
 
 

 

I. مقدمة 

الرواتب واألجور وملحقاتها، والذي يتضمن أساسًا الرواتب واألجور إضافة و مخصصات الى بند اإلنفاق عل إجمالي انخفض
 فيمليار ليرة  95451من  ،في المائة( 5) مليار ليرة 66بحوالي  خر األنفقات الو  ات االجتماعيةيموالتقد، التعويضاتإلى 

في  5بنسبة  التراجعأتي هذه ي .1094 نيسان -كانون الثاني مليار ليرة في 95313إلى  1093 نيسان -كانون الثاني
مليار ليرة،  16بقيمة  "النفقات االخر ""و مليار ليرة 51بقيمة  االجتماعيةالتقديمات نخفاض انتيجة أساسي المائة بشكل 

واألجور  رواتبالفي اإلنخفاض إرتفاع  اهذ قابل .الدولة تعاونية موظفي لصالحمن مساهمة الدولة تتكون بمعظمها والتي 
 مليار ليرة. 12بقيمة  األساسية

في المائة من  12 ةنسب تي مثلتوال ،المكون األكبر ضمن اإلنفاق األوليوتشكل المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها 
 1094في المائة للفترة عينها من العام  30و 1093نيسان  –الفترة الممتدة من كانون الثاني مجموع النفقات األولية خالل 

 (.9لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الرسم البياني )
 

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

 
 
 

 3112 نيسان -وكانون الثاني 3112 نيسان -كانون الثاني-: المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها1جدول 
نفقات الرواتب إجمالي 

 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 654 622 46 49 429 020 0 0 909 294

 الجيش 034 060 33 33 356 36 0 0 522 501

قوى األمن  385 344 8 8 36 40 0 0 460 499

 الداخلي 

قوى األمن  66 06 3 3 36 40 3 3 50 69

 العام 

 قوى أمن الدولة   33 34 0 3 3 0 0 0 09 06

 الجهاز التربوي  491 494 42 42 1 1 1 0 499 496

 / 0الجهاز المدني  009 004 45 42 4 1 05 04 052 049

44 91 44 91       

مساهمة الدولة 

لصالح تعاونية 

 موظفي

   /4 الدولة

 /2الجمارك          06 02

 إجمالي اإلنفاق 0129 0169 92 92 441 020 26 61 0459 0292

 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (3)
 أفراد الجهازين التربوي والمدني. إال أن توزيع المبلغ بين هذين الجهازينالمستفيدين من تقديماتها من  تتوزع علىإن مساهمة الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة  (4)

 في بند منفصل. غير ممكن، لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة
 هايمكن تصنيف والتي التي تُدفع من صناديق الجماركال تشمل التقديمات االجتماعية لكنها تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات  (6)

 .ثبوتيةفقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
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 2013نيسان  -كانون الثاني
الرواتب واألجور والمنافع 
 اإلجتماعية

 تحويالت إلى كهرباء لبنان

معاشات التقاعد وتعويضات 
 نهاية الخدمة

 التحويالت إلى البلديات

 المستشفيات
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 2014نيسان  -كانون الثاني
الرواتب واألجور والمنافع 
 اإلجتماعية

 تحويالت إلى كهرباء لبنان

معاشات التقاعد وتعويضات 
 نهاية الخدمة

 التحويالت إلى البلديات

 المستشفيات

 النفقات األخرى

 
 الرواتب واالجور وملحقاتها

 التقرير الشهري

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

 نيسان

4104 



 
 

 

 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبمل اإلضافية وغيرها من التعويضات )تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات الع (0)
 جهاز العسكري حصراً.المقدمة لل، ووغيرها من التقديمات االجتماعية الطبابة، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،جالزوا،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،موظفو مجلس 4المكافآت )دفعات ( 3) :وهي تتضمن  عسكريةاللألجهزة غير  النفقات االخرىتدفع  (3)

( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية 6النواب، القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 لموظفي القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

 

II. الرواتب واألجور وملحقاتها 

 

مليار ليرة  95061جور واألبلغت الرواتب  ،الرواتب واألجور وملحقاتهاو مخصصات الإجمالي اإلنفاق على بند من ضمن 
يعود  .1093مدفوعة خالل الفترة نفسها من العام المليار ليرة  95031مقارنًة مع  ،1094 نيسان -خالل فترة كانون الثاني

 في رتفاعاإلى إل 1094نيسان  –الفترة الممتدة من كانون الثاني خالل  المسجل في المائة 3بنسبة  سبب االرتفاع
لصالح جور مخصصات الرواتب واأل قابله إنخفاض في ،بالمائة( 5) مليار ليرة 31بقيمة  مخصصات الجهاز العسكري

على  التربويلجهاز لصالح اجور مخصصات الرواتب واألفي حين حافظت  بالمائة(، 5مليار ليرة ) 5بقيمة  لجهاز المدنيا
 .من العام السابقالفترة نفسها مستو  مماثل لذلك المحقق خالل 

 
A.II. مخصصات الرواتب واالجور للجهاز العسكري 

زيادة  ةنتيج مليار ليرة( 31في المائة ) 5العسكري والبالغ  الجهازجور وأفي مخصصات رواتب  السنوياالرتفاع  يأتي
مليار ليرة إّما بسبب تجنيد عناصر جدد أو بسبب ترقية العناصر  94يمة بق قو  األمن الداخلي)أ(  :المدفوعات لكل من

 1بقيمة تعويضات البعثات خارج لبنان والتدريبات  ارتفاعبشكل أساسي نتيجة  مليار ليرة 99الجيش بقيمة )ب(  ،الحاليين
كل  ينوالمتدربالدائمين  رواتب العناصرلزيادة الحاصلة في ا مليار ليرة نتيجة 6بقيمة  األمن العامقو   )ج(، ومليار ليرة
 .مليار ليرة 3بقيمة 

  
B.II.  التربويمخصصات الرواتب واالجور للجهاز 

يمكن  ،1094 نيسان -مليار ليرة  خالل كانون الثاني 9بحوالي طفيفًا إرتفاعًا الدفعات لصالح الجهاز التربوي سجلت 
 :ةالتالي األمورب هتفسير 

  مليار ليرة  1ألستاذة المتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بقيمة ازيادة في نفقات رواتب وأجور
خالل  1091/1093تم تسديد الرواتب واألجور العائدة للعام الدراسي  يثح ،نتيجة التفاوت في توقيت الدفعات

 .1093شهر تشرين األول 

  ثانويين في التعليم االبتدائي والبر دالمتساتذة األمليار ليرة في نفقات رواتب وأجور  4ارتفاع بقيمة. 

 ساتذة التعليم االبتدائي في المديرية أجور أمليار ليرة في رواتب و  2انخفاض بقيمة المذكورة أعاله  الزيادات قابل
 ستاذة في التعليم االبتدائي.نتيجة انخفاض عدد األللتربية العامة 

III. التقديمات االجتماعية 

 
 نيسان -مليار ليرة في كانون الثاني 140(، من في المائة 15)مليار ليرة  51بقيمة التقديمات االجتماعية إنخفضت 
الجيش  الدفعات لصالح إنخفاضنتيجة أساسي ، بشكل 1094مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  929لى إ 1093



 
 

 

من العام األقو  مليار ليرة( و  13الداخلي )األمن قو   زيادة في التقديمات اإلجتماعية لصالح مقابل ،مليار ليرة( 10)
 مليار ليرة(. 91)
 

 ئيةاالستشفاالنفقات مليار ليرة و  61منح التعليم بقيمة  تراجعنتيجة  الجيش  التقديمات لصالح نخفاضا ءجابالتحديد، 
 الوفاة.  نح م فيمليار ليرة  96بحوالي إرتفاع قابل م ،مليار ليرة 41بقيمة 

 
 نتيجةً هو مردها بشكل أساسي فمليار ليرة،  13 البالغة التقديمات لصالح قو  األمن الداخليالزيادة في فيما يتعلق بأما 
. مليار ليرة 3نفقات المرض بقيمة مليار ليرة(، و  1اإلجتماعية ) تقديماتمليار ليرة(، ال 96لزيادة في نفقات اإلستشفاء )ل

 .مليار ليرة 3المنح التعليمية لصالح قو  األمن الداخلي بقيمة  االشارة أنه تم تسجيل انخفاض في رتجد
 
نفقات  دفعاترتفاع انتيجة  بشكل أساسي مليار ليرة( 91األمن العام )قو  الزيادة في التقديمات لصالح  اءتج

 مليار ليرة. 1المرض واألمومة بقيمة مليار ليرة و  3بقيمة   منح التعليممليار ليرة،  6بقيمة اإلستشفاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 483056/8 3 433: تلفون

 483054 3 433: فاكس

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يالموقع االلكترون
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