
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

 -كانون الثانيخالل  في المائة( 10مليار ليرة ) 657بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي رتفعإ
 .20162 عامخالل الفترة نفسها من المليار ليرة  6,626 مليار ليرة مقارنًة مع مبلغ 7,283ليسجل  2017 تشرين الثاني

الرواتب كل من  رتفاعاالتي أدت إلى و نتيجة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة شكل أساسي بهذه الزيادة جاءت 
  .في المائة 8.7بنسبة في المائة ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة  9.8 بنسبة واألجور وملحقاتها

 2017و 2016، 2015 من األعوام تشرين الثاني -في كانون الثاني وملحقاتهاالمخصصات والرواتب : مكّونات 1الرسم البياني 

 
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة 
 

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 
في  67ت نسبة ، حيث سجل3تشكل المخصصات والرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع النفقات الجارية األولية

في  68و ،2016 تشرين الثاني -في المائة خالل كانون الثاني 66، 2015 تشرين الثاني –كانون الثاني خاللالمائة 
في  35نسبة  المخصصات والرواتب وملحقاتهاشكلت  ضافة إلى ذلك،باإل .2017 تشرين الثاني -المائة خالل كانون الثاني

في المائة مع نهاية تشرين الثاني  33تصل إلى ل وانخفضت، 2015تشرين الثاني  المائة من إجمالي النفقات مع نهاية
وراء األساسي السبب يعود  .2017نهاية تشرين الثاني  معفي المائة من إجمالي النفقات  35إلى  لتعود وترتفع، 2016
 معدل الزيادة فيإلى  لي النفقاتومن إجما في حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من النفقات الجارية األولية الزيادة

                                                 
1
مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها؛ معاشات التقاعد؛ تعويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة  رواتب وملحقاتهاكلفة المخصصات والتتضمن ت 

 لتغطية الرواتب.
2
 .2017 تشرين الثاني لشهر -ةالعام ةألرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد الماليا إن 
3
 من النفقات الجارية باستثناء دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية. تتكون النفقات الجارية األولية 
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باإلضافة إلى تأثير تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام )قانون رقم المخصصات والرواتب وملحقاتها نمو 
 الفترة المذكورة.  خالل ( 464

جمالي النفقات خالل   تشرين الثاني -ون الثانيكانيظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 
2017: 

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

    
 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

 تشرين الثاني -ن الثانيكانو خالل  4,743لتصل إلى  مليار ليرة 422بقيمة  الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات رتفعتإ
للجهاز الرواتب األساسية  فيمليار ليرة  307( i) رتفاع بقيمةا إلى الزيادة هذهوراء األساسي السبب  يعود .2017

المدفوعة  جتماعيةاإل التقديمات فيمليار ليرة  44 (iii) ،الرواتب األساسية للجهاز المدني فيمليار ليرة  53 (ii)، العسكري
 الزياداتقابل هذه  .تعاونية موظفي الدولة لصالح هاومساهمات الدولة إشتراكاتمليار ليرة في  38( iv)وري، للجهاز العسك

لجهاز صالح المليار ليرة في "المدفوعات األخرى"  11والرواتب األساسية في مليار ليرة  27 بقيمة إنخفاضجزئي  بشكل
 التربوي.

الرواتب األساسية مليار ليرة في  186( i) زيادة بقيمة لىإجور وملحقاتها ألرتفاع في الرواتب وايعود اإل، في التفاصيل
قوى لمليار ليرة في الرواتب األساسية  27( iii)، في الرواتب األساسية لقوى األمن الداخليمليار ليرة  85( ii) ،للجيش

مليار  24قوى األمن الداخلي بقيمة و  لصالح كل من الجيشجتماعية اإلالتقديمات زيادة في  (iv)إضافة إلى  ألمن العاما
 مليار ليرة على التوالي. 20ليرة و

لموظفي  واألجور وملحقاتهاالنفقات على الرواتب  منئة افي الم 75نسبة  األساسية شكلت الرواتب، من ناحية المكونات
 4)المنافع الوظيفية في المائة(،  12)جتماعية اإلتلتها التقديمات  ،2017القطاع العام خالل األشهر األحد عشر من العام 

 .المجموعفي المائة من  8 النسبة المتبقية والبالغة"النفقات األخرى" و"التقديمات غير المصنفة" شكلت في المائة(، في حين 

 -في المائة من إجمالي اإلنفاق األولي خالل كانون الثاني 32نسبة  واألجور وملحقاتهاالرواتب  ذلك، شكلت باإلضافة إلى
 .2017تشرين الثاني -في المائة من إجمالي اإلنفاق األولي خالل كانون الثاني 36إلى وارتفعت ، 2016تشرين الثاني

 .5خالل الفترة قيد الدرس نفاق األوليمكّونات اإليظهر الرسم البياني التالي 
 

                                                 
4
 .2017آب  21رئيس الجمهورية في ووقعه  ،2017تموز  18من قبل مجلس النواب في  46القانون رقم إقرار تم  
5
في المائة في  2بنسبة   سنويًا عدة إجمالي النفقات األولية التي انخفضتيعود السبب وراء ارتفاع حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى تراجع قا 

  البلديات. لمدفوعات لصالحانتيجة تراجع  2017 تشرين الثاني -كانون الثاني

 

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

 

 

 



 
 

 

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

 
      

  
 

 
 2017و 2016 العامين من رين الثانيشت -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 2,081 2,388 84 85 540 584 2 2 2,708 3,059

 الجيش 1,335 1,520 52 54 350 374 1 0 1,738 1,948

 قوى األمن الداخلي  574 659 24 23 141 161 1 1 740 844

 قوى األمن العام  138 164 3 4 36 35 1 1 178 205

 قوى أمن الدولة   35 45 5 4 12 14 0 0 52 63

 التربوي  جهازال 852 825 52 51 0 0 35 24 939 899

 / 1المدني  جهازال 308 361 65 63 4 3 37 39 414 466

264 226 264 226       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          33 47

 فغير مصن         2 7

 إجمالي اإلنفاق 3,241 3,574 202 199 544 587 299 329 4,321 4,743

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

 .ثبوتيةالية المستندات العندما تستلم المديرية العامة للم
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.مقدمة للالالطبابة 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)

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

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

 

 



 
 

 

II.A األساسية جوراألرواتب وال  
 3,574 ،منافع األخرىستثناء التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والالموظفي القطاع العام، ب الرواتب األساسية سّجلت

من  الثانينهاية تشرين مقارنة مع في المائة(  10)مليار ليرة  333بلغ  رتفاعاب ،2017تشرين الثانيمليار ليرة مع نهاية 
 .التربوي لجهازا بإستثناءاألسالك لجميع  الرواتب األساسية زيادةلى إبشكل أساسي  اإلرتفاع. يعود هذا 2016العام 

II.A. .aور الجهاز العسكريرواتب وأج 

بشكل  2017 تشرين الثاني -خالل كانون الثاني العسكري للجهاز األساسيةرواتب الفي ة في المائ 15 ةالبالغ الزيادةتأتي 
العائدة للجهاز العسكري بقيمة المتأخرات تطبيق سلسلة الرتب والرواتب باإلضافة إلى الزيادة في مدفوعات  نتيجة رئيسي

سلسلة الرتب لبدء بتطبيق اوقد نتج عن (. 6مليار ليرة لقوى األمن الداخلي 27و مليار ليرة للجيش 48مليار ليرة ) 85
قوى األمن ، مليار ليرة 138بقيمة الجيش  كل من الدائمين فيلموظفين ا رواتب في ارتفاع 2017أيلول اعتباًرا من والرواتب 
 4بقيمة  تراجع الزيادات قابل هذهمن ناحية أخرى،  .مليار ليرة 10 وقوى األمن العام بقيمة مليار ليرة 58بقيمة الداخلي 

  الداخلي.مليار ليرة في رواتب المتمرنين في قوى األمن 

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 

 الثانيتشرين  -كانون الثانيخالل في المائة  3انخفضت مدفوعات الرواتب واألجور األساسية لصالح الجهاز التربوي بنسبة 
ويعود . 2017تشرين الثاني مع نهاية  مليار ليرة 825، لتصل إلى 2016الفترة نفسها من العام مع  ةً مقارن 2017 من العام

في مليار ليرة  4مليار ليرة و 14نخفاض بقيمة اب تأساسي إلى التأخير في توقيت الدفعات، والتي ساهم بشكلالتراجع ذلك 
الرواتب األخرى" للجهاز التربوي "على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، تراجعت والثانوي  بتدائياإلرواتب الموظفين في التعليم 

في  وظفين الدائمينمالفي رواتب قابل هذه التراجعات زيادة  . في المقابل،2017مليار ليرة مع نهاية تشرين الثاني  31بقيمة 
 يرة.مليار ل 7بقيمة  المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
 2017 تشرين الثاني -كانون الثانيفي المائة( خالل  17مليار ليرة ) 53بقيمة عات لصالح الجهاز المدني و دفمالرتفعت إ

ية وزارة الخارجإستحوذت  ،جور بحسب الوزاراتمن منظار توزيع الرواتب واأل .2016 من العام الفترة نفسهامع مقارنًة 
في  19 مع نسبة، 2017 تشرين الثاني -خالل كانون الثانيجور من إجمالي الرواتب واأل الحصة األكبروالمغتربين على 

)لمزيد  .في المائة( 11)المالية وزارة ومن ثم (، في المائة 18وزارة العدل )، تلتها رواتب وأجور الجهاز المدني كتلةالمائة من 
 (2جدول رقم من التفاصيل، يرجى مراجعة ال

 11بقيمة سنويًا األبرز  سمياإل رتفاعاإل الخارجية والمغتربينموظفي وزارة ل ألساسيةا جوراألو رواتب الفي التفاصيل، شهدت 
بشكٍل أساسي نتيجة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب  ،2017 تشرين الثاني -في المائة( خالل كانون الثاني 20مليار ليرة )
 للقطاع العام.

 

 

 

                                                 
6
 مهنية للضباط اإلختصاصيين تقديماتمليار ليرة ك 1.5، تم دفع مبلغ 17/01/2017تاريخ  62والقرار رقم  31/12/2016تاريخ  1960استناًدا إلى القرار رقم  

 .توظيف عناصر جدد وترقية العناصر الحاليينلو



 
 

 

 2017و 2016 من العامين تشرين الثاني -كانون الثاني -لجهاز المدني حسب الوزارات ارواتب وأجور . 2ل جدو
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

في  الجهاز المدني

2017 

2ت -2ك  
2017 

 2ت -2ك

2016 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 55,918 67,134 18.6%

العدلوزارة  59,194 63,526 17.6%  

 وزارة المالية 29,850 40,158 11.1%

 مجلس النواب 30,393 34,242 9.5%

 رئاسة مجلس الوزراء 27,408 32,978 9.1%

 وزارة الصحة العامة 17,571 18,342 5.1%

والنقلالعامة وزارة االشغال  14,669 18,140 5.0%  

 وزارة الزراعة 14,258 17,733 4.9%

والبلديات ة الداخليةوزار 9,405 11,790 3.3%  

الوطني وزارة الدفاع 9,798 11,649 3.2%  

 اخرى 39,817 45,329 12.6%

 المجموع 308,281 361,021 100%

II.  

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

خالل مليار ليرة  587ليسجل في المائة(  8)مليار ليرة  43لموظفي القطاع العام بقيمة  جتماعيةالتقديمات اإل جماليإرتفع إ
مليار ليرة في التقديمات  24. تعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع بقيمة 2017 تشرين الثاني -كانون الثاني
من ناحية  .لعناصر قوى األمن الداخليفي التقديمات اإلجتماعية مليار ليرة  20بقيمة وزيادة لعناصر الجيش اإلجتماعية 

 .2017 تشرين الثانيمليار ليرة مع نهاية  2بقيمة  ح أمن الدولةلجتماعّية لصاالتقديمات اإل ارتفعت بشكل طفيف أخرى،

نفقات في  مليار ليرة 11بقيمة نتيجة زيادة  الفترة قيد الدرسخالل  الجيشلصالح  التقديمات، إرتفعت ضافة إلى ذلكإلاب
التقديمات  مليار ليرة في 3خفاض بقيمة إنجزئًيا . قابل هذه الزيادات في منح التعليم مليار ليرة 9بقيمة و  اإلستشفاء

 اإلجتماعية. 

 الزيادةنتيجة  لعناصر قوى األمن الداخلي خالل الفترة المذكورةفي التقديمات المخصصة  اإلرتفاعجاء  ،عالوًة على ذلك
مليار  3وبقيمة عليم في منح الت مليار ليرة 10إنخفاض بقيمة جزئًيا والتي قابلها  مليار ليرة 34نفقات اإلستشفاء بقيمة في 
 .المرض واألمومةتقديمات في ليرة 

 

II.C. الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة ات ومساهماتاشتراك 
 تشرين الثاني -مليار ليرة خالل كانون الثاني 264تها لصالح تعاونية موظفي الدولة ابلغت اشتراكات الدولة ومساهم

 .2016 تشرين الثاني -خالل كانون الثانيمليار ليرة  226 مقارنة مع رتفاعاب ،2017
 

 

 

 

 

 

 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
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