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 م7102لسنة ( 72)قانون رقم 

 في شأن تقرير منحة للزوجة واألوالد

 

 : المؤتمر الوطني العام

 : بعد اإلطالع

  م وتعديالته1122أغسطس  3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في. 

  م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي 1123لسنة ( 21)وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم

 .الوطني العامللمؤتمر 

 وعلى القانون المالي للدولة والئحة الميزانية والحسبابات والمخازن وتعديالتهما. 

  م وتعديالته1123م في شأن الميزانية العامة للدولة للعام 1123لسنة ( 7)وعلى القانون رقم. 

  م في شأن تقرير عالوة العائلة1123لسنة ( 2)وعلى القانون رقم. 

 مؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والعشرين بعد المائة المنعقد وعلى ما خلص إليه ال

 .م12/9/1123بتاريخ 

 

 :صدر القانون اآلتي

 

 ( 0)مادة 

يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مائة دينار غير خاضعة ألية 

 .استقطاعات مالية

 

 ( 7)مادة 

المنصوص عليها في المادة السابقة لرب األسرة في حالة استمرار العالقة الزوجية  تصرف المنحة

 .وللحاضنة في حال انفصال الزوجين ولألوصياء بحسب األحوال

 

 ( 2)مادة 

استثناء مما ورد في المادة األولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة ال تتقاضى 

 .مرتب أو أجر أو عالوة أو منحة أو ما في حكمهامن أية جهة كانت أي 

كما تستحق وتصرف هذه المنحة أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن االوالد الذين لم يكملوا سن 

 .الثامنة عشرة من زوج غير ليبي
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  (4) ةدام

 ةهج ةيأ نم اهمكح يف امو ةوالع وأ ةحنم وأ رجأ وأ بترم يأ ىضاقتت ال يتلا ةيبيللا ةجوزلا قحتست

 .ةيلام تاعاطقتسا يأل ةعضاخ ريغ ايبيل ارانيد نوسمخو ةئام اهردق ةيرهش ةحنم تناك

 

  (5) ةدام

 ةماقإ نيميقملل الإ يبيل ريغ جوز نم ةيبيللا ةنضاحلا وأ ةجوزلا دالوأ نم نيقحتسملل ةحنملا فرصت ال

 .رهشأ ةثالث ةدم دالبلا جراخ مهتماقإ تزواجت اذإ اهفرص فقوتيوا ييبل يف ةيدايتعا

 

  (6) ةدام

 لالخ نم اهيقحتسمل نوناقلا اذه ماكحأ بجومب ةررقملا ةحنملا فرص ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ىلوتت

 .دحوملا ينطولا مقرلا فرص دعبو ةيندملا لاوحألا ةحلصم تانايب ةدعاق

 تانايب ةدعاق ىلع ءانب نيبيللا ريغ نم تاجوزتملا تايبيللا دالوأ ةحنم فرصت كلذ نم ءانثتساو

 .اهب نيديقملا ةيندملا تالجسلا تادويق قفوو ةيندملا لاوحألا ةحلصم

 

  (2) ةدام

 ةمزاللا ماكحألاو دعاوقلاو سسألا ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم حارتقا ىلع ءانب ءارزولا سلجم عضي

 .نوناقلا اذه ذيفنتل

 

  (8) ةدام

 اذه ماكحأ فلاخي مكح لك ىغلي امك ،ةلئاعلا ةوالع ريرقت نأش يف م1123 ةنسل (2) مقر نوناقلا ىغلي

 .نوناقلا

 

  (9) ةدام

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو ،هرودص خيرات نم نوناقلا اذه ماكحأب لمعي

 

 ايبيل -ماعلا ينطولا رمتؤملا

  سلبارط يف ردص

 ـه0424/ةجحلا وذ/05 :خيراتب

 


