
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

مليار ليرة في  5,474لتبلغ في المائة(  2.8مليار ليرة ) 148بقيمة  ارتفاًعا 1كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتها سّجلت
 زيادة فيال لك نتيجةوذ ،20152خالل الفترة نفسها من العام مليار ليرة  5,326مقارنًة مع مبلغ  2016 أيلول -كانون الثاني

(i) في المائة( 2.7مليار ليرة ) 94 بقيمة الرواتب واألجور وملحقاتها، (ii) في  4.5مليار ليرة ) 59بقيمة  معاشات التقاعد
مليار  23 هذه الزيادات قابلها انخفاض بقيمةفي المائة(.  7.6مليار ليرة ) 18بقيمة  تعويضات نهاية الخدمة (iii)و  (المائة
 تحديًدا إلى الجامعة اللبنانية. ،للمؤسسات العامةالتحويالت المخصصة  في (في المائة 7.7)ليرة 

  2016و 2015، 2014من األعوام  يلولأ -كانون الثاني خالل المخصصات والرواتب وملحقاتها: مكّونات 1الرسم البياني 
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I.B. من النفقات االمخصصات والرواتب وملحقاته حصة 

في  58نسبة  سجلت حيث ،3األولية كبر من النفقات الجاريةالمكون األ تاريخًيا الرواتب وملحقاتهاو مخصصات ال تلشكّ 
 كانونو  2015 أيلول -كانون الثاني فترتي خاللفي المائة  67 نسبة إلى رتفعلت 2014 أيلول -انون الثانيك خاللالمائة 

إلى تراجع  إضافةً  ،توظيف عناصر جدد في الجهاز العسكريجاء هذا اإلرتفاع بشكل أساسي نتيجة  .2016 أيلول -ثانيال
إلى مؤسسة نخفاض التحويالت انتيجة  2016-2014في المائة خالل الفترة  5بنسبة نخفضت االتي  قاعدة النفقات الجارية

 كهرباء لبنان.
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ت المخصصة تتضمن المخصصات والرواتب وملحقاتها مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها، معاشات التقاعد، تعويضات نهاية الخدمة، إضافةً إلى التحويال

  .لمؤسسات عامة بهدف تغطية الرواتب
2

 .2016يلول أشهر المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة لاألرقام المستخدمة هي تلك  إن 
3

 .تسديد أقساط الديون الخارجيةتتكون النفقات األولية الجارية من النفقات الجارية باستثناء كل من دفعات الفوائد و 

 

 

 المخصصات والرواتب وملحقاتها

 أيلول التقرير الشهري

 2016 

 

2014 

5,001 
5,326 5,474 



 
 

 

كانون خالل جمالي النفقات إمن في المائة  33 نسبة الرواتب وملحقاتهاو مخصصات ال شكلتجمالي النفقات، إ مقارنًة مع
 -في المائة خالل كانون الثاني 34و 2015أيلول  -في المائة خالل كانون الثاني 36 مقارنة مع ،2014 أيلول -الثاني
 -كانون الثانيإجمالي النفقات خالل ات مكونالنفقات الجارية األولية و مكونات يظهر الرسم البياني التالي  .2016أيلول 
 :2016 أيلول

                           2016 من العام يلولأ -انون الثانيكخالل النفقات جمالي ا  و  النفقات الجارية األولية مكونات :2الرسم البياني 
 

 
 

        
 

 

 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

أيلول  -خالل كانون الثاني في المائة( 2.7مليار ليرة ) 94ب واألجور وملحقاتها بقيمة ى بند الرواتاإلنفاق عل ارتفع إجمالي
الزيادة في الرواتب األساسية  نتيجةأساسي  بشكل، 20154 أيلول -مليار ليرة خالل كانون الثاني 3,495، وذلك من 2016

 68بقيمة جزئي  تراجعقابل هذه الزيادات  .لتواليمليار ليرة على ا 77ومليار ليرة  122للجهازين التربوي والعسكري بقيمة 
نخفاض بقيمة  في التقديمات اإلجتماعية للجهاز العسكريمليار ليرة   هاومساهمات الدولة اشتراكاتفي مليار ليرة  42وا 

 .لصالح تعاونية موظفي الدولة

خالل الرواتب واألجور وملحقاتها  في المائة من إجمالي مدفوعات 75الرواتب األساسية نسبة  من حيث المكونات، شكلت
في المائة( والمنافع الوظيفية  7في المائة(، النفقات األخرى ) 13، تلتها التقديمات االجتماعية )2016 أيلول -كانون الثاني

 في المائة(.   4)

 أيلول -ن الثانيخالل كانو في المائة  32مجموع اإلنفاق األولي، سجلت الرواتب واألجور وملحقاتها نسبة مقارنًة مع 
 في المائة 33لتعود وتنخفض بشكل طفيف إلى  ،2015 من العام في المائة خالل الفترة نفسها 35إلى ارتفعت ثم  ،2014

 :قيد الدرس. يظهر الرسم البياني التالي مكّونات االنفاق األولي خالل الفترة 2016أيلول  –خالل كانون الثاني 
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 .تدويرالبسبب  2016 يلولأاألرقام عن تلك المنشورة في مرصد المالية العامة لشهر ختلف ت 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 ، التعديالت المحاسبية والخدمات الخارجية.ات، تكاليف البعثاتاألحكام والمصالح  مالحظة: النفقات االخرى تتضمن

 

 

 



 
 

 

  2016 ايلول-وكانون الثاني 2015 ايلول -نفا  األولي خالل كانون الثاني: مكّونات ال 3الرسم البياني 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 .2016 أيلول-كانون الثانيو  2015 أيلول-كانون الثاني - الرواتب واألجور وملحقاتهاتفصيل : 1جدول 

/6نفقات أخرى  المجموع /5التقديمات االجتماعية   /4 منافع الوظيفيةال  األساسية الرواتب واألجور   
 )مليار ل.ل.(

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 العسكري جهازال 1,614 1,691 62 68 535 467 2 1 2,213 2,227

 الجيش 1,033 1,082 39 43 348 309 0 0 1,421 1,434

 قوى األمن الداخلي  444 470 19 19 139 116 0 1 602 606

 قوى األمن العام  108 111 3 3 38 30 1 0 149 144

 قوى أمن الدولة   30 28 1 3 10 12 0 0 41 43

 التربوي  جهازال 624 746 44 39 0 0 17 34 685 819

 / 1المدني  جهازال 260 253 50 53 4 3 32 29 347 338

181 223 181 223       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          27 24

 إجمالي اإلنفاق 2,499 2,690 156 160 539 471 274 245 3,495 3,590

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

 .ثبوتيةلعامة للمالية المستندات العندما تستلم المديرية ا
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.المقدمة للاعية، والطبابة وغيرها من التقديمات االجتم، 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)

)بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية لموظفي  ( مساهمة الدولة3القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  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

 .لى األدويةإضافة إ ،رديات الضريبة على القيمة المضافة ،لصالح القطاعات غير الحكومية
 

 

 



 
 

 

II.A. األساسيةجور األرواتب وال 

 مليار ليرة مع نهاية 2,690مبلغ  الرواتب واألجور األساسية سجلتمن إجمالي اإلنفاق على الرواتب واألجور وملحقاتها، 
هذه الزيادة بشكل أساسي جاءت . 2015أيلول  -كانون الثانيمليار ليرة مقارنًة مع  191، وذلك بارتفاع قدره 2016 أيلول

 مليار ليرة. في المقابل، 77العسكري بقيمة لجهاز لو مليار ليرة  122نتيجة ارتفاع الرواتب األساسية للجهاز التربوي بقيمة 
مليار ليرة خالل األشهر  253لى إلتصل  مليار ليرة 7ًا بقيمة طفيفشهدت الرواتب األساسية للجهاز المدني انخفاضًا 

 .2016التسعة األولى من العام 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

لزيادة في المدفوعات ا إلى في المائة في الرواتب واألجور األساسية للجهاز العسكري بشكل رئيسي 5يعود االرتفاع البالغ 
قوى وفي ، مليار ليرة 26بقيمة  قوى األمن الداخليفي مليار ليرة،  48بقيمة المخصصة للموظفين الدائمين في الجيش 

إضافًة إلى ذلك، شهدت و ترقية العناصر الحاليين. مليار ليرة، وذلك نتيجة توظيف عناصر جدد أ 7بقيمة  العاماألمن 
 17تراجع بقيمة   (i)قابل هذه الزيادات. مليار ليرة 4المدفوعات المخصصة للمتمرنين في قوى األمن الداخلي ارتفاعًا بقيمة 

 .لبعثات إلى الخارجا مدفوعات مليار ليرة في 3انخفاض بقيمة (ii) مليار ليرة في رواتب المتمرنين في قوى األمن العام، و

 
II.A..b  التربويرواتب وأجور الجهاز 

 ةً مقارن 2016 أيلول -كانون الثانيخالل في المائة  19ارتفعت مدفوعات الرواتب األساسية لصالح الجهاز التربوي بنسبة 
رواتب  ليار ليرة فيم 95نتيجة االرتفاع بقيمة  بشكل أساسيمليار ليرة  746، لتصل إلى 2015الفترة نفسها من العام مع 

 زادت .مدفوعات الفروقاتفي مليار ليرة  28والزيادة بقيمة  في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المتعاقدينالموظفين 
كما  .مليار ليرة على التوالي 2و مليار ليرة 6بقيمة وفي التعليم الثانوي رواتب المتعاقدين في التعليم االبتدائي والمتوسط، 

الموظفين الدائمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني و الموظفين الدائمين في التعليم االبتدائي كل من رواتب  تفعتار 
مليار ليرة في رواتب المتمرنين في التعليم  14. قابل هذه الزيادات تراجع بقيمة على التوالي مليار ليرة 8ومليار ليرة  9بقيمة 

مليار ليرة في رواتب المتمرنين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. أما بالنسبة  8بقيمة انخفاض و  االبتدائي والثانوي،
   مليار ليرة. 5للرواتب األساسية للموظفين الدائمين في التعليم الثانوي فقد انخفضت بقيمة 

II.A..c جور الجهاز المدنيأو رواتب   
 -كانون الثانيمليار ليرة خالل  253 لتصل إلىفي المائة  3بنسبة إنخفاض بسيط ي الدفعات لصالح الجهاز المدن حققت
 .2016 أيلول

في المائة من  19على النسبة األعلى، إذ بلغت من منظار توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات، استحوذت وزارة العدل 
في  19 بنسبة الخارجية والمغتربين، تلتها وزارة 2016 لأيلو  -كانون الثانيخالل الرواتب واألجور للجهاز المدني  إجمالي
 .(2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم  في المائة 10 ووزارة المالية بنسبة المائة

تراجع مدفوعات شهدت رواتب وأجور الموظفين في وزارة الخارجية والمغتربين اإلنخفاض األبرز، بشكل أساسي نتيجة 
 .مليار ليرة 20ة بقيم الفروقات

 

 



 
 

 

 2016و 2015 من العامين أيلول -كانون الثاني -لجهاز المدني حسب الوزارات ارواتب وأجور . 2جدول 
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

خالل  الجهاز المدني

2016 

 ايلول -2ك

2016 
 ايلول -2ك

2015 
 )مليون ليرة(

  العدل وزارة 47,684 48,501 19%

الخارجية والمغتربينوزارة  56,574 48,024 19%  

 مجلس النواب 21,576 24,315 10%

 رئاسة مجلس الوزراء 24,858 23,902 9%

 وزارة المالية 22,060 22,494 9%

 وزارة الصحة العامة 14,978 14,390 6%

والنقل العامة  وزارة االشغال 12,939 11,579 5%  

 وزارة الزراعة 11,583 11,700 5%

الوطني وزارة الدفاع 7,979 8,003 3%  

 وزارة الداخلية 7,432 7,648 3%

 اخرى 32,556 32,658 13%

 المجموع 260,217 253,213 100%

II.  

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

ذلك  يعودو  .2016أيلول  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 471في المائة لتسجل  13بنسبة التقديمات االجتماعية  انخفضت
قوى األمن الداخلي وقوى  ،مليار ليرة لصالح الجيش 8مليار ليرة و 23 ،مليار ليرة 39بقيمة  ي في التقديماتإلى التدن

 .لصالح جهاز أمن الدولةمليار ليرة في التقديمات  2قابلها إرتفاع بقيمة  على التوالي، األمن العام

( منح ii)، مليار ليرة 36قديمات االستشفاء بقيمة ( تiفي ) التراجعفي التقديمات المخصصة للجيش نتيجة  االنخفاضجاء 
مليار  2بقيمة  جتماعيةالتقديمات اإل (iv) ،مليار ليرة 2بقيمة  المرض واألمومةتقديمات  (iii)،مليار ليرة  2بقيمة  الوفاة
  .في تقديمات الطبابة مليار ليرة 4بقيمة قابل هذه االنخفاضات ارتفاع  ليرة.

مليار  9 بقيمةالتراجع و  في تقديمات االستشفاء مليار ليرة 21نتيجة التدني بقيمة  الداخليمن ى األالتقديمات لقو  انخفضت
المرض  مليار ليرة وفي تقديمات 5بقيمة  قابل هذه االنخفاضات ارتفاع في كل من تقديمات الطبابة .منح التعليمليرة في 

 مليار ليرة. 3واألمومة بقيمة 

مليار  3ومليار ليرة  5بقيمة  تقديمات االستشفاءو  وى األمن العام نتيجة التدني في منح التعليمتراجعت التقديمات لصالح ق
 .ليرة على التوالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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