
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها  

I.Aلمحة عامة . 

 5,731ليسجل  في المائة( 4مليار ليرة ) 221بقيمة  1الرواتب وملحقاتهاو مخصصات الى اإلنفاق عل إجماليارتفع 
 -كانون الثاني فيمليار ليرة  5,510 مقارنًة مع مبلغوذلك  2015األولى من العام  ةمليار ليرة في األشهر العشر 

التحويالت  )أ(الزيادة في كل مكونات اإلنفاق، بالتحديد:  كمن فيي هذا اإلرتفاعوراء السبب  إن .20142 تشرين األول
ارتفاع  نتيجة يأساس بشكلفي المئة(  29مليار ليرة ) 67بمقدار  رواتبالتغطية بهدف مؤسسات عامة المخصصة ل

 في المائة(، )ج( 5)مليار ليرة  64بقيمة  معاشات التقاعد )ب(، مليار ليرة 80 بقيمة المدفوعات إلى الجامعة اللبنانية
 37بقيمة  تعويضات نهاية الخدمة)ج( إلى  ةً فإضا في المائة( 1مليار ليرة ) 52الرواتب واألجور وملحقاتها بقيمة 

 في المائة(. 17) مليار ليرة
 

 2015و 2014، 2013من األعوام  تشرين األول -في كانون الثاني المخصصات والرواتب وملحقاتهامكّونات : 1الرسم البياني 

 
 صدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامةالم

 
I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتهاحصة 

في  53، حيث سجلت نسبة 3ةاألولي النفقات الجاريةالرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع المخصصات و تشكل 
كانون خالل في المائة  66و 2014تشرين األول  -كانون الثاني خاللفي المائة  58 ،2013مع نهاية تشرين األول  المائة
في المائة عام  53نسبة من  ينتج االرتفاعالزيادة في توظيف األفراد العسكريين،  إضافًة إلى .2015 تشرين األول -الثاني
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لى مؤسسات عامة إوالتحويالت  ؛تعويضات نهاية الخدمة ؛التقاعد ؛ معاشاتالرواتب واالجور وملحقاتها مدفوعات كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 .لتغطية الرواتب
2

 .2015 األولتشرين تلك المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة لشهر المعتمدة هي األرقام  إن 
3

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

 
 الرواتب واالجور وملحقاتها

 األولتشرين  التقرير الشهري

2015 

 

2014 

5,731   
5,510  5,326  

4% 3% 



 
 

 

في المائة  14والتي انخفضت بنسبة  4النفقات الجارية األوليةقاعدة تراجع  عن 2015عام  في المائة 66 نسبة إلى 2013
 . 2015إلى عام  2013من عام 

 2013 تشرين األولنهاية  معئة افي الم 31 نسبة والرواتب وملحقاتها اتالمخصصشكلت إجمالي النفقات،  بالنسبة إلى
المخصصات والرواتب وملحقاتها تعود الزيادة في حصة ، كذلك. 2015 تشرين األولنهاية  معئة افي الم 35إلى  وارتفعت

يظهر الرسم البياني  .2015و 2013بين عامي  في المائة 5بنسبة  إجمالي النفقاتمن إجمالي النفقات جزئيًا إلى انخفاض 
جمالي النفقات خالل كانون الثاني  :2015 تشرين األول -التالي مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

جمالي النفقات في كانون الثاني :2الرسم البياني    2015 تشرين األول -مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 
 

  
 
 

II. الرواتب واألجور وملحقاتها 

 -مليار ليرة في كانون الثاني 3,679في المائة( من  1) 5مليار ليرة 51 بقيمة الرواتب واألجور وملحقاتهاإرتفعت مدفوعات 
ا االرتفاع هذ والسبب الرئيسي وراء. 2015 تشرين األول -مليار ليرة في كانون الثاني 3,731لى إ 2014 تشرين األول
مليار  73بقيمة  الجيشتلك العائدة ألفراد  نتيجة ارتفاع التقديمات االجتماعيةمليار ليرة في  65ة قيمب الزيادة (أ)يكمن في 

قابل هذه الزيادات انخفاض جزئي . تعاونية موظفي الدولةالدولة لصالح  ةمساهممليار ليرة في  7 زيادة بقيمةال ()بو ،ليرة
فراد أل األساسية رواتبال فيمليار ليرة  33ومليار ليرة  61 بحوالي التراجعاألساسية نتيجة  لرواتبفي امليار ليرة  17بقيمة 
 رمليا 64 بحوالي الجهاز التربويساسية لموظفي الرواتب األ في المقابل، ارتفعتعلى التوالي.  وقوى األمن الداخلي الجيش
 ليرة.  

مع  الرواتب واألجور وملحقاتها ئة من إجمالي مدفوعاتافي الم 71 نسبة تكلفة الرواتب األساسيةلت سجمن حيث التكوين، 
والمنافع  ئة(افي الم 8ئة(، المدفوعات األخرى )افي الم 16) التقديمات االجتماعيةها ت، تل2015 تشرين األولنهاية 

 ئة(.افي الم 5) الوظيفية
، 2013 تشرين األول-كانون الثانيئة في افي الم 28الرواتب واألجور وملحقاتها  شكلتإجمالي اإلنفاق األولي،  إلىًة نسب
. 2015 تشرين األول -كانون الثانيفي المئة في  35، وارتفعت إلى 2014 تشرين األول -في المئة في كانون الثاني 32

 .6لفترة قيد الدرسخالل ا نفاق األوليمكّونات اإليظهر الرسم البياني التالي 
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كانون  خاللفط العالمية يعود انخفاض النفقات الجارية األولية بشكل أساسي إلى التراجع الكبير في التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة انخفاض أسعار الن 

 .  2015 تشرين األول -الثاني
5

 .بسبب تدوير األرقام 2015 تشرين األولتختلف هذه األرقام بشكل طفيف عن تلك المنشورة في تقرير مرصد المالية العامة لشهر  
6

 عام إلى 2013 عام المائة من في 14بنسبة فقات األولية  السبب وراء زيادة حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي جزئياً إلى انخفاض إجمالي النيعود  

2015.  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

 

2015 تشرين األول -وكانون الثاني 2014 تشرين األول -: مكّونات االنفاق األولي خالل كانون الثاني3الرسم البياني 

 
 
 

 2015و 2014 ينالعام منتشرين األول  -كانون الثاني : المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها1جدول 
إجمالي نفقات الرواتب 

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

 مخصصات

 )مليار ل.ل.( الرواتب واألجور

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

 الجهاز العسكري 1,716 1,631 68 65 511 575 2 2 2,298 2,273

 الجيش 1,094 1,033 42 39 307 380 0 0 1,443 1,453

 قوى األمن الداخلي  488 455 21 21 160 143 0 0 669 620

 قوى األمن العام  104 111 3 3 34 42 1 1 142 156

 قوى أمن الدولة   30 33 3 1 10 11 0 0 44 45

 الجهاز التربوي  686 750 44 49 0 0 17 17 747 816

 / 1الجهاز المدني  281 286 56 54 4 4 34 34 375 378

233 226 233 226          
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك              28 31

 غير مصنف         5 0

 إجمالي اإلنفاق 2,684 2,667 168 169 515 580 280 285 3,679 3,731

 .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. األساسيةجور األرواتب وال 

 تشرين األولمليار ليرة مع نهاية  2,667، بلغت الرواتب األساسية واألجور وملحقاتهاإجمالي اإلنفاق على الرواتب من 
 بشكل أساسي نتيجة تراجع جاء هذا االنخفاض. 2014مقارنًة مع الفترة المماثلة من العام مليار ليرة  17قدره  تراجعب 2015

مليار ليرة في الرواتب األساسية  64مليار ليرة، والذي قابله ارتفاع بحوالي  85بحوالي  العسكري جهازلل األساسيةرواتب ال
 للجهاز التربوي.

 

 



 
 

 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

للعناصر المدفوعات  نخفاضإلى ا بشكل رئيسي العسكري للجهاز األساسيةرواتب الفي ة في المائ 5البالغ  التراجععود ي
أخير في الدفع والذي تم تالوذلك نتيجة  ،مليار ليرة 35بقيمة  داخليمليار ليرة وقوى األمن ال 59الجيش بقيمة الدائمين في 

مليار  3تراجعًا بقيمة . إضافًة إلى ذلك، شهدت مدفوعات البعثات إلى الخارج 2015تشرين الثاني التالي في شهر الخالل 
 4بلغت قوبلت هذه التراجعات بزيادة  .2014تشرين األول  -انون الثانيمقارنًة مع ك 2015تشرين األول  مع نهايةليرة 

 للموظفينمليار ليرة في الرواتب األساسية  1في قوى أمن الدولة، و الدائمين الرواتب األساسية للموظفينمليار ليرة في 
مليار  2مليار ليرة و 3متعاقدين بقيمة متمرنين والللذلك، زادت الرواتب األساسية إضافًة إلى في قوى األمن العام.  الدائمين

 ليرة على التوالي. 
 

II.A..b رواتب وأجور الجهاز التربوي 

 مقارنًة مع 2015 تشرين األول -ئة في كانون الثانيافي الم 9بنسبة  الجهاز التربويالرواتب األساسية لموظفي  ترتفعا
الموظفين في رواتب الزيادة نتيجة ا االرتفاع . جاء هذ2015 مليار ليرة عام 750 لتصل إلى، 2014 عامال الفترة نفسها من

إضافًة إلى ذلك، ارتفعت رواتب . 7مليار ليرة، نتيجة دفع متأخرات خالل هذه الفترة 40الدائمين في التعليم االبتدائي بقيمة 
ب الموظفين الدائمين واألساتذة مليار ليرة، كما زادت روات 16األساتذة المتعاقدين في التعليم االبتدائي والمتوسط بقيمة 

األساتذة في رواتب مليار ليرة  15 قدره قابل هذه الزيادات تراجعها. لكل منمليار ليرة  9بقيمة  الثانوي في التعليم متعاقدينلا
 .المتمرنين في التعليم االبتدائي والثانوي

 
 II.A..c رواتب وأجور الجهاز المدني 

 2015األول  تشرين -كانون الثانيخالل في المائة(  2) مليار ليرة  4المدني بحوالي  الجهازت الدفعات لصالح رتفعا
تستحوذ وزارة الخارجية والمغتربين  ،. من منظار توزيع الرواتب واالجور بحسب الوزارات2014مقارنًة بالفترة نفسها من العام 

خالل من إجمالي رواتب وأجور الجهاز المدني في المائة  22بلغت  التيالرواتب واالجور جمالي إعلى النسبة األعلى من 
لمزيد من ) (في المائة 10)ومجلس النواب  (في المائة 18)تليها وزارة العدل  ،2015األول  تشرين -فترة كانون الثاني

 .(2يرجى مراجعة الجدول رقم التفاصيل، 

نتيجة الزيادة في الرواتب األساسية االبرز  رتفاعوالمغتربين اال، شهدت رواتب وأجور الموظفين في وزارة الخارجية حديدالتب
في المائة(.  13) مليار ليرة 9بقيمة  إلى الزيادة في مدفوعات الفروقات ابدوره ةالعائد، في البعثات خارج لبنانللدبلوماسيين 

تشرين  -كانون الثاني خاللمليار ليرة  2في المحاكم التابعة لوزارة العدل بقيمة زادت رواتب الموظفين إضافًة إلى ذلك، 
 .2014مع الفترة نفسها من العام  مقارنةً  2015 األول
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تاريخ  48رقم وزير التربية قرارات إضافةً إلى ، 20/5/2010تاريخ  4057رقم و 30/1/2010تاريخ  3127، رقم 20/3/2010تاريخ   3634بموجب المراسيم رقم  

 20/7/2015تاريخ  625، رقم 24/6/2015تاريخ  595، رقم 9/5/2015تاريخ  380، رقم 2/5/2015تاريخ  349، رقم 2/5/2015تاريخ  348 رقم ،2/2/2015
 .3/8/2015تاريخ  656رقم و



 
 

 

 2015و 2014 من العامين تشرين األول -كانون الثاني -المدني حسب الوزارات  الجهازأجور رواتب و : 2جدول 
النسبة من مجموع  

رواتب وأجور 

  الجهاز المدني

1ت -2ك  

2015 
 1ت -2ك

2014 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 56,319 63,231 22%

 وزارة العدل 51,799 52,732 18%

 مجلس النواب 26,954 27,759 10%

 رئاسة مجلس الوزراء 24,091 23,239 8%

 وزارة المالية 23,967 23,679 8%

 وزارة الصحة العامة 17,632 17,284 6%

والنقل العامة وزارة االشغال 14,146 14,313 5%  

 وزارة الزراعة 11,539 12,250 4%

 وزارة الدفاع 8,945 8,825 3%

 وزارة الداخلية 8,495 8,050 3%

 اخرى 37,347 34,185 12%

 المجموع 281,234 285,547 100%

 

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

 -فترة كانون الثانيمليار ليرة في  580 صل إلىلت( في المائة 13)مليار ليرة  65 قيمةبالتقديمات االجتماعية  ارتفعت
 7مليار ليرة و 73الجيش وقوى األمن العام بقيمة  لصالح بشكل أساسي نتيجة الزيادة في المدفوعات ،2015األول  تشرين

 فيمليار ليرة،  16بقيمة  لصالح قوى األمن الداخلي التقديمات االجتماعية انخفضتفي المقابل، . مليار ليرة على التوالي
 .الدولة دون أي تغيير يذكرمن لقوى أ تلك العائدةبقيت  حين

)ب(  ،مليار ليرة 64نفقات االستشفاء بقيمة )أ(  في الزيادة نتيجة للجيشالتقديمات المخصصة  في االرتفاع ءجا، حديدتالوب
  مليار ليرة. 4بقيمة  منح الزواجقابل هذه الزيادات انخفاض في . مليار ليرة 6منح التعليم بقيمة و 

مليار ليرة في نفقات االستشفاء ومنح  4لقوى األمن العام فقد نتجت بشكل أساسي عن زيادة بقيمة التقديمات  أما الزيادة في
 التعليم.

 
II.C.  تعاونية موظفي الدولةاشتراكات ومساهمات الدولة لصالح 

 -خالل كانون الثاني في المائة( 3) مليار ليرة 7بقيمة  تعاونية موظفي الدولة الدولة لصالح زادت اشتراكات ومساهمات
 .مليار ليرة 233لتصل إلى  ،2014مقارنًة مع الفترة المماثلة من العام  2015 األول تشرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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
 

file://///SrvNhFS1/NhUserData/ritaa/My%20Documents/Macrofiscal%20Dpmt/Reports/Salaries%20&%20Wages/2014/3-Mar/infocenter@finance.gov.lb
http://www.finance.gov.lb/

