
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

في مليار ليرة  1,812 لتبلغ في المائة( 7) مليار ليرة 115بقيمة ارتفاعًا  1وملحقاتهاالرواتب و مخصصات ال كلفة سجلت
في  لزيادةا جةوذلك نتي 20152 ول من العاممليار ليرة في الفصل األ 1,698لغ مع مب مقارنةً  2016ول من العام الفصل األ

 بقيمة ارتفاع (ii) ،في مدفوعات الرواتب واألجور وملحقاتهافي المائة(  4مليار ليرة ) 44 بقيمة زيادة (i)جميع مكوناتها: 
نتيجة زيادة التحويالت  بهدف تغطية الرواتبللمؤسسات العامة في التحويالت المخصصة ( في المائة 30مليار ليرة ) 29
تعويضات في  في المائة( 55) مليار ليرة 25ارتفاع بقيمة  (iii) ،الجامعة اللبنانيةو  اء واالعمارلى كل من مجلس االنمإ

  .معاشات التقاعدفي المائة( في  4مليار ليرة ) 18بقيمة وزيادة  (iv) الخدمةنهاية 

  2016 و 2015، 2014من األعوام  آذار -في كانون الثاني المخصصات والرواتب وملحقاتها: مكّونات 1الرسم البياني 

 
 

 
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

I.B. من النفقات االمخصصات والرواتب وملحقاته حصة 

 في في المائة  52نسبة  سجلت حيث ،3األولية كبر من النفقات الجاريةالرواتب وملحقاتها المكون األو مخصصات التشكل 
الفصل في  في المائة 63 مقابل ،2015من العام في الفصل األول  في المائة 62، 2014من العام  االولنهاية الفصل 

في  52من  الزيادةالسبب وراء يكمن لى توظيف عناصر جديدة في الجهاز العسكري، إضافة باإل .2016 ول من العاماأل
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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 آذارشهر ل ةالعام ةام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد الماليألرقا إن 
3
 .تسديد أقساط الديون الخارجيةتتكون النفقات األولية الجارية من النفقات الجارية باستثناء كل من دفعات الفوائد و 
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في  2التي زادت بنسبة  األولية ارتفاع قاعدة النفقات الجاريةفي  2016 في المائة في العام 63لى إ 2014المائة في العام 
 .2016لى العام إ 2014المائة من العام 

الفصل خالل جمالي النفقات إمن في المائة  31 نسبة الرواتب وملحقاتهاو مخصصات الشكلت  من اجمالي النفقات،  نسبةً  
في المائة في الفترة  29لى نسبة إ لتنخفض 2015ول من العام األالفصل خالل في المائة  36 ،2014 ول من العاماأل

جمالي إارتفاع  عنجمالي النفقات إمن وملحقاتها الرواتب و مخصصات الاالنخفاض في حصة نتج . 2016ذاتها من العام 
فقات الجارية األولية الن مكونات الرسم البياني التالييظهر . 2016لى العام إ 2015في المائة من العام  23النفقات بنسبة 

 :2016 الفصل األول من العامخالل جمالي النفقات ا  و 

  2016 ول من العامخالل الفصل األ النفقات جمالي ا  و  النفقات الجارية األولية مكونات :2الرسم البياني 

  

 
 

 

 

II. الرواتب واالجور وملحقاتها 

مليار ليرة  1,135وذلك من  ،في المائة( 4مليار ليرة ) 44قيمة ب ى بند الرواتب واألجور وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي ارتفع
األساسي السبب  يعود. 20164 الفصل االول من العامخالل مليار ليرة  1,180إلى  2015الفصل االول من العام  خالل 

نفقات  ناتجة عنرة مليار لي 44بقيمة وزيادة مليار ليرة في الرواتب االساسية  47 بقيمة زيادة إلى االرتفاعوراء هذا 
في التقديمات االجتماعية إنخفاض  اقابلهدات االزيهذه   .الدولة موظفيومساهمات الدولة لتغطية االشتراكات في تعاونية 

 مليار ليرة. 57بقيمة 

خالل الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات  جماليإفي المائة من  76نسبة  الرواتب األساسية تشكل ،المكوناتحيث من 
المنافع و  في المائة( 8) النفقات األخرى ،في المائة( 11التقديمات االجتماعية ) تليها، 2016 ول من العامل األالفص

   في المائة(. 4)الوظيفية 
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 .نتيجة تدوير االرقام 2016 آذار امة لشهرمرصد المالية الععن تلك المنشورة في تقرير  بشكل طفيف االرقام  تختلف هذه 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 ، التعديالت المحاسبية والخدمات الخارجية.ات، تكاليف البعثاتاألحكام والمصالحمالحظة: النفقات االخرى تتضمن التسديدات للمستشفيات، 

 

 

 



 
 

 

  ،2014 ول من العامالفصل األخالل  في المائة 29الرواتب واألجور وملحقاتها  سجلت ،مجموع اإلنفاق األولينسبًة ل
 الفصل االول من العامخالل في المائة  28لى إتنخفض ثم  ،2015 الفصل االول من العامخالل ائة في الم 34إلى لترتفع 
 :5خالل الفترة المذكورة مكّونات االنفاق األولييظهر الرسم البياني التالي  .2016

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

      
  

 

 
 

 

 2016 و 2015 العامين من آذار -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 539 562 21 24 183 126 1 0 743 712

 الجيش 342 361 13 14 134 72 0 0 489 447

 قوى األمن الداخلي  151 156 6 7 33 41 0 0 191 203

 قوى األمن العام  36 37 1 1 13 10 0 0 50 47

 قوى أمن الدولة   10 10 0 2 3 3 0 0 13 15

 التربوي  جهازال 219 247 16 14 0 0 0 10 234 271

 / 1المدني  جهازال 93 88 15 14 1 1 12 13 121 116

71 27 71 27       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          9 9

 غير مصنف         0 0

 إجمالي اإلنفاق 850 897 52 53 184 127 40 95 1,135 1,180

 من حساب األمانات. الصحة العامة مدفوعةتتضمن رواتب لوزارة  (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 الجمار لكنها رقام رواتب وأجور الجمار  المدفوعة من حساب األمانات تتضمن هذه األ (3)

 .ثبوتيةعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبمن التعويضات )تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها  (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 )عات دف( 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)

 يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.القطاع العام الذين ال 
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الى العام  2015في المائة من العام  27اتساع قاعدة النفقات االولية  التي ارتفعت بنسبة  عنالنفقات االولية من االنخفاض في حصة الرواتب و االجور وملحقاتها نتج  

 بسسب زيادة المدفوعت للبلديات. 2016

  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 

 آذار نهاية فيمليار ليرة  897الرواتب واألجور األساسية  سجلت، إجمالي اإلنفاق على الرواتب واألجور وملحقاتهامن 
رواتب الارتفاع  نتيجةالزيادة  هذهجاءت . 2015 العام من ذاتهاالفترة  مع مقارنةً مليار ليرة  47ارتفاع قدره ب 2016

 انخفضت .مليار ليرة 23بقيمة  العسكريفي الرواتب األساسية للجهاز  زيادةو  مليار ليرة 28بقيمة  التربويلجهاز ل األساسية
  مليار ليرة. 5بقيمة  المدنيلجهاز ل األساسيةرواتب ال

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 مدفوعاتالفي زيادة ال ةنتيج بشكل رئيسي العسكري للجهاز األساسية جورواألرواتب الفي ة في المائ 4تفاع البالغ االر  يأتي
في قوى االمن و مليار ليرة  6العام بقيمة  قوى االمنفي  ،مليار ليرة 18بقيمة  الجيشفي  للموظفين الدائمين المخصصة

الرواتب شهدت  ذلك، إلى ضافةً إنتيجة توظيف عناصر جدد او ترقية العناصر الحاليين. مليار ليرة  2الداخلي بقيمة 
 هقابل هذ مليار ليرة على التوالي. 2و مليار ليرة 4بقيمة  اً ارتفاع الجيشفي قوى االمن الداخلي و  األساسية للمتمرنين

مليار ليرة في الدفعات  6انخفاض بقيمة و  العاملمتمرنين في قوى االمن ارواتب في مليار ليرة  6بقيمة  زيادات تراجعال
 .لبنان بعثات خارجلل

II.A..b  التربويرواتب وأجور الجهاز 
 ةً مقارن 2016 ول من العامخالل الفصل األ في المائة 13بنسبة  لصالح الجهاز التربوي األساسيةالرواتب عات و دفم ارتفعت

 28بقيمة  مدفوعات الفروقاتنتيجة االرتفاع في ذلك جاء . مليار ليرة 247لى إلتصل  ،2015الفترة نفسها من العام مع 
رواتب الموظفين الدائمين و  مليار ليرة 8زادت تسديدات رواتب الموظفين الدائمين في التعليم االبتدائي بقيمة  كما .مليار ليرة

مليار ليرة في الرواتب  7ة تدني بقيممليار ليرة. هذه الزيادات قابلها  3في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بقيمة 
المتمرنين في المديرية العامة للتعليم في رواتب مليار ليرة  3و التعليم االبتدائي والثانوي لمتمرنين فيلواألجور األساسية 
مليار  2بقيمة  خفضتفقد ان التعليم الثانوي للموظفين الدائمين فيواألجور األساسية  لرواتبلما بالنسبة أالمهني والتقني. 

   .ليرة

II.A..c جور الجهاز المدنيأو رواتب   
مقارنًة بالفترة نفسها من  2016 ول من العامخالل الفصل األ في المائة 5نسبة بالدفعات لصالح الجهاز المدني انخفضت  

إذ  ،مغتربين على النسبة األعلىتستحوذ وزارة الخارجية وال ،. من منظار توزيع الرواتب واالجور بحسب الوزارات2015العام 
 18ها وزارة العدل)ي، تل2016 ول من العامخالل الفصل األ جور للجهاز المدنيمن إجمالي الرواتب واألفي المائة  23بلغت 

 .(2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم  في المائة( 9في المائة( ومجلس النواب)

نخفاض انتيجة بشكل أساسي ، برزاأل اإلنخفاضالخارجية والمغتربين  ظفين في وزارة، شهدت رواتب وأجور المو بالتفصيل
 .ليرة مليار 4بقيمة  مدفوعات الفروقات

 

 

 

 



 
 

 

 

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

رواتب وأجور 

 الجهاز المدني

 

 آذار-2ك

2016 
 آذار-2ك

2015 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 25,113 20,399 23%

 وزارة العدل 15,706 16,243 18%

 مجلس النواب 8,334 8,277 9%

 رئاسة مجلس الوزراء 7,082 7,383 8%

 وزارة المالية 7,116 7,609 9%

 وزارة الصحة العامة 4,935 4,713 5%

والنقل مة االع وزارة االشغال 4,657 3,792 4%  

 وزارة الزراعة 3,691 3,873 4%

الوطني وزارة الدفاع 2,658 2,644 3%  

 وزارة الداخلية 2,452 2,459 3%

 اخرى 10,990 10,789 12%

 المجموع 92,734 88,181 100%

II.  

II.B. التقديمات االجتماعية 

 ول من العامخالل الفصل األمليار ليرة  127لتسجل في المائة(  31)مليار ليرة  57التقديمات االجتماعية بقيمة  انخفضت
 مليار ليرة 62بقيمة من العام األقوى و الجيش  كل من لصالح التدني في التقديماتيعود ذلك بشكل أساسي إلى و ، 2016

 ،إلى ذلكاوت في توقيت الدفعات. ن السبب الرئيسي وراء االنخفاض هو التفأالجدير ذكره على التوالي. مليار ليرة  3و
والتي  من الدولةأ لجهازلم تتغير تقريبًا التقديمات مليار ليرة في حين  7ارتفعت التقديمات لصالح قوى االمن الداخلي بقيمة 

 .مليار ليرة 3 بلغت

مليار ليرة،  42يمة تقديمات االستشفاء بق)أ( في  االنخفاضالتقديمات المخصصة للجيش نتيجة في  التدني، جاء بالتحديد
 .مليار ليرة 14)ب( منح التعليم بقيمة و

تقديمات  مليار ليرة إضافًة إلى التدني في 3منح التعليم بقيمة  انخفاضنتيجة  العامالتقديمات لصالح قوى األمن  تتراجع
 مليار ليرة. 1 . قابل هذه االنخفاضات زيادة في تقديمات المرض واالمومة بقيمةمليار ليرة 2بقيمة االستشفاء 

مليار ليرة  4دوية والمرض واالمومة بقيمة الزيادة في تقديمات االستشفاء، األنتيجة  الداخليالتقديمات لقوى االمن  ارتفعت
 مليار ليرة في منح التعليم. 5قابل هذه الزيادات انخفاض بقيمة   .منها لكل
 

II.C. ولةالدولة لصالح تعاونية موظفي الد ات ومساهماتاشتراك 

خالل  مليار ليرة 71لتصل إلى مليار ليرة  44لصالح تعاونية موظفي الدولة بقيمة  تهاومساهمالدولة اشتراكات  ارتفعت
 .2016 الفصل االول من العام

 

 

 

 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 :ب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: لفونت

 981059 1 961: فاكس

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يترونالموقع االلك
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