
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

كانون خالل  في المائة( 31.7) سنويا   مليار ليرة 166بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي رتفعإ
هذه جاءت  .20172 من العام الشهر نفسهخالل مليار ليرة  524 مليار ليرة مقارنة  مع مبلغ 690ليسجل  2018 الثاني

التي أدت إلى و  3(46)قانون رقملموظفي القطاع العام  نتيجة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدةشكل أساسي بالزيادة 
وتعويضات  ،في المائة 16.7 بنسبةمعاشات التقاعد  ،في المائة 36.2 بنسبة الرواتب واألجور وملحقاتهاكل من رتفاع إ

لقطاع العام لتغطية الرواتب إلى اأن التحويالت تجدر اإلشارة إلى إلى ذلك،  إضافة   .ئةفي الما 14.8بنسبة نهاية الخدمة 
 . 2018مليار ليرة في كانون الثاني  15صل إلى يأضعاف ل 5 بمعدل سنوي بلغ تقريبا  الـــواألجور نمت 
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I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 
في  51، حيث سجلت نسبة 4المخصصات والرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع النفقات الجارية األولية لتشك  

لى نسبة و  2017 في المائة خالل كانون الثاني 65فع إلى نسبة رتلت، 2016 كانون الثاني خاللالمائة  في المائة  56ا 
في المائة من إجمالي النفقات  26نسبة  المخصصات والرواتب وملحقاتهالت شك   ضافة إلى ذلك،باإل .2018 العامخالل 

الفترة ذاتها من  في في المائة 28 لتتراجع إلى 2017الثاني  في كانونفي المائة  41إلى  مرتفعة  ، 2016الثاني  في كانون
ومن  في حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من النفقات الجارية األولية التراجعوراء الرئيسي السبب  .2018العام 

نمو النفقات الجارية ى لإإضافة  في المائة  93التي نمت بمعدل  النفقاتإجمالي  في الملحوظة الزيادة هو إجمالي النفقات
 .  في المائة 32بنسبة المخصصات والرواتب وملحقاتها  معدل نمو معفي المائة مقارنة  51ة بمعدل األولي
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ور وملحقاتها؛ معاشات التقاعد؛ تعويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة مدفوعات الرواتب واالج كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 لتغطية الرواتب.
2

 .2018 الثاني كانون لشهر ةالعام ةألرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد الماليا إن 
3

 .2017آب  21 بتاريخ  لجمهوريةا رئيس ووقّعه 2017تموز  18 بتاريخ 46على القانون رقم  صادق مجلس النواب 
4

 تتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية باستثناء دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية. 
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جمالي النفقات خالل   :2018كانون الثاني يظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

  2018 انون الثانيكلنفقات في من النفقات األولية الجارية واجمالي ا مكونات كل :2الرسم البياني 

  
  

 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

 .2018كانون الثاني خالل مليار ليرة  473لتصل إلى  مليار ليرة 126بقيمة  الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات رتفعتإ
للجهاز الرواتب األساسية  فيمليار ليرة  60( i) :بقيمةإرتفاع  إلى الزيادة هذهوراء األساسي السبب  يعود باإلجمال
 جتماعيةاإل التقديمات فيمليار ليرة  19 (iii)و ،التربويالرواتب األساسية للجهاز  فيمليار ليرة  18 (ii)، العسكري

 .المدفوعة للجهاز العسكري

وفقا  لما  عسكريلجهاز الارواتب  في زيادةال لىإ بشكل رئيسي جور وملحقاتهارتفاع في الرواتب واأليعود اإل، في التفاصيل
في الرواتب األساسية لقوى مليار ليرة  17زيادة بقيمة ( ii) ،الرواتب األساسية للجيشمليار ليرة في  33زيادة بقيمة  (i): يلي

 .لصالح الجيشجتماعية اإلالتقديمات زيادة في مليار ليرة  23( iii)و، األمن الداخلي

لموظفي  واألجور وملحقاتهاالنفقات على الرواتب  منئة افي الم 79نسبة  األساسية لت الرواتبشك  ، من ناحية المكونات
في  6)المنافع الوظيفية في المائة(،  11)جتماعية اإلتلتها التقديمات  ،2018من العام  كانون األولالقطاع العام خالل 

 .المجموعفي المائة من  4 والبالغةالنسبة المتبقية "النفقات األخرى" و"التقديمات غير المصنفة" شكلت المائة(، في حين 

 في المائة من إجمالي اإلنفاق األولي خالل كانون الثاني 37.1نسبة  واألجور وملحقاتهاالرواتب  لتذلك، شك   باإلضافة إلى
 يظهر الرسم البياني التالي .2018 في المائة من إجمالي اإلنفاق األولي خالل كانون الثاني 23 نسبة إلىلتنخفض ، 2017

 .5خالل الفترة قيد الدرس نفاق األوليمكّونات اإل
 

 
 
 
 
 

                                                 
5

 إرتفعتالتي و ،2018 ثانيون الخالل كان قاعدة إجمالي النفقات األولية إرتفاعحصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى  إنخفاضيعود السبب وراء  

 القانون سلسلة الرتب والرواتبتطبيق الناتج عن األثر إلى باإلضافة قيد التنفيذ واإلنشاءات  البلديات لمدفوعات لصالحا الزيادة فيفي المائة نتيجة  100 أكثر منب  سنويًا

  .46 رقمبموجب القانون 

 

 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

 

 

 



 
 

 

 
 

  2018 وكانون الثاني 2017 نفاق األولي خالل كانون الثاني: مكّونات ال 3الرسم البياني 

 
      

  
 

 
 2018وكانون الثاني  2017 كانون الثاني - الرواتب واألجور وملحقاتهامكونات : 1جدول 

/6نفقات أخرى  المجموع /5لتقديمات االجتماعية ا  /4 منافع الوظيفيةال   
 

 الرواتب واألجور

 )مليار ل.ل.( األساسية

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 العسكري جهازال 197 257 8 13 34 53 1 0 239 322

 الجيش 126 159 5 9 13 36 0 0 145 204

 لداخلي قوى األمن ا 54 72 2 3 18 12 0 0 75 87

 قوى األمن العام  13 21 0 1 1 3 1 0 15 25

 قوى أمن الدولة   3 5 0 0 1 1 0 0 4 6

 التربوي  جهازال 56 74 5 9 0 0 0 1 61 83

 / 1المدني  جهازال 35 45 6 6 0 0 6 13 48 64

 
0 

 
0 0 0             

مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة
 /3الجمارك                  0 4

/7إجمالي اإلنفاق 288 376 19 27 34 53 7 15 347 474  

 من حساب األمانات. تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)
لغ بين هذين السلكين غير المبإن 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)

 .ثبوتيةللمالية المستندات العندما تستلم المديرية العامة 
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.المقدمة للوالطبابة وغيرها من التقديمات االجتماعية، ، 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)

رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية لموظفي القطاع  ( مساهمة الدولة )بصفة3القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 قد يختلف مجموع إجمالي اإلنفاق جراء تدوير األرقام . (7)

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
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
 

 

 



 
 

 

 
 
 

II.A األساسية جوراألرواتب وال  
بلغ  ا  إرتفاع ،التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرىستثناء إبالقطاع العام،  لموظفي الرواتب األساسية لتسج  
لى إبشكل أساسي  اإلرتفاع. يعود هذا 2018 في كانون الثانيمليار ليرة  376 لتصل إلى في المائة( 31مليار ليرة ) 88
 .األسالكفي جميع  الرواتب األساسية زيادة

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 نتيجة بشكل رئيسي 2018 خالل كانون الثاني العسكري للجهاز األساسيةرواتب الفي ة في المائ 31 ةالبالغ الزيادةتأتي 
الجيش  الدائمين فيلموظفين ا رواتب . إرتفعت2017أيلول  التي بدأ تطبيقها إعتبارا  منالجديدة  سلسلة الرتب والرواتب

من ناحية  .مليار ليرة 4وقوى األمن العام بقيمة  سنويا   مليار ليرة 11بقيمة قوى األمن الداخلي و ، ليار ليرةم 32بقيمة 
حيث تم توزيغ  2018مليار ليرة في كانون الثاني  7أن الدفعات لتقديمات المالبس إرتفعت بقيمة  إلىتجدر اإلشارة  أخرى،
   عسكرية جديدة للجهاز العسكري. بز ات 

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 

في المائة( مقارنة مع كانون  32) مليار ليرة 18بقيمة  مدفوعات الرواتب واألجور األساسية لصالح الجهاز التربوي إرتفعت
تطبيق سلسلة أساسي إلى  بشكل اإلرتفاعيعود ذلك . 2018مليار ليرة في كانون الثاني  74لتصل إلى مبلغ  2017الثاني 

 اإلبتدائيالموظفين في التعليم  في إرتفاع دفعات الرواتب لكل من، والتي ساهمت 2017 العام في الجديدة ب والرواتبالرت
في المديرية العامة للتعليم المهني  وظفين الدائمينمالفي رواتب و  مليار ليرة 5بقيمة  الثانويفي التعليم و  مليار ليرة 11بقيمة 
 مليار ليرة. 2بقيمة  والتقني

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
 من العام الفترة نفسهامع مقارنة   سنويا   في المائة 28 أو مليار ليرة 10بقيمة عات لصالح الجهاز المدني و دفمالرتفعت إ

 ،جور بحسب الوزاراتمن منظار توزيع الرواتب واأل .2018مليار ليرة في كانون الثاني  45السابق لتصل إلى مبلغ 
 31 مع نسبة، الشهر المذكورخالل جور من إجمالي الرواتب واأل الحصة األكبروزارة الخارجية والمغتربين على حوذت إست

 8)المالية وزارة ومن ثم (، من المجموع في المائة 12وزارة العدل )، تلتها رواتب وأجور الجهاز المدني كتلةفي المائة من 
 (2اصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم )لمزيد من التف .(من المجموع في المائة

 3بقيمة سنويا  األبرز  سمياإل رتفاعاإل الخارجية والمغتربينموظفي وزارة ل ألساسيةا جوراألو رواتب الفي التفاصيل، شهدت 
 الجديدة بشكٍل أساسي نتيجة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب ،2018 خالل كانون الثاني سنويا   في المائة( 32مليار ليرة )
 .2018في المائة( في مدفوعات المتأخرات في كانون الثاني  21مليار ليرة ) 2ونمو بقيمة  للقطاع العام

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 2018و 2017 لعامينل كانون الثاني -لجهاز المدني حسب الوزارات ارواتب وأجور . 2جدول 
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

في  الجهاز المدني

2018 

 كانون الثاني
2018 

 الثانيكانون 

2017 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 10,450  13,825  30.6%

 وزارة العدل 5,382  5,323  11.8%

 مجلس النواب 2,739  4,454  9.9%

 وزارة المالية 2,509  3,532  7.8%

 وزارة الصحة العامة 2,736  3,458  7.7%

 رئاسة مجلس الوزراء 3,372  2,214  4.9%

 وزارة الزراعة 1,258  2,127  4.7%

والنقلالعامة وزارة االشغال  1,357  1,969  4.4%  

والبلديات وزارة الداخلية 779  1,358  3.0%  

الوطني وزارة الدفاع 913  1,256  2.8%  

 اخرى 3,739  5,657  12.5%

 المجموع 35,235 45,173 100%

II.  

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

مليار ليرة خالل  53ليسجل في المائة(  55)مليار ليرة  19لموظفي القطاع العام بقيمة  جتماعيةالتقديمات اإل جماليإرتفع إ
مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية  23بقيمة رتفاع إ. تعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى 2018 الشهر األول من العام

والتي  لعناصر قوى األمن الداخليفي التقديمات اإلجتماعية مليار  6والتي قابلها إنخفاض جزئي بقيمة  لعناصر الجيش
  .مليار ليرة في كانون الثاني 12بلغت 

 ، وذلك2017أول شهر من هذا العام مقارنة مع كانون الثاني خالل  الجيشلصالح  التقديمات، إرتفعت ضافة إلى ذلكإلاب
 . نفقات اإلستشفاءفي  مليار ليرة 9بقيمة و  مومةالمرض واألنفقات في  مليار ليرة 11بقيمة نتيجة زيادة 

 خالل الفترة المذكورة في المائة 32بنسبة  لعناصر قوى األمن الداخليالتقديمات المخصصة  إنخفضت ،عالوة  على ذلك
  .2018مليار ليرة في كانون الثاني 4بلغت  والتي مليار ليرة 6نفقات اإلستشفاء بقيمة في  التراجعنتيجة وذلك 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة المالية، مديرية المالية العامة المصدر:

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 :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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