأمین الصحي بمراعاة ما یلي:
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ــدیم -1 ــة عامــة، التــي  تق ــة المقبول ــة واألخالقی ــاییر المهنی ــًا للمع الخــدمات وفق
تتفق واألسالیب الطبیة الحدیثة المقبولة والمتعارف علیهـا مـع األخـذ بعـین 
االعتبار ما یتحقق من تقدم في مجال الطب،  وال یجـوز لمقـدمي الخـدمات 

أشــیر  التقــدم بمطالبــات لشــركات التــأمین لتقــدیم خــدمات ال تتوافــق مــع مــا
 اله.ـــــإلیه أع

أن تكــــون اإلجــــراءات الطبیــــة مقصــــورة علــــى مــــا تتطلبــــه حاجــــة العــــالج  -2
 ة.ــــالضروری

  )71مادة (
  املعايري املهنية ألطراف العالقة التأمينية

على أطراف العالقة التأمینیـة وهـم (حملـة الوثـائق وجهـات التـأمین الصـحي 
التــأمین الصــحي) كــل فیمــا ومقــدمي الخــدمات الطبیــة وشــركات إدارة مطالبــات 

  یخصه اتباع المعاییر المهنیة المتعارف علیها في تنفیذ ما یلي:
 تسدید األقساط في وقتها من قبل حملة الوثائق إلى جهات التأمین. -1
ــأمین إلــى مقــدمي الخــدمات  -2 ســرعة إعطــاء الموافقــات مــن قبــل جهــات الت

ت مقـــدمي الطبیــة علـــى تقـــدیم العـــالج للمنتفعـــین، وســـرعة تســـویة مطالبـــا
 ة.ــــالخدمات الطبی

سرعة وسهولة توفیر الخدمة العالجیة من قبل مقـدمي الخدمـة للمنتفعـین،  -3
وســـرعة قیـــام مقـــدمي الخـــدمات الطبیـــة بمطالبـــة جهـــات التـــأمین بتســـویة 

 ات.ـــــالمستحق
نهاء المطالبات الطبیة من قبل شركات إدارة المطالبات الطبیة. -4  متابعة وإ

  )72مادة (
  طراف العالقة التأمينيةقيد على أ

ال یسمح لجهات التأمین وشركات إدارة مطالبـات التـأمین الصـحي بتملـك أو 
تشغیل مرافق لغرض الرعایة الصـحیة للمـؤمن علـیهم وكـذلك ال یسـمح للمرافـق 

  الصحیة الخاصة بامتالك شركات تأمین صحي.
  )73مادة (

  طرفا التعاقد
الوثیقــة (صـاحب العمــل) وجهــة  طرفـا التعاقــد فـي وثیقــة التــأمین همـا حامــل

  ن.ـــــالتأمی
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  )74مادة (
  التأكد من صحة هذه املعلومات

على صاحب العمل تزوید جهة التأمین بجمیع المعلومات التي تطلبها جهـة 
ـــي صـــحة هـــذه  ـــة للشـــك ف ـــررات معقول ـــوفر لجهـــة التـــأمین مب ذا ت ـــأمین، وإ الت

عــد قیامهــا بإرفــاق مــا المعلومــات یمكــن لجهــة التــأمین أن ترفــع األمــر للهیئــة ب
  یثبت ذلك.

ـــى طلـــب الهیئـــة بتقـــدیم كافـــة المســـتندات  ویلتـــزم صـــاحب العمـــل بنـــاء عل
  المطلوبة واطالع ممثلي الهیئة في مقر صاحب العمل على تلك المستندات.

  )75مادة (
  شرح وايضاح وثيقة التأمني

یقـــوم صـــاحب العمـــل بشـــرح وایضـــاح الوثیقـــة وحـــدود التغطیـــة للمنتفعـــین 
  ا.ـــولین بهالمشم

  )76مادة (
  توقيع اجلزاءات

مــع عــدم اإلخــالل بمــا تقضــي بــه األنظمــة والتعلیمــات یقــوم صــاحب العمــل 
ة االسـتخدام ئبتنفیذ الجزاءات المقررة قانونًا بحق المنتفع الذي تثبت علیه إسـا

  ل.ـــأو التحالی
  )77مادة (

  مسؤولية مقدم خدمة العالج الطبي
خدمة العالج الطبي في حالة قیام أحد موظفیـه تكون المسؤولیة على مقدم 

  أو أعضائه باالحتیال أو إساءة االستخدام أو التزویر عند تقدیم الخدمة.
  )78مادة (

  إعادة بطاقات التأمني
علــى صــاحب العمــل إعــادة بطاقــات التــأمین إلــى جهــة التــأمین عنــد تــرك 

عـــن أیـــة  الو ؤ المنتفــع لدیـــه أو عنـــد انتهـــاء مـــدة وثیقـــة التـــأمین، ویكـــون مســـ
  مصاریف تنشأ نتیجة عدم االلتزام بهذا الشرط. 
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  )79مادة (
  الوفاء بالتزامات توفري املنافع

تقــوم جهــة التــأمین فــي ســبیل الوفــاء بالتزاماتهــا نحــو تــوفیر المنــافع بــإبرام 
  عقود خدمات طبیة مع مقدمي الخدمات الطبیة المعتمدین.

  )80مادة (
  خلدمة املعتمدةاإلحالة إىل مراكز شبكة مقدمي ا

في الحاالت الطارئة فقط یمكن تلقي العالج لدى األخصـائیین والمستشـفیات 
دون إحالة من مرفق رعایة صحیة أولیة، ویسري هذا الحكم أیضًا على العـالج 
ــأمین عقــودًا  ــة ممــن لــم توقــع معهــم جهــة الت بواســطة مقــدمي الخــدمات الطبی

لتأمین على مواصلة العـالج فـي للخدمات الطبیة، وفي حالة عدم موافقة جهة ا
هــذا المركــز یــتم نقلهــم بعــد اســتقرار حــالتهم الصــحیة إلــى أحــد مراكــز شــبكة 

  مقدمي الخدمة المعتمدة.
  )81مادة (

  عقد اخلدمات الطبية
یلتـــزم أطـــراف العالقـــة التأمینیـــة االســـتعانة بتوقیـــع عقـــد لتقـــدیم الخـــدمات 

  ي:الطبیة، على أن یراعي التعاقد على األقل ما یل
 الحقوق وااللتزامات المشتركة والجزاءات الواجبة في حالة اإلخالل بها. -1
التــزام مقــدم خدمــة العــالج الطبــي بمســتوى الجــودة النوعیــة وفقــًا للشــروط  -2

 واإلجراءات المعتمدة من الجهة المختصة في وزارة الصحة.
ــة التكلفــة وفقــًا  -3 ــزام مقــدم خدمــة العــالج الطبــي بمراعــاة متطلبــات فعالی الت

) مـــن هـــذه الالئحـــة وأن یهیـــئ مـــا یقدمـــه مـــن عـــالج 70حكـــام المـــادة (أل
 ووصفات طبیة بما یتفق مع ذلك.

ــــالغ المســــتحقة عــــن  -4 جــــراءات التســــویة، وتســــویة المب ــــدار األجــــور وإ مق
 الوصفات الطبیة التي تم صرفها.

 االشتراطات المسبقة لتوجیه اإلنذارات ومهلة تلك اإلنذارات. -5
 لناشئة عن عقد الخدمات الطبیة.طریقة تسویة المنازعات ا -6
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  )82مادة (
  تنظيم العالقة بني األطراف املعنية

على مقدم خدمة العالج الطبـي التحقـق مـن هویـة المنتفـع، وفـي حالـة قیـام 
مقــدم خدمـــة العــالج الطبـــي بعــالج شـــخص مــن غیـــر المنتفعــین فإنـــه یتحمـــل 

  الج.ــــتكالیف هذا الع
  )83مادة (

  خدمة العالج الطبياملطالبة مبستحقات مقدم 
علــى مقــدم خدمــة العــالج الطبــي المطالبــة بمســتحقاته المترتبــة علــى عــالج 
ــى  المنتفعــین وبالشــكل المتفــق علیــه مــع جهــة التــأمین خــالل مــدة ال تزیــد عل

)90.   ) تسعون یومًا
  )84مادة (

  إلغاء عقد تقديم اخلدمات الطبية 
دمات الطبیة مع جهـة یجوز لمقدم خدمة العالج الطبي إلغاء عقد تقدیم الخ

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

  الحالة على جهة التأمین إبالغ أصحاب العمل بذلك.
  )85ة (ماد

  تزويد حامل الوثيقة ببطاقات التأمني
عنـد بـدء سـریان التغطیـة التأمینیـة تزویـد حامـل الوثیقـة  على جهة التـأمین

ببطاقــات التــأمین للمنتفعــین وكــذلك كتیبــات توضــیحیة تتضــمن الوثیقــة ونطــاق 
التغطیــة التأمینیــة وحــدودها وشــبكة مقــدمي الخــدمات الطبیــة المعتمــدة، وعلــى 
ـــة  ـــد بـــدء التغطیـــة التأمینی ـــي عن صـــاحب العمـــل تســـلیمها بشـــكل رســـمي وفعل

ن، وعلى جهة التـأمین إبـالغ شـبكة مقـدمي الخـدمات الطبیـة المعتمـدة للمنتفعی
بانضــمام حامــل الوثیقــة إلــى التغطیــة التأمینیــة وكــذلك التغطیــات اإلضــافیة إن 

  دت.ــــــوج
  )86مادة (

  مراعاة ظروف املنتفعني
علــى جهــة التــأمین وحامــل الوثیقــة مراعــاة ظــروف المنتفعــین وذلــك بتقــدیم 

طبیـة تتناسـب مـع احتیاجـات المنتفعـین ومواقـع عملهـم، شبكة مقدمي خـدمات 
  بشكل ال یستدعیهم للحصول على الخدمة من مقدم خدمة خارج الشبكة.
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  )87مادة (
  طلب املوافقة من جهة التأمني على اإلجراء الطبي

یجب على مقدم خدمة العالج الطبـي طلـب الموافقـة مـن جهـة التـأمین علـى 
  لك وبأسرع وقت ممكن.اإلجراء الطبي عند الضرورة لذ

  )88مادة (
  تعيني أطباء

على جهة التأمین أن تعین لدیها طبیـب أو أكثـر بدرجـة أخصـائي فمـا فـوق 
مرخص له من قبـل المجلـس الصـحي العـام للتحقـق مـن اشـتراطات العـالج فـي 

  حدود فعالیة التكلفة أثناء عالج أحد المنتفعین.
  )89مادة (

  اشرتاطات تعيني أطباء
ـــدى جهـــات التـــأمین اســـتقالل مهنـــي وال یكـــون لألطبـــ اء المعینـــین للعمـــل ل

یخضــعون فــي آرائهــم إال للمقتضــیات الطبیــة فــي مباشــرتهم لمهــام المراقبــة وال 
  عالج المنتفعین.لهم التدخل في العالج الطبي، أو  یحق

  )90مادة (
  مراقبة مقدمي اخلدمات الطبية

وید األطبـاء العـاملین فـي یلتزم مقدم خدمة العالج الطبي أو المؤمن لهم بتز 
جهــات التــأمین بجمیــع المعلومــات المطلوبــة، وأن یضــعوا تحــت تصــرفهم كافــة 

) مــن هــذه 88المسـتندات الالزمــة للقیــام بأعمـال المراقبــة وفقــًا ألحكـام المــادة (
الالئحـــة ویجـــوز لألطبـــاء دخـــول عنـــابر المستشـــفى ومكاتـــب اإلشـــراف الطبـــي 

لج فیــه أحــد المنتفعــین، أو یجــري فیــه والملفــات الطبیــة لمستشــفى مــرخص عــو 
عالجــه وذلــك حینمــا تقتضــي الضــرورة إلنجــاز مهمــات المراقبــة المســندة إلــیهم 

  بالتنسیق مع الجهة المعنیة.
  )91مادة (

  مستحقات مقدمي اخلدمات الطبية
تتم التسویات المالیة بین أطـراف التعاقـد وفـق القـانون واللـوائح والتعلیمـات 

  مراعاة ما یلي: الصادرة بمقتضاه مع



  348رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

تتم إجراءات تحصیل مستحقات إدارة المطالبات الطبیة باالتفـاق بـین جهـة  -1
التأمین وشركات إدارة مطالبات التـأمین الصـحي ومقـدمي الخـدمات الطبیـة 

 مع التقید بما یصدر عن الجهات المختصة والمعنیة من تعلیمات.
لتـأمین الصـحي تقوم جهة التأمین بسداد مستحقي شـركات إدارة مطالبـات ا -2

وتكــون جهــات التــأمین المســؤول األول عــن دفــع هــذه المســتحقات وفــق 
 ترتیبات السداد المتفق علیها مع االلتزام بما ورد في هذه الالئحة.

ـــأمین الصـــحي  - 3 ـــة عـــدم ســـداد مســـتحقات شـــركات إدارة مطالبـــات الت ـــي حال ف
الصـحي التـأمین فإنـه یحـق لشـركة إدارة مطالبـات التـأمین  المترتبة علي جهـة

 أمین.ـــفسخ عقد إدارة خدمات المطالبات الطبیة المبرم مع جهة الت
تدرج العموالت ونسب الخصم المتفق علیها مع جهـة التـأمین ضـمن مـوارد  -4

شــركات إدارة مطالبــات التــأمین الصــحي مــع االلتــزام بمــا ورد فــي القــانون 
 وأحكام هذه الالئحة.

هاء إجراءات سـداد مسـتحقات على شركة إدارة مطالبات التأمین الصحي إن -5
) سـتون یومـًا مـن تـاریخ 60مقدمي الخدمات الطبیة في مدة ال تزید على (

 استالم المطالبة.
 )92مادة (

 إلغاء عقد اخلدمات الطبية
یجوز لجهة التـأمین إلغـاء عقـد الخـدمات الطبیـة مـع أحـد مقـدمي الخـدمات 

اإللغــاء المنصــوص الطبیــة مــع مراعــاة مهلــة اإلنــذار المحــددة، وكــذلك شــروط 
علیها في العقد المبرم بینهما إذا لمست مـن مقـدم خدمـة العـالج الطبـي إخـالًال 

 بتقدیم الخدمة بعد التنسیق مع حامل الوثیقة.

 )93مادة (
 طلب املعلومات املتعلقة بتفاصيل احلالة الطارئة

یحـــق لجهـــة التـــأمین طلـــب المعلومـــات المتعلقـــة بتفاصـــیل الحالـــة الطارئـــة 
  زامات المترتبة علیها من المنتفعین أو مقدم خدمة العالج الطبي.وااللت

  )94مادة (
  إعادة الكشف

یلتــزم المنتفــع بــأن یــتم إعــادة الكشــف علیــه مــن قبــل طبیــب مــرخص قانونــًا 
تحدده جهـة التـأمین إذا رغبـت جهـة التـأمین فـي ذلـك وتتحمـل فـي هـذه الحالـة 

  تكالیف الكشف.
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  )95مادة (
  تقديم بطاقة التأمني

یلتزم المنتفع عند طلب العـالج بتقـدیم بطاقـة التـأمین واثبـات الهویـة لمقـدم 
  خدمات العالج الطبي الذي یعیدها إلیه بعد تسجیل البیانات الالزمة للعالج.
  ویعتمد الرقم الوطني كرمز وتعریف شخصي في بطاقة التأمین لكل منتفع.

  )96مادة (
  التزامات املنتفع

التســجیل فــي أحــد مراكــز أو عیــادات الطــب العــام علــى المنتفــع أن یقــوم ب -1
ضمن مقـدمي الخـدمات الطبیـة المعتمـدین ویكـون التحویـل إلـى العیـادات 

 الطب العام. ئيخصااالتخصیصیة أو المستشفیات بقرار من 
فــي حالــة اســتمرار حاجــة المنتفــع الــذي ســبق تحویلــه مــن الطبیــب العــام  -2

ض الذي تـم تحویـل المنتفـع لمراجعة اإلخصائي أو االستشاري لنفس المر 
 بسببه فإنه یحق له ذلك دون الحصول على تحویل من الطبیب.

یتحمــل المنتفــع فــرق تكــالیف الكشــف فــي حالــة قیامــه مباشــره بمراجعــة  -3
 خصائي أو االستشاري كما هو موضح بالوثیقة.الالطبیب ا

 )97مادة (
  التوصية باإليواء يف املستشفيات

المستشــفیات علــى الحــاالت التــي یكــون فیهــا تقتصــر التوصــیة بــاإلیواء فــي 
عـالج المنتفــع بالعیــادة الخارجیــة غیــر كــاف ویمكــن االســتفادة مــن جراحــات أو 
معالجـات الیــوم الواحـد حســب طبیعــة الحالـة المرضــیة وفــي حالـة قیــام المنتفــع 
بمراجعة مستشفى أو المستشفى المحدد في أوراق اإلحالة فـإن المسـتفید یلتـزم 

  الج.ـــفي تكلفة العبتحمل الفرق 
  الباب العاشر

  ضمان جودة اخلدمات الطبية
  )98مادة (

  حتقق االشرتاطات واملعايري
علــى وزارة الصــحة التأكــد مــن تحقــق االشــتراطات والمعــاییر الواجــب توافرهــا 

  لدى مقدمي الخدمات الطبیة فوق المعاییر التي تضعها بالخصوص.
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  )99مادة (
  اجلودة النوعية

وزارة الصـــحة المتعلقـــة بالمحافظـــة علـــى الجـــودة النوعیـــة  تغطـــى إجـــراءات
  لمقدمي الخدمات الطبیة ما یلي كحد أدنى:

 المعاییر الخاصة بالكشف الطبي لمقدمي الخدمات الطبیة المعتمدین. -1
التفتــیش المنــتظم علــى المستشــفیات والعیــادات والمراكــز المعتمـــدة ودون  -2

 إنذار مسبق.
حیــث تعهــدها بالمحافظــة علــى ضــوابط  تقــدیم عقــود الخــدمات الطبیــة مــن -3

 ة.ــــالجودة النوعی
  )100مادة (

  تقديم تقرير لوزارة الصحة
یلتزم مقـدمي الخـدمات الطبیـة المعتمـدین مـن قبـل وزارة الصـحة بالقیـام كـل 
ثـــالث ســـنوات بتقـــدیم تقریـــر لـــوزارة الصـــحة یوضـــح مـــدى التـــزامهم بمتطلبـــات 

ن وزارة الصــحة، وفــي حــال إخاللهــم الجــودة النوعیــة وفــق المعــاییر المقــررة مــ
  لهذا الشرط فیحق لوزارة الصحة إلغاء االعتماد.

  )101مادة (
  معايري الرتميز

تحـــدد وزارة الصـــحة معـــاییر الترمیـــز والتصـــنیف المعتمـــدة دولیـــًا لتصـــنیف 
  ة.ــــاألمراض والخدمات الصحی

  الباب احلادي عشر
  اجلزاءات وتسوية املنازعات

  )102مادة (
  الفات نظام التأمني الصحيجلنة خم

تشكل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفـات أحكـام القـانون واللـوائح والتعلیمـات 
الصــادرة بمقتضــاه بقــرار مــن المجلــس األعلــى للتــأمین الصــحي، تســمى لجنــة 

  مخالفات نظام التأمین الصحي بعضویة مندوبین عن:
 .(یرأس اللجنة قاضي من المحكمة العلیا) وزارة العدل 
  ة.ـــارة الصحوز 
 اد.ـــوزارة االقتص 
 ة.ــــوزارة الداخلی 
 ة.ــــــوزارة المالی 
 .وزارة العمل والتأهیل 
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قـرار العقوبـة المناسـبة  وتكون مهمتها النظر في مخالفـات أحكـام القـانون وإ
وتوقــع العقوبــة بقـــرار مــن وزیــر العـــدل، ویجــوز الــتظلم مـــن هــذا القــرار أمـــام 

  القضاء المختص.
  )103مادة (

  تقديم الشكوى
تقدم الشكوى من الطرف المعني بكتاب للوزیر المختص خالل تسـعین یومـًا 
مـن تـاریخ وقــوع الخـالف الــذي ترتـب علیــه موضـوع الشــكوى مـا لــم تكـن هنــاك 

  ظروف معقولة حالت دون تقدیم الشكوى خالل هذه المدة.
  )104مادة (

  وىـــة الشكـــإحال
المجلــس بإحالــة الشــكوى المقدمــة  یقــوم أحــد الــوزراء المختصــین أو رئــیس

إلى اللجنة التـي تنظـر فـي مخالفـات نظـام التـأمین الصـحي، وفـق اختصاصـات 
  ة.ــــــهذه اللجن

  )105مادة (
  توريد قيمة العقوبات

تــورد قیمــة العقوبــات المالیــة الخاصــة بمخالفــة أحكــام قــانون نظــام التــأمین 
) مـن القـانون إلـى 90) و(89الصحي، وكذلك الغرامات المحددة فـي المـادتین (

  المجلس وفق أحكام الالئحة المالیة للمجلس.
  )106مادة (

  عدم صحة الشكوى
إذا ثبت للجنـة أن الشـكوى غیـر صـحیحة وال تسـتند علـى أي مسـوغ مقبـول 

  لها اتخاذ اإلجراءات الالزمة في اقتراح الجزاء المناسب في حق الشاكي.
  )107مادة (

  وحدة قبول ومعاجلة الشكاوي
علــى جهــات التــأمین أن تنشــأ وحــدة لقبــول ومعالجــة الشــكاوي الــواردة مــن 

  المنتفعین.
  الباب الثاني عشر

  أحكام ختامية
  )108مادة (

  عدم إفشاء األسرار
ــــي  ال یســــمح ألطــــراف العالقــــات التأمینیــــة إفشــــاء المعلومــــات الســــریة الت

ــذ ــركهم للعمــل، وفــي ســیاق القیــام بتنفی هــذه  یحصــلون علیهــا أثنــاء أو بعــد ت
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الالئحــة، ویســـري هــذا الحكـــم بالنســبة ألي شـــخص آخــر یكـــون قــد ألـــم بهـــذه 
  المعلومات في سیاق التقاریر الرسمیة.

  )109مادة (
  استخدام املعلومات

) مــن 108للجنــة المختصــة اســتخدام المعلومــات المشــار إلیهــا فــي المــادة (
  هذه الالئحة بحیث یقتصر استخدامها على األغراض التالیة:

 أي مخالفات لاللتزامات الناشئة عن عقد التأمین. مالحقة -1
فــي إطـــار إجــراءات فحـــص الشـــكاوي المقدمــة بشـــأن قــرار اتخذتـــه إحـــدى  -2

 جهات التأمین.
 في إطار إجراءات النظر والبت في المخالفات. -3

  )110مادة (
  االلتزام بالوثيقة وعقد اخلدمات الطبية

قة وعقد الخدمات الطبیـة على جمیع جهات التأمین االلتزام كحد أدنى بالوثی
  المرفقین بهذه الالئحة.

  الباب الثالث عشر
  املالحق

  )111مادة (
  املالحق املرفقة بالالئحة

تحتوي هذه الالئحة على المرفقـات المشـار إلیهـا ضـمن عـدد مـن أحكامهـا، 
  وذلك كما یلي:

 ة.ح) بهذه الالئ1رفقة بالملحق رقم (خدمات التأمین الصحي األساسي والم - 1
 ) بهذه الالئحة.2خدمات التأمین الصحي التكمیلي والمرفقة بالملحق رقم ( -2
خدمات العالج الطبي خـارج نطـاق التـأمین الصـحي والمرفقـة بـالملحق رقـم  -3

  ) بهذه الالئحة.3(
) 20) املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون رقم (1امللحق رقم (

  م.2010لسنة 
  بشأن نظام التأمني الصحي

  )ني الصحي األساسي(خدمات التأم
خـدمات الكشـف والتشـخیص والعـالج لـدى األطبـاء العـامین واألخصــائیین  -1

واالستشــاریین فــي مراكــز الطــب العــام والعیــادات المجمعــة والتخصصــیة 
 وعیادات األسنان المعتمدة لعالج المؤمن علیه.
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 خدمات الفحوصات المخبریة. -2
ــالرنین خــدمات التشــخیص باألشــعة بكافــة أنواعهــا، وبالنســبة ل -3 لفحــص ب

المغناطیسي واألشعة المقطعیة والمناظیر بكافة أنواعها یشـترط الحصـول 
 على موافقة جهة التأمین المؤمن لدیها مسبقًا في الحاالت غیر الطارئة.

 خدمات العالج الطبیعي للحاالت العالجیة. -4
 األدویة والعقاقیر الطبیة الموصوفة. -5
بـــــــاء العـــــــاملون خـــــــدمات الفحـــــــص والتشـــــــخیص والعـــــــالج لـــــــدى األط -6

واألخصــائیون ألمــراض النســاء والحمــل فــي المراكــز والعیــادات المحــددة 
 ا.ـــلعالج المؤمن علیه

 اإلقامة داخل المستشفى لتقدیم خدمات العالج الطبي. -7
 الفحص والتشخیص والعالج والجراحة في المستشفیات. -8
 خدمات العالج الطبي للحاالت الطارئة. -9

) مـن 19خـل الدولـة كمـا ورد فـي المـادة (خدمات نقل حاالت الطوارئ دا -10
 ة.ـــــهذه الالئح

إقامة مرافق واحد للمـریض معـه فـي نفـس الغرفـة فـي الحـاالت الحرجـة  -11
 بناء على توصیة الطبیب المعالج.

ـــوالدة بكافـــة أنواعهـــا حســـب مـــا  -12 ـــي المستشـــفیات لل خـــدمات اإلقامـــة ف
 تقتضي حالة المریضة.

 م والعالج الجراحي فقط.خدمات الفحص والتشخیص لحاالت األورا -13
غسـیل الكلـى للحــاالت داخـل المستشـفى والمشخصــة حـدیثًا بخـد أقصــى  -14

 جلسة غسیل. 12
 معالجة أمراض اللثة واألسنان كالحشو والخلع ومعالجة االلتهابات. -15
تعطـى تكلفــة الوســائل المعینــة والتعویضـیة الموصــوفة مــن أخصــائي أو  -16

(األطـــــراف % وتشـــــمل 50مستشـــــار ذات اختصـــــاص بنســـــبة تحمـــــل 
الصناعیة واألجهزة التقویمیة)، على أن تحدد سقف التغطیة فـي الئحـة 

 المنافع الصادرة عن صندوق التأمین الصحي العام.

وتحدد الئحة المنافع الصادرة عن صندوق التـأمین الصـحي العـام (الشـروط 
واالســتثناءات وأســقف التغطیــة ونســبة المشــاركة فــي الــدفع بجــدول المنــافع) 

  جزء ال یتجزأ من هذه الالئحة.وتعتبر 
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) 20) املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون رقم (2امللحق رقم (
  بشأن نظام التأمني الصحي م.2010لسنة 

  قائمة استثناءات خدمات التأمني الصحي األساسي
  (خدمات التأمني الصحي التكميلي)

الصـحي  یحدد هذا الملحـق الخـدمات الطبیـة المسـتثناة مـن خـدمات التـأمین
األساسـي والتــي یســمح بإدراجهـا ضــمن وثــائق التـأمین الصــحي التكمیلــي وفــق 

  االتفاق بین الجهة التأمینیة والمؤمن له.
1- .  الخدمات الصحیة غیر الضروریة طبیًا
 تكالیف خدمات األسنان الصناعیة وتقویم األسنان. -2
 الرعایة الصحیة المنزلیة والتمریض الخاص ورعایة المسافرین. -3
 -ة الخاصة وتشمل:الرعای -4

 .الرعایة التي لیست لغرض العالج الطبي  
  الخدمات الصحیة التي ال تؤدي إلى تحسن في حالة المـریض أو التـي

  ال یحدث بسببها تغییر في حالته الصحیة.
 الخدمات التي تتطلب خدمة مستمرة من كادر طبي متخصص. -5
ضــافیة، ال خــدمات الراحــة والمتطلبــات الشخصــیة (قــص الشــعر، خــدمات -6

 خدمات المماثلة ومستلزماتها).
العملیــات التجمیلیــة لتحســین المظهـــر الخــارجي للجســم وكــذلك عملیـــات  -7

اســتبدال الثـــدي الصــناعي وتعتبـــر العملیــات التجمیلیـــة لتحســین وظیفـــة 
التشـــوهات الخلقیـــة  وأالعضـــو المصـــاب فـــي حـــاالت اإلصـــابة والمـــرض 

ـــذلك عملیـــات إعـــادة بنـــاء الثـــدي بعـــد ال جراحـــات الســـرطانیة ضـــمن وك
 ة.ــــالخدمات الطبیة األساسی

العالج الجراحي وغیر الجراحي المتعلق بالبدانة بما فیهـا البدانـة المفرطـة  -8
 وأي برامج أو خدمات أو مستلزمات أخرى للتحكم في الوزن.

ــتم خــارج الشــبكة المعتمــدة ضــمن مقــدمي  -9 ــي ت ــي الت خــدمات العــالج الطب
المرخص لهم من قبل الجهة المختصة عـدا حـاالت  خدمات العالج الطبي
 العالج الطبي الطارئ.

خدمات العالج الطبي أو التكالیف الناتجة عنهمـا لعـالج أمـراض تسـاقط  -10
الشعر في منطقـة معینـة (الصـلع، تسـاقط الشـعر الطبیعـي، قشـر الشـعر، 

 الشعر المستعار).
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ن التـــدخین وعـــالج الخـــدمات والمســـتلزمات الخاصـــة ببـــرامج اإلقـــالع عـــ -11
 إدمان النیكوتین.

ــر ضــرورة  -12 ــین) لغی ــة مــن الســائل االمنیوســي (مــا حــول الجن ســحب عین
 ة.ـــــطبی

 عالج وخدمات وجراحات العقم والتعقیم. -13
 عالج وخدمات منع الحمل. -14
ــل المنــوي،  -15 ــي الحب ــم (دوال ــة الخاصــة بالخصــوبة والعق الخــدمات العالجی

كیس المبیض، اضطرابات الهرمون، اإلضـرابات تعدد اكیاس المبیض، ت
 والضعف الجنسي).

األجهزة التعویضیة والمعینة غیر الواردة في الخدمات األساسیة، إال فـي  -16
 حالة الحصول على موافقة الجهة التأمینیة.

التكــالیف والمســتلزمات والمهمــات المتعلقــة بممارســة األنشــطة الخطــرة  -17
أشـــكال ریاضـــة الطیـــران، ریاضـــة ســـباق وعلـــى ســـبیل المثـــال (كافـــة 

الســیارات، ســـباقات الریاضـــة المائیـــة، ریاضــة تســـلق الجبـــال، ریاضـــة 
ل (الجــودو والمالكمــة والمصــارعة، ثــركــوب الخیــل، الریاضــة العنیفــة) م

 لعاب القفز، األنشطة الریاضیة للمحترفین).اریاضة 
 العالج باستخدام هرمونات النمو. -18
لیـــة ســـواء العــالج بالعیـــادات الخارجیـــة أو اإلیـــواء أمــراض الصـــحة العق -19

ــي مؤقــت أو رد فعــل حــاد  ــة اضــطراب عقل ــم تكــن حال بالمستشــفى مــا ل
 اد.ـــــلإلجه

مستلزمات عالج المرضى المتضمنة (الجوارب المرنة وضـمادات الحریـر  -20
والشاش واإلبر وأشرطة فحص السكري والمنتجات المماثلـة لهـا األدویـة 

موصـــوف باســـتثناء المســـتلزمات الناتجـــة عـــن خـــدمات وعـــالج غیـــر ال
 العالج الطبي المقدمة في حاالت الطوارئ.

زالـــة التحســـس، وأي فحوصـــات بدنیـــة أو  -21 خـــدمات اختبـــار الحساســـیة وإ
نفسیة أو التي تتعلق بالطب النفسي أو األبحاث التي تجـري أثنـاء هـذه 

 ات.ــــــالفحوص
م خدمـة عالجیــة لـه صـلة بــالمریض الخـدمات المقدمـة مـن قبــل أي مقـد -22

مثــل الشــخص المــؤمن علیــه أو أحــد أعضــاء عائلــة الشــخص المــؤمن 
علیه، بمـا فـي ذلـك الـزوج أو الزوجـة أو األخ أو األخـت أو الوالـدین أو 

 ل.ـــــــــالطف
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خـدمات العـالج الطبـي الخاصـة بتعـدیل ارتخـاء أربطـة العمـود الفقـري أو  -23
بــأي طریقــة باســتثناء عــالج الكســور  تشــخیص وعــالج الهیكــل العظمــي

 وخلع األطراف.
خــدمات العــالج الطبــي بــالوخز بــاإلبر الصــینیة والضــغط اإلبــري والتنــویم  -24

المغناطیسي والرولفینج والعالج بالتدلیك والعالج بالعطور وكافة أشـكال 
 العالج بالطب البدیل.

ألجنــة أو كافــة خــدمات العــالج والتشــخیص الخاصــة بطفــل األنابیــب ونقــل ا
  نقل البویضات أو الحیوانات المنویة.

 خدمات التشخیص والعالج الطبي االختیاریة لتصحیح النظر. -25
 خدمات انحراف الحاجز األنفي واالستنصال الجزئي لقرنیة األنف. -26
خـدمات العـالج الطبــي لألمـراض المزمنــة التـي تحتـاج إلــى غسـیل كلــوي  -27

اإلجـــراءات الطبیـــة الدوریـــة الخاصـــة أو بیریتـــوني وكـــذلك الفحوصـــات و 
 ا.ـــــبه

 خــدمات العــالج الطبــي والفحوصــات لمرضــى التهــاب الكبــد الوبــائي عــدا -28
 ). أ االلتهاب ( ىمرض

العیوب واألمراض الخلقیة لحدیثي الوالدة والتشوهات مـا لـم تكـن مهـددة  -29
 للحیاة.

 خدمات العالج الطبي لعته الشیخوخة ومرض الزهایمر. -30
 خدمات العالج الطبي للختان. -31
ــم إیــوائهم  -32 أي عــالج أو فحوصــات أو إجــراءات أخــرى للمرضــى الــذین ت

بالمستشــفى والتــي یمكــن إجرائهــا فــي العیــادة الخارجیــة دون اإلخـــالل 
 بصحة المؤمن علیه.

أیة فحوصات أو خدمات عالجیـة ألغـرض غیـر طبیـة (فحوصـات للعمـل  -33
 لتأمین).أو السفر أو الترخیص أو ا

المســـتلزمات غیـــر الطبیـــة أو العالجیـــة مثـــال: (غســـول الفـــم، معجـــون  -34
ــة، منتجــات  ــیم، وصــفات الحلیــب، ملحقــات األغذی األســنان، مــواد التعق
العنایــة بالبشــرة، الشــامبو، الفیتامینــات المتعــددة)، مــا لــم یــتم وصــفها 
 كعـالج بــدیل لحــاالت نقـص الفیتــامین الشــائع) وجمیـع المعــدات التــي ال
تستخدم بشكل أساسي في تحسین الحاالت المرضیة أو اإلصابات علـى 
ســبیل المثــال إال الحصــر تلــك التــي تتعلــق (بمكیفــات الهــواء أو أنظمــة 
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تنظیف الهواء وأقواس الدعم واألصناف ومعدات التمارین والمسـتلزمات 
 الصحیة للنظافة الشخصیة).

ي فـي الیـوم الواحـد مـا أكثر من استشارة أو متابعة مع المتخصص الطب -35
 لم یتم تحویله من قبل الطبیب.

خـــــدمات تشـــــخیص وعـــــالج وزراعــــــة األعضـــــاء واألنســـــجة للمتبــــــرع  -36
 والمستقبل.

ـــأمین  ویحـــق ألي جهـــة تأمینیـــة إدراج أي خدمـــة مســـتثناة مـــن خـــدمات الت
الصحي األساسـي فـي عـرض وثـائق التـأمین الصـحي التكمیلـي، كمـا یحـق لهـا 

دمات التأمین الصحي األساسي من حیث الخدمـة أو سـقف خلإدراج أي تكملة ل
  التغطیة المالیة أو نسبة المشاركة في الدفع.
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  ) املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون 3امللحق رقم (
  م.بشأن 2010) لسنة 20رقم (

  نظام التأمني الصحي
  (خدمات العالج الطبي خارج نطاق التأمني الصحي)

ا وثـائق التـأمین الصـحي (األساسـي والتكمیلـي) هي الخدمات التي ال تغطیه
  والتي أوجب القانون بأن تتولى الدولة مباشرة تمویلها:

الصــحة العامــة والتوعیــة والتثقیــف الصــحي واألنشــطة والبــرامج لتعزیـــز  -1
 السلوك الصحي للمواطن.

 التحصینات والوقایة من األمراض. -2
 فحص وعالج األمراض النفسیة والعقلیة. -3
 ائي لألورام والكشوفات المصاحبة.العالج الدو  -4
 غسیل الكلى طویل األمد (الحاالت المزمنة). -5
 اء.ـــــزراعة األعض -6
 البرامج الوطنیة لمكافحة األمراض الساریة والمتوطنة. -7
 خدمات العالج الطبي لمرضى اإلیدز ومضاعفاته. -8
اإلصــابات أو األمــراض التــي تصــیب المــؤمن علیــه نتیجــة أیــة عملیــات  -9

 كان نوعها. عسكریة أیاً 
اإلصابات أو األمراض التي تصیب المؤمن علیه نتیجة الحـروب بكافـة  -10

 أنواعها أو اإلصابات الناتجة عن األعمال اإلرهابیة.
خدمات العالج الطبي لإلصابات والحوادث الناتجة عـن الطاقـة النوویـة  -11

 أو التلوث الكیمیائي.
المثـال (الهـزات اإلصابات الناتجة عـن الكـوارث الطبیعیـة، وعلـى سـبیل  -12

األرضـــیة، الـــزالزل، األعاصـــیر، الزوابـــع، أي نـــوع آخـــر مـــن الكـــوارث 
 ة).ــــــالطبیعی

اإلصابات الناتجـة عـن األفعـال اإلجرامیـة التـي یقـوم بهـا المـؤمن علیـه  -13
 أو مقاومة السلطة.
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اإلصـــابات الناتجـــة عـــن محـــاوالت االنتحـــار واإلصـــابات التـــي یســـببها  -14
 الشخص لنفسه.

وعــالج مضــاعفات األمــراض المســتثناة مــن خــدمات  خــدمات تشــخیص -15
 التأمین الصحي األساسي.

ــًا أو  -16 ــة المعتــرف بهــا دولی جمیــع خــدمات العــالج وحــاالت تفشــي األوبئ
.ــــــمحلی  ًا

  خدمات الطوارئ اإلسعاف البري والبحري والجوي. -17
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  الئحة استخدام العاملني من ذوي املهن الطبية 
  صحية باملرافق ال والطبية املساعدة

  الفصل األول
  التعاقد على شغل الوظائف

  )1مادة (
یكـون شــغل الوظـائف بــالمرافق الصــحیة بطریـق التعاقــد وذلـك حســب حاجــة 
المالك المعتمـد بـاإلعالن عـن الوظـائف المطلـوب شـغلها بالصـحف الیومیـة أو 

  داخل مقر العمل أو بغیر ذلك من وسائل اإلعالن متضمنًا البیانات التالیة:
 ظیفة المطلوب شغلها وشروط شغلها.اسم الو  -1
 الجهة التي تقدم إلیها الطلبات. -2
 المیعاد المحدد لتقدیم الطلبات. -3

وتحــدد بعـــد ذلـــك قائمـــة بأســـماء المختـــارین للمقابلـــة الشخصـــیة ومیعادهـــا 
  ومكانها.

  )2مادة (
تكون األولویة في التعاقـد للعمـل للیبیـین الحاصـلین علـى المـؤهالت العالیـة 

  فر فیهم شروط شغل الوظائف.من الذین تتو 
  )3مادة (

داریًا االستعانة بالخبراء والفنیین اللیبیـین  یجوز للمستشفى المستقل مالیًا وإ
واألجانــب ممــن تتطلــب أعمــال المستشــفى االســتعانة بهــم لفتــرة قصــیرة وتحــدد 

  معاملتهم وفقًا للتشریعات النافذة.
  )4مادة (

بقة یشـترط فـیمن یتعاقـد معـه فـي مع عدم اإلخـالل بمـا ورد فـي المـواد السـا
  إحدى الوظائف ما یلي:

 أن یكون محمود السیرة حسن السمعة.  -  أ
أال یكون قد سبق الحكم علیـه بعقوبـة جنایـة أو بعقوبـة مقیـدة للحریـة فـي   - ب

 جریمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم یكن رد إلیه اعتباره.
م نهــائي مــا لــم أال یكــون قــد ســبق فصــله مــن الخدمــة تأدیبیــًا بقــرار أو حكــ  - ت

 تمض على صدوره خمس سنوات على األقل.
 أن یكون مستوفیًا الشتراطات شغل الوظیفة.  - ث
 أن تثبت لیاقته الصحیة للوظیفة بمعرفة الجهة المختصة.  -  ج
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 أال تقل سنه عند التعاقد عن ثماني عشرة سنة میالدیة.  -  ح
 أال یكون محرومًا من مزاولة المهنة.  -  خ
استثناء من ذلـك یشـترط حصـوله علـى موافقـة أن یتفرغ للعمل تفرغًا تامًا و   - د

.  جهات العمل المتعاقد معها تعاقد كامًال
أن یجتـــاز المقابلـــة الشخصـــیة أو االمتحانـــات أو المســـابقات التـــي یتقـــرر   - ذ

 ا.ــــــراؤهــــــإج
 )5مادة (

تســـري علـــى تقیـــیم ومعاملـــة المـــؤهالت العلمیـــة الوطنیـــة واألجنبیـــة الـــنظم 
 ذة.ـــــالنافالمقررة في التشریعات 

  )6مادة (
یعتبــر المستشــفى وحــدة إداریــة قائمــة بــذاتها ألغــراض تنفیــذ هــذه الالئحــة 
ــة  ــى توصــیة إدارة المستشــفى أو مــن لجن ــاء عل ــد مــع المســتخدم بن ویبــرم العق
شـــؤون العـــاملین بـــه وبقـــدر الحاجـــة الفعلیـــة للعمـــل بالمستشـــفى وفـــي حـــدود 

بمراعـــاة التشـــریعات المنظمـــة التخصصــات والخبـــرات الالزمـــة لتســـییر العمــل و 
  للعمالة الوطنیة وغیر الوطنیة.

وفــي المرافــق الصــحیة التـــي ال تعتبــر وحــدات إداریـــة قائمــة بــذاتها یكـــون 
التعاقد بالنسبة للعناصر الطبیة والطبیـة المسـاعدة بنـاء علـى توصـیة مؤسسـة 

التــي الرعایـة الصــحیة األولیــة أصــالة أو اللجنـة المختصــة بالتعاقــدات بالبلدیــة 
  ا.ـــــیقع المرفق الصحي بدائرة اختصاصه

  )7مادة (
مــن  ءیخضـع المتعاقــد معـه ألول مــرة لالختبـار وذلــك لمـدة ثالثــة أشـهر تبــد

  ل.ـــــتاریخ مباشرته للعم
ویعتبـر المتعاقـد معــه قـد اجتـاز فتــرة االختبـار بنجـاح إذا لــم یوجـه إلیـه قبــل 

إلخطـار فــال یسـتحق غیـر مرتبــه انتهائهـا إخطـار بإنهــاء عقـده فـإذا وجــه إلیـه ا
لمدة شهر من تاریخ تسلمه اإلخطار أو مـن تـاریخ انتهـاء مـدة االختبـار أیهمـا 

  رب.ــــــــــأق
أما إذا كان انتهاء العقد بناء على طلب المتعاقد معه خالل الفتـرة المـذكورة 

  فال یستحق غیر مرتبه حتى آخر یوم عمل.
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  )8مادة (
العمل خالل شهر من تاریخ إخطاره بقرار التعاقـد  إذا لم یباشر المتعاقد معه

  یعتبر كأن لم یكن.
  الفصل الثاني

  اإلجازات
  )9مادة (

یتخــذ تــاریخ مباشــرة العمــل أساســًا لحســاب اإلجــازات المســتحقة للمســتخدم 
ویستحق المستخدم إجازة بأجر عن أیام العمل الفعلیة من تاریخ تسـلمه العمـل 

  إلى نهایة السنة.
  )10مادة (

مدة اإلجازة للعقد الكامل ثالثون یومًا في السنة وخمسة وأربعون یومـًا لمـن 
بلـــغ خمســـة وأربعـــین عامـــًا أو جـــاوزت مـــدة خدمتـــه عشـــرین عامـــًا وال یجـــوز 
تقصــــیر أو تأجیــــل اإلجــــازة الســــنویة أو إنهاؤهــــا إال ألســــباب قویــــة تقتضــــیها 

  مصلحة العمل.
مــدة خمسـة عشــر یومــًا وفـي جمیــع األحـوال یجــب التصــریح بإجـازة ســنویة ل
  متصلة في السنة على األقل ویحتفظ له برصید إجازته.

  )11مادة (
یقدم الموظف طلب اإلجازة إلى رئیسه المباشر ویكون مـنح اإلجـازة بموافقـة 
مـدیر المرفـق الصـحي أو مـن یفوضـه وتسـتكمل بـاقي إجـراءات اإلجـازة بمعرفــة 

بــدء فــي اإلجــازة إال بعــد التقســیم التنظیمــي المخــتص وعلــى المســتخدم عــدم ال
بالغه به كتابیًا وعلیه إخطار التقسیم التنظیمي المخـتص  صدور قرار اإلجازة وإ
بــالعودة للعمــل فــور مباشــرته لــه بعــد انتهــاء اإلجــازة وتكــون اإلجــازات الســنویة 

  وفقًا لبرنامج محدد یعد سلفًا تراعى فیه ظروف العمل وانتظامه.
  )12مادة (

صحیة للخدمة بقرار من اللجنة الطبیة المختصة ویحـال تثبت عدم اللیاقة ال
المستخدم إلى اللجنة المذكورة بناء علـى طلبـه أو طلـب مـدیر المرفـق الصـحي 
ذا تبین للجنة الطبیة أن المستخدم غیر الئق صـحیًا لوظیفتـه أو ألي وظیفـة  وإ

  تنتهي خدمته اعتبارًا من الیوم التالي الستنفاذ إجازته السنویة.
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  )13مادة (
تمنح المسـتخدمة بعقـد كامـل بنـاء علـى تقریـر مـن الطبیـب المخـتص إجـازة 
وضع بمرتب لمدة ثالثة أشهر لما قبل الوضع وما بعده على أال تقل عـن سـتة 

  أسابیع بعد الوضع.
  )14مادة (

  تمنح اإلجازة بمرتب كامل في الحاالت التالیة:
مـدة الخدمـة لمـن  یومًا وتمنح مرة واحدة طـول 20أداء فریضة الحج لمدة  -1

لــم یســبق حجــه علــى أن تكــون قــد مضــت علــى خدمــة المســتخدم بــالمرفق 
 الصحي ثالثة سنوات.

 الزواج وتكون لمدة أسبوعین وال تمنح إال مرة واحدة طول مدة الخدمة. -2
المدة الالزمة ألداء امتحان دراسة یسـتفید منهـا المسـتخدم فـي عملـه علـى  -3

أو المعهـد أو الكلیـة تثبـت حضـوره أن یكون بشهادة معتمدة مـن المدرسـة 
االمتحــان والمــدة التــي اســتغرقها االمتحــان وفــي حالــة عــدم نجاحــه تحســب 

 اإلجازة من رصید إجازاته أو تستقطع من مرتبه إذا لم یكن له رصید.
مـدة أربعـة أشــهر وعشـرة أیــام فـي حالــة وفـاة الــزوج وثالثـة أیــام فـي حالــة  -4

 وفاة أحد األصول أو الفروع.
 المرضیة وفقًا لما تحدده التشریعات النافذة. اإلجازة -5
فــي أحــوال التــدریب الــداخلي والخــارجي بشــرط أال تزیــد مــدة التــدریب عــن  -6

ذا زادت مـدة التـدریب عـن ثالثـة  ثالثة أشهر في الفترة التعاقدیة الواحـدة وإ
 أشهر فإن المستخدم یستحق فقط ربع المرتب وذلك وفقًا للضوابط اآلتیة:

 صر مدة للتدریب عن المدة الباقیة من مدة العقد.أن ال تزید أق  -  أ
أن یتعهد المتدرب كتابیًا بتجدید عقده لمدة مماثلـة لمـدة العقـد بعـد انتهـاء   - ب

 فترة التدریب.
تسترد كافة نفقات التدریب في حالة عدم تجاوز المستخدم الفترة التدریبیـة   - ت

 بنجاح أو في حالة عدم االلتزام بالبند السابق.
الئحة التدریب المعمول بها في الوحدات اإلداریة العامة فیمـا  وتسري أحكام

  لم یرد بشأنه نص في هذه الالئحة.
  )15مادة (

ال یعتد بأیة إجازة مرضیة أو تقریر طبي یصدر عـن جهـة غیـر معتمـدة مـن 
  قبل اإلدارة المختصة بوزارة الصحة.



  364رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

  الفصل الثالث
  الواجبات واحملظورات

  )16مادة (
الصـــحي تكلیــف للقـــائمین بــه هدفــه خدمـــة الــوطن تحقیقـــًا العمــل بــالمرفق 

ــوائح والــنظم المعمــول بهــا ویجــب علــى كــل  ــًا للقــوانین والل للصــالح العــام طبق
  مستخدم مراعاة أحكام هذه الالئحة وتنفیذها وعلیه بوجه خاص ما یلي:

  أن یـؤدى العمـل المنــوط بـه بدقــة وأمانـة فــي المكـان المحــدد للعمـل وخــالل
ــد ال ــه وأن ینجــزه فــي المواعی ــًا لمعــدالت األداء المقــررة ل ــه طبق مقــررة ألدائ

ــــات  ــــد المناســــبة وأن یخصــــص وقــــت العمــــل الرســــمي ألداء واجب المواعی
  الوظیفة.

  أن ینفذ ما یصـدر إلیـه مـن أوامـر بدقـة وأمانـة فـي حـدود القواعـد واللـوائح
ال یفشي ما یصل إلیه من معلومات بسبب العمل.   والنظم المعمول بها وإ

 ن یتعاون مع زمالئه فـي أداء الواجبـات الالزمـة لتـأمین سـیر العمـل وبمـا أ
  یتفق والمصلحة العامة.

  أن یحافظ على كرامة وظیفتـه طبقـًا للعـرف وأن یسـلك فـي تصـرفاته مسـلكًا
  یتفق واالحترام للواجب.

  أن یحســن معاملــة الجمهــور والمتعــاملین مــع المرفــق الصــحي وأن یحتــرم
  ه.ـــزمالئ

  المرفــق الصــحي بمحــل إقامتــه وعنوانــه كــامًال وحالتــه االجتماعیــة أن یبلــغ
  وكل تغییر یطرأ علیها خالل شهر على األكثر من تاریخ التغییر.

  ـــدریب المعتمـــدة ـــرامج الت ـــدربون المنخرطـــون فـــي ب ـــاء المت أن یلتـــزم األطب
  بالشروط والضوابط المحددة في لوائح التدریب.

  من المهـن الطبیـة والطبیـة المسـاعدة أن یلتزم األخصائیون واالستشاریون
  بتدریب المهنیین الصحیین أثناء العمل وفقًا ألصول المهنة.

  )17مادة (
  یحظر على المستخدم ما یلي:

مخالفة القواعد واألحكام المنصوص علیهـا فـي القـوانین واللـوائح المعمـول   -  أ
 ا.ـــــــبه

سـریة بطبیعتهـا أن یفشي األمور التي یطلع علیها بحكم وظیفتـه إذا كانـت   - ب
ـــرك  ـــو ت ـــًا ول أو بموجـــب تعلیمـــات تقضـــي بـــذلك ویظـــل هـــذا الكتمـــان قائم

 ة.ـــــــــــــــالخدم
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أن یحـــتفظ لنفســـه بأصـــل أي ورقـــة مـــن األوراق الرســـمیة أو ینتـــزع هـــذه   - ت
الورقـة مـن الملفــات المخصصـة لحفظهـا ولــو كانـت خاصـة بعمــل كلـف بــه 

.  شخصیًا
.أن یخالف إجراءات األمن والسالمة ا  - ث  لمقررة قانونًا
 یحظر على المستخدم بالذات أو بالواسطة ما یلي:  -  ج
قبول أیة هدیة أو مكافـأة أو عمولـة أو قـرض أو غیـره مـن الغیـر بمناسـبة  -1

 قیامه بواجبات وظیفته.
 أن یجمع نقودًا ألي فرد أو هیئة دون الحصول على إذن بذلك. -2
 أن یوزع منشورات أو یجمع اعانات ألغراض غیر مشروعة. -3
یشــترك فــي تنظــیم اجتماعــات داخــل مكــان العمــل دون إذن بــذلك مـــن  أن -4

.  الجهة المختصة قانونًا
ــع إذا كــان یتصــل بأعمــال  -5 ــارات أو منقــوالت ممــا یطــرح للبی أن یشــتري عق

 ه.ــــــــوظیفت
  الفصل الرابع

  أديبــــالت
  )18مادة (

تعاقـد یخصم من الراتب المقابل المـادي لكـل فتـرة أو مناوبـة یتغیـب فیهـا الم
كلیًا أو یتـأخر أو یتغیـب لنصـف سـاعة أو أكثـر. ویعاقـب تأدیبیـًا المتعاقـد معـه 
الــذي یخــالف أحكــام هــذه الالئحــة أو یخــرج علــى مقتضــى الواجــب فــي أعمــال 
وظیفتــه أو یظهــر بمظهــر یخــل بكرامــة المهنــة أو یفشــي ســرًا مــن أســرارها أو 

لمسـلمة إلیـه بإحـدى یتسبب في اتالف أو فقـدان مسـتلزمات أو معـدات العمـل ا
العقوبــات المنصـــوص علیهـــا بهــذه الالئحـــة وال یجـــوز توقیــع العقوبـــة إال بعـــد 
التحقیــق معــه وســماع أقوالــه وتحقیــق دفاعــه ویجــب أن یكــون القــرار الصــادر 
بتوقیع العقوبة مسببًا وذلك كله مع عدم اإلخـالل بالمسـاءلة المدنیـة والجنائیـة 

  مجلس التأدیب المختص.ویكون التحقیق وتحدید العقوبة من 
  )19مادة (

  الجزاءات التأدیبیة التي یجوز توقیعها على المتعاقد:
 . اإلنذار.2               .اللوم. 1  
 . الحرمان من العالوة السنویة.4      الخصم من الراتب.. 3  

 العزل من الوظیفة بإنهاء العقد.. 5
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بقـرار مـن مجلـس  وال توقع هذه الجزاءات عدا اللوم والخصم مـن المرتـب إال
التأدیــب وال یجـــوز إیقـــاع أكثـــر مـــن جـــزاء مـــن هـــذه الجـــزاءات علـــى المخالفـــة 
الواحدة وللمسئول المختص حسـب األحـوال أن یوجـه لومـًا للمتعاقـد الـذي یخـل 

.   بواجباته ویكون اللوم شفهیًا أو مكتوبًا
  الفصل اخلامس

  املقابل النقدي وشروط التعاقد
  )20مادة (

قـدي عنـد التعاقـد للعـاملین بـالمرافق الصـحیة وفقـًا للجـدول یحدد المقابل الن
) المرفــق بهــذه الالئحــة وجــدول العمــل األســبوعي للمتعاقــد المرفــق رقــم 1رقــم (

  ) المرفق بهذه الالئحة، وتحتسب الفترات كاآلتي:3(
)، بعــــد الظهــــر ( 1 – 9ســــاعات، صــــباحیة ( 4الفتــــرة: مــــدتها   5 –1ظهــــرًا

)، استثنائیًا مسائی   مساء). 9 – 5ة (عصرًا
الفتـــرة: فتـــرات عمــــل مهنیـــة: عیـــادة خارجیــــة، عملیـــات جراحیـــة، قســــطرة 

  رور.ـــــومناظیر، م
  فترات عمل أخرى: تدریس، بحثیة، إداریة، تدریبیة.

ة ـــــاء) أو لیلیـــمس 8 –احًا ـــــصب 8ة (ــــــة: نهاریـــــساع 12ا ــــة: مدتهـــمناوب
)، یقضیها  8 –مساء  8(   داخل المرفق أو یغطیها من خارج المرفق.صباحًا

 48سـاعة أسـبوعیًا و 28ویكون الحد األدنى لسـاعات العمـل بالعقـد الكامـل 
  ساعة أسبوعیًا كحد أقصى، من فترات العمل المهنیة والمناوبات.

  )21مادة (
باإلضــافة إلــى مــا تقــرره جهــة اإلدارة للتعاقــد مــن مــؤهالت علمیــة ومهنیــة، 

  لمتطلبات شغل الوظیفة على النحو التالي لألطباء:یكون الحد األدنى 
  يشرتط فيمن يتعاقد معه كاستشاري ما يلي:

أن یكــون قــد مضــى علــى تـــاریخ حصــوله علــى الدرجــة الجامعیــة األولـــى  -1
 عشرة سنوات على األقل.

أن یكون حاصًال على أعلى درجة سریریة محلیـة أو مـا یعادلهـا مـن خـارج  -2
 الد.ــــــالب

 غل وظیفة أخصائي أربع سنوات على األقل.أن یكون قد ش -3
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یفضــل أن یكــون قــد نشــر بحوثــًا علمیــة مبتكــرة أو قــام بأعمــال تخصصــیة  -4
ممتازة في مجال تخصصه ویؤخذ في االعتبار ما یكون قد أشـرف علیـه أو 

 شارك فیه من بحوث علمیة.
  يشرتط فيمن يتعاقد معه كأخصائي ما يلي:

لــى الدرجــة الجامعیــة األولـــى أن یكــون قــد مضــى علــى تـــاریخ حصــوله ع -1
 خمس سنوات على األقل.

 أن یكون حاصًال على درجة سریریة علیا أو ما یعادلها معترف بها. -2
ـــرة أو أعمـــال ممتـــازة فـــي مجـــال  -3 یفضـــل أن یكـــون قـــد قـــام بأبحـــاث مبتك

 ه.ــــتخصص
  يشرتط فيمن يتعاقد معه كممارس عام ما يلي:

ـــالوریس -1 نهـــاء فتـــرة  للوظـــائف الخدمیـــة: الحصـــول علـــى البك المطلـــوب وإ
 االمتیاز المقررة. باإلضافة للشروط العامة.

للوظـــائف التدریبیـــة: الحصـــول علـــى القبـــول فـــي االنخـــراط فـــي البرنـــامج  -2
 التدریبي باإلضافة للبكالوریس وفترة االمتیاز والشروط العامة للوظیفة.

  يشرتط فيمن يتعاقد معه كمعاون صحي ما يلي:
 إتمام التعلیم األساسي.أن یكون حاصل على شهادة  -1
ســعافات لمــدة ال تقــل عــن  -2 أن یكــون حاصــًال علــى شــهادة دورة تمریضــیة وإ

 ستة أشهر.
  )22مادة (

یمـــنح المتعاقـــد عـــالوة ســـنویة دوریـــة بعـــد مضـــي ســـنة كاملـــة مـــن تـــاریخ 
مباشــرته للعمـــل وعـــن كـــل ســنة بعـــد ذلـــك مـــن تــاریخ منحـــه العـــالوة الســـنویة 

ــك باحتســاب الدوریــة  ــیم رئیســه لعمدرجــة أداءه الســابقة وذل لــه مــن خــالل تقی
  .رــــالمباش

  ) 23مادة ( 
السـنویة بالنسبة للعالوات السنویة فأنه ال یجـوز ان یتجـاوز عـدد العـالوات 

  .للمتعاقد خمس عشرة عالوة
  ) 24مادة ( 

تكون مـدة سـریان العقـد للعناصـر الوطنیـة فـي كافـة المهـن الطبیـة والطبیـة 
ختصاصــیین وخمــس ســنوات لالستشــاریین وكبــار المســاعدة ثــالث ســنوات لال

كنه التقدم مـن جدیـد لوظیفتـه أو لوظیفـة ، ویملمهنیین وینتهي العقد بانتهائهاا
  .أخرى بحسب األحوال وذلك طبقًا ألحكام هذا القرار
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ـــون مـــدة العقـــد للعناصـــر األخـــرى ) أو نةســـالوطنیـــة وغیـــر الوطنیـــة ( وتك
حـد الطـرفین ذات المـدة مـا لـم یبـدي أالتجدیـد لـ ) حسب االتفـاق ویجـوزسنتان(

رغبتــه فــي عــدم التجدیــد قبــل المــدة المحــددة النتهــاء ســریانه علــى األقــل ویــتم 
اإلخطار بموجب خطاب مصـحوب بعلـم الوصـول ویعتبـر االمتنـاع عـن االسـتالم 

  طار.أو الغیاب غیر المبرر في حكم اإلخأو التوقیع 
بمجلس عمادات التدریب فتبـرم أما المتدربین المنخرطین في برامج التدریب 

عقودهم مع المجلس الذي یتولى دفع مرتباتهم، ویقوم المتدربون بتنفیـذ جمیـع 
الواجبــات الطبیــة التــي یتطلبهــا العمــل فــي المرفــق الــذي یتــولى بــدوره اإلشــراف 

  على نشاطهم الوظیفي المهني.
  الفصل السادس

  حوافز العاملني غري الوطنيني من العناصر 
  لطبية املساعدةالطبية وا

  )25مادة (
  تكون معاملة غیر الوطنیین فیم یتعلق بعالوة السكن على النحو التالي:

تصرف للمتعاقد معه غیر الوطني إذا كان متزوجًا مصحوبًا بزوجتـه عـالوة  -1
) ثالثمائــة دینــار اعتبــارًا مــن اســتحقاقه لمرتبــه 300ســكن شــهریة بقیمــة (

صـحوب بزوجتـه فـي تطبیـق أحكـام فـي حكـم المسـتخدم المتـزوج الم ویعتبر
ــاء قصــر ال تجــاوز  هــذه المــادة األرمــل أو المطلــق إذا كــان لــه ابــن أو أبن

. )18أعمارهم (  عامًا یقیمون معه ویعولهم فعًال
تخفض عالوة السـكن بالنسـبة للمتعاقـد غیـر الـوطني األعـزب إلـى النصـف  -2

مــن بدایــة  فتــرة العقــد فتصــرف لــه العــالوة كاملــة اعتبــاراً خــالل فــإذا تــزوج 
 الشهر التالي ألصطحابه لزوجته بلیبیا.

یســري حكــم التخفــیض علـــى المتعاقــد غیــر الـــوطني المتــزوج إذا لــم یكـــن  -3
ــ بنئــه ه وكــذلك األرمــل والمطلــق إذا كــان أمصــحوبًا بزوجتــه فــي مقــر عمل

 الیقیمون معهما بلیبیا.
 لـهال یستحق المتعاقد غیر الوطني عـالوة سـكن إذا تـم تـدبیر سـكن مالئـم  -4

 من قبل المرفق الصحي مع مراعاة نوعه وعدد شاغلیه.
  )26مادة (

في حالة شغل السـكن المتـوفر بـأكثر مـن متعاقـد تخصـم النسـب التالیـة مـن 
  عالوة السكن المقررة لهم وذلك على النحو التالي:

 %) من كل متعاقد في حالة شغل السكن من قبل متعاقدین اثنین.50(  -  أ
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شــغل الســكن مــن قبــل ثالثــة متعاقــدین  %) مــن كــل متعاقــد فــي حالــة35(  - ب
 ر.ـــــــفأكث

  )27مادة (
عمـل بلیبیـا ولمـرة  واحـدة طـول مباشـرته اللدى یمنح المتعاقد غیر الوطني  
  -خدمته بالمرفق الصحي بدل أثاث یحسب على الوجه التالي: مدة

أفرادها فیستحق البدل بواقع مرتب أو أحد إذا كان متزوجًا ومصحوبًا بأسرته  -1
 ن.ـــــــیشهر 

فیسـتحق  اعزبأمتزوجًا ولم یكن مصحوبًا بأحد أفراد أسرته أو كان كان إذا  -2
به أسـرته خر إذا التحقت ل المذكور على أن یستحق النصف اآلنصف البد

)  أشهر من تـاریخ مباشـرة 6قامة المستقرة خالل (أو أحد أفرادها بقصد اإل
 فأكثر. ) أشهر6العمل وتعد اإلقامة مستقرة إذا استمرت (

یجــوز أن یقــوم المرفــق الصــحي بتأثیــث ســكن المتعاقــد غیــر الــوطني وفقــًا  -3
ة ال ــــع المرفـق الصـحي وفـي هـذه الحالــــــة إذا كان السكن یتبـــالالئحلهذه 

) ویكــون االثــاث ملكــًا للمرفــق 2-1یسـتحق بــدل األثــاث المــذكور البنــدین (
 ي.ــــــالصح

مــن المبلــغ الــذي  صــرف لــه كبــدل  تســترد مــن المتعاقــد غیــر الــوطني نســبة
أثاث تعادل نسبة الفترة المتبقیة من عقده إلـى كامـل مـدة العقـد فـي حالـة عـدم 
رغبتـه االسـتمرار فـي العمـل (خـالل العقــد المبـرم معـه عنـد التعیـین) وال یصــرف 
للمستخدم بعقد بـدل االثـاث إذا كـان قـد سـبق لـه العمـل بـأي مـن جهـات العمـل 

ق فیهمــا مــن كاملتــان یتحقــعلــى انتهــاء عقــده ســنتان  داخــل لیبیــا ولــم تمضــي
.  مغادرته هو وأفراد أسرته للبالد نهائیًا

  )28مادة (
ســرة الواحــدة أكثــر مــن متعاقــد غیــر وطنــي فــال تمــنح عــالوة إذا تعــدد فــي األ

الســكن أو بــدل األثــاث ألـــحدهم متــى كــان أفرادهــا المــذكورین یقیمــون معــه فــي 
یخ تعاقـد كـًال مـنهم وفـي هـذه الحالـة تصـرف سكن واحد بصرف النظـر عـن تـار 

  عالوة السكن أو بدل أثاث.
  )29مادة (

ل بهـــا داخـــل لیبیـــا یكـــون ومـــع مراعـــاة أنظمـــة الضـــمان االجتمـــاعي المعمـــ
للمتعاقد غیر الوطني وزوجه وأبنائه المقیمین معـه طیلـة مـدة عملـه الحـق فـي 

ستشفیات العامة حسـب الرعایة الصحیة  األولیة بالمرافق الصحیة والعالج بالم
  عمول بها. ماألنظمة والتشریعات ال



  370رقم الصفحة                                                                    )  5دد (ـــالع
  

  )30(مادة 
 یا  وما تقتضـيمع مراعاة أنظمة الضمان االجتماعي المعمول بها داخل لیب

ــوطني أو أصــیب  ــر ال ــد غی ــات الضــمانیة الخاصــة إذا تــوفى المتعاق بــه االتفاقی
شرة أعمـال بعجز كلي یمنعه من العمل وكانت الوفاة أو اإلصابة ناشئة عن مبا

وظیفته فیصرف له أو لورثته تعویض بقدر علـى أسـاس مرتبـه األساسـي وقـت 
) عشــرون 20.000الوفــاة أو اإلصــابة لمــدة ثــالث ســنوات علــى أال یتجــاوز   (

  ألف دینار یؤدي دفعة واحدة.
  )31مادة (

یلتزم المرفق الصحي بتجهیز المستخدم بعقد أو أي أفـراد أسـرته بعـد وفاتـه 
متــى  خــر أیهمــا أقــرببلــد المعــین منــه أصــًال أو أي بلــد آإلــى ال نمــاثالجونقــل 

حد أبنائه البالغین أو أحد والدیـه مـا لـم یكـن هنـاك طلب ذلك كتابة أرملته أو  أ
  قانونیة تقتضي التأجیل أو المنع.أو أسباب طبیة 

أما إذا كان المتعاقد معه المتوفي أعزبًا أو ال أقارب  له داخـل لیبیـا فیخطـر 
القنصلي بالبعثة الدبلوماسـیة لـبالده بالدولـة اللیبیـة والتنسـیق فـي شـأن  القسم

  نقل جثمانه أو دفنه بالبالد.
  )32مادة (

بنائــه ممــن هــم دون یــر الـوطني وزوجتــه واثنــین فقــط مـن أیحـق للمتعاقــد غ
سن الثامنة عشر السفر جوًا  أو برًا على نفقـة المرفـق الصـحي وذلـك بالدرجـة 

لمعـین منـه إلـى لیبیـا وبـالعكس بأقصـر طریـق ممكـن وأقلهـا السیاحیة من بلـد ا
  ة.ـــــــنفق

د انتهــاء خدمتــه وكـــل وعنــوتســتحق تــذاكر الســفر عنــد التعیــین ألول مــرة 
سنتین من خدمته لقضاء إجازته  السنویة فـي بـالده علـى أنـه إذا كـان التعاقـد 

راد أسـرته فـنـد التعاقـد تـذاكر سـفر أو ألي مـن أقد تم بالداخل فـال تصـرف لـه ع
  الموجودین  في لیبیا.

حــوال یشــترط لصــرف التــذاكر المشــار إلیهــا فــي هــذه المــادة أن وفــي كــل األ
.   یسافر المتعاقد معه فعًال ال یجوز صرف قیمتها نقدًا

  )33مادة (
واحـد  كافـأة نهایـة خدمـة تعـادل مرتـب شـهریستحق المتعاقد غیر الـوطني م

الشـهر علـى أسـاس مرتبـه فـي عن كل سنة مـن سـنوات خدمتـه وتحسـب قیمـة 
كـــل ســـنة علـــى حـــده وال یجـــوز صـــرف هـــذه المكافـــأة إال عنـــد انتهـــاء العالقـــة 

  ة.ــــــالتعاقدی
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وتســـوى مســـتحقات المتعاقـــد غیـــر الـــوطني فـــي المكافـــأة عـــن مـــدة خدمتـــه 
  السابقة على نفاذ هذه الالئحة طبقًا للقواعد المقررة من قبل العمل بها.

  -ني من مكافأة نهایة الخدمة في األحوال التالیة:ویحرم المتعاقد غیر الوط
 الحكم علیه بجنایة أو جنحة. -ب    یبي.           العزل بقرار تأد - أ

  )34مادة (
) مـــن هـــذه الالئحـــة أال یكـــون 40-37یشـــترط لتطبیـــق أحكـــام المـــادتین (

  المتعاقد غیر الوطني من المستفیدین بأنظمة الضمان االجتماعي.
  الفصل السابع 
  انتهاء اخلدمة 

  )35مادة (
نتهـاء مـدة التعاقـد ألحـد األسـباب خدمة المتعاقد معه دون الحاجـة ال  تنتهي

  -ة:ــــالتالی
 اة.ـــوفــــال  -  أ
 بلوغ السن  المقررة لترك الخدمة.  - ب
 عدم اللیاقة الصحیة.  - ت
 العزل بالطریق التأدیبي.  - ث
علقـــة حـــدى الجنایـــات أو الجـــنح المتالحكـــم علیـــه بعقوبـــة جنایـــة أو فـــي إ  -  ج

نها الداخلي أو التي ترتكـب ضـد بشخصیة الدولة أو المضرة بكیانها أو بأم
دارة العامـة أو ضـد الـدین أو الشـعائر الدینیـة المعتـرف بهـا أو االضــراب اإل

أو التمـــرد أو الجـــرائم الخلقیـــة أو شـــهادة الـــزور أو التزویـــر أو الغـــش أو 
أو خیانــة األمانــة  النصــب واالنتحــال أو االخــتالس أو الرشــوة أو الســرقة أ

عطاء صك بدون رصید أو في أي جریمة تعتبرها لجنـة  التظلمـات مخلـة  وإ
بالشــرف علــى أنــه فــي جمیــع هــذه األحــوال إذا كــان الحكــم مــع وقــف تنفیــذ 
العقوبــة فــال یترتــب علیــه انتهــاء خدمــة الموظــف وذلــك مــع عــدم اإلخــالل 

 بالمسئولیة التأدیبیة عند االقتضاء.
  الفصل الثامن 

  كام عامة أح
  )36(مادة 

في تطبیـق أحكـام هـذه الالئحـة یعمـل بأحكـام قـانون عالقـات العمـل وقـانون 
ـــوائح والقـــرارات الصـــادرة بمقتضـــاه فـــي شـــأن تحدیـــد  الضـــمان االجتمـــاعي والل
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المقصود بإصابة العمل ومـا یعتبـر فـي حكـم إصـابة العمـل والحـوادث التـي تقـع 
  دته منه.للمتعاقد معه خالل العمل أو ذهابه أو عو 
  )37مادة (

ال عـن طریــق اإلعــالن عنهــا واتخــاذ  یجـوز شــغل وظیفــة شــاغرة بــالمالك إال
  اإلجراءات الالزمة وفقًا للتشریعات النافذة.
  )38مادة (

یجوز للمرفق الصحي ترشیح العناصـر المتعاقـدة معهـا العاملـة بـه لحضـور 
ن فـي السـنة المؤتمرات والندوات العلمیة في مجال التخصـص بحـد أقصـاه مـرتی

تضــیها المشـــاركة باســـم وراق العلمیـــة فــي الحـــاالت التـــي تقعلــى أن تكـــون األ 
المرفــق الصــحي وقــد تــم قبولهــا للنشــر أو نشــرت ویصــدر باإلیفــاد قــرار الجهــة 

  المتعاقد معها وفقًا ألحكام الئحة اإلیفاد وعالوة المبیت.
  )39مادة (

هیئـة التـدریس الـدائمین  یتم التعاقد الجزئي بالتعاون مع المعیدین وأعضـاء
  -تیة:ة وصحیة بالشروط اآلبالجامعات الطبیة كعناصر مهنی

موافقـــة المرفـــق الصـــحي بإمكانیـــة تعاونـــه حســـب حاجـــة مـــالك المرفــــق   -  أ
وحصوله علـى المـؤهالت السـریریة للوظیفـة . ولهـم األولیـة فـي العمـل فـي 

 المرافق الصحیة التعلیمیة.
ساسـیة بـالمرفق الصـحي وفتـرات أساعات العمـل مـن مناوبـات  عدم تجاوز  - ب

24 .  ساعة أسبوعیًا
  )40مادة (

یمنح المرفـق الصـحي عضـو هیئـة التـدریس المقابـل  المـادي نظیـر تعاونـه 
  الجزئي حسب فترات العمل والمناوبات وحسب الجدول المرفق بهذا القرار.

ویجـوز للعنصــر المهنــي الصــحي المعاقــد مــع المرفــق التعــاون مــع الجامعــة 
ســـاعة  16فتــرات التــدریس التـــي تخــص الجامعــة وبمــا ال یتجــاوز  فــي تقــدیم

.ـــأسبوعی   ًا
  )41مادة (
المسـاعدة األجنبیـة أن تمـنح والطبیة یجوز عند التعاقد مع العناصر الطبیة 

  ة.ـــ% على المرتب بقرار من وزیر الصح20بنسبة 
ویجــوز بقــرار مــن وزیــر الصــحة التعاقــد مــع االستشــاریین فــي التخصصــات 

استشـاري كحـد أعلـى فـي  100بیة النادرة بمرتبات خاصة وبما ال یزید عـن الط
  كافة أنحاء لیبیا.
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  )42مادة (
تقسم المرافـق الصـحیة فـي لیبیـا إلـى خمسـة فئـات أ، ب، ج، د، ه، حسـب 

) 2العـــاملین بهــا المبـــین بالجـــدول رقـــم ( ةوجودهــا فـــي المنـــاطق النائیــة وقـــدر 
لمعاملة المالیة في الجداول المرفقـة علـى المرفق بهذه الالئحة، بحیث تنطبق ا
% إلى الفئـة ج، 50% إلى الفئة ب، و 25الفئة أ، بینما تضاف عالوة بنسبة 

% للفئة ه، بحیث یتم تقییم كل مهنة في كـل مرفـق كـًال 100% للفئة د، و75
  ده.ــــعلى ح

  )43مادة (
العمـــل یشــترط فـــي توقیــع العقـــد الكامـــل أو الجزئــي إقـــرار المتعاقــد بجـــدول 

المرفـــق بهـــذه الالئحــة واعتبـــاره جـــزء ال یتجـــزأ مـــن  3األســبوعي الجـــدول رقـــم 
  د.ــــــالعق

  )44مادة (
یعتمــد نظــام العمــل طیلــة أیــام األســبوع وحســب توزیــع ســاعات العمــل عــدا 
ـــام األســـبوع وتشـــمل العطـــل األســـبوعیة  ـــات كامـــل أی ـــة، وتغطـــى المناوب الجمع

  ة.ـــــوالرسمی
  ) 45مادة (

ــي بمــا ال یجــاوز الســنة وبواقــع  تكــون مــدة ــد التعــاون الجزئ ســاعات  8عق
ســاعة كحــد أقصـى تشــمل سـاعات الفتــرات الرســمیة  24أسـبوعیًا كحــد أدنـى و 

  ات.ـــاوبـــوالمن
  )46مادة (

یمــنح شــاغلي وظــائف اإلدارة العلیــا المقابــل المــالي عــن الفتــرات اإلداریــة 
  لى النحو التالي:المحددة لكل منهم باإلضافة إلى المرتب وذلك ع

 فترات إداریة. 4المدیر العام للمستشفى/  -1
 فترات إداریة. 3المدیر العام المساعد/  -2
 رؤساء األقسام الطبیة/ فترتین إداریتین. -3
 رؤساء الوحدات الطبیة/ فترة إداریة واحدة. -4
 فترات إداریة. 3لتمریض/ ارئیس هیئة  –كبیر فنیین صحیین  -5
 تین إداریتین.مساعد رئیس هیئة التمریض/ فتر  -6
 مشرفو التمریض والمشرفون الفنیون/ فترة إداریة واحدة. -7
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  )47مادة (
مــع عــدم اإلخــالل بــأي مزایــا مالیــة مقــررة بموجــب أحكــام هــذا القــرار یمــنح 
األطبـــــاء العـــــاملین فـــــي تخصـــــص طـــــب األســـــرة وطـــــب الطـــــوارئ والعـــــاملین 

  % من المرتب.15بمستشفیات الطب النفسي عالوة بنسبة 
  )48مادة (

تسري أحكام قوانین عالقات العمل والضـمان االجتمـاعي والمسـئولیة الطبیـة 
  واللوائح الصادرة بمقتضاها فیما لم یرد بشأنه نص في هذه الالئحة.
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  ) املرفق بالئحة استخدام العاملني من ذوي املهن الطبية 1اجلدول رقم (
  ئاسيوالطبية املساعدة باملرافق الصحية الصادرة بقرار الس الر

  م.2018) لسنة       حلكومة الوفاق الوطني رقم ( 
  اسم الوظیفة

ساعة  24
  عقد متعاون  أسبوعیاً 

ساعة  40
  أسبوعیاً 

العالوة السنویة للمرتب 
  األساسي

ساعة  100  ودرجة الوظیفة
  أو بعد األساسي  شهریاً 

ساعة  160
  %3من   %8إلى   شهریاً 

  مقبول  ممتاز    مقابل المناوبة  مقابل الفترة  أساسي د.ل  
معاون (بدون 

مؤهالت/ دورات 
  7.5  20  460  42  14  250  قصیرة)

مساعد ممرض/ 
مساعد فني (دبلوم 

  12  32  700  60  20  400  متوسط) إداري

ممرض/ مهندس/ 
مفتش/ معالج/ فني/ 

  15  40  830  66  22  500  إداري 

  18  48  1080  96  23  600  اختصاصي

  24  64  1400  120  40  800  استشاري (كبیر ....)

صیدالني (مبتدئي/ 
  16.5  44  910  72  24  550  متدرب/ مقیم)

  33  88  1880  156  52  1100  اختصاصي

  45  120  2700  240  80  1500  استشاري
طبیب أسنان 

(مبتدئي/ متدرب/ 
  18  48  990  78  26  600  مقیم)

  36  96  2040  168  56  1200  اختصاصي

  46.5  124  2780  246  82  1550  استشاري
طبیب بشري 

(مبتدئي/ متدرب/ 
  19.5  52  1070  84  28  650  مقیم)

  27  72  1500  120  40  900  متدرب عالي

  39  104  2200  180  60  1300  اختصاصي

  54  144  3300  300  100  1800  استشاري
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  ) املرفق بالئحة استخدام العاملني من ذوي املهن الطبية 2اجلدول رقم (
  رئاسي حلكومة الوفاق الوطني والطبية املساعدة الصادرة بقرار الس ال

  م.2018) لسنة       رقم (
المسافات عن 

  المدن الكبرى
 30,000س=<  ق  د  ج  ب  أ  المعامل

  مواطن
مجموع 

  النقط
المجموع 

  الكلي

>400 Km    2  1  1  1  1  1  0  5  10  

Km 400 -200  1.75  1  1  0  0  1  0  3  5.25  

Km 200 -120  1.5  0  0  0  1  0  1  2  3  

Km 120 -60  1.25  1  1  0  0  0  0  2  2.5  

  التعريفات: 
% مــن المــالك عناصــر طبیــة أو 50مرفــق صــحي یحتــوي علــى أقــل مــن  -أ 

 1نعم =              طبیة مساعدة من التخصص المطلوب.
% مــن المــالك عناصــر طبیــة 50مرفــق صــحي یحتــوي علــى أقــل مــن  -ب 

 0ال=                                           متخصصة.
% مـــن المــالك عناصـــر طبیـــة 50ق صـــحي یحتــوي علـــى أقـــل مــن مرفــ -ج 

 مساعدة متخصصة.
% مـــن المـــالك عناصـــر طبیـــة 50مرفـــق صـــحي یحتـــوي علـــى أقـــل مـــن  -د 

 مساعدة.
 بلدیة ال تحتوي على مستشفى (قروي/ عام/ مركزي). -ق 
 .30.000عوامل عدد السكان بالبلدیة س<.  -س 

ــى جــ ــاط إل ــي للنق ــات إضــافة نســبة المجمــوع  الكل ــرح  418دول المرتب المقت
  كالتالي:

 إضافة.نقاط بدون  0 -أ 
 % للمرتب.25نقاط: تضاف  0-3من  -ب 
 .للمرتب %50نقاط: تضاف  6-3من  -ج 
 % للمرتب.75نقاط: تضاف  9-6من  -د 
  % للمرتب.100النقطة: تضاف  12-9من  -هـ 
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  ن الطبیة) المرفق بالئحة استخدام العاملین من ذوى المھ3(رقم الجدول 
  والطبیة المساعدة بالمرافق الصحیة المرفقة

  م2018بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (      ) لسنة 
  

  )   jop Planخطة العمل (  
  

  المستشفي : .............................  ..........بالكامل : ............االسم 
  ........الوظیفة : .....................

  االستشاري : ........................
  القسم : ..................................
  العنبر : .................................

  برنامج العمل الیومي : -أوال : 
  ھام ) والرمز یبین برنامج العمل الیومي فى الفترة الصباحیة والمسائیة حسب أجدول المرفق موضحا صفة العمل ( الم

  )  AD  (–  )SR  (–  )T  (–  ))SO   (–   )WR  (–  )OPیرجى استخدام رموز المھام والواجبات : (  
  الوجبات والمھام الیومیة  الرمز  الوجبات والمھام الیومیة  الرمز  الوجبات والمھام الیومیة  الرمز

)op(  العیادات الخارجیة  
 )patient out (  

)WR(   ) المرورward Round (  )T(   ) التدریسTeaching(  

)cp(  اإلجراءات السریریة  
)clinical procedure(  

)SO(  العملیات  
)operationns surgical(  

)SR( واألبحاث تالدارسا  
 ) Research studies and(  

)AD(   اإلداریة
)Administration(  

        

  
أیام 

  األسبوع
ً  1:00  9:00الفترة الصباحیة  ً  1:00  9:00یة مسائالفترة ال  ظھرا   ظھرا

  الرمز  برنامج العمل الیومي      الرمز  برنامج العمل الیومي             
          السبت
          األحد

          االثنین
          الثالثاء
          األربعاء
          الخمیس

  
  -بة : وثانیاً : المنا

  ) A or Bشھریة ) وكذلك فئة المناوبة ( –ة اسابیع كل ثالث –نصف شھریة  –یرجى تحدید جدول للمناوبة إما : ( أسبوعیة 
 )A    ) وھي (1st on call   ) فئة / (B   ) 2) وھيnd on call    : (  

أیام 
  األسبوع

ً  8:00المناوبة النھاریة  ً  8:00 مساء 8:00المناوبة اللیلیة   مساء 8:00 صباحا   صباحا

      السبت
      األحد

      االثنین
      الثالثاء
      ءاألربعا

      الخمیس
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
بشأن الئحة استخدام  ميالدية 2018) لسنة 1354رقم ( 

  والطبية املساعدة العاملني من ذوي املهن الطبية
  باملرافق الصحية 

  الس الرئاسي
 عالن الدستوري وتعدیالته.بعد االطالع على اإل  
 ) مسیحي بإصدار القانون الصحي. 1973 ) لسنة106وعلى القانون رقم  
 ) مســـیحي بإصـــدار قـــانون الخدمـــة  1976) لســـنة 55وعلـــى القـــانون رقـــم

  المدنیة والئحته التنفیذیة.
 ) مسـیحي بشـأن الضـمان االجتمـاعي  1980) لسـنة 13وعلى القانون رقـم

  ه.ــــوتعدیالت
 ) مســـیحي بشـــأن البطاقـــات المهنیـــة  1983) لســـنة 6وعلـــى القـــانون رقـــم

  خصصیة والئحته التنفیذیة.الت
 ) مسیحي بشأن المسئولیة الطبیة. 1986) لسنة 17وعلى القانون رقم  
 ) قامــة  1987) لســنة 6وعلــى القــانون رقــم مســیحي بشــأن تنظــیم دخــول وإ

 األجانب في لیبیا وخروجهم منها وتعدیالته والئحته التنفیذیة.
 ) باعــادة  و.ر 1374) لســنة 306وعلــى قــرار اللجنــة الشــعبیة العامــة رقــم

  .مجال الطبيالتنظیم برنامج االستعانة باالساتذة الزوار والخبراء في 
 ) م. بشـأن الئحـة 2009) لسـنة 418وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقـم

  العاملین من ذوي المهن الطبیة والطبیة المساعدة بالمرافق الصحیة.
  لســنة 410(وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم (

  بإنشاء مؤسسة الرعایة الصحیة األولیة. 2018
 ) لســنة 412وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم (

  بشأن إنشاء مجلس عمادات التدریب الطبي. 2018
 ) 106وعلى كتاب مدیر عـام المركـز الـوطني لتطـویر النظـام الصـحي رقـم (

  م.2018/ 07/ 12المؤرخ في 
 لمصلحة العامة.ولمقتضیات ا  
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  ررــق
  )1مادة (

لمرفقــة فــي شــأن اســتخدام العــاملین الــوطنیین وغیــر ایعمـل بأحكــام الالئحــة 
  بالمرافق الصحیة. ي المهن الطبیة والطبیة المساعدةالوطنیین من ذو 

  )2مادة (
یكون لكل مرفق صحي مالك وظیفي یعد وفقًا لتعـداد السـكان المغطـى بـالمرفق 

ؤسســاتیة ووفقــًا للتصــنیف المهنــي للمرفــق ولمعــدالت األداء ات المرفــق المیــمكانإ و 
  العالمیة ویعتمد من الجهة المختصة بناء على عرض القطاع المختص.

  )3مادة (
یتم التعاقد مع العناصر الطبیة والعناصر الطبیـة المسـاعدة للعمـل بـالمرافق 

 مارســین العــامین ووظــائف االختصاصــیینمالصــحیة علــى الوظــائف الخدمیــة لل
  واالستشاریین وفقًا لآلتي:

داریــًا بنــاء علــى توصــیة إدارة المستشــفى  -1 المستشــفیات المســتقلة مالیــًا وإ
 أو من لجان شؤون العاملین بها.

المرافـــق الصـــحیة التـــي ال تعتبـــر وحـــدات إداریـــة قائمـــة بـــذاتها (وحـــدات  -2
ومراكــز الرعایــة الصــحیة والعیــادات المجمعــة ومــا فــي حكمها)بنــاء علــى 

مؤسسة الرعایة الصـحیة األولیـة أصـالة أو اللجنـة المختصـة توصیة من 
 بالتعاقدات بالبلدیة التي یقع المرفق الصحي بدائرة اختصاصها.

فیـتم التعاقـد مـع  المسـاعدة أما الوظائف التدریبیة للعناصـر الطبیـة والطبیـة
  طق الصحیة للعمل في المرافق الصحیة التابعة لها.امجالس التدریب في المن

  )4(مادة 
ة اعتبــارًا مـــن تـــاریخ العمــل بهـــذا القـــرار یلغـــى قــرار اللجنـــة الشـــعبیة العامـــ

" رقــم ( بشــأن الئحــة اســتخدام العــاملین مــن ذوي  م.2009) لســنة 418"ســابقًا
المهــــن الطبیــــة والطبیــــة المســــاعدة بــــالمرافق الصــــحیة والتعــــدیالت الصــــادرة 

بمـا ال یتعـارض  بمقتضاه على أن یستمر العمل بنمـوذج العقـد المرفـق بـه فقـط
  وأحكام هذه الالئحة.

  )5مادة (
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ه. 1439/ محرم/ 22صدر بتاریخ: 

  م. 2018/ 10/ 02الموافق: 
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  درهم 1000سعر النسخة 

  مطابع العدل

 


