
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

في مليار ليرة  4,909 لتبلغ في المائة( 6) مليار ليرة 261بقيمة  ارتفاًعا 1وملحقاتهاالرواتب و مخصصات ال كلفة سّجلت
الزيادة في  جةوذلك نتي 20152خالل الفترة نفسها من العام مليار ليرة  4,648مع مبلغ  مقارنةً  2016 آب -انون الثانيك

في  4مليار ليرة ) 50 (ii) ،في مدفوعات الرواتب واألجور وملحقاتهافي المائة(  7مليار ليرة ) 199 (i) :كافة مكوناتها
بهدف  للمؤسسات العامةالتحويالت المخصصة  زيادة فيفي المائة(  3مليار ليرة ) 8 (iii) ،معاشات التقاعدفي ( المائة

  في المائة( في تعوضات نهاية الخدمة. 2ليرة )مليار  4و تغطية الرواتب

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

في المائة  56نسبة  سجلت حيث ،3األولية كبر من النفقات الجاريةالرواتب وملحقاتها المكون األو مخصصات لاتشكل 
في المائة  67من ثم إلى و  2015 آب -كانون الثاني خالل في المائة 66 لىإوارتفعت ، 2014 آب -انون الثانيك خالل

                                                 
1

لتحويالت المخصصة تتضمن تكلفة المخصصات والرواتب وملحقاتها مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها، معاشات التقاعد، تعويضات نهاية الخدمة، إضافةً إلى ا

  .لمؤسسات عامة بهدف تغطية الرواتب
2

 .2016 آبشهر ل ةالعام ةشورة في تقرير مرصد الماليألرقام المستخدمة هي تلك المنا إن 
3

 .تسديد أقساط الديون الخارجيةتتكون النفقات األولية الجارية من النفقات الجارية باستثناء كل من دفعات الفوائد و 
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 56من  الزيادةالسبب وراء يعود في الجهاز العسكري، لى توظيف عناصر جدد إ ضافةً إ .2016 آب -كانون الثاني خالل
بين في المائة  5بنسبة  األولية قاعدة النفقات الجاريةإلى تراجع  2016في المائة عام  67لى إ 2014في المائة عام 

 .2016و 2014 ينالعام

كانون خالل جمالي النفقات إ منفي المائة  32 نسبة الرواتب وملحقاتهاو مخصصات الشكلت جمالي النفقات، إ مقارنًة مع
 .2016 آب -كانون الثانيخالل في المائة  35و 2015 آب -كانون الثانيخالل في المائة  36 ،2014 آب -الثاني

جمالي النفقات خالل مكونات يظهر الرسم البياني التالي   :2016 آب -كانون الثانيالنفقات الجارية األولية وا 

                           2016 من العام آب -انون الثانيكخالل النفقات جمالي ا  و  ات الجارية األوليةالنفق مكونات :2الرسم البياني 
 

 

II. الرواتب واالجور وملحقاتها 

آب  -خالل كانون الثاني في المائة( 7مليار ليرة ) 199بقيمة  ى بند الرواتب واألجور وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي ارتفع
ساسية في الرواتب األ زيادةال نتيجةأساسي  بشكل 20154 آب -كانون الثانيخالل مليار ليرة  3,021وذلك من  ،2016

جزئي بقيمة  قابل هذه الزيادات إنخفاض .على التوالي ليرةمليار  66ومليار ليرة  146بقيمة العسكري و التربوي  ينلجهاز ل
 .وظفي الدولةاشتراكات ومساهمات الدولة لصالح تعاونية ممليار ليرة في  25

خالل الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات  جماليإفي المائة من  75الرواتب األساسية نسبة  تشكل ،المكوناتحيث من 
المنافع الوظيفية و  في المائة( 7)النفقات األخرى  ،في المائة( 13التقديمات االجتماعية ) هاتتل، 2016 آب -كانون الثاني

   في المائة(. 4)

 ،2014 آب -كانون الثانيخالل  في المائة 30نسبة الرواتب واألجور وملحقاتها  سجلتمجموع اإلنفاق األولي، مع  مقارنةً 
خالل الفترة  في المائة 33لى إ بشكل طفيف لتعود وتنخفض ،2015 من العام نفسهاالفترة في المائة خالل  35إلى لترتفع 

 :قيد الدرسي التالي مكّونات االنفاق األولي خالل الفترة يظهر الرسم البيان .2016آب  –من كانون الثاني 

 

                                                 
4

 بسبب التدوير 2016عن تلك المنشورة في مرصد المالية العامة لشهر آب  األرقامختلف ت 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 ، التعديالت المحاسبية والخدمات الخارجية.ات، تكاليف البعثاتمصالحاألحكام والمالحظة: النفقات االخرى تتضمن التسديدات للمستشفيات، 
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  2016 آب -وكانون الثاني 2015 آب -: مكّونات االنفاق األولي خالل كانون الثاني3الرسم البياني 

  
    

  
 
 

 

 2016و 2015 العامين من آب -كانون الثاني - : الرواتب واألجور وملحقاتها1جدول 

/6نفقات أخرى  المجموع /5التقديمات االجتماعية   /4 منافع الوظيفيةال   
 الرواتب واألجور

 )مليار ل.ل.( األساسية

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 العسكري جهازال 1,433 1,499 55 61 418 417 2 2 1,908 1,979

 الجيش 915 961 35 38 242 267 0 0 1,193 1,266

 قوى األمن الداخلي  395 415 17 17 132 111 0 0 545 544

 قوى األمن العام  96 99 2 2 34 28 1 1 133 130

 قوى أمن الدولة   26 25 1 3 10 11 0 0 37 39

 التربوي  جهازال 545 691 42 36 0 0 11 26 599 753

 / 1المدني  جهازال 227 225 44 48 3 3 30 28 305 304

161 186 161 186       
الدولة لصالح  مساهمة

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          24 24

 إجمالي اإلنفاق 2,206 2,416 142 144 421 420 228 216 3,021 3,221

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

 ممكن، لهذا السبب تم إدراج هذه المساهمة في بند منفصل.
فقط  هايمكن تصنيف والتي ق الجماركال تشمل التقديمات االجتماعية التي تُدفع من صناديلكنها 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)
( مساهمة الدولة في صناديق التعاضد التي يستفيد منها النواب،موظفو مجلس النواب، 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 3دون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)القضاة، المساع

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

 
 

 

II.A. األساسيةجور األرواتب وال 

 نهايةمع مليار ليرة  2,416 مبلغ الرواتب واألجور األساسية سجلتواألجور وملحقاتها،  من إجمالي اإلنفاق على الرواتب
ساسي أبشكل  الزيادة هذهجاءت . 2015آب  -كانون الثانيالفترة  مع مقارنةً مليار ليرة  210ارتفاع قدره بوذلك  ،2016 آب

في المقابل،  .مليار ليرة 66بقيمة  العسكريلجهاز وا ةمليار لير  146بقيمة  التربويلجهاز ل األساسيةرواتب الارتفاع  نتيجة
 مليار ليرة. 225لتصل الى  مليار ليرة 2بقيمة ًا طفيف اً انخفاض المدنيلجهاز ل األساسيةرواتب ال شهدت

  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

 .إضافة إلى األدوية ،رديات الضريبة على القيمة المضافة ،الح القطاعات غير الحكوميةلص
 

 

 



 
 

 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 مدفوعاتالفي زيادة لا إلى ي بشكل رئيسيالعسكر  للجهازفي المائة في الرواتب واألجور األساسية  5االرتفاع البالغ  يعود
 العاممن قوى األو  مليار ليرة  18بقيمة  الداخلي منقوى األل ،مليار ليرة 45بقيمة  الجيشفي  للموظفين الدائمين المخصصة

المدفوعات شهدت  ذلك، إلى ضافةً إو ترقية العناصر الحاليين. أنتيجة توظيف عناصر جدد وذلك  ،مليار ليرة 15بقيمة 
 أما مليار ليرة على التوالي. 2و مليار ليرة 4بقيمة ارتفاعًا  من الداخلي والجيشقوى األ كل من في للمتمرنين المخصصة

لمتمرنين في ارواتب في مليار ليرة  15بقيمة  تراجع  (i)زياداتال هقابل هذ مليار ليرة. 2ارتفعت بقيمة فقد  ،بدالت الملبس
 .لبنان بعثات خارجللالعائدة مليار ليرة في الدفعات  6انخفاض بقيمة (ii) و ،من العامقوى األ

 

II.A..b  التربويرواتب وأجور الجهاز 
مع  ةً مقارن 2016 آب -كانون الثانيخالل  في المائة 27بنسبة  لصالح الجهاز التربوي األساسيةالرواتب عات و دفم ارتفعت

رواتب  مليار ليرة في 95بقيمة نتيجة االرتفاع  بشكل أساسي ليار ليرة م 691لى إلتصل  ،2015الفترة نفسها من العام 
 زادت .مدفوعات الفروقاتفي مليار ليرة  28والزيادة بقيمة  في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المتعاقدينالموظفين 

 كما .مليار ليرة على التوالي 8و مليار ليرة 21 بقيمةوفي التعليم الثانوي  ،في التعليم االبتدائي والمتوسط المتعاقدينرواتب 
الموظفين الدائمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني و الموظفين الدائمين في التعليم االبتدائي كل من رواتب  ارتفعت
 لمتمرنين فيافي رواتب مليار ليرة  13بقيمة تراجع هذه الزيادات قابل . على التوالي مليار ليرة 8و مليار ليرة 10بقيمة 

ما بالنسبة أالمتمرنين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. في رواتب مليار ليرة  7بقيمة و  ،التعليم االبتدائي والثانوي
   .مليار ليرة 4فقد انخفضت بقيمة  التعليم الثانويللموظفين الدائمين في األساسية  لرواتبل

 

II.A..c از المدنيجور الجهأو رواتب   
الفترة مقارنًة مع  2016 آب -كانون الثانيخالل  في المائة 1بنسبة بسيط  إنخفاضالدفعات لصالح الجهاز المدني  حققت

 .2016 آب -كانون الثانيخالل  مليار ليرة 225مجموع  مسجلةً  ،2015 نفسها من العام

في المائة من  19على النسبة األعلى، إذ بلغت العدل  من منظار توزيع الرواتب واألجور بحسب الوزارات، استحوذت وزارة
في المائة(  19) الخارجية والمغتربين، تلتها وزارة 2016 آب -كانون الثانيخالل الرواتب واألجور للجهاز المدني  إجمالي

 .(2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم  في المائة( 10ومجلس النواب )

 تراجعنتيجة بشكل أساسي ، برزاألاإلنخفاض الخارجية والمغتربين  ب وأجور الموظفين في وزارة، شهدت رواتبالتفصيل
 .ليرة مليار 5بقيمة  مدفوعات الفروقات

 

 

 

 



 
 

 

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

رواتب وأجور 

خالل  الجهاز المدني

2016 

 آب -2ك

2016 
 آب -2ك

2015 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 50,112 42,768 19%

 وزارة العدل 42,403 43,127 19%

 مجلس النواب 22,203 22,086 10%

 رئاسة مجلس الوزراء 18,815 20,045 9%

 وزارة المالية 18,783 21,233 9%

عامةوزارة الصحة ال 11,691 12,477 6%  

والنقل العامة  وزارة االشغال 11,702 10,306 5%  

 وزارة الزراعة 10,238 10,456 5%

الوطني وزارة الدفاع 7,172 7,112 3%  

 وزارة الداخلية 6,527 6,781 3%

 اخرى 27,740 28,693 13%

 المجموع 227,387 225,085 100%

II.  

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

بقيمة قابل اإلرتفاع  .2016 آب -كانون الثانيخالل مليار ليرة  420 مسجلة تقريبًا على حالهاماعية التقديمات االجت بقيت
قوى األمن الداخلي التقديمات لصالح في  مليار ليرة 21بقيمة انخفاض التقديمات لصالح الجيش في  مليار ليرة 25

رًا ييلم تشهد التقديمات لصالح جهاز أمن الدولة تغ. مالتقديمات لصالح قوى األمن العافي  مليار ليرة 6بقيمة وانخفاض 
  .2016 آب -كانون الثانيخالل  مليار ليرة 11وقد بلغت يذكر 

منح  (ii) ،ةمليار لير  16( تقديمات االستشفاء بقيمة i)في  لزيادةافي التقديمات المخصصة للجيش نتيجة  االرتفاعجاء 
تقديمات ( i)نخفاض فيا رتفاعاتقابل هذه اال. مليار ليرة 4مات الطبابة بقيمة تقدي (iii)ومليار ليرة  13بقيمة  التعليم

الزواج  منح (iiiو) لكل منها مليار ليرة 2بقيمة  التقديمات االجتماعيةو منح الوفاة ( ii) مليار ليرة، 3المرض واالمومة بقيمة 
 مليار ليرة. 1بقيمة 

 9 وبقيمة في تقديمات االستشفاء مليار ليرة 16سي نتيجة التدني بقيمة ساأبشكل  الداخليمن التقديمات لقوى األ انخفضت
ارتفاع قابل هذه االنخفاضات  مليار ليرة في التقديمات االجتماعية. 1لى انخفاض بقيمة إ ةً ضافإ ،مليار ليرة في منح التعليم

 مومة . واأل المرض في تقديمات مليار ليرة 2بقيمة و  تقديمات الطبابة في مليار ليرة 4بقيمة 

 ليرة.مليار  5منح التعليم بقيمة  تراجعت التقديمات لصالح قوى األمن العام نتيجة التدني في
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: سفاك

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يالموقع االلكترون
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