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I. مقدمة 
 

الرواتب واألجور  أساسا   يتضمنلذي او  ،وملحقاتها األجورو مخصصات الرواتب بند ى إجمالي اإلنفاق عل سجل
فترة في مليار ليرة  1066قيمة ليبلغ  ،مليار ليرة 72 قدره ارتفاعا   ،إلى التعويضات والتقدميات االجتماعيةإضافة 

 .مليار ليرة 1425 بلغ حيث 7611مقارنة بالفترة نفسها من العام  7617 أيار -كانون الثاني
، 7617 أيار -كانون الثانيفترة مليار ليرة في  1111 األجورالرواتب و بلغت ، إجمالي هذا اإلنفاقمن ضمن  

إن  .7611الفترة نفسها من عام  مليار ليرة المدفوع في 1121عن مبلغ  بالمائة 4أو مليار ليرة  48بانخفاض 
مليار ليرة  88 مليار ليرة يتضمن 1111والبالغ  7617 األشهر الخمسة األولى من العامالمدفوع في  المبلغ

 125قدره وذلك مقارنة بمبلغ أكبر في الفترة نفسها من العام الفائت ، متنوعة فروقاتدفعات مخصصة لتغطية 
 .مليار ليرة 1121 في حينها والبالغ مليار ليرة من أصل مجموع المبلغ المدفوع

 أيار-كانون الثانيفترة في  مليار ليرة 992 واألجورالرواتب مجموع  يسجل المدفوعة، الفروقاتقيمة  ثناءلدى است
بشكل  في المائة، ويعود ذلك 1 زيادةب ، أيالحاليالفترة نفسها من العام  في مليار ليرة 1674مقارنة مع  7611
 الداخلي. األمنفي قوى جديدة تجنيد عناصر  إلى جزئي

 
 

 الرواتب و األجور  : تأثير دفع الفروقات على1جدول رقم 
 2112/2111 2112 أيار-2ك 2111 أيار-2ك   مليار ليرة لبنانية

 %5- 1111 1111 (                                     الفروقات دفع مع)  واألجور الرواتب

 %3 1201 991 (                                  الفروقات دفع بدون)  واألجور الرواتب

    العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 
 

II.  الرواتب واألجور وملحقاتها 
 

 ،إجمالي اإلنفاق األولي من األكبر مكّونوملحقاتها الالرواتب واألجور و مخصصات البند ى اإلنفاق عل يشكل
 ةنسبالبانخفاض عن وذلك  ،7617 أيارو  خالل الفترة الممتدة بين كانون الثاني في المائة 76 ما نسبتهمحققا  

 .في المائة 74البالغة  7611 المقابلة من عام الفترةالمسجلة خالل 

 
 

 الرواتب واألجور وملحقاتها
 11التقرير الشهري حول البند 

 2112 أيار
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 : المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها2جدول 
إجمالي نفقات الرواتب 

 واألجور وملحقاتها
/8نفقات أخرى  التقديمات االجتماعية  

2/  
/0التعويضات   مخصصات 

 الرواتب واألجور
 )مليار ل.ل.(

2112 2111 2112 2111 2112 2111 2112 2111 2112 2111 
أيار-2ك أيار-2ك  أيار-2ك  أيار-2ك  أيار-2ك  أيار-2ك  أيار-2ك  أيار-2ك  أيار-2ك  أيار-2ك   

العسكري الجهاز 720 072 23 93 247 202 3 2 3609 379  

 الجيش 101 617 02 02 111 112 2 1 122 721

  /1 يالداخل األمن قوى 029 121 2 12 11 12 0 0 092 072

 /0 العام األمن قوى 62 16 1 1 10 11 1 1 16 61

  /1  الدولة أمن قوى 16 61 1 1 1 9 0 0 19 12

التربوي الجهاز 200 222 20 24 0 0 0 0 232 960  

/6 المدني الجهاز 326 306 23 22 2 2 06 367 266 237  

19 53 19 53 
      

   الدولة موظفي تعاونية

24 32 
        

/1 الجمارك  

اإلنفاق إجمالي 3373 3339 24 29 243 276 03 363 3074 3066  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 من حساب األمانات. المدفوعة لقوى األمن الداخلي 1998-1990وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( تتضمن التقديمات االجتماعية 1)
 من حساب األمانات. المدفوعة لقوى األمن العام 1998-1990فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( تتضمن 7)
 من حساب األمانات. المدفوعة لقوى أمن الدولة 1998-1990وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( تتضمن التقديمات االجتماعية 1)
 من حساب األمانات. وعة( تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدف5)
، وال تشمل التقديمات االجتماعية التي ُتدفع 7611مدفوعة من حساب األمانات، تعويضات خدمة الميدان المدفوعة للجمارك في آذار ال( تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك 4)

 المديرية العامة للمالية المستندات المرفقة. من صناديق الجمارك.  يمكن تصنيف التقديمات االجتماعية هذه فقط عندما تستلم 
 ( تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات.0)
 ( تتضمن تقديمات المرض واألمومة والزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم وغيرها من البدالت الطبية واالجتماعية.2)
 لكرّب عم المكافآت ودعم صناديق التعاضد الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي( تتضمن 8)

 
 

III. مخصصات الرواتب واألجور 

 

 A.IIIالعسكري الجهاز 

 
بشكل أساسي  وقد جاء ،في المائة 15في مخصصات الرواتب واألجور للجهاز العسكري  السنوي االنخفاض بلغ

)ب( و ،مليار ليرة 41،2 بقيمة 7611من خالل دفعة واحدة في شباط  تعويضات خدمة الميدان)أ( لتسديد  نتيجة  
في  19981 -1990للجهاز العسكري عن األعوام  من فروقات سلسلة الرتب والرواتب ة السادسةالدفعتسديد 

خالل فترة تعويضات خدمة الميدان في المقابل، لم يتم دفع . مليار ليرة 112 بقيمة 7611 أيار -كانون الثاني
في الفترة  ليرة مليار 11فروقات سلسلة الرتب والرواتب أيار من العام الحالي في حين بلغت -كانون الثاني

تطويع  مليار ليرة نتيجة 77، ترتفع مدفوعات الجهاز العسكري بقيمة تينالدفعاتين وعند استثناء ه .المذكورة

                                                 

 
1

لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن  8022-8002الذي نص على فتح االعتمادات الالزمة في موازنات  36/8002تتم هذه الدفعات بموجب القانون  
 .22-22ص  ,8002الرجاء مراجعة تقرير المالية العامة للعام  ,. للمزيد من المعلومات2222-2223األعوام 
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بشكل  يظهر في الرواتب هبدأ تأثير األمر الذي  ،7611األمن الداخلي عام عنصر إضافي في قوى  7466
 .7611ملحوظ ابتداء  من آب 

 

B.III جهاز التربويال 

 
مقارنة مع  7617 أيار -بالمائة في كانون الثاني 16 ت نسبتهبلغاالرتفاع الذي  إن ،على صعيد الجهاز التربوي 

 ،7617في كانون الثاني تمت  2مليار ليرة 376.دفعة بقيمة  أساسي عننتج بشكل  7611الفترة نفسها من العام 
لى أفراد الهيئة التعليمية  إلىالمعطاة  3فروقات الدرجات األربع االستثنائية عائدة إلىوهي  أساتذة المرحلة الثانوية وا 

 من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 
 

 C.IIIالمدنيلجهاز ا 

 
فروقات العائدة لتغطية  الدفعات بالمائة بشكل أساسي نتيجة 11 البالغجاء االرتفاع  ،على صعيد الجهاز المدني

 17تأخير تسديد  ، إضافة إلىمليار ليرة 12بقيمة  76694-7664 أسعار صرف العمالت األجنبية عن األعوام
 قبلكان يتوجب دفعها  يالتو  ،1998-1990والرواتب عن األعوام فروقات سلسة الرتب دفعات مليار ليرة تمثل 

 . 7611نهاية العام 
 

 الدبلوماسيين( 1أبرز الزيادات خالل هذه الفترة في الفئات التالية: ) جاءتفقد  ،5دارياإل التصنيفمنظار من أما 
والتي  ،6القضاة (1) إضافة إلى ،الخارجيةفي اإلدارة المركزية لوزارة  نالدبلوماسيي( 7) لبنان،في البعثات خارج 

 .على التواليمليار ليرة  14و مليار ليرة 2 ،مليار ليرة 9بقيمة ارتفاعا  شهدت 
 

 توقيت مدفوعات الرواتب الشهريةمسألة إلى الخارج  فيالدبلوماسيين إلى العائدة المدفوعات  زيادةتعود  -
مليار ليرة لتغطية رواتب النصف  4مبلغ دفع  7617حيث شهدت الفترة الممتدة بين كانون الثاني وأيار 

. وقد مليار ليرة بدل فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية 9إلى مبلغ  إضافة   ،7616الثاني من العام 
-1990اتب عن األعوام فروقات سلسلة الرتب والرو  إلى قابل هذه الزيادات انخفاض الدفعات العائدة

1998 . 
وزارة الخارجية في في اإلدارة المركزية ل نمو المدفوعات العائدة إلى الدبلوماسيين اللبنانيين العاملينجاء  -

. 7األجنبيةبدل فروقات أسعار صرف العمالت  7617نيسان  مليار ليرة في 2بيروت نتيجة دفع مبلغ 
                                                 

2
 األربعدرجات المليار ليرة لتغطية كلفة فروقات  60الذي سمح بدفع مبلغ قدره  1632/8022تمت هذه الدفعة من خالل سلفة خزينة بموجب المرسوم  

 .62/20/8022و 2/2/8020االستثنائية للفترة الممتدة ما بين 
3

ئة الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أربع درجات استثنائية الذي منح أساتذة المرحلة الثانوية وأساتذة الف -252/8022بموجب القانون  

 إذ ,انه لهذا القانون أثرا دائما أيضا إلى اإلشارة. تجدر 2/2/8022ودرجتين استثنائيتين اعتبارا من  2/2/8020مقسمة كما يلي: درجتين استثنائيتين اعتبارا من 
 دمج قيمة األربع درجات االستثنائية في الراتب األساسي لألساتذة المعنيين. سيتم 2/2/8028وابتداء من 

4
 .8028في تقرير الرواتب واألجور وملحقاتها عن شهر شباط  8لمزيد من المعلومات حول هذه الفروقات يمكن مراجعة المربع رقم  
5

 رات المستفيدة منها.الوزارات واإلداالتصنيف اإلداري بقوم على تصنبف النفقات العامة بحسب  
6

 ين في معهد القضاة، القضاة في ديوان المحاسبة والقضاة في مجلس شورى الدولة.مرن، القضاة المدنيين المتالقضاة الروحيين مفيه نبم 
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 فروقات أسعار صرف مجموع للدبلوماسيين خارج لبنان، يصبحالمدفوع مليار ليرة  9 ولدى احتساب مبلغ
كما  مليار ليرة 12 حوالي 7617 أيارالمدفوعة لصالح الدبلوماسيين بين كانون الثاني و العمالت األجنبية 

 .التصنيف االقتصاديتحليل هو مذكور في 
 1770إلى  7611أيار -كانون الثانيفي مليار ليرة  1275القضاة من  لصالح مدفوعاتالتعود زيادة  -

فروقات سلسلة الرتب بالمتعلقة مسألة توقيت الدفعات إلى  7617 الفترة نفسها من العامفي مليار ليرة 
مقابل ال شيء في العام  7617مليار ليرة في العام  775البالغة و  1998-1990والرواتب عن األعوام 

رواتب القضاة )المدنيين والروحيين(  عود الرتفاعفت ،مليار ليرة 11 ةوالبالغ ةالمتبقي الزيادة. أما 7611
 .7611في آب  8عقب اعتماد سلسلة جديدة لرواتبهم

 
بموجب سلف قد تم دفعها أن بعض مخصصات الرواتب واألجور لعناصر الجهاز المدني إلى  وتجدر اإلشارة

 .9خزينة
 

IV. التقديمات االجتماعية 

 

إلى  7611بين كانون الثاني وأيارمليار ليرة  759من  ،مليار ليرة 71بقيمة  ارتفاعا  سجلت التقديمات االجتماعية 
 المخصصة للجيشنتيجة ارتفاع المدفوعات بشكل أساسي ، 7617 من العام الفترة نفسها مليار ليرة في 726

قوى دفعات  اضانخفمقابل ( مليار ليرة 5)+ الداخلي األمنقوى  الدفعات المقدمة إلى ارتفعت مليار ليرة(. 11+)
مليار  18)+ المنح التعليميةكل من ب المتعلقةالدفعات فيعود الرتفاع الزيادة سبب أما مليار ليرة(.  5-)الدولة من أ

 االستشفائية للتقديمات المخصصة الدفعاتانخفاض  مقابل ،مليار ليرة( 775+) تقديمات المرض واألمومةو ليرة(
 مليار ليرة(. 71-)
 

V.  المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة 

 

بشكل أساسي من التحويالت إلى تعاونية  والتي تتألف ،10ارتفعت المدفوعات العائدة إلى فئة "النفقات األخرى"
. ويعود 7611مقارنة بالفترة نفسها من العام  7617 أيار –في فترة كانون الثانيبشكل ملحوظ  ،موظفي الدولة

                                                                                                                                                         
 .2100تشرين الثاني  07تاريخ  3786بموجب سلفة الخزينة المنصوص عليها في المرسوم رقم  7

في تقرير الرواتب واألجور لكانون األول  2لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة المربع رقم  .22/7/2100 تاريخ 086بموجب القانون رقم  8

2100. 

تاريخ  3726، مرسوم رقم 22/01/2100تاريخ  3872مرسوم رقم  ،02/01/2100تاريخ  3322بموجب المراسيم التالية: مرسوم رقم  9

، 07/00/2100تاريخ  3786مرسوم رقم ، 08/00/2100تاريخ  3781، مرسوم رقم 03/00/2100تاريخ  3728مرسوم رقم ، 03/00/2100

 .2/0/2102تاريخ  8672ومرسوم رقم  6/02/2100تاريخ  8168مرسوم رقم 
10

( 0) تتضمن هذا البند فهيليتألف بند "النفقات األخرى" بشكل أساسي من مساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة. أما المكونات األخرى  

التي يستفيد منها النواب، موظفو مجلس النواب، القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم ساهمة الدولة في صناديق التعاضد ( م2المكافآت، )

ن تقديمات (  مساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بصفة رب عمل لتأمين التغطية للعاملين الذين ال يستفيدون م6الشرعية، و)

 تعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد.
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 91مبلغ من أصل ،  11مليار ليرة 01يعود مبلغ حيث  ،توقيت تسديد المدفوعاتو  إدارة السيولة مسألةإلى ذلك 
 ،7611مشروع موازنة إلى ، إلى تعاونية موظفي الدولة 7617 أيار -كانون الثانيفي تم تحويله الذي  مليار ليرة

 .7611األشهر الخمسة األولى من العام في فقط مليار ليرة  14 تحويل مبلغ مقابل
 
 

VI. المدفوعات العائدة إلى الجمارك  

 
 بالفترة مقارنة 7617 أيار -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 0 بلغ شهدت المدفوعات العائدة إلى الجمارك ارتفاعا  

كانون  بين 1998-1990فروقات سلسلة الرتب والرواتب لألعوام تسديد  نتيجةوذلك  ،7611المماثلة من العام 
من قد تم تسديد هذه الدفعات إلى أن  اإلشارةتجدر مليار ليرة.  9،1 حواليوالتي بلغت  7617 وأيار الثاني

 .كما جرت العادة بالنسبة إلى الرواتب واألجور العائدة للجمارك حساب األمانات
 

 

 

 
 

                                                 
 لصالح ليرة مليار 71 قدره مبلغ بدفع سمح الذي ،12/11/0211 تاريخ 1221 رقم المرسوم بموجب خزينة سلفة خالل من الدفعات هذه تمت 11

 .0211 عام نفقات لتغطية الدولة موظفي تعاونية


