
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها  

I.Aلمحة عامة . 

 شهرخالل األ (في المائة 3.3) مليار ليرة 103قيمة برتفاعًا سنويًا إ 1الرواتب وملحقاتهاو مخصصات الى اإلنفاق عل إجمالي شهد
 .20162العام الفترة نفسها من خالل مليار ليرة  3,092مع  مقارنةً مليار ليرة  3,195 إلى ليصل 2017من العام  ة األولىالخمس

وتعويضات نهاية معاشات التقاعد  نموو ، (في المائة 1.7)وملحقاتها  ، األجوررتفاع الرواتباإلى  بشكل أساسي لزيادةا تعود هذه
مليار  174 رواتبالتغطية بهدف  مؤسسات عامةالمخصصة لعلى ذلك، بلغت قيمة التحويالت  عالوةً  .(في المائة 7.6)الخدمة 

 .2016مع الفترة نفسها من العام  مقارنةً  في المائة 0.9 رتفاعاب، 2017 أيارليرة مع نهاية 
لموظفي  في المائة من إجمالي مدفوعات الرواتب واألجور وملحقاتها 69لت الرواتب األساسية نسبة المكونات، شك  من حيث 

في  4.5المنافع الوظيفية )و في المائة(،  17.2، تلتها التقديمات االجتماعية )2017 أيار -خالل كانون الثاني القطاع العام
   في المائة. 9.3النسبة المتبقية من المجموع والبالغة  و"التقديمات غير المصن فة"" النفقات األخرى" ، في حين شك لتالمائة(
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I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 

 في المائة 65.6 ةنسب، حيث سجلت 3ن األكبر من مجموع النفقات الجارية األوليةالمكو   المخصصات والرواتب وملحقاتها لتك  ش
 .2017 أيار -كانون الثاني خاللفي المائة  69.1و ،2016 أيار -كانون الثاني المائة في 67.4، 2015 أيار -كانون الثانيفي 

أن  معد ل نمو ها السنوي هو  إلىيعود من النفقات الجارية األولية الرواتب وملحقاتها المخصصات و في حصة  رتفاع السنويإن اإل
  خالل الفترة قيد الدرس.أعلى من معدل نمو النفقات الجارية األولي ة 

، 2015 أيارمع نهاية  من إجمالي النفقات المائةفي  33.5لت المخصصات والرواتب وملحقاتها نسبة شك   إضافة إلى ذلك،
 أيارنهاية مع في المائة من إجمالي النفقات  36.6رتفعت إلى اعادت و ثم   ،2016أيارفي المائة مع نهاية  33 لحدودانخفضت و 

سنوي في بشكل أساسي إلى تراجع  حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من إجمالي النفقات رتفاعا عودي، كذلكو  .2017
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مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها؛ معاشات التقاعد، تعويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية  كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 الرواتب.
2

 .2017أيار  مرصد المالية العامة لشهرتلك المنشورة في تقرير المعتمدة هي األرقام  إن 
3

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

 الرواتب واالجور وملحقاتها 
أيار      التقرير الشهري

2017 

 

2014 



 
 

 

يظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من النفقات . 2017 أيار –في المائة خالل كانون الثاني  6.9إجمالي النفقات بنسبة 
جمالي النفقات خالل   :2017من العام  األولى الخمسةشهر األالجارية األولية وا 

جمالي النفقات في كانون الثاني :2الرسم البياني   2017 أيار -مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

  
  

 
 

II. الرواتب واألجور وملحقاتها 

 ، وذلك من2017األولى من العام  الخمسةاألشهر  خاللمليار ليرة  34 بقيمة الرواتب واألجور وملحقاتهاإرتفعت مدفوعات 
السبب الرئيسي إن . 20174 أيار -مليار ليرة خالل كانون الثاني 2,083 إلى 2016 أيار -كانون الثاني مليار ليرة خالل 2,048

مليار  9 (ii)، للجهاز العسكري والمنافع األخرى ساسيةالرواتب األمليار ليرة في  91 (i) ةقيمب الزيادةا االرتفاع يكمن في هذ وراء
لصالح تعاونية  هاومساهمات الدولة شتراكاتافي ليرة  مليار 8 (iii)، للجهاز المدني المنافع األخرىالرواتب األساسية و في  ليرة

مليار ليرة في  86تراجع بقيمة جزئي  بشكل قابل هذه الزيادات .في رواتب الجمارك في مليار ليرة 9 (iv)و، موظفي الدولة
  التربوي.للجهاز  ملحقاتهاالرواتب األساسية و 

 10و الرواتب األساسية مليار ليرة في 25(i) بقيمة إلى الزيادة  الرواتب واألجور وملحقاتهامدفوعات رتفاع إيعود  ،في التفاصيل
مليار ليرة في الرواتب األساسية  12واإلجتماعية مليار ليرة في التقديمات  35 (ii)للجيش،  اإلجتماعية التقديماتمليار ليرة في 

 قابل لقوى األمن العام. مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية 2و مليار ليرة في الرواتب األساسية 7 (iii)و، لقوى األمن الداخلي
  التربوي.للجهاز الرواتب األساسية مليار ليرة في  83تراجع بقيمة  اجزئيً  هذه الزيادات

 أيار -خالل كانون الثاني مجموع اإلنفاق األولي منفي المائة  32.7الرواتب واألجور وملحقاتها نسبة  شك لت عالوًة على ذلك،
نات  .20175 من العام في المائة خالل الفترة نفسها 37.6إلى  ت هذه النسبةعرتفثم  ا ،2016 يظهر الرسم البياني التالي مكو 

 :قيد الدرساالنفاق األولي خالل الفترة 
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 وذلك بسبب التدوير. 2017تلك المنشورة في مرصد الماليّة العام لشهر أيار وهناك اختالف بسيط بين هذه األرقام  
5

أيار  –في المائة سنويًا خالل كانون الثاني  11.5بب الرئيسي إلرتفاع حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى تراجع مستوى النفقات األوليّة بنسبة يعود الس 

 وذلك بشكل أساسي نتيجة تراجع المدفوعات الى البلديات 2017

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 ، التعديالت المحاسبية والخدمات الخارجية.ات، تكاليف البعثاتاألحكام والمصالحدفعات المستشفيات،مالحظة: النفقات االخرى تتضمن 

 



 
 

 

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

 
  المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، مديرية 

المساهمات لصالح  ،الرواتب مالحظة: يتكون بند النفقات األخرى بشكل أساسي من التحويالت إلى مجلس االنماء واإلعمار، التحويالت المخصصة لمؤسسات عامة بهدف تغطية
 القطاعات غير الحكومية، رديات الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى األدوية.

 

 2017و 2016 ينالعام من أيار -كانون الثاني الرواتب واألجور وملحقاتها: 1جدول 

إجمالي نفقات الرواتب 

 واألجور وملحقاتها
6/نفقات أخرى   

 التقديمات

5/االجتماعية   
4/التعويضات   

 مخصصات الرواتب

 واألجور
 )مليار ل.ل.(

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016   

 الجهاز العسكري 931 975 39 37 309 357 1 1 1,279 1,371

 الجيش 598 624 24 24 183 193 0 0 805 841

 قوى األمن الداخلي  256 269 11 11 94 129 0 0 362 409

 قوى األمن العام  60 67 1 2 23 25 0 1 85 95

 قوى أمن الدولة   16 16 3 1 9 9 0 0 27 26

 الجهاز التربوي  403 319 24 24 0 0 18 16 445 359

 / 1الجهاز المدني  141 143 28 31 3 2 20 25 193 201

124 116 124 116         
    

 مساهمة الدولة لصالح تعاونية موظفي

   /2الدولة              15 24

 /3الجمارك                  0 3

اإلنفاقإجمالي  1,475 1,437 91 93 312 359 155 167 2,048 2,083  

 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)
غير  ينسلكين التربوي والمدني. إال أن توزيع المبلغ بين هذين السلكأفراد الالمستفيدين من تقديماتها من  تتوزع علىإن مساهمة الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة  (2)

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

 .ثبوتيةلعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ا
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبمل اإلضافية وغيرها من التعويضات )تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات الع (4)
 العسكري حصراً. سلكالمقدمة لل، ووغيرها من التقديمات االجتماعية الطبابة، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
موظفو مجلس النواب،  ( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،iiالمكافآت )دفعات ( i) :وهي تتضمن  عسكريةاللألجهزة غير  النفقات االخرىتدفع  (6)

مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ( iiiالقضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)موظفو الجامعة اللبنانية، 

 لتأمين التغطية لموظفي القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

A.II. الرواتب واألجور األساسية 

 ةمليار لير  1,437 التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرىستثناء التعويضات، إلموظفي القطاع العام، ب الرواتب األساسية سج لت
. يعود هذا التراجع 2016مقارنة مع الفترة عينها من العام  في المائة( 2.6) مليار ليرة 38بانخفاض بلغ  2017أيارمع نهاية 

 بشكل أساسي الى انخفاض الرواتب األساسية للجهاز التربوي.

II.A. .a العسكريرواتب وأجور الجهاز 

المدفوعات المخصصة  ارتفاع نتيجة األساسية للجهاز العسكري بشكل رئيسي في المائة في الرواتب 4.8 ةالبالغ الزيادة جاءت
. تعود هذه الزيادة بشكل جزئي على التوالي مليار ليرة 11و مليار ليرة 25بقيمة  قوى األمن الداخليو  الجيش للموظفين الدائمين في

قابل  .الجهاز العسكريناصر عترقية و توظيف باإلضافة إلى  6اإلختصاصينضباط للمليار ليرة  1.5 بقيمة المهنيةإلى التقديمات 
مليار ليرة في رواتب  4بقيمة طفيف تراجع ، في الرواتب األساسية للموظفين الدائمين في الجيش وقوى األمن الداخلياالرتفاع 

 .الداخليالمتمرنين في قوى األمن 

 II.A..b رواتب وأجور الجهاز التربوي 

 األشهر الخمسة األولى من العامخالل في المائة  20.7بنسبة ًا تراجعمدفوعات الرواتب األساسية لصالح الجهاز التربوي  شهدت
 بقيمة استثنائية متأخرات دفع إلى من جهةويعود ذلك  .مليار ليرة 319تصل إلى ل، 2016الفترة نفسها من العام  مقارنًة مع 2017
 48مليار ليرة ) 31بقيمة  إلى انخفاض السنوي رواتب الجهاز التربوي تراجعمن جهة أخرى، يعود  .2016مليار ليرة خالل  28

 االبتدائي الموظفين الدائمين في التعليموالمتوسط، وتدني رواتب  اإلبتدائيالموظفين المتعاقدين في التعليم  رواتبفي  في المائة(
في المديرية  المتعاقدينرواتب الموظفين  فيمليار ليرة  2 بقيمةبسيط قابل ذلك ارتفاع  في المائة(. 8.4مليار ليرة ) 15بقيمة 

 . العامة للتعليم المهني والتقني

 II.A..c رواتب وأجور الجهاز المدني 

مقارنة مع  2017 أيار -كانون الثانيخالل  (في المائة 1مليار ليرة ) 1بقيمة  اً إرتفاععات لصالح الجهاز المدني و دفمال شهدت
على النسبة  العدل من منظار توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات، استحوذت وزارة .2016 األولى من العام الخمسةاألشهر 
تلتها وزارة  ،الرواتب واألجور للجهاز المدني في المائة من إجمالي 18.6بلغت  حيث ،2017 أيار -كانون الثانيخالل  األعلى

)لمزيد من  (.في المائة 6.7)ووزارة الصحة العامة  (في المائة 9.6)وزارة المالية (، في المائة 18.1) الخارجية والمغتربين
 (2التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم 

في  28.3مليار ليرة ) 1.8األبرز بقيمة السنوي االرتفاع  األشغال العامة والنقلموظفي وزارة  وأجور شهدت رواتب في التفاصيل،
في  8.3موظفي وزارة الخارجية والمغتربين بنسبة  وأجور. في المقابل، تراجعت رواتب 2017 أيار –المائة( خالل كانون الثاني 

إلى  الدبلوماسية لبعثاتساسية لالرواتب األبشكل أساسي نتيجة انخفاض  2017من العام  األولى الخمسةاألشهر المائة خالل 
 المتأخرات.مدفوعات تراجع قيمة و الخارج 
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 .17/01/2017تاريخ  62والقرار رقم  31/12/2016تاريخ  1960استناًدا إلى القرار رقم  



 
 

 

 2017و 2016 من العامين أيار -كانون الثاني -المدني حسب الوزارات  الجهازأجور رواتب و : 2جدول  
النسبة من مجموع رواتب 

 يوأجور الجهاز المدن

2017  

أيار -2ك  

2017 
 أيار -2ك

2016 
 )مليون ليرة(

 وزارة العدل 26,913 26,559 19%

وزارة الخارجية والمغتربين  28,159 25,827 18%  

 وزارة المالية 13,000 13,696 10%

 مجلس النواب 13,781 13,445 9%

  رئاسة مجلس الوزراء  12,318 12,539 9%

 وزارة الصحة العامة 7,829 9,548 7%

والنقلالعامة وزارة االشغال  6,284 8,060 6%  

الزراعةوزارة  6,540 6,259 4%  

الوطني وزارة الدفاع 4,432 4,524 3%  

 وزارة الداخلية 4,150 4,250 3%

 اخرى 17,818 17,838 13%

 المجموع  141,225 142,544 100%

 

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

مليار ليرة خالل  359سجل لي في المائة( 15.1) مليار ليرة 47لموظفي القطاع العام بقيمة  التقديمات االجتماعية جماليإرتفع ا
قوى األمن من  كل لصالح تماعيةارتفاع التقديمات اإلج. تعود هذه الزيادة الهائلة بشكل أساسي إلى 2017 أيار -كانون الثاني
بقيت التقديمات  وقد على التوالي. مليار ليرة 2و مليار ليرة 10 ،مليار ليرة 35بقيمة وقوى األمن العام الجيش الداخلي، 

 .خالل الفترة قيد الدرس دون تغيير يذكرأمن الدولة، الجهاز التربوي والجهاز المدني قوى من ح كل لاإلجتماعي ة لصا

بشكل أساسي نتيجة  2017األولى من العام  الخمسةخالل األشهر  قوى األمن الداخلي لصالح التقديماترتفعت ابصورة أدق، 
قابلها جزئًيا  قدو  على التوالي، مليار ليرة 2.5و مليار ليرة 34بقيمة  منح التعليمو ستشفاء اإلتقديمات  كل من الكبيرة في زيادةال

 .الطبابةتقديمات مليار ليرة في  1تراجع بقيمة 

مليار  7بقيمة  المرض واألمومةفي تقديمات  الزيادةنتيجة  خالل الفترة قيد الدرس في التقديمات المخصصة للجيش رتفاعاإلجاء 
 2.5و مليار ليرة 3بقيمة ستشفاء تقديمات اإلالمقابل تراجعت التقديمات اإلجتماعية و  في .مليار ليرة 6بقيمة  منح التعليمو ليرة 

 مليار ليرة على التوالي.

 
II.C. لصالح تعاونية موظفي الدولة هاومساهمات الدولة شتراكاتإ 

، مقارنة 2017 أيار –مليار ليرة خالل كانون الثاني  124 الدولة لصالح تعاونية موظفي هاومساهمات الدولة شتراكاتإبلغت قيمة 
 . 2016 أيار –مليار ليرة خالل كانون الثاني  116مع 

 

 

 
 

 

 

 

 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
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