
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A .لمحة عامة 

في كانون مليار ليرة  ,0923 إلى في المائة( 6) مليار ليرة 185بقيمة  1وملحقاتهاالرواتب و مخصصات ال كلفة تارتفع
على الشكل هافي كافة مكوناتزيادة ال نتيجة ،20152 لفترة نفسها من العاماخالل مليار ليرة  2,907 من 2016 أيار -الثاني
 33( معاشات التقاعد بقيمة 2) ،في المائة( 6مليار ليرة ) 118بقيمة  مدفوعات الرواتب واألجور وملحقاتها( 1): التالي

التحويالت المخصصة  (4)وفي المائة(،  21مليار ليرة ) 23تعويضات نهاية الخدمة بقيمة ( 3)(، في المائة 5مليار ليرة )
مليار ليرة في  11بلغت ساسي عن زيادة أناتجة بشكل وهي  مليار ليرة 13بقيمة  الرواتبمؤسسات عامة بهدف تغطية ل
  .مجلس اإلنماء واإلعمارلصالح مدفوعات ال

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

 
  صدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامةالم                                       

 

 

I.B. مكونات المخصصات والرواتب وملحقاتها 

كانون  فيفي المائة  58نسبة  محققة ،3األولية كبر من النفقات الجاريةالرواتب وملحقاتها المكون األو مخصصات التشكل 
في المائة خالل  67من ثم إلى و  2015 أيار -في كانون الثاني مائةفي ال 66لى إ ارتفاعا  ومسجلة  ،2014 أيار -الثاني

في المائة  58رتفاع من اإلالسبب وراء  يعود، باإلضافة إلى توظيف األفراد العسكريين الجدد. 2016 الفترة نفسها من العام
 في المائة 1بنسبة  تانخفض يتال الجارية األولية اتقاعدة النفق قّلصتإلى  2016في المائة عام  67إلى  2014في عام 

                                                 
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
 .2016شهر أيار لتقرير مرصد المالية العامة هي تلك المنشورة ضمن ام المستعملة االرق 
3
 .تسديد أقساط الديون الخارجيةتتكون النفقات األولية الجارية من النفقات الجارية باستثناء كل من دفعات الفوائد و 

 

 

 المخصصات والرواتب وملحقاتها

 أيار التقرير الشهري

 2016 

 

2014 

2,707 
2,907 

3,092 



 
 

 

في  32 يوازيما  الرواتب وملحقاتهاو مخصصات لمن إجمالي النفقات، شكلت ا نسبة مئويةكما أ. 2016و 2014 عامي بين
في المائة  33و 2015 أيار -كانون الثاني خالل في المائة 34 ،2014أيار  -كانون الثانيخالل  مجموعالمن  المائة
جمالي النفقات ا  و األولية من النفقات الجارية  مكونات كلالتالي الرسم البياني يظهر  .2016 رأيا -كانون الثانيخالل 
 :2016 أيار -كانون الثاني خالل

  2016 أيار -انون الثانيكجمالي النفقات في ا  و األولية النفقات الجارية  مكونات :2الرسم البياني 

 
 

 

II. الرواتب واالجور وملحقاتها 

مليار ليرة في كانون  1,930وذلك من  ،في المائة( 6مليار ليرة ) 118بقيمة  رواتب واألجور وملحقاتهاال زادت مدفوعات
 إلىوراء هذا اإلرتفاع األساسي السبب  يعود. 20164 أيار -مليار ليرة في كانون الثاني 2,048إلى  2015 أيار -الثاني

 ،على التوالي مليار ليرة 38و مليار ليرة 69بقيمة  العسكريو  الجهازين التربوي في الرواتب األساسية لموظفي زيادةال
 جزئيا   تهذه الزياداقابل . اشتراكات ومساهمات الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة مليار ليرة في 49باإلضافة إلى زيادة 

 مليار ليرة. 57بقيمة التقديمات االجتماعية انخفاض في 

الرواتب واألجور مدفوعات  جماليإفي المائة من  72جور األساسية نسبة الرواتب واأل تشكل ،المكوناتحيث من 
 ،في المائة( 8النفقات األخرى ) ،في المائة( 15التقديمات االجتماعية ) هاتتل، 2016 أيار -خالل كانون الثانيوملحقاتها 

   .(في المائة 5المنافع الوظيفية )و 

 2014 أيار -كانون الثانيخالل  في المائة 31 نسبة واألجور وملحقاتها الرواتب سجلتمجموع اإلنفاق األولي،  من كنسبة
. يظهر الرسم البياني التالي مكّونات 2016و 2015من العامين  أيار -كانون الثاني خاللفي المائة  33إلى وارتفعت 

 .ورةاالنفاق األولي خالل الفترة المذك

                                                 
4
 .نتيجة تدوير االرقام 2016 عامة لشهر أيارمرصد المالية العن تلك المنشورة في تقرير  بشكل طفيف االرقام  تختلف هذه 

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

 

 



 
 

 

 2016 أيار -وكانون الثاني 2015 أيار -نون الثاني: مكّونات االنفاق األولي خالل كا3الرسم البياني 

  
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

المساهمات لصالح  ،ت العامة لتغطية الرواتبمالحظة: يتكون بند النفقات األخرى بشكل أساسي من التحويالت إلى مجلس االنماء واإلعمار، التحويالت إلى المؤسسا
 القطاعات غير الحكومية، رديات الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى األدوية.

 
 2016و 2015 العامين من أيار -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 893 931 35 39 363 309 1 1 1292 1279

 الجيش 568 598 22 24 225 183 0 0 815 805

 قوى األمن الداخلي  248 256 11 11 105 94 0 0 365 362

 قوى األمن العام  60 60 1 1 24 23 1 0 86 85

 قوى أمن الدولة   16 16 1 3 9 9 0 0 26 27

 التربوي  جهازال 334 403 25 24 0 0 0 18 359 445

 / 1المدني  جهازال 145 141 29 28 3 3 20 20 197 193

116 67 116 67       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3ك الجمار         15 15

 إجمالي اإلنفاق 1,372 1,475 89 91 366 312 89 155 1,930 2,048

 من حساب األمانات. تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)
بين هذين السلكين غير المبلغ 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 تتضمن هذه األرقام رواتب وأجور الجمارك المدفوعة من حساب األمانات  (3)

 .ثبوتيةالية المستندات العندما تستلم المديرية العامة للم
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.مقدمة للالالطبابة 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)

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

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 
 

II.A. جور األرواتب ومخصصات ال 

مع ر ليرة مليا 1,475من إجمالي اإلنفاق على مخصصات الرواتب واألجور وملحقاتها، بلغت الرواتب واألجور األساسية 
رواتب الزيادة  نتيجةاالرتفاع  اهذجاء . 2015مقارنة بالفترة نفسها من العام  مليار ليرة 103 اقدرهبزيادة  ،2016 أيار نهاية

شهدت  في حين .مليار ليرة 32بقيمة  لجهاز العسكرياو  مليار ليرة 69بقيمة  الجهاز التربوي كل من لموظفي األساسية
  مليار ليرة. 4بقيمة  طفيفا   الرواتب األساسية للموظفين المدنيين انخفاضا  



 
 

 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 مدفوعاتال إلى ارتفاع بشكل رئيسي العسكري للسلك األساسية جورواألرواتب الفي ة في المائ 4 ةالبالغ تعود الزيادة
من وقوى األ مليار ليرة 10من العام بقيمة قوى األ ،مليار ليرة 29بقيمة  يشالج كل من الدائمين في عناصرلل المخصصة

الرواتب شهدت  ذلك، إلى ضافة  إ .تجنيد عناصر جدد أو ترقية العناصر الحالييننتيجة  ، وذلكمليار ليرة 6الداخلي بقيمة 
قابل . مليار ليرة على التوالي 2و ليار ليرةم 4بقيمة ارتفاعا  من الداخلي والجيش في قوى األتمرنين وظفين الماألساسية للم

الدفعات العائدة مليار ليرة في  4 (2)و األمن العام في قوىين نر مرواتب المت في مليار ليرة 9 (1) بقيمة زيادات تراجعال ههذ
  .منهمامليار لكل  2من الداخلي بقيمة قوى األلجيش و صالح انتيجة انخفاض المدفوعات ل للبعثات خارج لبنان

 
II.A..b  التربويرواتب وأجور الجهاز 

ترة الفبمقارنة   2016أيار  مع نهايةمليار ليرة  21لصالح الجهاز التربوي بقيمة األساسية ارتفعت مدفوعات الرواتب واألجور 
التعليم في ين رواتب األساتذة المتعاقد في زيادةإلى ال. يعود هذا االرتفاع مليار ليرة 403لى إلتصل  ،2015 نفسها من العام

رواتب واألجور وقد ارتفعت  مليار ليرة. 28 البالغة الفروقاتفي مدفوعات الزيادة و  مليار ليرة، 32والمتوسط بقيمة االبتدائي 
للتعليم والموظفين الدائمين في المديرية العامة  مليار ليرة، 10بقيمة التعليم االبتدائي للموظفين الدائمين في األساسية 
ي التعليم االبتدائي ف مرنينرواتب المت في مليار ليرة 10بقيمة  انخفاض ذلك قابلوقد  مليار ليرة. 5بقيمة  تقنيالمهني وال

. أما بالنسبة لرواتب المهني والتقنيللتعليم المديرية العامة في  مرنينالمتمليار ليرة في رواتب  5 والثانوي، وتراجع بقيمة
 .ليرة مليار 3 بلغ ا  ضاانخففقد سجلت وي، الموظفين الدائمين في التعليم الثان

 

II.A..c جور الجهاز المدنيأرواتب و  
 من العامة بالفترة نفسها مقارن 2016أيار  -بالمائة في كانون الثاني 3بنسبة  عات لصالح الجهاز المدنيو دفمالتراجعت 
تستحوذ وزارة الخارجية والمغتربين  ،زاراتمن منظار توزيع الرواتب واألجور بحسب الو  مليار ليرة. 141لى إلتصل  ،2015

، 2016 أيار -في المائة من إجمالي الرواتب واألجور للجهاز المدني خالل كانون الثاني 20على النسبة األعلى، إذ بلغت 
 .(2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم في المائة(  10في المائة( ومجلس النواب ) 19تليها وزارة العدل )

 تراجعاألبرز بشكل أساسي نتيجة  االنخفاضبالتفصيل، شهدت رواتب وأجور الموظفين في وزارة الخارجية والمغتربين 
  .مليار ليرة 5بقيمة  مدفوعات الفروقات

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

وأجور رواتب 

 الجهاز المدني

 أيار -2ك

2016 
 أيار -2ك

2015 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 32,296 28,159 20%

 وزارة العدل 26,306 26,913 19%

 مجلس النواب 13,888 13,781 10%

 رئاسة مجلس الوزراء 11,973 12,318 9%

 وزارة المالية 11,633 13,000 9%

رة الصحة العامةوزا 8,288 7,829 6%  

والنقل العامة وزارة االشغال 7,785 6,284 4%  

 وزارة الزراعة 6,414 6,540 5%

الوطني وزارة الدفاع 4,429 4,432 3%  

والبلديات وزارة الداخلية 4,162 4,150 3%  

 اخرى 18,244 17,818 13%

 المجموع 145,419 141,225 100%

II.  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة 

 



 
 

 

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

 أيار -كانون الثاني خاللمليار ليرة  312 لتصل إلىفي المائة(  15مليار ليرة ) 54بقيمة  التقديمات االجتماعية ضتانخف
مليار ليرة  11مليار ليرة و 42بقيمة  وقوى األمن الداخلي دفعات لصالح الجيشال انخفاض نتيجةبشكل أساسي ، 2016

مليار  23لى إمليار ليرة لتصل  2بقيمة  ا  طفيف ا  شهدت انخفاضفقد عام من اللصالح قوى األما التقديمات أ .على التوالي
من جهتها، حافظت  ات.في توقيت الدفع يكمن في التفاوت التراجعاتالجدير بالذكر أن السبب الرئيسي وراء هذه و ليرة. 

 .مليار ليرة 9 استقرارها مع مجموعأمن الدولة على  ىقو التقديمات لصالح 

 ،مليار ليرة 41تقديمات االستشفاء بقيمة )أ(  في التراجع في التقديمات المخصصة للجيش نتيجة النخفاض ا، جاء بالتحديد
منح الوفاة تراجعا  التقديمات االجتماعية و من جهتها، شهدت كل من  .مليار ليرة 8تقديمات المرض واألمومة بقيمة  )ب(و

 تقديماتمليار ليرة في  4 أخرى بقيمة، و التعليممنح مليار ليرة في  8 بلغتزيادة  التراجعاتهذه قابل مليار ليرة.  2بقيمة 
 .ابةالطب

 اإلستشفاءتقديمات و  مليار ليرة 9منح التعليم بقيمة  تراجعنتيجة  انخفضت فقد ،التقديمات لصالح قوى األمن الداخليما أ
 . مليار ليرة 3بقيمة مومة وبدالت المرض واأل مليار ليرة، 4بقيمة الطبابة تقديمات  زادت ،قابلبالم .مليار ليرة 8 بقيمة

 االستشفاء.  تقديماتمليار ليرة في  2من العام نتيجة انخفاض بقيمة لتقديمات لصالح قوى األا انخفضت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 :ب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي ةالمتحد األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكترونالموقع اال
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