
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

 1,758ليصل إلى  في المائة( 24.0) مليار ليرة 341بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجماليإرتفع 
جاءت  .20182 خالل الفترة نفسها من العاممليار ليرة  1,417 مقارنًة مع مبلغ 2019 شباط -كانون الثانيخالل مليار ليرة 

تسعة أضعاف  ،2019مع نهاية شباط  مليار ليرة 229لتصل إلى  تعويضات نهاية الخدمةي اإلرتفاع ف هذه الزيادة نتيجة
في  9.8)مليار ليرة  94بقيمة إرتفاعًا  وملحقاتهاواألجور الرواتب سجلت ، بموازاة ذلك .3العام السابق المبلغ المسجل في

 .2019خالل الشهرين األولين من عام  في المائة( 19.4)مليار ليرة  70مع زيادة بلغت  قاعدمعاشات الت كذلكو  المائة(
لتصل إلى  في المائة( 40.1)مليار ليرة  29بقيمة  لتغطية الرواتب العامة تحويالت إلى المؤسساتإنخفضت ال ،في المقابل

 .2019 شباط -كانون الثانيخالل مليار ليرة  44

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

  
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة 
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ويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة جور وملحقاتها؛ معاشات التقاعد؛ تعمدفوعات الرواتب واأل كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 لتغطية الرواتب.
2

  .2019شباط األرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة لشهر  إن 
3

 على اللجوء إلىلعديد من موظفي القطاع العام مما شجع ا ،والرواتب الرتب سلسلةتطبيق البدء بيمكن تفسير هذه الزيادة في تعويضات نهاية الخدمة جزئياً من خالل  

 التقاعد المبكر.

 

 

 صات والرواتب وملحقاتهاالمخص

 شباط التقرير الشهري

2019 



 
 

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 

في  61.6، حيث سجلت نسبة 4ت الجارية األوليةالمخصصات والرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع النفقالت شك  
إلى  ومن ثم ،2018 شباط -في المائة خالل كانون الثاني 62.7إلى نسبة  ترتفعل ،2017 شباط -كانون الثاني خاللالمائة 
 وملحقاتها والرواتب المخصصات شكلتباإلضافة إلى ذلك،  .2019من العام  شباط -كانون الثاني في المائة خالل 72.3

 -الثاني كانون في المائة في 33.4 إلى نخفضتاثم  ، 2017 شباط -الثاني كانون في النفقات إجمالي من المائة في 38.2 نسبة
 . 2019 العام من ذاتها الفترة في المائة في 47.4 إلىبشكل كبير  رتفعوت تعودقبل أن  2018 شباط

 :2019 شباط -كانون الثانيالنفقات الجارية األولية خالل و  إجمالي النفقاتيظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من 

  2019 شباط -انون الثانيكفي األولية النفقات الجارية اجمالي النفقات و من  مكونات كل :2 الرسم البياني

   
 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

 -كانون الثانيخالل مليار ليرة  1,056تصل إلى ل سنوياً  مليار ليرة 94بقيمة  الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات رتفعتإ
 اإلجتماعية التقديمات في ليرة مليار 65 بقيمة زيادة (i: )إلى رتفاعاإل اهذوراء السبب  يعود ،باإلجمال .2019 شباط

 .يالتربو  الجهاز وأجور رواتب في ليرة مليار 36 بقيمة زيادة (iiباإلضافة إلى ) ،العسكري لجهازصالح ال المدفوعة

واألجور وملحقاتها لموظفي النفقات على الرواتب  منئة افي الم 74.2نسبة واألجور  لت الرواتبشك  ، ناتمن ناحية المكو  
في  4.1)المنافع الوظيفية و في المائة(  17.3)اإلجتماعية تلتها التقديمات  ،2019 شباط -الثانيكانون القطاع العام خالل 

 .المجموعفي المائة من  4.4 النسبة المتبقية والبالغةاألخرى" و"التقديمات غير المصنفة"  "النفقاتشكلت المائة(، في حين 

كانون خالل في المائة من إجمالي اإلنفاق األولي  37.0 واألجور وملحقاتها نسبةالرواتب  لتذلك، شك   باإلضافة إلى
  .20185من العام  نفسهاترة الففي المائة خالل  28.0 نسبةبزيادة مقارنة مع ، 2019شباط  -الثاني

نات اإليظهر الرسم البياني التالي   .خالل الفترة قيد الدرس نفاق األوليمكو 
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 تتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية باستثناء دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية. 
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 .في الرواتب واألجور وملحقاتهافي المائة  9.8 ابل نمو بنسبةمق في المائة 17.0بنسبة  النفقات األولية نخفاضإمع قاعدة النفقات السريع في  التراجع نظراً إلى

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

 
 

 

 



 
 

 

  .2019شباط  -وكانون الثاني 2018 شباط -نفاق األولي خالل كانون الثانيال  : مكّونات3 الرسم البياني

   
      

  
 

 

 .2019شباط  -الثانيوكانون   2018شباط  -كانون الثاني - الرواتب واألجور وملحقاتهامكونات : 1جدول 

/6نفقات أخرى  المجموع  
التقديمات االجتماعية 

5/  
/4 منافع الوظيفيةال  الرواتب واألجور 

 )مليار ل.ل.(

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 العسكري جهازال 507 513 20 21 117 182 0 1 644 718

 الجيش 319 335 14 14 74 160 0 0 406 509

 قوى األمن الداخلي  135 127 5 5 35 17 0 0 174 149

 قوى األمن العام  43 41 1 1 7 4 0 1 51 47

 قوى أمن الدولة   10 11 1 0 2 2 0 0 13 13

 التربوي  جهازال 145 181 13 14 0 0 1 0 159 195

 / 1ي المدن جهازال 89 90 10 8 0 0 19 10 118 108

20 30 20 30       

مساهمة الدولة 

لصالح تعاونية 

 موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          8 15

 غير مصنف         2 0

 إجمالي اإلنفاق 741 784 43 43 117 183 51 31 962 1,056

 من حساب األمانات. تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)
ر ونية موظفي الدولة تتوزع على المستفيدين من تقديماتها من أفراد السلكين التربوي والمدني. إال أن توزيع المبلغ بين هذين السلكين غيإن مساهمة الدولة لصالح تعا (2)

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

 .ثبوتيةعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.المقدمة للالطبابة وغيرها من التقديمات االجتماعية، و، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،ات المرض واألمومةتتضمن تقديم (5)
موظفو مجلس  ا النواب،( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منه2المكافآت )دفعات ( 1: )وهي تتضمن النفقات االخرى لألجهزة غير العسكرية تدفع  (6)

لتأمين التغطية جتماعي اإل( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان 3النواب، القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

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

II.A ر الرواتب واألجو 
 43موظفي القطاع العام، بإستثناء التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرى، إرتفاعًا بلغ  وأجور رواتب سج لت

 .2019 شباط -مليار ليرة خالل فترة كانون الثاني 784في المائة( لتصل إلى  5.8مليار ليرة )

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 2019 شباط -في المائة( خالل كانون الثاني 1.3مليار ليرة ) 7بقيمة  إرتفاعاً  ر للجهاز العسكريالرواتب واألجو  سجلت
الجيش كل من  في األساسية للموظفين الدائمين، إرتفعت الرواتب في التفاصيل. مقارنًة بالفترة نفسها من العام الماضي

  ة المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، مديري
المساهمات  ،المؤسسات العامة لتغطية الرواتب 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
 

 

 



 
 

 

، الوقت نفسهفي على التوالي.  في المائة( 10.6يار ليرة )مل 1و في المائة( 5.2مليار ليرة ) 16بقيمة  وقوى أمن الدولة
 1بقيمة  من ضمنها تراجع، في المائة( 6.2) مليار ليرة 8قوى األمن الداخلي بقيمة لصالح المدفوعة إنخفضت الرواتب 

الدورات التدريبية  التي تغطي عاتو المدففي  مليار ليرة 4بقيمة آخر و  رواتب األساسية للموظفين الدائمينلفي امليار ليرة 
بشكل  في المائة( 5.3مليار ليرة ) 2بقيمة  لقوى األمن العام الرواتب واألجور إنخفضت ،كذلك .الخارجفي والمهمات 

 .بدالت األلبسةتراجع أساسي نتيجة 

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 
 181في المائة( سنوًيا لتصل إلى  24.6ليار ليرة )م 36إرتفعت مدفوعات الرواتب واألجور لصالح الجهاز التربوي بقيمة 

لمتعاقدين لزيادة في مدفوعات الرواتب بشكل أساسي إلى اليعود هذا اإلرتفاع . 2019 شباط -مليار ليرة خالل كانون الثاني
ب لصالح الموظفين مدفوعات الروات تراجعت ،قابلفي الم. 6ليرة مليار 46بقيمة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 

لت إنخفاًضا بقيمة   .مليار ليرة على التوالي 2مليار ليرة و 8الدائمين في التعليم اإلبتدائي والثانوي، حيث سج 

II.A..c  جور الجهاز المدنيأرواتب و   
صل إلى مبلغ في المائة( سنويًا لت 0.6مليار ليرة ) 1بقيمة بشكل طفيف لصالح الجهاز المدني  الرواتب مدفوعات رتفعتإ

، إستحوذت وزارة من منظار توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات .2019 شباط -مليار ليرة خالل كانون الثاني 90
في المائة من  22.1الخارجية والمغتربين على الحصة األكبر من إجمالي الرواتب واألجور خالل الفترة قيد الدرس مع نسبة 

في  11.2في المائة من المجموع(، ومن ثم وزارة المالية ) 15.2ي، تلتها مباشرة وزارة العدل )كتلة رواتب وأجور الجهاز المدن
 (2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم المائة من المجموع(. 

في  8.0) مليار ليرة 1والذي بلغ  سنوياً  األبرز اإلسمي اإلرتفاع الصحة العامة وزارة، شهدت رواتب موظفي التفاصيلفي 
في المائة( في الرواتب  16.1مليار ليرة ) 0.7تلتها إرتفاع بقيمة ، 2019من العام  شباط -كانون الثانيالمائة( خالل 

  لموظفي وزارة األشغال العامة والنقل. جوراألو 

 2019و 2018 لعامينمن ا شباط -كانون الثاني -لجهاز المدني حسب الوزارات ارواتب وأجور . 2جدول 
ة من مجموع النسب

رواتب وأجور 

في  الجهاز المدني

2019 

 شباط -2ك
2019 

 شباط -2ك

2018 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 19,861 19,881 22.1%

 وزارة العدل 12,661 13,671 15.2%

  وزارة المالية 10,028 10,096 11.2%

 رئاسة مجلس الوزراء 8,206 8,073 9.0%

 مجلس النواب  7,953 7,232 8.0%

 وزارة االشغال العامة والنقل 4,410 5,119 5.7%

 وزارة الصحة العامة 4,238 4,227 4.7%

 وزارة الزراعة 4,688 4,179 4.6%

 وزارة الداخلية والبلديات 2,916 2,920 3.2%

 وزارة الدفاع الوطني 2,566 2,644 2.9%

 اخرى 11,848 11,864 13.2%

 المجموع 89,375 89,906 100%

II.  
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تاريخ ب 244و 221،222،243رقم للقرارات  وفقاً  2019 كانون الثانيخالل  2017/2018 للعام الدراسي العائدةفي المائة من أجور المتعاقدين  30 تسديد نسبة مع 

21/12/2018. 

 ة المالية، مديرية المالية العامةالمصدر: وزار 

 



 
 

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

مليار  183في المائة( ليصل إلى  55.7مليار ليرة ) 65لموظفي القطاع العام بقيمة  جتماعيةالتقديمات اإل إرتفع إجمالي
يمات مليار ليرة في التقد 86بشكل أساسي إلى الزيادة بقيمة  رتفاع. يعود هذا اإل2019 الشهرين األولين من عامليرة خالل 

 17إنخفاض جزئي بقيمة  قابل ذلك .2019 شباط -مليار ليرة خالل كانون الثاني 160لتصل إلى الجيش المدفوعة لصالح 
 .2019شباط  ةمليار ليرة مع نهاي 17لتصل إلى  قوى األمن الداخليمليار ليرة في التقديمات المدفوعة لصالح 

في نتيجة الزيادة الملحوظة  2019 شباط -كانون الثانيخالل ساسي الجيش بشكل ألصالح  التقديماتإرتفعت  بالتفاصيل،
 تقديماتمليار ليرة في  10مة ينخفاض بقجزئي إبشكل قابل ذلك  .مليار ليرة 97بقيمة المعالجة في المستشفيات نفقات 

 .واألمومة المرض

المعالجة نفقات في السنوي  لتراجعجة انتي قوى األمن الداخليالتقديمات اإلجتماعية لصالح  نخفضتإ، باإلضافة إلى ذلك
 شباط -مليار ليرة خالل كانون الثاني 7بقيمة  واألمومة المرض في تقديمات وكذلك مليار ليرة 10بقيمة في المستشفيات 

2019. 

 
II.C. لصالح تعاونية موظفي الدولة هاومساهمات الدولة شتراكاتإ 

مليار  20 سنويًا لتصل إلى مليار ليرة 10الدولة بقيمة  تعاونية موظفي لصالح هاومساهمات الدولة شتراكاتإتراجعت قيمة 
 .2018من العام شباط  –كانون الثانيمليار ليرة خالل  30مع مبلغ  مقارنةً  2019 شباط –ليرة خالل كانون الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد 

 

 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات

 1729 -1731مقّسم:  961 1 956000: تلفون

  www.finance.gov.lbالموقع اإللكتروني: 
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