
 
 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A .لمحة عامة 

على أساس سنوّي  في المائة( 5.5) ليرةمليار  221بحوالي  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجماليإنخفض 
نفسها من  الفترةخالل مليار ليرة  4,051ًة مع مبلغ مليار ليرة مقارن 3,830، ليصل إلى 2021أيار -خالل كانون الثاني

 7.0)مليار ليرة  173. جاء هذا التراجع نتيجة اإلنخفاض السنوي الكبير في الرواتب واألجور وملحقاتها بقيمة 20202العام 
مليار ليرة  160في المائة( لتصل إلى  15.6مليار ليرة ) 30في المائة(. كذلك، شهدت تعويضات نهاية الخدمة تراجعًا بلغ 

في المائة( في  24.1مليار ليرة ) 48، وقد ترافق ذلك مع انخفاض أكبر بقيمة 2021 األولى من العام ةخالل األشهر الخمس
. في المقابل، جاءت الزيادة الوحيدة في مكونات المخصصات والرواتب الرواتب لتغطية العامة المؤسسات لصالح التحويالت

  .في المائة( 2.6مليار ليرة ) 30وملحقاتها لتطال بند معاشات التقاعد مع ارتفاع سنوي بلغ 

  2021و 2020، 2019 من األعوام أيار-الثاني كانونفي  المخصصات والرواتب وملحقاتها: مكّونات 1الرسم البياني 

  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب ملحقاتها حصة 

في  74.9حيث سّجلت نسبة  3المخصصات والرواتب وملحقاتها المكّون األكبر من مجموع النفقات الجارية األوليةشكَّلت 
، ومن 20204 أيار -في المائة خالل كانون الثاني  70.7إلى نسبة تراجع تقبل أن ، 2019 أيار -كانون الثاني المائة خالل 

، شكَّلت المخصصات مقارنًة مع مجموع النفقات. 20215 أيار -في المائة خالل كانون الثاني  74.3ثم تعود وترتفع إلى 
في المائة خالل خالل  46.5ارتفعت إلى و  ،2019 أيار -ثاني في المائة خالل كانون ال 40.4والرواتب وملحقاتها نسبة 

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

 لتغطية الرواتب.
 .2021أيار األرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة لشهر  إن 2
 تتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية بإستثناء "دفعات الفوائد" و"تسديد أقساط الديون الخارجية". 3
في المائة في مدفوعات  3.0لمائة في النفقات الجارية األوليّة مقارنة مع إنخفاض بنسبة في ا 2.8نتيجة الزيادة في قاعدة النفقات، مع تسجيل ارتفاع سنوي بنسية  4

 .2020أيار  –خالل كانون الثاني  المخصصات والرواتب وملحقاتها
في المائة  5.5مليار ليرة(، مقارنة مع انخفاض سنوي بنسبة  575في المائة ) 10.0نتيجة التراجع األسرع في قاعدة النفقات الجارية األولية بنسبة جاءت هذه الزيادة  5

 .2021أيار  –خالل كانون الثاني  المخصصات والرواتب وملحقاتهافي مليار ليرة(  221)

 
 المخصصات والرواتب وملحقاتها
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وراء الرئيسي السبب  يعود. 2021أيار  –في المائة خالل كانون الثاني  54.0نسبة  إلى لتصل، 2020أيار  -كانون الثاني 
إلى التغّير الكبير  2021و 2020عامي  فيإجمالي النفقات حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من  في ةالملحوظ الزيادة

 -كانون الثاني  في المائة خالل 18.6و في المائة 15.7 تراجعًا سنويًا كبيرًا بنسبةفي قاعدة اإلنفاق التي كانت قد سّجلت 
   .على التوالي 2021أيار  –كانون الثاني و  2020أيار 

 :2021أيار  -كانون الثاني خالل يظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من إجمالي النفقات والنفقات الجارية األولية 

 :2021 نيسان - انون الثانيكالنفقات األولية الجارية في جمالي النفقات و إمن  مكونات كل :2الرسم البياني 

       
  

 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

 6مليار ليرة 312,2 ا لتصل إلىمليار ليرة سنوي   172 بقيمة بشكل ملحوظ الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات تنخفضإ
التقديمات اإلجتماعية بقيمة  في لتراجعا إلى ذلكوراء السبب األساسي يعود باإلجمال،  .2021 أيار – كانون الثانيخالل 
بقيمة المدفوعة لصالح كل من الجيش وقوى األمن الداخلي  ، حيث تدنت قيمة التقديماتفي المائة( 36.3مليار ليرة ) 132
تراجع مع مليار ليرة  15باإلضافة إلى ذلك، إنخفضت المنافع الوظيفية بقيمة  .مليار ليرة على التوالي 35مليار ليرة و 101

مليار ليرة  4مقابل زيادة بقيمة ، على التوالي مليار ليرة 5مليار ليرة و 14بقيمة  المدنيو  التربوي ينجهاز الالمدفوعات لصالح 
مليار ليرة  8بقيمة بشكٍل بسيط الرواتب واألجور  مدفوعات إرتفعتمن جهة أخرى،  .في المدفوعات لصالح الجهاز العسكري

المدفوعات لصالح تراجع قابل م، جهاز العسكريلصالح ال المدفوعاتفي  مليار ليرة 33 بقيمة إرتفاع نتيجةفي المائة(،  0.4)
 .على التوالي مليار ليرة 4و مليار ليرة 22 بقيمةالجهازين التربوي والمدني 

واألجور وملحقاتها النفقات على الرواتب  إجمالي من 7ئةافي الم 6.97شكَّلت الرواتب واألجور نسبة من ناحية المكّونات، 
 المنافع الوظيفيةو  8في المائة( 0.01)اإلجتماعية ، تلتها التقديمات 2021 أيار - كانون الثانيلموظفي القطاع العام خالل 

في المائة من  7.3النسبة المتبقية والبالغة  والتقديمات غير المصنفة النفقات األخرىلت في المائة(، في حين شكّ  3.1)
 المجموع.

كانون في المائة خالل  36.7من إجمالي اإلنفاق األولي من واألجور وملحقاتها الرواتب نسبة  رتفعتإباإلضافة إلى ذلك، 
  .2021 أيار - كانون الثانيفي المائة خالل  39.0إلى  2020 أيار - الثاني

 خالل الفترة قيد الدرس. نفاق األوليمكّونات اإليظهر الرسم البياني التالي 
 

                                                 
 سابقًا في مرصد المالية العامة بسبب التدوير. تختلف األرقام بشكٍل بسيط عن تلك المنشورة 6
 .2020 أيار -في المائة المسجلة خالل كانون الثاني   73.7بزيادة عن نسبة  7
 .2020 أيار –في المائة خالل كانون الثاني  6.41مقارنةً مع نسبة  8

 

 المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، مديرية 
، نفقات وفود ومؤتمراتو ومصالحات،  قضائية مالحظة: تجدر اإلشارة إلى أن حساب النفقات الجارية األخرى يتضمن تسديدات إلى المستشفيات، نفقات أحكام

 تعديالت محاسبية، وخدمات خارجية.
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                             2021 أيار -وكانون الثاني 2020 أيار - كانون الثاني - الرواتب واألجور وملحقاتهامكونات : 1جدول 

/6نفقات أخرى  المجموع  
التقديمات 

/5االجتماعية   
/4 منافع الوظيفيةال  

 الرواتب واألجور

 )مليار ل.ل.( األساسية
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 العسكري جهازال 1,243 1,276 42 46 363 230 2 2 1,650 1,555
 الجيش 817 825 29 31 215 114 0 0 1,061 970

437 453 
2 2 89 124 11 11 334 

316 
قوى األمن 

 الداخلي

 قوى األمن العام 81 88 2 3 18 22 0 0 101 113
 قوى أمن الدولة 29 29 1 1 5 5 0 0 35 35

 التربوي  جهازال 380 358 26 12 0 0 14 0 420 370
  /1المدني  جهازال 209 206 19 15 0 1 21 12 250 233

126 136 126 136 

          

 

مساهمة الدولة 

لصالح تعاونية 

 موظفي

   /2 الدولة
 /3الجمارك                 28 28

 إجمالي اإلنفاق 1,832 1,840 88 73 363 231 173 140 2,484 2,312

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

 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)

 .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)
التي يستفيد منها النواب،موظفو مجلس النواب، ( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد 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 القطاع 3القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

II.A جوراألرواتب ولا 

بقيمة  بشكٍل بسيط ،التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرىبإستثناء ، موظفي القطاع العامرواتب وأجور  رتفعتإ
نتيجة  بشكل أساسي جاء ذلك.  2021أيار -كانون الثاني خاللمليار ليرة  1,840 لتصل إلى في المائة( 0.4مليار ليرة ) 8

في مدفوعات الرواتب تراجع  زيادةقابل هذه ال .مليار ليرة 33لصالح الجهاز العسكري بقيمة الرواتب  مدفوعات الزيادة في
 خالل الفترة قيد الدرس.مليار ليرة، على التوالي  4مليار ليرة و 22التربوي والمدني بقيمة  ينلصالح الجهاز 
II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 أيار -خالل كانون الثاني  في المائة( 2.7)مليار ليرة  33بقيمة  العسكري لصالح الجهاز واألجور المدفوعةرواتب ال إرتفعت
 19الرواتب لصالح قوى األمن الداخلي بقيمة . في التفاصيل، زادت مدفوعات 2020مقارنًة مع الفترة نفسها من العام  2021

مليار ليرة خالل الفترة قيد الدرس.  21المدفوعات المرتبطة باأللبسة بقيمة  وذلك مع زيادةفي المائة(،  5.9مليار ليرة )

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

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

 

 



 
 

 من بدفعٍ في المائة(،  1.0مليار ليرة ) 8زيادة سنوية بقيمة الجيش الرواتب لصالح شهدت مدفوعات باإلضافة إلى ذلك، 
، فقد قوى األمن العام. أما بالنسبة لمدفوعات الرواتب لصالح مدفوعات الرواتب األساسيةمليار ليرة في  11بلغ الذي رتفاع اإل

مليار ليرة  6بقيمة لمرتبطة باأللبسة في المدفوعات ا الزيادة نتيجةوذلك في المائة(،  8.5مليار ليرة ) 7 بقيمة رتفعت أيضاً ا
 . 2021 أيار –كانون الثاني خالل 

II.A..b  التربويرواتب وأجور الجهاز 

مليار ليرة  358في المائة( سنوًيا لتصل إلى  5.8مليار ليرة ) 22إنخفضت مدفوعات رواتب وأجور الجهاز التربوي بقيمة 
رواتب كل من الموظفين الدائمين والمتعاقدين في إلى تدّني مدفوعات يعود هذا التراجع . 2021 أيار -كانون الثاني خالل 
مدفوعات لتطال في المقابل، جاءت الزيادة الوحيدة الملحوظة مليار ليرة على التوالي.  7مليار ليرة و 15االبتدائي بقيمة  التعليم

 .2021 أيار -كانون الثاني خالل مليار ليرة  5وذلك بقيمة  ،الرواتب لصالح الموظفين الدائمين في التعليم الثانوي

II.A..c جور الجهاز المدنيأرواتب و   
في المائة( مقارنًة مع العام السابق،  1.7مليار ليرة ) 4إنخفضت الرواتب واألجور المدفوعة لصالح الجهاز المدني بقيمة 

إستحوذت وزارة  ،لناحية توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات .2021 أيار -كانون الثاني مليار ليرة خالل  206لتصل إلى 
في  16.4خالل الفترة قيد الدرس مع نسبة  الخارجية والمغتربين على الحصة األكبر من كتلة رواتب وأجور الجهاز المدني

في المائة من المجموع(.  12.5في المائة من المجموع( ومن ثم وزارة المالية )مع نسبة  16.0المائة، تلتها وزارة العدل )مع نسبة 
 (2لتفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم )للمزيد من ا

في المائة(، حيث  5.9مليار ليرة ) 2.1بلغ تراجعًا سنويًا  الخارجية والمغتريبن رةاز و  رواتب مدفوعات شهدت التفاصيل، في
 أيار –مليار ليرة خالل كانون الثاني  3.8بقيمة  األساسية للسلك الخارجي رواتبالالمخصصة لتغطية انخفضت المدفوعات 

2021. 

 2021 أيار –وكانون الثاني  2020 أيار -كانون الثاني  -الجهاز المدني حسب الوزارات رواتب وأجور . 2جدول 
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

الجهاز المدني في 

2021 أيار– 2ك  

 أيار - 2ك

2021 
 أيار - 2ك

2020 
 )مليون ليرة(

  الخارجية والمغتربين وزارة 35,887 33,782 16.4%

  وزارة العدل 34,030 32,812 16.0%

 وزارة المالية  25,386 25,597 12.5%

 رئاسة مجلس الوزراء 19,819 19,806 9.6%

 مجلس النواب 17,740 16,958 8.2%

 وزارة االشغال العامة والنقل 13,332 13,273 6.5%

 وزارة الصحة العامة  9,448 10,711 5.2%

 وزارة الزراعة 10,557 10,617 5.2%

 وزارة الداخلية والبلديات  7,364 7,390 3.6%

 وزارة الدفاع الوطني 6,835 6,821 3.3%

  اخرى 28,729 27,827 13.5%

 المجموع 209,127 205,596 100%

 

 

 

 

 

 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

II.B. التقديمات االجتماعية 

في المائة(  36.3)مليار ليرة  132لموظفي القطاع العام بشكل ملحوظ بقيمة  جتماعيةالتقديمات اإل إنخفض إجمالي مدفوعات
. يعود هذا التراجع بشكٍل أساسي إلى انخفاض بقيمة 2021من العام األولى  خمسخالل األشهر المليار ليرة  231ليسّجل 

 35تدني بقيمة إضافة إلى  ،مليار ليرة 114مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية المدفوعة لصالح الجيش لتصل إلى  101
مليار ليرة خالل كانون  89لعناصر قوى األمن الداخلي لتصل بدورها إلى المخصصة مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية 

 22مليار ليرة لتصل إلى  4التقديمات اإلجتماعية لصالح قوى األمن العام بقيمة  ارتفعت ،قابلفي الم. 2021 أيار -الثاني
 .2021 أيار -مليار ليرة خالل كانون الثاني

في المائة(، وذلك  47.1مليار ليرة ) 101انخفاًضا كبيًرا بقيمة  الجيشاإلجتماعية لصالح  التقديمات شهدتفي التفاصيل، 
في المائة(، على الرغم من الزيادة المسجلة في  64.9مليار ليرة ) 125بقيمة  اإلستشفاءنفقات الحاد في نخفاض اإلنتيجة 

 مليار ليرة. 21التقديمات المدرسية بقيمة 

في المائة( جراء  28.2مليار ليرة ) 35لعناصر قوى األمن الداخلي بقيمة التقديمات المخصصة  ، تراجعتباإلضافة إلى ذلك
مليار  27ونفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة بقيمة  ، نفقات المرض واألمومةاإلستشفاءنفقات إنخفاض كل من 

 .خالل الفترة قيد الدرس ،مليار ليرة على التوالي 4و مليار ليرة 5، ليرة

في المائة( خالل  21.5مليار ليرة ) 4بقيمة  قوى األمن العامالتقديمات اإلجتماعية المدفوعة لصالح  زادت، من جهة أخرى
المعالجة في المراكز الطبية ، وذلك مع ارتفاع نفقات 2020 أيار -مقارنة مع كانون الثاني  2021 أيار -كانون الثاني 

 .لكل منها مليار ليرة 3بقيمة المختلفة وتقديمات المرض واألمومة 

 

II.C. لصالح تعاونية موظفي الدولة هاومساهمات الدولة شتراكاتإ 

 126لتسّجل  مليار ليرة 11بقيمة الدولة  لصالح تعاونية موظفي هاومساهمات الدولة شتراكاتإإنخفضت المدفوعات التي تغطي 
 .2020مليار ليرة المدفوع خالل الفترة نفسها من العام  136مقارنة مع مبلغ  2021 أيار -مليار ليرة خالل كانون الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 :االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات

 1757-1731مقّسم:  961 1 956000: تلفون

 الموقع اإللكتروني:

www.finance.gov.lb 
 

http://www.finance.gov.lb/

