
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

مليار ليرة  514ليسجل  في المائة( 5مليار ليرة ) 28بقيمة  1ى المخصصات والرواتب وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي إنخفض
 إلنخفاضاهذا  جاء .20152 كانون الثانيمليار ليرة في  542 مقارنًة مع مبلغوذلك  2016 األول من العام شهرالفي 
قابل هذا االنخفاض إرتفاع جزئي في  .الرواتب واألجور وملحقاتهافي المائة( في  10مليار ليرة ) 37التراجع بقيمة  نتيجة

تغطية بهدف مؤسسات عامة التحويالت المخصصة لفي المائة(؛ و)ب(  5مليار ليرة ) 7)أ( معاشات التقاعد بقيمة 
إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء. بقيت  لمائة( وذلك نتيجة إرتفاع التحويالتفي ا 379مليار ليرة ) 3بقيمة  رواتبال

 مليار ليرة. 13لتسجل قيمة  2016تعويضات نهاية الخدمة ثابتة دون تغيير خالل كانون الثاني 

 

 2016و 2015، 2014 من األعوام في كانون الثاني المخصصات والرواتب وملحقاتها: مكّونات 1الرسم البياني 
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  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

I.B. من النفقات المخصصات والرواتب وملحقاتها حصة 
في  47، حيث سجلت نسبة 4ةاألولي النفقات الجاريةالرواتب وملحقاتها المكون األكبر من مجموع المخصصات و تشكل 
 .2016في المائة خالل كانون الثاني  49و 2015ل كانون الثاني في المائة خال 59، 2014 مع نهاية كانون الثاني المائة
النفقات الجارية قاعدة  إلى زيادةفي المائة  49في المائة إلى  59نخفاض من نسبة وراء هذا اإلالسبب األساسي يعود 
 .2016إلى عام  2015في المائة من عام  14 بنسبة رتفعتوالتي ا 5األولية

                                                 
1

لى مؤسسات عامة إوالتحويالت  ؛ويضات نهاية الخدمةتع ؛التقاعد ؛ معاشاتالرواتب واالجور وملحقاتها مدفوعات كلفة المخصصات والرواتب وملحقاتهاتتضمن ت 

 .لتغطية الرواتب
2

 .2016لشهر كانون الثاني  ةالعام ةألرقام المستخدمة هي تلك المنشورة في تقرير مرصد الماليا إن 
3

التفاوت في توقيت هو ناتج عن  2014انون الثاني السبب الرئيسي للهبوط الحاد في التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية نفقات  الرواتب واألجور  من شهر ك 

 الدفعات.
4

 تتكون النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية باستثناء دفعات الفوائد وتسديد أقساط الديون الخارجية. 
5

هذه قابل  .يات، االمواد اإلستهالكية، والتعديالت المحاسبيةالمستشفالكبير في التحويالت إلى اإلرتفاع  النفقات الجارية األولية بشكل أساسي إلى تعود الزيادة في  

 الزيادات إنخفاض بالتحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان. 

 

 

 المخصصات والرواتب وملحقاتها

  الثانيكانون  التقرير الشهري
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 كانون الثانينهاية  معئة افي الم 30 نسبة والرواتب وملحقاتها اتالمخصص شكلتفقد نفقات، إجمالي ال إلى نسبةً أما 
. 2016في المائة مع نهاية كانون الثاني  26نسبة إلى  تنخفضاو  2015في المائة مع نهاية كانون الثاني  36، 2014
فقات إلى إرتفاع إجمالي النفقات بنسبة من إجمالي النالمخصصات والرواتب وملحقاتها يعود اإلنخفاض في حصة ، كذلك
جمالي  .2016إلى عام  2015من عام  في المائة 34 يظهر الرسم البياني التالي مكونات كل من النفقات الجارية األولية وا 

 :2016 النفقات خالل كانون الثاني

 

  2016 ون الثانيانكمن النفقات األولية الجارية واجمالي النفقات في  كل مكونات :2الرسم البياني 
 

 
 

 

II. الرواتب واالجور وملحقاتها 

مليار ليرة في كانون  388وذلك من  ،في المائة( 10مليار ليرة ) 37بقيمة  الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات تإنخفض
بقيمة  فاضاإلنخ إلىلتراجع وراء هذا ااألساسي السبب  يعود. 2016مليار ليرة في كانون الثاني  350إلى  2015الثاني 

في مليار ليرة  13 بقيمةقابل هذه اإلنخفاضات ارتفاع جزئي  ألفراد الجيش.العائدة  اإلجتماعية التقديماتمليار ليرة في  67
إرتفعت الرواتب األساسية  الجيش.فراد أل األساسية رواتبالفي مليار ليرة  6 قيمةب من ضمنها زيادة ،األساسية لرواتبا

 ا.ممليار ليرة لكل منه 2التربوي بقيمة  للجهاز المدني والجهاز

 في الرواتب واألجور وملحقاتها ئة من إجمالي مدفوعاتافي الم 81 نسبة تكلفة الرواتب األساسيةلت سجمن حيث التكوين، 
في  2) والمنافع اإلجتماعية ئة(افي الم 5) المنافع الوظيفية ،ئة(افي الم 10خر  )األ مدفوعاتالها ت، تل2016 كانون الثاني

 المائة(.
، ارتفعت إلى 2014 كانون الثاني خاللئة افي الم 26شكلت الرواتب واألجور وملحقاتها إجمالي اإلنفاق األولي، نسبًة إلى 

يظهر الرسم البياني . 2016في المائة خالل كانون الثاني  22انخفضت إلى ثم ، 2015 خالل كانون الثانيفي المئة  36
 .6لفترة قيد الدرسخالل ا األولي نفاقمكّونات اإلالتالي 
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عام المائة من  في 50بنسبة   التي ارتفعت إجمالي النفقات األولية زيادة قاعدةحصة الرواتب واألجور وملحقاتها من اإلنفاق األولي إلى انخفاض السبب وراء يعود  

  .2016إلى عام  2015

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
  نفقات مهام، وتعديالت محاسبية وخدمات خارجية. تجدر اإلشارة إلى أن حساب النفقات األخر  يتتضمن تسديدات إلى المستشفيات، نفقات أحكام ومصالحات، 

 

 

 



 
 

 

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

 
      

  
 

 
 2016و 2015 العامين من كانون الثاني - الرواتب واألجور وملحقاتهامكونات : 1جدول 

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

 )مليار ل.ل.( الرواتب واألجور

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 العسكري جهازال 181 190 7 10 90 7 0 0 278 207

 الجيش 114 120 4 5 69 2 0 0 187 126

 قوى األمن الداخلي  52 54 2 2 14 3 0 0 68 60

 قوى األمن العام  12 13 0 0 6 1 0 0 18 15

 قوى أمن الدولة   3 3 0 2 1 1 0 0 5 7

 التربوي  جهازال 58 60 6 5 0 0 0 10 65 75

 / 1المدني  جهازال 30 33 5 5 1 0 6 3 42 41

20 0 20 0        
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك           3 3

 غير مصنف         0 4

 إجمالي اإلنفاق 269 283 19 19 91 8 6 34 388 350

 من حساب األمانات. تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)
ر المبلغ بين هذين السلكين غيإن 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)

 .وتيةثبعندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات ال
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 حصراً. سلك العسكريالمقدمة 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 النفقات االخرى لألجهزة غير العسكرية تدفع  (6)

لوطني للضمان االجتماعي لتأمين التغطية لموظفي ( مساهمة الدولة )بصفة رّب عمل( في الصندوق ا3القضاة، المساعدون القضائيون وقضاة المحاكم الشرعية، و)

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 

II.A األساسية جوراألرواتب وال  
 كانون الثانيخالل مليار ليرة  283، بلغت الرواتب واألجور األساسية إجمالي اإلنفاق على الرواتب واألجور وملحقاتهامن 

 بشكل أساسي نتيجة تقدم جاء هذا االرتفاع .2015العام  منالفترة المماثلة  عنمليار ليرة  13أي بارتفاع قدره  2016

  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
المساهمات  ،المؤسسات العامة لتغطية الرواتب مجلس االنماء واإلعمار، التحويالت إلى مالحظة: يتكون بند النفقات األخر  بشكل أساسي من التحويالت إلى

 .إضافة إلى األدوية ،رديات الضريبة على القيمة المضافة ،لحكوميةلصالح القطاعات غير ا
 

 

 



 
 

 

المدني والتربوي  ينفي الجهاز الرواتب األساسية  عت، ارتفكذلكمليار ليرة.  9بحوالي  العسكري جهازلل األساسيةرواتب ال
 ا.ممليار ليرة لكل منه 2بقيمة 

 
II.A. .aواتب وأجور الجهاز العسكرير 

إلى ارتفاع المدفوعات للعناصر  بشكل رئيسي العسكري للجهاز األساسيةرواتب الفي ة في المائ 5 ةالبالغ تعود الزيادة
تجنيد عناصر جدد مليار ليرة وهي عائدة بدورها إلى  2مليار ليرة وقو  األمن الداخلي بقيمة  5الدائمين في الجيش بقيمة 
على ذلك، إرتفعت المدفوعات المخصصة للعناصر المتمرنين في قو  األمن الداخلي  عالوةً  .أو ترقية العناصر الحاليين

مليار ليرة في مدفوعات البعثات  2قابل هذه الزيادات تراجع بحوالي  مليار ليرة على التوالي. 2مليار ليرة و 4والجيش بقيمة 
 المخصصة للعناصر المتمرنين في قو  األمن العام. رواتبال مليار ليرة في 1ض بقيمة نخفااخارج لبنان و 

  

II.A..b   التربويرواتب وأجور الجهاز 

مقارنًة مع الفترة نفسها خالل  2016ئة في كانون الثانيافي الم 3بنسبة  الجهاز التربوي لصالحالرواتب األساسية  ارتفعت
يم االبتدائي جاء هذا االرتفاع نتيجة الزيادة في رواتب الموظفين الدائمين في التعل .ليرة مليار 60 لتصل إلى 2015 العام

قابل هذه الزيادات  مليار ليرة. 1 والموظفين الدائمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بقيمة مليار ليرة 6بقيمة 
 .االبتدائي والثانوي ينن في التعليماألساتذة المتمرنيفي رواتب مليار ليرة  4بحوالي  تراجع

 

II.A..c  جور الجهاز المدنيأو رواتب   
مقارنًة بالفترة  2016 كانون الثانيخالل في المائة(  8)مليار ليرة  2المدني بحوالي  الجهازعات لصالح و دفمت الرتفعا

وزارة الخارجية والمغتربين على النسبة  تستحوذ ،من منظار توزيع الرواتب واالجور بحسب الوزارات .2015نفسها من العام 
 كانون الثاني فيمن إجمالي رواتب وأجور الجهاز المدني في المائة  34 مع نسبةجور جمالي الرواتب واألإاألعلى من 

يرجى مراجعة الجدول رقم لمزيد من التفاصيل، ) (في المائة 8)ومجلس النواب  (في المائة 16)تليها وزارة العدل  ،2016
2). 

نتيجة الزيادة في الرواتب األساسية االبرز  رتفاع، شهدت رواتب وأجور الموظفين في وزارة الخارجية والمغتربين االحديدالتب
 .مليار ليرة 4بقيمة  مدفوعات الفروقات ارتفاعإلى  ابدوره ةالعائد، في البعثات خارج لبنانللدبلوماسيين 

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

رواتب وأجور 

 الجهاز المدني

2ك  

2015 
 2ك

2014 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 7,354 10,976 34%

 وزارة العدل 5,319 5,348 16%

 مجلس النواب 2,742 2,753 8%

 رئاسة مجلس الوزراء 2,445 2,466 8%

 وزارة المالية 2,396 2,574 8%

 وزارة الصحة العامة 1,699 1,583 5%

والنقلالعامة وزارة االشغال  1,516 387 1%  

 وزارة الزراعة 1,226 1,310 4%

الوطني وزارة الدفاع 913 859 3%  

 وزارة الداخلية 841 810 2%

 اخرى 3,831 3,566 11%

 المجموع 30,281 32,643 100%

II.  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة 

 



 
 

 

II.B. ات االجتماعيةالتقديم 

 ،2016 كانون الثاني فيمليار ليرة  8 صل إلىلت( في المائة 92)مليار ليرة  83 قيمةالتقديمات االجتماعية ب نخفضتا
التقديمات انخفضت مليار ليرة.  67بقيمة  الجيشلصالح  بشكل أساسي نتيجة االنخفاض في التقديمات اإلجتماعية

التقديمات بقيت  مليار ليرة على التوالي. 4مليار ليرة و 11وقو  األمن العام بقيمة  لصالح قو  األمن الداخلي االجتماعية
 .الدولة دون أي تغيير يذكرمن العائدة لقو  أاالجتماعية 

)ب( و مليار ليرة 52نفقات االستشفاء بقيمة )أ(  اإلنخفاض فيعن  للجيشالتقديمات المخصصة في  تراجعال نتج، بالتحديد
 . مليار ليرة 14يمة منح التعليم بق

 5مليار ليرة و 6نح التعليم بقيمة في نفقات االستشفاء وم نخفاضاال نتيجة التقديمات لصالح قو  األمن الداخلي تتراجع
 ليرة على التوالي. يارمل

 1 يم وبقيمةمليار ليرة في منح التعل 3لقو  األمن العام فقد نتج بشكل أساسي عن إنخفاض بقيمة التقديمات  أما التراجع في
 في نفقات اإلستشفاء.مليار ليرة 

 

II.C. الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة ات ومساهماتاشتراك 
ال  مقابل 2016مليار ليرة خالل كانون الثاني  20إلى  لصالح تعاونية موظفي الدولة تهاومساهمالدولة اشتراكات ارتفعت 

 . 2015شي خالل كانون الثاني 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 :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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