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  .م2012لسنة ) 27(قانون رقم 
  بشأن تعديل بعض أحكام

  .م2012لسنة ) 7(القانون رقم 
  الليبية ز املخابراتابشأن إنشاء جه

  
 

 

  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف على بيان انتصار ثورة السابع عشر من -
  .م2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .لمجلسلوعلى الالئحة الداخلية  -
  .النظام األساسي لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقتوعلى  -
  .بشأن إنشاء جهاز املخابرات الليبية. م2012 لسنة 7وعلى القانون رقم  -
 1996لعام  ) 9( بشأن تعديل القانون رقم      1369لسنة  ) 8(ن رقم   وعلى القانو  -

  .بتقرير حكم بشأن منتسيب اهليئات النظامية
  . بشأن تقاعد العسكريني1974لسنة ) 43(وعلى القانون رقم  -
  . بإصدار قانون عالقات العمل2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -
  . بشأن مرتبات اهليئات النظامية2011 لعام 37وعلى قرار جملس الوزراء رقم  -
 بشأن حل جهـازي     2011لسنة  ) 17(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .األمن الداخلي واخلارجي
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بشأن إنشاء اهليئـة    . م2011 لسنة   53وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -
  .الوطنية لألمن القومي

 بـشأن أيلولـة   2011لـسنة  ) 134(قم  وعلى قرار الس الوطين االنتقايل ر      -
  .ممتلكات جهاز األمن اخلارجي املنحل إىل جهاز املخابرات

 بتقرير بعض األحكام يف شـأن مرتبـات         2012لسنة  ) 1(وعلى القانون رقم     -
  .العسكريني وتقاعدهم

) 1/3( رقـم    هوبناء على ما عرضه السيد رئيس جهاز املخابرات الليبية يف كتاب           -
  .م2012-3-13بتاريخ 

 

1 

  -:تضاف إىل املادة الثالثة فقرة جديدة جيرى نصها على النحو التايل
التعاون والتنسيق مع اجلهات املختصة يف تأمني طائرات وركاب اخلطوط اجلوية           

  .املدنية والسفن التجارية والسياحية
2 

  -: على النحو التايل حبيث يكونةيعدل نص املادة الثامنة عشر
لوظيفة اليت يتم التعـيني     ليكون التعيني ألول مرة يف أول مربوط الدرجة املقررة          

عليها ويصدر رئيس جهاز املخابرات الليبية قراراً بتنظيم شروط النقل من الكـادر             
  .والعكسباجلهاز املدين إىل الكادر العسكري 
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3 

  . وينشر يف اجلريدة الرمسية،يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره
  
  

 

–– 

 

  .صدر يف طرابلس يوم اخلميس
  . م19/4/2012:بتاريخ
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