
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

خالل األشهر السبعة  في المائة( 5.8مليار ليرة ) 242بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي رتفعإ
 .20162 ن العامخالل الفترة نفسها ممليار ليرة  4,190 مقارنًة مع مبلغمليار ليرة  4,432ليسجل  2017األولى من العام 

في المائة( ونمو في معاشات التقاعد وتعويضات  6.7الرواتب واألجور وملحقاتها )في  الزيادة نتيجة رتفاعاإلهذا  جاء
 212 رواتبالتغطية بهدف مؤسسات عامة التحويالت المخصصة ل بلغت، إضافة إلى ذلك .في المائة( 5نهاية الخدمة )

 نفسه من العام الماضي. الفترة مع  في المائة مقارنةً  1.6نخفاض بلغ اب، 2017 تموزمع نهاية شهر  مليار ليرة

في المائة من مجموع مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها لموظفي  69.7شكلت الرواتب األساسية ، من حيث المكونات
في  4.5المنافع الوظيفية ) ،ائة(في الم 16التقديمات االجتماعية )ها تتل، 2017 تموز - القطاع العام خالل كانون الثاني

 . من المجموع في المائة 9.8 النسبة المتبقية والبالغة والتقديمات غير المصنفة النفقات األخرىبينما شكلت (، المائة

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

 
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 
في  65.2، حيث سجلت نسبة 3ةاألولي النفقات الجاريةالرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع المخصصات و تشكل 
في المائة خالل  68.9و ،2016 تموز - في المائة خالل كانون الثاني 66.6 ،2015 تموز - كانون الثاني خالل المائة

والرواتب وملحقاتها من النفقات المخصصات  في حصة ةالسنويالزيادة وراء السبب يعود  .2017 تموز - كانون الثاني
خالل  النفقات الجارية األوليةة قاعدبالمقارنة مع  في الرواتب واالجور وملحقاتهانمو ال معدلرتفاع ا إلىالجارية األولية 
  الفترة المذكورة. 
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لى مؤسسات عامة إوالتحويالت  ؛تعويضات نهاية الخدمة ؛التقاعد ؛ معاشاتالرواتب واالجور وملحقاتها مدفوعات كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 .لتغطية الرواتب
2

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

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

 

 

 المخصصات والرواتب وملحقاتها

 2017  تموز التقرير الشهري



 
 

 

، 2015 تموزنهاية  مع من إجمالي النفقات ئةافي الم 35 نسبة والرواتب وملحقاتها اتالمخصص شكلتعالوًة على ذلك، 
عود ت. 2017 تموز نهاية شهر في مع 36.7نسبة إلى  تعود وترتفعو  ،2016 تموزي المائة مع نهاية ف 33.6لتنخفض إلى 

في في المائة  3.2بنسبة  نخفاض سنويمن إجمالي النفقات إلى إالمخصصات والرواتب وملحقاتها في حصة الزيادة 
يظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من النفقات الجارية  .2017عام من ال تموز - كانون الثاني خاللجمالي النفقات إ

جمالي النفقات خالل   :2017 األولى من العام شهر السبعةاألاألولية وا 

 

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

 
 

 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

وذلك  ،2017خالل األشهر السبعة األولى من العام مليار ليرة  183بقيمة  الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات رتفعتإ
. 20174 تموز - خالل كانون الثانيمليار ليرة  2,919إلى  2016 تموز - خالل كانون الثانيمليار ليرة  2,737من 

الرواتب األساسية والمنافع  فيمليار ليرة  164بقيمة  ارتفاع( i) إلى الزيادة هذهوراء األساسي السبب  يعودباإلجمال، 
( iiiو)، الرواتب األساسية والمنافع األخرى للجهاز المدني فيمليار ليرة  16بقيمة  عارتفا( ii)، للجهاز العسكرياألخرى 
جزئي  إنخفاض الزياداتقابل هذه  .موظفي الدولة تعاونيةفي  ومساهمات الدولة شتراكاتإ فيمليار ليرة  69بقيمة زيادة 
 للجهاز التربوي. وملحقاتهاالرواتب األساسية في مليار ليرة  78 بقيمة

مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية  79( زيادة بقيمة iلى )إجور وملحقاتها يعود االرتفاع في الرواتب واأل، ي التفاصيلف
مليار ليرة في  9مليار ليرة في التقديمات االجتماعية و 32( ارتفاع بقيمة ii)، مليار ليرة في الرواتب األساسية للجيش 36و

ألمن العام. قابل هذه لمليار ليرة في الرواتب األساسية  6( زيادة بقيمة iiiمع )، الداخليالرواتب األساسية لقوى األمن 
   مليار ليرة في الرواتب األساسية للجهاز التربوي. 67الزيادات انخفاض بقيمة 
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 .نتيجة عمليات التدوير 2017 تموزقد تختلف بعض أرقام هذا التقريرعن تلك المنشورة  من خالل تقرير مرصد المالية العامة لشهر  

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

 

 

 



 
 

 

 كانون الثاني لخالإجمالي اإلنفاق األولي،  منئة افي الم 32.3نسبة شكلت الرواتب واألجور وملحقاتها ، على ذلك عالوةً 
يظهر الرسم البياني التالي . 20175تموز - خالل كانون الثانيمن المجموع ئة افي الم 37.2ارتفعت إلى و ، 2016 تموز -

 .لفترة قيد الدرسخالل ا نفاق األوليمكّونات اإل

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

 
      

  
 

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

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

 )مليار ل.ل.( الرواتب واألجور

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 العسكري جهازال 1,311 1,362 53 52 352 465 1 1 1,717 1,881

 الجيش 840 876 33 34 207 286 0 0 1,080 1,196

 قوى األمن الداخلي  362 371 15 15 109 141 0 0 487 528

 قوى األمن العام  87 92 2 2 26 28 1 1 116 124

 قوى أمن الدولة   22 23 3 1 10 10 0 0 34 34

 التربوي  جهازال 538 471 34 34 0 0 26 16 598 521

 / 1المدني  جهازال 195 202 41 44 3 3 25 31 264 279

205 136 205 136       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          21 30

 غير مصنف         0 3

 إجمالي اإلنفاق 2,044 2,035 128 131 355 468 189 253 2,737 2,919

 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)

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

 .ثبوتيةعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبئلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات )تتضمن التعويضات العا (4)
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المائة في كانون  في 7.4بنسبة ة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى تراجع قاعدة إجمالي النفقات األولية التي انخفضت  السبب وراء ارتفاع حصيعود  

  نتيجة تراجع التقديمات الى البلديات. 2017تموز من العام  -الثاني

 

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

 .إضافة إلى األدوية ،ة على القيمة المضافةرديات الضريب ،لصالح القطاعات غير الحكومية
 

 

 



 
 

 

 سلك العسكري حصراً.المقدمة 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 ى لألجهزة غير العسكرية النفقات االخرتدفع  (6)

مين التغطية لموظفي ( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأ3القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

II.A األساسية جوراألرواتب وال  
مليار  2,035لموظفي القطاع العام، بإستثناء التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرى  الرواتب األساسية سّجلت

. يعود هذا 2016من العام  اعينهالفترة مقارنة مع في المائة(  0.4)مليار ليرة  9بلغ  خفاضنبا ،2017 تموزليرة مع نهاية 
 العسكري التربوي في مقابل إرتفاع تلك العائدة للجهازين الرواتب األساسية للجهاز انخفاضلى إبشكل أساسي  التراجع

 .المدنيو 
 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 ارتفاع المدفوعات نتيجة بشكل رئيسي العسكري للجهاز األساسيةرواتب الفي ة في المائ 3.9 ةالبالغ الزيادةتأتي 
هذه  تعود .مليار ليرة 8قوى األمن الداخلي بقيمة في مليار ليرة و  35الدائمين في الجيش بقيمة  للموظفين المخصصة

توظيف عناصر جدد وترقية والى  مليار ليرة 1.5 بقيمة 6باط اإلختصاصيينضالزيادة بشكل جزئي إلى التقديمات المهنية لل
مليار  4بقيمة  تراجع في الرواتب األساسية للجهاز العسكري ولقوى األمن الداخلي قابل هذه الزيادات .العناصر الحاليين

  .الداخليليرة في رواتب المتمرنين في قوى األمن 
 

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 

األشهر السبعة األولى خالل في المائة  12.5األساسية لصالح الجهاز التربوي بنسبة واألجور رواتب انخفضت مدفوعات ال
دفع  إلىجزئي بشكل ويعود ذلك مليار ليرة.  471، لتصل إلى 2016الفترة نفسها من العام مع  ةً مقارن 2017 العام من

 نخفاضإ( I)لى إعود تراجع الرواتب في الجهاز التربوي ي ،عالوة على ذلك .2016مليار ليرة خالل عام  28متأخرات بقيمة 
مليار ليرة  14انخفاض بقيمة ( ii) ،رواتب الموظفين الدائمين في التعليم االبتدائيفي المائة( في  7.8مليار ليرة ) 19بقيمة 

في  7مليار ليرة ) 8ع بقيمة ( تراجiiiو) ،في المائة( في رواتب الموظفين المتعاقدين في التعليم اإلبتدائي والمتوسط 17.3)
مليار ليرة في رواتب  3قابل ذلك، بشكل جزئي، ارتفاع بقيمة  الدائمين في التعليم الثانوي. رواتب الموظفينفي المائة( 

المتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني رواتب  مليار ليرة في 2وزيادة بقيمة للتربية في المديرية العامة الموظفين 
 لتقني.وا

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
مع مقارنًة  2017 تموز - كانون الثانيخالل في المائة(  3.6)مليار ليرة  7بقيمة المدني  الجهازعات لصالح و دفمت الرتفعا

ارجية وزارة الخ تستحوذإ ،من منظار توزيع الرواتب واالجور بحسب الوزارات .2016 األشهر السبعة األولى من العام
في المائة  19.2 مع نسبة، 2017 تموز - خالل كانون الثانيجور جمالي الرواتب واألإمن  الحصة األكبروالمغتربين على 

ووزارة الصحة  (في المائة 9.5)المالية وزارة  (،في المائة 18.5)وزارة العدل ها تتل، رواتب وأجور الجهاز المدني كتلةمن 
 (2يرجى مراجعة الجدول رقم يد من التفاصيل، لمز ) .في المائة( 6.3العامة )

مليار  2.6بقيمة سنويًا االرتفاع األبرز الخارجية والمغتربين موظفي وزارة ل ألساسيةا جوراألو رواتب الفي التفاصيل، شهدت 
 1.4 نسبةب لالعدموظفي وزارة  وأجور. في المقابل، تراجعت رواتب 2017 تموز - في المائة( خالل كانون الثاني 7.3ليرة )

 . 2017خالل األشهر السبعة األولى من العام في المائة 
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 .17/01/2017اريخ ت 62والقرار رقم  31/12/2016تاريخ  1960استناًدا إلى القرار رقم  



 
 

 

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

رواتب وأجور 

في  الجهاز المدني

2017 

تموز -2ك  

2017 
 تموز -2ك

2016 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 35,998 38,614 19%

 وزارة العدل 37,768 37,254 18%

 وزارة المالية 18,460 19,250 10%

 مجلس النواب 19,311 19,215 10%

 رئاسة مجلس الوزراء 17,286 17,656 9%

 وزارة الصحة العامة 10,836 12,645 6%

والنقلالعامة وزارة االشغال  8,846 10,746 5%  

 وزارة الزراعة 9,099 9,006 4%

الوطني وزارة الدفاع 6,181 6,387 3%  

 وزارة الداخلية 5,831 5,938 3%

 اخرى 24,951 24,865 12%

 المجموع 194,567 201,574 100%

II.  

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

مليار ليرة  468سجل ليي المائة( ف 31.8)مليار ليرة  113لموظفي القطاع العام بقيمة  التقديمات االجتماعية جماليإرتفع ا
مليار ليرة في التقديمات  79. تعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع بقيمة 2017 تموز - خالل كانون الثاني

ح ل. بقيت التقديمات اإلجتماعّية لصالعناصر قوى األمن الداخليمليار ليرة  32بقيمة وزيادة لعناصر الجيش اإلجتماعية 
 .خالل الفترة المذكورة ثابتةشبه دولة، الجهاز التربوي والجهاز المدني كل من أمن ال

بشكل أساسي نتيجة زيادة  2017شهر السبعة األولى من العام خالل األ الجيش لصالح التقديمات، إرتفعت بالتفصيل
هذه الزيادات انخفاض جزئي   قابل .مليار ليرة 4 بقيمة مومةالمرض واألتقديمات و مليار ليرة  76بقيمة ستشفاء تقديمات اإل

 مليار ليرة في نفقات الطبابة.  2مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية و 3بقيمة 

نفقات اإلستشفاء في  الزيادةنتيجة  لعناصر قوى األمن الداخلي خالل الفترة المذكورةفي التقديمات المخصصة  اإلرتفاعجاء 
مليار ليرة في نفقات الطبابة  1في منح التعليم والتي قابلها انخفاض بقيمة ار ليرة ملي 4مليار ليرة والزيادة بقيمة  30بقيمة 

 مليار ليرة في تقديمات المرض واألمومة. 1و

 

II.C. الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة ات ومساهماتاشتراك 
مقارنة  ،2017 تموز - كانون الثاني مليار ليرة خالل 205بلغت اشتراكات الدولة ومساهمتها لصالح تعاونية موظفي الدولة 

 .2016 تموز -مليار ليرة خالل كانون الثاني 136 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: نيالكترو بريد

 www.finance.gov.lb: يالموقع االلكترون
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