
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

مليار ليرة  524ليسجل  في المائة( 2مليار ليرة ) 10بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي رتفعإ
 في الزيادة تيجةن رتفاعاإلهذا  جاء .2016 كانون الثانيمليار ليرة في  514 مقارنًة مع مبلغوذلك  2017 كانون الثانيفي 

 .في المائة( 47.7مليار ليرة ) 6بقيمة  وتعويضات نهاية الخدمةفي المائة(  5مليار ليرة ) 7بقيمة  معاشات التقاعد كل من
التحويالت  بلغت ،إضافة إلى ذلك واألجور وملحقاتها. في المائة في الرواتب 0.8بقيمة  نخفاضجزئًيا ااإلرتفاع قابل هذا 

في المائة  7نخفاض بلغ اب، 2017 كانون الثانيخالل  مليار ليرة 3 رواتبالتغطية بهدف عامة  مؤسساتالمخصصة ل
 مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. 

في المائة من مجموع مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها لموظفي  82.8شكلت الرواتب األساسية  ،من حيث المكونات
في المائة(  5.4المنافع الوظيفية ) ،في المائة( 9.8التقديمات االجتماعية )ها تتل ،2017اني القطاع العام خالل كانون الث

 في المائة(.  2) والنفقات األخرى

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

 

 
  ارة المالية، مديرية المالية العامةالمصدر: وز 

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 
في  59، حيث سجلت نسبة 2ةاألولي النفقات الجاريةالرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع المخصصات و تشكل 
في المائة خالل كانون الثاني  64.3و 2016في المائة خالل كانون الثاني  49.1 ،2015 كانون الثاني خالل المائة
( i)إلى  2017كانون الثاني و  2016كانون الثاني المسجل بين  الحاد رتفاعوراء هذا اإلالسبب األساسي يعود  .2017

ارتفاع سنوي في ( iiذكورة و)مخالل الفترة الفي المائة  22.1 بنسبة تراجعتوالتي  3النفقات الجارية األوليةقاعدة  انخفاض
 . 2017الرواتب وملحقاتها خالل كانون الثاني خصصات و الم
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لى مؤسسات عامة إوالتحويالت  ؛تعويضات نهاية الخدمة ؛التقاعد ؛ معاشاتالرواتب واالجور وملحقاتها مدفوعات كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 .لتغطية الرواتب
2

 تتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية باستثناء دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية. 
3

  يات.المستشفالكبير في التحويالت إلى   التراجعاألولية بشكل أساسي إلى النفقات الجارية في  االنخفاض يعود 
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 كانون الثانينهاية  معئة افي الم 36.3 نسبة والرواتب وملحقاتها اتالمخصص شكلتفقد إجمالي النفقات،  إلى نسبةً أما 
إجمالي  من في المائة 40.8 لحدود رتفعتو  لتعود ،2016ي المائة مع نهاية كانون الثاني ف 25.7لى إوانخفضت  ،2015

من إجمالي النفقات إلى المخصصات والرواتب وملحقاتها في حصة  رتفاعيعود اإل. 2017مع نهاية كانون الثاني النفقات 
يظهر الرسم البياني التالي  .2017عام كانون الثاني من ال خاللإجمالي النفقات في في المائة  35.7بنسبة  نخفاض سنويإ

جمالي النفقات خالل كانون الثانيمكونات كل من النفقات الجارية األ  :2017 ولية وا 

 

  2017 انون الثانيكالنفقات األولية الجارية في و جمالي النفقات إمن  كل مكونات :2الرسم البياني 
 

       

 
 

 

II. الرواتب واالجور وملحقاتها 

مليار ليرة في كانون  350وذلك من  ،في المائة( 0.8مليار ليرة ) 3بقيمة  الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات تإنخفض
بقيمة  انخفاض( i) إلىلتراجع وراء هذا ااألساسي السبب  يعود. 2017مليار ليرة في كانون الثاني  348إلى  2016الثاني 

مليار ليرة في  10( انخفاض بقيمة ii) ،ونية موظفي الدولةاتع لصالح ومساهمتها الدولة اشتراكات ةفيمليار ليرة  20
قابل هذه  .ساسية للجهاز التربويرواتب األالفي مليار ليرة  4بقيمة تراجع ( iiiو) ،خرى للجهاز التربوياألات مدفوعال

 لصالحمليار ليرة  12ومليار ليرة  15من ضمنها  ،اإلجتماعية التقديماتفي مليار ليرة  26 بقيمةارتفاع جزئًيا اإلنخفاضات 
 6بقيمة لكل من الجيش والجهاز المدني الرواتب األساسية زيادة  ضافة إلى، إقوى األمن الداخلي والجيش على التوالي

  .على التوالي مليار ليرة 3ومليار ليرة 

 
 كانون الثاني خاللإجمالي اإلنفاق األولي،  منئة افي الم 22نسبة شكلت الرواتب واألجور وملحقاتها  ،على ذلك عالوةً 
نفاق مكّونات اإليظهر الرسم البياني التالي . 20174 خالل كانون الثانيوع من المجمئة افي الم 37ارتفعت إلى و ، 2016
 .لفترة قيد الدرسخالل ا األولي
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 2المائة في ك في 42بنسبة السبب وراء ارتفاع حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى تراجع قاعدة إجمالي النفقات األولية التي انخفضت  يعود  

  اجع المدفوعات لصالح البلديات.مقارنة مع السنة السابقة نتيجة تر 2017

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

 

 

 



 
 

 

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

 

 
      

  
 

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

/6نفقات أخرى  المجموع  
التقديمات االجتماعية 

5/  
/4 منافع الوظيفيةال  

 الرواتب واألجور

 )مليار ل.ل.( األساسية

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 العسكري جهازال 190 197 10 8 7 34 0 1 207 239

 الجيش 120 126 5 5 2 13 0 0 126 145
 قوى األمن الداخلي  54 54 2 2 3 18 0 0 60 75
 قوى األمن العام  13 13 0 0 1 1 0 1 15 15
 قوى أمن الدولة   3 3 2 0 1 1 0 0 7 4
 التربوي  جهازال 60 56 5 5 0 0 10 0 75 61
 / 1المدني  جهازال 33 35 5 6 0 0 3 6 41 48

0 20 0 20       
مساهمة الدولة لصالح 

 وظفيتعاونية م

   /2 الدولة

 /3الجمارك          3 0

 غير مصنف         4 0

 إجمالي اإلنفاق 283 288 19 19 8 34 34 7 350 348

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

 ممكن، لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة في بند منفصل.
فقط  هان تصنيفيمك 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 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،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)

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

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

II.A األساسية جوراألرواتب وال  
مليار  288 ،ء التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرىلموظفي القطاع العام، بإستثنا الرواتب األساسية سّجلت

. يعود هذا االرتفاع 2016مليار ليرة مقارنة مع الشهر عينه من العام  5بارتفاع بلغ  2017ليرة مع نهاية كانون الثاني 
 بشكل أساسي الى زيادة الرواتب األساسية للجهاز العسكري.

 

 

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

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

 

 



 
 

 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 موظفينللإلى ارتفاع المدفوعات  بشكل رئيسي العسكري للجهاز األساسيةرواتب الفي ة في المائ 3.4 ةالبالغ تعود الزيادة
مليار ليرة  1.5ذلك نظرًا لتسديد  مبلغ و  ،مليار ليرة 4قوى األمن الداخلي بقيمة في مليار ليرة و  7الدائمين في الجيش بقيمة 

قابل هذه الزيادات،  .توظيف عناصر جدد وترقية العناصر الحاليين إضافًة إلى 5اختصاصيينتقديمات مهنية لضباط بدل 
 الملبسمليار ليرة في تقديمات  2الداخلي وتراجع بقيمة مليار ليرة في رواتب المتمرنين في قوى األمن  4بقيمة  تراجع

  .للجهاز العسكري
 

II.A..b  التربويجهاز رواتب وأجور ال 

 الشهر نفسهمقارنًة مع  2017ئة في كانون الثانيافي الم 6.8بنسبة  الجهاز التربوي لصالحالرواتب األساسية  انخفضت
في رواتب في المائة(  13.7مليار ليرة ) 5بقيمة  التراجعجاء هذا نتيجة و  .مليار ليرة 56 لتصل إلى 2016 العاممن 

واتب الموظفين الدائمين في ر في المائة( في  5.5مليار ليرة ) 1وتراجع بقيمة ، البتدائييم االموظفين الدائمين في التعل
في المديرية العامة للتعليم المهني  المتعاقدينرواتب الموظفين في مليار ليرة  2 بقيمة زيادة هذا التراجعقابل التعليم الثانوي. 

 .والتقني
 

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
كانون مع مقارنًة  2017 كانون الثانيخالل في المائة(  7.9)مليار ليرة  3بقيمة المدني  الجهازعات لصالح و دفمت الرتفعا

 الحصة األكبرتستحوذ وزارة الخارجية والمغتربين على  ،جور بحسب الوزاراتمن منظار توزيع الرواتب واأل .2016 الثاني
، من إجمالي رواتب وأجور الجهاز المدنيفي المائة  30 مع نسبة ،2017ي خالل كانون الثانجور الرواتب واأل كتلةمن 
 (2يرجى مراجعة الجدول رقم لمزيد من التفاصيل، ) .(في المائة 10)وزارة الصحة العامة و  (في المائة 15)ها وزارة العدل تتل

في المائة(  113مليار ليرة ) 2رز بقيمة األبالسنوي موظفي وزارة الصحة العامة االرتفاع  وأجورفي التفاصيل، شهدت رواتب 
في المائة في  5موظفي وزارة الخارجية والمغتربين بحوالي  وأجور. في المقابل، تراجعت رواتب 2017خالل كانون الثاني 

مدفوعات ولتراجع قيمة إلى الخارج  الدبلوماسية لبعثاتالرواتب االساسية لبشكل أساسي نتيجة انخفاض  ،كانون الثاني
 متأخرات.ال

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

رواتب وأجور 

في  الجهاز المدني

2017 

2ك  

2016 
 2ك

2015 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 10,976 10,450 30%

 وزارة العدل 5,348 5,382 15%

 وزارة الصحة العامة 1,583 3,372 10%

 وزارة المالية 2,574 2,739 8%

 مجلس النواب 2,753 2,736 8%

رئاسة مجلس الوزراء  2,466 2,509 7%  

والنقلالعامة وزارة االشغال  387 1,357 4%  

 وزارة الزراعة 1,310 1,258 4%

الوطني وزارة الدفاع 871 913 3%  

 وزارة الداخلية 810 779 2%

 اخرى 3,566 3,739 11%

 المجموع 32,643 35,235 100%

II.  

                                                 
5

 .17/01/2017تاريخ  62والقرار رقم  31/12/2016تاريخ  1960استناًدا إلى القرار رقم  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

 مليار ليرة خالل كانون الثاني 34سجل مليار ليرة لي 26لموظفي القطاع العام بقيمة  التقديمات االجتماعية رتفع اجماليا
مليار ليرة لعناصر قوى األمن  15بقيمة اعية التقديمات اإلجتم. تعود هذه الزيادة الهائلة بشكل أساسي إلى ارتفاع 2017

بقيت التقديمات اإلجتماعّية لصاح كل من األمن العام، أمن  هذا في حينمليار ليرة لعناصر الجيش.  12الداخلي وبقيمة 
 ثابتة. شبه الدولة، الجهاز التربوي والجهاز المدني

مليار ليرة  9بقيمة ستشفاء تقديمات اإلأساسي نتيجة زيادة  قوى األمن الداخلي بشكل لصالح التقديماتبصورة أدق، إرتفعت 
 .مليار ليرة 6 بقيمة مومةالمرض واألتقديمات و 

 المرض واالمومة ( تقديمات iفي ) الزيادةنتيجة  2017خالل كانون الثاني في التقديمات المخصصة للجيش  اإلرتفاعجاء 
 .مليار ليرة 2بقيمة  الوفاةمنح  (iii)و ،ر ليرةمليا 3بقيمة  منح الزواج( ii)، مليار ليرة 7بقيمة 

 

II.C. الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة ات ومساهماتاشتراك 
خالل كانون الثاني  لصالح تعاونية موظفي الدولة تهاومساهمالدولة اشتراكات لم يتم تسجيل أية مدفوعات عائدة إلى 

 . 2016خالل كانون الثاني  مليار ليرة 20 مقابل ،2017

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 :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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