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 العامة الشعبية اللجنة قرار

 ميالدية 1428 لسنة( 115) رقم

 المدنية األحوال مصلحة نشاءبإ

 

 الشعبية العامة،اللجنة 

  للدولة و تعديالته.قانون النظام المالي اإلطالع على بعد 

 وتعديالته.، بشـأن األحوال المدنية إفرنجي 1968لسنة ( 36القانون رقم )على و 

 تعديالته.ولعائلة اكتيب نظام ، بشأن إفرنجي 1971( لسنة 44القانون رقم )على و 

 قانون الخدمة المدنيةإصدار بإفرنجي،  1976لسنة ( 55القانون رقم )على و. 

  الضمان االجتماعي. بشأنإفرنجي،  1980لسنة ( 13القانون رقم )وعلى 

  بالجماهيرية لوطنيين العاملين لبشأن نظام المرتبات افرنجي،  1981( لسنة 15القانون رقم )وعلى

 الشعبية االشتراكية.لعربية الليبية ا

  ية و اللجان الشعبية.لمؤتمرات الشعبابشأن نظام عمل ميالدية،  1425لسنة ( 1م )القانون رقوعلى 

  لشعبية.الرقابة اإعادة تنظيم بميالدية،  1425لسنة ( 11القانون رقم )وعلى 

  ألحوال المدنية.ا، بشأن ميالدية 1425( لسنة 15رقم )قرار اللجنة الشعبية العامة وعلى 

  يالدية.م 1428لسنة ( 2رقم )بمذكرته لعام األمن لللجنة الشعبية العامة اعلى ما عرضه أمين وبناء 

 

 ررتــــــــق

 

 ( 1) مادة

 الشخصية لها تكون( المدنية األحوال مصلحة) تسمى عامة مصلحة القرار هذا ألحكام وفقا تشأ

  .العام لألمن العامة الشعبية اللجنة وتتبع المستقلة، المالية والذمة االعتبارية

 

 ( 2) مادة

 بتحديدها يصدر ،ليبيا داخل مكاتب أو فروع لها تنشأ أن ويجوز طرابلس مدينة في المصلحة مقر يكون

  .المصلحة رئيس من عرض على بناء العام لألمن العامة الشعبية اللجنة من قرار عملها نطاق وبيان

 

 ( 3) مادة
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 للتشريعات طبقا العائلة وكتيب المدنية باألحوال المتعلقة االختصاصات كافة بممارسة المصلحة تختص

 .النافذة

 

 ( 4) مادة

 إدارة يتولى العام لألمن العامة الشعبية اللجنة من قرار للوظيفة بشغله يصدر رئيس للمصلحة يكون

  -:يلي ما الخصوص وجه على وله أعمالها، على واإلشراف المصلحة

  .المصلحة بأعمال المتعلقة العام لألمن العامة الشعبية اللجنة قرارات تنفيذ -1

 تحقيق يكفل بما النافذة للتشريعات وفقا المصلحة أعمال وإدارة لتنظيم الالزمة القرارات إصدار -2

  .بها العمل سير لحسن ويؤدي أهدافها

  .المدنية األحوال قانون في عليها المنصوص البلديات عمداء إلى الموكولة االختصاصات ممارسة -3

  .بالمصلحة للعاملين الوظيفية بالشئون المتعلقة القرارات إصدار -4

  .للمصلحة الختامية والحسابات الميزانية مشروع إعداد -5

 تعترض التي والصعوبات المصلحة أعمال عن العام لألمن العامة الشعبية للجنة سنوي تقرير تقديم -6

  .لها المناسبة الحلول واقتراح بها العمل سير

  .القضاء وأمام الغير مع عالقاتها في المصلحة تمثيل -7

  .النافذة التشريعات في عليها المنصوص المصلحة لرئيس المقررة االختصاصات كافة مباشرة -8

 

 ( 5) مادة

 قبل تعد العام لألمن العامة الشعبية للجنة العامة الميزانية ضمن تدرج مستقلة ميزانية للمصلحة تكون

 بموجب المقررة واألحكام القواعد إعدادها بشأن ويسري األقل، على أشهر بثالثة المالية السنة بداية

  .بمقتضاه الصادرة والقرارات واللوائح للدولة المالي النظام قانون

 

 ( 6) مادة

 من األولى المالية السنة وتبدأ بنهايتها وتنتهي للدولة المالية السنة بداية مع للمصلحة المالية السنة تبدأ

 .التالية المالية السنة بنهاية وتنتهي القرار هذا بأحكام العمل تاريخ

 

 ( 7) ادةم

  -:من المصلحة موارد تتكون

  .تقدمها التي واألعمال الخدمات مقابل -1
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  .للدولة العامة الميزانية ضمن لها يخصص ما -2

 .النافذة للتشريعات وفقا تعقدها التي القروض حصيلة -3

 

 ( 8) ادةم

 للمصلحة يجوز القةالع ذات النافذة التشريعات في المقررة بالرسوم المتعلقة باألحكام اإلخالل عدم مع

 العام لألمن العامة الشعبية اللجنة من قرار بها يصدر التي والضوابط لألسس وفقا بمقابل خدماتها تقديم

  .المصلحة رئيس عرض على بناء

 

 ( 9) مادة

 من مالها كافة في والمرافق لإلسكان العامة الشعبية اللجنة محل العام لألمن العامة الشعبية اللجنة تحل

  .المدنية األحوال بشئون تتعلق التزامات من عليها وما حقوق

 بقطاع الواردة ميالدية، 1428 لعام العامة بالميزانية المدنية لألحوال المخصصة االعتمادات وتنقل

  .العام األمن قطاع إلى والمرافق اإلسكان

 

 ( 10) مادة

 المتعلقة االختصاصات كافة - األحوال بحسب - ألمينها أو العام لألمن العامة الشعبية اللجنة إلى تؤول

 لإلسكان العامة الشعبية للجنة النافذة التشريعات بموجب مسندة كانت التي المدنية األحوال بشئون

  .ألمينها أو والمرافق

 

 ( 11) مادة

 المصلحة إلى القرار هذا صدور وقت الخدمة، في الموجودون المدنية األحوال شئون في العاملون ينقل

  .الوظيفية أوضاعهم بذات

  في المقررة والقواعد للشروط طبقا أدبية أو مادية مكافآت بالمصلحة العاملون يمنح أن ويجوز

 

 ( 12) مادة

 الذين اإلدارات لمدراء أو مكاتبها أو فروعها لرؤساء المصلحة رئيس اختصاصات في التفويض يجوز

  .العام لألمن العامة الشعبية اللجنة أمين من قرار بتحديدهم يصدر

 

 ( 13) مادة
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 باألحوال والمتعلقة القرار هذا صدور وقت بها المعمول التنفيذية والقرارات باللوائح العمل يستمر

 .يلغيها أو يعدلها ما صدور حين إلى وذلك أحكامه مع يتعارض ال بما المدنية

 

 ( 14) مادة

 تودع العظمى بالجماهيرية العاملة التجارية المصارف أحد في أكثر أو مصرفي حساب للمصلحة يفتح

 .وإيراداتها أموالها فيه

 

 ( 15) مادة

 ألحكام وفقا المصلحة حسابات ومراجعة فحص الشعبية الرقابة لجهاز العامة الشعبية اللجنة تتولى

  .إليه المشار ميالدية، 1425 لسنة( 11) رقم القانون

 

 ( 16) مادة

 بناء العام لألمن العامة الشعبية اللجنة من قرار الداخلي ونظامها للمصلحة، التنظيمي بالهيكل يصدر

  .القرار هذا أحكام يخالف ال بما وذلك المصلحة رئيس من عرض على

 

 ( 17) مادة

 .الرسمية الجريدة في وينشر يخالفه، حكم كل ويلغى صدوره، تاريخ من القرار بهذا يعمل

 

 الشعبية العامة اللجنة 

 /محرم14في : صدر 

 ميالدية 1428الماء//10 الموافق:
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