
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

في مليار ليرة  1,071 لتبلغ في المائة( 4) مليار ليرة 45بقيمة انخفاضًا  1وملحقاتهاالرواتب و مخصصات ال كلفةسجلت ت
وعات الرواتب في مدففي المائة(  7مليار ليرة ) 51 بقيمةالتراجع  نتيجة االنخفاض جاء هذا .20152 شباط -كانون الثاني

. رواتبالتغطية بهدف مؤسسات عامة في التحويالت المخصصة ل( في المائة 28مليار ليرة ) 17 بقيمةو  واألجور وملحقاتها
مليار  11ارتفاع بقيمة  مقابللى الجامعة اللبنانية إمليار ليرة في التحويالت  31تراجع بقيمة  عنخير هذا االنخفاض األنتج 
في  5مليار ليرة ) 13 بقيمة تعويضات نهاية الخدمةو  معاشات التقاعدارتفعت االنماء واالعمار. رواتب مجلس في ليرة 

 وفي وملحقاتها جورواأل الرواتب في على االنخفاضعلى التوالي، مما طغى جزئيًا  في المائة( 43مليار ليرة ) 11و المائة(
  .عامةالمؤسسات للى اإالتحويالت 

  2016 و 2015، 2014 من األعوام شباط -في كانون الثاني المخصصات والرواتب وملحقاتهاات : مكّون1الرسم البياني   
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المخصصة فة المخصصات والرواتب وملحقاتها مدفوعات الرواتب واالجور وملحقاتها، معاشات التقاعد، تعويضات نهاية الخدمة، إضافةً إلى التحويالت تتضمن تكل

  .لمؤسسات عامة بهدف تغطية الرواتب
2

 .2016 شباطلشهر  ةالعام ةألرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد الماليا إن 

 

 

 

  المخصصات والرواتب وملحقاتها

 شباط التقرير الشهري
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I.B. من النفقات االمخصصات والرواتب وملحقاته حصة 

في في المائة  53نسبة  سجلت حيث ،3األولية يةكبر من النفقات الجار الرواتب وملحقاتها المكون األو مخصصات التشكل 
شباط -كانون الثانيفي المائة خالل  58و 2015شباط  -في كانون الثاني في المائة 62 مقابل ،2014 شباط نهاية
ارتفاع لى إيعود  2016في المائة في العام  58لى إ 2015في المائة في العام  62السبب وراء التراجع من  . إن2016

  .2016لى العام إ 2015في المائة من العام  2التي زادت بنسبة  4األولية نفقات الجاريةقاعدة ال

كانون خالل جمالي النفقات إمن في المائة  35 نسبة الرواتب وملحقاتهاو مخصصات الجمالي النفقات، تشكل إمن  نسبةً 
في المائة في الفترة ذاتها من العام  29لى نسبة إ لتنخفض 2015 نهاية شباط فيفي المائة  40 ،2014 شباط -الثاني
 32بنسبة  هذا األخيرارتفاع  عنجمالي النفقات إمن وملحقاتها الرواتب و مخصصات الاالنخفاض في حصة نتج . 2016

جمالي  الرسم البياني التالييظهر . 2016لى العام إ 2015في المائة من العام  مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 
 :2016شباط  -خالل كانون الثاني خالل النفقات

  2016 شباط -انون الثانيكفي من النفقات األولية الجارية واجمالي النفقات  كل مكونات :2الرسم البياني 

  
 

 

II. جور وملحقاتهاالرواتب واأل 

مليار ليرة  750وذلك من  ،في المائة( 7مليار ليرة ) 52بقيمة  ى بند الرواتب واألجور وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي انخفض
 إلى االنخفاضوراء هذا السبب  يعود. 2016الفترة ذاتها من العام مليار ليرة في  698إلى  2015 شباط -في كانون الثاني

تقديمات الجيش  انخفاضبشكل رئيسي نتيجة  للجهاز العسكري االجتماعية التقديماتمليار ليرة في  116بقيمة  التراجع
رواتب ال، نتيجة زيادة ةساسياتب األو مليار ليرة في الر  47هذه االنخفاض ارتفاع بقيمة قابل ليرة. مليار  107بقيمة 

ساسية لكل من الجهاز العسكري والجهاز المدني بحوالي ارتفعت الرواتب األ. مليار ليرة 29بقيمة  ساسية للجهاز التربوياأل
  مليار ليرة على التوالي. 2مليار ليرة و 16

الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات  جماليإفي المائة من  83نسبة  الرواتب األساسية تكلفة تشكل ،مكوناتالحيث من 
في  5)المنافع الوظيفية و  في المائة( 5) النفقات األخرى ،في المائة( 6التقديمات االجتماعية ) تليها، 2016 شباط في

   المائة(.
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 .تسديد أقساط الديون الخارجيةكون النفقات األولية الجارية من النفقات الجارية باستثناء كل من دفعات الفوائد وتت 
4

ل هذه لمواد اإلستهالكية،. قابتعود الزيادة في النفقات الجارية األولية بشكل أساسي إلى اإلرتفاع  االملحوظ في التحويالت إلى المستشفيات، التعديالت المحاسبية وا 

 الزيادات إنخفاض في التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان. 

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

 

 

 



 
 

 

ارتفعت  ،2014 شباط -في كانون الثاني في المائة 29اتب واألجور وملحقاتها الرو  سجلت ،مجموع اإلنفاق األولينسبًة ل
يظهر  .2016في المائة في الفترة ذاتها من العام  23لى إ لتنخفض  2015 شباط -في المائة في كانون الثاني 35إلى 

 .5خالل الفترة المذكورة مكّونات االنفاق األوليالرسم البياني التالي 

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

      
  

 

 
 

 

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

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

اسااسيةاأل  )مليار ل.ل.( 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 العسكري جهازال 358 374 14 17 155 38 0 0 527 430

 الجيش 227 239 9 10 120 13 0 0 356 262

 قوى األمن الداخلي  101 105 4 4 24 18 0 0 129 128

 قوى األمن العام  24 25 1 1 9 5 0 0 34 30

 قوى أمن الدولة   7 6 0 2 2 2 0 0 9 11

 التربوي  جهازال 116 145 11 9 0 0 0 10 127 165

 / 1المدني  جهازال 61 63 11 9 1 1 7 5 80 78

20 10 20 10       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          6 6

 غير مصنف         0 0

 إجمالي اإلنفاق 535 582 35 35 156 39 18 36 750 698

 من حساب األمانات. تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (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)

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

 .ثبوتيةعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات )تتضمن 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، 2المكافآت )دفعات ( 1: )وهي تتضمن نفقات االخرى لألجهزة غير العسكرية التدفع  (6)

جتماعي لتممين التغطية لموظفي ( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق الوطني للضمان اال3القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
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المائة من عام  في 39بنسبة السبب وراء انخفاض حصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى زيادة قاعدة إجمالي النفقات األولية التي ارتفعت  يعود  

 ت.بسسب زيادة المدفوعت للبلديا 2016إلى عام  2015

  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 ،بة على القيمة المضافةرديات الضري ،لصالح القطاعات غير الحكومية
 

 

 



 
 

 

II.A. األاسااسية جوراألرواتب وال  

 شباط نهاية فيمليار ليرة  582، بلغت الرواتب واألجور األساسية إجمالي اإلنفاق على الرواتب واألجور وملحقاتهامن 
ارتفاع  نتيجةالزيادة  هذهجاءت . 2015العام  منالفترة المماثلة  مع مقارنةً مليار ليرة  47دره ق اً ارتفاعمسجلًة  2016

لجهاز ل)ج(  و ،مليار ليرة 16بقيمة  العسكريللجهاز  و)ب( ،مليار ليرة 29بقيمة  التربويلجهاز ل )أ( األساسيةرواتب ال
  مليار ليرة. 2بقيمة  المدني

II.A. .a العسكريرواتب وأجور الجهاز 

 مدفوعاتالفي زيادة ال ةنتيج بشكل رئيسي العسكري للجهاز األساسية جورواألرواتب الفي ة في المائ 4االرتفاع البالغ  يأتي
عائدة بدورها إلى هي و ، مليار ليرة 5العام بقيمة  منوقوى األ مليار ليرة 11بقيمة  الجيشالدائمين في  عناصرلل المخصصة

من الداخلي في قوى األ للمتمرنين المدفوعاتشهدت  ذلك، إلى ضافةً إ .تجنيد عناصر جدد أو ترقية العناصر الحاليين
رواتب في مليار ليرة  4بقيمة  زيادات تراجعال هقابل هذ مليار ليرة على التوالي. 2و مليار ليرة 4بقيمة  اً ارتفاع والجيش

 .خارج لبنانبعثات مليار ليرة في الدفعات لل 3 بقيمةانخفاض و  من العاملمتمرنين في قوى األا

II.A..b  التربويرواتب وأجور الجهاز 
الفترة مع  ةً مقارن 2016 شباط -كانون الثاني في في المائة 25بنسبة  لجهاز التربويل األساسية العائدةالرواتب  ارتفعت

زادت تسديدات  كما .مدفوعات الفروقاتاالرتفاع في نتيجة جاء ذلك . مليار ليرة 145لى إلتصل  ،2015نفسها من العام 
مليار ليرة، وكذلك رواتب الموظفين الدائمين في المديرية العامة  7رواتب الموظفين الدائمين في التعليم االبتدائي بقيمة 

التعليم  المتمرنين في مليار ليرة في رواتب 5تدني بقيمة مليار ليرة. هذه الزيادات قابلها  2للتعليم المهني والتقني بقيمة 
 ما بالنسبة لرواتبأالمتمرنين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. في رواتب مليار ليرة  2و االبتدائي والثانوي

   .مليار ليرة 1بقيمة  فقد انخفضت ،التعليم الثانوي لدائمين فياالموظفين 

II.A..c جور الجهاز المدنيأو رواتب   
مقارنًة بالفترة نفسها من العام  2016 شباط -الثاني كانونفي  في المائة 3 ت لصالح الجهاز المدني بحواليالدفعا ارتفعت
 التي تستحوذ وزارة الخارجية والمغتربين على النسبة األعلى ،جور بحسب الوزارات. من منظار توزيع الرواتب واأل2015
 17، تلتها وزارة العدل)2016 شباط -كانون الثاني خالل ز المدنيجور للجهامن إجمالي الرواتب واألفي المائة  29بلغت 

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

 رواتبال ارتفاعنتيجة بشكل أساسي  برزاأل االرتفاعالخارجية والمغتربين  ، شهدت رواتب وأجور الموظفين في وزارةبالتفصيل
 .ليرة مليار 3بقيمة  مدفوعات الفروقات الزيادة في ، العائد بدوره إلىلدبلوماسيين في البعثات خارج لبناناألساسية ل

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

رواتب وأجور 

 الجهاز المدني

 

 باطش-2ك

2016 
 شباط-2ك

2015 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 15,533 17,861 29%

 وزارة العدل 10,541 10,426 17%

 مجلس النواب 5,549 5,518 9%

 رئاسة مجلس الوزراء 4,896 4,925 8%

 وزارة المالية 4,763 5,077 8%

 وزارة الصحة العامة 3,360 3,142 5%

والنقل العامة زارة االشغالو 3,108 2,532 4%  

 وزارة الزراعة 2,453 2,538 4%

الوطني وزارة الدفاع 1,813 1,754 3%  

 وزارة الداخلية 1,692 1,627 3%

 اخرى 7,485 7,223 12%

 المجموع 61,193 62,623 100%

II.  

II.B. التقديمات االجتماعية 

 شباط -كانون الثانيمليار ليرة في  39لتسجل في المائة(  75مليار ليرة ) 116التقديمات االجتماعية بقيمة  انخفضت
التقديمات  انخفضت كما .مليار ليرة 107لصالح الجيش بقيمة  التدني في التقديماتيعود ذلك بشكل أساسي إلى و ، 2016

ن السبب أر ذكره من الجدي .على التوالي مليار ليرة 4 مليار ليرة و 6وقوى االمن العام بقيمة  لصالح قوى األمن الداخلي
 .دون أي تغيير يذكر من الدولةأالتقديمات لقوى  بقيتالرئيسي وراء االنخفاض هو التفاوت في توقيت الدفعات. 

)ب( و مليار ليرة 89تقديمات االستشفاء بقيمة  انخفاضالتقديمات المخصصة للجيش نتيجة )أ( في  التدني، جاء بالتحديد
 .ر ليرةمليا 14منح التعليم بقيمة  تراجع

في إضافًة إلى تدني  ،مليار ليرة 5بقيمة تقديمات االستشفاء  انخفاضنتيجة  التقديمات لصالح قوى األمن الداخلي تتراجع
وفي منح مليار ليرة  5بقيمة في تقديمات المرض واألمومة قوبل هذا االنخفاض بزيادة  .مليار ليرة 5بقيمة منح التعليم 

 مليار ليرة. 1بقيمة الزواج 

 1 وتقديمات االستشفاء بقيمةمليار ليرة  3بقيمة انخفاض منح التعليم التقديمات لقوى االمن العام نتيجة  جاء التراجع في
 مليار ليرة.

  

II.C. الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة ات ومساهماتاشتراك 

في كانون  مليار ليرة 20لتصل إلى يار ليرة مل 10لصالح تعاونية موظفي الدولة بقيمة  تهاومساهمالدولة اشتراكات  ارتفعت
 .2016 شباط -الثاني

 

 

 

 

 

 

 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
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