
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

كانون خالل  في المائة( 30.1) سنويا   مليار ليرة 208بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي رتفعإ
هذه جاءت  .20182 من العام الشهر نفسهخالل مليار ليرة  690 مليار ليرة مقارنة  مع مبلغ 898ليسجل  2019 الثاني

، 2019مليار ليرة خالل كانون الثاني  182لتصل إلى تعويضات نهاية الخدمة اإلرتفاع في نتيجة شكل أساسي بالزيادة 
في  19.0 بنسبةمعاشات التقاعد  . بالتزامن مع ذلك، إرتفعت3أضعاف القيمة المسجلة في العام الماضي 8 فاقتبنسبة 
لقطاع إلى االتحويالت إنخفضت ، بالمقابل في المائة خالل الفترة ذاتها. 3.1نسبة ب وملحقاتها والرواتب واألجور ،المائة

 . 2019مليار ليرة في كانون الثاني  14صل إلى تلفي المائة  8.1 بنسبةالعام لتغطية الرواتب 

 2019و 2018، 2017 من األعوام الثاني كانونفي  المخصصات والرواتب وملحقاتها: مكّونات 1الرسم البياني 

 
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة 

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 
في  64.5، حيث سجلت نسبة 4المخصصات والرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع النفقات الجارية األولية لتشك  

 لتعود وترتفع بشكٍل كبير ،2018 في المائة خالل كانون الثاني 56.2إلى نسبة لتنخفض ، 2017 كانون الثاني خاللالمائة 
نسبة  المخصصات والرواتب وملحقاتهالت شك   ضافة إلى ذلك،باإل .2019 كانون الثانيفي المائة خالل  78.9سبة نإلى 

ومن  2018الثاني  نفي كانو في المائة  28.0إلى  لتنخفض، 2017الثاني  في كانونفي المائة من إجمالي النفقات  40.9
في حصة المخصصات  الزيادةوراء الرئيسي السبب  .2019الفترة ذاتها من العام  في في المائة 49.0إلى  ترتفعو تعود لثم 

قاعدة اإلنفاق حيث  في الملحوظإلنخفاض إلى ا يعود ومن إجمالي النفقات والرواتب وملحقاتها من النفقات الجارية األولية
                                                 

1
ر وملحقاتها؛ معاشات التقاعد؛ تعويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة مدفوعات الرواتب واالجو كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 لتغطية الرواتب.
2

 .2019 الثاني كانون لشهر ةالعام ةألرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد الماليا إن 
3

 إلىمن موظفي القطاع العام  عدد كبيرا شجع مبتطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، مإن اإلرتفاع الكبير في تعويضات نهاية الخدمة يعود بشكل جزئي إلى البدء  

 اللجوء إلى التقاعد المبكر.  
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 دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية.ستثناء إبتتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية  
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في المائة على التوالي خالل  25.6و في المائة 7.4بنسبة  سنويا  اإلجمالية النفقات و  األولية ت الجاريةكٌل النفقا تتراجع
  . 2019كانون الثاني 

جمالي النفقات خالل   :2019كانون الثاني يظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

  2019 انون الثانيكات األولية الجارية واجمالي النفقات في من النفق مكونات كل :2الرسم البياني 

    
 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

 5مليار ليرة 487لتصل إلى  مقارنة مع العام السابق مليار ليرة 13بقيمة  الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات رتفعتإ
الرواتب  فيمليار ليرة  41 بقيمةإرتفاع  إلى الزيادة هذهء ورااألساسي السبب  يعود ،باإلجمال .2019كانون الثاني خالل 

المدفوعة للجهاز  جتماعيةاإل التقديمات فيمليار ليرة  29 (i) إنخفاض بقيمة:جزئيا  التربوي، قابلها للجهاز المدفوعة 
 .للجهاز العسكري المدفوعةالرواتب  فيمليار ليرة  4 (ii)و، العسكري

لموظفي  واألجور وملحقاتهاالنفقات على الرواتب  منئة افي الم 85.0نسبة واألجور  الرواتب لتشك  ، من ناحية المكونات
 4.9)جتماعية اإلوالتقديمات ، في المائة( 5.7المنافع الوظيفية )تلتها  ،2019من العام الثاني كانون القطاع العام خالل 

في المائة من  4.4 النسبة المتبقية والبالغةلمصنفة" "النفقات األخرى" و"التقديمات غير اشكلت في حين في المائة(، 
 .المجموع

في المائة من إجمالي اإلنفاق األولي خالل كانون  23.0نسبة  واألجور وملحقاتهاالرواتب  لتذلك، شك   باإلضافة إلى
  .2019 في المائة من إجمالي اإلنفاق األولي خالل كانون الثاني 35.5 نسبة إلى لترتفع، 2018 الثاني

 
 .6قيد الدرس الشهرخالل  نفاق األوليمكّونات اإليظهر الرسم البياني التالي 
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 الحاصل. التدويرمرصد المالية العامة نتيجة جمالية المنشورة في بشكل طفيف عن األرقام اإل  قد تختلف األرقام 
6

بشكٍل  قاعدة إجمالي النفقات األولية إنخفاضإلى  ،2018مقارنة مع كانون الثاني  حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي الزيادة فييعود السبب وراء  

  .قيد التنفيذواإلنشاءات  البلديات لمدفوعات لصالحا في التراجعفي المائة نتيجة  33 أكثر منب  سنويًا إنخفضتالتي و ،2019ملحوظ خالل كانون الثاني 

 

 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

 

 

 



 
 

 

  2019 وكانون الثاني 2018 نفاق األولي خالل كانون الثاني: مكّونات ال 3الرسم البياني 

 
      

  
 

 
 2019وكانون الثاني  2018 كانون الثاني - الرواتب واألجور وملحقاتهامكونات : 1جدول 

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

 الرواتب واألجور

 )مليار ل.ل.( األساسية

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 العسكري جهازال 257 253 13 12 53 24 0 1 322 290

 الجيش 159 167 9 9 36 15 0 0 204 191

 قوى األمن الداخلي  72 64 3 3 12 6 0 0 87 72

 قوى األمن العام  21 16 1 1 3 2 0 1 25 20

 قوى أمن الدولة   5 6 0 0 1 1 0 0 6 7

 التربوي  جهازال 74 114 9 11 0 0 1 0 83 125

 / 1المدني  جهازال 45 47 6 5 0 0 13 9 64 60

0 0 0 0       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 ولةالد

 /3الجمارك          4 12

/7إجمالي اإلنفاق 376 414 27 28 53 24 15 10 474 487  

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

 .ثبوتيةالمديرية العامة للمالية المستندات ال عندما تستلم
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.المقدمة لليمات االجتماعية، والطبابة وغيرها من التقد، 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)

اهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية لموظفي القطاع ( مس3القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

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

 
 

II.A جوراألرواتب وال  
بلغ  ا  إرتفاع ،التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرىستثناء إبقطاع العام، لموظفي ال الرواتب األساسية لتسج  
لى إبشكل أساسي  اإلرتفاع. يعود هذا 2019 في كانون الثانيمليار ليرة  414 لتصل إلى في المائة( 10.2مليار ليرة ) 38
 .المدنيوالجهاز التربوي للجهاز الرواتب  زيادة

II.A. .aر الجهاز العسكريرواتب وأجو 

مقارنة مع  2019 خالل كانون الثاني مليار ليرة( 4في المائة ) 1.5بنسبة  العسكري للجهازواألجور رواتب الإنخفضت 
مليار ليرة، وذلك  8في قوى األمن الداخلي بقيمة  لموظفينا رواتب في التفاصيل، إنخفضت .2018الشهر ذاته من العام 

  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

 .ضافة إلى األدويةإ ،رديات الضريبة على القيمة المضافة ،لصالح القطاعات غير الحكومية
 

 

 



 
 

 

مليار ليرة باإلضافة إلى إنخفاض تقديمات  4الخارج بقيمة إلى المتعلقة بالتدريب والمهمات مدفوعات النتيجة تراجع 
إنخفاض  مليار ليرة سنويا ، نتيجة 5لقوى األمن العام بقيمة  ، تراجعت دفعات الرواتببدورهامليار ليرة.  3المالبس بقيمة 

 مليار ليرة 8بقيمة الجيش  فيالدائمين لألفراد  اتب األساسية. بالمقابل، إرتفعت الرو مليار ليرة 4تقديمات المالبس بقيمة 
   . 2018مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 

في المائة( مقارنة مع كانون الثاني  55.1) مليار ليرة 41بقيمة  مدفوعات الرواتب واألجور لصالح الجهاز التربوي إرتفعت
الزيادة في الدفعات  أساسي إلى بشكل اإلرتفاعيعود ذلك . 2019مليار ليرة في كانون الثاني  114إلى مبلغ  لتصل 2018

الرواتب  إنخفاض في دفعاتجزئيا  ، قابلها 7مليار ليرة 46بقيمة  المديرية العامة للتعليم المهني والتقنيللمتعاقدين في 
 .مليار ليرة 1بقيمة  الثانويفي التعليم و  مليار ليرة 4 بقيمة اإلبتدائيفي التعليم  الدائمين موظفينلل

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
السابق  من العام الفترة نفسهامع مقارنة   سنويا  في المائة(  3.8) مليار ليرة 2بقيمة عات لصالح الجهاز المدني و دفمالرتفعت إ

وزارة إستحوذت  ،جور بحسب الوزاراتمن منظار توزيع الرواتب واأل .2019مليار ليرة في كانون الثاني  47لتصل إلى مبلغ 
في المائة من  23.8 مع نسبة، الشهر المذكورخالل جور من إجمالي الرواتب واأل الحصة األكبرالخارجية والمغتربين على 

 في المائة 10.8)المالية وزارة ثم ومن (، من المجموع في المائة 14.6وزارة العدل )، تلتها رواتب وأجور الجهاز المدني كتلة
 (2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم  .(من المجموع

في  29مليار ليرة ) 1.5بقيمة سنويا  األبرز  سمياإل رتفاعاإل العدل موظفي وزارةل جوراألو رواتب الفي التفاصيل، شهدت 
 لموظفي وزارة جوراألو الرواتب في  في المائة( 51مليار ليرة ) 1قيمة إرتفاع بتالها  ،2019 خالل كانون الثاني سنويا   المائة(

مليار  3الخارجية والمغتربين تراجع بقيمة  لموظفي وزارة األشغال العامة والنقل. بالمقابل، شهدت دفعات الرواتب واألجور
 . 2019كانون الثاني  خاللليرة  مليار 2.5في المائة(، وذلك بسبب تراجع الدفعات للموظفين المؤقتين بقيمة  19ليرة )

 2019و 2018 لعامينل كانون الثاني -لجهاز المدني حسب الوزارات ارواتب وأجور . 2جدول 
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

في  الجهاز المدني

2019 

 كانون الثاني
2019 

 كانون الثاني

2018 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 13,825 11,162 24%

 وزارة العدل 5,323 6,859 15%

 وزارة المالية 4,454 5,053 11%

 رئاسة مجلس الوزراء 3,532 4,083 9%

 مجلس النواب 3,458 3,623 8%

والنقلالعامة وزارة االشغال  1,969 2,971 6%  

الصحة العامةوزارة  2,214 2,158 5%  

  وزارة الزراعة 2,127 2,123 5%

والبلديات لداخليةوزارة ا 1,358 1,473 3%  

الوطني وزارة الدفاع 1,256 1,344 3%  

 اخرى 5,657 6,029 13%

 المجموع 45,173 46,877 100%

II.  
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 .2017/2018الدراسي  العامفي المائة من أجور المتعاقدين عن  30والتي تنص على تسديد  21/12/2018تاريخ  244 ،243 ،222 ،221بناًء للقرارات رقم  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

مليار ليرة  24ليسجل في المائة(  54.9)مليار ليرة  29لموظفي القطاع العام بقيمة  جتماعيةالتقديمات اإل جماليإ إنخفض
مليار ليرة في التقديمات  21بقيمة  إنخفاضبشكل أساسي إلى  التراجع اعود هذي. 2019 األول من العام الشهرخالل 

لعناصر قوى األمن في التقديمات اإلجتماعية مليار  7بقيمة و  مليار ليرة، 15لتصل إلى  لعناصر الجيشاإلجتماعية 
  .2019 مليار ليرة في كانون الثاني 6والتي بلغت  الداخلي

مقارنة مع  الحالي من العاماألول شهر الخالل  في المائة 58.6بنسبة  الجيشلصالح  التقديمات إنخفضت، تفاصيلبال
 نفقاتفي  مليار ليرة 9بقيمة و  المرض واألمومةنفقات في  مليار ليرة 11بقيمة  التراجعنتيجة  ، وذلك2018كانون الثاني 

 . المعالجة في المستشفيات

خالل الفترة  في المائة 52.4بنسبة  لعناصر قوى األمن الداخليالتقديمات المخصصة  فضتإنخ ،عالوة  على ذلك
 ليرة في كانون الثاني مليون 771 لتبلغ مليار ليرة 5بقيمة  نفقات المرض واألمومةفي  التراجعنتيجة وذلك  ،المذكورة
2019.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 :االتصال لرجاءا المعلومات، من لمزيد 
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