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 مقدمة   -1

دوالراً    40في وقت تآكلت فيه رواتب الموظفين وأصبح الحد األدنى لألجور يوازي أقل من   -أ

المكلفين  ، أتى مشروع الموازنة ليزيد من معاناة عموم الشعب اللبناني، وليمعن في قهر اأميركي

تنتهي من و المواطنين في سلسلة ال  والتقاعد وعموم  الفعلية  الخدمة  في  العام  القطاع  موظفي 

 الضرائب والرسوم العشوائية والعديد من المواد المجحفة والمبهمة، غير القانونية والدستورية.

 

لموازنة   -ب  المتوقعة  اإليرادات  اجمالي  ان  الموازنة  فذلكة  ألف    49هي حوالي    2022حددت 

للعام   المتوقعة  اإليرادات  في حين  يجب   10كانت حوالي    2020مليار  لم  مليار حيث  االف 

 %95الف مليار في حين ان    49االف مليار فقط، فمن اين تتوقع الدولة جباية ال    6منها سوى  

ني اصبح تحت خط الفقر ومداخيله لن تسمح له بتسديد هذه األعباء الضريبية من الشعب اللبنا

 والرسوم المستجدة.

 

لقانون   -ج تعديل  يليها  ان  على  واإلنقاذ  للتعافي  خطة  وضع  واإلداري  المالي  االصالح  يشترط 

الضرائب وإقرار موازنة تكون الترجمة الفعلية القانونية لخطة التعافي. االمر الذي لم يحصل  

ما ينبئ ان فرض المزيد من الرسوم والضرائب لن يؤدي الهدف منه وسيزيد من تباطؤ النمو  م

وزيادة التضخم والمزيد من االنهيار في قيمة سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي سيزيد من  

 فداحة العبء االقتصادي على كل المواطنين بشكل عام وعلى العسكريين بشكل خاص.

 

القا  -د  المنبر  وتفعيل  يعتبر  والمهّربة  المنهوبة  األموال  واسترداد  والفساد  الهدر  مكافحة  إن  نوني 

آليات المساءلة والمحاسبة ال سيّما من خالل انجاز التدقيق الجنائي وقطع الحساب عن السنوات  

المنصرمة، إلى جانب وضع خطة تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، تشّكل المدخل الصحيح 

مال إلصالح  فرض  والعريض  سبل  في  البحث  يمكن  اإلصالح  هذا  تحقيق  وعند  الدولة،  ية 

الخدمة  والصرف من  التقاعد  نظام  تحديث  أي بحث في  وقبل  الرسوم والضرائب  المزيد من 

 .وإعادة هيكلة القطاع العام

 



تفترض ابسط المعادالت االقتصادية والعدالة الضريبية في حال اعتمدت الدولة سعر صرف  -ه

ألف ليرة للدوالر أميركي، أي بزيادة عشرة اضعاف عن   15ارداتها يوازي  للدوالر لجباية و

، االمر الذي يجب ان يترافق مع رفع الرواتب واألجور باعتماد  % 1000بنسبة    1508سعر  

مؤشر غالء يعكس سعر الصرف المعتمد للجباية. في حين أتت المساعدة االجتماعية المؤقتة  

من المعاش التقاعدي    %50كريي الخدمة الفعلية تقريبا، و من قيمة راتب عس  %50بنسبة زيادة  

 للعسكريين المتقاعدين.

 

لم يقارب المنبر القانوني المواد المتعلقة باألسالك األمنية وحقوق عسكرييها، اال انه يؤكد على   -و

ووفقا   هيكلتها،  وإعادة  األمنية  للقطاعات  الشامل  اإلصالح  باب  من  المواد  هذه  وجوب طرح 

ية دفاعية متكاملة تأخذ بعين االعتبار الواقع العملياتي الذي يحدد الحاجات والتنظيم  الستراتيج 

 للقتال وتصون معنويات عسكرييها. 

 

يتحفظ المنبر القانوني على خطورة منح أي إدارة صالحيات استثنائية او الحق في وضع آليات   -ز

والموظفين، األمر الذي قد ينتج عنه سوء تفسير تطبيق القوانين التي ترتبط بحقوق المواطنين  

 ً  . واستنسابية في التطبيق، وبالتالي يجب حصر ممارسة هذا الحق بمجلس الوزراء مجتمعا

 

أخيرا ً يعتبر المنبر القانوني ان أي زيادة في الضرائب والرسوم يجب ان تترافق مع تصحيح   -ح

المعيشة   مؤشر غالء  مع  يتناسب  بما  لألجور  االعتبار  ويأخعادل  بعين  الناتج عن  ذ  التضخم 

 انهيار سعر صرف العملة الوطنية. 

 

 التوصيات العامة بشان مواد الموازنة   -2

إلى تحديد    2022خلُصت المطالعة التي اعدّها المنبر القانوني حول مشروع قانون موازنة العام  

الموجبة   النصوص   إضافةو(  135)  المادة  إللغاءو   (138،  36)اد  والم   تعديلاألسباب  بعض 

 ( لملحق المرفق ربطا)ا ووفقا لما يلي:  11المادة  على

  الدخل()المستثنون من ضريبة  36تعديل المادة  -أ

للقرار الصادر عن   وجوب إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين استناداً 

غير متوالفة مع الدستور   ضريبةان هذه ال، الذي اعتبر  2019/  13المجلس الدستوري رقم  

  2020وطالب بتصحيحها على نحو يتوافق مع الدستور خالل إعداد ومناقشة وإقرار موازنة  

 . الذي لم يحصل لغاية تاريخهاألمر 

   )منح مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام...( 135تعديل المادة   -ب 

لتصبح االجتماعية  المساعدة  قيمة  وتعديل  المادة  نص  الشهري    تعديل  الراتب  يساوي  بما 
وموظفي االدارات العامة، والمعاش التقاعدي    في الخدمة الفعلية  ألفراد األسالك العسكرية

تحقيقا لمبدا المساواة بين مختلف فئات موظفي    لجميع الموظفين المتقاعدين من دون استثناء 
 )ملحق جدول مقارنة مرفق ربطا(  .القطاع العام 

 



  : )عدم جواز الجمع ما بين المعاش التقاعدي ومخصصات أخرى(130الغاء المادة  -ج

تمت صياغت مناصب مادة  سيشغلون  الذين  المتقاعدين  العسكريين  حقوق  لضرب  ها حصرا 

عامة بعد تقاعدهم وستؤسس لتعارض قانوني والتباس في التطبيق خاصة في ان نص المادة  

 /25يستهل بانه خالفا الي قانون عام او خاص ... مما سيؤدي الى التعارض مع القانون رقم  

لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة  اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية  "  74

 " والنواب السابقين

 

   )اعتمادات الرعاية الطبية(  11تعديل المادة  -د 

االعتمادات   توفير اضافة النصوص وفقا لما ورد في المطالعة المرفقة ربطا، وبشكل يضمن  
االسالك   لمتقاعدي  واالدوية  االستشفاء  وخاصة  والرعائية  الحمائية  للتقديمات  الالزمة 

هذه االعتمادات بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع    ورفعاألمنية،  
 عملية نقل هذه االعتمادات من باب احتياط الموازنة عند الحاجة.   وتسهيل، 2022للعام  

 

 التوصيات العامة بشأن حقوق العسكريين المتقاعدين  -3

 إقرار زيادة فورية على الرواتب واألجور تتناسب مع نسبة غالء المعيشة.  -أ

المسلحة   -ب  القوى  متقاعدي  لكافة  الطبية  الرعاية  لتغطية  والفورية  الالزمة  االعتمادات  توفير 
مستشفيات ومن دون االنتظار  ومن كافة االسالك األمنية وعدم السماح بإذاللهم على أبواب ال

   لحين اقرار الموازنة. 

من   -ج لمستحقيها  المدرسية  المساعدات  لدفع  الالزمة  االعتمادات  لتامين  مرسوم  تسيير 
 العسكريين المتقاعدين. 

التعويضات،   -د  لهذه  العمالت  نوع  عن  النظر  بغض  المتقاعدين  تعويضات  تحرير  وجوب 
المعاشات   على  الحجز  جواز  السقوف  وعدم  اشكال  من  شكل  أي  وضع  او  التقاعدية 

 للسحوبات على المعاشات التقاعدية. 

 

 2022/ 3/03بيروت في 

 المنبر القانوني 

 للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

  



 

 لعة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين  مطا

 2022حول مشروع موازنة 

 138، 135، 36، 11المواد 

 المواد المطلوب تعديلها: 

 استثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل  36

 اع العام طفي القظالمساعدة االجتماعية لمو 138

 المواد المطلوب الغاؤها:

 عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومخصصات اخرى  135

 المواد المطلوب إضافة نصوص عليها: 

 اعتمادات الرعاية الطبية  11

 

 ب تعديلها المواد المطلو  

   36المادة 
 
 

 )االعفاءات من ضريبة الدخل(    مشروع الموازنة النص كما ورد في  
البند   المادة    4تعديل  رقم    47من  القانون  الموازنة    2019/ 7/ 31تاريخ    144من  قانون 

 2019العامة والموازنات الملحقة لعام 
قانون الموازنة العامة    2019/ 31/7تاريخ    144من القانون رقم    47من المادة    4يعدل البند  

 بحيث يصبح كما يلي:  2019والموازنات الملحقة لعام  
معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية واألمنية والجرحى في القوى العسكرية كما    -4

من قانون الدفاع الوطني ومعاشات تقاعد موظفي القطاع العام الذين يتوفون    85حددتها المادة  
 رستهم عملهم او تواجدهم في مراكز عملهم. اثناء مما

  الموجبة   األسباب
 . المادة تعديلل

الدخل - ضريبة  من  المتقاعدين  معاشات  اعفاء  قبل  و  وجوب  عليه  الوضع  كان  لما  العودة 
موازنة   رقم    2019إقرار  الدستوري  المجلس  بقرار  بوجوب    2019/  13التزاما  القاضي 

والمادة    47( من المادة  4والبند )   23الخلل الوارد في المادة  العمل سريعاً جداً على إصالح  
 . 2020على نحو يتوافق مع الدستور خالل إعداد ومناقشة وإقرار موازنة    48

  التقاعدية  المحسومات   المتقاعد   الموظف   استرداد   نتيجة  األساس   في   هو   التقاعدي   المعاش  إن -
  التي   القانونية  الفوائد   مع  العامة  الوظيفة   في  خدمته   طوال   راتبه   على   سرت   التي  التراكمية
  التقاعدي،   الصندوق   من   بل  فعليا،   الدولة  خزينة   من   يدفع   ال   المعاش  هذا   أن   أي   ، االيه  تضاف 
 . أخرى ضريبة  أي  أو  الدخل لضريبة يخضع  أن  يجب  وال   له،  كامل حق  فهو  وبالتالي 

 

 النص المقترح  التوصية  

يلي:   لما  وفقا  النص  البند  تعديل  المادة    4يعدل  رقم    47من  القانون  تاريخ    144من 
 بحيث يصبح كما يلي:   2019قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  2019/ 7/ 31
معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمصالح العامة او المؤسسات العامة والخاصة    -4

 تقاعد وانظمته. وفقا لقوانين ال 



 إعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي اإلدارات العامةمشروع الموازنة: النص كما ورد في   138المادة 
جميع    12/22/ 31ولغاية    1/2022/ 1يعطى كمساعدة اجتماعية لمدة سنة اعتبارا من   -

  –متعاقدين    –العامة مهما كانت تسمياتهم الوظيفية )موظفين  لة واإلدارات  في الدوظمو
..... و  عسكرية  أجهزة  المتقا   ( اجراء  الى  يستفيع باإلضافة  الذين  معاش  د دين  من  ون 

 االعتماد الالزم في الموازنة.  ظ تقاعدي، بعد لح
اللبنانيي - البعثات  المعينين في  الدبلوماسي  الفقرة أعاله موظفو السلك  ة  ستثنى من احكام 

 في الخارج. 
يساوي  - بما  المساعدة  قيمة  على  %100  تحدد  وتحتسب  الراتب  الراتب    من  او  أساس 

 .... ، او تسميتها أساس االجر او اسسا المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها 
 

  الموجبة   األسباب
 . المادة لتعديل

  رواتب   اساسات   بين  كبيرة  فروقات   الى   األخيرة  والرواتب   الرتب   سلسلة  دت أ -
  أخرى،   جهة  من  المدنية  القطاعات   موظفي  باقي  رواتب   وأساسات   جهة   من   العسكريين 

  المدني   الموظف   راتب   أساس   من%  50  نحو   يساوي  العسكري  راتب   أساس   بات   بحيث 
  أساس   على  احتسابها  ويتم  ستطرأ زيادة   أي   فإن   وبالتالي   والدرجة،  الفئة   في  يوازيه   الذي

  مثيله   يتقاضاه   ما   نصف   العسكري  تقاضي   الى   ستؤدي   كله،  الراتب   على   وليس  الراتب 
  لجهة   سيما   ال  الدستور،  مبادئ  ألبسط   مخالف   أمر   وهذا  المدنية،  القطاعات   في   الموظف
 . والمساواة   العدالة تحقيق

 
الموازنة فرض ضرائب ورسوم غير مباشرة ستطال المتقاعدين من دون أي    تضمنت  -

ً   هم وجب منحفي ظل انعدام القوة الشرائية للمعاشات، ما ي   تخفيضات او إعفاءات    معاشا
 ً  منه.  %50كامالً كمساعدة اجتماعية وليس   تقاعديا

 

 االجتماعية وفقا لما يلي: الفقرة التي تحدد قيمة المساعدة تعديل نص    التوصية 
-  .... 
-  .... 
  وموظفي   العسكرية   األسالك  ألفراد   الشهري  الراتب   يساوي   بما  المساعدة   قيمة   تحدد  -

 . استثناء  دون  من المتقاعدين الموظفين  لجميع التقاعدي والمعاش  العامة، االدارات 
-  .... 

  



 

 

الموازنة:  135المادة  مشروع  في  ورد  كما  التقاعدي    النص  المعاش  بين  الجمع  جواز   )عدم 
 والمخصصات(
 1983/ 6/ 29تاريخ  47/83من المرسوم االشتراعي رقم    46تعديل المادة 
المادة   المرسوم االشتراعي رقم    46تعدل  بحيث تصبح كما    29/6/1983تاريخ    83/ 47من 

من    :يلي شكل  بأي  الجمع  يمنع  خاص،  أو  عام  آخر  نص  ألي  المعاش  خالفاً  بين  االشكال 
راتب او تعويض او اجر مصروف من خزينة الدولة او  واي    والمتممات العائدة له    التقاعدي

 المؤسسات العامة او البلديات 
البنود اعاله   بند من  استحقاق اي  التقاعدي  باإلضافة وفي حال  المعاش  يصرف    ومتمماته  الى 

 .الدخل االعلى 
حالة الجمع في ما خص حالة الشهادة المنصوص عليها في المادة  يستثنى من تطبيق هذا النص  

رقم    96 القانون  أفراد  1983/ 16/9تاريخ    102من  اعاله  الواردة  االحكام  من  يستثنى  كما   .
الفترة   عن  وذلك  الجامعي  العام  خالل  خدماتهم  المنتهية  اللبنانية  الجامعة  في  التعليمية  الهيئة 

  44وتاريخ اجراء االمتحانات واصدار النتائج وفقا الحكام المادة    الواقعة ما بين انتهاء خدماتهم
 2002/ 392من القانون رقم 

  الموجبة   األسباب
  أو   المادة   لرفض
 . تعديلها

 ت:حاال ثالث من تستهدفهم هذه المادة وهناك حول وجوب تحديداالعتراض اوالً، 

 العام. األولى، حالة المتقاعد الذي اعيد توظيفه في القطاع 

 الثانية، حالة المتقاعد الذي اعيد توظيفه واحيل بعدها على التقاعد.

 الثالثة، حالة المتقاعد الذي يشغل مناصب دستورية. 

 

 على المشترع تحديد أي من الحاالت مستهدفة بالتعديل: 

 الحالة األولى:  

  الموظفون "  السابع   الفصلمن    46في حالة المتقاعد الذي يعاد توظيفه فيطبق عندها نص المادة  
والتي تنص    1983/ 6/ 29تاريخ    83/ 47المرسوم االشتراعي رقم  من  "  الخدمة  الى   المعادون 

  يدفع   يومي  او  شهري  اجر  او   تعويض   او  راتب   وأي  المعاش   بين  الجمع  جوزي  ال على ما يلي:  
 . الوظيفة  في ا صاحبه وجود  لة يط  المعاش صرف ويوقف الدولة  خزينة من
 

 الحالة الثانية:  

في حالة المتقاعد الذي شغل منصبا عاما بعد تقاعده وأحيل بعدها على التقاعد، يطبق عندها نص 

 والتي تنص على ما يلي:   29/6/1983تاريخ   83/ 47المرسوم االشتراعي رقم  من  4المادة 

 مكرر - 4 المادة

  يدفع  اخر  معاش  واي  التقاعدي  المعاش  بين   الجمع  يجوز  ال  خاص   او  عام  اخر  نص   الي  خالفا

  المتوفى   المتقاعد   او  الموظف  عائلة  افراد   احد   او  المتقاعد   استحقاق   حال   وفي  الدولة  خزينة  من

 او  طبيعته  تكن  ايا  معاش  من   حصة   او  اخر   معاشا  التقاعدي   بالمعاش  الحق  اليهم  ينتقل  الذين

 . مقدارا االوفر الحصة او االعلى المعاش االستحقاق لصاحب  خصص  تسميته

 

 الحالة الثالثة: -
حصرا   - هم  المادة  هذه  من  المستهدفون  كان  حال  ورؤساء  في  السابقين  الجمهورية  رؤساء 

اعطاء مخصصات  "  25/74من القانون رقم    3و   2و   1فان المواد    الحكومة والنواب السابقين

السابقين والنواب  الحكومة  ولرؤساء  السابقين  الجمهورية  لرؤساء  شهرية  تحدد   "وتعويضات 

الورثة،   الحق من  الى أصحاب  انتقالها  الشهرية وكيفية  التعويضات  ويقتضى  أصول احتساب 

  تاريخ   83/ 47  رقم  االشتراعي  المرسوممن    46وليس المادة    74/ 25عندها تعديل القانون  

29 /6 /1983  



  52فان المادة  الذين يتقاضون معاشا تقاعديا،    هم النواب الحاليون وفي حال كان المستهدفون -

ن انه  ظ من  على  تنص  الخدمة  من  والصرف  التقاعد    التقاعد   معاش  بين   الجمع  يجوزام 
المادة   ويقتضى عندها تعديل  .الحكومة  وأعضاء  التشريعية  السلطة  اعضاء   ومخصصات

 نفسها.   46المادة وليس  52
 

 على كيفية التطبيق والتعارض مع نصوص القوانين القائمة االعتراض ثانياً، 

توضيح ان المادة ال تستهدف باي شكل من االشكال التعويضات والمخصصات وجوب   -

 أيا كان نوعها. للعسكريين لمعاش التقاعديساس االمتممة أل

 

والمخصصات والتعويضات المرتبطة به   وجوب اعتبار أساس معاش العسكري المتقاعد  -

المرسوم االشتراعي  من    82والتي تحدد في مضبطة لجنة التقاعد والممنوحة وفقا للمادة  

التقاعدي    1983/ 16/9تاريخ    102 المعاش  يتجزأ من  الوطني، جزًءا ال  الدفاع  قانون 

األسباب باإلشارة الى ذلك في  االكتفاء    اً عنفي متن نص المادة عوضذلك    ويجب ذكر

 الموجبة. 

 

الماد  - مع  المادة  هذه  االشتراعي    153و  152  تينتتعارض  المرسوم    قانون   102من 

بعض الوطني    الدفاع في  عمله  لقاء  إضافي  اجر  تقاضي  المتقاعد  للعسكري  تجيز  التي 

 اإلدارات العامة كما تحفظ له الحق أيضا بتولي هذه الوظائف عند تقاعده.

 

 الموازنة.  فرسان  من كونهالوجوب الغاء المادة  -
 

 

 االقتراح األول:  التوصية 

 المادة يمكن اعتماد أي من التعديلين ادناه:بعد تحديد من هم المستهدفون اصالً من نص 

رقم   - القانون  بإعطاء  25/74تعديل  لرؤساء   القاضي  شهرية  وتعويضات  مخصصات 

 .الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين 

 الجمع يجوزمن نظام التقاعد والصرف من الخدمة التي تنص على انه  52تعديل المادة  -
 .الحكومة وأعضاء  التشريعية السلطة اعضاء ومخصصات التقاعد معاش بين

 

 االقتراح الثاني: 

 تعويضات   أو  آخر  تقاعدي  معاش  أي  وبين  التقاعدي،  المعاش  بين  الجمع  يمنع -

 بعد   الدولة   في  جديد   منصب   أي  المتقاعد   الموظف  تولي  عن  ناجمة   تقاعدية  ومخصصات 

 المخصصات   أو  التقاعدي  المعاش  اختيار  في  بحقه  المتقاعد   ويحتفظ  تقاعده،

 .تقاعده وبعد  قبل توالهما اللذين المنصبين بين األعلى التقاعدية والتعويضات 
  



 
 المواد المطلوب إضافة نصوص عليها 

 

 ة الصحية جاعتمادات المعال 11المادة 
 النص كما ورد في مشروع الموازنة: 

ب التوزع بمرسوم يتخذ في مجلس   المالية معا  ى  اء عل نوزراء  الوزير المختص ووزير  اقتراح 
مد االعتما في  اجمالية  المرصدة بصورة  المخخ ات  العامة  الموازنة  أبواب  للمعالجة  صصتلف  ة 

 في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية والعقود مع األطباء في القطاع الخاص.
 

  الموجبة   األسباب
 . المادة لتعديل

في   - الطبية  الرعاية  على  الحصول  في  صعوبات  من  األمنية  اإلسالك  متقاعدو  يعاني 
الرعاية الطبية من جهة و بسبب عدم   المستشفيات وتامين االدوية بسبب ارتفاع تكلفة 

 الوزارات المعنية. ى توافر االعتمادات الالزمة لد 
 يمكن حل هذه اإلشكالية من خالل:  -
 االعتمادات المخصصة للرعاية الطبية رفع  -
اعتمادات من  يتسه - نقل  الى  من  او  بند  الى    بند  ل  لزوم  و  فقرةفقرة  الوزير  على همة 

الطبية   باستخوا صرا   حالرعاية  لإلدارة  لديها  اد االعتمادام  لسماح  المتوافرة  لزوم  ت 
 . الرعاية الطبية 

في   - الطبية  للرعاية  األولوية  المخإعطاء  الموازنة صصاالعتمادات  احتياط  باب  في    ة 
 واالجازة لوزير المالية بنقل اعتمادات من باب احتياط الموازنة لزوم الرعاية الطبية. 

ه حق من قبل  ج ف المعالجات الطبية التي استوفيت من غير ويتكال   باستراداد منح الحق   -
 . فيات تشالمس

تسديد مستحقات الرعاية الطبية  والمدرسية  االجازة لالدارات بدفع كل المتاخرات عن   -
 2022من االعتمادات المخصصة للعام   2021عن العام  

 

والطبية   - التوصية  االجتماعية  للرعاية  المخصصة  البنود  لتلحظ  الموازنة  وأرقام  جداول  تعديل 
 رتقبة  موالمدرسية لالسالك العسكرية ومتقاعديها وبالقيمة المتوقعة للتكلفة ال

 
 11التالية على نص المادة ات إضافة الفقر -

 
االسالك  - ولمتقاعدي  للعسكريين  الطبية  الرعاية  لضمان  الالزمة  االعتمادات  تخصص 

صالحيات نقل االعتمادات من بند الى بند او فقرة الى  المختص  األمنية ويعطى الوزير  
 عتمادات. فقرة لزوم الرعاية الطبية فقط على ان يتم الحقا تسوية أوضاع نقل اال 

 
لالسالك  - الطبية  للرعاية  الموازنة  احتياط  من  اعتمادات  بنقل  المالية  لوزير  االجازة 

ولمتقاع  واألمنية  بقرار  د الغسكرية  دفعيها  لزوم  الطبية    منه  الرعائية  المستحقات 
المواووالمدرسية   احتياط  باب  اعتمد  زنة  من  بما  المواد  اسوة  و 16،  15في   ،17  

   األكثر فقرا وترميم األبنية المتضررة.واالسر هة كورونا جلموا
 

االجازة لالدارات بدفع كل المتاخرات عن تسديد مستحقات الرعاية الطبية والمدرسية   -
 2022من االعتمادات المخصصة للعام   2021عن العام  

 
  



 مقارنة  جدول

 

  أساس على  االجتماعية  المساعدة احتساب  مع المتقاعدين بالعسكريين  الالحق الظلم يوضح مقارنة  جدول

  مشروع  من 138  المادة نص   في  ورد  كما  كامالً   التقاعدي المعاش على  وليس  التقاعدي  المعاش

  الوظيفة  في  سنة  36  أدناه، فئاتهم  الواردة الموظفين من موظف  أي  خدمة  أساس على وذلك  الموازنة،

 .  العامة

 

 .  ل 5100000: متقاعد  قاض   -

 .  ل5100000: متقاعد  اولى فئة موظف  -

 .  ل 5100000: متقاعد  جامعي  استاذ  -

 .  ل 5100000: ثانية فئة  متقاعد،  اداري موظف  -

 .  ل مليون  4،5:  ثالثة  فئة  متقاعد،  اداري موظف  -

 .  ل مليون  5،1: ثالثة  فئة متقاعد، ثانوي  استاذ  -

 ليرة  ماليين 4: رابعة  فئة متقاعد، ابتدائي استاذ  -

 . ل  مليون 3،6: أولى متقاعد، فئة  عميد  -

 . مليون 3و  مليون  2،5 بين :  ثالثة فئة  أعوان  وضباط   ثانية فئة  متقاعدون،  قادة  ضباط -

 . ليرة  مليون  2و  1700000  بين:  ورابعة  خامسة  فئة الضباط، غير   من  المتقاعدون، العسكريون  -

 
 


