
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

-كانون الثانيخالل  في المائة( 5.7مليار ليرة ) 314بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي رتفعإ
هذا  جاء .20162 خالل الفترة نفسها من العاممليار ليرة  5,474 مليار ليرة مقارنًة مع مبلغ 5,787ليسجل  2017 أيلول
في معاشات التقاعد  بالمائة 7.7بنسبة  في المائة( ونمو 3.5الرواتب واألجور وملحقاتها )في  الزيادة نتيجة رتفاعاإل

 . وتعويضات نهاية الخدمة

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

 
  در: وزارة المالية، مديرية المالية العامةالمص 

 

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 
في  67، حيث سجلت نسبة 3المخصصات والرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع النفقات الجارية األولية تشكل

في المائة خالل  68 صل إلىلتارتفعت و  ،2016 ولأيل -كانون الثانيو  2015 أيلول - كانون الثانيكل من  خاللالمائة 
من  ئةافي الم 36 نسبة والرواتب وملحقاتها اتالمخصص شكلتعالوًة على ذلك،  .2017 األشهر التسعة األولى من العام

 37نسبة إلى  وترتفعتعود ثم  ،2016 أيلولي المائة مع نهاية ف 34لتنخفض إلى ، 2015 أيلولنهاية  مع إجمالي النفقات
إلى معدل نمو  في حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من إجمالي النفقاتالزيادة عود ت .2017 أيلول نهاية شهر مع

( 464 رقمأعلى في المخصصات والرواتب وملحقاتها وتأثير سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام )قانون 
 . المذكورةخالل الفترة 
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وملحقاتها؛ معاشات التقاعد؛ تعويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة جور واألمدفوعات الرواتب  والرواتب وملحقاتهاكلفة المخصصات تتضمن ت 

 لتغطية الرواتب.
2

 .2017 أيلول لشهر ةالعام ةألرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد الماليا إن 
3

 أقساط الديون الخارجية. اتلنفقات الجارية باستثناء دفعات الفوائد وتسديدتتكون النفقات الجارية األولية من ا 
4

 .2017آب  21رئيس الجمهورية في وقعه ، و2017تموز  18في مجلس النواب من قبل  46رقم قانون ال تّم إقرار 

 

 

 المخصصات والرواتب وملحقاتها

 2017  أيلول التقرير الشهري



 
 

 

 
جمالي النفقات خالل  يظهر الرسم البياني  األولى من العام التسعةشهر األالتالي مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

2017: 

 

  2017 أيلول -انون الثانيكاألولية في الجارية النفقات و اجمالي النفقات من  مكونات كل :2الرسم البياني 

     
  

 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

وذلك  ،2017األولى من العام  تسعةخالل األشهر المليار ليرة  189بقيمة  رواتب واألجور وملحقاتهاال مدفوعات رتفعتإ
. 2017 أيلول -خالل كانون الثانيمليار ليرة  3,778إلى  2016 أيلول -خالل كانون الثانيمليار ليرة  3,589من 

الرواتب األساسية والمنافع  فيمليار ليرة  220( i) إرتفاع بقيمة إلى الزيادة هذهوراء األساسي السبب  يعودباإلجمال، 
 فيمليار ليرة  9( iii) ،الرواتب األساسية والمنافع األخرى للجهاز المدني فيمليار ليرة  34( ii)، للجهاز العسكرياألخرى 

 لصالح هاساهماتوم الدولة إشتراكاتمليار ليرة في  43( iv)و، الرواتب األساسية والمنافع األخرى إلى موظفي الجمارك
للجهاز  وملحقاتهاالرواتب األساسية في مليار ليرة  117 بقيمة إنخفاض اجزئيً  الزياداتقابل هذه  .تعاونية موظفي الدولة

 التربوي.

الرواتب األساسية  مليار ليرة في 126( i) زيادة بقيمة لىإجور وملحقاتها رتفاع في الرواتب واأليعود اإل، في التفاصيل
األساسية للجهاز  بالروات مليار ليرة في 30( ii)، مليار ليرة في الرواتب األساسية لقوى األمن الداخلي 53للجيش و

مليار ليرة في  105بقيمة نخفاض إ. قابل هذه الزيادات ألمن الداخليقوى ال التقديمات مليار ليرة في 26( iii)و، المدني
   الرواتب األساسية للجهاز التربوي.

لموظفي  مجموع مدفوعات الرواتب واألجور وملحقاتهافي المائة من  74 نات، شكلت الرواتب األساسيةمن حيث المكو 
 4المنافع الوظيفية )و من ثم في المائة(،  13جتماعية )تلتها التقديمات اإل، 2017أيلول  -القطاع العام خالل كانون الثاني

 في المائة من المجموع.  8ت غير المصنفة" النسبة المتبقية والبالغة في المائة(، بينما شّكلت "النفقات األخرى" و"التقديما

 -كانون الثاني خاللإجمالي اإلنفاق األولي  منئة افي الم 33نسبة شكلت الرواتب واألجور وملحقاتها ، على ذلك عالوةً 
مكّونات الرسم البياني التالي  . يظهر2017 أيلول –خالل كانون الثانيمن المجموع ئة افي الم 37إلى  رتفعتل، 2016 أيلول
 .5خالل الفترة قيد الدرس نفاق األولياإل
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في المائة في  6ة إجمالي النفقات األولية التي انخفضت سنويًا  بنسبة يعود السبب وراء ارتفاع حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى تراجع قاعد 

  البلديات.لى إنتيجة تراجع التقديمات  2017أيلول من العام  -كانون الثاني

 

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

 

 

 



 
 

 

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

 
      

  
 

 
 2017و 2016 العامين من أيلول -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 1,691 1,887 68 67 467 492 1 2 2,227 2,448

 الجيش 1,082 1,208 43 44 309 308 0 0 1,434 1,560

 قوى األمن الداخلي  470 523 19 19 116 142 1 0 606 684

 قوى األمن العام  111 121 3 3 30 32 0 1 144 157

 قوى أمن الدولة   28 35 3 1 12 11 0 0 43 47

 التربوي  جهازال 746 641 39 37 0 0 34 24 819 702

 / 1ني المد جهازال 253 283 53 54 3 3 29 33 338 372

224 181 224 181       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          24 33

 غير مصنف         0 0

 إجمالي اإلنفاق 2,690 2,810 160 159 471 495 245 282 3,590 3,779

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

 ممكن، لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة في بند منفصل.
فقط  هايمكن تصنيف والتي التي تُدفع من صناديق الجماركجتماعية اإلال تشمل التقديمات لكنها نات تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األما (3)

 .ثبوتيةعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.ئببما فيها بدالت اللجان ورديات الضراتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.المقدمة لل، وجتماعيةاإلالطبابة وغيرها من التقديمات ، التعليم، ستشفاءاإل،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
موظفو مجلس  التي يستفيد منها النواب، ( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد2المكافآت )دفعات ( 1: )وهي تتضمن لألجهزة غير العسكرية خرى األالنفقات 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 األساسية جوراألرواتب وال  
 2,810 ،لموظفي القطاع العام، بإستثناء التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرى الرواتب األساسية سّجلت

الفترة مقارنة مع في المائة(  4.5)مليار ليرة  120بلغ  رتفاعبا ،2017األشهر التسعة األولى من العام  خاللمليار ليرة 
 .العسكري الرواتب األساسية للجهاز الزيادة فيلى إبشكل أساسي  اإلرتفاع. يعود هذا 2016العام  من اعينه

 
 

  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
المساهمات  ،لتغطية الرواتب المؤسسات العامة 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. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

المتأخرات  ارتفاع مدفوعاتنتيجة  بشكل رئيسي العسكري للجهاز األساسيةرواتب الفي ة في المائ 11.6 ةالبالغ الزيادةتأتي 
 باإلضافة إلى ذلك، .(6مليار ليرة لقوى األمن الداخلي 37لجيش ولمليار ليرة  48لجهاز العسكري )من ضمنها صالح ال
مليار ليرة  17مليار ليرة و 76الجيش وقوى األمن الداخلي بقيمة  كل من الرواتب المخصصة للموظفين الدائمين فيرتفعت إ

 مليار ليرة. 4.4بقيمة  الداخليرواتب المتمرنين في قوى األمن في  نخفاضإبشكل جزئي  قابل هذه الزياداتعلى التوالي. 
 

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 

أيلول  -كانون الثانيخالل في المائة  14مدفوعات الرواتب واألجور األساسية لصالح الجهاز التربوي بنسبة نخفضت إ
 إلى التراجع هذايعود . 2017 أيلولمع نهاية  مليار ليرة 641ى ، لتصل إل2016الفترة نفسها من العام مع  ةً مقارن 2017

( ii) رواتب المتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في المائة( في 98مليار ليرة ) 93.6 (i) :بقيمة نخفاضا
مليار ليرة في "الرواتب  30 (iiiرواتب الموظفين الدائمين في التعليم الثانوي، و)في  في المائة( 13.1مليار ليرة ) 18

 في التعليم اإلبتدائي.مليار ليرة في رواتب الموظفين الدائمين  21قابل ذلك، بشكل جزئي، إرتفاع بقيمة  األخرى".

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
مقارنًة  2017 أيلول -ون الثانيكانفي المائة( خالل  11.8مليار ليرة ) 30بقيمة عات لصالح الجهاز المدني و دفمالإرتفعت 

على العدل  وزارةإستحوذت  ،بحسب الوزاراتجور واألمن منظار توزيع الرواتب  .2016 األولى من العام التسعةاألشهر مع 
رواتب  كتلةفي المائة من  18 مع نسبة، 2017 أيلول -خالل كانون الثانيجور من إجمالي الرواتب واأل الحصة األكبر
رئاسة مجلس الوزراء و في المائة(  11)المالية وزارة (، في المائة 16)الخارجية والمغتربين وزارة ، تلتها المدني وأجور الجهاز

  (2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم  في المائة(. 9)

في  33مليار ليرة ) 8.1قيمة بسنويًا رتفاع األبرز اإل الماليةموظفي وزارة ل ألساسيةا جوراألو رواتب الفي التفاصيل، شهدت 
 3.7 نسبةبالخارجية والمغتربين موظفي وزارة  وأجور. في المقابل، تراجعت رواتب 2017 أيلول -المائة( خالل كانون الثاني

 . 2017األولى من العام  التسعةخالل األشهر  ،في المائة

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

رواتب وأجور 

في  الجهاز المدني

2017 

أيلول-2ك  
2017 

 أيلول -2ك

2016 
 )مليون ليرة(

 وزارة العدل 48,501 51,353 18%

 وزارة الخارجية والمغتربين 48,024 46,266 16%

 وزارة المالية 24,315 32,373 11%

الوزراء رئاسة مجلس 22,494 26,585 9%  

 مجلس النواب 23,902 25,008 9%

 وزارة الصحة العامة 14,390 16,616 6%

العامة والنقلشغال األوزارة  11,579 14,704 5%  

 وزارة الزراعة 11,700 14,340 5%

 وزارة الداخلية 7,648 9,293 3%

 وزارة الدفاع الوطني 8,003 8,936 3%

 اخرى 32,658 37,190 13%

 المجموع 253,213 282,665 100%

                                                 
6

باط عسكريين ضر ليرة إلى مليا 1.5تّم دفع تقديمات مهنية وقدرها ، 17/01/2017تاريخ  62والقرار رقم  31/12/2016تاريخ  1960إلى القرار رقم إستناًدا  

  توظيف عناصر جدد وترقية العناصر الحاليين. إضافة إلىمتخصصين 



 
 

 

II.  

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

مليار ليرة  495ليسجل في المائة(  5.1)مليار ليرة  24لموظفي القطاع العام بقيمة  جتماعيةاإلالتقديمات  جماليإرتفع إ
تقديمات مليار ليرة في ال 26. تعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع بقيمة 2017 أيلول -خالل كانون الثاني

 .العاملعناصر قوى األمن في التقديمات اإلجتماعية مليار ليرة  2بقيمة وزيادة  لعناصر قوى األمن الداخلي اإلجتماعية
خالل  ثابتةشبه ح كل من أمن الدولة، الجهاز التربوي والجهاز المدني لبقيت التقديمات اإلجتماعّية لصا عالوة على ذلك،

 .الفترة المذكورة

نتيجة لى ذلك، ارتفعت التقديمات اإلجتماعية لعناصر قوى األمن الداخلي بشكل أساسي خالل الفترة المذكورة باإلضافة إ
التي قابلها انخفاض في نفقات و مليار ليرة،  2.9منح التعليم بقيمة و  مليار ليرة 28بقيمة ستشفاء اإل نفقات في كل من زيادة

 مليار ليرة. 2.1الطبابة بقيمة 

نتيجة  ،2017خالل األشهر التسعة األولى من العام مليار ليرة  2بقيمة  الجيشلصالح فضت التقديمات ، انخومع ذلك
مليار ليرة في كٍل من نفقات الطبابة والتقديمات اإلجتماعية. قابل  3مليار ليرة في منح التعليم وبقيمة  21اإلنخفاض بقيمة 

تقديمات مليار ليرة في  4ليرة في نفقات اإلستشفاء وزيادة بقيمة  مليار 18هذه اإلنخفاضات، بشكل جزئي، إرتفاع بقيمة 
 .المرض واألمومة

II.C. الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة ات ومساهماتاشتراك 
، مقارنة 2017 أيلول -مليار ليرة خالل كانون الثاني 224تها لصالح تعاونية موظفي الدولة ابلغت اشتراكات الدولة ومساهم

 .2016 أيلول -ليار ليرة خالل كانون الثانيم 181 مع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
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