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 م3102لسنة ( 5)قانون رقم 

 م0891لسنة ( 02)بإضافة حكم إلى القانون رقم 

 في شأن الضمان اإلجتماعي

 

 : بعد اإلطالع

 

  وتعديالته 1122/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في. 

 وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. 

  ن تقاعد العسكريين وتعديالتهم بإصدار قانو2793لسنة ( 33)وعلى القانون رقم. 

  م وتعديالته2791لسنة ( 23)وعلى قانون الضمان االجتماعي رقم. 

  م في شأن إعادة تنظيم 91لسنة ( 6)م بتعديل القانون رقم  1121لسنة ( 33)وعلى القانون رقم

 .المحكمة العليا

  م1123/نايري/11وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ. 

 

 :صدر القانون اآلتي

 

 ( 0)مادة 

( 12)جديدة تحت رقم م المشار إليه مادة 2791لسنة ( 23)تضاف إلى قانون الضمان االجتماعي رقم 

 :مكررا يكون نصها على النحو التالي

رتب إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزاد بها الم" 

المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد، وبالنسبة ألصحاب المعاشات من الدخول المفترضة 

م بشأن 2792لسنة ( 21)وأصحاب المعاشات الذين لم تكن مرتباتهم خاضعة ألحكام القانون رقم 

األقصى  المرتبات وأصحاب المعاشات التأمينية تزاد معاشاتهم بمتوسط النسبة بين الحد األدنى و الحد

 ".للزيادة التي تم إقراراها

 

 ( 3)مادة 

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

 

 ليبيا -المؤتمر الوطني العام
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 صدر في طرابلس

 هـ0121/جمادى اآلخر/3بتاريخ 

 م3102/مارس/01الموافق 


