
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها  

I.Aلمحة عامة . 

 من (في المائة 4) مليار ليرة 251قيمة بارتفاعًا سنويًا  1الرواتب وملحقاتهاو مخصصات الى اإلنفاق عل إجمالي شهد
، 20162خالل العام مليار ليرة  6,626 إلى 2015 تشرين الثاني -مسجلة خالل فترة كانون الثانيمليار ليرة  6,376

لى إإن اإلرتفاع في المخصصات والرواتب وملحقاتها يعود بشكل أساسي  .لزيادة في كل مكونات اإلنفاقوذلك نتيجة ا
لى زيادة في الن و زيادة في توظيف أفراد قوى األم  الجهاز التربوي.إلى مدفوعات ا 

 
معاشات التقاعد  ارتفعتكما (، في المائة 3مليار ليرة ) 107الرواتب واألجور وملحقاتها بقيمة ارتفعت  فصيل،بالت

تغطية بهدف  مؤسسات عامةالتحويالت المخصصة لارتفعت ، في المائة(. إضافًة إلى ذلك 5مليار ليرة ) 72بقيمة 
ر إلى مجلس اإلنماء واإلعمافي المائة( بشكل أساسي نتيجة ارتفاع التحويالت  15مليار ليرة ) 44بقيمة  رواتبال

، كذلك مليار ليرة. 13التحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء بقيمة  مرفًقا بزيادة فيمليار ليرة  19بمقدار 
 في المائة(. 10مليار ليرة ) 27إرتفعت تعويضات نهاية الخدمة بقيمة 
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تعويضات نهاية الخدمة؛ والتحويالت إلى مؤسسات عامة ، مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها؛ معاشات التقاعد كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 لتغطية الرواتب.
2

 .2016 ثانيتشرين التلك المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة لشهر المعتمدة هي األرقام  إن 

 
 الرواتب واالجور وملحقاتها

تشرين  التقرير الشهري

 2016 الثاني

 

2014 

6,626 
6,376 

5,895 



 
 

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 

 57 ةنسب، حيث سجلت 3المكون األكبر من مجموع النفقات الجارية األولية تاريخًيا المخصصات والرواتب وملحقاتها لتك  ش
 2015 ثانيتشرين ال -كانون الثاني ،2014 ثانيتشرين ال -كانون الثاني خاللفي المائة  66في المائة و 67، في المائة

الرواتب وملحقاتها خالل كانون المخصصات و إن اإلنخفاض في حصة  على التوالي. 2016 ثانيتشرين ال -كانون الثانيو 
التي ارتفعت ، من النفقات الجارية األولية خالل هذه الفترةأكبر إلى قاعدة يعود بشكل أساسي  2016تشرين الثاني  -الثاني
على الرغم من إنخفاض ، 2016تشرين الثاني  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 10,014مليار ليرة لتصل إلى  443بقيمة 

الرجاء اإلطالع على مرصد المالية للمزيد من المعلومات، ) مليار ليرة.  355التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 
 .(2016تشرين الثاني  -العامة

تشرين الثاني مع نهاية  منهافي المائة  31لت المخصصات والرواتب وملحقاتها نسبة مقارنًة مع إجمالي النفقات، شك  
عود ي .2016مع نهاية تشرين الثاني  في المائة 33و 2015في المائة مع نهاية تشرين الثاني  35، مقارنة مع 2014

جزئيًا إلى  2016إلى عام  2015من عام  في حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من إجمالي النفقات نخفاضاإل
يظهر الرسم البياني التالي  .2016تشرين الثاني  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 2,117بقيمة  مجموع االنفاق رتفاعا

جمالي النفقات خالل كانون الثاني  :2016 ثانيتشرين ال -مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

جمالي النفقات في كانون الثاني :2الرسم البياني    2016 ثانيتشرين ال -مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

  

  
 
 
 

II. الرواتب واألجور وملحقاتها 

تشرين الثاني  -خالل كانون الثانيفي المائة(  3مليار ليرة ) 107 بقيمة الرواتب واألجور وملحقاتهاإرتفعت مدفوعات 
مليار ليرة خالل العام  4,216من  2016تشرين الثاني  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 4,320صل إلى تل، 2016
للجهاز  ساسيةالرواتب األمليار ليرة في  99ة قيمب (i) الزيادةا االرتفاع يكمن في هذ والسبب الرئيسي وراء. 20154

مليار ليرة في التحويالت  18بقيمة و  (iii)مليار ليرة في الرواتب األساسية للجهاز التربوي،  40بقيمة  (ii)العسكري، و
مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية  51تراجع بقيمة جزئي  بشكل قابل هذه الزيادات هاز التربوي.جلل المخصصة األخرى

نخفاض بقيمة  للجهاز العسكري  .لصالح تعاونية موظفي الدولة هاومساهمات الدولة اشتراكاتفي مليار ليرة  7وا 
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 تتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية باستثناء دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية. 
4

 .بسبب تدوير األرقام 2016 ثانيالتشرين تختلف هذه األرقام بشكل طفيف عن تلك المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة لشهر  

، التعديالت المحاسبية والخدمات ات، تكاليف البعثاتاألحكام والمصالحمالحظة: النفقات االخرى تتضمن  مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
 الخارجية.

 



 
 

 

 الرواتب واألجور وملحقاتها ئة من إجمالي مدفوعاتافي الم 75 نسبة تكلفة الرواتب األساسيةلت سج، من حيث المكونات
 ئة(افي الم 7األخرى )ئة(، المدفوعات افي الم 13) التقديمات االجتماعيةها ت، تل2016 الثاني تشرين -ثانيال كانون خالل

 ئة(.افي الم 5) والمنافع الوظيفية
تشرين  -خالل كانون الثانيفي المائة  32لت الرواتب واألجور وملحقاتها نسبة مجموع اإلنفاق األولي، سج  مقارنًة مع 

 في المائة 32إلى  تصللتعود و  ،2015 من العام في المائة خالل الفترة نفسها 36إلى  بشكل طفيف لترتفع ،2014 الثاني
نات االنفاق األولي خالل الفترة 2016تشرين الثاني  –خالل كانون الثاني  :قيد الدرس. يظهر الرسم البياني التالي مكو 

 2016 ثانيتشرين ال -وكانون الثاني 2015 ثانيتشرين ال -: مكّونات االنفاق األولي خالل كانون الثاني3الرسم البياني 

  
  المالية، مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة 

 ،الرواتب مالحظة: يتكون بند النفقات األخرى بشكل أساسي من التحويالت إلى مجلس االنماء واإلعمار، التحويالت المخصصة لمؤسسات عامة بهدف تغطية
 ة.المساهمات لصالح القطاعات غير الحكومية، رديات الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى األدوي

 

 2016و 2015 ينالعام من ثانيتشرين ال -كانون الثاني : الرواتب واألجور وملحقاتها1جدول 
إجمالي نفقات الرواتب 

 واألجور وملحقاتها
/6نفقات أخرى  /5التقديمات االجتماعية   /4التعويضات    

 مخصصات

 )مليار ل.ل.( الرواتب واألجور

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 الجهاز العسكري 1,983 2,081 77 84 591 540 2 2 2,653 2,708

 الجيش 1,268 1,335 49 52 392 350 1 1 1,709 1,738

 قوى األمن الداخلي  544 574 24 24 145 141 1 1 713 740

 قوى األمن العام  135 138 3 3 43 36 1 1 183 178

 قوى أمن الدولة   36 35 1 5 11 12 0 0 49 52

 الجهاز التربوي  812 852 58 52 0 0 17 35 887 939

 / 1الجهاز المدني  309 308 60 65 4 4 36 37 410 414

مساهمة الدولة لصالح        233 226 233 226

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة
 /3الجمارك          34 33

 إجمالي اإلنفاق 3,104 3,241 194 202 596 544 289 299 4,216 4,320

 .من حساب األمانات تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)
غير  ينسلكين التربوي والمدني. إال أن توزيع المبلغ بين هذين السلكأفراد الالمستفيدين من تقديماتها من  تتوزع علىإن مساهمة الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة  (2)

 في بند منفصل. ممكن، لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة
 هايمكن تصنيف والتي ال تشمل التقديمات االجتماعية التي تُدفع من صناديق الجماركلكنها تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات  (3)

 .ثبوتيةفقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبمل اإلضافية وغيرها من التعويضات )تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات الع (4)
 العسكري حصراً. سلكالمقدمة لل، ووغيرها من التقديمات االجتماعية الطبابة، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
موظفو مجلس  ( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،2المكافآت )دفعات ( 1) :وهي تتضمن  عسكريةاللألجهزة غير  النفقات االخرىتدفع  (6)

( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان 3المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)القضاة، موظفو الجامعة اللبنانية، النواب، 

 االجتماعي لتأمين التغطية لموظفي القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

 

 

 



 
 

 

A.II. الرواتب واألجور األساسية 

مليار ليرة مع  3,241الرواتب واألجور األساسية مبلغ  سجلتمن إجمالي اإلنفاق على الرواتب واألجور وملحقاتها، 
جاءت . 2015تشرين الثاني  -كانون الثانيمليار ليرة مقارنًة مع  137، وذلك بارتفاع قدره 2016 تشرين الثاني نهاية

الرواتب األساسية مليار ليرة و  99بقيمة  العسكريهذه الزيادة بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الرواتب األساسية للجهاز 
 مليار ليرة 1ًا بقيمة طفيفمليار ليرة. شهدت الرواتب األساسية للجهاز المدني انخفاضًا  40بقيمة  لتربويالجهاز ل

 .2016تشرين الثاني  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 308لتصل إلى 

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  (iii)مليار ليرة، و 29بقيمة  قوى األمن الداخلي (ii)مليار ليرة، 60بقيمة الجيش  (i)المخصصة للموظفين الدائمين في

 .مليار ليرة، وذلك نتيجة توظيف عناصر جدد أو ترقية العناصر الحاليين 21بقيمة  العاماألمن 
 
 4 ارتفاعًا بقيمة البعثات إلى الخارجو  ًة إلى ذلك، شهدت المدفوعات المخصصة للمتمرنين في قوى األمن الداخليعالو  

قابل مليار ليرة.  2إضافًة إلى ذلك، إرتفعت مدفوعات أفراد الجيش المتعاقدين بقيمة  مليار ليرة على التوالي. 2ومليار ليرة 
 .مليار ليرة في رواتب المتمرنين في قوى األمن العام 18بقيمة طفيف تراجع  تهذه الزيادا

 

II.A..b رواتب وأجور الجهاز التربوي 

 تشرين الثاني -كانون الثانيخالل في المائة  5بنسبة ارتفاعًا مدفوعات الرواتب األساسية لصالح الجهاز التربوي  شهدت
رتفاع اإل إلى بشكل أساسيويعود ذلك  .2015مليار ليرة خالل العام  812مليار ليرة مقارنًة مع  852تصل إلى ل 2016
 28رتفاع بقيمة مرفًقا با في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المتعاقدينرواتب الموظفين  مليار ليرة في 25بقيمة 

الموظفين الدائمين في التعليم  رواتب رتفعتإ لى ذلك،إ إضافةً . 20165خالل شهر شباط  مدفوعات الفروقاتفي مليار ليرة 
إرتفعت رواتب المتعاقدين ذلك،  عالوًة على. همامنلكل  مليار ليرة  5بقيمة  المديرية العامة للتعليم المهنيوفي  االبتدائي

، من جهة أخرىمليار ليرة على التوالي.  2و  مليار ليرة 3، وفي التعليم الثانوي بقيمة االبتدائي والمتوسطفي التعليم 
 للتعليم المهني والتقنيرواتب المتمرنين في المديرية العامة إنخفضت رواتب المتمرنين في التعليم اإلبتدائي والثانوي وكذلك 

مليار ليرة في رواتب المديرية  5إنخفاض بقيمة ٌسجل  زيادًة على ذلك،مليار ليرة على التوالي.  7ومليار ليرة  15بقيمة 
 .ربيةالعامة للت

 
 II.A..c رواتب وأجور الجهاز المدني 

كانون خالل مليار ليرة  308في المائة لتصل إلى  1بنسبة  اً طفيف اً إنخفاضعات لصالح الجهاز المدني و دفمال شهدت
زارة الخارجية التابعة لو إلى الخارج نخفاض التحويالت لتغطية البعثات ا نتيجة، بشكل أساسي 2016 ثانيال تشرين -الثاني

بقيمة العدل و وزارة مليار ليرة في التحويالت إلى محاكم  3اإلنخفاض زيادة بقيمة  اقابل هذ .مليار ليرة 13والمغتربين بقيمة 
في وزارة العدل. عالوًة على ذلك، إرتفعت التحويالت إلى وزارة المالية بقيمة  محكمة التمييزإلى مليار ليرة في التحويالت  2
 مليار ليرة. 3
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 ،2/5/2015الصادر بتاريخ  348، القرار رقم 2/2/2015الصادر بتاريخ  48: القرار رقم العالي وقات المعلّمين وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليمرف 

الصادر  625، القرار رقم 24/6/2015الصادر بتاريخ  595، القرار رقم 9/5/2015الصادر بتاريخ  380، القرار رقم 2/5/2015الصادر بتاريخ  349القرار رقم 
 .19/11/2015الصادر بتاريخ  1070و القرار رقم  3/8/2015الصادر بتاريخ  656، القرار رقم 20/7/2015بتاريخ 



 
 

 

من في المائة  19بلغت  حيث على النسبة األعلىمن منظار توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات، استحوذت وزارة العدل 
 بنسبة الخارجية والمغتربين، تلتها وزارة 2016 تشرين الثاني -كانون الثانيخالل الرواتب واألجور للجهاز المدني  إجمالي

 .(2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم  في المائة 10 ووزارة المالية بنسبة في المائة 18

بشكل أساسي نتيجة   مليار ليرة 12بقيمة  والمغتربين اإلنخفاض األبرزشهدت رواتب وأجور الموظفين في وزارة الخارجية 
 .مليار ليرة 5بقيمة  تراجع مدفوعات الفروقات

 2016و 2015 من العامين ثانيتشرين ال -كانون الثاني -المدني حسب الوزارات  الجهازأجور رواتب و : 2جدول  
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

  يالجهاز المدن

2ت -2ك  

2016 
 2ت -2ك

2015 
 )مليون ليرة(

 وزارة العدل  55,459  59,194 19%

وزارة الخارجية والمغتربين   68,019  55,918 18%  

 مجلس النواب  30,529  30,393 10%

 وزارة المالية  26,758  29,850 10%

   رئاسة مجلس الوزراء  26,850  27,408 9%

العامةوزارة الصحة   17,310  17,571 6%  

 وزارة االشغال والنقل  14,646  14,669 5%

 وزارة الزراعة  14,046  14,258 5%

 وزارة الدفاع  9,714  9,798 3%

 وزارة الداخلية  8,968  9,405 3%

 اخرى  39,066  39,817 13%

 المجموع  311,366  308,281 100%

 

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

 2016تشرين الثاني  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 544في المائة لتسجل  9بنسبة التقديمات االجتماعية  انخفضت
مليار ليرة لصالح الجيش، قوى األمن العام وقوى األمن  4مليار ليرة و 6مليار ليرة،  42بقيمة  التدني في التقديمات نتيجة

 .على التوالي الداخلي

منح ( ii)، مليار ليرة 25( تقديمات االستشفاء بقيمة iفي ) التراجعفي التقديمات المخصصة للجيش نتيجة  االنخفاضجاء 
قابل  مليار ليرة. 2 بقيمة الوفاةمنح و  (iv)، مليار ليرة 6بقيمة  المرض واألمومةتقديمات  (iii،) مليار ليرة 10التعليم بقيمة 

 .في تقديمات الطبابة مليار ليرة 4بقيمة  ارتفاع جزئي بشكل هذه االنخفاضات

منح و تقديمات االستشفاء نتيجة التدني في بشكل أساسي مليار ليرة،  6بقيمة تراجعت التقديمات لصالح قوى األمن العام 
 .مليار ليرة على التوالي 3مليار ليرة و 4بقيمة  التعليم

مليار ليرة في تقديمات االستشفاء  16نتيجة التدني بقيمة مليار ليرة  4بقيمة  لقوى األمن الداخلي انخفضت التقديمات
ارتفاع في كل من تقديمات  بشكل جزئي قابل هذه االنخفاضات .التقديمات اإلجتماعيةمليار ليرة في  2 بقيمةالتراجع و 

 مليار ليرة. 3المرض واألمومة بقيمة  مليار ليرة وتقديمات 4منح التعليم بقيمة ،مليار ليرة 6بقيمة  الطبابة

 

 

 

 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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