
 
 

 

I. مقدمة 

الرواتب واألجور  بشكل رئيسيالرواتب واألجور وملحقاتها، والذي يتضمن و مخصصات الى بند اإلنفاق عل إجماليارتفع 
مليار  4،308من  ،في المائة( 4.2) مليار ليرة 66بقيمة  ،أخرى مدفوعاتو  ات االجتماعيةيموالتقد إضافة إلى التعويضات

أبرز  إن .4022 من العام آب -كانون الثاني مليار ليرة في 4،368إلى  4028 من العام آب -كانون الثاني فيليرة 
  لسلك العسكريا لصالح ساسيةجور األدفعات مخصصات الرواتب واأل ارتفاع )أ( تكمن فيهذا اإلرتفاع وراء األسباب 

مساهمات اشتراكات و  ارتفاع نتيجة خرى"األ مدفوعات"ال مجموع في مليار ليرة 86 زيادة بقيمة )ب(ومليار ليرة،  63بقيمة 
مليار  42بقيمة انخفاض هذه الزيادات قابل خرى، أمن ناحية  .ليرة مليار 44بحوالي  الدولة تعاونية موظفيلصالح الدولة 
 لصالحمليار ليرة في مخصصات الرواتب واألجور األساسية  20تراجع بقيمة  "،ة"التقديمات اإلجتماعي مجموع فيليرة 

 .مليار ليرة 6 بقيمةرواتب الجمارك تعويضات و  فيإنخفاض  باإلضافة إلىلجهاز المدني، ا
 

في المائة من مجموع  43 ةنسب سجلتحيث  ،اإلنفاق األولي مجموع منوتشكل الرواتب واألجور وملحقاتها المكون األكبر 
 4022من العام  آب -كانون الثانيخالل في المائة  80و ،4028 من العام آب -كانون الثانيالنفقات األولية خالل 

 .(2مراجعة الرسم البياني  يرجى لمزيد من المعلومات،)
 

 3112 آب -وكانون الثاني 3112 آب -: مكّونات االنفاق األولي خالل كانون الثاني1الرسم البياني 
 

 
 
 

 3112و 3112 ينمن العام آب -كانون الثاني-: المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها1جدول 
إجمالي نفقات الرواتب 

 واألجور وملحقاتها
/6نفقات أخرى  /5التقديمات االجتماعية   /4التعويضات    

 مخصصات

 )مليار ل.ل.( الرواتب واألجور

4104 4102 4104 4102 4104 4102 4104 4102 4104 4102 

 الجهاز العسكري 1,303 1,371 51 53 405 384 1 1 1,760 1,810

 الجيش 833 872 32 33 265 213 0 0 1,130 1,119

 قوى األمن الداخلي  377 392 16 16 111 134 0 0 504 543

 قوى األمن العام  71 83 2 2 21 28 1 1 95 114

 قوى أمن الدولة   22 23 1 1 7 9 0 0 31 34

 الجهاز التربوي  538 543 48 41 0 0 0 12 587 596

 / 0الجهاز المدني  234 224 46 45 3 3 25 28 308 300

139 117 139 117       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /4 الدولة

 /2الجمارك          31 25

 إجمالي اإلنفاق 2,075 2,137 145 139 408 387 144 180 2,803 2,869

 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)

 
 الرواتب واالجور وملحقاتها

 التقرير الشهري

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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غير  ينسلكين التربوي والمدني. إال أن توزيع المبلغ بين هذين السلكأفراد الالمستفيدين من تقديماتها من  تتوزع علىإن مساهمة الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة  (2)

 في بند منفصل. ممكن، لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة
 هايمكن تصنيف والتي ال تشمل التقديمات االجتماعية التي تُدفع من صناديق الجماركلكنها تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات  (3)

 .ثبوتيةفقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبافية وغيرها من التعويضات )مل اإلضتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات الع (4)
 العسكري حصراً. سلكالمقدمة لل، ووغيرها من التقديمات االجتماعية الطبابة، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،موظفو مجلس 2المكافآت )دفعات ( 1) :وهي تتضمن  عسكريةاللألجهزة غير  النفقات االخرىتدفع  (6)

( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية 3النواب، القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)
 اع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.لموظفي القط

 

II.  الرواتب واألجور وملحقاتهاتفصيل 

 

مليار ليرة  4،281 األساسية واألجوربلغت الرواتب ، الرواتب واألجور وملحقاتهاو مخصصات الإجمالي اإلنفاق على من 
 نتجتوقد  .4028مدفوع خالل الفترة نفسها من العام المليار ليرة  4،010 مبلغ مقارنًة مع ،4022 آب -كانون الثاني في

مليار ليرة  0و (في المائة 0.4) مليار ليرة 63بقيمة  والتربوي العسكري ينسلكالرواتب وأجور ارتفاع  عنالزيادة األخيرة 
  .المائة(في  2.2مليار ليرة ) 20بقيمة  المدني هازجال رواتب وأجور نخفاض فياقابل م ،في المائة( على التوالي 0.8)

 
A.II. العسكري سلكمخصصات الرواتب واالجور لل 

 :ةنتيج بشكل رئيسي ،العسكري سلكلل األساسية جوراألو رواتب الفي مخصصات ة في المائ 0البالغ ، السنوياالرتفاع  يأتي
تجنيد  مليار ليرة نتيجة 20ولقوى األمن الداخلي بقيمة  مليار ليرة 48بقيمة الدائمين  الجيش عناصرزيادة المدفوعات ل)أ( 

 ،مليار ليرة 28 حواليتعويضات البعثات خارج لبنان والتدريب ب قيمة ارتفاع )ب( ،عناصر جدد أو ترقية العناصر الحاليين
 .ينمرنالمترواتب في  مليار ليرة 3زيادة  مليار ليرة نتيجة 24 بحوالي األمن العامقوى زيادة مخصصات  (ج)و

 

B.II. التربوي سلكمخصصات الرواتب واألجور لل   

 :نتيجة التربوي سلكالدفعات لصالح ال فيمليار ليرة  0بقيمة االرتفاع جاء 

   مليار ليرة في الرواتب واألجور األساسية لألساتذة المتعاقدين في المديرية العامة للتربية 20بقيمة إرتفاع، 
 .4028العام مع مقارنة  4022 آب -زيادة عدد االساتذة المتعاقدين في كانون الثاني نتيجة

  بقيمة لتعليم المهني والتقني ل العامة مديريةالين في مرنالمتألساتذة لدفعات الرواتب واألجور األساسية  زيادة
 تفاوت في توقيت الدفعات.النتيجة  مليار ليرة 4

 في بتدائيفي التعليم اال الدائمين ذةاتسألا وأجور رواتبفي مليار ليرة  20بقيمة  انخفاض أعاله المذكور االرتفاعقابل 
 .الفئةهذه  نتيجة انخفاض عدد االساتذة في  المديرية العامة للتربية

 

C.II. المدني سلكمخصصات الرواتب واالجور لل 

بالفترة  مقارنةً  4022 من العام آب -كانون الثانيخالل  مليار ليرة 20المدني بحوالي  سلكالدفعات لصالح ال انخفضت
بعثات السلك الدبلوماسي خارج األراضي سجلت المدفوعات لصالح  ،اإلداري. من منظار التصنيف 4028نفسها من العام 



 
 

 

بلغت وكانت هذه الفروقات قد . الفروقات تعاو دفتراجع ممليار ليرة( نتيجة  3خالل هذه الفترة ) األبرز نخفاضإلاللبنانية ا
فقط خالل الفترة نفسها من العام  ليرة مليار 8 مع مبلغمقارنة ، 4028 من العام آب -كانون الثانيخالل مليار ليرة  28

4022. 

 

III. التقديمات االجتماعية 

 

 مليار ليرة 203 بعد أن سجلت ،4022 آبنهاية مع  )مليار ليرة 42( في المائة 0 بنسبةالتقديمات االجتماعية  انخفضت
تدني  إلىساسي أبشكل  نخفاضاال هذايعود العسكري.  سلكال لصالح التعويضاتفي  نخفاضاال عاكسةً  ،4028 العامفي 

التعويضات  في مليار ليرة 1مليار ليرة و 48بقيمة طغى على الزيادة  ما مليار ليرة، 04الجيش بقيمة  لصالح الدفعات
 .على التوالي قوى األمن العامو  األمن الداخليقوى المدفوعة ل

 

 مليار ليرة( 06في كل من نفقات االستشفاء ) التدني نتيجة الجيشلصالح التقديمات  في االنخفاض ءجا، تفصيلالوب
 4بقيمة مليار ليرة وتقديمات الوفاة  0بقيمة  قابل هذا االنخفاض زيادة في منح الزواج مليار ليرة(. 0والمرض واألمومة )

 .مليار ليرة

 

 منح التعليم االرتفاع فيمن ناحية أخرى، قابل هذا االنخفاض ارتفاع في التقديمات المخصصة لقوى األمن الداخلي نتيجة 
 .مليار ليرة 1الجتماعية بقيمة تقديمات االوفي  مليار ليرة 8بقيمة 

 

من في كل  مليار ليرة 4بقيمة رتفاع انتيجة مليار ليرة  1بقيمة  األمن العامقوى التقديمات لصالح  ارتفعت، ذلك فة إلىاإض
 المرض واألمومة.و  نفقات االستشفاء، منح التعليم

 

IV.  المدفوعات العائدة إلى الجمارك 
 

آب  –مليار ليرة( خالل فترة كانون الثاني 6في المائة ) 23 بحوالي اً شهدت المدفوعات العائدة إلى الجمارك انخفاض
في مليار ليرة  8بقيمة دفعات . يعود سبب هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى 4028من العام ذاتها  مقارنة بالفترة  4022

 .4028 من العامآب  -كانون الثاني، و التي تم دفعها خالل 4024-4022للعام الدراسي العائدة منح التعليم 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 151159/5 1 161: تلفون

 151151 1 161: فاكس

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يالموقع االلكترون
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