
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

 ثمانيةخالل األشهر ال في المائة( 3.3مليار ليرة ) 160بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي رتفعإ
 .20162 من العام خالل الفترة نفسهامليار ليرة  4,909 مليار ليرة مقارنًة مع مبلغ 5,069ليسجل  2017األولى من العام 

في المائة( ونمو في معاشات التقاعد وتعويضات  2.4الرواتب واألجور وملحقاتها )في  الزيادة نتيجة رتفاعاإلهذا  جاء
 276 رواتبالتغطية بهدف مؤسسات عامة التحويالت المخصصة ل بلغت، إضافة إلى ذلك .في المائة( 5.6نهاية الخدمة )

 من العام الماضي.  انفسهالفترة مع  في المائة مقارنةً  1.5بلغ  رتفاعاب، 2017 آبمع نهاية شهر  مليار ليرة

جور وملحقاتها لموظفي في المائة من مجموع مدفوعات الرواتب واأل 71.1شكلت الرواتب األساسية ، من حيث المكونات
في  4.4المنافع الوظيفية ) ،المائة(في  14.9التقديمات االجتماعية )ها تتل، 2017 آب -القطاع العام خالل كانون الثاني

 . من المجموع في المائة 9.5 النسبة المتبقية والبالغة والتقديمات غير المصنفة النفقات األخرىلت بينما شك  (، المائة

 2017و 2016، 2015 من األعوام آب -في كانون الثاني المخصصات والرواتب وملحقاتها: مكّونات 1الرسم البياني 

  
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة 

 

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 
في  65.8، حيث سجلت نسبة 3تشكل المخصصات والرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع النفقات الجارية األولية

في المائة خالل كانون  66.8و ،2016 آب -في المائة خالل كانون الثاني 67.1 ،2015 آب - كانون الثاني خاللالمائة 
إلى في حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من النفقات الجارية األولية  التراجعوراء السبب يعود  .2017 آب - الثاني
الرواتب وملحقاتها خالل الفترة المخصصات و  زيادةمعدل من أعلى  هونمو قاعدة النفقات الجارية األولية  معدلأن  

 .المذكورة

                                                 
1

مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها؛ معاشات التقاعد؛ تعويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة  لرواتب وملحقاتهاكلفة المخصصات واتتضمن ت 

 لتغطية الرواتب.
2

 .2017  آب لشهر ةالعام ةألرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد الماليا إن 
3

 ات الجارية باستثناء دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية.تتكون النفقات الجارية األولية من النفق 

 

 

 المخصصات والرواتب وملحقاتها

 2017  آب التقرير الشهري



 
 

 

، 2015 آبنهاية  مع من إجمالي النفقات ئةافي الم 35.9 نسبة والرواتب وملحقاتها اتالمخصص شكلتعالوًة على ذلك، 
عود ت .2017 آب نهاية شهر في مع 36.4نسبة إلى  وترتفعتعود ل ،2016 آبي المائة مع نهاية ف 34.6إلى  انخفضتثم  

في في المائة  1.7بنسبة  نخفاض سنويفي حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من إجمالي النفقات إلى إالزيادة 
قات الجارية . يظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من النف2017عام من ال آب -كانون الثاني خاللإجمالي النفقات 

جمالي النفقات خالل   :2017 األولى من العام ثمانيةشهر الاألاألولية وا 

 

  2017 آب -انون الثانيكمن النفقات األولية الجارية واجمالي النفقات في  مكونات كل :2الرسم البياني 
    

 

 
 
 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

وذلك من  ،2017األولى من العام  ثمانيةخالل األشهر المليار ليرة  78يمة بق الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات رتفعتإ
باإلجمال، . 2017 آب - خالل كانون الثانيمليار ليرة  3,298إلى  2016 آب - خالل كانون الثانيمليار ليرة  3,221
للجهاز الرواتب األساسية والمنافع األخرى  فيرة مليار لي 132( i) إرتفاع بقيمة إلى الزيادة هذهوراء األساسي السبب  يعود

الرواتب  فيمليار ليرة  9( iii) ،الرواتب األساسية والمنافع األخرى للجهاز المدني فيمليار ليرة  10( ii)، العسكري
تعاونية  لصالح هاومساهمات الدولة إشتراكاتفي  مليار ليرة 63و( iv) ،لى موظفي الجماركاألساسية والمنافع األخرى إ

 للجهاز التربوي. وملحقاتهاالرواتب األساسية في مليار ليرة  140 بقيمةجزئي  إنخفاض الزياداتقابل هذه  .موظفي الدولة

مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية  39( i) زيادة بقيمة لىإجور وملحقاتها رتفاع في الرواتب واأليعود اإل، في التفاصيل
مليار ليرة في الرواتب  9مليار ليرة في التقديمات االجتماعية و 30( ii)، مليار ليرة في الرواتب األساسية للجيش 43و

ام. قابل هذه الزيادات انخفاض ألمن العقوى المليار ليرة في الرواتب األساسية  7( iii)و، األساسية لقوى األمن الداخلي
   مليار ليرة في الرواتب األساسية للجهاز التربوي. 138بقيمة 

 
 -كانون الثاني خاللإجمالي اإلنفاق األولي،  منئة افي الم 33نسبة شكلت الرواتب واألجور وملحقاتها ، على ذلك عالوةً 
. يظهر الرسم البياني التالي 20174آب  – الثانيخالل كانون من المجموع ئة افي الم 35.7إلى  رتفعتل، 2016 آب

نات اإل  .خالل الفترة قيد الدرس نفاق األوليمكو 
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في المائة في  5.4بنسبة   سنويًا يعود السبب وراء ارتفاع حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى تراجع قاعدة إجمالي النفقات األولية التي انخفضت 

  تراجع التقديمات الى البلديات.نتيجة  2017من العام  آب -كانون الثاني

 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
  حساب النفقات األخرى يتتضمن تسديدات إلى المستشفيات، نفقات أحكام ومصالحات، نفقات مهام، وتعديالت محاسبية وخدمات خارجية. تجدر اإلشارة إلى أن 

 

 

 



 
 

 

  2017 آب -وكانون الثاني 2016 آب -: مكّونات االنفاق األولي خالل كانون الثاني3الرسم البياني 

 
      

  
 

 
 2017و 2016 العامين من آب -كانون الثاني - الرواتب واألجور وملحقاتهامكونات : 1جدول 

/6نفقات أخرى  المجموع /5التقديمات االجتماعية   /4 منافع الوظيفيةال   
 

 الرواتب واألجور

 )مليار ل.ل.( األساسية

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 العسكري جهازال 1,499 1,561 61 60 417 488 2 2 1,979 2,110

 الجيش 961 1,004 38 39 267 306 0 0 1,266 1,349

 قوى األمن الداخلي  415 424 17 17 111 142 0 0 544 583

 قوى األمن العام  99 105 2 3 28 31 1 1 130 140

 قوى أمن الدولة   25 27 3 1 11 10 0 0 39 39

 التربوي  جهازال 691 553 36 36 0 0 26 24 753 613

 / 1المدني  جهازال 225 230 48 50 3 3 28 32 304 314

224 161 224 161       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          24 33

 غير مصنف         0 4

 إجمالي اإلنفاق 2,416 2,344 144 145 420 491 216 282 3,221 3,298

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

 ممكن، لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة في بند منفصل.
فقط  هايمكن تصنيف والتي ال تشمل التقديمات االجتماعية التي تُدفع من صناديق الجماركلكنها حساب األمانات  تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من (3)

 .ثبوتيةعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.رديات الضرائببما فيها بدالت اللجان وتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.المقدمة للالطبابة وغيرها من التقديمات االجتماعية، و، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
ديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،موظفو مجلس النواب، ( مساهمة الدولة في صنا2المكافآت )دفعات ( 1: )وهي تتضمن النفقات االخرى لألجهزة غير العسكرية تدفع  (6)

( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية لموظفي 3القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 ولة.القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الد
 
 

II.A األساسية جوراألرواتب وال  
مليار  2,344لموظفي القطاع العام، بإستثناء التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرى  الرواتب األساسية سج لت

. يعود هذا 2016من العام  اعينهالفترة مقارنة مع في المائة(  3)مليار ليرة  72بلغ  نخفاضبا ،2017 آبليرة مع نهاية 
 .التربوي الرواتب األساسية للجهاز انخفاضلى إبشكل أساسي  التراجع

 
 

  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
المساهمات  ،المؤسسات العامة لتغطية الرواتب حويالت إلىمجلس االنماء واإلعمار، الت مالحظة: يتكون بند النفقات األخرى بشكل أساسي من التحويالت إلى

 .إضافة إلى األدوية ،رديات الضريبة على القيمة المضافة ،لصالح القطاعات غير الحكومية
 

 

 



 
 

 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 ارتفاع المدفوعاتنتيجة  بشكل رئيسي العسكري للجهاز األساسيةرواتب الفي ة في المائ 4.1 ةالبالغ الزيادةتأتي 
هذه  تعود مليار ليرة على التوالي. 8ومليار ليرة  41بقيمة ى األمن الداخلي وقو الدائمين في الجيش للموظفين  المخصصة

توظيف عناصر جدد وترقية والى  مليار ليرة 1.5بقيمة  5باط اإلختصاصيينضالزيادة بشكل جزئي إلى التقديمات المهنية لل
مليار ليرة في  4بقيمة  تراجع ولقوى األمن الداخلي للجيشفي الرواتب األساسية  قابل هذه الزيادات .اصر الحاليينالعن

  الداخلي.رواتب المتمرنين في قوى األمن 
 
 

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 

األولى  لثمانيةخالل األشهر المائة في ا 20انخفضت مدفوعات الرواتب واألجور األساسية لصالح الجهاز التربوي بنسبة 
ويعود ذلك . 2017مع نهاية آب  مليار ليرة 553، لتصل إلى 2016الفترة نفسها من العام مع  ةً مقارن 2017 من العام
يعود تراجع ، عالوة على ذلك .2016مليار ليرة خالل عام  30بقيمة  استثنائي ة دفع متأخرات بشكل جزئي إلىالتراجع 

في رواتب المتعاقدين في المديرية العامة في المائة(  98مليار ليرة ) 94( i)إنخفاض بقيمة لى إالجهاز التربوي الرواتب في 
 9( iiiو) ،رواتب الموظفين الدائمين في التعليم اإلبتدائيفي في المائة(  7.6مليار ليرة ) 21( ii) ،للتعليم المهني والتقني

مليار  12بقيمة رتفاع إقابل ذلك، بشكل جزئي،  رواتب الموظفين الدائمين في التعليم الثانوي.في المائة( في  7.1مليار ليرة )
 المتوسط والثانوي. ،في التعليم اإلبتدائيليرة في رواتب المتعاقدين 

 

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
مع مقارنًة  2017 آب -كانون الثانيفي المائة( خالل  2.1مليار ليرة ) 5بقيمة صالح الجهاز المدني عات لو دفمالرتفعت إ

وزارة الخارجية إستحوذت  ،من منظار توزيع الرواتب واالجور بحسب الوزارات .2016 األولى من العام لثمانيةاألشهر ا
في المائة من  19.3 مع نسبة، 2017 آب -ل كانون الثانيخالجور من إجمالي الرواتب واأل الحصة األكبروالمغتربين على 

ووزارة الصحة العامة في المائة(  9.6)المالية وزارة (، في المائة 18.5وزارة العدل )، تلتها رواتب وأجور الجهاز المدني كتلة
 (2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم  .في المائة( 6.2)

مليار  2بقيمة سنويًا رتفاع األبرز اإلاألشغال العامة والنقل موظفي وزارة ل ألساسيةا جوراألو ب رواتالفي التفاصيل، شهدت 
 1.4 نسبةب العدلموظفي وزارة  وأجور. في المقابل، تراجعت رواتب 2017 آب -في المائة( خالل كانون الثاني 16.9ليرة )

 . 2017األولى من العام  ثمانيةخالل األشهر الفي المائة 
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 .17/01/2017تاريخ  62والقرار رقم  31/12/2016تاريخ  1960استناًدا إلى القرار رقم  



 
 

 

 2017و 2016 من العامين آب -كانون الثاني -لجهاز المدني حسب الوزارات ارواتب وأجور . 2جدول 
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

في  الجهاز المدني

2017 

آب-2ك  
2017 

 آب -2ك

2016 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 42,768 44,257 19%

 وزارة العدل 43,127 42,538 19%

 وزارة المالية 21,233 21,983 10%

 مجلس النواب 22,086 21,945 10%

 رئاسة مجلس الوزراء 20,045 20,187 9%

 وزارة الصحة العامة 12,477 14,156 6%

والنقلالعامة وزارة االشغال  10,306 12,051 5%  

 وزارة الزراعة 10,456 10,331 4%

الوطني وزارة الدفاع 7,112 7,290 3%  

 وزارة الداخلية 6,781 6,776 3%

 اخرى 28,693 28,375 12%

 المجموع 225,085 229,889 100%

II.  

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

مليار ليرة  491ليسجل في المائة(  16.8)مليار ليرة  71لموظفي القطاع العام بقيمة  التقديمات االجتماعية جماليإرتفع إ
مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية  39ذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع بقيمة . تعود ه2017 آب -خالل كانون الثاني
بقيت التقديمات  .لعناصر قوى األمن الداخليفي التقديمات اإلجتماعية مليار ليرة  30بقيمة وزيادة لعناصر الجيش 
 .خالل الفترة المذكورة ةثابتشبه ح كل من أمن الدولة، الجهاز التربوي والجهاز المدني لاإلجتماعي ة لصا

نتيجة زيادة  ملحوظبشكل  2017األولى من العام  ثمانيةشهر الخالل األ الجيشلصالح  التقديمات، إرتفعت بالتفصيل
قابل هذه الزيادات انخفاض جزئي  مليار ليرة. 5 بقيمةمومة المرض واألتقديمات و مليار ليرة  33بقيمة ستشفاء تقديمات اإل

 مليار ليرة في نفقات الطبابة.  2رة في التقديمات اإلجتماعية ومليار لي 3بقيمة 

 الزيادةنتيجة  لعناصر قوى األمن الداخلي خالل الفترة المذكورةفي التقديمات المخصصة  اإلرتفاعجاء  ،عالوًة على ذلك
مليار  1ي قابلها انخفاض بقيمة في منح التعليم والتمليار ليرة  3مليار ليرة والزيادة بقيمة  29نفقات اإلستشفاء بقيمة في 

 .منح الزواج مليار ليرة في 1ليرة في نفقات الطبابة و

 

II.C. الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة ات ومساهماتاشتراك 
، مقارنة 2017 آب -مليار ليرة خالل كانون الثاني 224تها لصالح تعاونية موظفي الدولة ابلغت اشتراكات الدولة ومساهم

 .2016 آب -مليار ليرة خالل كانون الثاني 161 مع
 

 

 

 

 

 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 :ب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يالموقع االلكترون
 

file://///SrvNhFS1/NhUserData/ritaa/My%20Documents/Macrofiscal%20Dpmt/Reports/Salaries%20&%20Wages/2014/3-Mar/infocenter@finance.gov.lb
http://www.finance.gov.lb/

