اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ
وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟوزﻳر
رﻗم اﻟﺻﺎدر:
ﺗﺎرﻳﺦ

ﻗرار رﻗم1/1038 :
ﺗﺎرﻳﺦ 26:ﺗﺷرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ 2007
ﻛﻳﻔﻳﺔ إﺧﺿﺎع ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرواﺗب واﻷﺟور وﺗﺣدﻳد ﻣﺎ ﻳدﺧﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌوﻳﺿﺎت

إن وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣرﺳــوم اﻻﺷــﺗراﻋﻲ رﻗــم  144ﺗــﺎرﻳﺦ  1959/06/12وﺗﻌدﻳﻼﺗــﻪ )ﻗــﺎﻧون ﺿ ـرﻳﺑﺔ اﻟــدﺧﻝ( ﻻﺳــﻳﻣﺎ
ﺑﻧـ ً
اﻟﻣﺎدة  50ﻣﻧﻪ،

ـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  8ﺗــﺎرﻳﺦ ) 1990/08/08إﻋطــﺎء ﺗﻌــوﻳض ﺧــﺎص ﻟﻣــوظﻔﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣــﺔ( ﻻﺳــﻳﻣﺎ
ﺑﻧـ ً
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻧﻪ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  3950ﺗﺎرﻳﺦ ) 1960/04/27ﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت واﻟﻣﺳﺎﻋدات(،
ً
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  4517ﺗﺎرﻳﺦ ) 1972/12/13اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(،
ً

ـﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣرﺳ ــوم رﻗ ــم  1497ﺗ ــﺎرﻳﺦ ) 1991/07/26ﺗﻌــدﻳﻝ ﺑﻌ ــض أﺣﻛ ــﺎم اﻟﻣرﺳ ــوم رﻗ ــم  3950ﺗ ــﺎرﻳﺦ
ﺑﻧ ـ ً
 1960/04/27وﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت( ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﻧﻪ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣدﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎم،
ً

ﻳﻘرر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

اﻟﻣـــﺎدة اﻷوﻟـــﻰ :ﺗـ ـﺻﻧف اﻟﺗﻌوﻳ ــﺿﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺗﻘﺎﺿ ــﺎﻫﺎ ﻣوظﻔ ــو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وﻳﺣ ــدد ﻣ ــﺎ ﻳﺧ ــﺿﻊ ﻣﻧﻬ ــﺎ
ﻟــﺿرﻳﺑﺔ اﻟــدﺧﻝ وﻣــﺎ ﻳــدﺧﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺳﺎب اﻟﺣــد اﻷﻗــﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌوﻳــﺿﺎت وﻓﻘًــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم ﻫــذا
اﻟﻘرار.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :أ -ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺛﻝ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳف ﻧﻘﻝ واﻧﺗﻘﺎﻝ واﻟﻣﺣددة ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑق ﻟﺗﺎرﻳﺦ
ﺻــدور اﻟﻣرﺳــوم رﻗــم  1497ﺗــﺎرﻳﺦ  1991/07/26وﻓﻘً ـﺎ ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدة  7ﻣﻧــﻪ أي ﻳﺧــﺿﻊ

ﺛﻠث اﻟﺗﻌوﻳض ﻟﻠﺿرﻳﺑﺔ واﻟﺛﻠﺛﺎن ﻻ ﻳﺧﺿﻌﺎن ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﺗﻌوﻳض ﻧﻘﻝ واﻧﺗﻘﺎﻝ.

ب -ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﺛـﻝ ﺟـزء ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻛـﺎﻟﻳف ﻧﻘـﻝ واﻧﺗﻘـﺎﻝ واﻟﻣـﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﺗـﺎرﻳﺦ ﻻﺣـق
ﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور اﻟﻣرﺳوم أﻋﻼﻩ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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* ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗم ﺗﺣدﻳد ﻗﻳﻣﺔ ﺗﻌوﻳض اﻟﻧﻘﻝ واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟذي اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ :ﻳطﺑق
اﻟﻧص اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ،
* ﻓــﻲ ﺣــﺎﻝ ﻋــدم ﺗﺣدﻳــد ﻗﻳﻣــﺔ ﺗﻌــوﻳض اﻟﻧﻘــﻝ واﻻﻧﺗﻘــﺎﻝ ﻓــﻲ اﻟــﻧص اﻟــذي اﺳــﺗﺣدﺛﻬﺎ:
ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم رﻗم  1497ﺗﺎرﻳﺦ .1991/7/26
ـﺗﻧﺎدا ﻟﻠﺟـدوﻝ
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗوزﻳﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣوظﻔو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﺳ ً
اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺟدوﻝ اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت
التعويض

الخاضع للضريبة

الخاضع لل%75

المرجع

التعويضات العامة
أجور النقل

ال شيئ

ال شيئ

تعويض النقل المؤقت

ال شيئ

ال شيئ

م  3950ت
وم رق
المرس
 1960/04/27وتعديالته

اريخ

ق انون رق م  266ت اريخ +1993/10/23
اريخ
م  5860ت
وم رق
المرس
2001/07/10

تعويض االنتقال

ال شيئ

ال شيئ

م  3950ت
وم رق
المرس
 1960/04/27وتعديالته

اريخ

تعويض مسؤولية الصندوق

ال شيئ

ال شيئ

م  3950ت
وم رق
المرس
 1960/04/27وتعديالته

اريخ

التعويض عن األعمال اإلضافية

كامل التعويض

كامل التعويض

م  3950ت
وم رق
المرس
 1960/04/27وتعديالته

اريخ

المكافآت النقدية

كامل التعويض

كامل التعويض

م  3950ت
وم رق
المرس
 1960/04/27وتعديالته

اريخ

بدل السكن

كامل التعويض

ال شيئ

م  3950ت
وم رق
المرس
 1960/04/27وتعديالته

اريخ

تعويض ساعات الليل

كامل التعويض

ال شيئ

م  3950ت
وم رق
المرس
 1960/04/27وتعديالته

اريخ

تعويض التمثيل

ال شيئ

ال شيئ

م  3950ت
وم رق
المرس
 1960/04/27وتعديالته

اريخ

تعويض خسارة مادية

ال شيئ

ال شيئ

م  3950ت
وم رق
المرس
 1960/04/27وتعديالته

اريخ

التفتيش المركزي
تع ويض النق ل ال شھري المقط وع الخ اص
بالمفت شين والمفت شين المع اونين ف ي التفت يش
المركزي.

ال شيئ

ال شيئ

2

المرسوم  10151تاريخ 2003/05/22

التعويض

الخاضع للضريبة

المرجع

الخاضع لل%75

مجلس الخدمة المدنية
تعويضات اللجان الفاحصة وأجھزة المراقبة ف ي
المباري ات واالمتحان ات ف ي مجل س الخدم ة
المدنية.

ثلث التعويض

ال شيئ

المرسوم  3230تاريخ 1993/03/02
 +القرار رقم  66تاريخ 2003/05/20

تعويض اللجنة االست شارية ولجن ة الم صطلحات
اإلدارية

ثلث التعويض

ثلث التعويض

المرسوم  4832تاريخ 1994/03/04

المحاكم الشرعية
التع ويض ال شھري المقط وع لك ل م ن المفت شين
األص يلين ل دى المح اكم ال شرعية ال سنية
والجعفرية والمذھبية الدرزية

 60.000ل.ل

التع ويض ال شھري المقط وع للق ضاة المنت دبين
م ن م الك الق ضاء الع دلي للقي ام بوظيف ة مف تش
معاون لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفري ة
والمذھبية الدرزية

 60.000ل.ل

تحدي د التع ويض ال شھري المقط وع للق ضاة
المنت دبين م ن م الك الق ضاة الع دلي للقي ام بمھ ام
االدع اء الع ام ل دى المح اكم ال شرعية ال سنية
والجعفرية والمذھبية الدرزية

ثلثا التعويض

ال شيئ )للقضاة(

ال شيئ )للقضاة(

ال شيئ )للقضاة(

المرسوم  3870تاريخ 1993/08/02

المرسوم  3870تاريخ 1993/08/02

المرسوم  11286تاريخ 1997/11/12

وزارة العدل
تعوي ضات رئ يس وأع ضاء مجل س إدارة معھ د
ال دروس الق ضائية ورئ يس المعھ د وم دير
الدروس

ثلث التعويض

ال شيئ )للقضاة(

اريخ
م  3052ت
وم رق
المرس
 + 1986/03/11المرس وم االش تراعي
رق م  150ت اريخ 1983/09/16
)المادة(55

تعويض شھري مقطوع إل ى ق ضاة الفئ ة األول ى
ورؤس اء الغ رف األص يلين لتغطي ة نفق ات
وإعطائھم تعويض سيارة:
أ -تعويض شھري مقطوع إلى ق ضاة الفئ ة
األول ى الع دليين ورئ يس مجل س ال شورى
ومفوض الحكومة لدى مجل س ال شورى ورئ يس
دي وان المحاس بة وذل ك بمثاب ة تغطي ة لنفق ات
يتكبدونھا لقاء القيام بوظيفتھم

ال شيئ

ب -تعويض سيارة شھري لكل من رؤساء
الغ رف األص يلين ف ي محكم ة التميي ز ومجل س
شورى الدولة وديوان المحاسبة

كامل التعويض

ال شيئ

تع ويض س يارة ونق ل وانتق ال إل ى المفت شين
العامين في ھيئة التفتيش القضائي

تعويض السيارة

ال شيئ

* ال شيئ

المرسوم  5075تاريخ 1960/09/12

المرس وم رق
1962/10/12

م  10849ت

* ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  8ﺗﺎرﻳﺦ  1990/08/08اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻌدم إدﺧﺎﻝ اﻟﺗﻌوﻳض اﻟذي ﻳﺗﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻣوظف ﻟﻘﺎء أﻋﻣـﺎﻝ
أو ﻣﻬﺎم ﻳؤدﻳﻬﺎ ﻟﻐﻳر اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣـﻲ إﻟﻳﻬـﺎ ﺿـﻣن ﺣـﺳﺎب اﻟﺣـد اﻷﻗـﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌوﻳـﺿﺎت وﺑﻌـدم ﺧـﺿوع اﻟﻘـﺿﺎة واﻷﺳـﺎﺗذة اﻟﺟـﺎﻣﻌﻳﻳن ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺑﻧـد
اﻷوﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة.
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اريخ

التعويض

الخاضع للضريبة

الخاضع لل%75

المرجع

تع ويض نق ل وانتق ال ل رئيس ھيئ ة التفت يش
القضائي

ال شيئ

ال شيئ

المرسوم  15431تاريخ 1964/02/19

تع ويض ش ھري إل ى ق ضاة وم وظفي المجل س
العدلي

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

المرسوم  7715تاريخ 1995/12/23

وزارة الخارجية والمغتربين
التعويض الشھري المقطوع ع ن أعم ال إض افية
لم وظفي مديري ة الرم وز ف ي وزارة الخارجي ة
والمغتربين

كامل التعويض

كامل التعويض

المرسوم  8168تاريخ 2002/07/08

وزارة الداخلية والبلديات
تعويض السكن والنقل واالنتقال للمحافظ وألمين
سر عام المحافظة وللقائمقام:
أ -تع ويض ال سكن ال شھري المقط وع
للمحافظ وألمين سر عام المحافظة وللقائمقام

كامل التعويض

ال شيئ

ب -تع ويض النق ل واالنتق ال المقط وع لك ل
من أمين سر عام المحافظة والقائمقام

الشيئ

الشيئ

المرسوم  8703تاريخ 2002/09/24

بدل أتعاب المشاركة في األعمال االنتخابية:
أ -تع ويض خ اص باألعم ال االنتخابي ة
وتع ويض االنتق ال المعط ى ع ن ك ل ي وم عم ل
للم وظفين ال ذين ينت دبون للقي ام باألعم ال
االنتخابية أو البلدية أو االختيارية عامة كان ت أم
فرعية.

ثلث التعويض

ال شيئ

ب -تعويض النقل المقطوع لكل قلم اقتراع

ال شيئ

ال شيئ

المرسوم  3136تاريخ + 1972/04/19
المرسوم  2592تاريخ+ 1992/07/21
المرسوم  3484تاريخ 2000/07/20

وزارة المالية
تع ويض لجن ة ت صفية معاش ات التقاع د
وتعويضات الصرف

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

*

الم ادة  56م ن المرس وم  3950ت اريخ
1960/04/24

تع ويض لج ان االعتراض ات عل ى ال ضرائب
المباش رة والرس وم المماثل ة لھ ا ،ولج ان
االعتراض ات عل ى ال ضرائب والرس وم غي ر
المباشرة

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

الم ادة  56م ن المرس وم  3950ت اريخ
1960/04/24

تعويض مراقبة أندية المراھنات

ثلث التعويض

ثلث التعويض

المادة  56من المرسوم  3950تاريخ
1960/04/24

تعويض مراقبة المالھي والحفالت ذات البدل

ثلث التعويض

ثلث التعويض

الم ادة  56م ن المرس وم  3950ت اريخ
1960/04/24

* مع ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  8ﺗﺎرﻳﺦ  1990/08/08اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻌدم إدﺧﺎﻝ اﻟﺗﻌوﻳض اﻟذي ﻳﺗﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻣوظف ﻟﻘﺎء أﻋﻣـﺎﻝ
أو ﻣﻬﺎم ﻳؤدﻳﻬﺎ ﻟﻐﻳر اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣـﻲ إﻟﻳﻬـﺎ ﺿـﻣن ﺣـﺳﺎب اﻟﺣـد اﻷﻗـﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌوﻳـﺿﺎت وﺑﻌـدم ﺧـﺿوع اﻟﻘـﺿﺎة واﻷﺳـﺎﺗذة اﻟﺟـﺎﻣﻌﻳﻳن ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺑﻧـد
اﻷوﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة.
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التعويض

الخاضع للضريبة

الخاضع لل%75

المرجع

تع ويض مراقب ة األلع اب ف ي الن ادي الوحي د-
كازينو لبنان

ال شيئ

ال شيئ

الم ادة  56م ن المرس وم  3950ت اريخ
1960/04/24

تعويض لجنة اإلشراف على تنفيذ العق د الج اري
بين الدولة وشركة كازينو لبنان

ال شيئ

ال شيئ

الم ادة  56م ن المرس وم  3950ت اريخ
1960/04/24

تعويض مراقبة مصانع الكحول

ثلث التعويض

ثلث التعويض

الم ادة  56م ن المرس وم  3950ت اريخ
1960/04/24

عائدات الجباية

ثلث التعويض

ال شيئ

الم ادة  36م ن المرس وم االش تراعي رق م
 147تاريخ  1959/12/06والقانون رق م
 85/7تاريخ )1985/08/10المادة (49

تعويض لجنة تقدير الربح السنوي

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

الم ادة  25م ن المرس وم االش تراعي 144
ت اريخ  1959/06/12والمرس وم رق م
 875ت اريخ ) 1999/06/14الم ادة
األولى(

الغرامات

كامل التعويض

ال شيئ

تعويض لجنة فرز ألوان الطواب ع ولجن ة مراقب ة
طباع ة الطواب ع ولجن ة اس تالم الطواب ع ولجن ة
مستودع الطوابع

ثلث التعويض

ثلث التعويض

قانون رقم  173تاريخ 2000/02/14

وم رق
المرس
1999/11/08

م  1619ت

اريخ

وزارة العمل
ثلث التعويض

ثلث التعويض*

المرس وم  108ت اريخ + 1989/06/19
المرس وم رق م  17386ت اريخ
) 1964/09/02المادة (49

ال شيئ

ال شيئ

المرس وم  10151ت اريخ 2003/05/22
)ال ذي ع دل المرس وم  4822ت اريخ
(1966/06/29

التع ويض ال شھري لرؤس اء وأع ضاء مج الس
العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديھا

ثلث التعويض

ال شيئ*

المرسوم  9038تاريخ + 1996/08/29
المرس وم  3572ت اريخ 1980/10/21
)المادة (2

تعوي ضات ھيئ ة تحري ر المجل ة االجتماعي ة
اللبنانية والعاملين فيھا وأصحاب الموضوعات

ثلث التعويض

ثلث التعويض

التع ويض ال شھري ل رئيس وأع ضاء اللجن ة
التحكيمية الناظرة في خالفات العمل الجماعية
تعويض النقل الشھري المقطوع

المرس وم رق
2005/02/14

م  14183ت

اريخ

وزارة الصحة العامة
تعويض حضور لجنة االختصاصات الطبية

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

المرس وم  3376ت اريخ 1980/08/08
 +المرسوم  1658تاريخ 1979/01/17
)المادة (17

* مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من القانون رقم  8تاريخ  1990/08/08التي تقضي بعدم إدخال التعويض الذي يتقاضاه الموظف لقاء أعمال أو
مھام يؤديھا لغير اإلدارة التي ينتمي إليھا ضمن حساب الحد األقصى للتعويضات وبعدم خضوع القضاة واألساتذة الج امعيين ألحك ام اﻟﺑﻧـد اﻷوﻝ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة.
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التعويض

الخاضع للضريبة

الخاضع لل%75

المرجع

اللجن ة الطبي ة الدائم ة واللجن ة الخاص ة بب ت
االعتراضات:
أ -تع ويض الح ضور المعط ى ل رئيس
وأع ضاء ومق رر اللجن ة الطبي ة الدائم ة واللجن ة
الخاصة ببت االعتراضات

ثلث التعويض

ب -ب دل نق ل وانتق ال يعط ى للع ضوين
المنتدبين لمعاينة المريض المتعذر حضوره إل ى
مقر اللجنة ألسباب صحية واضحة

ال شيئ

ال شيئ

تعويض ح ضور لجن ة تنظ يم إدخ ال المنتوج ات
الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية

ثلث التعويض

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

المرسوم  8231تاريخ 1996/04/02

المرسوم  11710تاريخ 1998/01/22

تع ويض اللجن ة الت ي تت ولى دراس ة طلب ات
م ساعدات األدوي ة ،وض ع ش روط واض حة
ل دواعي اس تعمال األدوي ة ،...إص دار بطاق ة
خاصة لكل مريض...

ثلث التعويض

ثلث التعويض

المرسوم  10558تاريخ 1997/07/04

تعويض حضور لجنة اختصاص طب األسنان

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

المرسوم  3097تاريخ + 1993/01/25
الق انون رق م  485ت اريخ 2002/12/12
)المادة (13

وزارة األشغال العامة والنقل
تحدي د تعوي ضات رؤس اء وأع ضاء لج ان
االستمالك البدائية واالستئنافية

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

التع ويض ع ن س اعات العم ل الليل ي ف ي وزارة
النقل

كامل التعويض

ال شيئ

تع ويض ممث ل االدارة ف ي لج ان االس تمالك
البدائية واالستئنافية

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

المرس وم  4808ت اريخ 1994 /02/25
 +ق انون رق م  58ت اريخ 1991/05/29
)المادة (9
المرسوم  4357تاريخ 1993/11/12
المرسوم  6119تاريخ + 1994/12/10
ق انون رق م  58ت اريخ 1991/05/29
)المادة (13

وزارة الشؤون االجتماعية
تعويض نقل وانتقال شھري مقط وع للم ساعدات
االجتماعي ات والعم ال االجتم اعيين ف ي وزارة
الشؤون االجتماعية

ال شيئ

ال شيئ

المرسوم  11969تاريخ 2004/03/03

وزارة الصناعة
تعويضات رؤساء ومقرري وأعضاء لجان
التراخيص في وزارة الصناعة

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

المرس وم  10833ت اريخ 2003/09/06
 +المرس وم رق م  7945ت اريخ
) 2002/05/29المادة األولى(

* مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من القانون رقم  8تاريخ  1990/08/08التي تقضي بعدم إدخال التعويض الذي يتقاض اه الموظ ف لق اء أعم ال
أو مھام يؤديھا لغير اإلدارة التي ينتمي إليھا ض من ح ساب الح د األق صى للتعوي ضات وبع دم خ ضوع الق ضاة واألس اتذة الج امعيين ألحك ام اﻟﺑﻧـد
اﻷوﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة.
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التعويض

الخاضع للضريبة

المرجع

الخاضع لل%75

لجان مرتبطة بوزارة التربية
تعويضات رئ يس وأع ضاء لجن ة المع ادالت ف ي
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

ثلث التعويض

ال شيئ

المرسوم  8665تاريخ 1996/06/26

إنشاء لجنة المعادالت للتعليم العالي

ثلث التعويض

ال شيئ

المرسوم  8869تاريخ 1996/07/26

تعويضات اللجان الفاحصة وأجھزة المراقبة في
المباريات واالمتحانات في وزارة التربية

ثلث التعويض

ال شيئ

المرس وم  3230ت اريخ 1993/03/02
والقرار رقم  66تاريخ 2003/05/20

تحدي د تعوي ضات ھيئ ة التأدي ب ولجن ة ف صل
الخالف ات المن صوص عليھم ا ف ي ق انون تنظ يم
الھيئة التعليمية في المدارس الخاصة
تعوي ضات رؤس اء المج الس التحكيمي ة
والمست شارين ومفوض ي الحكوم ة والكتب ة
)تعويض حضور عن الجلسة(

ثلث التعويض

*

ثلث التعويض

ثلث التعويض

ثلث التعويض*

المرس وم  14185ت اريخ 2005/02/14
 +الق انون ال صادر ف ي 1959/6/15
)المواد (63-28
المرسوم  9162تاريخ + 1996/09/12
الق انون رق م  515ت اريخ 1996/06/06
)المادة (14

اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ :ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟود ﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻟم ﻳﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟدوﻝ أﻋـﻼﻩ ﻳطﻠـب إﻟـﻰ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳـﺔ إﺣﺎﻟﺗﻬـﺎ
إﻟﻰ ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدى و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑت ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘرار.

اﻟﻣــﺎدة اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ :ﺗﻌﺎﻣــﻝ اﻟﺗﻌوﻳــﺿﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳﺗﻘﺎﺿــﺎﻫﺎ ﻣوظﻔــو وﻣــﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻌوﻳــﺿﺎت
أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻣوظﻔﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟود ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﺿﻣن
ً

اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ :ﻳﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﻘرار ﺣﻳث ﺗدﻋو اﻟﺣﺎﺟﺔ.
وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺟﻬﺎد أزﻋور
ﻳﺑﻠﻎ إﻟﻰ:
 اﻹدارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. -اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣرﻛزي.

* مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من القانون رقم  8تاريخ  1990/08/08التي تقضي بعدم إدخال التعويض الذي يتقاض اه الموظ ف لق اء أعم ال
أو مھام يؤديھا لغير اإلدارة التي ينتمي إليھا ض من ح ساب الح د األق صى للتعوي ضات وبع دم خ ضوع الق ضاة واألس اتذة الج امعيين ألحك ام اﻟﺑﻧـد
اﻷوﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة.
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