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I. مقدمة 

موّزعة على  2002في العام  مليار ليرة 4,404 ى بند مخصصات الرواتب واألجور وملحقاتهاإجمالي اإلنفاق عل بلغ
مراجعة )عنصرًا  035,516موّزعة على  2000مليار ليرة في العام  3,401في الحكومة المركزية, مقابل عنصرًا  031,6150

زيادة ( ب)مليار ليرة,  050زيادة التعويضات بقيمة ( أ)مليار ليرة تعود بشكل أساسي إلى  650هذه الزيادة البالغة  (.0المربع 
زيادة الفروقات العائدة لسنوات سابقة بقيمة ( ج)و( دون الفروقات العائدة لسنوات سابقة)مليار ليرة  060اتب األساسية بقيمة الرو 

 . مليار ليرة 033
 
 
 
 
 
 
 
 

في المائة بالمقارنة مع  00مليار ليرة أو  244, بزيادة 2002في العام مليار ليرة لبنانية  3,265 واألجوربلغت قيمة الرواتب 
 .   2002عن العام   غالء المعيشة مدفوعاتنتيجًة ل وذلك ,2000العام مليار ليرة لبنانية مدفوعة خالل  2,514

, (مليار ليرة 3,265من أصل ) 2002مليار ليرة خالل العام  120  المختلفةوبالتفصيل, بلغت كلفة غالء المعيشة والفروقات 
تجدر اإلشارة إلى أنه (. مليار ليرة 2,514من أصل )مليار ليرة لبنانية  641والبالغ  2000أعلى من المبلغ المدفوع خالل العام 

, 03البند  تحتفت ن  صُ ليرة مليار  454 منهاتغطية غالء المعيشة, جل أمن  2002لعام مليار ليرة خالل ا 532قد ُصِرف مبلغ 
الذي ال يتناوله هذا  04ُيَصنَّف تحت البند  تاليبشكل أساسي بالمدفوعات إلى المتقاعدين وبال المتبقيالرصيد يتعّلق في حين 

 .  التقرير
 2,341المدفوعة خالل العامين الحالي والسابق, يبلغ مجموع الرواتب واألجور  تلدى استثناء قيمة كل من غالء المعيشة والفروقا 

بشكل أساسي  عائدة في المائة 5, أي بزيادة قدرها 2002مليار ليرة خالل العام  2,635مقارنة مع  2000مليار ليرة خالل العام 
  . رئحالة الطواإضافة إلى تعويضات  الجهاز العسكريإلى تجنيد عناصر جديدة في 

                                                                                                               
                                                 

 
 .2002خالل العام  24,563هذا الرقم ال يتضمن األساتذة المتعاقدين الذين بلغ عددهم  
 
كل الدفعات تمت من خالل سلف خزينة بموجب المرسوم رقم  .2002آب -عائدة لفترة شباط فروقات اتعوجزء من مدفو  2002 0و ك  2,ت 0, تشهر أيلولأ عن مدفوعات غالء المعيشة مدفوعات تضمنت 

 .ء المعيشة, إال إن الفصل بينهما غير ممكنوتجدر اإلشارة إلى إن بعض سلف الخزينة تتضمن كل من أساس الراتب وكلفة غال. 2002أيلول  1تاريخ  4460

, 2000آذار  5تاريخ  002فروقات الدرجات االستثنائية الممنوحة للجهاز التربوي بحسب القانون رقم ( ب), 0554-0555فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( أ: )تتضمن الفروقات المختلفة ما يلي 3
وتجدر اإلشارة إلى . 2002 العام مقابل ال شيء خالل 2000شباط  فيالتي كان قد تم تسديدها تعويضات خدمة الميدان ( ج), و2002نيسان  4تاريخ  223والقانون رقم  2000آب  5تاريخ  065القانون رقم 

 .  باستثناء بعض المتقاعدين العسكريين 2002تّم دفعها, بالمبدأ, خالل العام  0554-0555أن فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام 
 3تدبير 4

 
 الرواتب واألجور وملحقاتها

 03التقرير الشهري حول البند 
 2102كانون األول 

 

 مكّونات الرواتب واألجور -:0المربع رقم 
ما  مقابل أجور مقطوعةن ين, الخبراء, والعامليالمستشار  ن بدوام كامل وجزئي,فيالموظ)لكل الموظفين  الرواتب األساسيةتتضمن الرواتب واألجور 

المرض ) التقديمات, (العائلية, تعويضات الساعات اإلضافية وتعويضات النقل تعويضات) التعويضاتإلى باإلضافة  ,(القوى العاملة المياومةعدا 
المساهمات في , إضافة إلى المكافآت, (واألمومة, الزواج, الوالدة, الوفاة, االستشفاء, المنح المدرسية, النفقات االجتماعية, العالج في المراكز الطبية

ية, والمساهمات روحوموظفي مجلس النواب, القضاة والقضاة في المحاكم ال النواب, الدولة مثل تلك العائدة إلى تعاونية موظفي) التعاضدصناديق 
 (.لصالح الجامعة اللبنانية
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 الرواتب و األجور  على تالفرو قاتأثير دفع : 0جدول رقم 
 2102/2100 2102 0ك– 2ك 2100 0ك– 2ك   مليار ليرة لبنانية

 %01 974,9 479,2 (   تالفرو قا دفع مع)  واألجور الرواتب

 %22- 222 785 :المدفوعات العائدة لسنوات سابقة    

-33% 33 684  6991-6991فروقات الجهاز العسكري عن           

 - - 25 فروقات الجهاز العسكري 1المرفق         

3% 32 33 6991-6991فروقات الجهاز المدني عن األعوام           

 - 466 - الدرجات االستثنائية للجهاز التربوي        

 - 898 - 2162كلفة غالء المعيشة عن     

 %6 47,99 47922 (                                  تالفرو قا دفع بدون)  واألجور الرواتب

    العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر
 

II.  الرواتب واألجور وملحقاتها 

 
في   30 نسبة مسجالً  إجمالي اإلنفاق األولي, من وملحقاتها المكّون األكبرالرواتب واألجور و مخصصات بند الى اإلنفاق عل يشكل
 نه ثاني أكبر مكّون منوتجدر اإلشارة إلى أ؛ 2000في المائة خالل العام  33بالمقارنة مع نسبة  2002العام خالل المائة 

من جهة أخرى, سّجلت . 2002و 2000قي المائة خالل العامين  22إجمالي اإلنفاق من بعد دفعات الفوائد, حيث سّجل نسبة 
وعند . 2000 العائدة لعامفي المائة  21نسبة  بزيادة عنفي المائة من إجمالي العائدات,  30وملحقاتها نسبة الرواتب واألجور 

إلى  2000في المائة خالل العام  5,6ُيلحظ ارتفاعًا من ,اإلجمالي حقاتها من الناتج المحليوملواألجور  باحتساب نسبة الروات
  .2002خالل العام % 1.0

 المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها: 2جدول 
إجمالي نفقات الرواتب 

/4نفقات أخرى  واألجور وملحقاتها /1التقديمات االجتماعية   /5التعويضات    مخصصات 
 الرواتب واألجور

 .(ل.مليار ل)
2102 2100 2102 2100 2102 2100 2102 2100 2102 2100 

  0ك – 2ك  0ك – 2ك  0ك – 2ك  0ك – 2ك  0ك – 2ك  0ك – 2ك  0ك – 2ك  0ك – 2ك  0ك – 2ك  0ك – 2ك
العسكري الجهاز 079,6 ,0799 1, ,, 212 90, 4 2 472,4 47612  

 الجيش 37812 37229 87 85 282 197 3 2 37291 37251

  /3 الداخلي األمن قوى 875 781 21 21 312 372 0 0 219 539

 /2 العام األمن قوى 81 317 1 1 21 27 3 3 331 317

  /1  الدولة أمن قوى 11 21 2 1 8 37 0 0 82 83

التربوي الجهاز ,62 ,99 62 64 0 0 0 0 6,, 07111  

/8 المدني الجهاز 904 ,92 69 66 2 2 094 494 1,, 1,,  

522 463 522 463 
      

   الدولة موظفي تعاونية

,1 92 
        

/7 الجمارك  

اإلنفاق إجمالي 479,2 974,9 410 412 212 92, ,09 ,49 ,9720 27212  

 زارة المالية, مديرية المالية العامةو : المصدر
 
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى األمن الداخلي 0554-0555وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن التقديمات االجتماعية ( 0)
 .حساب األماناتمن  المدفوعة لقوى األمن العام 0554-0555فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن ( 2)
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 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى أمن الدولة 0554-0555وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن التقديمات االجتماعية ( 3)
 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة( 4)
.  , وال تشمل التقديمات االجتماعية التي ُتدفع من صناديق الجمارك2000اب األمانات, تعويضات خدمة الميدان المدفوعة للجمارك في آذار تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حس( 6)

 . يمكن تصنيف التقديمات االجتماعية هذه فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات المرفقة
 .ل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضاتتتضمن التعويضات العائلية والنق( 5)
 .االجتماعيةالتقديمات تتضمن تقديمات المرض واألمومة والزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم وغيرها من ( 1)
 .عمل تتضمن المكافآت ودعم صناديق التعاضد الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كربّ ( 4)

III. مخصصات الرواتب واألجور 

 

 A.IIIالجهاز العسكري 

الجهاز العسكري  6دي, ارتفع عد2002نهاية العام مع ف. يشكل الجهاز العسكري الحصة األكبر من مجموع موظفي القطاع العام
 :, موّزعين على الشكل التالي2002عنصرًا في  54,466إلى  2000عنصرًا في  52,115من 

 52,311 الجيش اللبناني عنصر في. 
 26,550 عنصر في قوى األمن الداخلي. 
 4,506 عنصر في األمن العام . 
 0,442 عنصر في أمن الدولة. 
 

في المائة, وذلك  2مليار ليرة لبنانية أي  35بقيمة  2002انخفضت مخصصات الرواتب واألجور للجهاز العسكري في العام 
وبالتفصيل, بلغت قيمة . 2000بالمقارنة مع العام  2002بسبب انخفاض دفعات الفروقات العائدة لسنوات سابقة خالل العام 

 2002المدفوع في العام  غمن المبل بكثير, أعلى 2000في العام مليار ليرة  634لعسكري الفروقات العائدة لسنوات سابقة للجهاز ا
 .مليار ليرة 344والبالغ 

 بقيمة ارتفاعاً  لجهاز العسكريل مخصصات الرواتب واألجور تسجل, من العامين المذكورينمدفوعات غالء المعيشة وعند استثناء  
السبب اآلخر في هذه الزيادة  .إلى تجنيد عناصر جديدة يعود بشكل أساسيفي المائة,  4مليار ليرة لبنانية, أي ما يعادل  006
في االشتباكات التي وقعت لبنان, كتلك تعويضات حالة الطوارئ التي سببتها األحداث األمنية الحاصلة في  في تسديديكمن 

 . طرابلس وعكار
 

 تأثير المدفوعات العائدة لسنوات سابقة على رواتب وأجور الجهاز العسكري : 3جدول 

2102  0ك -2ك  2100  0ك -2ك    .(ل.مليار ل) 

( مع دفع الفروقات)الرواتب واألجور  079,6 ,0399  

:الفروقات العائدة لسنوات سابقة 718 11  

 6991   -6991فروقات سلسلة الرتب والرواتب        684 33

 2162غالء المعيشة عن  1 173

(بدون دفع الفروقات)الرواتب واألجور  07292 9,,07  

 وزارة المالية, مديرية المالية العامة: المصدر      
                                                 

 .العسكريينالجمارك موظفي  في الجهاز العسكريال يتضمن عدد القوى العاملة  6
عدد لذلك, تم تقديرهم استنادًا إلى . , العرفاء والجنودرقباءلا, المعاونين, المؤهلين هذا الرقم ال يتضمن. عنصراً  345ب  2000في العام  مديرية الصرفياتإن العدد اإلجمالي لعناصر األمن العام ُقدر من قبل  5

  .غاية تاريخهل 2004عام  ذعنصر من 0.260 إضافًة إلى توظيف. 2004المقدرين في العام  اً عنصر  4,540
 .3تدبير  1
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B.III الجهاز التربوي 
 

إن  .2000في العام  24,010, مسجاًل بذلك انخفاضًا من 2002في نهاية العام  21,443بلغ عدد العاملين في الجهاز التربوي 
 :توزيع العاملين في الجهاز التربوي جاء على الشكل اآلتي

 05,564  المديرية العامة للتربيةفي  األساسيأستاذ في التعليم. 
 5,320  ة للتربيةمديرية العامالأستاذ في التعليم الثانوي في. 
 265 أستاذ في التعليم  األساسي في مديرية التعليم المهني والتقني. 
 502  التعليم الثانوي في مديرية التعليم المهني والتقنيأستاذ في. 

 
 03غير أن رواتب وأجور هؤالء غير ُمدرجة تحت البند . 2002متعاقد خالل العام  أستاذ 24,563التحق حوالي  ,وبسياق متصل

 . ال يشملها هذا التقريرو 
بدفعات الفروقات التي تم معظمها  2002في المائة خالل العام  35 البالغةيمكن تفسير الزيادة في رواتب وأجور الجهاز التربوي 

 :, والتي تضمنت ما يلي2002في العام 
 

  كلفة الفروقات المتعلقة بالدرجات  ةلتغطي 2002في العام   مليار ليرة 044البالغة  فروقات الّدرجات االستثنائيةدفع
الثالثة  تينالفئأفراد الهيئة التعليمية من والثانوي, باإلضافة إلى  األساسيألساتذة التعليم   االستثنائية الممنوحة األربعة
 .من أساتذة التعليم المهني والتقنيوالرابعة 

  غالء , فضاًل عن فروقات2002تشرين األول, تشرين الثاني وكانون األول من العام عن أشهر  كلفة غالء المعيشةدفع 
 .2002أيلول -المعيشة العائدة لفترة شباط

 
مليار ليرة لبنانية  21ًا بقيمة رتفاعمدفوعات غالء المعيشة والفروقات األخرى, تسجل رواتب وأجور الجهاز التربوي اوعند استثناء 

 :بشكل أساسي إلى يعود (بالمائة 4)
  المتوسط والثانوي, األساسيتعليم ال المتعاقدين في ساتذةلأل المدفوعات المخصصةمليار ليرة لبنانية في  05ارتفاع بقيمة ,

إضافًة إلى , العامة للتربيةمديرية الألساتذة التعليم الثانوي في المدفوعات المخصصة مليار ليرة لبنانية في  4وارتفاع بقيمة 
 .والثانوي األساسيالتعليم المتدربين في ساتذة لأل المدفوعات المخصصةمليار ليرة في  4ارتفاع بقيمة 

 مديرية الالدائمين في  األساسيساتذة التعليم أل المدفوعات المخصصةمليار في  03بقيمة  ضهذا االرتفاع قابله انخفا
لمتعاقدين في مديرية التعليم المدفوعات المخصصة لألساتذة امليار ليرة في  3بقيمة  ض, مقرونًا بانخفاة للتربيةالعام

 .الدفعاتويعود هذا الفارق بشكل أساسي إلى مسألة توقيت المهني والتقني, 
 
 

                                                 
 .2002حزيران  06تاريخ  4346, والمرسوم رقم 2000 كانون االول 25تاريخ  1340تمت هذه الدفعة بموجب سلفة خزينة بحسب المرسوم رقم  4
 , مقسمةفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقنيوالرابعة الثالثة ,الثانية  الفئاتألفراد الهيئة التعليمية من و أربع درجات استثنائية ألساتذة التعليم الثانوي,  2000آب  01الصادر بتاريخ  065منح القانون رقم  5

تجدر اإلشارة إلى أن هذه القانون له تأثير دائم, حيث أن القيمة اإلجمالية للدرجات األربعة قد ُأدرجت في .0/0/2000ودرجتين استثنائيتين ابتداًء من  0/0/2000درجتين استثنائيتين ابتداًء من :شكل التاليعلى ال
 .0/0/2002أساس راتب األساتذة المعنيين ابتداًء من 
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 تأثير المدفوعات العائدة لسنوات سابقة على رواتب وأجور الجهاز التربوي : 4جدول 
2102 0ك – 2ك  2100 0ك – 2ك    .(ل.مليار ل) 

( مع دفع الفروقات وغالء المعيشة)الرواتب واألجور  ,62 ,99  

:الفروقات العائدة لسنوات سابقة 3 388  

 االستثنائية األربعةفروقات الدرجات  - 466

 2162غالء المعيشة عن  - 81

(بدون دفع الفروقات)الرواتب واألجور  626 09,  

 وزارة المالية, مديرية المالية العامة: المصدر       
 

 C.IIIالجهاز المدني 

 
موّزعين على الشكل , 2002في العام  06,514, وانخفض إلى 2000في العام  05,025الجهاز المدني  العاملين في بلغ عدد
 :التالي
 4,154: القوى العاملة العادية. 
 4,551: القوى العاملة المتعاقدة. 
 2,203:   القوى العاملة المياومة. 

أدناه يخص القوى  الوارد, إّن التحليل بناء عليه. 03تجدر اإلشارة إلى أن رواتب وأجور القوى العاملة المياومة ال تدخل تحت البند 
 .العادية والمتعاقدة دون المياومةالعاملة 

 
مليار ليرة في العام  05دفع مبلغ  جزئي إلىبشكل في المدفوعات المخصصة للجهاز المدني في المائة  23بنسبة  رتفاعااليعود 
لى دفعات غالء المعيشة البالغة 2005-2006 األعوام عن   فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية 2002  مليار ليرة, 52, وا 

 .2000مقابل ال شيء في العام 
 

الدبلوماسيون في البعثات خارج ( 0): في الفئات التالية 2002العام خالل  الزياداتأبرز  جاءت ,  دارياإل التصنيفمن منظار 
مليار  03بقيمة  ارتفاعاً شهدت  التيو  ,  القضاةفئة ( 3) ,والمغتربين الدبلوماسيون في اإلدارة المركزية لوزارة الخارجية( 2)لبنان, 
 .على التوالي مليار ليرة 23ومليار ليرة  1ليرة, 
  لرواتبا دفعيعود االرتفاع في المدفوعات إلى الدبلوماسيين في البعثات خارج لبنان إلى االختالف الملحوظ في توقيت 

مليار ليرة كان قد  4, ودفع مبلغ 2000 العام كان قد استحق في 2002مليار ليرة في  6دفع مبلغ بعد أن تّم , الشهرية
 6مليار ليرة والتي قابلها جزئيًا انخفاض بقيمة  5صرف البالغة الفروقات أسعار دفع , إضافًة إلى 2000العام استحق في 

 .0554-0555 عن األعوامفروقات مدفوعات المليار ليرة في 
  في بيروت  والمغتربين وزارة الخارجيةلفي اإلدارة المركزية  عاملينالاللبنانيين  نالدبلوماسيييعود االرتفاع في رواتب وأجور

 .  العمالت األجنبيةفروقات أسعار صرف  بدل 2002مليار ليرة في نيسان  1إلى دفع 

                                                 
 .العاملة المياومة على أساس الساعةتعمل القوى  00
  
 .2002في تقرير الرواتب واألجور لشهر شباط  2المربع  مراجعةللمزيد من المعلومات عن فروقات أسعار صرف العمالت, الرجاء  

 .التصنيف اإلداري يقوم على تصنيف النفقات العامة بحسب الوزارات واإلدارات المستفيدة منها 02
 ., القضاة المدنيين في ديوان المحاسبة والقضاة المدنيين في مجلس شورى الدولةءالروحيين, القضاة المدنيين المتدربين في معهد القضامن ضمنهم القضاة  03
 .2000تشرين الثاني  04تاريخ  5413المرسوم رقم المنصوص عليها بخزينة السلفة  بموجب 04



 2102 كانون األول – لرواتب واألجور وملحقاتهاتقرير ا
 

 

  إلى سلسلة 2002مليار ليرة في  15إلى  2000مليار ليرة في العام  62يعود االرتفاع في مدفوعات القضاة من ,
   . التي منحت القضاة المدنيين والروحيين زيادًة في الرواتب   الجديدةالرواتب واألجور 

 

IV. التقديمات االجتماعية 

. 2002 العام في مليار ليرة 654إلى  2000 في العام مليار ليرة 404من مليار ليرة,  050بقيمة  التقديمات االجتماعية ارتفعت
, والتي بدورها مليار ليرة 063+)المدفوعات المخصصة إلى كل من الجيش  زيادةبشكل أساسي نتيجة  االرتفاع اهذ وقد جاء
األمن قوى و , (االستشفائية على التوالي المساعداتو مليار ليرة في المنح المدرسية  54مليار ليرة و 11زيادة بقيمة ال نتيجةارتفعت 
 .(مليار ليرة 4)+وقوى أمن الدولة  (مليار ليرة 33+) الداخلي

مليار ليرة في العام  210إلى  2000مليار ليرة في العام  053مليار ليرة, من  005المنح المدرسية بقيمة  ارتفعت وبالتفصيل,
االرتفاع في نسبة المنح المدرسية من ( أ)في المائة منها إلى الجيش, تعود بشكل أساسي إلى  12هذه الزيادة, التي يعود . 2002

التأثير غير المباشر لكلفة غالء ( ب), و2002في المائة في العام  46إلى  2000العام  في المائة من الرسوم المدرسية في 60
 .وبالتالي المنح المدرسية المعيشة الذي أّدى إلى زيادة في الرسوم المدرسية 

, 2002م مليار ليرة في العا 235إلى  2000مليار ليرة في العام  054االستشفائية من  التقديماتإضافًة إلى ذلك, ارتفعت 
السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة مرتبط بالمبالغ المدّورة . في المائة مخصصة للجيش 54مليار من ضمنها  54مسجلًة زيادًة بقيمة 

    .2000من العام 

V.  المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة 

بشكل أساسي من التحويالت إلى تعاونية موظفي الدولة, والتي تتألف , 05"النفقات األخرى"المدفوعات العائدة إلى فئة  شهدت
أن مبلغ  ت, حيثتوقيت الدفعا اختالفو  إدارة السيولة ويعود ذلك إلى مسألة. مليار ليرة 002بلغ  2002العام في  اً ملحوظ ارتفاعاً 

مشروع موازنة يعود أساسًا إلى  2002إلى تعاونية موظفي الدولة في العام  مليار ليرة تم تحويلها 260من أصل    مليار ليرة 50
 .2000مليار ليرة في العام  056بالمقابل, تم تحويل  ؛2000العام 

VI. المدفوعات العائدة إلى الجمارك  

 
جاء هذا الفرق بشكل . 2000مع العام  مقارنة 2002في العام مليار ليرة  02 بلغ ارتفاعاً شهدت المدفوعات العائدة إلى الجمارك 

 .مليار ليرة لبنانية خالل الفترة المذكورة 5المعيشة التي بلغت نتيجة كلفة غالء أساسي 

                                                 
 .2000 األولعن شهر كانون  واألجورفي تقرير الرواتب  2لمزيد من المعلومات عن زيادة رواتب وأجور القضاة, الرجاء مراجعة المربع ل. 2000آب  25تاريخ  013وفقًا العتماد القانون رقم  06
مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد ( 2)المكافآت, ( 0)أما المكونات األخرى لهذا البند فهي تتضمن . بشكل أساسي من مساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة" النفقات األخرى"يتألف بند  05

في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية لموظفي القطاع ( بصفة رب عمل)مساهمة الدولة (  3)كم الشرعية, ومنها النواب, موظفو مجلس النواب, القضاة, المساعدون القضائيون وقضاة المحا
 .العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة

مليار ليرة لتعاونية موظفي الدولة لتغطية النفقات المتكبدة حتى  50, الذي سمح بدفع مبلغ 2000لثاني تشرين ا 30تاريخ  1006تمت هذه المدفوعات بشكل أساسي من خالل سلفة خزينة بموجب المرسوم رقم  01
 .2000نهاية العام 

 


