
 

 

 
 

I. مقدمة 
 

عنصرين أساسيين هما الرواتب واألجور،  وملحقاتها األجورو مخصصات الرواتب بند ى اإلنفاق عل يتضمن
كانون الثاني من العام  مليار ليرة في شهر 614والتعويضات والتقديمات االجتماعية، وقد بلغ إجمالي هذا البند قيمة 

( 1)، كما يبين الجدول 1111مليار ليرة مقارنة بالفترة نفسها من العام  171الحالي، مسجاًل بذلك ارتفاعًا مقداره 
 .  أدناه

 
II.  1022مقارنة بالفترة المماثلة من العام  1021الثاني  كانون شهرالرواتب واألجور وملحقاتها في . 

 
نسبة ما مشكاًل األكبر من إجمالي اإلنفاق األولي،  الحيزمخصصات الرواتب واألجور بند ى اإلنفاق عليشكل 

 . في شهر كانون الثاني من العام الحالي األخيرمن مجموع  في المائة 12
 

، 1111بالمقارنة مع كانون الثاني من العام  1111مليار ليرة في كانون الثاني  171ومن ضمن مجمل الزيادة البالغة 
 : يعود مبلغ

 

 تفروقاإلى مسألة توقيت الدفعات، وباألخص تلك المتعلقة بتسديد ما تبقى من دفعات مليار ليرة  27حوالي 
 تعاونية موظفي الدولةوالمدفوعات العائدة إلى  (مليار ليرة 64) 1221-1224سلسلة الرتب والرواتب لألعوام 

 (مليار ليرة 61)

  التي أعطيت لبعض أفراد الهيئة التعليمية فروقات ألربع درجات استثنائيةمليار ليرة لدفع  11حوالي. 
 

 االمخصصات والرواتب واألجور وملحقاته: 2جدول 

نفقات الرواتب  إجمالي

 واألجور وملحقاتها
/8 نفقات أخرى /7 االجتماعية التقديمات  /6 التعويضات   

 مخصصات

 الرواتب واألجور
( ل.مليار ل .) 

1021 1022 1021 1022 1021 1022 1021 1022 1021 1022 
 

1ك 1ك  1ك  1ك  1ك  1ك  1ك  1ك  1ك  1ك   
 

ومنها ،الجهاز العسكري 122 161 6 6 28 56 0 1 157 224  

 الجيش 82 85 4 4 12 47 0 0 98 136

  1قوى األمن الداخلي 32 38 2 2 14 4 0 0 48 44

2قوى األمن العام  6 7 0 0 2 1 0 0 8 8  

3قوى أمن الدولة   2 32 0 0 0 3 0 0 3 36   

 الجهاز التربوي 49 81 4 4 0 0 0 0 54 85

، ومنها 4 الجهاز المدني 25 45 5 5 0 1 3 43 33 95  

41 0 41 0 
      

  تعاونية موظفي الدولة 

12 3 
        

5الجمارك   

اإلنفاق إجمالي 197 288 15 16 29 57 3 44 246 416  

وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر  
 .من حساب األمانات االجتماعية المدفوعة لقوى األمن الداخلي التقديمات تتضمن( 1)
 .من حساب األمانات االجتماعية المدفوعة لقوى األمن العام التقديمات تتضمن( 2)
 .ماناتمن حساب األ االجتماعية المدفوعة لقوى أمن الدولة التقديمات تتضمن( 3)
 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة( 4)
 التقديمات، وال تشمل 2111مدفوعة من حساب األمانات، تعويضات خدمة الميدان المدفوعة للجمارك في آذار التتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك ( 5)

 . فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات المرفقةاالجتماعية هذه  تصنيف التقديماتيمكن .  االجتماعية التي ُتدفع من صناديق الجمارك

                                                 

 

 

 
 تهاااألجور وملحقو  الرواتب

 11ند بالحول التقرير الشهري 
 2102 كانون الثاني 

 



 

 .وغيرها من التعويضات ةالعمل اإلضافيساعات والنقل والتعويضات العائلية  تتضمن( 6)
 .ن البدالت الطبية واالجتماعيةاألمومة والزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم وغيرها مو المرضتتضمن تقديمات ( 7)
 . كرّب عمل الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتعاضدالمكافآت ودعم صناديق ا تتضمن( 8)

 

 

III. مخصصات الرواتب واألجور 

 
 الثانيكانون  شهرمليار ليرة في  127من  ،مليار ليرة 21بقيمة  اً ارتفاعمخصصات الرواتب واألجور سجلت 

المدفوعات نمو إلى بشكٍل أساسي االرتفاع يعود هذا و  ،1111العام شهر كانون الثاني مليار ليرة في  111 إلى 1111
  .(مليار ليرة 11) ةالمدني( ج)و (مليار ليرة 11) ةالتربوي( ب) ،(مليار ليرة 12) ةالعسكري( أ: )األجهزةالمقدمة إلى 

 

 A.IIIالعسكري الجهاز 

 

نتيجًة  بشكل أساسي( في المائة 11أي ما يعادل )مليار ليرة  12الذي بلغ االرتفاع جاء ، الجهاز العسكريعلى صعيد 
للجهاز العسكري عن األعوام  سلسلة الرتب والرواتب تفروقامن   الدفعات الخامسة والسادسةما تبقى من تسديد ل

مقابل ال شيء في الفترة المماثلة من ) 1111مليار ليرة في كانون الثاني  11حوالي  قيمتهابلغت والتي ، 1224-1221
 .   تجدر اإلشارة أنه تم تسديد هذه الدفعات بموجب سلف خزينة. 1111وكان يتوجب دفعها في العام  –( 1111العام 

  

 B.IIIيالجهاز التربو 

 

 : للسببين التالييننتيجة ( في المائة 46أي ما يعادل )مليار ليرة  11الذي بلغ جاء االرتفاع ، على صعيد الجهاز التربوي
  إلى أساتذة المرحلة الثانوية  المعطاة  االستثنائية االربع درجاتفروقات على   مليار ليرة 1101مبلغ وقدره دفع

لى أفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني   . وا 
  في التعليم االبتدائي والمتوسط عن  رواتب االساتذة المتعاقدين تغطيةل  مليار ليرة 1106دفع مبلغ وقدره

 . 1111/1111الفصل الثالث للعام الدراسي 
 

 C.IIIالجهاز المدني 

 

نتيجة بشكل أساسي ، (في المائة 11أي ما يعادل )مليار ليرة  11غ الذي بل االرتفاع ، جاءعلى صعيد الجهاز المدني
، حيث سجلت ارتفاعًا 1111العام  نهاية ددفعها عن يتوجبوالتي كان  - دفعات فروقات سلسلة الرتب والرواتب تسديد

  .. مليار ليرة 11في المائة من إجمالي ارتفاع هذه الفئة والبالغ  71مليار ليرة، أي ما نسبته  16بحوالي 
والسلك الخارجي ( بما فيه الدينيين)فقد شهدت مدفوعات الجهاز المدني العائدة إلى القضاة أما من المنظار اإلداري، 

 : أعلى ارتفاع ضمن هذه الفئة، مفصلة على الشكل اآلتي
 

  مليار ليرة في كانون الثاني  102من ( مليار ليرة 406والبالغ )يعود ارتفاع المدفوعات العائدة إلى القضاة
 – تبفعات سلسلة الرتب والرواتوقيت دمسألة ( أ)إلى  1111مليار ليرة في كانون الثاني  206إلى  1111

 بارتفاع في روات( ب)و 1111مقابل ال شيء في العام 1111مليار ليرة في كانون الثاني  1التي بلغت 

                                                 
 
لتغطية فروقات سلسلة الرتب    0 -002 في موازنات  ةالذي نص على فتح االعتمادات الالزم 008 / 6تتم هذه الدفعات بموجب القانون  

، الرجاء للمزيد من المعلومات.  تم توزيع هذه الدفعات على مدة سنتين، على أن يتم تسديد دفعتين كل سنة. 228 -226 والرواتب عن األعوام 
 2 -8 ، ص 002 مراجعة تقرير المالية العامة للعام 

 
   0 / 687سوم لدفعات بموجب المرلقد تمت هذه ا 
 
مليار ليرة لتغطية كلفة فروقات االربع  0 الذي سمح بدفع مبلغ وقدره  -   0 /   7تمت هذه الدفعة من خالل سلفة خزينة بموجب المرسوم  

 .   0 /0 /  و 0 0 / / درجات استثنائية للفترة الممتدة ما بين 
 
أربع  يالذي منح أساتذة المرحلة الثانوية وأساتذة الفئة الثانية والثالثة مي المديرية العامة للتعليم المهني والتقن –   0 /2  بموجب القانون  

نه لهذا تجدر االشارة أ.   0 / / ستثنائيتين اعتباراً من ودرجتين ا 0 0 / / درجتين استثنائيتين اعتباراً من : درجات استثنائية مقسمة كما يلي

 .  ، سيتم دمج قيمة االربع درجات استثنائية في الراتب االساسي لألساتذة المعنيين  0 / / ثرا دائماَ أيضاَ، إذ وابتداءاً من القانون ا
 
 .   0 /2 70تمت هذه الدفعة من خالل سلفة خزينة بموجب المرسوم  



 

فروقات مدفوعات ( ج)،  و6مليار ليرة عقب اعتماد مقياس جديد لرواتبهم 1والبالغ ( المدنيين والدينيين)القضاة 
، مقابل ال شيء 1111خالل شهر كانون الثاني  7مليون ليرة 616والتي بلغت حوالي  - للقضاةرفع األجور 

 . 1111خالل الشهر األول من العام 
  بشكل أساسي إلى توقيت  مليار ليرة، فهو عائد 606والذي بلغ حوالي أما نمو مدفوعات السلك الخارجي

، 1111مليار ليرة إلى هذه الفئة في كانون الثاني  204، حيث تم تسديد مبلغ مدفوعات الرواتب لهذه الفئة
 ألجور مليار ليرة عائدة 101 حوالي 1111ويتضمن مبلغ عام  .1111مليار ليرة في كانون الثاني  6مقابل 

عائدة ليرة مليار  106و 1111مليار ليرة لشهر شباط  106يقارب  مبلغو  1111 نصف الثاني من العامال
مدفوعات مليار ليرة ل 1حوالي  1111يتضمن مبلغ العام بينما  .1111لرواتب النصف الثاني من العام 

 . 1221-1224مليار ليرة لفروقات  1و 1111العائدة إلى النصف الثاني من العام الرواتب 
 

، 8بعض عناصر الجهاز المدني بموجب سلف خزينةلمخصصات الرواتب واألجور بعض  من الجدير ذكره أنه تم دفع
  .من الموازنة 11تحت البند  ةمن مخصصات الموازنة المصنفعادة بينما كان الدفع يتم 

 

IV.  التقديمات االجتماعية 
 

 كانون الثاني شهرمليار ليرة في  57إلى  لتصل مليار ليرة، 28بقيمة  عاً اارتف التقديمات االجتماعيةسجلت 
 ، وقد نتجت األخيرة بشكل أساسي عن ارتفاع مليار ليرة 16بقيمة  المقدمة إلى الجيشفي الدفعات  زيادة بسبب، 2012

توحيد التعرفة االستشفائية التي تدفعها القاضي ب قرار مجلس الوزراء ، وذلك بناء على(ليرةمليار  61) الصحيةلتقديمات ا
لعام االتقديمات هي من مشروع قانون الموازنة معظم مدفوعات تجدر اإلشارة أن . الصناديق الضامنة الممولة من الخزينة

11112. 
 

V.  المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة 
 

التحويالت إلى تعاونية   تتألف بشكل أساسي منالتي و ، "النفقات األخرى"فئة  المدفوعات العائدة إلى ارتفعت
مليار  61 بلغت ، حيث المدفوعات إلى تعاونية موظفي الدولة تسديدتوقيت مسألة ويعود ذلك إلى  .0 الدولة موظفي

   .1111من العام  نفسهافي الفترة  ال شيءمقابل  1111في كانون الثاني من العام    ليرة
 

VI.  الجماركالمدفوعات العائدة إلى 
 

 ، وذلك نتيجة 1111إلى الجمارك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام شهدت المدفوعات العائدة 
مليار  201العائدة إلى هذه الفئة والتي بلغت ما يقارب  1221-1224لألعوام  فروقات سلسلة الرتب والرواتب تسديد
، كما جرت العادة بالنسبة إلى الرواتب واألجور للجمارك، تم تسديد هذه الدفعة من حساب أنهتجدر اإلشارة . ليرة

 . األمانات
                                                 

6
 . 2111الرواتب واألجور لكانون األول تقرير ي ف IIالمربع رقم الرجاء مراجعة لمزيد من المعلومات .   0 / 7 بموجب القانون  
7
 .  0 /7 68و   0 /0 68،   0 /  68،   0 /  67المرسوم رقم : تمت هذه الدفعة من خالل سلف خزينة بموجب المراسيم التالية 
8
 .   0 /2  7و   0 /  70،   0 /  66 ،  0 / 687 :المراسيم التاليةلقد تم هذا الدفع بموجب  

 
2
كزيادة بقيمة ) 2112قرار مجلس الوزراء بتوحيد التعرفة االستشفائية ظهر في مشروع موازنة  نتيجة  الجهاز العسكريالتقديمات إلى  ارتفاع 
على أما (.مليار ليرة 27كزيادة بقيمة ) 2111و في مشروع موازنة  ( مليار ليرة 4كزيادة بقيمة ) 2111و في مشروع موازنة  ( مليار ليرة 42

ترجم بزيادة  2111سنة و تأثيره ، 2112ياً مقارنَة بالعام مليار ليرة شهر 1334ترجم بارتفاع قيمته  2111عام فتأثير هذا القرار ، النقديالصعيد 
 .2111شهرياً مقارنَة بالعام مليار ليرة  331مقدرة بحوالي 

 0
مساهمة الدولة في ( 2)و ،المكافآت (1) باإلضافة إلى الدولةموظفي تعاونية إلى التحويالت  بشكل أساسي من" النفقات االخرى"يتألف بند  

لتغطية النواب وموظفي مجلس النواب والقضاة ومساعدي القضاة  الحكومية لتعاضدصناديق امساهمة الدولة في ( 3)، وموظفي الدولةتعاونية 
كرّب عمل لتغطية الموظفين الذين ال يستفيدون من  مساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (4)ووقضاة المحاكم الشرعية، 

 .لتعاضدصناديق او موظفي الدولةتقديمات تعاونية 
  
مليار ليرة المدفوعات العائدة لتعاونية   6الذي سمح بدفع مبلغ وقدره  -   0  / 700تمت هذه الدفعة من خالل سلف خزينة بموجب المرسوم  

 .   0 موظفي الدولة عن عام 

.    



 

 
 منشورات وزارة المالية

2012 
 66-61، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 

  1111، كانون الثاني 1111كانون األول   –، تشرين األول نشرة شهرية –مرصد المالية العامة. 
 1111كانون األول  –، آب 01بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 
 1111، كانون الثاني 1111كانون األول  –، تشرين األول لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
2011 
 49-11، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  يرادات الدولة  1111، آذار (2101-0991)واردات السيارات وا 
  1111آذار ، 2102-2101إطار إدارة الدين 
 1111، شباط 1111 موازنة المواطن لعام 
 1111 أيار ، 1111 في نتائج المالية العامة 
  1111 الثانيتشرين   –، كانون الثاني 1111كانون األول  –، تشرين الثاني نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
 1111 تشرين األول -، شباط01بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 
 1111 الثانيتشرين   –، كانون الثاني 1111كانون األول  –، تشرين الثاني لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
2101 
 11-14، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  1111الثالث من العام -، الربع األول1112، الربع الرابع من العام الفصلي الدين وأسواق الدينتقرير 
 1111 أيار ، من منظار المالية العامة: شركة كهرباء لبنان 
  2101تقرير لبنان لعام 
 2119 نتائج المالية العامة في 
  1111ألول  تشرين –، كانون الثاني 1112، تشرين الثاني وكانون األول نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
 1111، الربع األول والثاني من العام تقرير المالية العامة الفصلي 
 1111تشرين الثاني  –، كانون الثاني لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
  1111، تشرين األول تقرير مفّصل – 2101مشروع موازنة 
2119 
 16-16، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  1112، الربع األول والثالث من العام الدين وأسواق الدين الفصليتقرير 
  باريس  –المؤتمر الدولي لمساندة لبنانIII 11-2، التقرير الفصلي،  أعداد 
 2119تقرير لبنان لعام  
  1112تشرين األول  –، كانون الثاني نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
  1112 الثالث–تقرير المالية العامة الفصلي، الربع األول 
 2112 نتائج المالية العامة في 
  2119تقرير مفّصل، آب  – 2119مشروع موازنة 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :على بنا االتصال الرجاء ت،ماالمعلو من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 8 0 28    26: تلفون

 2 0 28    26: فاكس
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