
 
 

 

I. المخصصات والرواتب وملحقاتها   

I.A. لمحة عامة 

انون كفي مليار ليرة  2,479 لتبلغ في المائة( 4) مليار ليرة 91بقيمة  1وملحقاتهاالرواتب و مخصصات ال كلفة ارتفعت
 بقيمة تفاعار  (i) وذلك نتيجة ،20152 نيسان -كانون الثانيمليار ليرة في  2,388لغ مع مب مقارنة   2016 نيسان -الثاني
في ( في المائة 4مليار ليرة ) 25 بقيمة زيادة (ii) ،في مدفوعات الرواتب واألجور وملحقاتهافي المائة(  6مليار ليرة ) 92

التحويالت انخفضت  .تعويضات نهاية الخدمةفي المائة( في  8مليار ليرة ) 7ارتفاع بقيمة  (iii)و ،معاشات التقاعد
 لى الجامعة اللبنانيةإالتحويالت تراجع نتيجة  مليار ليرة 33بقيمة  دف تغطية الرواتببه للمؤسسات العامةالمخصصة 

المركز التربوي و  مجلس االنماء واالعماركل من لى إالتحويالت  فيمليار ليرة، وذلك بالرغم من الزيادة المسجلة  52بقيمة 
  .مليار ليرة على التوالي 7مليار ليرة و 11بقيمة  واإلنماءللبحوث 

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

  
  المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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وملحقاتها، معاشات التقاعد، تعويضات نهاية الخدمة، إضافةً إلى التحويالت المخصصة  تتضمن تكلفة المخصصات والرواتب وملحقاتها مدفوعات الرواتب واالجور

  .لمؤسسات عامة بهدف تغطية الرواتب
2

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

 

 

 المخصصات والرواتب وملحقاتها

 نيسان التقرير الشهري

 2016 

 

2014 

2,102 

 

2,388 
2,479 



 
 

 

I.B. من النفقات االمخصصات والرواتب وملحقاته حصة 

 فيفي المائة  55نسبة  سجلت حيث ،3األولية كبر من النفقات الجاريةاأل الرواتب وملحقاتها المكونو مخصصات التشكل 
ضافة باإل .2016و 2015 ينمن العام نيسان -كانون الثانيفي  في المائة 66لىإوارتفعت ، 2014 نيسان -انون الثانيك
في  66لى إ 2014العام في المائة في  55من  الزيادةالسبب وراء يعود لى توظيف عناصر جديدة في الجهاز العسكري، إ

 .2016و 2014 ينالعامبين في المائة  3بنسبة  األولية قاعدة النفقات الجاريةإلى تراجع  2016المائة في العام 

كانون خالل جمالي النفقات إمن في المائة  31 نسبة الرواتب وملحقاتهاو مخصصات الشكلت جمالي النفقات، إ مقارنة  مع
من العام  نفسهاالفترة خالل في المائة  33و 2015 نيسان -كانون الثانيخالل المائة  في 34 ،2014 نيسان -الثاني
 :2016 نيسان -كانون الثانيخالل جمالي النفقات ا  النفقات الجارية األولية و  مكونات الرسم البياني التالييظهر . 2016

 2016 من العام نيسان -انون الثانيكل خال النفقات جمالي ا  و  النفقات الجارية األولية مكونات :2الرسم البياني 

 
  

 

 

II. الرواتب واالجور وملحقاتها 

مليار ليرة  1,575وذلك من  ،في المائة( 6مليار ليرة ) 93بقيمة  ى بند الرواتب واألجور وملحقاتهااإلنفاق عل إجمالي ارتفع
األساسي السبب  يعود. 20164 نيسان - كانون الثانيخالل مليار ليرة  1,668إلى  2015 نيسان -كانون الثانيخالل 

مليار  32بقيمة العسكري الجهاز و مليار ليرة  71 بقيمةلجهاز التربوي لساسية في الرواتب األ زيادةال إلى االرتفاعوراء هذا 
دات االزيهذه قابل  .الدولة تعاونية موظفيلصالح الدولة ومساهمات اشتراكات  فيمليار ليرة  29وارتفاع بقيمة ، ليرة

 مليار ليرة. 42في التقديمات االجتماعية بقيمة إنخفاض 

خالل الرواتب واألجور وملحقاتها مدفوعات  جماليإفي المائة من  72نسبة  الرواتب األساسية تشكل ،المكوناتحيث من 
المنافع و  ،في المائة( 7) النفقات األخرى ،في المائة( 15التقديمات االجتماعية ) هاتتل، 2016 نيسان -كانون الثاني

   في المائة(. 4)الوظيفية 
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 .تسديد أقساط الديون الخارجيةء كل من دفعات الفوائد وتتكون النفقات األولية الجارية من النفقات الجارية باستثنا 
4

 .نتيجة تدوير االرقام 2016 نيسانمرصد المالية العامة لشهرعن تلك المنشورة في تقرير  بشكل طفيف االرقام  تختلف هذه 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 الخدمات الخارجية.، التعديالت المحاسبية و ات، تكاليف البعثاتاألحكام والمصالحمالحظة: النفقات االخرى تتضمن التسديدات للمستشفيات، 

 

 

 



 
 

 

 نيسان -كانون الثانيخالل  في المائة 30نسبة الرواتب واألجور وملحقاتها  سجلت ،مجموع اإلنفاق األوليمقارنة  مع 
مكّونات يظهر الرسم البياني التالي  .2016و 2015 ينمن العام نفسهاالفترة  في المائة خالل 32إلى لترتفع  ،2014

 :خالل الفترة المذكورة األولياالنفاق 

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

      
  

 

 
 

 

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

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

 )مليار ل.ل.( األساسية

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 العسكري جهازال 715 747 28 31 291 249 1 0 1,035 1,027

 الجيش 455 480 17 19 225 176 0 0 697 675

 لداخلي قوى األمن ا 199 206 9 9 35 42 0 0 242 257

 قوى األمن العام  48 49 1 1 24 22 1 0 74 72

 قوى أمن الدولة   13 13 0 2 8 8 0 0 21 23

 التربوي  جهازال 276 347 21 19 0 0 0 10 297 377

 / 1المدني  جهازال 120 113 23 23 2 2 18 17 163 156

96 67 96 67       
مساهمة الدولة لصالح 

 تعاونية موظفي

   /2 الدولة

 /3الجمارك          12 12

 إجمالي اإلنفاق 1,111 1,207 72 74 293 251 87 124 1,575 1,668

 من حساب األمانات. تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة (1)
ي. إال أن توزيع المبلغ بين هذين السلكين غير إن مساهمة الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة تتوزع على المستفيدين من تقديماتها من أفراد السلكين التربوي والمدن (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)

 .ثبوتيةتلم المديرية العامة للمالية المستندات العندما تس
 (.بما فيها بدالت اللجان ورديات الضرائبتتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل اإلضافية وغيرها من التعويضات ) (4)
 سلك العسكري حصراً.المقدمة للتقديمات االجتماعية، والطبابة وغيرها من ال، 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)

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

 القطاع العام الذين ال يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
 
 

 

 

 

 

 

  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 ،لقيمة المضافةرديات الضريبة على ا ،لصالح القطاعات غير الحكومية
 

 

 



 
 

 

II.A. األساسيةجور األرواتب وال 

 نهاية معمليار ليرة  1,207 مبلغ ور األساسيةالرواتب واألج سجلت، إجمالي اإلنفاق على الرواتب واألجور وملحقاتهامن 
 نتيجةساسي أبشكل  الزيادة هذهجاءت . 2015العام  من ذاتهاالفترة  مع مقارنة  مليار ليرة  96ارتفاع قدره ب ،2016 نيسان
 انخفضتمقابل، في ال .مليار ليرة 32بقيمة  العسكريلجهاز وا مليار ليرة 71بقيمة  التربويلجهاز ل األساسيةرواتب الارتفاع 

  مليار ليرة. 6بقيمة  المدنيلجهاز ل األساسيةرواتب ال

II.A. .aرواتب وأجور الجهاز العسكري 

 مدفوعاتالفي زيادة لل بشكل رئيسي العسكري للجهاز األساسية جورواألرواتب الفي ة في المائ 4االرتفاع البالغ  يعود
من في قوى األو مليار ليرة  8العام بقيمة  منقوى األفي  ،ار ليرةملي 24بقيمة  الجيشفي  للموظفين الدائمين المخصصة

شهدت  ذلك، إلى ضافة  إو ترقية العناصر الحاليين. أنتيجة توظيف عناصر جدد وذلك  ،مليار ليرة 4الداخلي بقيمة 
مليار ليرة على  2و مليار ليرة 4بقيمة ارتفاعا   من الداخلي والجيشقوى األ كل من في للمتمرنين المدفوعات المخصصة

 3انخفاض بقيمة (ii) و ،من العاملمتمرنين في قوى األارواتب في مليار ليرة  8بقيمة  تراجع  (i)زياداتال هقابل هذ التوالي.
مجموع كانت قد سجلت  التيو الجيش  عناصرالتي يقوم بها خاصة  تلك  لبنان بعثات خارجللالعائدة في الدفعات  5مليار ليرة

 .2016يار ليرة خالل الفترة نفسها من العام لم 5لحدود  توانخفض 2015نيسان  -كانون الثانيخالل مليار ليرة  7

II.A..b  التربويرواتب وأجور الجهاز 
 ة  مقارن 2016 نيسان -كانون الثانيخالل  في المائة 26بنسبة  لصالح الجهاز التربوي األساسيةالرواتب عات و دفم ارتفعت

مليار ليرة في تسديدات  32بقيمة نتيجة االرتفاع جاء ذلك . مليار ليرة 347لى إلتصل  ،2015الفترة نفسها من العام مع 
زادت رواتب  كما .مدفوعات الفروقاتفي  مليار ليرة 28بقيمة  زيادةالو  ،سطفي التعليم االبتدائي والمتو  المتعاقدينرواتب 

رواتب الموظفين الدائمين في المديرية العامة للتعليم المهني و  مليار ليرة 10ئي بقيمة الموظفين الدائمين في التعليم االبتدا
 ،التعليم االبتدائي والثانوي لمتمرنين فيامليار ليرة في رواتب  8بقيمة  تراجعهذه الزيادات قابل مليار ليرة.  4والتقني بقيمة 

واألجور األساسية  لرواتبلما بالنسبة أعامة للتعليم المهني والتقني. المتمرنين في المديرية الفي رواتب مليار ليرة  4بقيمة و 
   .مليار ليرة 2بقيمة  فقد انخفضت التعليم الثانوي للموظفين الدائمين في

II.A..c جور الجهاز المدنيأو رواتب   
مقارنة  بالفترة نفسها من  2016 نيسان -كانون الثانيخالل  في المائة 5نسبة بالدفعات لصالح الجهاز المدني انخفضت  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ت                                                                                                                            ستحوذا ،جور بحسب الوزارات. من منظار توزيع الرواتب واألمليار ليرة 113مجموع  مسجلة   2015 العام
خالل  جور للجهاز المدنيمن إجمالي الرواتب واألمائة في ال 20بلغت إذ  ،وزارة الخارجية والمغتربين على النسبة األعلى

)لمزيد من التفاصيل، يرجى  في المائة( 10) في المائة( ومجلس النواب 19) وزارة العدلتلتها ، 2016 نيسان -كانون الثاني
 .(2مراجعة الجدول رقم 

نخفاض انتيجة بشكل أساسي ، برزاأل ضاإلنخفاالخارجية والمغتربين  ، شهدت رواتب وأجور الموظفين في وزارةبالتفصيل
 .ليرة مليار 5بقيمة  مدفوعات الفروقات
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 .لتشمل تكاليف بعثات التدريب تصنيف البعثات الخارجيةتمت إعادة  ،2016ابتداًء من نيسان  



 
 

 

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

رواتب وأجور 

 خالل الجهاز المدني

2016 

 نيسان-2ك

2016 
 نيسان-2ك

2015 
 )مليون ليرة(

 وزارة الخارجية والمغتربين 28,989 22,947 %20

 وزارة العدل 21,019 21,561 %19

 مجلس النواب 11,111 11,034 %10

 رئاسة مجلس الوزراء 9,618 9,857 %9

 وزارة المالية 9,548 10,286 %9

 وزارة الصحة العامة 6,612 6,268 %6

والنقل مة االع وزارة االشغال 6,225 5,037 %4  

 وزارة الزراعة 5,099 5,210 %5

الوطني وزارة الدفاع 3,527 3,537 %3  

 وزارة الداخلية 3,304 3,303 %3

 اخرى 14,609 14,332 %13

 المجموع 119,660 113,371 %100

II.  

 

II.B. التقديمات االجتماعية 

 نيسان -كانون الثانيخالل ار ليرة ملي 251لتسجل في المائة(  14مليار ليرة ) 42التقديمات االجتماعية بقيمة  انخفضت
 مليار ليرة 48بقيمة من العام األقوى و الجيش  كل من لصالح التدني في التقديماتيعود ذلك بشكل أساسي إلى و ، 2016

من جهة ن السبب الرئيسي وراء االنخفاض هو التفاوت في توقيت الدفعات. أالجدير ذكره على التوالي. مليار ليرة  2و
من أ جهازصالح لالتقديمات تشهد لم مليار ليرة في حين  7من الداخلي بقيمة ت التقديمات لصالح قوى األارتفع ،أخرى
 .مليار ليرة 8 بلغت قدو تغيرا   الدولة

مليار ليرة،  41تقديمات االستشفاء بقيمة )أ( في  االنخفاضالتقديمات المخصصة للجيش نتيجة في  التدني، جاء بالتحديد
مليار  1مليار ليرة و 2الزواج بقيمة  منح الوفاة ومنحانخفضت كذلك،  .مليار ليرة 9 مومة بقيمةمرض واألتقديمات ال)ب( و

مليار ليرة في منح  3وارتفاع بقيمة  الطبابةمليار ليرة في تقديمات  4ه االنخفاضات ارتفاع بقيمة ليرة على التوالي. قابل هذ
 التعليم.

 . مليار ليرة 2بقيمة تقديمات االستشفاء  التدني في نتيجة العامالتقديمات لصالح قوى األمن  تتراجع

مليار ليرة  4والمرض واالمومة بقيمة الطبابة الزيادة في تقديمات االستشفاء، نتيجة  الداخليمن التقديمات لقوى األ ارتفعت
 مليار ليرة في منح التعليم. 5. قابل هذه الزيادات انخفاض بقيمة منها لكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 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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