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I. مقدمة 
 

واألجور إضافة إلى الرواتب أساسًا  يتضمنالذي و  ،الرواتب واألجور وملحقاتهاو مخصصات الى بند إجمالي اإلنفاق عل شهد
 2922إلى  3103تشرين الثاني  -خالل فترة كانون الثاني مليار ليرة 2233من  إنخفاضاً  ،ات االجتماعيةيمالتعويضات والتقد

 تدني فيإلى )أ( رئيسي بشكل مليار ليرة  021 البالغ االنخفاضويعود هذا  .3102تشرين الثاني  -ثانيال كانونفترة مليار ليرة في 
تشرين الثاني  -الفروقات المدفوعة خالل فترة كانون الثاني عدد من ناتج بمعظمه عن مليار ليرة 21بقيمة  واألجور الرواتب
مليار ليرة في النفقات  32إضافة إلى )ج( تراجع بقيمة  مليار ليرة في التقديمات االجتماعية، 79انخفاض بقيمة  )ب( ،3103

  خرى التي تتألف بشكل أساسي من التحويالت إلى تعاونية موظفي الدولة. األ
مليار ليرة  3622مقارنًة مع مبلغ  3102تشرين الثاني  -الثاني كانونفترة مليار ليرة في  3672واألجور ، بلغت الرواتب وبالتحديد

 بالمائة. 0وذلك بانخفاض نسبته  3103في الفترة نفسها من عام 
مع مقارنًة ، 3102تشرين الثاني  -فترة كانون الثاني خالل (ليرة مليار 3672مليار ليرة )من أصل  13الفروقات المختلفةبلغت 
المدفوعة  تقاالفرو  استثناء قيمةلدى . 3103خالل الفترة نفسها من العام  ة( مدفوعليرة مليار 3622 مليار ليرة )من أصل 062

 3103تشرين الثاني  -كانون الثاني فترة مليار ليرة في 3919 مجموع الرواتب واألجور، يبلغ 3102و 3103خالل العامين 
مليار ليرة  023الزيادة البالغة عود تو  .في المائة 7بزيادة قدرها أي ، 3102من العام  انفسه الفترةمليار ليرة في  3670مقارنة مع 

اعتبارًا و  تحديدًا للجهاز العسكري، 31032اعتبارًا من أيلول  ياً تدريج التي بدأ تسديدها مدفوعات غالء المعيشةإلى  أساسيبشكل 
 ازيادة هذفي  التوظيفات الجديدة و/أو ترقية الموظفين الحاليين. كما ساهمت المدني والتربوي ينول إلى الجهاز تشرين األ من

 .الفارق
 

 الرواتب واألجور  على تالفروقا: تأثير دفع 0جدول رقم 

 3103/3102 3102 3ت -3ك 3103 3ت -3ك   لبنانيةمليار ليرة 

 %1- 2,865 2,895 (   تالفروقا دفع مع)  واألجور الرواتب

 %98- 4 189 المدفوعات العائدة لسنوات سابقة

 %6 2,861 2,707 (                                  تالفروقا دفع بدون)  واألجور الرواتب

    العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

II.  الرواتب واألجور وملحقاتها 

 
 20 مسجاًل نسبة إجمالي اإلنفاق األولي مناألكبر ضمكّون ال وملحقاتهاالرواتب واألجور و مخصصات بند الى اإلنفاق عل شكلي

  .3102 من العامتشرين الثاني  -كانون الثاني فترةخالل  في المائة

                                                 
1

 . 3102العام الفترة نفسها من مقابل ال شيء خالل  3103تشرين الثاني  -مليار ليرة في كانون الثاني 2هذا المبلغ ال يتضمن الفروقات المدفوعة للجمارك والتي بلغت  

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

 
 الرواتب واألجور وملحقاتها

 02التقرير الشهري حول البند 
 3102 الثانيتشرين 
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 واألجور وملحقاتها: المخصصات والرواتب 3جدول 

إجمالي نفقات الرواتب 
/6نفقات أخرى  واألجور وملحقاتها التقديمات االجتماعية  

9/ /7التعويضات    مخصصات 
 الرواتب واألجور

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

3ت  
  -3ك

3ت  
  -3ك
  3ت

  -3ك
3ت  

  -3ك
3ت  

 -3ك
3ت  

 -3ك
3ت  

 -3ك
3ت  

 -3ك
3ت  

 -3ك
3ت  

العسكري الجهاز 2225 2293 24 28 333 094 0 8 8042 8532  

 الجيش 0027 0088 80 88 073 011 2 0 0484 0841

  /1 الداخلي األمن قوى 810 421 20 22 082 041 0 0 347 310

 /2 العام األمن قوى 12 11 0 0 20 21 1 1 001 002

  /3  الدولة أمن قوى 31 00 0 0 08 00 0 0 74 84

التربوي الجهاز 242 232 04 32 0 0 0 0 202 242  

/4 المدني الجهاز 582 584 34 45 3 0 802 844 480 324  

038 201 038 201 
      

   الدولة موظفي تعاونية

04 09 
        

/5 الجمارك  

اإلنفاق إجمالي 8293 8243 225 298 344 095 803 848 5988 5295  

 وزارة المالية، مديرية المالية العامةالمصدر: 
 من حساب األمانات. المدفوعة لقوى األمن الداخلي 0226-0227وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( تتضمن التقديمات االجتماعية 0)
 حساب األمانات.من  المدفوعة لقوى األمن العام 0226-0227فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( تتضمن 3)
 من حساب األمانات. المدفوعة لقوى أمن الدولة 0226-0227وفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام ( تتضمن التقديمات االجتماعية 2)
 من حساب األمانات. مدفوعة( تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة 3)
المديرية اب األمانات وال تشمل التقديمات االجتماعية التي ُتدفع من صناديق الجمارك.  يمكن تصنيف التقديمات االجتماعية هذه فقط عندما تستلم ( تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حس2)

 العامة للمالية المستندات المرفقة. 
 ( تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات.7)
 االجتماعية.التقديمات ن تقديمات المرض واألمومة والزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم وغيرها من ( تتضم9)
 .( تتضمن المكافآت ودعم صناديق التعاضد الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كرّب عمل6)

 

III. مخصصات الرواتب واألجور 

 

 A.IIIالجهاز العسكري 

 
 في عناصرالصة إلى الدفعات المخصّ  رتفاعال نتيجةً  ،مليار ليرة 33بقيمة مخصصات الرواتب واألجور للجهاز العسكري  إرتفعت
 بسبب ، وذلك(مليار ليرة 7) العامقوى األمن و)ج(  ،(مليار ليرة 09)الجيش  (ب) مليار ليرة(، 39)أ( قوى األمن الداخلي ) كل من

قابل  ية العناصر الحاليين.قإضافة إلى تجنيد عناصر جدد و/أو تر  ،الرواتب واألجورالمحتسبة من ضمن غالء المعيشة  كلفة دفع
 دفع ل نتيجةً مليار ليرة(،  32قوى أمن الدولة ) المدفوعات العائدة إلى في انخفاضلجهاز العسكري اأجور هذا االرتفاع في رواتب و 

تشرين الثاني  –فترة كانون الثانيفي  مليار ليرة 21حيث سجلت  02263 -0227عن األعوام  فروقات سلسلة الرتب والرواتب
 -0227عن األعوام  فروقات سلسلة الرتب والرواتب سجلت .3102 تشرين الثاني -ال شيء خالل كانون الثاني مقابل 3103

                                                 

 
. 0226-0227لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن األعوام  3100-3112الذي نص على فتح االعتمادات الالزمة في موازنات  3116كانون األول  20تاريخ  72تتم هذه الدفعات بموجب القانون  3

 .02-06، ص 3112للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة تقرير المالية العامة للعام 
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مليار  1،9مبلغ مقابل  3102تشرين الثاني  -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 2العائدة إلى الجيش وقوى األمن الداخلي  0226
 .3103 عامال من انفسه فترةالفي  ليرة

 ليرةمليار  0923مليار ليرة إلى  0931 من لجهاز العسكريل مخصصات الرواتب واألجور ترتفع، فروقاتال قيمةوعند استثناء 
 .مليار ليرة( 23) بالمائة 2 زيادة مسجلةً 

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

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

 الرواتب واألجور )مع دفع الفروقات(  1,773 1,795 1%

 1991 -1991فروقات سلسلة الرتب والرواتب   33 1 97%-

 الرواتب واألجور )بدون دفع الفروقات( 1,740 1,794 3%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة      

 

B.III الجهاز التربوي 

 
األولى عشر  األحداألشهر في المائة خالل  7في مخصصات الرواتب واألجور للجهاز التربوي، والبالغ  الحاصل نخفاضاال يعود

تشرين الثاني  -خالل فترة كانون الثانيليرة مليار  031التي سجلت  4الدرجات األربعة االستثنائية فروقاتإلى  3102 من العام
 . 3102تشرين الثاني  -مقابل ال شيء خالل كانون الثاني 3103

 في المائة(. 01مليار ليرة ) 91عند استثناء الفروقات المدفوعة، تسجل رواتب وأجور الجهاز التربوي إرتفاعًا بقيمة 
 

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

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

 الرواتب واألجور )مع دفع الفروقات وغالء المعيشة(  801 751 6%-

-100% 0 120 
فروقات الدرجات االستثنائية وسلسلة الرتب 

 1991   -1991والرواتب 

 الرواتب واألجور )بدون دفع الفروقات( 681 751 10%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 
 كل من رواتبمن خالل الزيادة الحاصلة في استثناء الفروقات المدفوعة(  بعد) ليرة مليار 91يمكن تفسير هذا االرتفاع البالغ 

مليار  31)المتمرنين ساسي والثانوي أساتذة التعليم األ ،لدى المديرية العامة للتربيةليرة(  مليار 27) ساسي والثانويأساتذة التعليم األ
إلى  بشكل أساسي هذا االرتفاعسبب  يعود .المديرية العامة للتربيةلدى  مليار ليرة( 00) المتعاقدينساتذة األ إضافة إلى،  (ليرة

 ولتشرين األ شهر اعتبارًا من 5التي بدأ تسديدها تدريجياً  كلفة غالء المعيشة، دفع تعيين أساتذة جدد و/أو ترقية األساتذة الحاليين
 .الدفعات إلى وجود تباين في توقيتباالضافة  ،التربوي ازجهلل 3103

 

                                                 
لى أفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قد تمت بموجب الق فروقات الدرجات األربعة االستثنائية التي منحت إلى أساتذة التعليم 4  013و 022ن يانو الثانوي وا 

 .3103 3ت-3خالل فترة ك
 .3103 كانون األولفي أواخر التأثير الكامل لدفع كلفة غالء المعيشة للجهاز التربوي ظهر ي 5
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 C.IIIالجهاز المدني 

 
أبرز  جاءت ،6دارياإل التصنيفمن منظار  .(مليار ليرة 0)في المائة  1،2 نسبةبالمدفوعات المخصصة للجهاز المدني  انخفضت

فئة ( 3)و (مليار ليرة 6)الدبلوماسيون في اإلدارة المركزية ( 0): على الشكل التالي هذه الفترةخالل  إنخفاضاً فئات التي شهدت ال
 (3مليار ليرة( و) 3( القضاة )0) قابل االنخفاض المذكور أعاله زيادة في الفئات التالية: .مليار ليرة( 0) االتصاالتوزارة 

 مليار ليرة(.  2البعثات خارج لبنان ) الدبلوماسيون في
في  01عند استثناء مدفوعات الفروقات العائدة لسنوات سابقة، تسجل مخصصات الرواتب واألجور للجهاز المدني إرتفاعًا بنسبة 

 .الحاليين الموظفينإلى ترقية  جزئيويعود سبب هذا االرتفاع بشكل  ،مليار ليرة( 21المائة )
 

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

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

 الرواتب واألجور )مع دفع الفروقات وغالء المعيشة(  321 320 0.5%-

-86% 2  18  

   -1991فروقات سلسلة الرتب والرواتب 

1991 

-100% - 16 
وزارة  -فروقات صرف العمالت األجنبية

 الشؤون الخارجية

 فروقات أخرى  1    1 11%-

 الرواتب واألجور )بدون دفع الفروقات( 286 316 10%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

IV. التقديمات االجتماعية 

 

مليار  322إلى  3103 الثاني تشرين -في كانون الثانيمليار ليرة  271 من، مليار ليرة 79بقيمة  قديمات االجتماعيةالتّ  نخفضتإ
 .3102من العام  انفسه لفترةفي ا ليرة

والمنح  النفقات االستشفائية كل من نتيجًة لتراجعبشكل أساسي مليار ليرة(  97وبالتفصيل، انخفضت التقديمات إلى الجيش )
مليار ليرة في تقديمات المرض  07ارتفاع بقيمة  قابل هذا االنخفاض .على التواليمليار ليرة  33ومليار ليرة  20بقيمة  التعليمية

  مومة.واأل

 .مليار ليرة 3بقيمة المنح التعليمية  نتيجة انخفاضمليار ليرة،  2بقيمة تراجعت التقديمات إلى أمن الدولة  

، وذلك نتيجًة داخليالقوى األمن ل المخصصةمليار ليرة في الدفعات  6ارتفاع بقيمة أعاله  ةالمذكور  اتقابل هذا االنخفاض في الفئ
قابل هذا  االستشفاء. مليار ليرة في نفقات 2الطبابة، و نفقاتمليار ليرة في  2، في المنح التعليمية مليار ليرة 9 بقيمةلزيادة 
قوى كذلك، شهدت التقديمات لصالح  .األمومةتقديمات المرض و مليار ليرة في  9انخفاض بقيمة في الفئات المذكورة  االرتفاع

                                                 
  اإلداري يقوم على تصنيف النفقات العامة بحسب الوزارات واإلدارات المستفيدة منها.التصنيف 6
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مليار ليرة( باإلضافة إلى  2) المرض واألمومةزيادة تعويضات مليار ليرة عائدة بشكل أساسي إلى  7بقيمة  ارتفاعاً األمن العام 
 .مليار ليرة( 3) نفقات االستشفاء

 توقيت الدفعات.وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التغيرات تأتي باألغلب نتيجة التباين في 

 

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 تسديد تفاوت ويعود ذلك إلى ، 3102 الثانيتشرين  -خالل فترة كانون الثاني (مليار ليرة 32في المائة ) 06بلغ  نخفاضاً ا

 .الدفعات

 

VI. المدفوعات العائدة إلى الجمارك  

 
  3102تشرين الثاني  -خالل فترة كانون الثانيمليار ليرة(  2) المائة في 09 بلغ انخفاضاً شهدت المدفوعات العائدة إلى الجمارك 

بلغت  0226-0227 عن األعوام فروقات سلسلة الرتب والرواتبوتجدر االشارة إلى أن . 3103من العام  ةالمماثل لفترةبا مقارنة
 . 3102من العام  انفسه فترةمقابل ال شيء في ال 3103تشرين الثاني  -مليار ليرة في كانون الثاني 2

  

                                                 
7

( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها 3( المكافآت، )0يتألف 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 2م الشرعية، و)النواب، موظفو مجلس النواب، القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاك

 الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
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 :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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