
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A .لمحة عامة 

في المائة من  66جور وملحقاتها ))أ( الرواتب واألمدفوعات كل من المخصصات والرواتب وملحقاتها تكلفة تضمن ت
 تحويالت)ج( (، في المائة 24)ب( معاشات التقاعد ) ،(2015 العام خالل المخصصات والرواتب وملحقاتهاتكلفة جمالي إ

 في المائة(. 4إلى )د( تعويضات نهاية الخدمة )إضافًة  ،في المائة( 6) رواتبالتغطية بهدف إلى مؤسسات عامة 

خالل مليار ليرة  6,727من وذلك  في المائة( 5) مليار ليرة 353بقيمة  وملحقاتهاالرواتب و مخصصات ال كلفة تارتفع
في )أ( مدفوعات الرواتب  رتفا االلى إل أساسي بشك ذلكيعود و  ،2015خالل العام مليار ليرة  7,080إلى  2014 العام

)ج(  ،في المائة( 5مليار ليرة ) 77بقيمة  معاشات التقاعد )ب( ،في المائة( 4مليار ليرة ) 168بقيمة  واألجور وملحقاتها
 رواتبالتغطية بهدف  مؤسسات عامةإلى و)د( التحويالت  ،في المائة( 23مليار ليرة ) 55تعويضات نهاية الخدمة بقيمة 

 في المائة(. 16مليار ليرة ) 53بقيمة 

 ،اإلجمالي في المائة من الناتج المحلي 9.3نسبة  متوسطاالجور الرواتب و و  مخصصاتال تشكل، 2015-2011خالل فترة 
والفروقات  1معيشةغالء ال تسديد زيادةبشكل أساسي نتيجة  في المائة 10.1 البالغة علىالنسبة األ 2012خالل العام  مسجلةً 

مع  ،2015-2011خالل الفترة في المائة  6.9نسبة الرواتب وملحقاتها و لمخصصات امتوسط نمو وقد بلغ  .2االستثنائية
)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة تقرير  2012في المائة خالل العام  22 في هذه المدفوعات وصلت إلى إرتفا نسبة 

 .(2014كانون األول  -وملحقاتهاالرواتب و مخصصات ال

 2015-2011األعوام خالل  المخصصات والرواتب وملحقاتها: مكّونات 1الرسم البياني 

 
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

-2004لحسابات القومية اللبنانية ير اضمن تقر إدارة اإلحصاء المركزي هي تلك الصادرة عن  2014المعتمدة لما قبل عام  أرقام الناتج المحلي اإلجماليإن مالحظة: 
والمخفض الصادرين عن صندوق النقد الدولي ضمن تقرير آفاق اإلقتصاد الحقيقي تطبيق نسبة النمو من خالل سابها تحاتم فقد  2015و 2014 يأرقام عامأما . 2013
 .ء المركزيصادرة عن إدارة اإلحصاال 2013على أرقام الناتج المحلي لعام  2016نيسان  -العالمي

 
                                                 

1
إلى فترة  ةالعائدالفروقات إلى جزء من  إضافة   ،2012تشرين الثاني وكانون األول  ،تشرين األول ،يلولأ الشهرية عنتتضمن مدفوعات غالء المعيشة كل من الزيادة  

 .  2012أيلول  7تاريخ  8851وم رقم مرسالسلفة خزينة بموجب من خالل الدفعات هذه كل . تمت 2012ب آ -شباط
2
 ، إضافة2010آذار  6تاريخ  102و 2010آب  6تاريخ  159القوانين رقم الدرجات االستثنائية المخصصة للجهاز التربوي بموجب  كل من عات الفروقاتودفمتتضمن  

   ي والعسكري.لجهازين المدنا لصالح 1998-1996 لألعوامالعائدة  إلى فروقات سلسلة الرتب والرواتب 
 

 

 

  لحقاتهاماألجور ووالرواتب 
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I.B. حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من النفقات 
 56، حيث سجلت ارتفاًعا من 3تشكل المخصصات والرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجمو  النفقات الجارية األولية

 ،ألفراد العسكريينالزيادة في توظيف ا إضافًة إلى .2015في المائة خالل العام  67لى إ 2014خالل العام  4في المائة
 ينالعام بينفي المائة  11تراجع قاعدة النفقات الجارية األولية التي انخفضت بنسبة إلى السبب وراء هذا االرتفا   يعود

في المائة من النفقات الجارية األولية  58نسبة المخصصات والرواتب وملحقاتها  بلغت ،متوسطال في .20155و 2014
 .2015-2011فترة  خالل

 32نسبة  معمقارنًة  في المائة 35إلى  والرواتب وملحقاتها اتالمخصصفقد ارتفعت نسبة إجمالي النفقات،  ا نسبًة إلىأم
تعود الزيادة في حصة المخصصات والرواتب وملحقاتها من إجمالي النفقات جزئيًا ، كذلك .2014في المائة خالل العام 

إن متوسط حصة المخصصات والرواتب  .2015و 2014 يعام بين في المائة 3إلى انخفاض مجمو  االنفاق بنسبة 
 .2015-2011فترة  خاللفي المائة  33النفقات بلغ وملحقاتها من إجمالي 

 2015األولية واجمالي النفقات في العام الجارية نسبة المخصصات والرواتب وملحقاتها من النفقات  :2الرسم البياني 
 

 
 

 

II. هاالرواتب واالجور وملحقات 

 73) األساسية الرواتب واألجور بشكل رئيسيى بند الرواتب واألجور وملحقاتها، والذي يتضمن اإلنفاق عل إجمالي سجل
قديمات الت ،في المائة( 5ة )يالوظيفالمنافع  ،(2015خالل العام  جمالي الرواتب واالجور وملحقاتهاإفي المائة من 

من وذلك في المائة(،  4مليار ليرة ) 168بقيمة ارتفاعًا  ،في المائة( 8) ومدفوعات أخرى ،في المائة( 14)االجتماعية 
)أ(  وراء هذا اإلرتفا  يكمن فيالسبب إن  .2015 العامخالل مليار ليرة  4,669إلى  2014 العام خاللمليار ليرة  4,501
مليار ليرة في المدفوعات لصالح السلك  86زيادة بقيمة لل نظراً  مليار ليرة في الرواتب واألجور األساسية 126 بقيمةإرتفا  

العائدة للجهاز العسكري. قابل هذه الزيادات إنخفاض  االجتماعية مليار ليرة في التقديمات 89)ب( وزيادة بقيمة  ،العسكري
 اشتراكات ومساهمات الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة. مليار ليرة في 53بقيمة 

في المائة من مجمو   31ا المكون األكبر من مجمو  اإلنفاق األولي، حيث سجلت نسبة وتشكل الرواتب واألجور وملحقاته
مكّونات . يظهر الرسم البياني التالي 2015في المائة خالل العام  35وارتفعت إلى  ،2014النفقات األولية خالل العام 

 خالل الفترة المذكورة. االنفاق األولي

                                                 
3
 األولية من النفقات الجارية باستثناء كل من دفعات الفوائد وخدمة الدين.الجارية تتكون النفقات  
4
بسبب استبعاد التسويات المحاسبية من حساب  ،2014 األولكانون  العائد لشهر تقرير المخصصات والرواتب واألجور ضمنن الرقم المنشور عقد يختلف هذا الرقم  

 .2015عام  أخذه بعين االعتبار خاللو 2014قات الجارية األولية في عام النف
5
 .فط العالميةيعود انخفاض النفقات الجارية األولية بشكل أساسي إلى التراجع الكبير في التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة انخفاض أسعار الن 

  .المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 

 

 



 
 

 

 2015 األولكانون  -وكانون الثاني 2014 األولكانون  -األولي خالل كانون الثاني: مكّونات االنفاق 3الرسم البياني 
 

 
 

 

 
 

 2015و 2014 العامين من األولكانون  -كانون الثاني : مخصصات الرواتب واألجور وملحقاتها1جدول 

/6نفقات أخرى  /7 المجموع /5التقديمات االجتماعية   /4 منافع الوظيفيةال   
 مخصصات

واألجور الرواتب  )مليار ل.ل.( 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

 العسكري جهازال 2,079 2,165 83 84 557 646 3 3 2,721 2,898

 الجيش 1,322 1,385 51 53 327 437 1 1 1,700 1,876

 قوى األمن الداخلي  583 593 25 26 179 151 1 1 787 769

 قوى األمن العام  137 148 3 4 38 45 1 1 179 198

 قوى أمن الدولة   37 39 4 1 14 14 0 0 54 55

 التربوي  جهازال 874 906 65 69 0 0 24 23 962 997

 / 1المدني  جهازال 339 348 67 67 5 5 42 47 454 466

270 323 270 323       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3لجمارك ا         38 37

 إجمالي اإلنفاق 3,292 3,418 215 220 562 651 392 342 4,501 4,669

 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)

 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)

 .ثبوتيةعامة للمالية المستندات العندما تستلم المديرية ال
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصرا .المقدمة للعية، والطبابة وغيرها من التقديمات االجتما، 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)

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

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 .2014 مليار ليرة خالل العام 3بلغ  وقد ،هذا البند انفاق غير مبوبيتضمن  (7)

 
 
 

II.A األساسية جوراألرواتب وال  
 2015عام مليار ليرة خالل  3,418، بلغت الرواتب واألجور األساسية ق على الرواتب واألجور وملحقاتهاإجمالي اإلنفامن 

نتجت وقد في المائة(.  4مليار ليرة ) 126، أي بارتفا  قدره 2014مليار ليرة المدفو  خالل العام  3,292مبلغ  مقارنًة مع
 ،في المائة( 4مليار ليرة ) 86بقيمة والمدني  التربوي ،العسكري السلك كل منل األساسيةرواتب الالزيادة األخيرة عن ارتفا  

 .على التوالي في المائة( 3مليار ليرة ) 9و في المائة( 4مليار ليرة ) 32

  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 فة إلىالمساهمات لصالح القطاعات غير الحكومية إضا ،مالحظة: يتكون بند النفقات األخرى بشكل أساسي من التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب

 .رديات الضريبة على القيمة المضافة
 

 

 



 
 

 

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

زيادة  ةنتيج ل رئيسيبشك العسكري للسلك األساسية جورواألرواتب الفي ة في المائ 4البالغ  االرتفا  السنوي يأتي
وقوى  ،(مليار ليرة 13+قوى األمن العام )، (مليار ليرة 62+) الجيشالمدفوعات لصالح العناصر الدائمين في كل من 

تجنيد عناصر جدد أو ترقية العائدة بدورها إلى و  ،مليار ليرة( 4( وقوى أمن الدولة )+مليار ليرة 7)+ األمن الداخلي
 2مليار ليرة و 3 بقيمة للمتعاقدين والمتمرنينت الرواتب واالجور األساسية عارتف ،. عالوة على ذلك6العناصر الحاليين

نخفاض بقيمة  ،تعويضات المالبس مليار ليرة في 4قابل هذه الزيادات إنخفاض بقيمة  مليار ليرة على التوالي. مليار  2وا 
  ليرة في تعويضات النقل.

II.A..b   لتربويارواتب وأجور الجهاز 
هذا نتج . 2014 العاممع  ةً مقارن 2015 العام فيمليار ليرة  32لصالح الجهاز التربوي بقيمة  الرواتب األساسيةارتفعت 

 للتعليمزيادة في دفعات الرواتب واألجور األساسية لألساتذة المتعاقدين في المديرية العامة العن  في المائة 4اإلرتفا  بنسبة 
 كانون األول -كانون الثانيفترة  خالل ضمن هذه الفئةعدد األساتذة  نتيجة ارتفا  مليار ليرة، 28 بقيمة والتقني المهني
إرتفعت رواتب وأجور األساتذة المتعاقدين في  ،عالوة على ذلك .2014كانون األول -كانون الثانيمع فترة  ةً مقارن 2015
قابل هذه الزيادات انخفاض  مليار ليرة على التوالي. 14مليار ليرة و 21اإلبتدائي بقيمة أساتذة التعليم رواتب و  الثانويالتعليم 
مليار ليرة في رواتب  14وانخفاض بقيمة  اإلبتدائي والثانويفي رواتب األساتذة المتمرنين في التعليم مليار ليرة  25بقيمة 

 أساتذة التعليم الثانوي.

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
. من منظار توزيع 2014 لعاممقارنًة با 2015خالل العام مليار ليرة  9 بقيمة لصالح الجهاز المدني الدفعات إرتفعت

تستحوذ وزارة الخارجية والمغتربين على النسبة األعلى من إجمالي الرواتب واالجور  ،جور بحسب الوزاراتالرواتب واأل
في المائة ومجلس النواب الذي  18لتها وزارة العدل مع نسبة . وت2015 العامفي المائة خالل  21بلغت  وقدللجهاز المدني، 

 .(2)لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول رقم  الجهاز المدني أجوررواتب و في المائة من إجمالي  10شكل نسبة 

نتيجة ارتفا   رةمليار لي 8زيادة بقيمة وزارة الخارجية والمغتربين الرواتب واألجور األساسية لموظفي ، شهدت بالتحديد
مليار ليرة.  9مدفوعات الفروقات بقيمة العائد بدوره إلى الزيادة في  ،لدبلوماسيين في البعثات خارج لبنانل األساسية رواتبال

 مليار ليرة. 1وزارة العدل بقيمة المحاكم في إرتفعت رواتب وأجور موظفي  ،عالوة على ذلك

 

 

 

 

 

 

                                                 
 عن الصادرةباإلضافة إلى القرارات ، 20/5/2010تاريخ  4057ومرسوم رقم  ،30/1/2010تاريخ  3127مرسوم رقم  ،20/3/2010تاريخ  3634وفق ا لمرسوم  6

تاريخ  380قرار رقم  ،2/5/2015تاريخ  349قرار رقم  ،2/5/2015تاريخ  348قرار رقم  ،2/2/2015تاريخ  48: قرار رقم والتعليم العالي وزارة التربية والتعليم

وقد  ؛19/11/2015تاريخ  1070وقرار رقم  3/8/2015تاريخ  656قرار رقم  ،20/7/2015تاريخ  625قرار رقم  ،24/6/2015ريخ تا 595قرار رقم  ،9/5/2015
 .كتعويض عن التأخير في عملية التوظيف الموظفين المعينين حديثا   تم دفع فروقات إلى



 
 

 

 2015و 2014 من العامين كانون األول-كانون الثاني -حسب الوزارات  لجهاز المدنيارواتب وأجور . 2جدول 
النسبة من مجموع 

رواتب وأجور 

عام  الجهاز المدني

2015 

1ك -2ك  

2015 
 1ك -2ك

2014 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 66,404 74,766 21%

 وزارة العدل 62,569 63,647 18%

بمجلس النوا 32,824 33,286 10%  

 رئاسة مجلس الوزراء 29,715 29,724 9%

 وزارة المالية 28,808 29,528 8%

 وزارة الصحة العامة 21,079 20,607 6%

 وزارة االشغال والنقل 17,340 17,070 5%

 وزارة الزراعة 14,118 15,291 4%

 وزارة الدفاع 10,772 10,631 3%

 وزارة الداخلية 10,331 9,896 3%

 اخرى 45,285 43,361 12%

 المجموع 339,246 347,809 100%

II.  

II.B. ةيالوظيف منافعال 
 5بقيمة  ،ملحقاتهاو الرواتب واألجور  مدفوعاتجمالي إفي المائة من  5والتي تشكل نسبة  ،ةيتقديمات الوظيفال رتفعتا

لصالح الجهاز التربوي مات الوظيفية في التقديمليار ليرة  4بقيمة  الزيادةنتيجة  ،2015في العام  في المائة( 2مليار ليرة )
مليار ليرة في المنافع  2. قابل هذه الزيادات انخفاض بقيمة الجيشمليار ليرة في التقديمات الوظيفية لصالح  3وبقيمة 

 الوظيفية لصالح قوى أمن الدولة.

II.C. التقديمات االجتماعية 
عاكسًة ، 2015 في العاممليار ليرة  651 صل إلىلتالمائة(  في 16مليار ليرة ) 89 بقيمةالتقديمات االجتماعية  رتفعتا

 110بقيمة لصالح الجيش في الدفعات  االرتفا بشكل أساسي إلى  ذلكلصالح السلك العسكري. يعود  ديماتفي التق رتفا اال
تفعت التقديمات ار  .مليار ليرة 28قوى األمن الداخلي بقيمة  في التقديمات لصالح نخفاضا والتي قابلها مليار ليرة،

 مليار ليرة على التوالي. 1مليار ليرة و 7وقوى أمن الدولة بقيمة االجتماعية لصالح قوى األمن العام 

مليار  74بقيمة االستشفاء تقديمات )أ(  فياالرتفا  نتيجة  للجيشفي التقديمات المخصصة الزيادة  توبالتفصيل، جاء
 ،في المقابل .مليار ليرة 14بقيمة  المرض واألمومة تقديمات إضافًة إلى )ج( ،ةمليار لير  24منح التعليم بقيمة ليرة، )ب( 

 مليار ليرة. 3بقيمة  تراجعاً  شهدت تقديمات الزواج

 االنخفاضبشكل أساسي نتيجة ، 2015خالل العام مليار ليرة  28بقيمة التقديمات لصالح قوى األمن الداخلي  انخفضت
مليار ليرة  7بقيمة  والتقديمات االجتماعيةتقديمات الطبابة  كل من انخفضت .مليار ليرة 28بقيمة  االستشفاءفي تقديمات 

مليار ليرة في تقديمات  3وزيادة بقيمة  ،مليار ليرة 11زيادة في منح التعليم بقيمة  قابل ذلكمليار ليرة على التوالي.  6و
  المرض واألمومة.

كل من منح التعليم  الزيادة فيمليار ليرة نتيجة  7األمن العام بقيمة  ارتفعت التقديمات المخصصة لصالح قوى ،راً يخأ
 .2015خالل العام مليار ليرة  4ونفقات االستشفاء بقيمة 

 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 



 
 

 

II.D. الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة ات ومساهماتاشتراك 
 كانون األول -رة خالل كانون الثانيمليار لي 53لصالح تعاونية موظفي الدولة بقيمة  تهاومساهمالدولة اشتراكات  نخفضتا

 .توقيت الدفعاتوذلك نتيجة اإلختالف في مليار ليرة  270لتصل إلى  2015

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :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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