
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A .لمحة عامة 

لتصل إلى م الماضي اخالل الع في المائة( 4) مليار ليرة 255بقيمة  1المخصصات والرواتب وملحقاتها رتفعت كلفةإ
 مالعا الفترة نفسها من خاللمليار ليرة  7,080من وذلك  2016ول كانون األ -خالل كانون الثانيمليار ليرة  7,335
 حققتبينما و  الواقع،. في وملحقاتها مكونات المخصصات والرواتبكافة زيادة في لى إل أساسي بشك ذلكيعود  .20152

في  5مليار ليرة ) 79معاشات التقاعد بقيمة  زادت ،في المائة( 2مليار ليرة ) 90بقيمة  ا  جور وملحقاتها ارتفاعالرواتب واأل
جاء في المائة(.  15مليار ليرة ) 58بقيمة  ا  عامة لتغطية الرواتب ارتفاعالمؤسسات الت الى التحويال كما سجلتالمائة( 

مليار ليرة في  18وبقيمة  لى مجلس االنماء واالعمارإفي التحويالت  مليار ليرة 22لزيادة بقيمة ا نتيجةخير االرتفاع األ
 في المائة(.  10مليار ليرة ) 28عويضات نهاية الخدمة بقيمة ت ترتفعزيادة  على ذلك، إلى الجامعة اللبنانية. إالتحويالت 

 .اإلجمالي في المائة من الناتج المحلي 9.6نسبة  2016 - 2012خالل فترة متوسط المخصصات والرواتب وملحقاتها بلغ 
، 2012لعام من الناتج المحلي اإلجمالي في ا في المائة 10.1نسبة  بالتحديد، شكلت المخصصات والرواتب وملحقاتها

 3غالء المعيشة اتزياد تسديداتشكل أساسي نتيجة بجاء هذا  .2016 – 2012خالل فترة لها األعلى  ةنسبالبذلك  مسجلة  
 خاللفي المائة  2.3نسبة الرواتب وملحقاتها و لمخصصات امتوسط نمو  إضافة إلى ذلك، سجل .4والفروقات االستثنائية

)لمزيد من التفاصيل،  2015خالل العام  في المائة  5.2البالغة  لها إرتفاعسبة نأعلى  مع تسجيل ،2016 - 2012 فترة
 .(2015كانون األول  -وملحقاتهاالرواتب و مخصصات اليرجى مراجعة تقرير 

 2016-2012األعوام خالل  والرواتب وملحقاتها المخصصات: مكّونات 1الرسم البياني 

  
  ية العامةالمصدر: وزارة المالية، مديرية المال

                                                 
1

لى التحويالت المخصصة تتضمن المخصصات والرواتب وملحقاتها مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها، معاشات التقاعد، تعويضات نهاية الخدمة، إضافةً إ 

 .لمؤسسات عامة بهدف تغطية الرواتب
2

 .2016شهر كانون األول األرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة ل إن 
3

إلى جزء من الفروقات العائدة إلى فترة  ، إضافةً 2012يلول، تشرين األول، تشرين الثاني وكانون األول أتتضمن مدفوعات غالء المعيشة كل من الزيادة الشهرية عن  

 .  2012أيلول  7تاريخ  8851هذه الدفعات من خالل سلفة خزينة بموجب المرسوم رقم كل . تمت 2012آب  -شباط
4

 223و،  2010آب  6تاريخ  159،  2010آذار 6تاريخ  102رقم  تتضمن مدفوعات الفروقات كل من الدرجات االستثنائية المخصصة للجهاز التربوي بموجب القوانين 

   لصالح الجهازين المدني والعسكري. 1998-1996إضافة إلى فروقات سلسلة الرتب والرواتب  العائدة لألعوام 2012نيسان  04تلريخ 
 

 

 

  ملحقاتهااألجور ووالرواتب 

 كانون األول  التقرير الشهري

2016 

 

2014 



 
 

 

-2004لحسابات القومية اللبنانية ضمن تقرير اإدارة اإلحصاء المركزي هي تلك الصادرة عن  2016المعتمدة لما قبل عام  أرقام الناتج المحلي اإلجماليإن مالحظة: 
 -ق النقد الدولي ضمن تقرير آفاق اإلقتصاد العالميوالمخفض الصادرين عن صندو الحقيقي تطبيق نسبة النمو من خالل سابها تحاتم فقد  2016عامأرقام أما . 2015
 .صادرة عن إدارة اإلحصاء المركزيال 2015على أرقام الناتج المحلي لعام  2017نيسان 

 
I.B. حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من النفقات 

في  56، حيث سجلت نسبة 5وليةن األكبر من النفقات الجارية األو  المكتاريخي ا  المخصصات والرواتب وملحقاتها شّكلت
كانون  فترة خالل في المائة 66و في المائة 67إلى نسبة  في حين وصلت 2014 كانون األول -المائة خالل كانون الثاني

المخصصات والرواتب حّصة  إنخفاض ينتج .على التوالي 2016 كانون األول -الثاني كانونو  2015 كانون األول -الثاني
بقيمة  زادتولية والتي قاعدة النفقات الجارية األعن ارتفاع بشكل أساسي  2016كانون االول  -ن الثانيفي كانو  وملحقاتها

لى مؤسسة كهرباء إالتحويالت  تراجع الرغم منبمليار ليرة  11,154لى إهذه الفترة لتصل  فيفي المائة(  6مليار ليرة ) 601
)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة تقرير مرصد المالية العامة الفترة  مليار ليرة خالل هذه 314بقيمة لبنان والتي انخفضت 

 .(2016كانون األول -

، 2014مع نهاية كانون االول منها في المائة  32لمخصصات والرواتب وملحقاتها نسبة امقارنة  مع إجمالي النفقات، شكلت 
يمكن . 2016ول نهاية كانون األ في المائة مع 33نسبة و  2015ول ن األمع نهاية كانو في المائة  35نسبة مع مقارنة  
مليار ليرة  2,019 النفقات بقيمةإجمالي رتفاع اب المخصصات والرواتب وملحقاتهاحصة  األخير في نخفاضاإلسبب تفسير 

الي النفقات خالل إجممكونات يظهر الرسم البياني التالي مكونات النفقات الجارية األولية و . 2016 -2015خالل فترة 
 :2016 كانون األول -كانون الثاني

 2016  1ك-2خالل كاألولية واجمالي النفقات الجارية نسبة المخصصات والرواتب وملحقاتها من النفقات  :2الرسم البياني 
 

 
 

 

II. الرواتب واالجور وملحقاتها 

كانون -كانون الثانيالمائة( خالل في  2مليار ليرة ) 90ى بند الرواتب واألجور وملحقاتها بقيمة اإلنفاق عل إرتفع إجمالي
مع مليار ليرة  4,758لى إليصل  2015 ولكانون األ -كانون الثانيمليار ليرة خالل  4,669، وذلك من 2016 ولاأل

 التربوي بقيمةو العسكري  الزيادة في الرواتب األساسية للجهازين أساسي نتيجة بشكل جاء ذلك .2016 ولكانون األ نهاية
                                                 

5
 تتكون النفقات األولية الجارية من النفقات الجارية باستثناء كل من دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية. 

  .المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 الت المحاسبية والخدمات الخارجيةالتعدي، ات، تكاليف البعثاتاألحكام والمصالحمالحظة: النفقات االخرى تتضمن  

 

 



 
 

 

مليار  21خرى للجهاز التربوي بقيمة األتحويالت ال ترتفعإ ،إلى ذلك ضافة  إمليار ليرة على التوالي.  24ومليار ليرة  114
نخفاض بقيمة  مليار ليرة في التقديمات اإلجتماعية للجهاز العسكري 72تراجع بقيمة جزئي بشكل قابل هذه الزيادات ليرة.  وا 
 المدني.الجهاز لصالح أفراد اسية الرواتب األس فيمليار ليرة  10

في المائة من إجمالي مدفوعات الرواتب واألجور وملحقاتها  75األساسية نسبة  الرواتبتكلفة  شكلتمن حيث المكونات، 
في المائة(  7في المائة(، النفقات األخرى ) 13، تلتها التقديمات االجتماعية )2016 كانون االول -كانون الثانيخالل 
 في المائة(.   5الوظيفية ) والمنافع

 ولكانون األ -كانون الثانيخالل في المائة  31مجموع اإلنفاق األولي، سجلت الرواتب واألجور وملحقاتها نسبة مقارنة  مع 
في المائة  32لتعود وتنخفض إلى  ،2015 من العام في المائة خالل الفترة نفسها 35إلى  بصورة طفيفة رتفعلت، 2014
 . يظهر الرسم البياني التالي مكّونات اإلنفاق األولي خالل الفترة قيد الدرس:2016 ولكانون األ -الثانيكانون خالل 

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

  
 

 
 2016و 2015 العامين من األولكانون  -انون الثانيك : مخصصات الرواتب واألجور وملحقاتها1جدول 

/6نفقات أخرى   المجموع /5التقديمات االجتماعية   /4 منافع الوظيفيةال   
 مخصصات

 )مليار ل.ل.( الرواتب واألجور

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 كريالعس جهازال 2,165 2,279 84 92 646 574 3 2 2,898 2,947

 الجيش 1,385 1,457 53 57 437 370 1 1 1,876 1,885

 قوى األمن الداخلي  593 628 26 26 151 150 1 1 769 805

 قوى األمن العام  148 156 4 4 45 39 1 1 198 199

 قوى أمن الدولة   39 38 1 5 14 15 0 0 55 58

 التربوي  جهازال 906 930 69 75 0 0 23 43 997 1,048

 / 1المدني  جهازال 348 338 67 71 5 4 47 42 466 456

 
266 

 
270 

 
266 

 
270 

مساهمة الدولة لصالح       

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة
 /3الجمارك          37 36

 غير مصنف         1 5

 إجمالي اإلنفاق 3,418 3,547 220 238 651 578 342 354 4,669 4,758

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

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

 .ثبوتيةعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال

  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 المساهمات لصالح القطاعات غير الحكومية إضافة إلى ،مالحظة: يتكون بند النفقات األخرى بشكل أساسي من التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب

 .ضافةرديات الضريبة على القيمة الم
 

 

 



 
 

 

 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبعويضات )تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من الت (4)
 سلك العسكري حصراً.المقدمة للالطبابة وغيرها من التقديمات االجتماعية، و، التعليم، االستشفاء،الوفاة ،الوالدة  ،الزواج،تتضمن تقديمات المرض واألمومة (5)
( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،موظفو مجلس النواب، 2مكافآت )الدفعات ( 1: )وهي تتضمن النفقات االخرى لألجهزة غير العسكرية تدفع  (6)

( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية لموظفي 3القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 ون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.القطاع العام الذين ال يستفيد
 

II.A األساسية جوراألرواتب وال  
عام مع نهاية مليار ليرة  3,547، بلغت الرواتب واألجور األساسية إجمالي اإلنفاق على الرواتب واألجور وملحقاتهامن 

بقيمة نتجت الزيادة األخيرة عن ارتفاع وقد . 2015 ولكانون األ -كانون الثانيعن  مليار ليرة 129، أي بارتفاع قدره 2016
من جهة  على التوالي. التربوي جهازوال العسكريالجهاز كل من األساسية لرواتب المليار ليرة في  24مليار ليرة و 114
ول كانون األنهاية  معمليار ليرة  338صل الى تمليار ليرة ل 10بقيمة المدني  جهازانخفضت الرواتب االساسية لل ،أخرى
2016. 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

زيادة  ةنتيج بشكل رئيسي العسكري جهازلل األساسية جورواألرواتب الفي ة في المائ 5البالغ  االرتفاع السنوي يأتي
مليار  41 الداخلي بقيمةقوى األمن ( ii)، مليار ليرة 63بقيمة  الجيش( i)المدفوعات لصالح العناصر الدائمين في كل من 

 . ترقية العناصر الحاليينإلى تجنيد عناصر جدد أو إلى  العائدة بدورهاو  ،مليار ليرة 22 العام بقيمةقوى األمن ( iii)و ،ليرة

 4رتفاعا  بقيمة إ الملبسوتعويضات  إضافة  إلى ذلك، شهدت المدفوعات المخصصة للمتمرنين في قوى األمن الداخلي
مليار ليرة في رواتب المتمرنين في  18تراجع بقيمة بشكل جزئي ت قابل هذه الزيادا. يمليار ليرة على التوال 3و مليار ليرة

 .قوى األمن العام

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 
 2016 ولكانون األ -كانون الثانيخالل في المائة  3إرتفعت مدفوعات الرواتب األساسية لصالح الجهاز التربوي بنسبة 

بشكل أساسي نتيجة اإلرتفاع بقيمة . جاءت هذه الزيادة مليار ليرة 930، لتصل إلى 2015نفسها من العام  الفترةمع  ة  مقارن
في المديرية العامة للتعليم  الدائمينرواتب الموظفين مليار ليرة في  9وارتفاع بقيمة  الفروقاتدفعات مليار ليرة في  28

مليار ليرة في  8بقيمة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني  متعاقدينالإرتفعت رواتب  إضافة  إلى ذلك، .المهني والتقني
إرتفعت رواتب المتعاقدين  ،ذلك لىعالوة  عمليار ليرة.  3بقيمة الموظفين الدائمين في التعليم االبتدائي حين ارتفعت رواتب 

 اتاالرتفاع همليار ليرة على التوالي. قابل هذ 2رة و مليار لي 3وفي التعليم الثانوي بقيمة  في التعليم االبتدائي والمتوسط
رواتب مليار ليرة في  7بقيمة  وانخفاض ،مليار ليرة في رواتب المتمرنين في التعليم االبتدائي والثانوي 15نخفاض بقيمة إ

 5قيمة ب ربيةالعامة للت رواتب المديريةإنخفضت  باإلضافة إلى ذلك،. المتمرنين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
 مليار ليرة.

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
 -كانون الثانيمليار ليرة خالل  338 لتصل إلىفي المائة  3بنسبة إنخفاض بسيط الدفعات لصالح الجهاز المدني  شهدت

 14بقيمة  زارة الخارجية والمغتربينو لبشكل رئيسي نتيجة انخفاض التحويالت لتغطية البعثات الخارجية  2016 ولكانون األ
مليار ليرة  2لى وزارة المالية وبقيمة إمليار ليرة في التحويالت  3ارتفاع بقيمة بشكل جزئي  قابل هذا االنخفاض .مليار ليرة

 في وزارة العدل. التمييز لى محكمة إفي التحويالت 



 
 

 

في المائة  19بلغت  بحصةعلى النسبة األعلى رة العدل من منظار توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات، استحوذت وزا
 بنسبة الخارجية والمغتربين، تلتها وزارة 2016 األول كانون -الثانيكانون خالل الرواتب واألجور للجهاز المدني  من إجمالي

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

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

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

ور رواتب وأج

الجهاز المدني عام 

2016 

1ك -2ك  

2016 
 1ك -2ك

2015 
 )مليون ليرة(

العدلوزارة  63,647 64,714 19%  

خارجية والمغتربينوزارة ال 74,766   61,167 18%  

 مجلس النواب 33,286 33,148 10%

 وزارة المالية 29,528 32,890 10%

 رئاسة مجلس الوزراء 29,724 29,787 9%

 وزارة الصحة العامة 20,607   19,141 6%

 وزارة االشغال والنقل 17,070 17,445 5%

 وزارة الزراعة 15,291 15,587 5%

 وزارة الدفاع 10,631 10,693 3%

 وزارة الداخلية 9,896 10,268 3%

 اخرى 43,361 43,438 13%

 المجموع 347,809 338,279 100%

 

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

 .2016 كانون األول -مليار ليرة خالل كانون الثاني 578في المائة لتسجل  11بنسبة يمات االجتماعية التقد نخفضتإ
مليار  6و مليار ليرة 66بقيمة قوى األمن العام و  لصالح الجيش التقديمات كل من إلى التدني فيذلك بشكل أساسي  يعودو 

 على التوالي.ليرة 

( ii)، مليار ليرة 38ستشفاء بقيمة ( تقديمات اإلi) في التراجعجيش نتيجة في التقديمات المخصصة لل االنخفاضجاء 
 .مليار ليرة 3بقيمة  الوفاةمنح  (iv)ومليار ليرة  10منح التعليم بقيمة  (iii،)مليار ليرة  14بقيمة  المرض واألمومةتقديمات 

  .في تقديمات الطبابة مليار ليرة 4بقيمة رتفاع إنخفاضات قابل هذه اإل

مليار ليرة  3 بقيمةالتراجع و ستشفاء اإل نفقاتمليار ليرة في  3نخفضت التقديمات لقوى األمن الداخلي نتيجة التدني بقيمة إ
 .منح التعليمفي 

 

      II.C. التقديمات االخرى 

 

، بشكل أساسي نتيجة 2016في عام مليار ليرة  354مليار ليرة لتصل الى  12بقيمة ارتفاعا  التقديمات االخرى  شهدت
مليار ليرة في  19بقيمة  ةهذا االرتفاع الملحوظ الزياديعكس . مدفوعات للجهاز التربويفي المليار ليرة  21بقيمة  زيادةال

 . 2015مقارنة مع عام  2016لجامعة اللبنانية في عام ا أساتذة تعاضدلى صندوق إالتحويالت 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 :ب االتصال جاءالر 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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