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I. مقدمة 

 

الرواتب واألجور إضافة أساسًا  يتضمنالذي و  ،الرواتب واألجور وملحقاتهاو مخصصات الى بند إجمالي اإلنفاق عل ارتفع
مليار  861إلى  2108كانون الثاني  في مليار ليرة 853من  ،مليار ليرة 2بحوالي  ات االجتماعيةيمإلى التعويضات والتقد

 2102مليار ليرة في كانون الثاني  265حوالي جور واألمن ضمن هذا البند، بلغت الرواتب  .2102كانون الثاني  ليرة في
الشهر األول من الزيادة الطفيفة التي شهدها وتعود . 2108مليار ليرة مدفوعة في الفترة ذاتها من العام  262مقارنة مع 

في انخفاض  مليار ليرة، والتي قابلها 9مخصصات الرواتب واألجور للجهاز العسكري بقيمة ارتفاع في  إلى 2102 العام
 مليار ليرة على التوالي. 0مليار ليرة و 7التربوي والمدني بقيمة  ينالجهاز لصالح جور واألمخصصات الرواتب 

II.  الرواتب واألجور وملحقاتها 
 

 ما مسجلً  إجمالي اإلنفاق األولي المكّون األكبر ضمن وملحقاتهاالرواتب واألجور و مخصصات بند الى اإلنفاق عل يشكل
كانون الثاني ال رقام أ، مع العلم أن 2108في المائة في كانون الثاني  29و 2102كانون الثاني  في في المائة 26 تهنسب

 ختل  في توقيت الدفعات.بعض االأرقام نهاية السنة بسبب  تعكس
  

 3102وكانون الثاني  3102كانون الثاني -: المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها0جدول 
الرواتب  إجمالي نفقات

 واألجور وملحقاتها
/6نفقات أخرى   

التقديمات االجتماعية 

5/  
/4التعويضات   

 مخصصات

 )مليار ل.ل.( الرواتب واألجور
1024 1023 1024 1023 1024 1023 1024 1023 1024 1023 

 الجهاز العسكري 166 175 7 7 44 54 0 0 217 237

 الجيش 107 108 4 4 38 25 0 0 149 137

 قوى األمن الداخلي  45 51 2 2 6 22 0 0 53 75

 قوى األمن العام  11 13 0 0 1 7 0 0 12 20

 قوى أمن الدولة   3 3 0 0 0 1 0 0 3 5

  الجهاز التربوي 67 60 14 5 0 0 0 1 81 66

 / 2الجهاز المدني  31 29 6 6 0 0 7 5 44 41

14 10 14 10 
      

مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /1 الدولة

3 6 
        

 /3الجمارك 

 إجمالي اإلنفاق 264 265 26 18 45 55 17 21 358 360

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)
 أفراد الجهازين التربوي والمدني. إال أن توزيع المبلغ بين هذين الجهازينمن تقديماتها من المستفيدين  تتوزع علىإن مساهمة الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة  (2)

 في بند منفصل. غير ممكن، لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة

ق الجمارك. يمكن تصنيف التقديمات تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات وال تشمل التقديمات االجتماعية التي تُدفع من صنادي (3)
 االجتماعية هذه فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات المرفقة.

 تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات. (4)

 الطبابة وغيرها من التقديمات االجتماعية.تتضمن تقديمات المرض واألمومة والزواج والوالدة والوفاة واالستشفاء والتعليم و (5)
( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،موظفو مجلس النواب، القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة 2( المكافآت )1تتضمن النفقات االخرى ) (6)

للضمان االجتماعي لتأمين التغطية لموظفي القطاع العام الذين ال يستفيدون من ( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني 3المحاكم الشرعية، و)

 تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
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