قانون رقم ( )7لسنة 9168م
بشأن المسئولية الطبية
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور انعقادها العادي الثالث
لعثثا  4931/39مثثو وفثثار الرسثثوا المواف ث  4391التثثي غثثاالا الم تقثثي
العا ل مثؤتمرات الشثعبية وال نثاو الشثعبية وادتتثادات والنقابثات والثرواب
الملنية (مؤتمر الشعب العا ) في دور انعقاده العادي العاشر فثي الفتثرر مثو
 41إلثثث  43نمثثثاد ا ثثثر 4931مثثثو وفثثثار الرسثثثوا الموافثثث  6/62إلثثث
. 4391/9/6
بعد اإل الع ع اإلعالو القانوو المدني وقانوو المرافعات .
وع القانوو رق ( )402لسنة  4399بإغـدار القانوو الغتي .
وع القانوو رق ( )409لسنة  4399بإنشاء نقابة ل ملو ال بية .
وع القانوو رق (  ) 11لسنة  4392بإغدار قانوو ال دمة المدنية .
وع ثثثث القثثثثانوو رقثثثث (  ) 1لسثثثثنة  4396بشثثثثوو نثثثثواا تشثثثثري النثثثثث
وادستفادر مو ارع أعضاء الموت .

صيغ القانون اآلتي

المادة األولي
تسررر أتكثثا هثثذا القثثانوو ع ث كثثا مثثو يمثثارا الملثثو ال بيثثة والملثثو
المرتب ة بلـا المشثار إليلثا فثي المثادتيو  403و  469مثو القثانوو الغثتي أ وأيثة
ملنة أ رى تضاف إل هذه الملو بقرار مو ال ننة الشعبية العامة ل غتة .
كما تسر أتكا هذا القانوو ع النلات التي تتول عالج المرضث أو
تغنيع أو توريد أو توايع األدويثة والمعثدات ال بيثة أ وكثذلج النلثات التثي تتثول
اإلشراف ع يلا .

المادة الثانية
يحظر ممارسثة أي عمثا مثو أعمثاا الملثو ال بيثة والملثو المرتب ثة بلثا
بدوو تر يص بذلج مو النلات الم تغة .
وال يجوز النمع بيو أي مو ت ج الملو وملنة أ رى .
كمررا ال يجرروز ل مثثر ص لثثا مااولثثة الملنثثة أد فثثي تثثدود ت غغثثا أ ود
يسثثرى ذلثثج فثثي تالثثة إذا ل ث يونثثد أ غثثا ي أو كثثاو هنثثاج ثثر ع ث تيثثار
المريض .

المادة الثالثة
أ -
ب-
ج-

يجب ع كافة العام يو الذيو لعم ل غ ة بالمريض ما ي ي -:
المساوار بيو المرض في المعام ة تبعا ً ألتوالل الغتية .
تودية وانبات العما ع النتو الثذي يكفثا راتثة المثريض وتتقيث العنايثة
با وأتباع التع يمات الغادرر بال غوص .
مراعار أغوا الملنة .

المادة الرابعة
يحضررر ع ث كثثا مثثو يمثثارا أي ثا ً مثثو الملثثو ال بيثثة والملثثو المرتب ثثة بلثثا
استغالا تانة المريض لتتقي منفعة لنفسا أو لغيره .

المادة الخامسة
أ-

يجب على الطبيب ما يلي -:
تو الدقة وادلتاا باألغوا الع مية الثابتة أ المعترف بلثا مثو قبثا أمانثة
الغتة سواء في الكشف أو العالج أو النراتة .

ب-

التعاوو مع ايره مو األ بثاء المتثوليو عثالج المثريض وتقثدي مثا لديثا مثو
مع ومات عو تالتا أو ال ريقة التي اتبعلا في عالنا ك ما ب منا ذلج

ج-

تسنيا التالة الغتية والسواب المرضية أو الوراثية ل مريض .

د-

وغف العالج كتابة مع تتديد مقاديره و ريقة استعمالا وتنبيا المثريض أو
دويثثا إلثث ذلثثج أو أ بثثار المثثريض بثثوي منلثثاج ر ثثر ل عثثالج يعتبثثر بثثديال
متعارفا ً ع يا ونغتا بالمنلاج األرن في رأيا .

هـ-

إرشثثاد مثثو يقثثو بفتغثثل إل ث السثثا ا الوقا يثثة مثثو األمثثراض التثثي ي ش ث
إغابتل بلا وتتذيره مو عواقب م الفتلا .

و-

إبثثالا المثثريض بمرضثثا ال يثثر المستعغثثي إذا اقتضثثت ذلثثج مغثثث تتا
وسمتت تالتا النفسية أ وكذلج أ ار ذويا ما لث يمثانع المثريض أو يتثدد
مو يراب إ اره .

ا-

بذا النلد والعناية لت فيف األ المريض المي وا مو شفا ا أو تياتا.

ح-

عالج المضاعفات النانمة عو التد ا العالني أو النراتي .

المادة السادسة
أ-

يحظر على الطبيب ما يلي -:
است دا ال ب إلاها روح اإلنساو أو األضرار بنسما ما ل ينا القانوو
ذلج .

ب-

معالنثثة المثثثريض دوو رضثثثاه أد إذا كانثثثت تالتثثا د تسثثثم بثثثالتعبير عثثثو
إرادتا أو كاو مرضا ملدداً ل سثالمة العامثة أو معثديا ً أو قثررت لننثة بيثة
أو رفضا ل عالج يسبب مضاعفات يتعذر أو يغعب معلا العالج .

ج-

ادمتنثثثثاع عثثثثو عثثثثالج المثثثثريض أو ادنق ثثثثاع عثثثثو عالنثثثثا أد إذا ثثثثالف
التع يمات أو استعاو ب بيب أ ر دوو موافقة ال بيب المشرف ع ث عالنثا
أو المؤسسة العالنية التي يت فيلا العالج .
وفي نميع األتواا د ينثوا ادمتنثاع أو ادنق ثاع إذا كانثت تيثار المثريض
أو سالمتا معرضتيو ل ر .

د-

استعماا الوسا ا اير ال بية أو اير المشروعة في معالنة المريض.

هـ-

وغثثف أي عثثالج قبثثا إنرا ثثا الكشثثف ع ث المثثريض وتش يغثثا لمرضثثا
وكثثذلج وغثثف عثثالج د تتناسثثب ورتثثا مثثع فا دتثثا ولثثو كثثاو بموافقثثة
المريض .

و-

تترير تقرير بي م الف ل تقيقة أو اإلددء بمع ومات أو شلادر كاذبثة مثع
ع ما بذلج .

المادة السابعة
ع

يكون التاا ال بيثب فثي أداء عم ثا التاامثا ً ببثذا عنايثة أد إذا نثص القثانوو
الا ذلج .

المادة الثامنة
يجررب ع ث المت ثثا والمشث ص والمعثثال باألشثثعة أو ال اقثثات التراريثثة أو
المونثثات الكلربا يثثة أو مثثا فثثي تكملثثا مراعثثار الدقثثة وبثثذا العنايثثة وات ثثاذ أسثثباب
الوقاية في أداء العما أ وذلج ك ا بقا ً لألغوا الع مية .

المادة التاسعة
يجررب اسثثتعماا األدوات واألنلثثار ال بيثثة بكثثا يقاثثة وانتبثثاه وفق ثا ً لألغثثوا
الع مية وبما د يضر بسالمة اإلنساو .

المادة العاشرة
ال يجوز إنراء العم يات النراتية أد بمراعار ما ي ي -:
أ-

أو تت العم ية دا ا مؤسسة عالنية أو عيادر بية معدر لذلج .

ب-

أو يت القيا بالفتوغثات والتتاليثا الالامثة والتوكثد مثو أو تالثة المثريض
تسم بونراء العم ية .

ج-

أو تكوو التالة الغتية ل مريض تدعو إلنراء العم ية عدا تالة بتر أنااء
أو أعضاء مو النس .

د-

أو تكوو هناج موافقة كتابية ع ث إنثراء العم يثة مثو المثريض أو المسث وا
عنا قانونا ً إذا ل يكو راشداً أو كانثت تالتثا د تسثم بثالتعبير عثو إرادتثا أ
وذلج ك ثا مثا لث يقثرر بيبثاو ع ث األقثا أو العم يثة ضثرورية ومسثتعن ة
وكاو التغوا ع الموافقة متعذراً .

المادة الحادية عشرة
ال يجوز إ راج المريض مو المؤسسة العالنية أد إذا كانت تالتا الغثتية
تسم بذلج أو كاو ذلج بناء ع رابتا .

المادة الثانية عشرة
بثا – لتشثويا أو لمثرض
ال يجوز إنلثاء تيثار المثريض – ولثو بنثاء ع ث
مسثثتعص أو مي ثثوا مثثو شثثفا ا أو متقث بثثا وفثثار أو ألد شثثديدر تتث وأو كانثثت
تياتا قا مة ع الوسا ا الغناعية .

المادة الثالثة عشرة
ال يجوز إفشاء أسثرار المثريض التثي ي ثع ع يلثا بسثبب مااولثة الملنثة إد
ل نلات القضا ية وفقا ً ل قانوو .
المادة الرابعة عشرة
ال يجوز لغير ال بيب تقرير ثبوت الوفار أ وع ال بيب أو يتوكثد مثو ذلثج
سواء بالكشف الااهر أو بإسثتعماا الوسثا ا الع ميثة التديثثة المتاتثة أو بادسثتعانة
ب بيب ر ر .

المادة الخامسة عشرة
ال يجوز المساا بنس اإلنساو أو نقا عضثو أو نثاء منثا مثا لث يكثو ذلثج
بموافقتا ال ية وبعد التوكد مثو عثد تغثوا ضثرر لثا أو كثاو تيثا أو كثـاو ذلثج
وفقا ً ألتكا القانوو رق ( )1لسنة  4396المشار إليا أو كاو ميتا ً .

ويحظرررر إنثثثراء التنثثثارب الع ميثثثة ع ثثث نسثثث اإلنسثثثاو التثثثي أد برضثثثاه
ولغثثرض تتقي ث منفعثثة مرنثثور لثثا وبمعرفثثة أ بثثاء مثثر ص لل ث بإنرا لثثا بق ثا ً
لألسا الع مية المعارف ع يلا .

المادة السادسة عشرة
ال يجوز تركيب األعضاء الغناعية في النسث أد بعثد التوكثد مثو مالءمتلثا
ل مريض وعد إضرارها با وتلي ة نسما لقبوللا .
ويكون التاا ال بيب بتركيب األسناو الغناعية التااما بتتقي نتينـة .

المادة السابعة عشرة
ال يجرروز ت قثثي المثثررر غثثناعيا أو ارع الننثثيو بثثالرت أد عنثثد الضثثرورر
وبشر أو يكوو ال قاح في التالتيو مو الاونيو وبعد موافقتلما .

المادة الثامنة عشرة
ال يجرروز القيثثا بثثوي عمثثا أو تثثد ا بقغثثد التثثد مثثو التناسثثا مثثا ل ث يتف ث
الاونثاو ع ث ذلثثج وبمثا د ي ثا بمغث تة المنتمثع أو تقثرره لننثثة بيثة م تغثثة
بمقتضي الضرورر القغوى بالنسبة ل مشوهيو قيا ً أو المت فثيو عق يثا ً أو مراعثار
ل ر المتق مو التما أو الوددر ع تيار المررر .

المادة التاسعة عشرة
ال يجوز إنلاض التاما أو قتا الننيو أد إذا أقتض ذلج إنقاذ تيار األ

المادة العشرون
ال يجوز ل قاب ة وغف أي دواء أو مباشرر توليد التاما التي تسثت ا تالتلثا
تد الً بيا ً .

المادة الحادية والعشرون
ال يجوز أراا ش ص ع

إع اء كمية مو دما .

وال يتم نقا الد مو المتبرع أد بمعرفة بيب م تص وبعد إنثراء الفتثص
والتت يثثا وفق ثا ً لألغثثوا الفنيثثة المتبعثثة ل توكثثد مثثو غثثالتية الثثد وعثثد األضثثرار
بغتة المتبرع .

وال يجوز إع اء المريض كمية مو الد أو مشتقاتا أو بدا ا أد فثي تثادت
الضرورر القغوى وبعد التوكد مو مالءمتلا وغثالتيتلا و وهثا مثو أيثة مسثببات
ل مرض وم ابقتلا لفغي تا .

المادة الثانية والعشرون
ال يجوز غرف الدواء أد بمونب وغفة بية مكتوبة مثو بيثب مثر ص
لا أ فيما عدا األدوية المباح غرفلا مو قبا أمانة الغتة بثدوو الوغثفة المثذكورر
أ ود ينوا غرف أدوية اير غالتة ب بيعتلا أو واغلا أو مقاديرهثا أو انتلثت
غالتيتلا أو م الفة ل وغفة ال بية .

المادة الثالثة والعشرون
كا

تترتب المس ولية ال بية ع
سبب ضرراً ل غير .
ويعتبر ا ً ملنيا كا إ الا بالتاا تفرضا التشثريعات النافثذر أو األغثوا
الع ميثثة المسثثتقرر ل ملنثثة أ كثثا ذلثثج مثثع مراعثثار الاثثروف المتي ثثة باإلمكانيثثات
المتاتة .
ويعد نشؤ الضرر قرينة ع

و ملني ناشئ عو ممارسثة نشثا

ارتكاب ال

بثي

و أو اإل الا بادلتاا .

وال يجرروز اإلعفثثاء أو الت فيثثف مثثو المسث ولية ال بيثثة قبثثا وقثثـوع الضثثرر أ
ويقع با ال كا اتفا ع ذلج .

المادة الرابعة والعشرون
ال تقوم المس ولية ال بية إذا كاو الضرر ناش ا ً عو رفثض المثريض ل عثالج
أو عد إتباعا ل تع يمات ال بية را نغتا بثالقبوا وذلثج ك ثا دوو اإل ثالا بتكث
البند (ب) مو المادر السادسة مو هذا القانوو .
ويثبت رفض المريض ل عالج بإقراره بكتابة أو باألشلاد ع يا .

المادة الخامسة والعشرون
تكررون النلثثة التثثي تتثثول عثثالج المرض ث وال بيثثب المعثثال الثثذي لثثا ت ث
التونيثثا واإلشثثراف مسثث وليو بالتضثثامو مثثع الممرضثثيو والفنيثثيو وايثثره ممثثو
تثثرتب أعمثثالل بثثالملو ال بيثثة عثثو األضثثرار التثثي ت تث بثثالمريض بسثثبب ث ل
الملني .

المادة السادسة والعشرون
يكررون مس ث ود بالتضثثامو عثثو األض ثرار التثثي تثثنن عثثو اسثثتعماا األدوات
واألنلثثار ال بيثثة واألدويثثة كثثا مثثو أمانثثة الغثثتة والنلثثات المثثوردر والمغثثنعة
والمواعة والمستعم ة .

المادة السابعة والعشرون
يخررت بتقريثثر مثثدى قيثثا المس ث ولية ال بيثثة من ثثا بثثي يتبثثع أمانثثة الغثثتة
ويتكوو مو عدد مو ذوي الت غغات العالية في الملو ال بية والملو المرتب ثة بلثا
.
وتصرردر ال ننثثة الشثثعبية العامثثة بنثثاء ع ث عثثرض أمثثيو ال ننثثة الشثثعبية العامثثة
ل غثثثتة القثثثرارات المتع قثثثة بتشثثثكيا المن ثثثا المثثثذكور وتنايمثثثا وكيفيثثثة مباشثثثرتا
د تغاغا .
وتسر في شوو المن ا المذكور األتكا المتع قة بال براء المنغوص ع يلا
في قانوو المرافعات واإلنراءات الننا ية وذلج د يتعارض مع أتكا هذا القانوو .

المادة الثامنة والعشرون
مع عد اإل الا بوتكثا البنثديو  4أ  6مثو المثادر ( )91مثو قثانوو ال دمثة
المدنيثثة المشثثار إليثثا تتثثول متاكمثثة مثثو ي ثثالف أتكثثا هثثذا القثثانوو توديبيثا ً متكمثثة
ملنيثثة تشثثكا فثثي كثثا ب ديثثة بقثثرار مثثو ال ننثثة الشثثعبية ل ب ديثثة بر اسثثة قثثاض د تقثثا
درنتثثا عثثو ر ثثيا متكمثثة ابتدا يثثة ت تثثاره النمعيثثة العموميثثة ل متكمثثة الم تغثثة
وعضوية بيبيو يرشتلما أمثيو ال ننثة الشثعبية ل غثتة فثي الب ديثة ويراعث بقثدر
اإلمكاو أو يكونا مو ذوي الت غغات العالية .

المادة التاسعة والعشرون
تسر ع الدعوى التوديبية التي ترفثع أمثا المتكمثة الملنيثة المشثار إليلثا
فثثي المثثادر الثامنثثة والعشثثريو مثثو هثثذا القثثانوو األتكثثا المتع قثثة بالثثدعور التوديبيثثة
المنغوص ع يلا في قانوو ال دمة المدنيثة وذلثج فيمثا لث يثرد بشثونا نثص فثي هثذا
القانوو .
ويصرردر القثثرار باإلتالثثة إلث المتاكمثثة التوديبيثثة مثثو ال ننثثة الشثثعبية العامثثة
ل غتة أو مو تفوضا في ذلج .
المادة الثالثون
العقوبرات التوديبيثثة التثثي ينثثوا توقيعلثثا ع ث الم ثثالفيو ألتكثثا هثثذا القثثانوو
هـي -:
أ -
ب-
ج-
د-

اإلنذار .
ال ـو .
ال غ مو المرتب لمدر د تناوا تسثعيو يومثا ً فثي السثنة ود ينثوا
أو يناوا ال غ تنفيذا للذه العقوبة ربثع المرتثب شثلريا ً بعثد الربثع
النا ا التنا ع يا أو التنااا عنا قانونا ً .
الترماو مو العالور السنوية .

هـ-
و-
ا-
ح-

الترماو مثو الترقيثة مثدر د تقثا عثو سثبعة أشثلر ود تنثاوا ثثال
سنوات .
اإليقاف عو مااولة الملنة لمدر د تناوا سنة .
فض الدرنــــــة .
العاا مو الوايفة أو الترماو مو مااولة الملنة .

المادة الحادية والثالثون
تنشأ هي ة تسمي ( هي ثة التثوميو ال بثي ) تكثوو للثا الش غثية ادعتباريثة أ
ي تا األش اص القثا موو بثالملو ال بيثة والملثو المرتب ثة بلثا بالتثوميو لثديلا عثو
م ا ر ممارستل لت ج الملو .

المادة الثانية والثالثون
تصدر ال ننة الشعبية العامة بناء ع عرض ال ننة الشثعبية العامثة ل غثتة
قرار بتناي اللي ة المشار إليلا فثي المثادر السثابقة وكيفيثة مباشثرتلا د تغاغثاتلا
وأونثثا اسثثتثمارها لمواردهثثا والف ثثات الم امثثة بالتثثوميو لثثديلا وقيمثثة أقسثثا التثثوميو
و ريقة سدادها أ واير ذلج مو األتكا المنامة للـا .

المادة الثالثة والثالثون
يعاقب بالسنو كا مو قا بعما أو تد ا بقغد ترماو ش ص مثو التناسثا
في اير األتواا المسموح بلا وفقا ً لتك المادر الثامنة عشر مو هذا القانوو .
وتكون العقوبة التبا والغرامة التي د تناوا ما تي دينار أو بإتدى هاتيو
العقوبتيو إذا كاو الترماو مو التناسا بغفة مؤقتة .
المادة الرابعة والثالثون
يعاق با لسنو مثدر د تايثد ع ث عشثرر سثنوات كثا مثو ي ثالف تكث المثادر
الثانية عشرر مو هذا القانوو .

المادة الخامسة والثالثون
يعاقب بالتبا مثدر د تقثا عثو سثنة وبغرامثة د تنثاوا ألثف دينثار كثا مثو
ي ثثالف أتكثثا المثثواد الرابعثثة أ والبنثثد ( و) مثثو المثثادر السادسثثة أ والمثثادر العاشثثرر
والفقرر الثانية مو المادر ال امسة عشرر والمادر السابعة عشرر مو هذا القانوو .
المادة السادسة والثالثون

يعاقررب بثثالتبا مثثدر د تايثثد ع ث سثثتة أشثثلر وبغرامثثة د تنثثاوا مسثثما ة
دينار أو بوتدي هاتيو العقوبتيو كا مو ي الف أتكا المواد الثانية والثالثثة والبنثود
( أ ) و (ب) و ( د ) و (ح) مثثو المثثادر ال امسثثة والبنثثديو (ج) و(هثثـ) مثثو المثثادر
السادسة والمواد الثالثة عشرر والرابعة عشر والعشريو والتادية ولعشريو والفقثرر
الثانية مو المادر الثانية والعشريو مو هذا القانوو.

المادة السابعة والثالثون
يلغي كا تك ي الف أتكا هذا القانوو .

المادة الثامنة والثالثون
يعمل بلذا القانوو بعد ستيو يوما ً مو تاريخ نشره في النريدر الرسمية.

(( مؤتمر الشعب العام ))

صدر في  19ربيع األول 9315هـ
الموافق  9168 / 99 / 12م

قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (  ) 558لسنة 9119م
بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد اإل الع ع القانوو المدني وقانوو المرافعات
وع القانوو رق ( )402لسنة  4399بإغدار القانوو الغت .
وع القانوو رق ( )409لسنة  4399بإنشاء نقابة الملو ال بية .
وع القانوو رق ( )11لسنة  4392بإغدار قانوو ال دمة المدنية.
وع ثثث القثثثانوو رقثثث ( )41لسثثثنة  4394بشثثثوو ناثثثا المرتبثثثات ل عثثثام يو
الو نييو بالنماهيرية العربية ال يبية الشعبية ادشتراكية .
وع ثثثث القثثثثانوو رقثثثث (  ) 1لسثثثثنة  4396بشثثثثوو نثثثثواا تشثثثثري النثثثثث
وادستفادر مو ارع أعضاء الموت .
وع القانوو رق ( )49لسنة  4392بشوو المس ولية ال بية .
وع القانوو رق ( )49لسنة  4330بشوو ال ناو الشعبية أ
وع ما انتلت إليا ال ننة المشك ة بمونب قرار ال ننة الشعبية العامثة رقث
( )602لسنة . 4393

مادة ( ) 9
تنظم هي ة التوميو ال بي المنشثور بمونثب أتكثا القثانوو رقث ( )49لسثنة
 4392بشوو المس ولية ال بيثة المشثار إليثا أ وتتثدد ا تغاغثاتلا وونباتلثا وفقثا ً
ألتكا هذا القرار .

مادة ( ) 1
تتمترررع اللي ثثثة بالش غثثثية ادعتباريثثثة والذمثثثة الماليثثثة المسثثثتق ة وت ضثثثع
إلشراف ال ننة الشعبية العامة ل غتة .

مادة ( ) 3
يكررون المقثثر الر يسثثي ل لي ثثة بمدينثثة ثثراب ا بالنماهيريثثة العربيثثة ال يبيثثة
الشثثعبية ادشثثتراكية العامثثي أ وينثثوا بقثثرار مثثو ال ننثثة الع يثثا ل لي ثثة بنثثاء ع ث
اقتراح مو لننة إدارر اللي ة إنشاء فروع أو مكاتثب للثا فثي أيثة نلثة أ ثرى دا ثا
النماهيرية العامي .

مادة ( ) 2
تخررت هي ثثة التثثوميو ال بثثي أ دوو ايرهثثا بنميثثع أعمثثاا التثثوميو وإعثثادر
التوميو واألعماا المتممثة للمثا وذلثج ض الم ثا ر التثي تنشثو عثو ممارسثة الملثو
ال بية والملو المرتب ة بلا المشار إليلثا فثي المثادر األولث مثو القثانوو رقث ()49
لسنة  4392أ والمبينثة تفغثيال بالنثدوا رقث ( )4المرافث لثا أ كمثا تعمثا اللي ثة
لتتقي األهداف ا تية -:
أ-

وعي توميني لدى األ بثاء وايثره مثو ذوى الملثو ال بيثة يسثاه فثي
لديل شعوراً باألماو وال مونينة وفثي
الرفع مو مستوى أدا ل المني وي
أداء وانباتل بما يكفا الرفع مو مستواها والتفو في أدا لا .

ب-

تشثثنيع المبثثادرات الفرديثثة والتشثثاركيات واألنش ث ة ال بيثثة األ ثثرى وذلثثج
بتغ يثثة األ ثثار واألضثثرار النانمثثة عثثو ممارسثثة األعمثثاا ال بيثثة وفقثثا ً
لألغوا المتعارف ع يلا .

ج-

وضع األسا والقواعد الكفي ة بإرساء دعا غناعة تومينية متينة في منثاا
المس ث ولية ال بيثثة وإنثثراء البتثثو والدراسثثات الالامثثة ل وغثثوا إل ث هثثذا
اللدف .

د-

المساهمة في تناي التوثي ال بثي وت ثوير الم ثف الغثتي بمثا تضثعا مثو
برام في منثاا متابعثة المسثا ا الدا ثة فثي إ ثار أعماللثا المعتثادر أو فثي
األاراض المتع قة بالبت الع مي في مناا المس ولية ال بية .

هـ-

العما ع رفع المستوى العم ثي والفنثي والملنثي ل عثام يو بلثا ول لي ثة فثي
سبيا تتقي أاراضلا ما ي ي -:
 -4ادشتراج بوي ونا مثو الونثا مثع ايرهثا مثو اللي ثات والمؤسسثات
والشركات التي تااوا أعماد شثبيلة بوعماللثا أو التثي تعاونلثا ع ث
تتقي أاراضلا دا ا النماهيرية العامي أو ارنلثا أو أو تنثدم
فيلا أو تشتريلا أو ت تقلا بلا .
 -6شراء وبيثع وتم ثج السثندات واألسثل والعقثارات وممارسثة األعمثاا
التنارية التي د تتعارض وأهدافلا والتي تساعد ع تنمية مواردها
واسثثتثمارها ادسثثتثمار األمثثثا وذلثثج دا ثثا النماهيريثثة العام ث أو
ارنلا .
 -9مباشثثرر نميثثع األعمثثاا والتغثثرفات القانونيثثة المرتب ثثة بواراضثثلا
بشكا مباشر أو اير مباشر .

مادة ( ) 5

يكون ل لي ة لننة ع يا تشكا ع
-4
-6
-9
-1
-1

الونا ا تي -:

األخ أميو ال ننة الشعبية العامة ل غتة
األخ أميو ال ننة الشعبية العامة لت ي ادقتغاد
األخ أميو ال ننة الشعبية العامة ل اانة
األخ أميو ال ننة الشعبية العامة ل ضماو ادنتماعي
األخ أميو لننة إدارر اللي ة

عضواً

ر يسا ً

عضواً
عضواً
عضوا ُ ومقرراً

مادة ( ) 8
تترررولى ال ننثثثة الع يثثثا ل لي ثثثة رسثثث وإقثثثرار ال ثثث العامثثثة ل لي ثثثة وتنديثثثد
المستلدفات األساسية للا وذلج في تدود أتكا هذا القرار وللا ع األ ص -:
أ  -اعتمثثاد ل ثوا الماليثثة واإلداريثثة والفنيثثة ل لي ثثة وذلثثج فثثي تثثدود أتكثثا
التشريعات النافذر .
ب -اعتماد المياانية العمومية والتساب ال تامي ل لي ة .
ج -الب في الش وو الوايفية المتع قة بوميو وأعضاء لننة اإلدارر .
المتع قة باستثمار أمواا اللي ة وتتديد األساليب المنفذر للا
د  -وضع ال
.
هـ -تتديد أونا التغرف فثي أمثواا اللي ثة ع ث النتثو الثذى تتثدده ال ثوا
ال اغة باللي ة .

مادة ( ) 7
تتررولى إدارر اللي ثثة لننثثة إدارر تشثثكا – ع ثث سثثبيا التفثثرا – مثثو أمثثيو
وأربعثثة أعضثثاء مثثو ذوى ال بثثرر والت غغثثات العاليثثة فثثي المنثثادت التومينيثثة
وال بية .
ويصرردر بتشثثكيا لننثثة إدارر اللي ثثة وتتديثثد مكاف ث ت أعضثثا لا قثثرار مثثو
ال ننة الشعبية العامة بناء ع عرض مو أميو ال ننة الشعبية العامة ل غتة .

مادة ( ) 6
تتررولى لننثثة إدارر اللي ثثة – تتثثت إشثثراف ال ننثثة الع يثثا ل لي ثثة – تنفيثثذ
العامة التي تسير ع يلثا اللي ثة وفثي إ ثار األسثاليب المتثددر لثذلج مثو قبثا
ال
ال ننة الع يا ل لي ة .
ولهررا أو تت ثثذ القثثرارات الالامثثة لتتقيثث أاثثراض اللي ثثة وفقثثا ً ألتكثثا
القثثثانوو رقثثث ( )49لسثثثنة  4392بشثثثوو المسثثث ولية ال بيثثثة والقثثثرارات الغثثثاردر
بمقتضاه .
وتتولى اللجنة على وجه الخصو

-:

المنامة ل ش وو المالية واإلدارية والفنية ل لي ة .

أ-

وضع ال وا

ب-

اقتراح المياانية السثنوية ل لي ثة وإعثداد التسثاب ال تثامي للثا وإتالتلثا إلث
ال ننة الع يا لالعتماد .

ج-

اقتراح إنشاء الفروع والمكاتب ل لي ة .

د-

تنفيثثذ ال ث المعتمثثدر دسثثتثمار أمثثواا اللي ثثة ادسثثتثمار األمثثثا وذل ثج بمثثا
ي د أاراض اللي ة .

هـ-

دراسثثة التقثثارير التثثي تقثثد للثثا عثثو سثثير العمثثا مثثو م ت ثثف التقسثثيمات
التنايمية باللي ة ووضع التدبير المناسبة .

مادة ( ) 1
تجتمع لننة إدارر اللي ة بناء ع دعور مو أمينلا وذلج مرر كا شثلر أو
ك مثثا دعثثت التانثثة لثثذلج أ وينثثوا دعثثور ال ننثثة لالنتمثثاع إذا ثثب ذلثثج أا بيثثة
أعضا لا .
وال يكون انتماع ال ننة غتيتا أد إذا تضره أا بية أعضا لا بمو فثيل
أمينلا أ فإذا يكتما النغاب القانوني دعيت لالنتماع مرر أ ثرى ثالا أسثبوع
مو تاريخ الن سة األول وفي هذه التالة يكوو انعقاد ال ننة غتيتا ً ملمثا كثاو
عثثثدد التاضثثثريو مثثثو األعضثثثاء وتغثثثدر ال ننثثثة قراراتلثثثا بوا بيثثثة أغثثثوات
األعضاء التاضريو وعند التساوي يرن النانب الذى منا األميو .
وللجنرررة أو تثثثدعو لتضثثثور ن سثثثاتلا مثثثو تثثثرى ونلثثثا لالسثثثتعانة بثثثا أو
ادستفادر ب برتا دوو أو يكوو لا ت التغويت .
وتبلغ قرارات لننة اإلدارر إل ال ننة الع يا ل لي ة .

مادة ( ) 91
يكررون ل ننثثة اإلدارر أمثثيو سثثر يتثثول تب يثثج الثثدعور دنتماعاتلثثا وتثثدويو
متاضر ن ساتلا وإبالا قراراتلا أ ويغدر بتك يفا بذلج قرار مو ال ننة الع يـا
.

مادة ( ) 99
يتولى أميو لننة اإلدارر إدارر أعماا اللي ة وتغريف ش ونلا وذلج فثي
تدود أتكا التشثريعات النافثذر ومثا تقثرره ال ننثة الع يثا ولننثة اإلدارر فثي هثذا
الغدد .
وله على وجه الخصو

-:

أ-

تنفيذ قرارات لننة اإلدارر .

ب-

تتضير مشروع المياانية العمومية والتساب ال تامي وعرضلا ع ث لننثة
اإلدارر .

ج-

إغدار أوامر الغرف مو أمواا اللي ة .

د-

تمثيا اللي ة في عالقاتلا مع الغير وأما القضاء .

هـ-

العمثثثا ع ثثث ت ثثثوير ناثثث اللي ثثثة ودعثثث أنلاتلثثثا واقتثثثراح إنشثثثاء الفثثثروع
والمكاتب للا .

و-

تقدي الدراسات والبيانات واإلتغا يات الالامة إل لننة اإلدارر .

مادة ( ) 91
يتكون البناء التنظيمي للهيئة على النحو اآلتي -:
-

إدارر ادشتراكات .
اإلدارر الفنية .
إدارر التفتيش والمتابعة .
اإلدارر القانونية .
إدارر الش وو المالية واإلدارية .
إدارر ادستثمار والعالقات ال ارنية .

مادة ( ) 93
تخررت إدارر ادشثثتراكات بالشثث وو المتع قثثة باشثثتراكات األ بثثثاء وذوي
الملو ال بية في التوميو مو المس ولية ال بية وإنشثاء وإدارر السثنالت الالامثة
للذا الغرض  .كما تتول التنسي والمتابعة ل مك فيو بثوداء ادشثتراكات بغثرض
تتقي انسياب وأداء ادشتراكات في مواعيدها.

مادة ( ) 92
تخررررت اإلدارر الفنيثثثثة بوعمثثثثاا البتثثثث والتتقثثثث مثثثثو ثبثثثثوت اإلغثثثثابات
واألضرار والتثبت مو توفر الشرو القانونية والفنية ل تعويضات وفقا ً ألتكثا هثذا
القرار أ ولثذلج ك ثا مثع عثد اإل ثالا با تغاغثات المن ثا ال بث بومانثة ال ننثة
الشعبية العامة ل غتة .
كمررا ت ثثتص بثثاقتراح إغثثدار وتعثثديا النثثداوا ال اغثثة بالتعويضثثات عثثو
األضرار التي تغيب المرض نتينة ثو ملنثي أ وعثرض التسثوية الوديثة ع ث
المضرور وات اذ ما ي ا مو إنراءات لذلج .

مادة ( ) 95

تخت إدارر التفتيش والمتابعة بوعماا المتابعة الفنية وتتديد أونا القغثور
أو الثثنقص فثثي تتديثثد األضثثرار النانمثثة عثثو ممارسثثة الملثثو ال بيثثة والناثثر فثثي
التا مات التي تقد مثو المضثرور مثو التسثويات التثي تعثرض ع يثا وإبثداء الثرأي
فيلا .
كمررا تتثثول تتديثثد السثثبا والوسثثا ا الكفي ثثة بت ثثوير أسثثاليب العمثثا باللي ثثة
وعرضلا ع لننة اإلدارر ل بت فيلا .

مادة ( ) 98
تخررت اإلدارر القانونيثثة أ بإبثثداء الثثرأي القثثانوني فثثي المسثثا ا المعروضثثة
ع يلثثا أ فثثي منثثاا أعمثثاا اللي ثثة ومتابعثثة القضثثايا التثثي ترفثثع مثثو اللي ثثة أو ع يلثثا
وإعداد المذكرات القانونية .
كمررا ت ثثتص بإعثثداد ومرانعثثة العقثثود وال ثثوا والقثثرارات المتع قثثة بعمثثا
اللي ثة وإنثثراء التتقيقثات فثثي الم الفثات الماليثثة واإلداريثة وادشثثتراكات فثي لنثثاو
التتقي التي ي ب إليلا تضورها .

مادة ( ) 97
تخت إدارر ادستثمار والعالقات ال ارنية بكا ما يتع ث بثإدارر واسثتثمار
أمثثواا اللي ثثة واقتثثراح ثثر وأونثثا اسثثتثمارها ومنثثادت ادسثثتثمار والقيثثا بمثثا
يت با ذلج مو نشا ات .
كمررا تتثثول مباشثثرر الش ث وو المتع قثثة بعالقثثات اللي ثثة بلي ثثات أو مؤسسثثات
الت وميو أو إعادر التوميو والد وا فثي المفاوضثات ال اغثة بالتعثاوو – بثوي ونثا-
فثثي هثثذا الشثثوو وفثثي ايثثره مثثو الش ث وو الدا يثثة ضثثمو أاثثراض اللي ثثة وأعثثداد
واقتراح ادتفاقيات والمتاضر المتع قثة بالتعثاوو مثع المؤسسثات واللي ثات النايثرر
في ال ارج .

مادة ( ) 96
تخررت إدارر الش ث وو الماليثثة واإلداريثثة بتنفيثثذ التشثثريعات ال اغثثة بش ث وو
العثثثام يو باللي ثثثة وكثثثا مثثثا يتع ثثث بالشثثث وو الماليثثثة واإلداريثثثة وشثثث وو المياانيثثثة
والتسابات والم ااو وكذلج ش وو العالقات العامة بلا .
كمررا تخررت بتناثثي األعمثثاا اإلداريثثة المتع قثثة بتسث ي وتغثثدير المراسثثالت
وتوايعلثثا وتوثيقلثثا وتفالثثا وتثثوفير اتتيانثثات اللي ثثة مثثو األدوات والتنليثثاات

المكتبيثثة ومتابعثثة تركتلثثا والتغثثرف فيلثثا بق ثا ً ل ثثوا
تناي ش وو تركة السيارات بلا .

اللي ثثة أ واإلشثثراف ع ث

مادة ( ) 91
أ-
ب-
ج-
د-

تتكون إيرادات الهيئة من -:
تغي ة أقسا التوميو .
ما ي غص بالمياانية العامة سنويا لتغ ية مغروفاتلا أو لسثد مثا قثد ي ثرأ
مو عنا لديلا .
ما يقد للا مو هبات أو أوقاف أو ايرها .
عا د استثمار أمواللا الثابتة والمنقولة .

مادة ( ) 11
تكررون ل لي ثثة مياانيثثة مسثثتق ة أ وتبثثدأ السثثنة الماليثثة ل لي ثثة مثثع بدايثثة السثثنة
المالية ل دولة وتنتلي بانتلا لا أ وع أو تبدأ السنة المالية األول ل لي ة مو تثاريخ
العما بلذا القرار وتنتلي بانتلاء السنة المالية التالية .

مادة ( ) 19
يفررت ل لي ثثة تسثثاب مغثثرفي بمغثثرف أو أكثثثر مثثو المغثثارف التناريثثة
العام ة بالنماهيرية العامي .
ويجررروز بموافقثثثة مغثثثرف ليبيثثثا المركثثثا – أو يفثثثت ل لي ثثثة تسثثثاب بالنقثثثد
األننبثثثـي لثثثدي المغثثثرف العربثثثي ال يبثثثي ال ثثثارني ل غثثثرف منثثثا ع ثثث أعماللثثثا
بال ارج .

مادة ( ) 11
تتولى ال ننة الشعبية العامة ل رقابة والمتابعة الشعبية فتص ومرانعة
تسابات اللي ة وفقا ألتكا القانوو رق ( )93لسنة  4391المشار إليا .

مادة ( ) 13
يلتررزم بالتثثوميو لثثدى اللي ثثة كثثا مثثو يمثثارا أتثثدى الملثثو ال بيثثة أو الملثثو
ال بية المرتب ة بلا وفقا ً ل مادر األول مو القانوو رق ( )49لسثنة  4392المشثار
إليا أ وذلج عو م ا ر ممارستا للا .

مادة ( ) 12

تكون عقود التوميو فردية أ وينوا إبرا عقود تثوميو نماعيثة لمنموعثة أو
ف ة مو المشتركيو .

مادة ( ) 15
تتحمل أمانة ال ننة الشثعبية العامثة ل غثتة والنلثات العامثة األ ثرى بنسثبة
 %20ستيو في الما ة مو قيمة قس التوميو السثنوي لكثا مثو يتبعلثا ممثو يمثارا
إتدى الملو المذكورر ويتتما المؤمو لا بنسبة  %10أربعيو بالما ة .

مادة ( ) 18
ال يجوز مااولة أي مو الملو المشار إليلا في المثادر ( )69مثو هثذا القثرار
أد بعد تغوا القا بلا ع وثيقة توميو غادرر وفقا ً ألتكا هذا القرار .

مادة ( ) 17
تحدد قيمة أقسا التوميو لدى اللي ثة بقثرار تغثدره ال ننثة الع يثا للي ثة بنثاء
ع عرض مو لننة اإلدارر ع أد يكوو نافذا أد بعد اعتماده مو ال ننة الشعبية
العامة .

مادة ( ) 16
تصدر اللي ة وثيقة توميو لكثا مشثترج بقثا ً ل نمثوذج الثذى يغثدر باعتمثاده
قرار مو ال ننة الع يا ل لي ة .
ويسري مفعوا الوثيقة ل مدر التي أدي عنلا قسث التثوميو أ وينثب تنديثدها
قبا انتلاء مدتلا بشلريو ع األقا .
وفي نميع األتواا تاثا الوثيقثة سثارية لمثدر ثالثثيو يومثا بعثد انتلثاء المثدر
التي أدى عنلا قس التوميو .

مادة ( ) 11
تلتزم اللي ة بتغ ية المس ولية المدنية النانمة عو الوفار أو أيثة إغثابة بدنيثة
أو أي ضرر مادي أو معنوي ي ت بثوي شث ص بسثبب ثو مثو األ ثاء الملنيثة
الناش ة عو ممارسة الملو ال بية والملو المرتب ة بلا .
ويصدر قرار مو المن ا ال بي بومانة ال ننة الشعبية العامة ل غتة بتقرير
مدى قيا المس ولية ال بية .

مادة ( ) 31

تضع لننة إدارر اللي ة – بعد موافقة ال ننة الع يا – النداوا النم ية لمبثالج
التعويض التي تغرف ل مضرور والشرو الالا توافرها دقتضو ذلج التعثـويض
.
ويجرروز لغثثاتب الشثثوو عثثد قبثثوا مب ثثج التعثثويض وال نثثوء إل ث القضثثاء
لتتديده أ وفي هذه التالة ت تا اللي ثة بقيمثة مثا يتكث بثا مثو تعثويض ملمثة ب غثت
قيمتا أ وبوداء هذه القيمة لمو لا الت فيلا .

مادة ( ) 39
المؤمو لا بقيمة ما أدتا مو تعويض في التثادت

يجوز ل لي ة الرنوع ع
ا تية -:
 -4إذا تغا الضرر نتينة فعا متعمد مو المؤمو لا .
 -6إذا تغا الضرر المؤمو لا نتينة قياما بعم ا وهو في تالثة سثكر أو
تتت توثير م در .
 -9إذا مارا الملنة بدوو تر يص أ أو بتر يص ماور .
 -1إذا ثبثثت أو التثثوميو عقثثد بنثثاء ع ثث أدد والمثثؤمو لثثا بيانثثات كاذبثثة أو
إ فا ا وقا ع نوهرية تؤثر في تك المؤمو ع قبولا تغ ية ال ثر أو
قس التوميو أو شرو ا .

مادة ( ) 31
تحدد بقرار مو لننة إدارر اللي ة الشرو العامة وادستثنا ية لوثيقثة التثوميو
مو المس ولية ال بية الغادرر وفقا ُ ألتكثا هثذا القثرار  .ع ث أو يعتمثد مثو ال ننثة
الع يا ل لي ة .

مادة ( ) 33
يصدر بالتناي الدا ي ل لي ة وتوايع العمثا واد تغاغثات بلثا قثرار مثو
ال ننة الشعبية العامة ل غتة وذلج بما د ي الف أتكا هذا القرار .

مادة ( ) 32
يعمررل بلثثذا القثثرار مثثو تاريثثـخ غثثدوره أ وع ث النلثثات الم تغثثة تنفيثثذه أ
وينشر في النريدر الرسمية .

اللجنة الشعبية العامة

غدر في  9متر 4104وأر
المواف  60ناغر 4334

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمي
الجنة الشعبية العامة
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (  ) 113لسنة 9113م
بإصدار الئحة التسجيل وجمع االشتراكات
والتفتيش لهيئة التأمين الطبي

اللجنة الشعبية العامة
بعد اإل الع ع القانوو رق ( )49لسنة  4392بشوو المس ولية ال بية .
وع القانوو رق ( )49لسنة  4330بشوو ال ناو الشعبية أ
وع قثرار ال ننثة الشثعبية العامثة رقث ( )112لسثنة  4334بشثوو تناثي هي ثة
التوميو ال بي .
وبناء ع ما عرضا أميو ال ننثة الشثعبية العامثة ل غثتة والضثماو ادنتمثاعي
ور يا ال ننة الع يا ل لي ة بمذكرتا رق هـ.ت 64/ .لسنة  4339المؤر ة فثي
 43شعباو 4106و.ر المواف . 4339/6/44

مادة ( ) 9
يعمررل بالال تثثة المرفقثثة بشثثوو التسثثنيا ونمثثع ادشثثتراكات والتفتثثيش تنفيثثذاً
لقرارات ال ننة الشعبية العامة رق ( )112لسنة  4334المشار إليا .

مادة ( ) 1
على أميو ال ننة الشعبية العامة ل غتة والضثماو ادنتمثاعي وسثا ر النلثات
ذات العالقة كا فيما ي غا أ تنفيذ أتكا هذه الال تة ع أو تغر القرارات التفغي ية
بقرار مو أميو ال ننة الشعبية العامة ل غتة والضماو ادنتماعي – بغفتا ر يسا ل ننة
الع يثثا ل لي ثثة – فيمثثا يتع ث بتع يمثثات العمثثا ووضثثع النمثثاذج الالامثثة لتنفيثثذ أتكثثا هثثذه
الال تة بعد عرضلا ع ال ننة الع يا ل لي ة .

مادة ( ) 3
تنشر هذه الال تة في النريدر الرسثمية أ ويعمثا بلثا اعتبثارا مثو أوا شثلر
ال ير . 4339

اللجنة الشعبية العامة
غدر في  69رمضاو 4106وأر
المواف  42الربيــع 4339

الئحة
التسجيل وجمع االشتراكات والتفتيش
مادة ( ) 9
تعريفــات :
فثي ت بيث أتكثا هثذه الال تثة تثدا األلفثاا والعبثارات ا تيثة ع ث المعثثاني
المبينة فيما ي ي مال تدا القرينة ع اير ذلج .
القانــون :
القانوو رق ( )49لسنة  4392بشوو المس ولية ال بية .
القـــرار:
قثثرار ال ننثثة الشثثعبية العامثثة رق ث ( )112لسثثنة  4334بشثثوو تناثثي هي ثثة
التوميو ال بي .
المشترك :
المضموو الذي ينتفع بوتكا قرار ال ننثة الشثعبية العامثة رقث ( )112لسثنة
 4334مثثو إتثثدى ف ثثثات المشثثتركيو المتثثددر وفقثثثا ً ل مثثادر ( )6مثثو هثثثـذه
الال تة أ الذيو يمارسوو إتدى الملو ال بية أو الملو ال بية المرتب ثة بلثا
وفقا لما ناء بالمادر األول مو القثانوو رقث ( )49لسثنة  4392مقابثا دفثع
اشتراج .
جهات العمل :
أمانة ال ننة الشعبية العامثة ل غثتة والضثماو ادنتمثاعي والنلثات

التابعة للا .
النلات العامة التي أنش ت أو تنشو لتقدي ال دمات ال بية لألفراد أو

التي تكوو هذه ال دمات ناءا مو عم لا .
المراف ال بية التي يديرها أفراد أو تشاركيات أو نمعيات اغة .

النامعات ال بية ومراكا البت الع مي فيمثا يتع ث بتقثدي ال ثدمات

ال بية .
الهيئــة :
هي ة التوميو ال بي .
االشتراكات :

المب ثثج الثثذي تفرضثثا هثثذه الال تثثة عثثو كثثا مشثثترج مثثو المشثثتركيو ويكثثوو
ناءا مو إيرادات اللي ة .

مادة ( ) 1
فئات المشتركيو الوانب تسني ل هث كثا مثو يمثارا إتثدى الملثو ال بيثة
أو الملثثو ال بيثثة المرتب ثثة بلثثا أ ويسثثرى هثثذا الثثنص كثثذلج ع ث العثثام يو بثثالملو
ال بية والملو ال بية المرتب ة بلثا مثو ايثر العثرب ال يبيثيو المقيمثيو بالنماهيريثة
العامـي .

مادة ( ) 3
يررتم تسثثنيا أسثثماء وبيانثثات كثا نلثثة عمثثا والمشثثتركيو بلثثا فثثي السثثنالت
المعدر للذا الغرض باللي ة وفروعلا وفقثا ً لألتكثا واإلنثراءات المنغثوص ع يلثا
في هذه الال تة .

مادة ( ) 2
التسجيل الاام فيما يتع بنميع أفثراد ف ثات المشثتركيو وذلثج فثي تثدود
أتكا هذه الال تة ويقع ادلتاا بالتقد ل تسنيا ع -:
أ  -نلة العما أيا كانت بالنسبة ل عام يو في النلات العامة.
ب -التشاركيات بالنسبة ل شركاء .
ج -العام يو لتساب أنفسل بالنسبة لتسنيا أنفسل .
وال يترتب ع
ت المستتقيو .

تقغير الم ا بالتسثنيا فثي القيثا بوانثب التسثنيا ضثياع

مادة ( ) 5
يجري تسنيا المشترج مرر واتدر وفي مكاو واتثد أ فثإذا تعثددت أمثاكو
عمثثا المشثثترج فيثثت التسثثنيا بمقثثر العمثثا األغ ث ي أو مقثثر النشثثا األساسثثي للثثذا
العما أ وذلج ك ا مع مراعار أتكا المادر ( )41مو هذه الال تة .

مادة ( ) 8
يكون لكا مشترج رق تسنيا كما يكوو لكا نلة عما رق تسنيا .

مادة ( ) 7
يكون المقر الر يسي ل تسنيا في الوقت التاضر مقثر اللي ثة ع ث أو يثت
تقسثي النماهيريثثة العربيثة ال يبيثثة الشثعبية ادشثثتراكية العامث إلث منثا تسثثنيا
وفقا ً ل تانة ويغدر بذلج قرار مو ال ننة الع يا بناء ع عرض مثو لننثة اإلدارر
يتدد فيا مقر كا من قة تسنيا وتدودها اإلدارية .

مادة ( ) 6

علرى كثا م تثا بالتسثنيا أو ي ثج اللي ثة بكثا تغييثر أو تعثديا ي ثرأ ع ث
البيانثثات السثثاب تقثثديملا مثثو نانبثثا ع ث نمثثوذج ثثب التسثثنيا سثثواء تع ث هثثذا
التغيير بنلة العما مو تي العنواو أو نثوع النشثا أو تع ث بالمشثترج مثو تيث
مدر العما أو النقا أو انتلاء ال دمة أو اير ذلج مو البيانات .

مادة ( ) 1
يفرض في مقابا تغ ية المس ولية المدنية النانمة عثو الوفثار أو أيثة إغثابة
بدنيثثة أو أي ضثثرر مثثادي أو معنثثوي ي تث بثثوي شث ص بسثثبب ثثو مثثو األ ثثاء
الملنيثة الناشث ة عثو ممارسثثة الملثثو ال بيثة أو الملثثو ال بيثثة المرتب ثة بلثثا المشثار
إليلا بالمادر األول مو القثانوو رقث ( )49لسثنة  4392والمبينثة تفغثيال بالكشثف
المرفثث اشثثتراج سثثنوي بقيمثثة ( )%1مثثو كامثثا الراتثثب أو النغثثيب فثثي الثثد ا
بالنسبة ل شركاء أو ما يتققا مو عا د بالنسبة ل عاما لتساب نفسا .

مادة ( ) 91
يوزع عبء ادشتراج ع النتو التالي -:
تتتما ال ننثة الشثعبية العامثة ل غثتة والضثماو ادنتمثاعي والنلثات

العامة األ رى ( )%20مو قيمة قس التوميو السنوي لكا مثو يتبعلثا
مثثث Jو يمثثثارا إتثثثدى الملثثثو المثثثذكورر ويتتمثثثا المثثثؤمو لثثثا نسثثثبة
(. )%10
يؤدى كاما ادشتراج بالنسبة ل شركاء غما ً مو نغيبل في الد ا.

يؤدى كاما ادشتراج بالنسبة ل عام يو لدى أنفسل غما ً مو د ثولل

.

مادة ( ) 99
تحدد قيمة ادشتراج السنوي بالنسبة ل عام يو لثدى أنفسثل أو الشثركاء ع ث
أساا د ثا مفتثرض ي تثاره الشثريج أو العامثا لثدى نفسثا مثو بثيو قا مثة الثد وا
المفترضة ا تية -:
أ  -بالنسبة للمهن الطبية :
-

 9200دينار سنوي .
 1600دينار سنوي .
 1900دينار سنوي .
 1100دينار سنوي .
 2000دينار سنوي .
 9600دينار سنوي .
ما يناوا  9600دينار سنوي .

ب  -بالنسبة للمهن الطبية المساعدة :
-

 4900دينار سنوي .

-

 6100دينار سنوي .
 9000دينار سنوي .
 9200دينار سنوي .
 1600دينار سنوي .
 1900دينار سنوي .
ما يناوا  1900دينار سنوي .

ويخضع ا تيار الشريج أو العاما لتسثاب نفسثا ل ثد ا المفتثرض لالعتمثاد
مو اللي ة أ وفي نميع األتواا ينب أو يتناسب والد ا الفع ي .

مادة ( ) 91
إذا قامثثت لثثدى اللي ثثة دد ثثا قويثثة ع ث عثثد غثثتة الثثد ا المفتثثرض الثثذى
ا تاره العاما لتساب نفسا أو الشريج ف لا أو تعدا اد تيار بقثرار مسثبب ويتثدد
الد ا ع أساا ماورد بلذا القرار وياا ساريا مال يعدا أو ي ج بتك قضا ي .

مادة ( ) 93
السنة هي الوتثدر الامنيثة لالشثتراج ويقغثد بالسثنة فثي هثذا المنثاا السثنة
الميالدية وتبدأ مع بداية السنة المالية ل دولة وتنتلي بنلايتلا .

مادة ( ) 92
يكون أداء ادشتراج إلااميا فيما يتع بنميع المشتركيو في تدود أتكا
هذه الال تة ويستمر أداؤه واا مدر دمة المشترج .

مادة ( ) 95
إذا كاو المشترج يعما ذات الوقت في أكثر مو مكاو عمثا فيعتبثر فثي هثذه
التالة كثا مكثاو نلثة قا مثة بثذاتلا تثؤدى عنلثا ادشثتراكات المقثررر بلثذه الال تثة
وتغر ل مشترج وثيقة توميو عو كا عما يؤديا عو تسديد قس التوميو .

مادة ( ) 98
األداء مباشثرر لتسثاب اللي ثة

يكون أداء ادشتراكات في نميع األتواا ب ريث
بإتدى الوسا ا ا تية -:
أ  -بالثثثدفع إلثثث اينثثثة اللي ثثثة نقثثثداً أو بغثثثج معتمثثثد مثثثو أتثثثد المغثثثارف العالمثثثة
بالنماهيرية العام .
ب -باإليداع لتساب اللي ة في أتد المغارف .

مادة ( ) 97
تلتزم بأداء االشتراكات -:

 -9جهة العمل :
وت تثثثا بثثثوداء ( )%20مثثثو قيمثثثة قسثثث التثثثوميو ال بثثثي التثثثي تسثثثتت عثثثو
المشتركيو العام يو لديلا كما ت تا هذه النلات بوو تؤدى نيابثة عثو هثؤدء
العثثام يو التغثثة التثثي يتتم ونلثثا وقثثدرها ( )%10مثثو قيمثثة قس ث التثثوميو
ال بي المستتقة عنل وت غ ع أقسا شلرية .
 -1التشاركيات :
ت تثثثا بثثثوداء ( )%400مثثثو قيمثثثة قسثثث التثثثوميو ال بثثثي التثثثي تسثثثتت عثثثو
الشركات فيلا وذلج غما ً مو نغيب الشركاء مو د ا التشاركية .
-3

يلتزم العام وو لتساب أنفسثل بثوداء كامثا قيمثة قسث التثوميو التثي تسثتت
عنل .

وتكررون كثثا نلثثة مثثو النلثثات السثثالفة الثثذكر هثثي الم ا بثثة بوتكثثا هثثذه
الال تة باعتبارها الم امة بوداء قس التوميو قانونا وذلج فثي التثدود المقثررر بلثذه
المادر .

مادة ( ) 96
على الم تا باألداء أو يقد إل المفتش الم تص بمرانعة التتغثيا ثالا
عشرر أيا ع األكثر مو تثاريخ الثدفع أو اإليثداع إيغثاا التوريثد أو قسثيمة الثدفع
وغثورر مثثو اسثثتمارر غثثرف المرتبثثات مثثع بيثثاو أسثثماء المشثثتركيو المثثؤذار عثثنل
ادشثثتراكات ويقثثو المفثثتش الم ثثتص ب غ ث إيغثثاا التوريثثد أو قسثثيمة الثثدفع بعثثد
مرانعتلا والتثبت مو م ابقة المب ج المدفوع لمستتقات اللي ة .

مادة ( ) 91
يكررون لالشثثتراكات المنغثثوص ع يلثثا بلثثذه الال تثثة امتيثثاا عثثا يثثوتي بعثثد
مرتبثا المغثثروفات القضثثا ية وديثثو النفقثثة وتتبثثع بشثثونا أتكثثا المثثادر ( )4419مثثو
القانوو المدني ال يبي .

مادة ( ) 11
إذا تثثو ر الم تثثا بالتثثوميو عثثو دفثثع قس ث التثثوميو السثثنوي أو تنديثثد وثيقثثة
التثثوميو فثثي الوقثثت المتثثدد للثثا الثثا بثثدفع ارامثثة ماليثثة تسثثاوي ( )%1مثثو قس ث
التوميو .

مادة ( ) 19
إذا ت ثثف الم تثثا بثثوداء ادشثثتراكات فتسثثتوف هثثذه ادشثثتراكات بثثإنراءات
التنثثثثثثا اإلداري وذلثثثثثثج عمثثثثثثالً بقثثثثثثانوو التنثثثثثثا اإلداري رقثثثثثث ( )416لسثثثثثثنة
4390والقرارات الغادرر تنفيذا لا يقو بإنراءات التنا اإلداري نيابة عو اللي ة
قس التفتيش ع أو يغدر قرار التنا اإلداري مو أميو لننة إدارر اللي ة .

مادة ( ) 11
تظرررل نلثثثة العمثثثا بغثثثفة عامثثثة مسثثث ولة عثثثو كافثثثة مسثثثتتقات اللي ثثثة مثثثو
ادشتراكات وفي تالة انتقاللا إل الغير بالبيع أو التنااا أو اإلدمثاج أو الوغثية أو
اإلر أو اير ذلج مو أسباب ادنتقاا فإو المشثترج أو المتنثااا لثا أو الوغثي أو
الوار – أيا كثاو – يكثوو مسث ود بالتضثامو مثع نلثة العمثا السثابقة عثو الوفثاء
بنميع ادلتاامات المستتقة ل لي ة .

مادة ( ) 13
يكون بإدارر التفتيش والمتابعثة باللي ثة قسث مركثاي يضث مثراقبيو ل تفتثيش
يتولثثوو اإلشثثراف ع ث تنفيثثذ أنامثثة التسثثنيا ونمثثع ادشثثتراكات وتتديثثد أونثثا
القغور أو النقص في تتديد األضرار النانمة عثو ممارسثة الملثو ال بيثة والملثو
المرتب ة بلا والنار في التا مات المقدمة مو المتضثرريو وتقثدي الثرأي بشثونلا أ
كما يكوو بكا فرع مو فروع اللي ة قس ل تفتيش يقو باد تغاغات المشار إليلثا
في هذه المادر ووف أتكا قرار ال ننة الشعبية العامة بال غوص .

مادة ( ) 12
تشررل ا تغاغثثات المفتشثثيو ومراقبثثي التفتثثيش البت ث والتتثثري والتثبثثت
وإبداء الرأي فيما ي ي -:
أ -

مراقبثة غثرف التعويضثات والتتقث مثو سثالمة تقثديملا إلث مثو تتثوفر فثثيل
شرو ادستتقا قانونا وضب ما يالر في هذا الشثوو مثو م الفثات وتتديثد
أونثثا القغثثور فثثي تتديثثد األشثثرار النانمثثة عثثو ممارسثثة الملثثو والناثثر فثثي
التا مات التي يتقد بلا المتضرر مو التسوية وإبداء الرأي بشونلا .

ب-

مراقبثثة كثثا م ثثا بالتسثثنيا مثثو تيث تسثثنيا نفسثثا والعثثام يو معثثا وأنثثا تقثثد
بالبيانات الغثتيتة وضثب وقثا ع التلثرب مثو التسثنيا أو ادمتنثاع عثو أداء
البيانات الغير كام ة .

ج-

مراقبثثة تنفيثثذ كثثا م ثثا بثثوداء ادشثثتراكات ك لثثا أو تغثثتا منلثثا وضثثب وقثثا ع
الت ف عو أدا لا والتلرب مو ذلج أو التو ر في أدا لا عو الميعاد المتدد أو
تقدي بيانات اير غتيتة ل ت ص مو تنفيذ كا أو بعض ادلتاامثات المتع قثة
بوداء ادشتراكات وفقا ً ألتكا هذه المادر .

مادة ( ) 15
تحرردد أسثثماء مراقبثثي التفتثثيش ويغثثدر بل ث قثثرار مثثو أمثثيو ال ننثثة الشثثعبية
العامثثة ل غثثتة والضثثماو ادنتمثثاعي بنثثاءاً ع ث ترشثثي مثثو لننثثة إدارر اللي ثثة أ
وتتثثدد أسثثماء المفتشثثيو ويغثثدر بلث قثثرار مثثو لننثثة إدارر اللي ثثة ويكثثوو لمراقبثثي
التفتثثيش والمفتشثثيو الثثذيو تتثثدد اسثثماؤه وفقثثا لمثثا تقثثد غثثفة مثثوموري الضثثب

القضثثا ي فيمثثا يتع ث بتنفيثثذ أتكثثا هثثذه الال تثثة أ ولل ث بلثثذه الغثثفة ات ثثاذ نميثثع
اإلنثثراءات القانونيثثة بمثثا فثثي ذلثثج د ثثوا أمثثاكو ال دمثثة واإل ثثالع ع ث الوثثثا
والسثثنالت والمسثثتندات واألورا وإنثثراء التتريثثات والتفتثثيش والتتقيثث ونمثثع
ادشتراكات وتترير متاضر ضب الواقعة وإتالتلا إل النيابة العامة .

مادة ( ) 18
يجب ع المفتشيو ومراقبي التفتيش المتافاة ع ث أسثرار الوايفثة وعثد
إفشا لا ود ينوا لل أع اء بيانات أو مع ومات أو تس ي وثثا – أيثا ً كانثت -ممثا
تنمع لثديل نتينثة لتنفيثذ أتكثا هثذه الال تثة إد بنثاءاً ع ث أمثر مثو نلثة م تغثة
بتك القانوو وي ب ع يل في تالة إفشاء أسثرار الوايفثة تكث المثادر ( )692مثو
قانوو العقوبات ال يبي فضالً عو التعرض ل نااءات التوديبية .

مادة ( ) 17
يمن كا مو المفتش ومراقثب التفتثيش باإلضثافة إلث مرتبثا مب غثا ً مق وعثا ً
قدره ( 10د.ا) مسوو دينارا شلريا ً ويشما ذلج المب ج بدا بيعة العما ومكافثور
التتغيا ومغروفات ادنتقاا .

مادة ( ) 16
ال يجوز مااولة أي مو الملو المشار إليلثا بالمثادر األولث مثو القثانوو رقث
( )49لسنة  4392والمادر ( )69مو قرار ال ننة الشعبية العامة رقث ( )112لسثنة
 4334بتناي هي ة التوميو ال بي إد بعد التغوا ع وثيقة تثوميو غثادرر وفقثا ً
ألتكا قرار ال ننة الشعبية العامة المشار إليا .

مادة ( ) 11
تصدر اللي ة وثيقة توميو لكا مشثترج تث تسثني ا بقثا ألتكثا هثذه الال تثة
وفقا ً ل نموذج الذي يغدر باعتماده قثرار مثو ال ننثة الع يثا ل لي ثة أ ويسثري مفعثوا
الوثيقة ل مدر التي أدى عنلا المشترج قس التوميو وينب تنديدها قبا انتلثاء مثدتلا
بشلريو ع األقثا أ ع ث أو تاثا الوثيقثة سثارية المفعثوا لمثدر ثالثثيو يومثا بعثد
انتلاء مدتلا المدفوع عنلا قس التوميو .

قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (  ) 961لسنة 9161م
بإنشاء مجلس طبي
اللجنة الشعبية العامة
بعثثد اإل ثثالع ع ث القثثانوو رق ث ( )11لسثثنة  4392بشثثوو ال دمثثة المدنيثثة
ود تتا التنفيذية .
وع القانوو رق ( )409لسنة  4399بإنشثاء نقابثة الملثو ال بيثة والملثو
ال بية المساعدر .
وع ثثث القثثثانوو رقثثث ( )41لسثثثنة  4394بشثثثوو ناثثثا المرتبثثثات ل عثثثام يو
الو نييو بالنماهيرية العربية ال يبية الشعبية ادشتراكية .
وع القانوو رق ( )49لسنة  4392بشوو المس ولية ال بية .
وبناء ع ما عرضا أميو ال ننة الشعبية العامة ل غتة بكتابا رقث ()111
في . 4393-4-64
وع ث موافقثثة ال ننثثة الشثثعبية العامثثة ثثالا انتماعلثثا العثثادي ال ثثاما لعثثا
. 4393

مادة ( ) 9
ينشأ وفقا ً ألتكا هذا القرار من ثا يسثمي (المن ثا ال بثي) يتبثع ال ننثة
الشعبية العامة ل غتة ويكوو مقره مدينة راب ا .

مادة ( ) 1
يتكون المن ا ال بي مو عدد مو العناغر مو ذوي الت غغات العالية
فثثي الملثثو ال بيثثة والملثثو المرتب ثثة بلثثا د يقثثا عثثدده عثثو تسثثعة أ ود يايثثد عثثو
عشرر أعضاء يغدر بتسميتل قرار مو ال ننة الشعبية العامة ل غتة .
وتسررر فثثي شثثونل األتكثثا المتع قثثة بثثال براء المنغثثوص ع يلثثا بقثثانوو
المرافعات واإلنراءات الننا ية وذلج د يتعارض وأتكا القثانوو رقث ( )49لسثنة
 4392المشار إليا .

مادة ( ) 3

يخت المن ا ال بثي بثالنار فثي القضثايا المتع قثة بثالملو ال بيثة والملثو
المرتب ة بلا التي تتاا إليا مثو اللي ثات القضثا ية ودراسثتلا وتقييملثا فنيثا وتقريثر
مدى قيا المس ولية ال بية المترتبة ع ال و ال بثي النثان عنلثا بشثكا متثدد أو
إثبات العكا وإعداد تقرير بذلج يرفع إل النلة المتالة منلا القضية .
وعلى المن ا إعداد التقرير المشار إليا مو واقع م ف المريض الذي لتقثا
الضرر ول من ا أو يدعو مو يرى تضوره ممو أشرفوا ع ث المثريض فثي أي
مرت ة مو مراتثا عالنثا لالسثتماع إلث أقثوالل وأ ثذ المع ومثات الم وبثة مثنل
كما لا الت فثي اإل ثالع وفتثص و ثب كافثة الوثثا والمسثتندات األ ثرى التثي
يرى أنلا ذات عالقة بالقضية .

مادة ( ) 2
على المن ا ال بي الفغا في القضية المعروضة ع يثا وإتالثة التقريثر
المعثثد بشثثونلا ثثالا مثثدر د تتنثثاوا شثثلراً مثثو تثثاريخ اسثثتالما للثثا وإذا تعثثذر ع ث
المن ا القيا بذلج الا الموعد المتدد ألسباب اقتضتلا اثروف القضثية نثاا لثا
– ولمرر واتثدر – أو ي ثب األذو مثو النلثة القضثا ية المعنيثة تمديثد المثدر لشثلر
ر ر يبدأ مو تاريخ نلاية الشلر األوا مباشرر .

مادة ( ) 5
يكون ل من ا ال بي أميو مو بيو أعضا ا يتول تسثيير شثؤونا ودعوتثا
لالنتماع ع أو تكوو أمانة المن ا بالتناوب فيما يبثيو أعضثا ا لمثدر سثتة أشثلر
ولمرر واتدر .
وفرري تالثثة ايثثاب أمثثيو المن ثثا أو ثثو منغثثبا ألي سثثبب يتثثول أمانثثة
المن ا العضو الذي ي يا مباشرر في قا مة التناوب .

مادة ( ) 8
يجتمع المن ا ال بي بدعور أمينة ود يكوو انتماعثا غثتيتا ً إد بتضثور
ثالثي عدد أعضا ا وتغدر قراراتا بوكثرية أغوات التاضريو .

مادة ( ) 7
ال يحول قرار المن ا ال بي الغادر في شوو عد قيا المس ولية ال بيثة
لعثثد ودود ال ثثو تنثثاه أي قضثثية معروضثثة ع يثثا دوو ادسثثتمرار فثثي إنثثراءات
المتاكمة التوديبية أما المتاك الملنية المنغوص ع يلا بقانوو المس ولية ال بية .

مادة ( ) 6
يحظرر ع ث أي عضثثو مثو أعضثثاء المن ثا ال بثثي تضثور الن سثثات أو
اإلددء برأيا تيثاا أي قضثية معروضثة ع ث المن ثا متث كثاو غثاتب مغث تة

فيلثثا أو كثثاو ال ثثرف المتضثثرر فثثي القضثثية المعروضثثة اونتثثا أو أقاربثثا تتثثي
الدرنة الرابعة .

مادة ( ) 1
يتولى اإلعثداد والتتضثير دنتماعثات المن ثا وتسثنيا القضثايا التثي تثرد
إليثثا وايثثر ذلثثج مثثو األعمثثاا اإلداريثثة األ ثثرى المتع قثثة بوعمثثاا المن ثثا مواثثف
يندب للذا الغرض بقرار مو أميو ال ننة الشعبية العامة ل غتة .

مادة ( ) 91
ويعما بلا اعتبارا مو تاريخ غدوره أ وينشر في النريدر الرسمية أ

اللجنة الشعبية العامة

غدر في  60رنب 4939و.ر
المواف 4393 / 6 / 61

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمي
اللجنة الشعبية العامة
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (  ) 236لسنة 9212ميالدية
بشأن الئحة التعويض عن األضرار المادية والمعنوية
الناتجة عن األخطاء المهنية لممارسي المهن الطبية
والطبية المرتبطة بها وتقدير نسبة العجز للمتضررين منها
اللجنة الشعبية العامة
بعثثد اإل ثثالع ع ث القثثانوو رق ث ( )402لسثثنة 4399فرننثثي بإغثثدار القثثانوو
الغتية .
وع القانوو رق ( )49لسنة  4392بشوو المس ولية ال بية.
وع ث قثثرار ال ننثثة الشثثعبية العامثثة رق ث ( )496لسثثنة  4393بإنشثثاء من ثثا
بي .
وع قرار ال ننة الشعبية العامة رق ( )112لسثنة  4334بشثوو تناثي هي ثة
التوميو ال بي .
وبناء ع ما عرضا أميو ال ننة الشعبية العامة ل غتة والضماو ادنتماعي
ور يا ال ننة الع يا للي ة التوميو ال بي بكتابا رق هـ.ت 903. .المؤرخ فثي
4161/ 2 /40ميالدية .

مادة ( ) 9
يعمل بوتكا الال تة – المرافقة -فثي شثوو التعثويض عثو األضثرار الماديثة
والمعنوية الناتنة عو األ اء الملنية لممارسي الملثو ال بيثة وال بيثة المرتب ثة بلثا
والمشتركيو في ناا التوميو ال بي أ وتقدير نسبة العنا ل متضرريو منلا .

مادة ( ) 1
يعمل بلذا القرار مو تاريخ غدوره  .وينشر في النريدر الرسمية .

اللجنة الشعبية العامة
غدر في / 4نمادي األول
المواف  69الفات 4161ميالدية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمي
اللجنة الشعبية العامة
الئحة التعويض عن األضرار المادية والمعنوية
الناتجة عن األخطاء المهنية لممارسي المهن الطبية
والطبية المرتبطة بها والمشتركين في نظام التأمين الطبي
وتقدير نسبة العجز للمتضررين

الفصل األول
أحكــام عامــــة
مادة ( ) 9
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قريو كا ملا ما لث يثدا الثنص ع ث
الف ذلج .
 -9العجز الكلي الدائم :
هو عثد القثدرر التامثة ل مغثاب التثي د يرنث الشثفاء منلثا أو يتتمثا عثد
الشفاء منلا بسبب ال و الملني الناشئ عو ممارسة الملو ال بية أو ال بية
المرتبكة بلا وبشر أو تب ج نسبة العنا ( )%90ع األقا تسثبما تقثرره
ال ننة ال بية الم تغة .
 -1العجز الكلي المؤقت :
هو العنا الذي يفقد فيا المغاب القدرر ع
ويرن الشفاء منا بعد استقرار التالة .

العما تماما لمدر تقا عو عثا

 -3العجز الجزئي :
هو العنا الذي يفقد فيا المغاب القدرر ع
.

العما بنسبة تقا عثو ()%90

 -2اللجنــة :
هي ال ننة ال بية الم تغة وفقا ألتكا هثذه الال تثة لتقثدير نسثبة العنثا أو
قيمة التعويض المستت .
 -5الهيئة :
هي ة التوميو ال بي .

مادة ( ) 1

تسر أتكا هذه الال تة دوو ايرها وذلج ألاراض أثبثات تثادت العنثا
الغتي وتقدير درنتا والتعويض عنا في تادت العنا النثات عثو ال ثو الملنثي
الذي يقرر المن ا ال بي قيا المس ولية ال بية بشونا .

مادة ( ) 3
يحدد التعويض عو العنا الثدا الك ث ع ث أسثاا التعثويض المقثرر عثو
الوفار مضافا إليا نسبة د تتناوا ( )%61مو التعويض الك ث أ ويكثوو التعثويض
عو العنا النا ي الدا بنسبة مو التعويض عو العنا الك المقثرر وفقثا ألتكثا
هذه الال تة .

الفصل الثاني
تقديــر العجــز
مادة ( ) 2
تنشأ لناو بية لتقدير العنا النات عو المس ولية ال بيثة وذلثج بقثرار مثو
ال ننة اإلدارية ل لي ة تتكوو مو ثالثة أ باء مو ذوى ال برر والكفاءر بتي د تقثا
برر كا منل عو ما سنوات شري ة أد يكونثوا أعضثاء فثي المن ثا ال بثي أ
وينوا أو يتضمو القرار عضوا اتتيا يا بلا أو أكثر .
ويكون لكا لننة أميو ل سر يتثول الثدعور دنتماعاتلثا وتوثيث متاضثرها
وتنفيذ قراراتلا .

مادة ( ) 5
ويكون ل ننة ادستعانة ب برر بيب م ثتص فثي تثادت الضثرورر ع ث
أد يكوو لا غوت عند ات اذ القرار .

مادة ( ) 8
على ال ننة – قبا ات اذ قرارهثا – التوكثد مثو أو التالثة قثد اسثتقرت وأو
النراح قد التومت التوما كامال أو بعد سنة مو تاريخ تثدو الضثرر النثات مثو
ال و ال بي أيلما أقرب .

مادة ( ) 7
تقدر نسبة عنا المرض بقا ل ندوا ( أ ) المرف أ وفي التادت الغيثر
مدونثثة بالنثثدوا يكثثوو تتديثثد نسثثبة العنثثا بمقارنتلثثا بالتثثادت المشثثابلة وفقثثا لمثثا
تقرره ال ننة ال بية .

مادة ( ) 6

إذا أغيب عضو عدر إغابات نا ية وكاو منمثوع نسثب العنثا ينثاوا
ما هو مقرر لفقداو العضو قدرت بالنسبة المقدرر لفقد هذا العضو .

مادة ( ) 1
فـي تالة تعدد وقوع اإلغابات في أكثر مو عضو فتقدر نسبة العنا األشد
نسبة وتقدر اإلغابات األ ثرى بنسثبة م ويثة مثو بثاقي المقثدرر المتبقيثة ل نسث بعثد
غ النسبة األول .

مادة ( ) 91
يتقدم المتضرر أو ول أمثره أو ورثتثا ب ثب لثةدارر الفنيثة باللي ثة مرفث
بالتقثثارير ال بيثثة لتالثثة المتضثثرر أ وع يلثثا دراسثثة موضثثوع ال ثثب والتتق ث مثثو
ثبوت اإلغابات واألضرار وعند ادقتناع يتثاا ال ثب ع ث المثدلا ال بثي إلبثداء
الرأي بشوو ثبوت ال و الملني مو عدما .
وتسررتلم اإلدارر الفنيثثة توغثثيات المثثدلا ال بثثي بشثثوو التثثادت المعروضثثة
ع يا التي ثبت قيا ال و الملني بشونلا لتتي لا بدورها ع لننة تقدير العنا .

مادة ( ) 99
يترررولى أمثثثيو سثثثر ال ننثثثة تتديثثثد موعثثثد لغثثثرض المتضثثثرر ع ثثث ال بيثثثب
الم تص بالتالة – مو بيو قا مة األ باء اد تغاغييو الذيو يغدر بل قرار مو
لننثثة إدارر اللي ثثة – الثثذي يقثثو بثثدوره بالكشثثف وإنثثراء التتاليثثا الالامثثة وأعثثداد
تقرير مفغا عو العنا النات عو ال و الملني .
ويجب أو يشتما التقرير ع أس المثريض وسثنا وننسثا وننسثيتا ومتثا
إقامتثثا وتالتثثا ادنتماعيثثة و بيعثثة عم ثثا وتالتثثا الغثثتية العامثثة باإلضثثافة إلثث
وغف كاما لةغابة النانمة عو ال و ال بي وت ورها وما ت ثف عنلثا ومثا إذا
كاو يمكو التنبؤ بت ور التالة في المستقبا .

مادة ( ) 91
تجتمع ال ننة ال بية مرر كا شلر وفي تالة ت ف أتد أعضا لا يب ج أمثيو
سثثر ال ننثثة العضثثو ادتتيثثا ي بالتضثثور وتكثثوو مثثداودت ال ننثثة سثثرية وتت ثثذ
قراراتلا باألا بية .

مادة ( ) 93
-4

ع أميو سر ال ننة أ ار المتضرر باليو والمكثاو المتثدديو ل مثثوا
أماملا ل نار في تالتا مرفقا ً باألورا والتقارير التي تك فا بتقديملا .

-6

إذا اثبت تقرير ال بيب المك ف تعثذر تضثور المثريض إلث مقثر ال ننثة
يكثثوو للثثا التثث فثثي ادنتقثثاا إل ث مكثثاو المثثريض أو ادكتفثثاء بتقريثثر
ال بيب المك ف تسبما تراه .

مادة ( ) 92
تمسك ال ننة بسنالت تقيد بلا التادت المعروضة ع يلا وتاريخ ورودها
وتاريخ نارها والقرارات الغادرر بشونلا .

مادة ( ) 95
تصدر ال ننة قرارها بتتديد نسبة العنا النات عو ال و الملني ويب ج با كا
مو المتضرر ش غيا ً أو ب اب مسنا مغتوب بع الوغوا ع أو
تتاا غورر منا لةدارر الفنية باللي ة .

الفصل الثالث
تقدير التعويض الناتج عن األخطاء المهنية الناشئة عن
ممارسـة المهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بهـا

مادة ( ) 98
تنشأ بقرار مو ال ننة اإلدارية ل لي ة لننة تسثم (لننثة تقثدير التعثويض) تكثوو
بر اسة مثدير اإلدارر الفنيثة ومنثدوبيو مثو إدارات التفتثيش والمتابعثة والقانونيثة والماليثة
باللي ة ويكوو مقرها الر يسي بمقر اللي ة وينوا أو تعقد انتماعاتلا فثي أي مثو فثروع
اللي ة .

مادة ( ) 97
-9

تقسم فئات المتضررين على النحو التالي -:
فئة القصر  :أقا مو ثمانية عشر عاما .

-6

فئة البالغين  :الذيو يتناوا سنل ثمانية عشر عاما ود يعولوو أسرا .

-9

ف ة البالغيو  :ويعولوو أسرا .

-1

ويكثثوو فثثي تك ث العا ثثا أ واألعثثاب أو العثثا بثثاء العا ثثا الوتيثثد ألبويثثا أو
أشقا ا أو ربة البيت التي تعوا أ فاللا أو أبويلا أو أشقا لا .

مادة ( ) 96

تحيل اإلدارر الفنية باللي ة قثرار لننثة تقثدير نسثبة العنثا النثات عثو ال ثو
الملنثثي ع ث لننثثة تقثثدير التعثثويض مرفقثا ً بشثثلادر معثثاش أو مرتثثب تفيثثد ضثثوعا
ل ضرا ب والضماو ادنتماعي وغورر مو كتيب العا ة .

مادة ( ) 91
يكون التد األع ل تعويض الكاما في تالة الوفار أو العنا الك ي المستدي
في تدود مب ج ( )20000ستوو ألف دينار .
وتجوز ايادر التعويض بنسثبة د تتنثاوا ( )%61فثي تثادت العنثا الثدا
ا لكي الذي يتتاج فيا المتضرر إل عنايثة اغثة وفثي التثادت التثي تقتضثي فيلثا
التالثثة ادنتماعيثثة ل متضثثرر ذلثثج بنثثاء ع ث مثثذكرر مثثو إدارر التفتثثيش والمتابعثثة
باللي ة تبيو األسباب الداعية لذلج ومرف بالوثا المعاار للا .

مادة ( ) 11
التعويض المادي -:
 -4يقدر التعويض المادي بضرب قيمة الد ا التقيقي الشلري في المعامثا
المو وذ مو الندوا (ج) .
 -6في تالثة عثد ونثود د ثا تقيقثي يقثدر التعثويض المثادي بقثا ً ل نثدوا
(ب) المرف .
 -9إذا كاو التعويض المادي النات مو ضثرب قيمثة التعثويض التقيقثي فثي
المعاما بالندوا (ج) أقا قيمة مما ناء فثي النثدوا (ب) تقثدر لثا قيمثة
التعويض بقا ل ندوا (ب) .

مادة ( ) 19
التعويض المعنوي -:
يت تقدير قيمة التعويض المعنوي فثي تالثة التعثويض الكامثا تسثب المبثالج
التالية وفي تادت العنا النا ي الدا تدفع قيمة النسبة للذا التعثويض مثو
التد األقغ ل تعويض المعنوي .
 -9فئات القصر -:
أ  -المغاب أبو أو بنت وتيدر ( )90000د.ا .
ب -المغاب أبو أو بنت اير وتيدر مو نفا الننا ()20000د.ا .

 -6ف ة البالغيو والذيو د يعولوو أسرا (  )90000د.ا \ا
 -6ف ة البالغيو ويعولوو أسرا تتكوو مو -:

أ -
ب-
ج-
د-

العا
العا
العا
العا

ة تتكوو مو ( )1-6أفراد ( )30000د.ا .
ة تتكوو مو ( )9-1أفراد ( )440000د.ا .
ة تتكوو مو ( )40-9أفراد ( )490000د.ا .
ة تتكوو مو (أكثر مو  )40أفراد ( )410000د.ا .

مادة ( ) 11
التعويض الكامل :
يمثثن المتضثثرر أو ول ث أمثثره أو ورثتثثا منمثثوع قيمتثثي التعثثويض المثثادي
والمعنثثوي فثثي تالثثة الوفثثار أو العنثثا الك ث ع ث أد يتنثثاوا ذلثثج التثثدود
المنغوص ع يلا في المادر ( )43مو هذه الال تة .
كما يمثن فثي تثادت العنثا النا ثي المسثتدي النسثبة الم ويثة التثي قررتلثا
لننة تقدير العنا مضروبة في قيمة التعويض الكاما .

مادة ( ) 13
يجوز لغاتب الشوو الثتا مثو قيمثة التعثويض الثذي تقثرره ال ننثة ب ثب
مسثثبب يقثثد إلدارر التفتثثيش والمتابعثثة باللي ثثة وتتثثول هثثذه اإلدارر ت قثثي ال بثثات
ودراستلا وإبداء الرأي فيلا وإعداد مذكرر لعرضلا ع لننة اإلدارر ل ب فيلا

مادة ( ) 12
يجوز من المغاب في تادت ال و الملني الذي يترتب ع يا عنا
غتي ناءاً مو التعويض د يايد ع ( )%10مو قيمة التعويض الكاما أ
وتقدر قيمة التعويض المغروف بمب ج  4000/4مو قيمة التعويض الكاما يوميا
وي غ مو قيمة التعويض عند تقديره في التادت التالية -:
 -4إذا اادت مدر العالج عو سنة وقررت ال ننة ال بية مدر تشف فيلا التالة
أو تستقر .
 -6إذا اقتضت الضرورة سفر المصاب للعالج بالخارج على حسابه الخاص
 -9إذا لم يتلق خالل السنة مرتبا أو معاشا طيلة مدة عالجه 0

الجدول ( أ )
نسبة تقدير العجز
إصابات األطراف :
 4الشلل الرباعي أو فقد منفعة أو بتر األطراف األربعة
 6الشلل النصفي األيمن أو فقد منفعة الطرفين أو بترهما
 9الشلل النصفي األيسر أو فقد منفعة الطرفين أو بترهما
 1شلل الطرفين العلويين أو فقد منفعتهما أو بترهما
 1ضعف أو خزل أو بتر جزئي لألطراف األربعة أو فقد جزئي
لمنفعتهم
 2ضعف أو خزل أو بتر جزئي نصفي أيمن أو فقد جزئي
لمنفعتهما
 9ضعف أو خزل أو بتر جزئي نصفي أيسر أو فقد جزئي
لمنفعتهما
 9ضعف أو خزل أو بتر جزئي أو فقد جزئي للطرفين العلويين أو
فقد منفعتهما
 3فقد اليدين أو عجزهما أو بترهما أو فقد منفعتهما
 40فقد كافة األصابع لكلتا اليدين باستثناء اإلبهام لليدين

%400
%31
%30
%400
%31-90
%30-20
%90-11
%31-90
%30
%90

الطرفين العلويين -:
 4شلل أو فقد منفعة أو بتر الذراع
 6شلل أو فقد منفعة أو بتر الساعد من المرفق
 9شلل أو فقد منفعة اليد أو بترها
 1شلل أو فقد كافة األصابع باستثناء اإلبهام ليد
واحدة
 1تيبس جزئي أو كامل للكتف
 2تيبس جزئي أو كامل بالمرفق
 9تيبس جزئي أو كامل بالرسغ
 9كسر غير ملتئم أو ملتئم في وضع معيب بالساعد
مما يعيق الحركة
 3كسر غير ملتئم أو ملتئم في وضع معيب بالعضد
 40كسر غير ملتئم في النتوء ألمرفقي
 44ضعف دائم أو ضمور لعضالت العضد
 46ضعف دائم أو ضمور لعضالت اليد

أيمن
% 91
% 90
% 21
% 10

أيسر
% 90
% 21
% 20
% 91

% 91-61
% 90-41
% 61-40
% 10-61

% 90-60
% 61-40
% 60-9
% 91-60

% 91-60
% 41-40
% 10-61
% 91-60

% 90-41
% 46-9
% 90-41
% 90-41

اليدين :
4
6
9

أ  -اإلبهام

فقد تام لإلبهام أو فقد منفعته
فقد السالمية األولى لإلبهام أو فقد منفعته
ضعف أو فقد جزئي لمنفعة اإلبهام أو تيبس
جزئي أو تام

أيمن
% 10
% 60
% 91-9

أيسر
% 91
% 41
% 90-1

ب  -السبابة
4
6
9
1

فقد تام للسبابة أو فقد منفعتها
فقد السالمية األولى أو فقد منفعتها
فقد السالمية األولى والثانية أو فقد منفعتهما
ضعف أو فقد جزئي لمنفعة السبابة أو تيبس
جزئي أو تام

أيمن
% 61
%9
% 41
% 60-2

أيسر
% 60
%1
% 46
% 41-1

ج  -اإلصبع األوسط
4
6
9
1

فقد تام لإلصبع األوسط أو فقد منفعته
فقد السالمية األولى أو فقد منفعتها
فقد السالمية األولى والثانية أو فقد منفعتهما
ضعف أو فقد جزئي لمنفعة اإلصبع األوسط أو
تيبس جزئي أو تام

أيمن
% 41
%1
% 40
% 46-1

أيسر
% 46
%9
%9
% 9-9

د  -اإلصبع البنصر
4
6
9
1

فقد تام لإلصبع البنصر أو فقد منفعته
فقد السالمية األولى أو فقد منفعتها
فقد السالمية األولى والثانية أو فقد منفعتهما
ضعف أو فقد جزئي لمنفعة البنصر أو تيبس
جزئي أو تام

أيمن
% 46
%9
%9
% 40-9

أيسر
% 40
%6
%1
% 2-6

هـ  -اإلصبع الخنصر
4
6
9
1

فقد تام لإلصبع الخنصر أو فقد منفعته
فقد السالمية األولى أو فقد منفعتها
فقد السالمية األولى والثانية أو فقد منفعتهما
ضعف أو فقد جزئي لمنفعة الخنصر أو تيبس
جزئي أو تام

أيمن
% 40
%6
%2
% 9-6

أيسر
%9
%4
%9
% 1-4

األطراف السفلية :
4
6
9
1
1
2
9
9

الشلل الطرفين السفليين أو فقد منفعتهما أو بترهما ويحتاج المصاب
للتنقل بكرسي طبي
ضعف أو خزل أو بتر الطرفين السفليين أو فقد منفعتها ،ويمكن
تركيب أطراف صناعية والتنقل بالعكاكيز
شلل أو فقد منفعة الساق أو بتر الساق فوق الركبة  ،حسب إمكانية
تركيب طرف صناعي
خزل أو فقد منفعة أو بتر الساق أسفل الركبة  ،حسب إمكانية تركيب
طرف صناعي 0
تيبس جزئي أو تام بمفصل الفخـذ
تيبس جزئي أو تام بمفصل الركبة
إصابات أو مضاعفات تؤدي إلى قص الساق  ،أكثر من (9سم) وال
تسمح بالمشي دون عكاز
إصابات أو مضاعفات تؤدى إلى قصر الساق أقل من (9سم)

% 91
% 91
% 20-11
% 10-11
% 11-40
% 91-1
% 10-90
%61-1

القدم وأصابع القدم :
4
6
9
1
1

بتر القدم أو فقد منفعتها
إصابات القدم التي ال تسمح بالمشي أو الوقوف لمدة طويلة
فقد اإلصبع الكبير
فقد األصابع األخرى
فقد أي إصبع أخر غير الكبير

%10-90
%61-41
%60-40
%60-41
% 1-6

الجهاز البصري :
4
6
9
1

فقد أبصار العينين أو فقد أبصار العين الوحيدة وحسب قوة اإلبصار
قبل اإلصابة
فقد إبصار عين واحدة بدون استئصال للعين أو ضمورها
فقد عين واحدة مع استئصالها أو ضمورها وحسب إمكانية تركيب
عين صناعية
ضعف قوة اإلبصار بإحدى العينين
درجة اإلبصار
2/3
2/46
2/49
2/61
2/92
2/20
عد أصابع

أ -

%30-20
%90-61
%10-90
درجة العجز
%9
%1
%2
%9
% 40
% 41
% 60

على أن يالحظ ما يلي -:
في حالة ضعف إبصار العين الوحيدة تقدر النسبة بثالث إضعاف
النسب السابقة 0

ب-
ج-

في حالة ضعف إبصار العينين معا تقدر نسبة العجز بضعف نسبة
اإلبصار للعين الضعيفة باإلضافة إلى نسبة العين األقوى 0
تكون قوة اإلبصار بالعينين مقاسة بعد التصحيح بالعدسات 0

 5نقص ميدان النظر :
أ  -فقد مركزي بعين واحدة
ب – فقد مركزي بالعينين معا
ج  -ضيق محيطي بأبصار عين واحدة
د -ضيق محيطي بأبصار العينين
 2ازدواج البصر
 9شلل بعضالت العين الواحدة
 9شلل بعضالت العينين
 3انحراف حافة الجفن أو التصاقات بالملتحمة
 40عدم القدرة على غلق العين بسبب إصابة العصب الوجهي بعين
واحدة
 44بالعينين معا
 46ناسور دمعي غير قابل للشفاء

% 60-41
% 20-90
% 40-1
% 10-60
% 10-60
% 41-9
% 90-60
% 41-40
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العمود الفقري -:
4
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1
1
2

مضاعفات تؤدى إلى عيوب بالعمود الفقري (سكوليوز أو لوردوز)
مع تحديد في الحركة
تيبس بمفاصل الفقرات
تكهف النخاع ألشوكي
تليف الجهاز العصبي المركزي
انزالق غضروفي بدون تأثير على النخاع ألشوكي
تمزق عضالت الهر أو األوتار أو األنسجة الرابطة للفقرات
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%90-10
% 41-1
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الفك واألسنــان -:
4
6
9
1
1
2
9
9
3

إصابة بالفكين أو تيبس تام بمفصل الفكين والمضغ غير ممكن
تماما
إصابة بالفكين أو تيبس جزئي بمفصل الفكين والمضغ ممكن
نوعا
إصابة بالفك العلوي والمضغ غير ممكن
فقد جزئي أو تام لسقف الحلق
تعدد الخلع بمفصل الفك الصدغي
فقد الفك السفلى مع تشوه الوجه
فقد سن
فقد ضرس
فقد جزئي أو كلى للشفتين

%20-10
%60-40
%10-90
%20-40
%41-1
%20-10
%4
%401
%10-1

األذن والسمع -:
4
6
9
1
1

فقد أو تشوه بصيوان األذن
صمم غير كامل بأذن واحدة
صمم غير كامل باألذنين
صمم كامل باألذنين
الدوخة الشديدة المستمرة

%1-6
%40-1
%90-41
%20-91
%60-1

األنف والشم -:
4
6
9
1

إصابة باألنف تؤدي إلى ضيق الخياشيم
فقد تام لألنف
فقد جزئي لالنف
شلل تام بعصب الشم

%9-1
%90-41
%41-1
%41-1

الوجـــــــــه -:
4
6

إصابة بالعصب الخامس مع تقلص بعضالت نصف الوجه
إصابة بالعصب الخامس مع فقد الحساسية بنصف الوجه
والقرنية

%60-40
%60-40

الحروق وأمراض الجلد والحساسية -:
4

تقدر نسبة العجز لإلصابات والمضاعفات الناتجة عن العالج
الخاطى بعد استقرار الحالة وحسب مساحة الجزء المصاب
ومكانه

%90-4

االعضاء الداخليــة -:
4
6
9
1
1
2
9
9

إصابة اللسان حسب اتساعه وفقد المقدرة على الكالم
إصابة البلعوم أو ضيقه
إصابة الحنجرة
إصابة القصبة الهوائية
استئصال رئة
انسكاب بلوري صديدي أو دموي
ناسور بلوري رئوي ثابت ومستديم حسب الحالة العامة وسعة
التنفس
تليف الرئة أو الرئتين حسب درجتهما ووفقا لنسب المئوية
للنقص في الطاقة التنفسية
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40
44
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49
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94
96
99
91

استئصال جزئي أو كلي لرئة واحدة
مضاعفات القرحة مع ضيق بفتحة البواب
ناسور باألمعاء
ناسور شرجي
فتق جراحي بجدار البطن
ناسور مراري أو صديدي عقب جراحة
تليف الكبد بدون مضاعفات
تليف الكبد مع مضاعفات
استئصال الطحال
فشل كلوي مع ارتفاع نسبة البولينا والكرياتينين في الدم
استئصال كلية واألخرى سليمة
ناسور بولي باطني
ناسور بولي بالعانة أو العجان
ناسور مثاني شرجي
انحباس تام بالبول
عدم القدرة على حبس البول
ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول
مرض فقد المناعة
ضيق مصحوب انعدام عمل العضلة العاصرة للشرج مع عدم
القدرة على حجز البراز
فقد جزء من القضيب
فقد كلى للقضيب حسب عمر المصاب
فقد كلى للقضيب مع ضيق في مجرى البول
فقد خصية واحدة
فقد الخصيتين حسب سن المصاب
قليلة دموية أو صديدية
فقد الرحم حسب سن المصابة
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األمراض النفسية والعقلية :

تقدر درجة العجز حسب القدرة العقلية والنفسية للمصاب وسنه
وعمله 0
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قيمة التعويض عن من ال دخل ثابت لهم أم تعويضهم المادي أقل مما جاء
في هذا الجدول 0
التعويض المادي للفئة األولى
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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمي
اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي
هيئة التأمين الطبي
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي
رقم (  ) 9لعام 9113م بشأن تعليمات العمل بالئحة
التسجيل وجمع االشتراكات والتفتيش
اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي
بعد اإل الع ع القانوو ال بي رق ( )402لسنة 4399فرنني .
وع القانوو رق ( )49لسنة  4392بشوو المس ولية ال بيــة.
وع قرار ال ننة الشعبية العامة رق ( )112لسثنة  4334بشثوو تناثي هي ثة
التوميو ال بي .
وع ثث قثثرار ال ننثثة الشثثعبية العامثثة رقثث ( )609لعثثا  4339بشثثوو د تثثة
التسنيا ونمع ادشتراكات والتفتيش .

قـــــــــــرر
مادة ( ) 9
يقصد بالمضمونيو بمونب أتكا هذا القرار الذيو تسري فثي شثونل أتكثا
الال تثثة المشثثار إليلثثا اسثثتناداً إل ث قثثرار ال ننثثة الشثثعبية العامثثة رق ث ()112لسثثنة
 4334بشوو إنشاء هي ة التوميو ال بي – الف ات التالية -:
 -4األ باء البشر يوو .
 -6أ باء األسنــاو .
 -9الغيادلـــــة .
 -1البتا في منادت الكيمياء ال بية (البكترولونيا أ البتالونيا) .
 -1العام وو في مناا التمريض .
 -2القابــــــالت .
 -9فنيي الم تبــرات .
 -9فنيي األشعــــة .
 -3فنيي العالج ال بيعي .
 -40مساعدي الغيادلـة .
 -44فنيي األسناو وغانعيلا .
 -46فنيي الناارات ال بيـة .

 -49مغنعــي األدويــة .

 -41موردي ومواعي األدوية والمعدات ال بية .

مادة ( ) 1
الالئحة  ،هي د تة التسثنيا ونمثع ادشثتراكات والتفتثيش الغثادرر بقثرار
ال ننة الشعبية العامة رق ( )609لعا . 4339

مادة ( ) 3
تكرررون النمثثثاذج المنغثثثوص ع يلثثثا بال تثثثة التسثثثنيا ونمثثثع ادشثثثتراكات
والتفتيش المشار إليلا ع النتو التالي -:
 -4نموذج ( )4ب تسنيا نلات العما .
 -6نموذج (أ )4/ب تسنيا العام يو بالملو ال بية .
 -9نمثثوذج (أ )6/ثثب تسثثنيا العثثام يو فثثي الملثثو المرتب ثثة بثثالملو
ال بية .
 -1نموذج (ب )4/ب إعادر تسنيا ل عام يو بثالملو المرتب ثة بثالملو
ال بية والذيو سب لل التغوا ع رق تسنيا .
 -1نموذج (ب )6/ب إعادر تسنيا ل عام يو بثالملو المرتب ثة بثالملو
ال بية وسب لل التغوا ع رق تسنيا .

مادة ( ) 2
تنشررأ بثثالمقر الر يسثثي للي ثثة التثثوميو ال بثثي أو الفثثروع التثثي يثثت اعتمادهثثا
سنالو اتدهما لقيد نلات العما والثاني ل مشتركيو .

مادة ( ) 5
على كا نلة عما سواء أكانت عامة أو تشاركية أو عاما لتسثاب نفسثا
أو تقد ل لي ة با بقيثد نفسثا فثي السثنا الم غثص لنلثات العمثا ع ث النمثوذج
المعد لذلج مو قبا اللي ة وذلج قبا يو  4339/1/4أ فإذا ل يكو قد اكتسثبت هثذه
الغفة كنلة عما إد بعثد هثذا التثاريخ كانثت مثدر ثب القيثد د تتعثدى – أسثبوع-
مو تاريخ اكتساب هذه الغفة .

مادة ( ) 8
على كا نلثة عمثا أو تب ثج اللي ثة بثوي تغييثر ي ثرأ ع ث العنثواو أو فثي
أتد البيانات المقدمة والواردر في النموذج ال اغة ب ب القيد وذلثج فثي موعثد
د يتعدى –أسبوع -مو تاريخ تدو التغيير .

مادة ( ) 7

تعطرري هي ثثة التثثوميو ال بثثي لكثثا نلثثة عمثثا رقث تسثثنيا بقغثثد التمييثثا أ
والتي ع يلا إبالالا با أ ويذكر هثذا الثرق وتثده أو مضثافا ً إليثا أي بيانثات أ ثرى
ل تعريف في أي مراسالت غادرر عو اللي ة أو عو نلة العما الناش ة عو ت بيث
القانوو وال وا الغادرر بمقتضاه .

مادة ( ) 6
على نلثة العمثا أو تقثد ل لي ثة ع ث النمثاذج التثي تعثدها نميثع البيانثات
الم وبة عو العام يو في الملو ال بية والملو ال بية المرتب ة بلثا العثام يو لثديلا
وذلج بقيد أسماءه في سنا المشتركيو وإغثدار وثيقثة التثوميو المنغثوص ع يلثا
في القانوو وذلج قبا تس العما .

مادة ( ) 1
بالنسرربة ل عثثام يو الثثذيو التتقثثوا بالعمثثا قبثثا يثثو  4339/ 1/ 4ت تثثا
نلات العمثا بثإنراءات تسثني ل والتغثوا ع ث وثيقثة التثوميو ال اغثة بلث فثي
موعد د يتعدى نلاية شلر الماء –مايو. 4339 -

مادة ( ) 91
على نلة العما التغوا مو اللي ة ع العدد الكافي مو النمثاذج الالامثة
إلنثثراءات التسثثنيا أ وع ث المشثثتركيو مسثثاعدر نلثثة العمثثا فثثي تقثثدي البيانثثات
الم وبة .

مادة ( ) 99
يجوز ل لي ة الرنوع ع المؤمو لا بقيمة ما أدتا إذا ثبثت أو التثوميو عقثد
بناء ع أددء المؤمو لا بيانات اير غتيتة أو إ فاءه لوقا ع نوهرية .

مادة ( ) 91
على اللي ة إنراء قيد المشترج في سنا المؤمو ع يل فور تس ملا النمثاذج
ال اغثثة بثثا ويع ثثي المشثثترج رقمثثا قغثثد التمييثثا ويوضثثع هثثذا الثثرق ع ث وثيقثثة
التوميو ال بي التي تغدرها اللي ة بعد سداد قس التوميو وترس لا إلث نلثة العمثا
لتس يملا إل المشترج .

مادة ( ) 93
عند تتديد قس التوميو ت بيقا ً ألتكا المادر ( )3مو د تثة التسثنيا ونمثع
ادشتراكات والتفتيش أ يراعي ا تي -:

-4

بالنسبة ل عام يو لدي النلات العامة إضافة المثدفوعات النقديثة المنتامثة
والمتددر المقدار ا تية إل المرتب األساسي -:
أ  -البذا النقدي عو األعماا ال رر أو الضارر بالغتة .
ب -العالوات الدورية .
المكافــــ ت .
ج-
د  -األعماا العا يـة .

-6

تقثثدير قس ث التثثوميو بالنسثثبة ل تشثثاركيات والعثثام يو لثثدى أنفسثثل يتثثدد
الد ا الذي يتغا ع يا الشريج أو العاما لدى نفسا سواء كثاو شثلريا
أو أسبوعيا أو يوميثا ويتسثب ع ث أسثاا سثنوي ثث يوضثع هثذا الثد ا
فثثي الف ثثة المناسثثبة لثثا مثثو ف ثثات األنثثر المفتثثرض وفقثثا لمثثا نثثاء بالمثثادر
( )44مثثو د تثثة التسثثنيا ونمثثع ادشثثتراكات والتفتثثيش ويتثثدد قسثث
التوميو ال بي ع هذا األساا .

مادة ( ) 92
يدفع قس التوميو ال بي مقدما وع أساا سنوي يبدأ مع بداية السنة
المالية ل دولة وينتلي بنلايتلا أ ع أنا إذا التت المست د بعد هذا التاريخ يكوو
القس التوميني عو المدر الباقية مو السنة المالية .

مادة ( ) 95
إذا دفع قس التوميو وكانت قيمتا اير غتيتة أو اير مستتقة الدفع ناا
ل لي ة ردها أو رد ما يتبق منلا إل نلة العما أو المشترج المضموو الذي دفعت
با بردها وبال ريقة التي تقررها اللي ة وذلج في
لتسابا هذه األمواا إذا قد
موعد أقغاه ثالثة أشلر مو تاريخ ال ب .

مادة ( ) 98
إذا تثثثو رت نلثثثة العمثثثا فثثثي تسثثثديد قيمثثثة قسثثث التثثثوميو أو قغثثثرت فثثثي تقثثثدي
المع ومات الم وبة لتتضير قيمة القس قامت اللي ة بلذا التتديثد وفقثا ً لمثا يتثوفر لثديلا
مو مع ومات ويكوو قرارها في ذلج م اما لنلة العما .

مادة ( ) 97
تكون عقود التوميو فرديثة وينثوا إبثرا عقثود تثوميو نماعيثة لمنموعثة أو
ف ة مو المشتركيو بادتفا مع نلة العما تنفيذا لنص المادر ( )61مو قرار ال ننثة
الشعبية العامة رق ( )112لعا  4334أ وفثي هثذه التالثة ت غث النسثبة المقثررر

والواردر بال تثة التسثنيا ونمثع ادشثتراكات والتفتثيش مثو بنثد المرتبثات ومثا فثي
تكملا أ ع أو تت التسوية النلا ية بنلاية السنة المالية .

مادة ( ) 96
تفصرررل اللي ثثثة فثثثي نميثثثع المسثثثا ا المتع قثثثة بتتديثثثد قسثثث التثثثوميو وتعيثثثيو
المس ث وا عثثو نلثثة العمثثا والمس ث وا قانونثثا عثثو دفثثع قس ث التثثوميو وفثثي ضثثوع
المست دميو مو عدما أ ويكوو قرار اللي ة في ذلج م اما ولمثو يتضثرر منثا تث
التا وفقا ً ألتكا القانوو .

مادة ( ) 91
تحصررل أقسثثا التثثوميو ال بثثي ب ريقثثة األداء المباشثثر مثثو نانثثب الم تثثا
بثاألداء لتسثثاب اللي ثثة وذلثثج سثثواء بالثدفع أو بمونثثب غثثج معتمثثد أو باإليثثداع فثثي
تساب اللي ة بالمغرف المقرر مع تقدي استمارر غرف المرتبات وقا مثة بوسثماء
المضمونيو الذيو تؤدي عنل أقسا التوميو ال بي .

مادة ( ) 11
ال يترتب ع الت ف في أداء أقسا التوميو أو التثو ير فثي سثدادها ضثياع
تث المشثثترج ويتعثثيو فثثي ذلثثج الرنثثوع ع ث الم تثثا بثثاألداء لتتغثثيا مسثثتتقات
اللي ة مع ارامة التو ير .

مادة ( ) 19
غرامة التو ير تستت بمنرد التو ير في دفع األقسا ود تتتثاج إلث تكث
قضثثا ي لتقريرهثثا ود تت ثثب غثثدور قثثرار إداري باسثثتتقاقلا ولثثيا مثثو ت ث أي
نلة أو تقس لا أو تعف منلا ك لا أو بعضلا أو أو تغال ع يلثا أو تنثرى تسثوية
بشونلـا أ وأو شونلا شوو مستتقات اللي ة تتغا ب ريقة التنا اإلداري .

مادة ( ) 11
على كثا م تثا بثوداء قسث التثوميو ال بثي أو يثوف بثا ع ث النتثو المقثرر
بالال تة ولو كاو لديا سبب لالعتراض أو التا ود يمنعثا األداء مثو تقثدي مثا قثد
يكوو لديا مو اعتراضات وتا مات إل النلات الم تغة .

مادة ( ) 13

على المفتش الم تص وفقا ألتكا المثادر ( )69مثو الال تثة أو يبثرا لنلثة
العما عند ال ب تعريفة الذي ينب أو يتتثوى باإلضثافة إلث البيانثات المتع قثة بثا
ع رق التعريثف وتوقيثع أمثيو لننثة اإلدارر و ثت اللي ثة أ وإذا تسث المفثتش أي
مستند يتع بملا عم ا ونب أو يع ي نلة العما إيغاد بتس ما .

مادة ( ) 12
على أميو لننة إدارر هي ة التوميو ال بي العما بلذه التع يمات مو تاريخ
غدورها .

الدكتور/البغدادي على المحمودي
أمين اللجنة الشعبية العامة
للصحة والضمان االجتماعي

غدر بتاريخ  / 9شواا 4106 /و.ر
الموافــ 4339 / 9 / 69

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمي
اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي
رقم ( ) 811لسنة 9113م
بشأن أقساط التأمين الطبي
اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي
بعد اإل الع ع القانوو ال بي رق ( )402لسنة . 4399
وع القانوو رق ( )49لسنة  4392بشوو المس ولية ال بيــة.
وع ث قثثانوو ال دمثثة المدنيثثة الغثثادر بالقثثانوو رق ث ( )11بشثثوو إنشثثاء هي ثثة
التوميو ال بي .
وع ث قثثرار ال ننثثة الشثثعبية العامثثة رق ث ( )609لسثثنة  4339باعتمثثاد د تثثة
التسنيا ونمع ادشتراكات والتفتيش .
وبناء ع ما عرضا أميو لننة إدارر هي ة التوميو ال بي .

قــــــــرر
مادة ( ) 9
علرررى نميثثثع النلثثثات التابعثثثة ل ننثثثة الشثثثعبية العامثثثة ل غثثثتة والضثثثماو
ادنتمثثاعي أو التثثي تشثثرف ع يلثثا وللثثا عالقثة باسثثت دا العناغثثر ال بيثثة وال بيثثة
المساعدر وتوريد توايع األدوية واألنلار والمعدات ال بية غيانتلا أ المبادرر إلث
إتما عم ية تسنيا النلة كنلة عما وتسنيا المضمونيو التابعيو للا .

مادة ( ) 1
تعمل النلات المشار إليلا في المادر األول ع تنفيذ أتكا د تة التسنيا
ونمع ادشتراكات والتفتيش بالتعثاوو مثع اإلدارر العامثة ل شثؤوو الماليثة واإلداريثة
باألمانة .

مادة ( ) 3
تعمرررل النلثثثات الم امثثثة بالتسثثثنيا ودفثثثع ادشثثثتراكات ع ثثث متابعثثثة تنفيثثثذ
إنراءات دفع أقسا التوميو المستتقة والعما ع تسديدها .

مادة ( ) 2
على نميع النلات الم ولة بمن الترا يص ال بية ( غثيدليات أ عيثادات
أ تشثثاركيات أ مغثثتات أ مستشثثفيات ) التوكثثد مثثو التغثثوا ع ث وثيقثثة التثثوميو
ال بي قبا من الترا يص .

مادة ( ) 5
يحضر اعتباراً مو أوا شلر الكانوو  4339تس ي العما ألي مو الف ات
الثثواردر بثثالمواد (  ) 469 – 403مثثو القثثانوو الغثثتي والمثثادر األولث مثثو قثثانوو
المسؤولية ال بية إد بعد التغوا ع وثيقة التوميو ال بي .

مادة ( ) 8
يعمل بلذا القرار مو تاري ا وع

الم ا بيو بوتكاما تنفيذه .
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