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

 مليار ليرة 059 ارتفاعًا قدره ، مسجلً 9109 آب -كانون الثانيفترة في  0مليار ليرة 9752 ،التعويضات والتقدميات االجتماعية
 .9100الفترة نفسها من العام المحقق خلل  مليار ليرة 9015مقارنة مع مبلغ 

قيمته  ارتفاع، وذلك ب9109 آب -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 0102من ضمن إجمالي هذا اإلنفاق، بلغت الرواتب واألجور  
ارتفاع رتفاع إلى يعود هذا اال. 9100مليار ليرة المدفوع  خلل الفترة نفسها من عام  0515بالمائة عن مبلغ  9مليار ليرة أو  10

 1مقابل انخفاض بنسبة  على التوالي، بالمائة 01و بالمائة 99بنسبة والجهاز المدني الهيئات التعليمية  كل من في رواتب وأجور
 .العسكري جهازبالمائة في رواتب وأجور ال

مليار ليرة في فترة كانون  0719لدى استثناء قيمة الفروقات المدفوعة خلل العامين الحالي والسابق، يبلغ مجموع الرواتب واألجور 
في المائة، ويعود ذلك بشكل  2مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الحالي، بزيادة قدرها  0590مقارنة مع  9100 آب -الثاني

خلل األشهر الثمانية إلى أن الفروقات المختلفة المدفوعة  اإلشارةوتجدر  .جزئي إلى تجنيد عناصر جديدة في قوى األمن الداخلي
مليار  917، بانخفاض ملحوظ عن مبلغ (ليرة مليار 0102 مبلغ من أصل)مليار ليرة لبنانية  21بلغت  9109األولى من سنة 

 .9100مدفوع خلل الفترة نفسها من العام ال( مليار 0515من أصل )رة لي
 

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

 %2 7771 7171 (                                     الفروقات دفع مع)  واألجور الرواتب

 %1 7127 7872 (                                  الفروقات دفع بدون)  واألجور الرواتب

    العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 

II.  الرواتب واألجور وملحقاتها 
 

في  11 نسبةإذ سجل  إجمالي اإلنفاق األولي، من وملحقاتها المكّون األكبرالرواتب واألجور و مخصصات بند الى اإلنفاق عل يشكل
 .نفسها من العام الماضي الفترةخلل  في المائة 10، مقارنة مع نسبة أعلى بلغت 9109آب  -فترة كانون الثانيخلل المائة 

 
 
 
 

                                                 
 .بسبب التدوير 9109لشهر آب  المالية العامة رصد مالمنشورة في تقرير  األرقاماالرقام تختلف بشكل بسيط عن   0

 الرواتب واألجور وملحقاتها
 01التقرير الشهري حول البند 

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

 واألجور وملحقاتها
/1نفقات أخرى  التقديمات االجتماعية  

5/  
/1التعويضات   مخصصات 

 الرواتب واألجور
 .(ل.مليار ل)

2112 2111 2112 2111 2112 2111 2112 2111 2112 2111 
آب -2ك آب -2ك  آب -2ك  آب -2ك  آب -2ك  آب -2ك  آب -2ك  آب-2ك  آب-2ك  آب-2ك   

العسكري الجهاز 1133 1404 44 34 554 454 2 5 1353 1345  

 الجيش 161 661 22 22 201 211 0 2 7001 177

  /7 الداخلي األمن قوى 206 271 76 78 700 722 0 0 620 626

 /2 العام األمن قوى 81 88 2 2 76 76 1 7 17 16

  /2  الدولة أمن قوى 27 67 7 7 6 72 0 0 27 62

التربوي الجهاز 425 321 54 50 0 0 0 0 403 335  

/6 المدني الجهاز 243 255 44 44 4 4 124 139 541 443  

631 601 631 601 
      

   الدولة موظفي تعاونية

55 20 
        

/8 الجمارك  

اإلنفاق إجمالي 1545 1419 154 154 555 454 154 102 2445 2359  

 وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر
 
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى األمن الداخلي 0221-0221سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام  وفروقاتتتضمن التقديمات االجتماعية ( 0)
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى األمن العام 0221-0221فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن ( 9)
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى أمن الدولة 0221-0221ألعوام وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن اتتضمن التقديمات االجتماعية ( 1)
 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة( 0)
.  ، وال تشمل التقديمات االجتماعية التي ُتدفع من صناديق الجمارك9100تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات، تعويضات خدمة الميدان المدفوعة للجمارك في آذار ( 7)

 . ة المستندات المرفقةيمكن تصنيف التقديمات االجتماعية هذه فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالي
 .تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات( 1)
 .تتضمن تقديمات المرض واألمومة والزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم وغيرها من البدالت الطبية واالجتماعية( 5)
 .الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كرّب عملتتضمن المكافآت ودعم صناديق التعاضد ( 1)

 

III. مخصصات الرواتب واألجور 

 

 A.IIIالجهاز العسكري 

 
( أ)لتسديد  نتيجةً أساسي  ، بشكلفي المائة 1 ، البالغفي مخصصات الرواتب واألجور للجهاز العسكري السنوي االنخفاضجاء 

آب  -مقابل ال شيء خلل فترة كانون الثاني مليار ليرة 79بقيمة  9100من خلل دفعة واحدة في شباط  تعويضات خدمة الميدان
األشهر في  02219 -0221للجهاز العسكري عن األعوام  فروقات سلسلة الرتب والرواتبب ةات متعلقدفعتسديد ( ب)، و9109
وعند استثناء . الحاليعام الفي الفترة المماثلة من  ليرة مليار 11مقابل مبلغ  مليار ليرة 005بقيمة  9100األولى من عام الثمانية 

 0751 حوالي)  ةإضافيعناصر  مليار ليرة نتيجة تطويع 01بقيمة  ارتفاعا مدفوعات الجهاز العسكري تسجل، تينالدفعاتين ه
 .9100بشكل ملحوظ ابتداًء من آب  الرواتبفي  يظهر ذلك بدأ تأثير وقد  ،9100عام خلل في قوى األمن الداخلي  ( عنصر

                                                 

 
 
. 2222-2223لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام  022 -002 الذي نص على فتح االعتمادات الالزمة في موازنات  002 /36تتم هذه الدفعات بموجب القانون  

 .22-22ص  ،002 الرجاء مراجعة تقرير المالية العامة للعام  ،للمزيد من المعلومات
 
 .2101آذار  0 تاريخ   0قرار مجلس الوزراء رقم  
 
عنصر كما ورد في تقرير الرواتب واألجور  2111عنصر إضافي وليس  0751لى مكتب التوظيف في قوى األمن الداخلي، تظهر األرقام المعدلة تطويع استنادا إ 

 .2102وملحقاتها عن شهر حزيران 
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B.III الجهاز التربوي 

 
مقارنة مع الفترة  9109 آب -كانون الثانيالمائة في في  99 االرتفاع في مخصصات الرواتب واألجور للجهاز التربوي نسبةبلغ 

  :للزيادات التالية بشكل أساسي نتيجة وقد جاء ،9100نفسها من العام 
  أساتذة  إلىالمعطاة  1فروقات الدرجات األربع االستثنائية عائد إلى 9109في شهر كانون الثاني  7مليار ليرة 90دفع مبلغ

لى أفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المدير   .يية العامة للتعليم المهني والتقنالمرحلة الثانوية وا 
  متعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني خلل لل المخصصةمليار ليرة لبنانية في المدفوعات  70ارتفاع بقيمة

 إلىبشكل أساسي الفارق  اهذعود وي. الفائتخلل الفترة ذاتها من العام مقابل ال شيء  9109آب  -فترة كانون الثاني
 .مسألة توقيت الدفعات

  ويرجع . المتوسط والثانوي ،المتعاقدين في التعليم االبتدائي ألساتذةل المخصصةمليار ليرة في المدفوعات  01زيادة بقيمة
-9101بالمائة بين العامين الدراسيين  15المتعاقدين في التعليم الثانوي بنسبة  األساتذةزيادة عدد  السبب في ذلك إلى

 . 9109-9100و 9100
 

 C.III المدنيالجهاز 

 
مليار ليرة في  01في المائة، جزئيًا إلى دفع مبلغ  01 ، والبالغالمخصصة للجهاز المدنيالمدفوعات يعود االرتفاع المسجل في 

 .مقابل ال شيء في العام الفائت 9112-9117عن األعوام  5فروقات أسعار صرف العملت األجنبيةبدل  9109العام 
الدبلوماسيون ( 0: )في الفئات التالية 9109 آب -أبرز الزيادات خلل فترة كانون الثاني جاءت ، دارياإل التصنيفمنظار من 

بقيمة ارتفاعًا ، وقد شهدت  القضاة (1)في اإلدارة المركزية لوزارة الخارجية، إضافة إلى  نالدبلوماسيو ( 9)في البعثات خارج لبنان، 
 .تواليعلى المليار ليرة  05و مليار ليرة 5 ،مليار ليرة 01
 

الدبلوماسيين في الخارج إلى مسألة توقيت مدفوعات الرواتب الشهرية حيث شهدت إلى المخصصة المدفوعات  يعود ارتفاع -
إضافًة  ،9101مليار ليرة لتغطية رواتب النصف الثاني من العام  7مبلغ دفع  9109 آبالفترة الممتدة بين كانون الثاني و 

مليار ليرة  0وقد قابل هذه الزيادات انخفاض بقيمة . فروقات أسعار صرف العملت األجنبيةمليار ليرة بدل  2إلى مبلغ 
 . 0221-0221فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام  في الدفعات العائدة إلى

ية في بيروت إلى دفع المدفوعات العائدة إلى الدبلوماسيين اللبنانيين العاملين في اإلدارة المركزية لوزارة الخارج زيادةعود ت -
 . 01بدل فروقات أسعار صرف العملت األجنبية 9109مليار ليرة في نيسان  5مبلغ 

                                                 
7
االستثنائية للفترة الممتدة ما بين  األربعدرجات اللتغطية كلفة فروقات  مليار ليرة 60الذي سمح بدفع مبلغ قدره  022 /1632تمت هذه الدفعة من خالل سلفة خزينة بموجب المرسوم  

 .022 /62/20و 020 /2/2
 
درجتين : ة مقسمة كما يليالذي منح أساتذة المرحلة الثانوية وأساتذة الفئة الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أربع درجات استثنائي -022 /252بموجب القانون  

سيتم دمج قيمة األربع   02 /2/2وابتداء من  إذ ,انه لهذا القانون أثرا دائما أيضا إلى رةاإلشاتجدر . 022 /2/2ودرجتين استثنائيتين اعتبارا من  020 /2/2استثنائيتين اعتبارا من 
 .درجات االستثنائية في الراتب األساسي لألساتذة المعنيين

5
 .واألجور وملحقاتها من تقرير الرواتب 2102في عدد شباط  2لمزيد من المعلومات حول فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية، الرجاء مراجعة المربع  
 
 .التصنيف اإلداري يقوم على تصنيف النفقات العامة بحسب الوزارات واإلدارات المستفيدة منها 
 
 .ين في معهد القضاة، القضاة في ديوان المحاسبة والقضاة في مجلس شورى الدولةمرن، القضاة المدنيين المتالقضاة الروحيين مفيه نبم 
01
 .2100تشرين الثاني   0تاريخ   5  الخزينة المنصوص عليها في المرسوم رقم  بموجب سلفة 
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مليار ليرة  02إلى  9100األولى من العام  ثمانيةفي األشهر الليرة مليار  19 من ،المدفوعات لصالح القضاةزيادة  وترجع -
بعد اعتماد سلسلة جديدة  مدنيين وروحيينمن رواتب القضاة  رتفاع، بشكل أساسي إلى ا9109في الفترة نفسها من العام 

 .00لرواتبهم
 

 .09بموجب سلف خزينةقد تم دفعها أن بعض مخصصات الرواتب واألجور لعناصر الجهاز المدني إلى  وتجدر اإلشارة
 

IV. التقديمات االجتماعية 

 

مليار  010إلى  9100 آب -في كانون الثانيمليار ليرة  111من مليار ليرة،  010بقيمة  ارتفاعاً  التقديمات االجتماعيةشهدت 
ارتفاع المدفوعات المخصصة إلى كل من  نتيجة هذه الزيادة بشكل أساسيقد جاءت و . في الفترة نفسها من العام الجاري ليرة

ويعود سبب الزيادة الرتفاع (. مليار ليرة 5+)الدولة قوى أمن و ( مليار ليرة 99)+، قوى األمن الداخلي (مليار ليرة 50)+الجيش 
تقديمات المرض إضافة إلى ( مليار ليرة 11)+ التقديمات االستشفائية ،(مليار ليرة 71)+ المنح التعليمية الدفعات المتعلقة بكل من

 (.مليار ليرة 1)+ واألمومة
 

V.  المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة 

 

بشكل أساسي من التحويلت إلى تعاونية موظفي الدولة، والتي تتألف ، 01"النفقات األخرى"المدفوعات العائدة إلى فئة  ارتفعت
إدارة  إلى مسألةويعود ذلك . 9100مقارنة بالفترة نفسها من العام ( مليار ليرة 19)+ 9109 آب -كانون الثانيملحوظ في  بشكل

كانون  الذي تم تحويله بين مليار ليرة 011، من أصل مبلغ 00مليار ليرة 10يعود مبلغ حيث  ،توقيت تسديد المدفوعاتو  السيولة
الفترة في فقط مليار ليرة  017 ، مقابل تحويل مبلغ9100، إلى مشروع موازنة إلى تعاونية موظفي الدولة 9109 وآبالثاني 

 .المماثلة من العام الفائت
 

 
 

                                                 
00
من  2100قي عدد كانون األول  2لمزيد من التفاصيل المتعلقة بزيادة رواتب القضاة، الرجاء مراجعة المربع . 2100آب   2تاريخ   05بعد اعتماد القانون رقم  

 .تقرير الرواتب واألجور وملحقاتها
02
مرسوم ، 00/2100/ 0تاريخ   2  ، مرسوم رقم 01/2100/ 2تاريخ  572 مرسوم رقم  ،01/2100/ 0تاريخ  22  مرسوم رقم : المراسيم التالية بموجب 

 ،02/2100/ تاريخ    51مرسوم رقم ، 00/2100/ 0تاريخ   5  مرسوم رقم ، 05/00/2100تاريخ  1   ، مرسوم رقم 00/2100/ 0تاريخ  25  رقم 

 .2102/ /07تاريخ  7   ومرسوم  0/2102/ تاريخ   7 5قم مرسوم ر
0 
مساهمة ( 2)المكافآت، ( 0)أما المكونات األخرى لهذا البند فهي تتضمن . بشكل أساسي من مساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة" النفقات األخرى"يتألف بند  

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

 .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 67 قدره مبلغ بدفع سمح الذي ،20/77/2077 تاريخ 1008 رقم المرسوم بموجب خزينة سلفة خالل من الدفعات هذه تمت  0

 .2077 عام نفقات لتغطية


