
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

 4,174 لليسج   في المائة( 4.9) سنويا   مليار ليرة 195بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي رتفعإ
ل مليار ليرة  3,979 مقارنة  مع مبلغ 2019 أي ار -كانون الثانيخالل مليار ليرة   العامفسها من الفترة نخالل المسج 

 83.3مليار ليرة ) 237بقيمة  معاشات التقاعدو  تعويضات نهاية الخدمةتعود هذه الزيادة بشكٍل أساسي إلى ارتفاع  .20182
 207بقيمة  وملحقاتها الرواتب واألجور إنخفضت المقابل،في  في المائة( على التوالي. 19.3مليار ليرة ) 175في المائة( و
 المائة(.في  8.0مليار ليرة )

 2019و 2018، 2017 األعوام من أّيار -الثاني كانونفي  المخصصات والرواتب وملحقاتهامكّونات : 1الرسم البياني  

 
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة 
 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 
في  69.1لت نسبة ، حيث سج  3ألكبر من مجموع النفقات الجارية األوليةن االمخصصات والرواتب وملحقاتها المكو   لتشك  

لتعود  ،2018 أي ار -في المائة خالل كانون الثاني 67.8إلى نسبة لتنخفض ، 2017 أي ار -كانون الثاني خاللالمائة 
المخصصات لت شك   ،من ناحية أخرى .2019 األشهر الخمسة األولى من العامفي المائة خالل  74.9سبة نإلى وترتفع 

في  34.2إلى  لتنخفض، 2017أي ار  –الثاني في كانونفي المائة من إجمالي النفقات  36.6نسبة  والرواتب وملحقاتها
  .20194الفترة ذاتها من العام  في في المائة 40.4إلى  ترتفعو تعود لومن ثم  2018 أي ار -الثاني في كانونالمائة 
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مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها؛ معاشات التقاعد؛ تعويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة  كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 غطية الرواتب.لت
2
 .2019 أيّار لشهر ةالعام ةألرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد الماليا إن 
3
 دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية.ستثناء إبتتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية  
4
في المائة  11.2بنسبة  سنوي   راجع  بت ا من إجمالّي النفقات ومن النفقات الجارية األوليّة إلى تدنّي قاعدة النفقاتزيادة حّصة الرواتب واألجور وملحقاته السبب وراء عودي 

 في المائة على التوالي. 5.0و

 

 

 المخصصات والرواتب وملحقاتها
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جمالي النفقات خالل يظهر الرسم البياني التالي   :2019 أي ار -كانون الثانيمكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

  :2019أّيار  – انون الثانيكواجمالي النفقات في من النفقات األولية الجارية  مكونات كل :2الرسم البياني 

    
 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

كانون خالل  5مليار ليرة 2,400لتصل إلى سنويًّا  مليار ليرة 207بقيمة  تهاالرواتب واألجور وملحقا مدفوعات نخفضتإ
المدفوعة  جتماعيةاإل التقديمات نخفاضإ إلى هذا التراجعوراء األساسي السبب  يعود ،باإلجمال .2019 أي ار -الثاني

صالح ل واألجور المدفوعةرواتب ال فيعلى الرغم من الزيادة المتواضعة مليار ليرة  223 بقيمةلصالح الجهاز العسكري 
  .مليار ليرة 16بقيمة نفسه لجهاز ا

 واألجور وملحقاتهاالنفقات على الرواتب  إجمالي منئة افي الم 79.1نسبة واألجور  لت الرواتبشك  ، من ناحية المكونات
والمنافع  في المائة( 11.0)عية جتمااإلالتقديمات تلتها  ،2019من العام  أي ار -الثانيكانون لموظفي القطاع العام خالل 

في  6.0 النسبة المتبقية والبالغة"النفقات األخرى" و"التقديمات غير المصنفة" لت شك  في حين في المائة(،  3.9)الوظيفية 
 .المجموعالمائة من 

 –خالل كانون الثانيفي المائة من إجمالي اإلنفاق األولي  35.4نسبة  واألجور وملحقاتهاالرواتب  لتذلك، شك   إلى ضافة  إ
 .2018الفترة نفسها من العام خالل  المسجلة في المائة 33.6 نسبةمقارنة مع بارتفاٍع بسيط  ،2019أي ار 

نات اإليظهر الرسم البياني التالي   .قيد الدرس الفترةخالل  نفاق األوليمكو 
 

  2019أّيار  –وكانون الثاني 2018 أّيار –نفاق األولي خالل كانون الثانيال : مكّونات 3الرسم البياني 
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 الحاصل. التدويرمرصد المالية العامة نتيجة بشكل طفيف عن األرقام اإلجمالية المنشورة في   قد تختلف األرقام 

 : وزارة المالية، مديرية المالية العامةالمصدر
  . مالحظة: تجدر اإلشارة إلى أن حساب النفقات الجارية األخرى يتضمن تسديدات إلى المستشفيات، نفقات أحكام ومصالحات، ونفقات مهام

 

 

 

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

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

 

 



 
 

 

 2019 أّيار –الثاني وكانون 2018 أّيار –كانون الثاني - واألجور وملحقاتهاالرواتب مكونات : 1جدول 

/6نفقات أخرى  المجموع  
التقديمات االجتماعية 

5/  
/4 منافع الوظيفيةال  

 

 الرواتب واألجور

 )مليار ل.ل.( األساسية

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 العسكري جهازال 1,239 1,255 43 44 486 262 1 5 1,768 1,566

 الجيش 800 824 28 30 275 197 0 1 1,103 1,051

 قوى األمن الداخلي  322 314 11 11 177 55 0 4 510 384

 قوى األمن العام  92 89 2 2 24 7 1 1 119 98

 قوى أمن الدولة   25 28 1 1 11 4 0 0 36 32

 التربوي  جهازال 406 436 25 26 0 0 10 0 441 463

 / 1المدني  جهازال 219 208 28 24 2 1 22 17 271 250

95 100 95 100       

مساهمة الدولة 

لصالح تعاونية 

 موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          20 27

 غير مصنّفة         7 0

 إجمالي اإلنفاق 1,863 1,899 97 95 487 263 133 116 2,607 2,400

 من حساب األمانات. تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)
ير المبلغ بين هذين السلكين غإن 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 تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات  (3)

 .بوتيةثعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 ي حصراً.سلك العسكرالمقدمة للالطبابة وغيرها من التقديمات االجتماعية، و، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،موظفو مجلس النواب، 2المكافآت )دفعات ( 1: )وهي تتضمن النفقات االخرى لألجهزة غير العسكرية تدفع  (6)

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

 العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 
 

II.A جوراألرواتب وال  
 36بلغ  ا  إرتفاع ،التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرىستثناء إبموظفي القطاع العام، رواتب وأجور  لتسج  

 . 2019 األشهر الخمسة األولى من العامفي مليار ليرة  1,899 لتصل إلى في المائة( 1.9ة )مليار لير 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 2019 أي ار -خالل كانون الثاني (في المائة 1.3)مليار ليرة  16قيمة بإرتفاع ا  العسكري جهازالوأجور رواتب شهدت 
 27الجيش بقيمة  فيإرتفعت الرواتب األساسية لألفراد الدائمين  في التفاصيل، .الماضيام من الع اذاته الفترةمع  مقارنة  

إضافة  إلى  مليار ليرة. 3بقيمة المدفوعات المتعلقة بالتدريب والمهمات إلى الخارج في تراجع جزئي قابلها بشكٍل ، مليار ليرة
في المائة( نتيجة إرتفاع الرواتب  11.4مليار ليرة ) 3بقيمة  قوى أمن الدولة المدفوعة لصالح جوراألرواتب و الذلك، زادت 

ار ليرة ملي 8بالمقابل، إنخفضت الرواتب المدفوعة لقوى األمن الداخلي بقيمة ليرة. مليار  2األساسية لألفراد الدائمين بقيمة 
مليار  3 بقيمة تقديمات المالبسوانخفاض  مليار 5بقيمة الرواتب األساسية لألفراد الدائمين تراجع في المائة( نتيجة  2.4)

 ليرة.

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 

لتصل إلى مبلغ  سنويًّا في المائة( 7.5) مليار ليرة 30بقيمة  الرواتب واألجور لصالح الجهاز التربوي مدفوعات إرتفعت
صالح عات لو دفمالزيادة في ال أساسي إلى بشكل اإلرتفاع هذايعود . 2019 أي ار -مليار ليرة في كانون الثاني 436

إلى كل من بالتوازي، إرتفعت المدفوعات  .6مليار ليرة 46بقيمة  المديرية العامة للتعليم المهني والتقنيلمتعاقدين في ا
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 .21/12/2018تاريخ  244 ،243 ،222 ،221بناًء للقرارات رقم  2017/2018الدراسي  العامالمتعاقدين عن  بدالت أتعابفي المائة من  30 سديدنتيجة ت 



 
 

 

نين في ا ي. قابل هذه مليار ليرة على التوال 7مليار ليرة و 9 بقيمة اإلبتدائيلمتعاقدين في التعليم او  الثانويالتعليم لمتمر 
لت تراجع ا  اإلبتدائيفي التعليم  الدائمين موظفينلارواتب  عاتو دفمإنخفاض في  ،جزئيالزيادات، بشكٍل  والثانوي التي سج 

 مليار ليرة على التوالي. 6و مليار ليرة 25بقيمة 

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
مليار ليرة خالل  208لتصل إالى  سنويا  في المائة(  4.9) ليار ليرةم 11بقيمة عات لصالح الجهاز المدني و دفمال نخفضتإ

وزارة الخارجية والمغتربين على إستحوذت  ،جور بحسب الوزاراتمن منظار توزيع الرواتب واأل. 2019أي ار  –كانون الثاني
رواتب وأجور الجهاز  كتلةمن في المائة  16.4 مع نسبة ةالمذكور  الفترةخالل جور من إجمالي الرواتب واأل الحصة األكبر

 .(من المجموع في المائة 12.1)المالية وزارة ومن ثم (، من المجموع في المائة 16.3وزارة العدل ) مباشرة   ، تلتهاالمدني
 (2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم 

األشهر خالل ليرة  مليار 2بقيمة سنويا  رز األب سمياإل رتفاعاإل العدل رواتب موظفي وزارةمدفوعات في التفاصيل، شهدت 
 7مليار ليرة 12بقيمة  الصحة العامة موظفي وزارةلصالح عات و دفالمفي حين إنخفضت  ،2019 الخمسة األولى من العام
 خالل الفترة قيد الدرس.

 2019و 2018 لعامينمن ا أّيار -كانون الثاني -لجهاز المدني حسب الوزارات ارواتب وأجور . 2جدول 
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

في  الجهاز المدني

2019 

 أيّار -2ك

2019 
 أيّار -2ك

2018 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 35,471 34,036 16.4%

 وزارة العدل 31,814 33,939 16.3%

 وزارة المالية 25,090 25,259 12.1%

 رئاسة مجلس الوزراء 19,999 20,218 9.7%

 مجلس النواب 18,947 18,185 8.7%

والنقلالعامة وزارة االشغال  11,914 11,637 5.6%  

 وزارة الزراعة  10,739 10,822 5.2%

 وزارة الصحة العامة  22,039 10,286 4.9%

والبلديات وزارة الداخلية 7,101 7,350 3.5%  

الوطني وزارة الدفاع 6,346 6,709 3.2%  

 اخرى 29,174 29,483 14.2%

 المجموع 218,635 207,924 100%

II.  

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

ل ليسج  في المائة(  46.0)مليار ليرة  224بقيمة  بشكٍل كبير لموظفي القطاع العام جتماعيةالتقديمات اإل جماليإ إنخفض
التقديمات اإلجتماعية  إنخفاضبشكل أساسي إلى  التراجع اعود هذي. 2019 أي ار -كانون الثانيمليار ليرة خالل  263

 قديماتانخفاض الت ترافق ذلك مععلى التوالي.  مليار ليرة 78و مليار ليرة 122بقيمة  الجيشقوى األمن الداخلي و لعناصر 
ل  17 قوى األمن العام بقيمة لصالح  .2019مليار ليرة مع نهاية أي ار  7مليار ليرة لتسج 
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 لغاية 01/01/1999 تاريخ ومن 1998-1997-1996ألعوام ل العائدةتلك  تحديًدا، 2019أيّار  –كانون الثاني فترة نتيجة مدفوعات الفروقات لصالح المتعاقدين خالل 

تاريخ  46قانون رقم البموجب  31/12/2017لغاية  21/08/2017من الممتّدة ، باإلضافة إلى مدفوعات الفروقات األخرى التي تعود إلى الفترة 15/02/2000

21/08/2017. 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

 

 2019خالل األشهر الخمسة األولى من العام  لعناصر قوى األمن الداخليالتقديمات المخصصة  إنخفضت في التفاصيل،
مليار ليرة، إضافة  إلى تراجع نفقات المعالجة في المستشفيات بقيمة  68التقديمات المدرسي ة بقيمة في نتيجة التراجع الكبير 

 مليار ليرة. 38

مقارنة   2019أي ار  –لجيش خالل كانون الثانيا لصالحي ة التقديمات المدرسلتغطية لم يتم  صرف أي مبلغ ، عالوة  على ذلك
المدفوعة لصالح  نفقات المرض واألمومة تراجعتمليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي. إضافة  إلى ذلك،  112مع 

لت نفقات المعالجة خالل الفترة قيد الدرس مسب بة  تراجع ا في إجمالي التقديمات. في المق مليار ليرة 16بقيمة الجيش  ابل، سج 
 مليار ليرة. 56في المستشفيات إرتفاع ا سنويًّا بقيمة 

  

II.C. لصالح تعاونية موظفي الدولة هاومساهمات الدولة شتراكاتإ 

مليار ليرة  95سنويا  لتصل إلى  مليار ليرة 5الدولة بقيمة  لصالح تعاونية موظفي هاومساهمات الدولة شتراكاتإتراجعت قيمة 
 .2018 أي ار –مليار ليرة خالل كانون الثاني 100مع مبلغ  مقارنة   2019أي ار  –الل كانون الثانيخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 :االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد 

 

 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات

 1731 -1729مقّسم:  961 1 956000: تلفون

 www.finance.gov.lbالموقع اإللكتروني: 
 

http://www.finance.gov.lb/

