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I. مقدمة 

 
إلى الرواتب واألجور إضافة أساسًا  يتضمنلذي او  ،ى بند مخصصات الرواتب واألجور وملحقاتهاإجمالي اإلنفاق عل بلغ

 مليار ليرة 565 ارتفاعًا قدره، مسجاًل 2402أيلول  -كانون الثانيفترة في   مليار ليرة 5403 ،التعويضات والتقدميات االجتماعية
 .2400الفترة نفسها من العام المحقق خالل  مليار ليرة 2662مقارنة مع مبلغ 

، وذلك بارتفاع يمته 2402أيلول  -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 2204من ضمن إجمالي هذا اإلنفاق، بلغت الرواتب واألجور  
يعود هذا الرتفاع . مليار ليرة 0862البالغ و  2400المدفوع  خالل الفترة نفسها من عام المبلغ بالمائة عن 00مليار ليرة أو  226

 ،وبالتفصيل(. 0رقم  المربعالرجاء مراجعة لمزيد من التفاصيل ) 2402في سنة   ت غالء المعيشةبشكل رئيسي إلى مدفوعا
مليار  536 مبلغ 2402الفروقات المختلفة خالل الفصول الثالثة األولى من العام مدفوعات غالء المعيشة باإلضافة إلى سجلت 

مدفوعة خالل الفترة نفسها من العام ( ليرة مليار 0862من أصل )مليار ليرة  246 بالمقارنة مع ،(ليرة مليار 2204من أصل )ليرة 
2400 . 
 0776المدفوعة خالل العامين الحالي والسابق، يبلغ مجموع الرواتب واألجور  تقاالفرو و  كل من غالء المعيشة استثناء قيمةلدى 

 0بزيادة قدرها أي ، 2402مليار ليرة في الفترة نفسها من العام  0630مقارنة مع  2400أيلول  -مليار ليرة في فترة كانون الثاني
 .في المائة، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تجنيد عناصر جديدة في قوى األمن الداخلي

 
 الرواتب و األجور  على تالفرو قاتأثير دفع : 0جدول رقم 

 2102/2100 2102 أيلول-2ك 2100 أيلول-2ك   مليار ليرة لبنانية
 %12 2,210 1,982 (   تالفرو قا دفع مع)  واألجور الرواتب

 %52- 98 206 المدفوعات العائدة لسنوات سابقة

 - 258 -                                                                      2102غالء المعيشة لسنة 

 %4 1,854 1,776 (                                  تالفرو قا دفع بدون)  واألجور الرواتب

    العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

II.  الرواتب واألجور وملحقاتها 

 
في  50 إذ سجل نسبة إجمالي اإلنفاق األولي، من وملحقاتها المكّون األكبرالرواتب واألجور و مخصصات بند الى اإلنفاق عل يشكل
 .2400نفسها من العام  الفترةخالل  في المائة 55، مقارنة مع نسبة أعلى بلغت 2402أيلول  -خالل فترة كانون الثانيالمائة 

 
                                                 

 .بسبب التدوير 2402األرقام بشكل بسيط عن األرقام المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة  لشهر أيلول تختلف  0
 .2402آب -مدفوعات عائدة لفترة شباطوجزء من  2402مدفوعات غالء المعيشة تتضمن مدفوعات شهر أيلول  2

 
 الرواتب واألجور وملحقاتها

 05التقرير الشهري حول البند 
 2102 أيلول
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 المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها: 2جدول 
إجمالي نفقات الرواتب 
/6نفقات أخرى  واألجور وملحقاتها التقديمات االجتماعية  

7/ /6التعويضات    مخصصات 
واألجور الرواتب  

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

 أيلول
 -2ك

 أيلول
 -2ك

 أيلول
 -2ك

 أيلول
 -2ك

 أيلول
 -2ك

 أيلول
 -2ك

 أيلول
 -2ك

 أيلول
 -2ك

 أيلول
-2ك

 أيلول 
العسكري الجهاز 8225 8449 99 99 393 494 2 3 8959 8591  

 الجيش 121 919 52 52 551 592 1 5 1111 1521

  /1 الداخلي األمن قوى 559 591 12 12 114 159 0 0 491 241

 /5 العام األمن قوى 22 92 5 5 11 19 1 1 12 92

  /5  الدولة أمن قوى 55 24 5 5 9 15 0 0 51 91

التربوي الجهاز 424 928 43 39 0 0 0 0 982 992  

/4 المدني الجهاز 225 244 45 49 4 9 893 238 448 454  

671 631 671 631 
      

   الدولة موظفي تعاونية

39 25 
        

/2 الجمارك  

اإلنفاق إجمالي 8512 2283 849 832 393 495 892 234 2912 3349  

 وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر
 
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى األمن الداخلي 0886-0886سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام  وفروقاتتتضمن التقديمات االجتماعية ( 0)
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى األمن العام 0886-0886فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن ( 2)
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى أمن الدولة 0886-0886ألعوام وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن اتتضمن التقديمات االجتماعية ( 5)
 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة( 0)
.  يمات االجتماعية التي ُتدفع من صناديق الجمارك، وال تشمل التقد2400تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات، تعويضات خدمة الميدان المدفوعة للجمارك في آذار ( 3)

 . يمكن تصنيف التقديمات االجتماعية هذه فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات المرفقة
 .تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات( 6)
 .الزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم وغيرها من البدالت الطبية واالجتماعيةتتضمن تقديمات المرض واألمومة و ( 7)
 .تتضمن المكافآت ودعم صناديق التعاضد الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كرّب عمل( 6)

 

III. مخصصات الرواتب واألجور 

 

 A.IIIالجهاز العسكري 

 
في   نتيجة لدفع غالء المعيشة ،في المائة 05البالغ و في مخصصات الرواتب واألجور للجهاز العسكري،  رتفاع السنوياالجاء 
 (.0 رقم مراجعة المربعالرجاء للمزيد من التفاصيل ) .مليار ليرة 237 بقيمة 2402أيلول 

حيث كان قد تم  خدمة الميدان تعويضات( أ)انخفاض في دفعات كل من لجهاز العسكري اأجور قابل هذا االرتفاع في رواتب و 
، 2402أيلول  -مقابل ال شيء خالل فترة كانون الثاني مليار ليرة 32بقيمة  2400من خالل دفعة واحدة في شباط تسديدها 

األشهر في  مليار ليرة 007حيث سجلت  08860 -0886للجهاز العسكري عن األعوام  فروقات سلسلة الرتب والرواتب( ب)و
 .2402 عام في الفترة المماثلة من ليرة مليار 55مقابل مبلغ  2400من عام التسعة األولى 

                                                 

 
 
 .2402آب -وجزء من مدفوات عائدة لفترة شباط 2402مدفوعات غالء المعيشة تتضمن مدفوعات شهر أيلول  
للمزيد من المعلومات، . 0886-0886تب عن األعوام لتغطية فروقات سلسلة الرتب والروا 2400-2448الذي نص على فتح االعتمادات الالزمة في موازنات  65/2446تتم هذه الدفعات بموجب القانون  0

 .08-06، ص 2448الرجاء مراجعة تقرير المالية العامة للعام 
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 00بقيمة  ارتفاعا لجهاز العسكريل مخصصات الرواتب واألجور تسجل، تين ومدفوعات غالء المعيشةالدفعاتين وعند استثناء ه
في قوى األمن الداخلي  ( عنصر 0374 حوالي)  ةإضافيعناصر  تطويعبشكل أساسي إلى  وترجع هذه الزيادة. %(6) مليار ليرة

 .2400بشكل ملحوظ ابتداًء من آب  في الرواتب يظهر ذلك بدأ تأثير، وقد 2400عام خالل 
 

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

2102/2100 2102أيلول  -2ك  2100أيلول  -2ك   .(ل.مليار ل) 

83% ( مع دفع الفروقات)الرواتب واألجور  8225 8449   

-111%  تعويضات خدمات الميدان 25 - 

-95%  55 119 
   -0991فروقات سلسلة الرتب والرواتب 

0991 

 غالء المعيشة  5115 - 529 -

1% (بدون دفع الفروقات)الرواتب واألجور  8883 8899   

 
 

B.III الجهاز التربوي 

 
مقارنة مع الفترة  2402ايلول -كانون الثانيالمائة في في  04 الرواتب واألجور للجهاز التربوي نسبةبلغ االرتفاع في مخصصات 

 : ، وقد جاء بشكل أساسي نتيجة للزيادات التالية2400نفسها من العام 
  أساتذة  إلىالمعطاة  6فروقات الدرجات األربع االستثنائية عائد إلى 2402في شهر كانون الثاني  7مليار ليرة 20دفع مبلغ

لى أفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقن  .يالمرحلة الثانوية وا 
  متعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني خالل لل المخصصةمليار ليرة لبنانية في المدفوعات  30ارتفاع بقيمة

 بشكل أساسي إلىالفارق  اعود هذوي. سابقالخالل الفترة ذاتها من العام مقابل ال شيء  2402 أيلول -كانون الثانيفترة 
 .مسألة توقيت الدفعات

  ويرجع . المتوسط والثانوي ،ألساتذة المتعاقدين في التعليم االبتدائيل المخصصةمليار ليرة في المدفوعات  06زيادة بقيمة
-2404بالمائة بين العامين الدراسيين  57زيادة عدد األساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي بنسبة  السبب في ذلك إلى

 . 2402-2400و 2400
، والعائد بشكل في المدفوعات العائدة ألساتذة التعليم األساسي% 06انخفاض بنسبة  وقد حّد من تأثير الزيادات المذكورة أعاله

 .مسألة توقيت الدفعات رئيسي إلى
 
 

                                                 
 .2404آذار  50تاريخ  05قرار مجلس الوزراء رقم  3
 .2402عنصر كما ورد في تقرير الرواتب واألجور وملحقاتها عن شهر حزيران  2444عنصر إضافي وليس  0374استنادا إلى مكتب التوظيف في قوى األمن الداخلي، تظهر األرقام المعدلة تطويع  6
 0/0/2404مليار ليرة لتغطية كلفة فروقات الدرجات األربع االستثنائية للفترة الممتدة ما بين  54الذي سمح بدفع مبلغ قدره  7500/2400تمت هذه الدفعة من خالل سلفة خزينة بموجب المرسوم  7
 .50/04/2400و
ن اعتبارا من ان استثنائيتادرجت: سمة كما يلية مقالذي منح أساتذة المرحلة الثانوية وأساتذة الفئة الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أربع درجات استثنائي -038/2400بموجب القانون  6
االستثنائية في الراتب األساسي األربع درجات السيتم دمج قيمة   0/0/2402وابتداء من  انه إذ ،أيضا لهذا القانون أثر دائم تجدر اإلشارة إلى ان. 0/0/2400ن اعتبارا من ان استثنائيتاودرجت 0/0/2404

 .لألساتذة المعنيين
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 C.IIIالجهاز المدني 

 
مليار ليرة  06جزئي إلى دفع مبلغ بشكل في المائة،  6المخصصة للجهاز المدني، والبالغ المدفوعات يعود االرتفاع المسجل في 

كلفة غالء  مبلغ مليار ليرة إضافة إلى ،2448-2443عن األعوام   فروقات أسعار صرف العمالت األجنبيةبدل  2402في العام 
 .مقابل ال شيء في العام الفائت، المعيشة

الدبلوماسيون ( 0: )في الفئات التالية 2402أيلول  -أبرز الزيادات خالل فترة كانون الثاني جاءت ،  دارياإل التصنيفمنظار من 
ارتفاعًا ، وقد شهدت   القضاة (5)ية، إضافة إلى في اإلدارة المركزية لوزارة الخارج نالدبلوماسيو ( 2)في البعثات خارج لبنان، 

 .على التواليمليار ليرة  07و مليار ليرة 7 ،مليار ليرة 05بقيمة 
 

الدبلوماسيين في الخارج إلى مسألة توقيت مدفوعات الرواتب الشهرية حيث شهدت إلى المخصصة المدفوعات  يعود ارتفاع -
 ،2404مليار ليرة لتغطية رواتب النصف الثاني من العام  3مبلغ دفع  2402الفترة الممتدة بين كانون الثاني وأيلول 

 0هذه الزيادات انخفاض بقيمة وقد قابل . مليار ليرة بدل فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية 8إضافًة إلى مبلغ 
 . 0886-0886فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام  مليار ليرة في الدفعات العائدة إلى

المدفوعات العائدة إلى الدبلوماسيين اللبنانيين العاملين في اإلدارة المركزية لوزارة الخارجية في بيروت إلى دفع  زيادةعود ت -
 .   بدل فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية 2402ان مليار ليرة في نيس 7مبلغ 

مليار ليرة  08إلى  2400في األشهر التسعة األولى من العام ليرة مليار  52 من ،المدفوعات لصالح القضاةزيادة  وترجع -
بعد اعتماد سلسلة جديدة  مدنيين وروحيينمن رواتب القضاة  رتفاع، بشكل أساسي إلى ا2402في الفترة نفسها من العام 

 .  لرواتبهم
 

بموجب سلف قد تم دفعها  2402خالل العام  أن بعض مخصصات الرواتب واألجور لعناصر الجهاز المدنيإلى  وتجدر اإلشارة
 .00خزينة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .من تقرير الرواتب واألجور وملحقاتها 2402في عدد شباط  2لمزيد من المعلومات حول فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية، الرجاء مراجعة المربع  8

 .التصنيف اإلداري يقوم على تصنيف النفقات العامة بحسب الوزارات واإلدارات المستفيدة منها 04
 .ة المدنيين المتمرنين في معهد القضاة، القضاة في ديوان المحاسبة والقضاة في مجلس شورى الدولةبمن فيهم القضاة الروحيين، القضا 00
 .2400تشرين الثاني  06تاريخ  6675بموجب سلفة الخزينة المنصوص عليها في المرسوم رقم  02
 .من تقرير الرواتب واألجور وملحقاتها 2400قي عدد كانون األول  2لمزيد من التفاصيل المتعلقة بزيادة رواتب القضاة، الرجاء مراجعة المربع . 2400آب  28تاريخ  075بعد اعتماد القانون رقم  05
، مرسوم رقم 06/00/2400تاريخ  6627، مرسوم رقم 06/00/2400تاريخ  6625، مرسوم رقم 28/04/2400 تاريخ 6732، مرسوم رقم 08/04/2400تاريخ  6622مرسوم رقم : بموجب المراسيم التالية 00

 .03/6/2402تاريخ  6503ومرسوم  8/0/2402تاريخ  7538، مرسوم رقم 5/02/2400تاريخ  7450، مرسوم رقم 06/00/2400تاريخ  6675، مرسوم رقم 07/00/2400تاريخ  6604
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IV. التقديمات االجتماعية 

 

 مليار ليرة 038إلى  2400ايلول -في كانون الثانيمليار ليرة  565من مليار ليرة،  86بقيمة  ارتفاعاً  التقديمات االجتماعيةشهدت 
وقد جاءت هذه الزيادة بشكل أساسي نتيجة ارتفاع المدفوعات المخصصة إلى كل من الجيش . في الفترة نفسها من العام الجاري

ويعود سبب الزيادة الرتفاع الدفعات (. مليار ليرة 7+)الدولة قوى أمن و ( مليار ليرة 05)+، قوى األمن الداخلي (مليار ليرة 73)+
 تقديمات المرض واألمومةإضافة إلى ( مليار ليرة 27)+ التقديمات االستشفائية، (مليار ليرة 63)+ لتعليميةالمنح ا المتعلقة بكل من

 (.مليار ليرة 5)+
 

 المتعلقة بهافروقات الغالء المعيشة و دفعات  -:0المربع رقم 
 

أرسلت وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل الحد األدنى لألجور ولتامين كلفة غالء  ،    آب    في 

 .المعيشة لموظفي القطاع العام

 

( ب)غالء المعيشة وعائدة إلى زيادة ( أ: )من جزئينالزيادة في رواتب وأجور موظفي القطاع العام  كونتت ،وفق مشروع القانون هذا

 .بسلسلة الرتب والرواتب الجديدةزيادة أخرى متعلقة 

 

المدفوعات المتعلقة بهذه الزيادة تمت ابتداًء من .     إن كلفة غالء المعيشة تمت الموافقة عليها وأصبحت نافذة ابتداًء من أول شباط 

 .    أيلول  0تاريخ    55مرسوم رقم البموجب  ،مليار ليرة   0سلفة خزينة بقيمة عن طريق  ،     أيلول

وستكون مسددة بالكامل بنهاية  ،    تمت بدءاً  من أيلول      ب آ-العائدة لفترة شباط غالء المعيشةفروقات المدفوعات المتعلقة ب

اً ال يتجزأ من أجور ستشكل جزء  ةالمعيشالء غزيادة  إن ،    كانون الثاني  أولابتداءاً من  ،على هذا النحو.     كانون األول 

 .مليار ليرة   إن الكلفة الشهرية لهذه الزيادة تم تقديرها من قبل مديرية الصرفيات في وزارة المالية بقيمة . ورواتب الموظفين

 

الكلفة تقّدر  ،في حال تمت الموافقة عليه .قيد المناقشة  في مجلس الوزراءمن ناحية أخرى، ال تزال سلسلة الرتب والرواتب الجديدة 

 .بحسب مديرية الصرفيات في وزارة المالية ،مليار ليرة 6 الشهرية ب

 

 ،ن المدنيينوالموظف( ب)، البلديات اتواتحاد ،البلديات ،اإلدارات العامة الموظفون في (أ: )الجهات المستفيدة من مشروع القانون هذا

 ،أساتذة التعليم األساسي( د)، ن في الخارج وفي اإلدارة المركزيةولعاملن اوالدبلوماسي( ج) ،ةالقضاة وأساتذة الجامعة اللبناني ءباستثنا

 ،ن في اإلدارات العامة وفي وزارة التربيةوالمتعاقد( ز) ،ن في السلطات العامةوالعامل( و) ،الجهاز العسكري( ه)، المتوسط والثانوي

 .نوالمتقاعد( ط)و ،إدارة حصر التبغ والتنباكن في والعامل( ح)

 

إال أن . والجمارك مشمولون بالقانون الجديد ،المديرية العامة لالتصاالت ،ن الموظفين التابعين للمؤسسات العامةأاإلشارة إلى  وتجدر

مديرية لدى  عدد الموظفين المستفيدين من القانون الجديد ً لعدم توفرنظراً  ،الكلفة العائدة لهم ليست مذكورة في التقديرات الواردة أعاله

 .القانونمشروع الصرفيات عند صياغة 

 

نظراً لصدور عدد من القوانين االستثنائية التي تتيح لهاتين الفئتين  ،القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من مشروع القانون هذاتم استبعاد 

ألساتذة      آذار   تاريخ     انون رقم والق ،للقضاة     آب    تاريخ   0 القانون رقم تحديداً  ،االستفادة من زيادة في أجورها

 . الجامعة اللبنانية



 2102 أيلول - لرواتب واألجور وملحقاتهاتقرير ا
 

 

 
 

V.  المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة 

 

بشكل أساسي من التحويالت إلى تعاونية موظفي الدولة، والتي تتألف ، 03"النفقات األخرى"المدفوعات العائدة إلى فئة  ارتفعت
إدارة  إلى مسألةويعود ذلك . 2400مقارنة بالفترة نفسها من العام ( مليار ليرة 02)+ 2402 أيلول -كانون الثانيملحوظ في  بشكل
كانون  الذي تم تحويله بين مليار ليرة 076، من أصل مبلغ 06مليار ليرة 60يعود مبلغ حيث  ،توقيت تسديد المدفوعاتو  السيولة
الفترة في فقط مليار ليرة  053 ، مقابل تحويل مبلغ2400، إلى مشروع موازنة إلى تعاونية موظفي الدولة 2402 وأيلولالثاني 

 .المماثلة من العام الفائت
 

 
 

 الرواتب واألجور وملحقاتها
 05التقرير الشهري حول البند 

 2102آب 

 الرواتب واألجور وملحقاتها
 05التقرير الشهري حول البند 

 2102آب 
 

 

                                                 
  
مساهمة (  )المكافآت، (  )أما المكونات األخرى لهذا البند فهي تتضمن . بشكل أساسي من مساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة" األخرى النفقات"يتألف بند  

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

 .الوطني للضمان االجتماعي بصفة رب عمل لتأمين التغطية للعاملين الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد
 الدولة موظفي تعاونية لصالح ليرة مليار 21 قدره مبلغ بدفع سمح الذي ،51/11/5111 تاريخ 9112 رقم المرسوم بموجب خزينة سلفة خالل من الدفعات هذه تمت   

 .5111 عام نفقات لتغطية


