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I. مقدمة 

الرواتب واألجور إضافة إلى أساسًا  يتضمنالذي و  ،ى بند مخصصات الرواتب واألجور وملحقاتهاإجمالي اإلنفاق عل شهد
مقارنة  8023 آذار -ثانيال كانونفترة مليار ليرة في  679 ، ليبلغمليار ليرة 82قيمة بإرتفاعًا  ،ات االجتماعيةيمالتعويضات والتقد

 زيادة الرواتب( أ)إلى رئيسي بشكل  االرتفاعويعود هذا  .8028من العام  انفسه لفترةاالمحقق خالل  مليار ليرة 646مع مبلغ 
لى مليار ليرة 99بقيمة  واألجور بقيمة  تراجع   رتفاعوقد قابل هذا اال. تعويضات العائليةمليار ليرة في ال 20بقيمة  ارتفاع( ب)، وا 

 .التي تتألف بشكل أساسي من التحويالت إلى تعاونية موظفي الدولة النفقات االخرىمليار ليرة في  47
بالمائة عن مبلغ  6 نسبته رتفاعا، وذلك ب8023 الفصل األول من العاممليار ليرة في  794واألجور ، بلغت الرواتب وبالّتحديد

 .8028من عام  انفسه الفترةخالل  مليار ليرة المدفوع 962
 من األشهر الثالثة األولىخالل ( ليرة مليار 794من أصل )مليار ليرة  97 بلغت مدفوعات غالء المعيشة والفروقات المختلفة وقد 

 استثناء قيمةلدى . 8028مدفوع خالل الفترة نفسها من العام ال( مليار 962 من أصل)  مليار ليرة 22 مقارنًة بمبلغ، 8023 العام
 فترة مليار ليرة في 927المدفوعة خالل العامين الحالي والسابق، يبلغ مجموع الرواتب واألجور  تقاالفرو و  كل من غالء المعيشة

في المائة، ويعود  23بزيادة قدرها أي ، 8023من العام  انفسه الفترةمليار ليرة في  969مقارنة مع  8028 آذار -كانون الثاني
 .إما بسبب تجنيد عناصر جديدة أو ترقية العناصر الحاليّين االرتفاع في رواتب وأجور الجهاز العسكريإلى  أساسيذلك بشكل 

 
 الرواتب و األجور  على تالفرو قاتأثير دفع : 0جدول رقم 

 3103/3102 3102 آذار -3ك  3103 آذار -3ك   مليار ليرة لبنانية
 %9 487 896 (   تالفروقا دفع مع)  واألجور الرواتب

 %99- 8 18 المدفوعات العائدة لسنوات سابقة

 - 66 - غالء المعيشة 

 %11 894 814 (                                  تالفروقا دفع بدون)  واألجور الرواتب

    العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر
 
 

II.  الرواتب واألجور وملحقاتها 

 
في  86 نسبة مسجالً  إجمالي اإلنفاق األولي، من وملحقاتها المكّون األكبرالرواتب واألجور و مخصصات بند الى اإلنفاق عل يشكل
 .8023و 8028 من العامين آذار -كانون الثاني فترةخالل المائة 

  
 

                                                 
 
وتجدر اإلشارة إلى إن بعض سلف الخزينة  .8023 آذار -مليار ليرة في كانون الثاني 7مقابل  8028 آذار -مليار ليرة لبنانية في كانون الثاني 6هذا المبلغ ال يتضمن الفروقات المدفوعة للجمارك والتي بلغت  

 .نهماتتضمن كل من أساس الراتب وكلفة غالء المعيشة، ما يصّعب عملية الفصل بي

 
 الرواتب واألجور وملحقاتها

 23التقرير الشهري حول البند 
 3102آذار 
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 المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها: 3جدول 
إجمالي نفقات الرواتب 

/2نفقات أخرى  واألجور وملحقاتها التقديمات االجتماعية  
7/ /9التعويضات    مخصصات 

 الرواتب واألجور
 3103 3102 3103 3102 3103 3102 3103 3102 3103 3102 .(ل.مليار ل)

 -3ك
 آذار

 -3ك
 آذار

 -3ك
 آذار

 -3ك
 آذار

 -3ك
 آذار

 -3ك
 آذار

 -3ك
 آذار

 -3ك
 آذار

 -3ك
 آذار

-3ك
 آذار

العسكري الجهاز 717 769 19 19 101 105 1 0 515 817  

 الجيش 131 983 81 81 10 19 4 4 909 084

  /8 الداخلي األمن قوى 843 891 6 6 88 81 0 0 811 861

 /1 العام األمن قوى 18 11 8 8 1 9 4 4 19 91

  /9  الدولة أمن قوى 96 1 8 4 0 8 0 0 08 84

التربوي الجهاز 161 166 15 11 0 0 0 0 195 111  

/0 المدني الجهاز 101 64 16 19 1 0 49 11 101 119  

02 17 02 17 
      

   الدولة موظفي تعاونية

11 14 
        

/3 الجمارك  

اإلنفاق إجمالي 896 487 51 81 101 105 60 11 979 948  

 وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى األمن الداخلي 2662-2669وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن التقديمات االجتماعية ( 2)
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى األمن العام 2662-2669فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن ( 8)
 .من حساب األمانات المدفوعة لقوى أمن الدولة 2662-2669وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام تتضمن التقديمات االجتماعية ( 3)
 .من حساب األمانات وعةمدفتتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة ( 4)
.  ، وال تشمل التقديمات االجتماعية التي ُتدفع من صناديق الجمارك8022تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات، تعويضات خدمة الميدان المدفوعة للجمارك في آذار ( 5)

 . المديرية العامة للمالية المستندات المرفقةيمكن تصنيف التقديمات االجتماعية هذه فقط عندما تستلم 
 .تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات( 9)
 .االجتماعيةالتقديمات تتضمن تقديمات المرض واألمومة والزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم وغيرها من ( 7)
 .صناديق التعاضد الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كرّب عمل تتضمن المكافآت ودعم( 2)

 

III. مخصصات الرواتب واألجور 

 

 A.IIIالجهاز العسكري 

 
مليار  93بقيمة رواتب عناصر الجيش  رتفاعال نتيجةً  ،في المائة 22 بنسبةمخصصات الرواتب واألجور للجهاز العسكري  إرتفعت

  غالء المعيشةسلفة دفع ويمكن ربط هذه الزيادة أيضًا ب .إما بسبب تجنيد عناصر جدد أو بسبب ترقية العناصر الحاليين ،ليرة

  .8023 آذار -ثانيال كانون فترة خالل مليار ليرة 33 تبلغ والتي 8028أيلول  ابتداًء من
 فروقات سلسلة الرتب والرواتب المدفوعات العائدة إلى في ملحوظ انخفاضلجهاز العسكري اأجور قابل هذا االرتفاع في رواتب و 

 فترةالفي  مليار ليرة 0،7مقابل مبلغ  8028 الفصل األول منفي  مليار ليرة 33حيث سجلت  26623 -2669عن األعوام 
 .8023 عامال من انفسه

                                                 

 
وتجدر اإلشارة إلى إن بعض سلف . 8028آب -عائدة لفترة شباط فروقات اتعوجزء من مدفو  8028 2و ك 8، ت2، تشهر أيلولأ عن مدفوعات غالء المعيشة مدفوعات ، تضمنت8028خالل العام  8

 .الخزينة تتضمن كل من أساس الراتب وكلفة غالء المعيشة، ما يصّعب عملية الفصل بينهما
. 2662-2669لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام  8022-8006الذي نص على فتح االعتمادات الالزمة في موازنات  8002كانون األول  32تاريخ  93تتم هذه الدفعات بموجب القانون  3

 .26-22، ص 8006للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة تقرير المالية العامة للعام 
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 322من  رتفاعاً إ لجهاز العسكريل مخصصات الرواتب واألجور تسجل، األخرىفروقات الو  مدفوعات غالء المعيشةوعند استثناء 
 .بالمائة 80 بلغت زيادةبأي  ،مليار ليرة 459مليار ليرة إلى 

  
 تأثير المدفوعات العائدة لسنوات سابقة على رواتب وأجور الجهاز العسكري : 2جدول 

3103/3102 3102 آذار -3ك  3103 آذار -3ك    .(ل.مليار ل) 

( مع دفع الفروقات)الرواتب واألجور  717 769 18%  

 6991 -6991فروقات سلسلة الرتب والرواتب   99 8 98%-

 غالء المعيشة  - 99 -

(بدون دفع الفروقات)الرواتب واألجور  161 758 20%  

 وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر      

 

B.III الجهاز التربوي 

 
كانون  فترة المائة فيفي  4 الحاصل على صعيد مخصصات الرواتب واألجور للجهاز التربوي، والبالغ رتفاعااليمكن تفسير 

 : بما يلي ،8023 آذار -الثاني
  مقابل ال شيء خالل الفترة نفسها 8023آذار  –مليار ليرة خالل فترة كانون الثاني 84دفع كلفة غالء المعيشة البالغة ،

 . 8028من العام 
   على التوالي، ويعود ذلك بشكل أساسي  المتمّرنين مليار ليرة في رواتب أساتذة التعليم األساسي والثانوي 6إرتفاع بقيمة

 . إلى االختالف في توقيت الدفعات
  أو جدد أساتذة تعيينمليار ليرة في رواتب أساتذة التعليم األساسي لدى المديرية العامة للتعليم، إما بسبب  5إرتفاع بقيمة ،

 .الحاليين ساتذةبسبب ترقية األ
االستثنائية  األربعة درجاتالفروقات المخصصة ل اتدفعال نخفاض فيااالرتفاع في رواتب وأجور الجهاز التربوي هذا قابل 

. في المديرية العامة للتعليم المهني والتقنيمن الفئتين الثانية والثالثة  أفراد الهيئة التعليميةأساتذة التعليم الثانوي والى  إلىالممنوحة 
إضافًة إلى ذلك،  .8023 آذار -مقابل ال شيء في كانون الثاني 8028في كانون الثاني   ليرة لبنانية مليار 80بلغت هذه الدفعة 

مليار ليرة في رواتب  7مما أّدى إلى زيادة إجمالية صافية بقيمة مليار ليرة،  20قيمة إنخفضت الدفعات إلى األساتذة المتعاقدين ب
  .الجهاز التربويوأجور 

مليار ليرة لبنانية أي  4بقيمة  إرتفاعاً مدفوعات غالء المعيشة والفروقات األخرى، تسجل رواتب وأجور الجهاز التربوي وعند استثناء 
 .بالمائة 3بنسبة 

 
 
 
 
 

                                                 
مليار ليرة  لتغطية الفروقات المتعلقة بالدرجات األربعة االستثنائية،  30، والذي سمح بدفع مبلغ 8022 لكانون األو  86الصادر بتاريخ  7342هذه الدفعة من خالل سلفة خزينة وذلك بموجب المرسوم رقم تمت  4

 .32/20/8022و 2/2/8020للفترة الممتدة بين 
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 تأثير المدفوعات العائدة لسنوات سابقة على رواتب وأجور الجهاز التربوي : 4جدول 

3102/3103 3103 آذار -3ك             3102 آذار -3ك   .(ل.مليار ل) 

( وغالء المعيشة مع دفع الفروقات)الرواتب واألجور  161 166 4%  

-100% - 18 
وسلسلة الرتب  فروقات الدرجات االستثنائية

 6991   -6991والرواتب 

 غالء المعيشة  - 10 -

(بدون دفع الفروقات)الرواتب واألجور  159 187 3%  

 وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر       

 

 C.IIIالجهاز المدني 

 
سلسلة الرتب  فروقات انخفاض جزئي إلىبشكل مليار ليرة  29في المدفوعات المخصصة للجهاز المدني والبالغ  االنخفاضيعود 

مليار ليرة  27والتي بلغت  8006-8005عن األعوام   صرف العمالت األجنبيةوفروقات  2662-2669 عن األعوام والرواتب
قابل . 8023 آذار -في كانون الثاني وال شيء مليار ليرة 0،3مقابل  ،8028 آذار -في كانون الثاني مليار ليرة على التوالي 6و

في مقابل ال شيء  8023 العام من األشهر الثالثة األولىخالل مليار ليرة  20 كلفة غالء المعيشة البالغةهذا االنخفاض دفع 
 .8028من العام  انفسه فترةال

الشكل على جاءت  8023الفصل األول من العام خالل  فئات التي شهدت انخفاضاً أبرز ال إن ، دارياإل التصنيفمن منظار 
 تدنياً شهدت  التي، و موظفي وزارة االتصاالت (3) إضافة إلى،  القضاة (8)، الدبلوماسيون في البعثات خارج لبنان (2: )التالي
 .على التوالي مليار ليرةو مليار ليرة  3مليار ليرة،  6بقيمة 

 تم إلى تفاوت ملحوظ في توقيت دفعات الرواتب الشهرية، حيث يعود االنخفاض في الدفعات للدبلوماسيين في البعثات خارج لبنان
مليار ليرة كفروقات صرف  6باإلضافة إلى مبلغ  ،8020مليار ليرة عن العام  5مبلغ  دفع 8028 آذار -خالل فترة كانون الثاني

  .  8023خالل الفترة نفسها من العام  عن الفئتين العمالت األجنبية، مقابل ال شيء
في  2نسبة ب إرتفاعاً المدني لجهاز ل مخصصات الرواتب واألجور تسجل، مدفوعات غالء المعيشة والفروقات األخرىثناء وعند است

 .المائة
 

  مدنيتأثير المدفوعات العائدة لسنوات سابقة على رواتب وأجور الجهاز ال: 5جدول 

3103/3102 3103 آذار -3ك             3102 آذار -3ك   .(ل.مليار ل) 

( مع دفع الفروقات وغالء المعيشة)الرواتب واألجور  101 64 16%-  

-98% 
4 81 

   -6991سلسلة الرتب والرواتب فروقات 
6991 

- 
- 9 

وزارة  -لعمالت األجنبيةافروقات صرف 
 الشؤون الخارجية

 غالء المعيشة  - 84 -

 فروقات أخرى 8 4 95%-

(الفروقاتبدون دفع )الرواتب واألجور  48 44 1%  

 وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر       

                                                 
 .8028في تقرير الرواتب واألجور لشهر شباط  8أسعار صرف العمالت، الرجاء مراجعة المربع للمزيد من المعلومات عن فروقات  5
 .التصنيف اإلداري يقوم على تصنيف النفقات العامة بحسب الوزارات واإلدارات المستفيدة منها 9
 .المحاسبة والقضاة في مجلس شورى الدولة بمن فيهم القضاة الروحيين، القضاة المدنيين المتمرنين في معهد القضاة، القضاة في ديوان 7
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IV. التقديمات االجتماعية 

 

في  مليار ليرة 205إلى  8028 آذار -في كانون الثانيمليار ليرة  208من مليار ليرة،  3بقيمة  قديمات االجتماعيةالتّ  إرتفعت
قوى األمن المدفوعات المخصصة إلى كل من  إرتفاعبشكل أساسي نتيجة  زيادةال ههذ توقد جاء. من العام الجاري انفسه لفترةا

 (.مليار ليرة 8) واألمن العام (مليار ليرة 7) الداخلي

مليار  9 بقيمةالتقديمات اإلستشفائية في  الزيادةرئيسي إلى بشكل  قوى األمن الداخليالّتقديمات إلى  في رتفاعاال يعود ،حديدوبالت
أّما بالنسبة . االجتماعيةتقديمات المليار ليرة لبنانية في  3بقيمة  تراجعمقابل  مليار ليرة، 8بقيمة  التقديمات الطّبية وفي ليرة،

 .تعويضات المرض واألمومة إلىيعود  زيادةال هإن السبب الرئيسي وراء هذف، األمن العامإلى  المخصصة للتقديمات

مليار ليرة في الدفعات إلى قوى أمن الدولة، وذلك نتيجًة لتدني المنح التعليمية  4انخفاض بقيمة سابقَا الزيادات المذكورة هذه قابل 
 .مليار ليرة 3بقيمة 

 .في توقيت الدفعاتتباين تعود باألغلب إلى الو تجدر اإلشارة إلى أن هذه التغيرات 

 

V.  المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة 

بشكل أساسي من التحويالت إلى تعاونية موظفي الدولة، والتي تتألف ، 2"النفقات األخرى"إلى فئة  المدفوعات العائدة شهدت
 ويعود ذلك إلى مسألة. 8028مقارنة بالفترة نفسها من العام  8023 آذار -كانون الثاني مليار ليرة خالل فترة  47بقيمة  نخفاضاً ا

 .توقيت تسديد الدفعاتو  إدارة السيولة

 

VI. العائدة إلى الجمارك المدفوعات  

 
من  ةالمماثل لفترةبا مقارنة 8023الفصل األول من العام  خاللمليار ليرة  4 بلغ انخفاضاً شهدت المدفوعات العائدة إلى الجمارك 

-2669 عن األعوام ، حيث بلغت فروقات سلسلة الرتب والرواتبالفروقاتنتيجة جاء هذا الفرق بشكل أساسي . 8028العام 
كلفة غالء  بلغت، بينما 8023من العام  انفسه فترةمقابل ال شيء في ال 8028 آذار -مليار ليرة في كانون الثاني 6 قيمة 2662
 . 8023 العام من ىاألول شهر الثالثةمليار ليرة لبنانية خالل األ 7  المعيشة

فترة مليار ليرة خالل  8بقيمة  انخفاضاً تشهد المدفوعات العائدة إلى الجمارك ، األخرى اتفروقالو غالء المعيشة  كلفةوعند استثناء 
 .8023من العام  آذار -كانون الثاني

                                                 
 
مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها ( 8)المكافآت، ( 2)أما المكونات األخرى لهذا البند فهي تتضمن . بشكل أساسي من مساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة" النفقات األخرى"يتألف بند  

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

 
 .أساس الراتب وكلفة غالء المعيشة، ما يصّعب عملية الفصل بينهما تجدر اإلشارة إلى إن بعض سلف الخزينة تتضمن كل من 
 



 3102 آذار – لرواتب واألجور وملحقاتهاتقرير ا
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

   1         : تلفون

   1         : فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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