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I. مقدمة 

إضافة إلى الرواتب واألجور أساسًا  يتضمنالذي و  ،الرواتب واألجور وملحقاتهاو مخصصات الى بند إجمالي اإلنفاق عل ارتفع
 كانونمليار ليرة في  5002 إلى 2402 يلولأ -كانون الثانيفي خالل  مليار ليرة 5403من  ،ات االجتماعيةيمالتعويضات والتقد

 مليار ليرة 021بقيمة  واألجور زيادة الرواتبإلى رئيسي بشكل مليار ليرة  69 البالغ االرتفاعويعود هذا  .2405 يلولأ -ثانيال
مليار ليرة في رواتب وأجور الجهاز التربوي من جراء البدء بدفع سلفة غالء المعيشة لهذه الفئة  62ناتجة بمعظمها عن زيادة بقيمة 

التي تتألف بشكل أساسي  النفقات االخرى فيمليار ليرة  59بقيمة  عاً تراج رتفاع. وقد قابل هذا اال2402اعتبارًا من تشرين األول 
 .مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية 00باإلضافة إلى انخفاض بقيمة  ،من التحويالت إلى تعاونية موظفي الدولة

في مليار ليرة  2204مبلغ مقارنًة مع  2405 أيلول -الثاني كانونفترة مليار ليرة في  2551واألجور ، بلغت الرواتب وبالتحديد
 بالمائة. 9 نسبته رتفاعاوذلك ب 2402من عام الفترة نفسها 

مع مقارنًة  ،2405 يلولأ -كانون الثانيفترة خالل  ليرة( مليار 2551مليار ليرة )من أصل  0ما قيمته  1بلغت الفروقات المختلفة
المدفوعة  تقاالفرو  استثناء قيمةلدى . 2402خالل الفترة نفسها من العام  ة( مدفوعليرة مليار 2204 مليار ليرة )من أصل 64

مقارنة مع  2402 يلولأ -كانون الثاني فترة مليار ليرة في 2024خالل العامين الحالي والسابق، يبلغ مجموع الرواتب واألجور
بشكل مليار ليرة  203الزيادة البالغة عود تو  .في المائة 04بزيادة قدرها أي ، 2405من العام  انفسه الفترةمليار ليرة في  2559
التوظيفات . كما ساهمت للجهاز العسكري 24022اعتبارًا من أيلول تدريجيًا التي بدأ تسديدها  مدفوعات غالء المعيشةإلى  أساسي

 .الفارق ازيادة هذفي  الجديدة و/أو ترقية الموظفين الحاليين
 

 الرواتب واألجور  على تالفروقا: تأثير دفع 0جدول رقم 

 3103/3102 3102 ايلول -3ك 3103 ايلول -3ك   مليار ليرة لبنانية

 %6 2,337 2,210 (   تالفروقا دفع مع)  واألجور الرواتب

 %99- 1 90 المدفوعات العائدة لسنوات سابقة

 %10 2,336 2,120 (                                  تالفروقا دفع بدون)  واألجور الرواتب

    العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 

II.  الرواتب واألجور وملحقاتها 

 
إجمالي  ضمنبعد التحويالت األخرى من  ثاني أكبر مكّون وملحقاتهاالرواتب واألجور و مخصصات بند الى اإلنفاق عل يشكل

في المائة خالل الفترة نفسها من العام  22و 2402 من العام يلولأ -كانون الثاني فترةخالل في المائة  50 مسجالً  اإلنفاق األولي،
2405 . 

                                                 
1

 . ال شيء خالل العام الجاريمقابل  2402 ايلول -مليار ليرة في كانون الثاني 6هذا المبلغ ال يتضمن الفروقات المدفوعة للجمارك والتي بلغت  

2
 .2102، إال أن عملية دفعها بدأت في أيلول 2102مدفوعات غالء المعيشة أصبحت نافذة منذ شباط إن  

 
 الرواتب واألجور وملحقاتها

 05التقرير الشهري حول البند 
 3102أيلول 
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 : المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها3جدول 

إجمالي نفقات الرواتب 
/2نفقات أخرى  واألجور وملحقاتها التقديمات االجتماعية  

1/ /9التعويضات    مخصصات 
 الرواتب واألجور

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

 ايلول
 -3ك

 ايلول
 -3ك

 ايلول
 -3ك

 ايلول
 -3ك

 ايلول
 -3ك

 ايلول
 -3ك

 ايلول
 -3ك

 ايلول
 -3ك

 ايلول
 -3ك

 ايلول
العسكري الجهاز 8449 8499 99 96 494 448 3 2 8691 8691  

 الجيش 909 929 22 21 291 282 2 0 0220 0221

  /1 الداخلي األمن قوى 298 424 15 08 029 021 0 0 240 219

 /2 العام األمن قوى 92 81 2 2 09 22 1 1 91 018

  /3  الدولة أمن قوى 24 22 2 2 13 8 0 0 90 22

التربوي الجهاز 521 986 36 95 0 0 0 0 557 996  

/4 المدني الجهاز 244 294 49 95 4 3 258 899 466 444  

029 091 029 091 
      

   الدولة موظفي تعاونية

64 64 
        

/5 الجمارك  

اإلنفاق إجمالي 2285 2664 864 896 491 449 254 891 6549 6842  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 األمانات.من حساب  المدفوعة لقوى األمن الداخلي 0662-0669وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( تتضمن التقديمات االجتماعية 0)
 من حساب األمانات. المدفوعة لقوى األمن العام 0662-0669فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( تتضمن 2)
 من حساب األمانات. المدفوعة لقوى أمن الدولة 0662-0669وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( تتضمن التقديمات االجتماعية 5)
 من حساب األمانات. مدفوعةارة الصحة العامة ( تتضمن رواتب لوز 0)
، وال تشمل التقديمات االجتماعية التي ُتدفع من صناديق الجمارك.  2400( تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات، تعويضات خدمة الميدان المدفوعة للجمارك في آذار 3)

 هذه فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات المرفقة. يمكن تصنيف التقديمات االجتماعية 
 ( تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات.9)
 االجتماعية.التقديمات ( تتضمن تقديمات المرض واألمومة والزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم وغيرها من 1)
 .تتضمن المكافآت ودعم صناديق التعاضد الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كرّب عمل (2)

 

III. مخصصات الرواتب واألجور 

 

 A.IIIالجهاز العسكري 

 
الدفعات المخصصة إلى  رتفاعال نتيجةً  ،مليار ليرة( 22) في المائة 0 بنسبةمخصصات الرواتب واألجور للجهاز العسكري  إرتفعت

مليار  5) العامقوى األمن و)ج(  ،(مليار ليرة 02)الجيش  (ب) مليار ليرة(، 22)أ( قوى األمن الداخلي )في  الدائمين عناصرال
ية قإضافة إلى تجنيد عناصر جدد و/أو تر الرواتب واألجور المحتسبة من ضمن غالء المعيشة  كلفة دفع بسبب ، وذلك(ليرة

 الحاليين.العناصر 
عن  فروقات سلسلة الرتب والرواتب المدفوعات العائدة إلى في انخفاضلجهاز العسكري اأجور قابل هذا االرتفاع في رواتب و 

 فترةالفي  مليار ليرة 4،1مقابل مبلغ  ،2402 أيلول –فترة كانون الثانيفي  مليار ليرة 55حيث سجلت  06623 -0669األعوام 
 .2405 عامال من انفسه

                                                 

 
. 0662-0669لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام  2400-2446الذي نص على فتح االعتمادات الالزمة في موازنات  2442كانون األول  50تاريخ  95تتم هذه الدفعات بموجب القانون  3

 .06-02، ص 2446للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة تقرير المالية العامة للعام 
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 ،مليار ليرة 0093مليار ليرة إلى  0000 من لجهاز العسكريل مخصصات الرواتب واألجور ترتفع، فروقاتال قيمةوعند استثناء 
 .مليار ليرة( 30) بالمائة 0 زيادةبأي 

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

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

 الرواتب واألجور )مع دفع الفروقات(  1,445 1,466 1%

 1991 -1991فروقات سلسلة الرتب والرواتب   33 1 98%-

 الرواتب واألجور )بدون دفع الفروقات( 1,411 1,465 4%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة      

 

B.III الجهاز التربوي 

 
 -في المائة خالل فترة كانون الثاني 02في مخصصات الرواتب واألجور للجهاز التربوي، والبالغ  الحاصلاالرتفاع  يمكن تفسير

أساتذة  (،مليار ليرة 25) إرتفاع في رواتب أساتذة التعليم األساسي لدى المديرية العامة للتربية: عوامل التاليةبال، 2405 أيلول
 .مليار ليرة( 26) في رواتب أساتذة التعليم الثانوي لدى المديرية العامة للتربيةو  (مليار ليرة 51) نوي المتمّرنينالتعليم األساسي والثا

المتعلقة  في توقيت الدفعات ، االختالفدفع كلفة غالء المعيشةبشكل أساسي إلى مليار ليرة  62البالغ  رتفاعهذا اال سببيعود 
 إلى تعيين أساتذة جدد و/أو ترقية األساتذة الحاليين. ، إضافةتشرين األولشهر رواتب ب

 :المدفوعات عدد من قابل االرتفاع المذكور أعاله انخفاض في
  ار ليرة خالل فترة كانون الثانيملي 32التي سجلت في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المتعاقدين التحويالت إلى- 

  .2405يلول أ -ليرة خالل كانون الثاني مليار 4،5مع مبلغ  مقارنة 2402 يلولأ
  فروقات الدرجات األربعة االستثنائية الممنوحة إلى أساتذة التعليم الثانوي والى أفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية

في كانون الثاني  4ليرةمليار  20والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. وكان قد تم تسديد فروقات بقيمة 
 . 2405 يلولأ -كانون الثاني خاللال شيء  مقابل 2402

 في المائة(. 25مليار ليرة ) 005وعند استثناء الفروقات المدفوعة، تسجل رواتب وأجور الجهاز التربوي إرتفاعًا بقيمة 
 

 تأثير المدفوعات العائدة لسنوات سابقة على رواتب وأجور الجهاز التربوي : 4جدول 

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

 الرواتب واألجور )مع دفع الفروقات وغالء المعيشة(  521 613 18%

-100% 0 21 
فروقات الدرجات االستثنائية وسلسلة الرتب 

 1991   -1991 والرواتب

 الرواتب واألجور )بدون دفع الفروقات( 500 613 23%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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مليار ليرة لتغطية الفروقات المتعلقة بالدرجات األربعة االستثنائية عن الفترة الممتدة من  54الذي سمح بدفع مبلغ  2400نون األول كا 26تاريخ  1500بموجب امرسوم رقم  تم تسديدها عن طريق سلفة خزينة 
 .50/04/2400حتى  40/40/2404
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 C.IIIالجهاز المدني 

 
دفع كلفة غالء  إلى أساسيبشكل  (مليار ليرة 05)في المائة  3في المدفوعات المخصصة للجهاز المدني والبالغ  رتفاعاإليعود 

 فئة( 0): على الشكل التالي هذه الفترةخالل  إرتفاعاً فئات التي شهدت أبرز ال جاءت ،5دارياإل التصنيفمن منظار  .المعيشة
  .مليار ليرة( 2)+ صحة العامةفئة وزارة ال (5)مليار ليرة(،  0+فئة وزارة المالية )( 2)ليرة(،  مليار 3)+ القضاة
ن في البعثات خارج يوالدبلوماسي لدبلوماسيون في اإلدارة المركزية لوزارة الخارجيةإنخفاض في المدفوعات ل( 0) اإلرتفاعهذا قابل 

-2443و 0662 -0669 عن األعوام 6فروقات صرف العمالت األجنبية انخفاض مدفوعات (2مليار ليرة، ) 00لبنان بقيمة 
مليار ليرة وال شيء  4،5، مقابل 2402 لولأي -مليار ليرة على التوالي في كانون الثاني 09مليار ليرة و 01التي سجلت  2446

 .2405على التوالي خالل الفترة نفسها من العام 
في  25وعند استثناء مدفوعات الفروقات العائدة لسنوات سابقة، تسجل مخصصات الرواتب واألجور للجهاز المدني إرتفاعًا بنسبة 

 بشكل أساسي إلى كلفة غالء المعيشة. عائدمليار ليرة(،  02المائة )
 

 تأثير المدفوعات العائدة لسنوات سابقة على رواتب وأجور الجهاز المدني : 5جدول 

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

 الرواتب واألجور )مع دفع الفروقات وغالء المعيشة(  244 257 5%

-98% 0  17  

   -1991فروقات سلسلة الرتب والرواتب 

1991 

-100% - 16 

وزارة  -فروقات صرف العمالت األجنبية
 الشؤون الخارجية

 فروقات أخرى  1  0 85%-

 الرواتب واألجور )بدون دفع الفروقات( 209 257 23%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

IV. التقديمات االجتماعية 

 

في  مليار ليرة 003 إلى 2402 أيلول -في كانون الثانيمليار ليرة  032 من، مليار ليرة 05بقيمة  قديمات االجتماعيةالتّ  تراجعت
 .من العام الجاري انفسه لفترةا

 03بقيمة  والمنح التعليمية النفقات االستشفائيةكل من مليار ليرة( نتيجًة لتراجع  00وبالتفصيل، انخفضت التقديمات إلى الجيش )
 مليار ليرة في تقديمات المرض واألمومة.  00قابل هذا االنخفاض ارتفاع بقيمة  .على التواليمليار ليرة  00ومليار ليرة 

والتقديمات المنح التعليمية  نتيجة انخفاض كل منمليار ليرة، بشكل أساسي  9بقيمة كذلك تراجعت التقديمات إلى أمن الدولة 
 على التوالي.مليار ليرة  0ومليار ليرة  0بقيمة االستشفائية 

 بقيمة، وذلك نتيجًة لزيادة العاممليار ليرة في الدفعات إلى قوى األمن  1ارتفاع بقيمة أعاله  ةالمذكور  اتقابل هذا االنخفاض في الفئ
 .المرض واألمومة تقديمات فيمليار ليرة  5و االستشفاء في نفقات مليار ليرة 0

                                                 
 التصنيف اإلداري يقوم على تصنيف النفقات العامة بحسب الوزارات واإلدارات المستفيدة منها. 5
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 .2102شباط  -في التقرير الشهري للرواتب واألجور وملحقاتها 2التفاصيل عن فروقات صرف العمالت األجنبية، الرجاء مراجعة المربع رقم لمزيد من  
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 أن هذه التغيرات تأتي باألغلب نتيجة التباين في توقيت الدفعات.وتجدر اإلشارة إلى 

 

V.  المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة 

بشكل أساسي من التحويالت إلى تعاونية موظفي الدولة، والتي تتألف ، 7المدفوعات العائدة إلى فئة "النفقات األخرى" شهدت
توقيت و  إدارة السيولة ويعود ذلك إلى مسألة، 2405 أيلول -كانون الثاني خالل فترة  (مليار ليرة 59في المائة ) 02بلغ  نخفاضاً ا

 .تسديد الدفعات

 

VI. المدفوعات العائدة إلى الجمارك  

 
 مقارنة 2405 أيلول -خالل فترة  كانون الثانيمليار ليرة(  5) المائة في 1 بلغ انخفاضاً شهدت المدفوعات العائدة إلى الجمارك 

مليار  6بلغت  0662-0669 عن األعوام فروقات سلسلة الرتب والرواتبوتجدر االشارة إلى أن . 2402من العام  ةالمماثل لفترةبا
 . 2405من العام  انفسه فترةمقابل ال شيء في ال 2402 أيلول -ليرة في كانون الثاني
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( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها 2افآت، )( المك0يتألف بند "النفقات األخرى" بشكل أساسي من مساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة. أما المكونات األخرى لهذا البند فهي تتضمن ) 
لموظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية )بصفة رب عمل( (  مساهمة الدولة 5النواب، موظفو مجلس النواب، القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.الذين ال 



 3102 أيلول – لرواتب واألجور وملحقاتهاتقرير ا
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 159189/5 9 169: تلفون

 159181 9 169: فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يالموقع االلكترون
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