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I. مقدمة 
 
الرواتب واألجور  أساسا   يتضمنلذي او  ،وملحقاتها األجورو مخصصات الرواتب بند ى إجمالي اإلنفاق عل بلغ

، 1091 حزيران -كانون الثانيفترة في مليار ليرة  9191قيمة  ،التعويضات والتقدميات االجتماعية إضافة إلى
مليار  9717 بلغوالذي  1099الفترة نفسها من العام عن المبلغ المحقق خالل مليار ليرة  78 وذلك بارتفاع قدره

 .ليرة
، 1091حزيران  -كانون الثانيفترة مليار ليرة في  9331 األجورالرواتب و بلغت ، إجمالي هذا اإلنفاقمن ضمن  

 مبلغتم دفع حيث  1099مقارنة مع الفترة نفسها من عام  بالمائة 3أو مليار ليرة  21مسجلة انخفاضا  بقيمة 
مليار ليرة مخصصة لتغطية  77 الحالي من العام النصف األولالمدفوع في  المبلغويتضمن  .مليار ليرة 9379
في الفترة مليار ليرة من أصل إجمالي المبلغ المدفوع  913 في حين بلغت هذه المدفوعات، متنوعة فروقاتدفعات 

 .نفسها من العام الفائت
-كانون الثانيفترة في  مليار ليرة 9977 واألجورالرواتب مجموع  يسجل المدفوعة، الفروقاتقيمة  ثناءلدى است
 في المائة، ويعود ذلك 2 زيادةب ، أيالحاليالفترة نفسها من العام  في مليار ليرة 9120مقارنة مع  1099حزيران 

 .الداخلي األمنفي قوى جديدة تجنيد عناصر  إلى بشكل جزئي
 

 الرواتب و األجور  تأثير دفع الفروقات على: 1جدول رقم 
 2112/2111 2112 حزيران-2ك 2111 حزيران-2ك   مليار ليرة لبنانية

 %8- 1881 1831 (                                     الفروقات دفع مع)  واألجور الرواتب

 %2 1521 1133 (                                  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
المقابلة  الفترةخالل في المائة  12 مقارنة مع 1091 النصف األول من العام خالل في المائة 19 ما نسبتهمحققا  
 .1099 من عام

 
 
 

 الرواتب واألجور وملحقاتها
 93التقرير الشهري حول البند 

 2112 حزيران
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 المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها: 2جدول 
الرواتب إجمالي نفقات 

/7نفقات أخرى  واألجور وملحقاتها التقديمات االجتماعية  
8/ /1التعويضات    مخصصات 

 الرواتب واألجور
 2111 2112 2111 2112 2111 2112 2111 2112 2111 2112 .(ل.مليار ل)

-2ك
 حزيران

-2ك
 حزيران

-2ك
 حزيران

-2ك
 حزيران

-2ك
 حزيران

-2ك
 حزيران

-2ك
 حزيران

-2ك
 حزيران

-2ك
 حزيران

-2ك
 حزيران

العسكري الجهاز 929 022 53 53 012 523 4 0 4021 4411  

 الجيش 614 211 58 58 165 114 1 1 418 457

  /1 يالداخل األمن قوى 571 512 11 11 31 36 0 0 881 815

 /5 العام األمن قوى 76 71 5 5 18 15 1 1 65 22

  /8  الدولة أمن قوى 16 78 1 1 2 1 0 0 55 28

التربوي الجهاز 545 535 50 52 0 0 0 0 513 505  

/7 المدني الجهاز 439 403 51 51 0 5 10 459 033 514  

121 54 121 54 
      

   الدولة موظفي تعاونية

03 04 
        

/2 الجمارك  

اإلنفاق إجمالي 4504 4559 424 424 010 523 15 410 4000 4941  

 المالية العامةوزارة المالية، مديرية : المصدر
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى األمن الداخلي 9117-9111وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن التقديمات االجتماعية ( 9)
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى األمن العام 9117-9111فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن ( 1)
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى أمن الدولة 9117-9111وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن التقديمات االجتماعية ( 3)
 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة( 2)
، وال تشمل التقديمات االجتماعية التي ُتدفع 1099ويضات خدمة الميدان المدفوعة للجمارك في آذار مدفوعة من حساب األمانات، تعالتتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك ( 2)

 . يمكن تصنيف التقديمات االجتماعية هذه فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات المرفقة.  من صناديق الجمارك
 .اإلضافية وغيرها من التعويضاتتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل ( 1)
 .تتضمن تقديمات المرض واألمومة والزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم وغيرها من البدالت الطبية واالجتماعية( 8)
 لكرّب عم تتضمن المكافآت ودعم صناديق التعاضد الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي( 7)

 

III. مخصصات الرواتب واألجور 

 

 A.IIIالعسكري الجهاز 

 
أساسي  بشكل ،في المائة 91 ، والبالغفي مخصصات الرواتب واألجور للجهاز العسكري السنوي االنخفاض جاء

مقابل  مليار ليرة 29،8 بقيمة 1099من خالل دفعة واحدة في شباط  تعويضات خدمة الميدان( أ)لتسديد  نتيجة  
 من فروقات سلسلة الرتب والرواتب ة السادسةالدفعتسديد ( ب)و ،ال شيء في النصف األول من العام الحالي

 مقابل مليار ليرة 998 بقيمة 1099 حزيران -كانون الثانيفي  91179 -9111للجهاز العسكري عن األعوام 
مدفوعات الجهاز  تسجل، تينالدفعاتين استثناء هوعند  .1091المماثلة من عام في الفترة  ليرة مليار 33 مبلغ

 ،1099عنصر إضافي في قوى األمن الداخلي عام  1200تطويع  مليار ليرة نتيجة 18بقيمة  ارتفاعا العسكري
 .1099بشكل ملحوظ ابتداء  من آب  يظهر في الرواتب هبدأ تأثير األمر الذي 

                                                

 
 
سلسلة الرتب والرواتب عن لتغطية فروقات    80-8002الذي نص على فتح االعتمادات الالزمة في موازنات  36/8002تتم هذه الدفعات بموجب القانون  

 .2 -2 ص  ,8002الرجاء مراجعة تقرير المالية العامة للعام  ,للمزيد من المعلومات. 222 -223 األعوام 
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B.III جهاز التربويال 

 
 النصف األول من العامالمائة في في  93 بنسبة واألجور للجهاز التربوي ارتفاعاشهدت مخصصات الرواتب 

 شهر فيفع دُ  1مليار ليرة 19مبلغ  بشكل أساسي عنوهو ناتج  ،1099مقارنة مع الفترة نفسها من العام  1091
لى أفراد الهيئة  إلىالمعطاة  3فروقات الدرجات األربع االستثنائية من 1091كانون الثاني  أساتذة المرحلة الثانوية وا 

ارتفعت الدفعات  ،إلى ذلكباإلضافة . التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
لتغطية رواتب الفصل الثالث من   مليار 91 مبلغ تسديدبشكل أساسي نتيجة مليار ليرة  92 المتعاقدين بقيمةإلى 

  .مسألة توقيت الدفعاتويعود ذلك إلى ، 1099-1090العام الدراسي 
 

 C.IIIالمدنيلجهاز ا 

 
في الدبلوماسيون ( 9: )أبرز الزيادات خالل هذه الفترة في الفئات التالية جاءت ، دارياإل التصنيفمنظار من 

شهدت وقد  ، القضاة (3) إضافة إلى ،اإلدارة المركزية لوزارة الخارجيةفي  نالدبلوماسيو ( 1) لبنان،البعثات خارج 
 .على التواليمليار ليرة  93و مليار ليرة 8 ،مليار ليرة 99بقيمة ارتفاعا  

 
توقيت مدفوعات الرواتب مسألة نتيجة الخارج  فيالدبلوماسيين إلى العائدة المدفوعات  زيادةجاءت  -

مليار ليرة لتغطية  2مبلغ دفع  1091وحزيران حيث شهدت الفترة الممتدة بين كانون الثاني  الشهرية
مليار ليرة بدل فروقات أسعار صرف  1إلى مبلغ  إضافة   ،1090رواتب النصف الثاني من العام 

فروقات  إلى الدفعات العائدة مليار ليرة في 2 بقيمة وقد قابل هذه الزيادات انخفاض. العمالت األجنبية
 . 9117-9111سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام 

وزارة الخارجية في في اإلدارة المركزية ل نمو المدفوعات العائدة إلى الدبلوماسيين اللبنانيين العاملينيعود  -
.  األجنبيةبدل فروقات أسعار صرف العمالت  1091نيسان  مليار ليرة في 8دفع مبلغ إلى بيروت 

 فروقات أسعار صرف مجموعيبلغ المدفوع للدبلوماسيين خارج لبنان، مليار ليرة  1 ولدى احتساب مبلغ
مليار  98 حوالي 1091 في النصف األول من العامالمدفوعة لصالح الدبلوماسيين العمالت األجنبية 

 .ليرة

                                                
2
 األربعدرجات المليار ليرة لتغطية كلفة فروقات  60الذي سمح بدفع مبلغ قدره    80/ 163تمت هذه الدفعة من خالل سلفة خزينة بموجب المرسوم  

 .  0/80 / 6و 0 80/ / تثنائية للفترة الممتدة ما بين االس
 
ة الذي منح أساتذة المرحلة الثانوية وأساتذة الفئة الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أربع درجات استثنائي -  52/80 بموجب القانون  

 إذ ,انه لهذا القانون أثرا دائما أيضا إلى اإلشارةتجدر .   80/ / ودرجتين استثنائيتين اعتبارا من  0 80/ / درجتين استثنائيتين اعتبارا من : مقسمة كما يلي
 .سيتم دمج قيمة األربع درجات االستثنائية في الراتب األساسي لألساتذة المعنيين 8 80/ / وابتداء من 

 
 .  8/80 / 0تاريخ  2 10بموجب المرسوم رقم  
 .الوزارات واإلدارات المستفيدة منهاالنفقات العامة بحسب  تصنيفعلى يقوم التصنيف اإلداري   
 .ين في معهد القضاة، القضاة في ديوان المحاسبة والقضاة في مجلس شورى الدولةمرن، القضاة المدنيين المتالقضاة الروحيين مفيه نبم  
 
 .2100تشرين الثاني  07تاريخ    7 بموجب سلفة الخزينة المنصوص عليها في المرسوم رقم  
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 37إلى  1099النصف األول من العام  فيمليار ليرة  12 من ،القضاة لصالح مدفوعاتالزيادة جاءت  -
المدنيين )رواتب القضاة  رتفاعابشكل أساسي نتيجة  ،1091 الفترة نفسها من العامفي مليار ليرة 
 .1099في آب  7عقب اعتماد سلسلة جديدة لرواتبهم( والروحيين

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

 .1خزينة
 

IV. التقديمات االجتماعية 

 

 1091في النصف األول من  مليار ليرة 308وقد بلغت  ،مليار ليرة 22التقديمات االجتماعية بقيمة  ارتفعت
ارتفاع عن بشكل أساسي  ه الزيادةهذ تونتج .في الفترة المماثلة من العام الفائتمليار ليرة  111مقارنة ب 
من أقوى و  ( مليار ليرة 1)+ الداخلي األمنقوى  ،(مليار ليرة 31+)الجيش  إلى كل من المخصصةالمدفوعات 

 (مليار ليرة 32)+ المنح التعليميةكل من ب المتعلقةالدفعات الرتفاع  الزيادةسبب ويعود (. مليار ليرة 2+)الدولة 
 (.مليار ليرة 2)+ التقديمات االستشفائيةو
 

V.  المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة 

 

بشكل أساسي من التحويالت إلى تعاونية  والتي تتألف ،90"النفقات األخرى"المدفوعات العائدة إلى فئة  شهدت
ويعود . 1099مقارنة بالفترة نفسها من العام النصف األول من العام الحالي في  املحوظ ارتفاعا ،موظفي الدولة

 919مبلغ من أصل ، 99مليار ليرة 19مبلغ يعود حيث  ،توقيت تسديد المدفوعاتو  إدارة السيولة إلى مسألةذلك 
مشروع موازنة إلى ، إلى تعاونية موظفي الدولة 1091 حزيرانو كانون الثاني  بينتم تحويله الذي  مليار ليرة
 .الحاليمن العام  الفترة المماثلةفي فقط مليار ليرة  22 تحويل مبلغ مقابل ،1099

 

                                                
في تقرير الرواتب واألجور لكانون األول  2لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة المربع رقم  .22/7/2100تاريخ    0بموجب القانون رقم  7

2100. 
تاريخ   72 ، مرسوم رقم 22/01/2100تاريخ  2   مرسوم رقم  ،02/01/2100تاريخ  22  مرسوم رقم : بموجب المراسيم التالية 2

، 07/00/2100تاريخ    7 مرسوم رقم ، 00/2100/ 0تاريخ  1 7 ، مرسوم رقم 00/2100/ 0تاريخ   72 مرسوم رقم ، 00/2100/ 0
 .2/0/2102تاريخ  2   ومرسوم رقم  02/2100/ تاريخ    1 مرسوم رقم 

( 0) تتضمن هذا البند فهيلأما المكونات األخرى . بشكل أساسي من مساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة "النفقات األخرى"يتألف بند  01

التي يستفيد منها النواب، موظفو مجلس النواب، القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم ساهمة الدولة في صناديق التعاضد م( 2)المكافآت، 

دولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بصفة رب عمل لتأمين التغطية للعاملين الذين ال يستفيدون من تقديمات مساهمة ال(   )الشرعية، و

 .تعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد
 لصالح ليرة مليار 61 قدره مبلغ بدفع سمح الذي ،81/11/5111 تاريخ 4112 رقم المرسوم بموجب خزينة سلفة خالل من الدفعات هذه تمت 00

 .5111 عام نفقات لتغطية الدولة موظفي تعاونية
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VI. المدفوعات العائدة إلى الجمارك  

 
 بالفترة مقارنة النصف األول من العام الحاليمليار ليرة في  1 بلغ المدفوعات العائدة إلى الجمارك ارتفاعا  شهدت 

 مليار ليرة 1بقيمة  9117-9111فروقات سلسلة الرتب والرواتب لألعوام تسديد  نتيجة 1099المماثلة من العام 
كما جرت العادة بالنسبة إلى  الدفعات من حساب األماناتتسديد هذه  وقد تم. 1091 وحزيران كانون الثاني بين

 .الرواتب واألجور العائدة للجمارك
 

 

 

 
 


