
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

على أساس سنوي خالل الفصل األول من  في المائة( 1.6مليار ليرة ) 29بقيمة  1المخصصات والرواتب وملحقاتها ارتفعت
 السببود يع. 20162خالل الفترة نفسها من العام مليار ليرة  1,812مقارنة مع  مليار ليرة 1,841لتصل إلى  2017العام 

لى في المائة( و  3.8الرواتب واألجور وملحقاتها ) في وراء هذا االرتفاع إلى الزيادة الرئيسي في  5.2)نمو معاشات التقاعد ا 
التحويالت المخصصة في المائة(. عالوَة على ذلك, بلغت  28.8تعويضات نهاية الخدمة ). قابل ذلك انخفاض في (المائة

في المائة  15.4بانخفاض بنسبة  ,2017آذار  شهر في نهاية مليار ليرة 104الرواتب  بهدف تغطيةللمؤسسات العامة 
 .2016مقارنًة مع العام 

من إجمالي مدفوعات الرواتب واألجور وملحقاتها لموظفي في المائة  73.1ة شّكلت الرواتب األساسيّ  ,من حيث المكونات
في  4.2في المائة(, المنافع الوظيفية ) 12التقديمات االجتماعية ) هاتتل, 2017آذار  - القطاع العام خالل كانون الثاني

 في المائة من االجمالي. 10.5 البالغة و"التقديمات غير المصّنفة" النسبة المتبقّية ""النفقات األخرى المائة(, في حين شكلت

لعام لم تتغّير تقريًبا على أساس ة لموظفي القطاع امكونات المخصصات والرواتب وملحقاتها أن الرواتب األساسيّ تظهر 
والتي شملت  ,في المائة 5.3ارتفعت الرواتب األساسية للجهاز العسكري بنسبة . 2017سنوي خالل الفصل األول من العام 

في  4.3)+الجيش  ,(في المائة 5.6األمن الداخلي )+ ىقو  ,في المائة 14.7رواتب قوى األمن العام بنسبة  في عاارتف
في المائة  2.3إرتفعت رواتب الجهاز المدني بنسبة  ,قي المائة(. عالوًة على ذلك 0.3أمن الدولة )+ افًة إلى, إض(المائة

 في المائة سنوًيا. 14في حين انخفضت رواتب الجهاز التربوي بنسبة  ,2017آذار  - سنوًيا خالل كانون الثاني

لى و  اإلختصاصينلضباط لالمدفوعة  المهنيةإلى التقديمات ي لجهاز العسكر ل األساسيةواألجور  رواتبالفي  االرتفاععود ي ا 
 نتيجة تسديد مدفوعات الفروقات اإلستثنائية رواتب الجهاز التربوي تنخفضإ ,. في المقابلالعناصر الحاليين وترقيةتوظيف 

 في التعليم االبتدائي. وانخفاض رواتب الموظفين الدائمين 2016عام  التي تم صرفها
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، إضافةً إلى التحويالت المخصصة تتضمن المخصصات والرواتب وملحقاتها مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها، معاشات التقاعد، تعويضات نهاية الخدمة

  .لمؤسسات عامة بهدف تغطية الرواتب
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 المخصصات والرواتب وملحقاتها

 آذار التقرير الشهري
2017 

 

2014 



 
 

 

I.B. من النفقات االمخصصات والرواتب وملحقاته حصة 

في المائة  62.4, حيث سجلت نسبة 3ون األكبر من النفقات الجارية األوليةتشكل المخصصات والرواتب وملحقاتها المك
في المائة خالل  64.5و 2016آذار  - في المائة خالل كانون الثاني 63.1, مقابل 2015آذار  - خالل كانون الثاني

من النفقات  لحقاتهاالمخصصات والرواتب ومحصة السبب وراء الزيادة السنوية في  يعود. 2017آذار  - كانون الثاني
سنوي في المخصصات والرواتب  إرتفاع (ii) مع فًقاار تم ,األولية نخفاض مستوى النفقات الجاريةإ (i)إلى الجارية األولية 

 وملحقاتها خالل الفترة المذكورة.

آذار  هرش في المائة من إجمالي النفقات مع نهاية 35.8المخصصات والرواتب وملحقاتها  شّكلت ,عالوًة على ذلك
مع  النفقات في المائة من إجمالي 36رتفع الى ولتعود وت ,2016آذار  شهر في المائة مع نهاية 31نخفض الى لت ,2015
تعود الزيادة في حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من إجمالي النفقات بشكل  بشكٍل مشابه, .2017آذار  شهر نهاية

. يظهر الرسم 2017آذار  - في المائة خالل كانون الثاني 12.5لنفقات بنسبة سنوي في اجمالي االنخفاض اإلأساسي الى 
جمالي النفقات خالل األشهر الثالثة األولى من العام   :2017البياني التالي مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

 2017آذار  -لثانيكانون اخالل النفقات جمالي ا  و  النفقات الجارية األولية مكونات :2الرسم البياني 

   
 

 

 

II. الرواتب واالجور وملحقاتها 

 1,180وذلك من  ,مليار ليرة خالل الفترة المذكورة 44بقيمة  ى بند الرواتب واألجور وملحقاتهااإلنفاق عل إجماليارتفع 
يعود  باإلجمال, .20174آذار  - مليار ليرة خالل كانون الثاني 1,224إلى  2016آذار  - مليار ليرة خالل كانون الثاني

 (ii)األخرى للجهاز العسكري  المنافعو مليار ليرة في الرواتب األساسية  49زيادة بقيمة (i)  وراء هذا االرتفاع إلىالسبب 
 (iii) ,تعاونية موظفي الدولة لصالح الدولة ومساهماتها  لتغطية اشتراكات األخرى" المدفوعاتمليار ليرة في " 14زيادة بقيمة 

 38الزيادة إنخفاض جزئي بقيمة  ابل هذهقللجهاز المدني. األخرى  المنافعو مليار ليرة في الرواتب األساسية  7مة زيادة بقي
 جهاز التربوي.للمليار ليرة في الرواتب األساسية وملحقاتها 
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 ة.تتكون النفقات األولية الجارية من النفقات الجارية باستثناء كل من دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجي 
 نتيجة عمليات التدوير.  2017لشهر آذار  هذا التقرير عن تلك المنشورة من خالل تقرير مرصد المالية العام  قد تختلف  بعض أرقام 4

 لمالية, مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة ا
 , التعديالت المحاسبية والخدمات الخارجية.ات, تكاليف البعثاتاألحكام والمصالحمالحظة: النفقات االخرى تتضمن التسديدات للمستشفيات, 

 

 

 



 
 

 

 16زيادة بقيمة  (i)لى إ بشكل أساسياالرتفاع في الرواتب واالجور وملحقاتها خالل الفترة المذكورة  يعود في التفاصيل,
مليار ليرة في التقديمات االجتماعية وبقيمة  26زيادة بقيمة  (ii)الى جانب  ,مليار ليرة في الرواتب األساسية لصالح الجيش

الرواتب األساسية في جزئي الزيادات إنخفاض  قابل هذهمليار ليرة في الرواتب األساسية لصالح قوى األمن الداخلي.  9
 مليار ليرة. 34قيمة ب للجهاز التربوي

 في المائة من مجموع اإلنفاق األولي خالل كانون الثاني 27.6نسبة  الرواتب واألجور وملحقاتهاشكلت  ,عالوة على ذلك
يظهر الرسم البياني . 20175آذار  - في المائة من اإلجمالي خالل كانون الثاني 34.4نسبة لترتفع إلى , 2016آذار  -

 خالل الفترة المذكورة. ق األوليمكّونات االنفاالتالي 

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

      

 
 

 2017 و 2016 العامين من آذار -كانون الثاني : الرواتب واألجور وملحقاتها1جدول 

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

 )مليار ل.ل.( األساسية

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 العسكري جهازال 562 592 24 23 126 146 0 1 712 762

 الجيش 361 376 14 14 72 70 0 0 447 461

 قوى األمن الداخلي  156 164 7 7 41 67 0 0 203 238

 قوى األمن العام  37 42 1 1 10 7 0 1 47 51

 قوى أمن الدولة   10 10 2 0 3 3 0 0 15 13

 التربوي  جهازال 247 212 14 14 0 0 10 8 271 234

 / 1المدني  جهازال 88 90 14 16 1 1 13 16 116 123

85 71 85 71       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          9 18

 غير مصنف         0 3

 إجمالي اإلنفاق 897 894 53 52 127 147 95 110 1,180 1,224

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

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

 .ثبوتيةتستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال عندما
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ائة   سنويًا خالل كانون في الم 16.7يعود السبب وراء  ارتفاع حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى انخفاض قاعدة إجمالي النفقات األولية بنسبة  

 للبلديات. التحويالت نتيجة إنخفاض ، 2017آذار  -الثاني

  المصدر: وزارة المالية, مديرية المالية العامة
المساهمات  ,المؤسسات العامة لتغطية الرواتب مجلس االنماء واإلعمار, التحويالت إلى حويالت إلىمالحظة: يتكون بند النفقات األخرى بشكل أساسي من الت

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

 

 



 
 

 

 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.المقدمة للالتقديمات االجتماعية، و الطبابة وغيرها من، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،موظفو مجلس النواب، 2افآت )المكدفعات ( 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)

 من تقديمات تعاونية موظفي الدولة. القطاع العام الذين ال يستفيدون
 
 

II.A. األساسيةجور األرواتب وال 

 المنافع األخرىو  اإلجتماعية التقديمات ,باستثناء التعويضات ,األساسية لموظفي القطاع العام جورواأل الرواتب سجلت
. إن السبب 2016من العام  الفترة نفسها عنمليار ليرة  3بانخفاض بقيمة  ,2017مليار ليرة مع نهاية شهر آذار  894

رواتب الجهاز  الذي قابل الزيادة في التراجع يعود الى إنخفاض الرواتب األساسية للجهاز التربوي هذا األساسي وراء
  العسكري.

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 مدفوعاتالفي زيادة ال ةنتيج يبشكل رئيس العسكري للجهاز األساسيةرواتب الفي ة في المائ 5.3االرتفاع البالغ  يأتي
تعود هذه  مليار ليرة. 9قوى االمن الداخلي بقيمة في و  مليار ليرة 16بقيمة  الجيشفي  للموظفين الدائمين المخصصة

لىمليار ليرة  1,5والبالغة  6اإلختصاصين ضباطلل المهنيةالزيادة بشكل جزئي إلى التقديمات  ترقية و توظيف عناصر جدد  وا 
الزيادات في الرواتب واألجور األساسية للموظفين الدائمين في الجيش وقوى األمن الداخلي  هذه قابل. حاليينالعناصر ال

 المتمرنين في قوى االمن الداخلي. رواتبمليار ليرة في  4انخفاض جزئي بقيمة 

II.A..b  التربويرواتب وأجور الجهاز 
مع  ةً مقارن 2017 ول من العامخالل الفصل األ في المائة 14ة بنسب لصالح الجهاز التربوي األساسية الرواتب انخفضت

خالل شهر  مليار ليرة 28بقيمة متأخرات  تسديدنتيجة جاء ذلك مليار ليرة.  212لى إلتصل  ,2016الفترة نفسها من العام 
في  10ليار ليرة )م 10,5جاء تراجع الرواتب في الجهاز التربوي نتيجًة النخفاض بقيمة  ,عالوة على ذلك .2016شباط 

في المائة( في  23مليار ليرة ) 3انخفاض بقيمة  إلى جانب ,رواتب الموظفين الدائمين في التعليم االبتدائيالمائة( في 
مليار ليرة في رواتب  3بقيمة  زيادةبشكل جزئي قابل هذه االنخفاضات  الموظفين المتعاقدين في التعليم الثانوي. رواتب

مليار ليرة في رواتب الموظفين المتعاقدين في المديرية العامة للتعليم  2ي التعليم الثانوي وزيادة بقيمة الموظفين الدائمين ف
 المهني والتقني.

II.A..c جور الجهاز المدنيأو رواتب   
 2017آذار  -في المائة( خالل كانون الثاني 2.3مليار ليرة ) 2بقيمة  لصالح الجهاز المدنيالرواتب األساسية إرتفعت 

وزارة  تستحوذإ ,. من منظار توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات2016مقارنة مع األشهر الثالثة األولى من العام 
في المائة من إجمالي الرواتب  21التي بلغت و  ,2017آذار  - الخارجية والمغتربين على النسبة األعلى خالل كانون الثاني

في  7.1ووزارة الصحة العامة ) ,في المائة( 9.1وزارة المالية ) ,في المائة( 17.8) العدل , تلتها وزارةواألجور للجهاز المدني
 .(2)لمزيد من التفاصيل, يرجى مراجعة الجدول رقم  المائة(.

في  36.7مليار ليرة ) 1,7بقيمة  سنوياً  برزاأل رتفاعاإلالصحة العامة  , شهدت رواتب وأجور الموظفين في وزارةبالتفصيل
الخارجية إنخفضت الرواتب واألجور األساسية للعاملين في وزارة  ,في المقابل .2017آذار  - ة( خالل كانون الثانيالمائ
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واألجور انخفاض الرواتب نتيجة شكل أساسي ب ,2017خالل الفصل األول من العام  سنوًيافي المائة  7بنسبة  والمغتربين
 .تسديدات الفروقات وإلنخفاض ,األساسية للدبلوماسيين في البعثات خارج لبنان

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

رواتب وأجور 

 الجهاز المدني

2017عام   

 آذار-2ك

2017 
 آذار-2ك

2016 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 20,399 18,966 21%

 وزارة العدل 16,243 16,090 18%

 مجلس النواب 8,277 8,277 9%

 وزارة المالية 7,609 8,216 9%

 رئاسة مجلس الوزراء 7,383 7,530 8%

 وزارة الصحة العامة 4,713 6,443 7%

والنقل العامة  وزارة االشغال 3,792 4,932 5%  

 وزارة الزراعة 3,873 3,741 4%

الوطني لدفاعوزارة ا 2,644 2,704 3%  

 وزارة الداخلية 2,459 2,551 3%

 اخرى 10,789 10,782 12%

 المجموع 88,181 90,231 100%

II.  

II.B. التقديمات االجتماعية 

صل يلليرة  في المائة( 15.9)مليار 20بشكل ملحوظ بقيمة سنوًيا لموظفي القطاع العام  التقديمات االجتماعية إجمالي رتفعإ
 اإلجتماعية التقديماترتفاع إالى . تعود الزيادة الكبيرة  بشكل أساسي 2017آذار  -ة خالل كانون الثانيمليار لير  147إلى 

 ,المخصصة لصالح الجيش اإلجتماعية التقديمات من جهة أخرى, بقيتمليار ليرة.  26 قوى االمن الداخلي بقيمة لصالح
 خالل الفترة المذكورة.ظ ملحو  على حالها دون تغييرالجهاز التربوي والجهاز المدني 

 نتيجة 2017قوى االمن الداخلي خالل الفصل األول من العام صالح المخصصة ل اإلجتماعية التقديمات زادت ,بالتفصيل
في تقديمات مليار ليرة  2التي قابلها انخفاض جزئي بقيمة و مليار ليرة  30لزيادة الكبيرة في نفقات االستشفاء التي بلغت ا

 ة.المرض واألموم
 

II.C. الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة ات ومساهماتاشتراك 

مقارنة  2017آذار  -خالل كانون الثاني مليار ليرة 85لصالح تعاونية موظفي الدولة  تهاومساهمالدولة اشتراكات  بلغت
 .2016آذار  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 71بقيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: وزارة المالية, مديرية المالية العامة

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 :ب االتصال الرجاء لمعلومات،ا 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
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