
 
 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A .لمحة عامة 

 ،على أساس سنوي   في المائة( 17.3) ليرةمليار  317 بحوالي 1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي إنخفض
من  اهنفس الفترةخالل مليار ليرة  1,832 مقارنًة مع مبلغ  2021شباط – خالل كانون الثانيمليار ليرة  1,515 ليصل إلى

 18.7مليار ليرة ) 220بقيمة لحقاتها مالرواتب واألجور و في  كبيرالالسنوي نخفاض اإلنتيجة  تراجعالجاء هذا  .20202 العام
لتصل إلى  في المائة( 74.8مليار ليرة ) 81ملحوظًا بلغ  ًا نسبياً تراجع تعويضات نهاية الخدمةشهدت  . كذلك،في المائة(

في المائة(  31.8مليار ليرة ) 25بقيمة  انخفاض ذلك مع رافقوقد ت، 2021 من العام يناألول ينالشهر خالل ليرة مليار  27
مكونات المخصصات والرواتب  في الوحيدة ةدزياجاءت ال ،قابلفي الم. الرواتب لتغطية العامة المؤسسات لصالح التحويالتفي 

  .في المائة( 2.1مليار ليرة ) 10 مع ارتفاع سنوي بلغ معاشات التقاعد بندوملحقاتها لتطال 

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

   
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب ملحقاتها حصة 

في  72.3لت نسبة حيث سج   3ن األكبر من مجموع النفقات الجارية األوليةوملحقاتها المكو   المخصصات والرواتبلت شك  
 شباط - كانون الثانيخالل في المائة  63.3إلى نسبة  بشكٍل كبير وتصلتراجع لت،  2019شباط - كانون الثاني خاللالمائة 

، مقارنًة مع مجموع النفقات .12025 شباط - كانون الثانيفي المائة خالل  71.7إلى نسبة تعود وترتفع  من ثمو  ،20204
 42.8إلى  تنخفضوا، 2019 شباط - كانون الثانيخالل في المائة  47.4شك لت المخصصات والرواتب وملحقاتها نسبة 

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

 لتغطية الرواتب.
 .2021شباط األرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة لشهر  إن 2
 ثناء "دفعات الفوائد" و"تسديد أقساط الديون الخارجية".تتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية بإست 3
مدفوعات في المائة في  4.2مقارنة مع زيادة بنسبة النفقات الجارية األوليّة  في في المائة 19.0نسية بسنوي  ارتفاعتسجيل نتيجة الزيادة األسرع في قاعدة النفقات، مع  4

 .2020 شباط –خالل كانون الثاني  المخصصات والرواتب وملحقاتها
 17.3بنسبة ، مقارنة مع انخفاض سنوي مليار ليرة( 780) في المائة 27.0جاءت هذه الزيادة الملحوظة نتيجة التراجع السنوي الكبير في النفقات الجارية األولية بنسبة  5

 .2021شباط  –خالل كانون الثاني  المخصصات والرواتب وملحقاتهافي مليار ليرة(  317مائة )في ال

 
 المخصصات والرواتب وملحقاتها

 شباط التقرير الشهري

 2120 



 
 

. 2021 شباط - كانون الثانيفي المائة خالل  51.9نسبة  إلىعود وترتفع لت ،2020 شباط - كانون الثاني في المائة خالل
 التغي ر الكبيرإلى  إجمالي النفقاتحصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من  التغي ر الملحوظ فيوراء الرئيسي السبب  يعود

لت إرتفاًعاكانت قد التي  قاعدة اإلنفاق في  تاله ،2020 شباط - كانون الثاني خاللفي المائة  15.3بنسبة  ملحوظاً  سج 
   .2021 شباط - كانون الثانيخالل في المائة  31.8بنسبة  كبير تراجع

 :2021 شباط - كانون الثانيخالل النفقات الجارية األولية إجمالي النفقات و يظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من 

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

       
  

 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

خالل  6مليار ليرة 954 ا لتصل إلىمليار ليرة سنوي   219 بقيمة بشكل ملحوظ الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات تنخفضإ
مع تسجيل انخفاض  كافة مكوناتها، في لتراجعا إلى ذلكوراء السبب األساسي يعود باإلجمال،  .2021شباط  – كانون الثاني

كل من صالح المدفوعة ل ، حيث تدنت قيمة التقديماتفي المائة( 44.9مليار ليرة ) 149التقديمات اإلجتماعية بقيمة  في
 43النفقات األخرى بقيمة كذلك، تراجعت  .على التواليمليار ليرة  44مليار ليرة و 111بقيمة  الجيش وقوى األمن الداخلي

 .الرواتب واألجورو  المنافع الوظيفيةفي كل من  مليار ليرة 14 تزامنًا مع انخفاض بقيمةفي المائة(،  83.9مليار ليرة )

نات،  واألجور وملحقاتها النفقات على الرواتب  إجمالي من 7ئةافي الم 74.6شك لت الرواتب واألجور نسبة من ناحية المكو 
 المنافع الوظيفيةو  8في المائة( 19.1)اإلجتماعية ، تلتها التقديمات 2021 شباط - كانون الثانيلموظفي القطاع العام خالل 

في المائة من  2.6النسبة المتبقية والبالغة  والتقديمات غير المصنفة النفقات األخرىلت في المائة(، في حين شك   3.8)
 المجموع.

كانون في المائة خالل  35.0من إجمالي اإلنفاق األولي من واألجور وملحقاتها الرواتب نسبة  إرتفعتباإلضافة إلى ذلك، 
  .2021 شباط - كانون الثانيفي المائة خالل  40.1إلى  2020 شباط - الثاني

نات اإليظهر الرسم البياني التالي   خالل الفترة قيد الدرس. نفاق األوليمكو 
 
 
 
 
 

                                                 
 تلك المنشورة سابقًا في مرصد المالية العامة بسبب التدوير.تختلف األرقام بشكٍل بسيط عن قد  6
 .2020 شباط - كانون الثانيخالل المسجلة في المائة  61.8نسبة عن  بزيادة 7
 .2020 شباط - في المائة خالل كانون الثاني 28.2مقارنةً مع نسبة  8

 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
، ومؤتمراتنفقات وفود و 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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                              20219 شباط -وكانون الثاني 2020 شباط - 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 497 504 19 22 331 182 2 2 849 709
 الجيش 326 328 13 15 210 98 0 0 550 441

199 244 2 2 66 110 5 5 126 128 
قوى األمن 

 الداخلي

 قوى األمن العام 31 39 1 1 9 15 0 0 41 55
 قوى أمن الدولة 12 12 0 0 2 2 0 0 14 14

 التربوي  جهازال 138 130 19 8 0 0 6 0 163 138
  /1المدني  جهازال 89 77 11 5 0 1 13 6 114 89

0 30 0 30             

مساهمة الدولة 

لصالح تعاونية 

 موظفي

   /2 الدولة
 /3الجمارك                  17 16

 إجمالي اإلنفاق 725 711 50 36 331 182 51 8 1,172 954

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

 لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة في بند منفصل.
فقط  هايمكن تصنيف والتي تشمل التقديمات االجتماعية التي تُدفع من صناديق الجماركال لكنها 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،ديمات المرض واألمومةتتضمن تق (5)
منها النواب،موظفو مجلس النواب، ( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد 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 وال 

مليار  14بقيمة  ،التعويضات، التقديمات اإلجتماعية والمنافع األخرىبإستثناء موظفي القطاع العام، رواتب وأجور  خفضتنإ
 نتيجة تراجع بشكل أساسي جاء ذلك.  2021شباط -كانون الثاني خاللمليار ليرة  711 لتصل إلى في المائة( 1.9ليرة )

 .مليار ليرة، على التوالي 8مليار ليرة و 12والمدني بقيمة  التربوي ينالرواتب لصالح الجهاز  مدفوعات

 
  

 

                                                 
 تلك المنشورة سابقًا في مرصد المالية العامة بسبب التدوير.تختلف األرقام بشكٍل بسيط عن قد  9

 

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

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

 

 



 
 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 شباط - كانون الثانيخالل  في المائة( .31)مليار ليرة  6بقيمة  العسكري لصالح الجهاز واألجور المدفوعةرواتب ال إرتفعت
 7.3قوى األمن العام بقيمة  الرواتب لصالحمدفوعات في التفاصيل، زادت . 2020العام  من انفسه الفترة مقارنًة مع 2021

ومدفوعات الرواتب  المدفوعات المرتبطة باأللبسةكل من في المائة(، مدفوعًة بدورها بزيادة سنوية في  23.1مليار ليرة )
مليار  1.5كذلك، زادت مدفوعات الرواتب لصالح الجيش بقيمة  .مليار ليرة على التوالي 1.5مليار ليرة و 5.6األساسية بقيمة 

لتغطية التدريب في ئدة امليار ليرة مقابل تراجع المدفوعات الع 3، حيث ارتفعت الرواتب األساسية بقيمة في المائة( 0.5) ليرة
حيث  ،مليار ليرة 2بقيمة مدفوعات الرواتب لصالح قوى األمن الداخلي  انخفضت، قابلالمفي  مليار ليرة. 2الخارج بقيمة 

 مليار ليرة. 1المرتبطة باأللبسة بقيمة  مدفوعاتتراجعت ال

II.A..b  التربويرواتب وأجور الجهاز 

مليار ليرة خالل  130في المائة( سنوًيا لتصل إلى  5.9مليار ليرة ) 8بقيمة  مدفوعات رواتب وأجور الجهاز التربوي إنخفضت
 8االبتدائي بقيمة  رواتب الموظفين الدائمين في التعليم تدن ي مدفوعات إلى التراجعيعود هذا . 2021 شباط - كانون الثاني

  .مليار ليرة

II.A..c جور الجهاز المدنيأو رواتب   
 مع العام السابق، مقارنةً في المائة(  13.3مليار ليرة ) 12 بقيمة الرواتب واألجور المدفوعة لصالح الجهاز المدني نخفضتإ

وزارة  إستحوذت ،توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات لناحية .2021 شباط - كانون الثانيمليار ليرة خالل  77لتصل إلى 
في المائة، تلتها وزارة  17.6خالل الفترة قيد الدرس مع نسبة  وأجور الجهاز المدني كتلة رواتبمن على الحصة األكبر العدل 

. (من المجموع في المائة 11.4مع نسبة )الخارجية والمغتربين ومن ثم وزارة  (من المجموع في المائة 13.4مع نسبة )المالية 
 (2لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم ل)

 ،في المائة( 55.3مليار ليرة ) 10.9 بلغ كبيراً  اً سنوي اً تراجع الخارجية والمغتريبن رةاز و  رواتب مدفوعات شهدت التفاصيل، في
خالل كانون  مليار ليرة 6.6في الخارج بقيمة  البعثات الدبلوماسيةالمخصصة لتغطية نفقات حيث انخفضت المدفوعات 

مليار ليرة نظرًا لتفاوت  3.8لموظفي السلك الخارجي بقيمة ، كما تراجعت مدفوعات الرواتب األساسية 2021شباط  –الثاني 
 0.9بقيمة  ًا سنوياً انخفاض األشغال العامة والنقلوزارة  شهدت الرواتب المدفوعة لموظفيإضافًة إلى ذلك،  توقيت الدفعات.

 .خالل الفترة قيد الدرس في المائة( 16.1مليار )

 2021شباط  –وكانون الثاني  2020 شباط - كانون الثاني -المدني حسب الوزارات لجهاز ارواتب وأجور . 2جدول 
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

 في الجهاز المدني

2021شباط  – 2ك  

 شباط - 2ك

2021 
 شباط - 2ك

2020 
 )مليون ليرة(

 وزارة العدل  13,694 13,567 17.6%

المالية  وزارة 10,168 10,341 13.4%  

الخارجية والمغتربين وزارة 19,715 8,809 11.4%  

 رئاسة مجلس الوزراء 7,925 7,929 10.3%

 مجلس النواب 7,084 6,708 8.7%

االشغال العامة والنقل وزارة 5,511 4,622 6.0%  

 وزارة الزراعة  4,230 4,325 5.6%

الصحة العامة  وزارة 3,695 4,178 5.4%  

 وزارة الداخلية والبلديات 2,925 2,984 3.9%

الدفاع الوطنيوزارة  2,716 2,669 3.5%  

 اخرى 11,510 11,159 14.4%

 المجموع 89,173 77,290 100%

II.  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة 

 



 
 

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

في المائة(  44.9)مليار ليرة  149بقيمة  بشكل ملحوظ لموظفي القطاع العام جتماعيةالتقديمات اإل مدفوعات إجمالي إنخفض
ل   111بقيمة  انخفاض إلىبشكٍل أساسي  تراجعلا اعود هذ. ي2021 الشهرين األولين من العامخالل مليار ليرة  182ليسج 

في مليار ليرة  44بقيمة  وتدني ،مليار ليرة 98لتصل إلى  الجيش في التقديمات اإلجتماعية المدفوعة لصالحمليار ليرة 
. 2021 شباطمليار ليرة مع نهاية شهر  66لتصل بدورها إلى  الداخليلعناصر قوى األمن المخصصة التقديمات اإلجتماعية 

مع مليار ليرة  15 إلى صلمليار ليرة لت 6بقيمة  لعامااألمن  قوىالتقديمات اإلجتماعية لصالح  في تراجعات زيادةقابل هذه ال
 .2021 شباطشهر نهاية 

 وذلك ،في المائة( 53.1) مليار ليرة 111بقيمة  اكبيرً  انخفاًضا الجيشاإلجتماعية لصالح  التقديمات شهدت ،التفاصيلفي 
، على الرغم من الزيادة المسجلة في التقديمات في المائة( 65.6)مليار ليرة  125بقيمة  اإلستشفاءنفقات  نخفاضنتيجة إ

 .مليار ليرة 21المدرسية بقيمة 

 جراء في المائة( 39.6) مليار ليرة 44بقيمة  الداخلي لعناصر قوى األمنالتقديمات المخصصة  تراجعت ،باإلضافة إلى ذلك
مليار ليرة على  8و مليار ليرة 34 بقيمةونفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة  اإلستشفاءنفقات كل من  نخفاضإ

 .2020 الفترة نفسها من العاممقارنة مع وذلك  ،التوالي

خالل كانون في المائة(  60.5) مليار ليرة 6بقيمة  لعامقوى األمن االتقديمات اإلجتماعية المدفوعة لصالح  زادت ،أخيًرا
المعالجة في المراكز الطبية نفقات  كل من ارتفاعمع وذلك ، 2020 شباط - كانون الثاني مقارنة مع 2021 شباط - الثاني

 .مليار ليرة على التوالي 2و ليرة مليار 3بقيمة  وتقديمات المرض واألمومةالمختلفة 

 

II.C. لصالح تعاونية موظفي الدولة هاومساهمات الدولة شتراكاتإ 

 شباط - الثانيخالل كانون الدولة  لصالح تعاونية موظفي هاومساهمات الدولة شتراكاتإلم يتم تسجيل أية مدفوعات لتغطية 
 .2020 الفترة نفسها من العامخالل  المدفوع مليار ليرة 30مقارنة مع مبلغ  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 :االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات

 1735-1731مقّسم:  961 1 956000: تلفون

 الموقع اإللكتروني:

www.finance.gov.lb 
 

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

