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ناحيلف لساب دهعم هردصُي2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشمل طّسبم حرش وه بّيتكلا اذه
.ىلوألا ةنسلل ةينانبللا ةيلاملا ةرازو يف يداصتقالاو يلاملا

هتابجاوو هقوقح لوـح نِطاوملا ةيعوتل ةفداهلا ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةسلس نمض ّبيتكلا عقي
.ةينطاوملا هتفاقثو ةيفافشلا زيزعتو ةيساسألا تالماعملا ضعبب هـمايق ليهستو

.2202 - ةينانبللا ةيلاملا ةرازو - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعمل ةظوفحم قوقحلا عيمج ©
9-2-7309-3599-879 NBSI
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2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

ةــيلاملا ةرازو يف يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم مزتلإ ،8102 ماعلا ذنم
 .”نِطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم“ـب فرعُت ةنزاوملا نوناق نع ةطسبم ةغيص رادصإ ةــينانبللا

طّسبمو لهس لكشب حرشي ّبيتُك نيمتهملا يديأ نيب عضن نأ انّرسُي ،ىلوألا ةنسللو
،اهليدعتو اهتشقانم لبقو باونلا سلجم ىلإ تدرو امك ةماعلا ةنزاوملا عورشم
ةنراقم مهل حمست ةنِطاوملاو نِطاوملل ةماه ىرخأ ةقيثو ريفوت انم ًامازتلا كلذو
دعب ةنزاوملا ىلع تأرط يتلا تاّريغتلا ّعبتت يلاتلابو هرارقإّ مت امب ”عورشملا“
.باونلا سلجم يف اهتشقانم

ةينورتكلالا ةصنملا ىلع تدرو امك ،2202 ةنزاوم عورشم ماقرا ليلدلا اذه ضرعي
.ةيلاملا ةرازول

ديهمت



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع44
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع ينُب يتلا سسألا
2202 ةنزاوم عورشم

ةبوجأو ةلئسأ ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا تايوتحملاةمئاق

ةماعلا ةنزاوملا نع
؟ةنزاوملا فّرعُت فيك.1
؟ةنزاوملا رارقإو دادعإل ةيسيئرلا لحارملا يه ام.2

اهتيمهأو ”نِطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم“
؟اهنم فدهلا ام ؟نِطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم يه ام.1
؟يلودلا عمتجملا اهبّ متهي اذامل.2
؟ةنزاوملا عورشم  نينطاوملاو تانطاوملل حرشت ةـّيفاضإ ةقيثو رشن ةيمهأ ام.3

؟ةماعلا ةنزاوملا ةّيفافش تارشؤم يف نانبل فينصت ىلع كلذ ريثأت امو

راصتخاب2202 ةنزاوم عورشم

2202 ماعلا ةنزاوم عورشم اهيلع ينُب يتلا سسألا
ةيداصتقا وركاملا تارشؤملا.1
2202 ةنزاوم عورشم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا.2

تاءارجإلاو2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
نِطاوملاّ مهت يتلا

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا
)يفيظولا فينصتلا( ةيساسألا رشعلا فئاظولا بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا .1
)يداصتقإلا فينصتلا( ةقفنلا ةعيبط بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا .2
)يرادإلا فينصتلا( اهقفنُت يتلا ةهجلا بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا .3

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا

2202ماعلل رّدقُملا زجعلا

ماعلا نيدلا
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5 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

ةماعلا ةنزاوملا نع

؟ةنزاوملا فّرعُت فيك|1
يعيرشت كص“ اهنأب ةلودلا ةنزاوم ةيمومُعلا ةبساحملا نوناق نم3 ةداملا تفّرَع
 .”قافنإلاو ةيابجلا هبجومب زاجُتو ةلبقم ةنس نع اهتادراوو ةلودلا تاقفن هيف رّدقُت
تاداريإلاو تاقفنلا عيزوت أدبم دمتعت ”دونب“ ةنزاوم يه نانبل يف ةنزاوملا

)يرادإ فينصت( تاسسؤمو تارادإ نم ةيموكحلا تادحولا ساسأ ىلعً ايونس
دقو )يفيظو فينصت( لاغشألاو تامدخلاو علسلا ىلع فرصلا ضارغأ قفوو
 .)يداصتقا فينصت( ةقفنلا ةعيبط بسحب تاقفنلا عيزوت رهظتً ارخؤم تتاب

n

n

ةيلاملا ةرازو يف ةشقانملاو سردلا
تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةيريدم :لوؤسملا

ةنزاوملا عورشم
ةنزاوملا عورشم ريضحتو اهنزاوت نيمأتو ةنزاوملا ديحوت
ءارزولا سلجم ىلإ هتلاحإو
ةيلاملا ةرازو :لوؤسملا
سلجم ىلإ هتلاحإو هقيدصت ،هليدعت ،ةنزاوملا عورشم سرد
باونلا
ءارزولا سلجم :لوؤسملا

ةعباتم ةيناكمإ ىلع ينانبللا روتسدلا نم68 ةداملا تّصن
عم يهتني يئانثتسا دقع لالخ ةنزاوملا عورشم ةسارد
ذختت نأ ىلع ،ةنزاوملا ةنس نم يناثلا نوناك رهش ةياهن
.ةلهملا هذه لالخ اهب تبلا مدع لاح يف تاءارجإ ةموكحلا

؟ةنزاوملا رارقإو دادعإل ةيسيئرلا لحارملا يه ام|2

 تارادإلا ىلإ ةنزاوملا ميمعت لاسرإ
ةيلاملا ريزو :لوؤسملا

ناسين1 نم
ناسين51 ىلإ

 ناسين51 نم
رايأ13 ىلإ

ناريزح1 نم
زومت13ىلإ

بآ1 نم
بآ13 ىلإ

لوليأ1 نم
لوليأ03 ىلإ

1 ت51 نم
1 ك13 ىلإ

نم2 ك ةياهن
ةقحاللا ةنسلا

ةنزاوملا ميمعت ىلعً ءانب تانزاوملا ريضحت
ةينعملا ةئيهلا وأ ةماعلا ةسسؤملا وأ ةماعلا ةرادإلا :لوؤسملا

باونلا سلجمل ةماعلا ةئيهلا يف قيدصتلاو سردلا
باونلا سلجم :لوؤسملا
ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشنو ةنزاوملا نوناق عيقوت
ةيروهمجلا سيئر :لوؤسملا

ةنزاوملاو لاملا ةنجل يف ةنزاوملا عورشم ةشقانمو سرد
ةنزاوملاو لاملا ةنجل :لوؤسملا



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع66
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع ينُب يتلا سسألا
2202 ةنزاوم عورشم

ةبوجأو ةلئسأ ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا اهتيمهأو ”نِطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم“

نيناوق نع وأ نيناوق عيراشم نع ةطّسبُم ةغيص يه نِطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم
ىلإ نينطاوملاو تانطاوملا لوصو ليهست فدهب عَضوت ،ةماعلا تانزاوملا
نكّمتف ،ةيفافشلا جهن ةقيثولا هذه سّركت ً.ايروتسدً اّقح اهرابتعاب تامولعملا
نوناق ىوتحم ىلع فرّعتلا نم ،ءاوس ٍّدح ىلع صّصختملا امك يداعلا نِطاوملا
تاداريإلاو تاقفنلا ماقرأ ليلحتو ةءارق نمو ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا
.مهتايح يف رثؤتو مهمّهُت يتلا عيضاوملا نم اهريغو ماعلا نيدلاو زجعلا تاريدقتو
نينِطاوملاو تانِطاوملل حرشت ةـّيفاضإ ةقيثو رادصإ ةيفافشلا ريياعم ضرفت
متي نأ لبقو ةـّيذيفنتلا ةطلسلا هتعضو امك ”ةماعلا ةنزاوملا عورشم“ ىوتحم
ةلءاسمو اهبابسأو تاليدعتلا عبتتب حمسي امب ،ةـّيعيرشتلا ةطلسلا لبق نم هليدعت
.تانـّيبلاو ةـّجحلا ةدعاق ىلع ةـّيعيرشتلاو ةـّيذيفنتلا نيتطلسلا

”نِطاوملا ةنزاوم دادعإ ليلد“ .pihsrentraP tegduB lanoitanretnI(، 2102(ةنزاوملل ةيلودلا ةكارشلا ةمّظنم *
fdp.ediuG-tegduB-nezitiC/sdaolpu/tnetnoc-pw/gro.tegdublanoitanretni.www//:sptth
”ةيلاملا ةيفافشلا ةعرش“ .dnuF yratenoM lanoitanretnI(، 9102(يلودلا دقنلا قودنص**
ycnerapsnart-lacsfi/seicilop-lacsfi/scipoT/ne/gro.fmi.www//:sptth
.tnempoleveD dna noitarepo-oC cimonocE rof noitazinagrO(، 0102(ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم***
”نِطاوملا تانزاوم رادصإ“
fdp.83407184/gnitegdub/vog/gro.dceo.www//:sptth

؟اهنم فدهلا ام ؟نِطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم يه ام|1

n

n

ً،اصوصخ ةماعلا تانزاوملاب ةّقلعتُملا كلتو ةـّيلاملا تامولعملا ىلإ لوصولاب قحلا
ديدحت كلذ لمشيو مهتاموكح ءادأ مييقت نم نينطاوملا نيكمتل ساسأ طرش وه
عضو تايلآو ةماعلا دراوملا قافنإ ةهجو ،ةنادتسإلا تارارقو ،ةيبيرضلا تاسايسلا
.قافنإلا تايولوأ

ةنزاوملا نوناق يف ةجردُملا تانايبلاو تامولعملا ةحاتإ ىلع قحلا اذه رصتقي ال
تاررُقم ريسفتو ةماعلا ةيلاملا عقاو ضارعتسا رمألا يعدتسي امنإ ،عيمجلل
ةغايصلا نع ةديعبو ،ةحضاو ،مهفلا ةلهس ،ةطّسبُم ةغيصب ةماعلا ةنزاوملا
.ةيديلقتلا
ةيلودلا ةكارشلا ةّمظنم اهنمو ةيلودلا تامظنملا مظعم دّدشت ،أدبملا اذه نمً اقالطنا
،***ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمو ،**يلودلا دقنلا قودنص ،*ةنزاوملل

؟يلودلا عمتجملا اهب ّمتهي اذامل|2

n

n

n



7 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

.1202 ماعل9/001 و9102 ماعل6/001 ,7102 ماعل3/001 ,5102 ماعل2/001 :ةنزاوملا ةيفافشل نانبل رشؤم*

نانبل رشؤم يّندت ىلإ*1202 ماعلل ةنزاوملا ةيفافشل ةيلودلا تافينصتلا ريشت
ىرخأ ةيبرع نادلبب ًةنراقم كلذكو )54/001( يملاعلا طّسوتملاب ًةنراقم )9/001(
ةيدوعسلا ةيبرعلاةكلمملاو )84/001( برغملاو )34/001( رصمو )16/001( ندرألا لثم
)32/001(.
ةنزاوم“ ةنزاوملا نوناق نم ةطسبم ةخسن رشن نانبل مزتلا ،8102 ماع ذنم
،ماهسإلا يفو ،ةماعلا ةيلاملا ةيفافش زيزعت همازتلا مجرتيل ”نِطاوملاو ةنِطاوملا

عقوم نيسحت يف ،لذبُت يتلا ىرخألا دوهجلا بناج ىلإ ،طّسوتملا ىدملا يف
.ةنزاوملا ةيفافش رشؤم ّملس ىلع نانبل
ةطسبملا ةخسنلا يه ىلوألا :قئاثولا نم نيعون رشن ةرورض ةـّيلودلا ريياعملا دّدحُت
 .ةنزاوملا نوناق عورشم نم ةطسبملا ةخسنلا يه ةيناثلاو ،ةماعلا ةنزاوملا نوناق نم
شاقنو ةسارد ءانثأ ةنزاوملاب ةّقلعتملا تامولعملا ىلإ لوصولا ليهست مهاسي
كارشإ يف هيلع ةقفاوملا لبقو ةيعيرشتلا ةئيهلا لبق نم نوناقلا عورشم
ىلإ ةفاضإلاب .تارارقلا ذاختا ةيلمع لحارم نم ةـّيساسأ ةلحرم يف نينطاوملا
ةحضاو ةروص نيوكت سانلل نكمي ثيح ةيندملا ةيبرتلاو ةيلاملا ةفاقثلا ريوطت
.ةماعلا لاومألا ةرادإ ةيفيك نع ةلماكو
،اهينطاومو ةموكحلا نيب لصاوتلا ةنزاوملا عورشم نع ةطسبم ةخسن رشن زّزعي
تاداريإ نم هليصحت يونت امو ةموكحلا ةيؤر ىلع عالطالاب نينطاوملل حمسيو
مامأ لاجملا حسفي ذإ رارقلا ةعانص يف ةيلومش نمؤي امك ،اهقافنإ يأترت فيكو
ةنزاوملا لوح تاشقانملا يف ةلعافلا ةكراشملاو مهيأرب ءالدإلل نينطاوملا
ةحضاو ةيؤر ءوض ىلعو ةنزاوملا رارقإ لبق مهتايصوت ميدقت لالخ نم كلذو
دراوملا ةرادإ ىلعً اباجيإ رثؤي نأ كلذ نأش نمو ،تاءارجإلاو ماقرألل ةنراقمو
.تامدخلا ميدقت يف ةدوجلاو

 نينطاوملاوتانطاوملل حرشت ةـّيفاضإ ةقيثو رشن ةيمهأ ام|3
يف نانبل فينصت ىلع كلذ ريثأت امو ؟ةنزاوملا عورشم
؟ةماعلا ةنزاوملا ةـّيفافش تارشؤم

n

n

n

n

n

كارشإ ضرغب ”نِطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم“ رشن ةرورض ىلع يلودلا كنبلاو
ةموكحلا تابراقم لوح ماعلا شاقنلا يف ةيلاّعف رثكأ لكشب تانطاوملاو نينطاوملا
.مهمامأ ةحاتملا صرُفلا ىلعو مهلبقتسم ىلع يساسأ ريثأت اهل يتلا عيضاوملل



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع88
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع ينُب يتلا سسألا
2202 ةنزاوم عورشم

ةبوجأو ةلئسأ ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا راصتخاب2202 ةنزاومعورشم

ىلإ ةفاضإلاب2202 ماعلا ةنزاوم عورشم يف ةدراولا ماقرألا هاندأ لودجلا ّنيبُي
.ىرخألا تادراولاو تاقفنلا

نوناق عورشم
1202 ةنزاوم

نوناق عورشم
2202 ةنزاوم

39,109

32,915

7,762

2,895

17,227

3,382

1,648

6,193

47,328

44,183

23,616

3,570

1,200

15,796

3,145

-8,219

13,425

10,472

4,898

922

3,766

470

413

2,953

18,259

17,524

10,443

2,986

120

3,974

735

-4,834

ةبقترُملا تاداريإلا

ةيبيرضلا تاداريإلا

لاومألا سوؤرو حابرألاو لخدلا ىلع ةبيرض

كالمألا ىلع ةبيرض

تامدخلاو علسلا ىلع ةيلخادلا موسرلا

ةيلودلا تالدابملاو ةراجتلا ىلع موسرلا

ىرخألا ةيبيرضلا تاداريإلا

ةيبيرضلا ريغ تاداريإلا

ةبقترُملا تاقفنلا

ةيراجلا تاقفنلا

اهتاقحلمو عفانملاو روجألاو بتاورلا

ةيلخادلا ضورقلا ىلع دئاوف

ةيجراخلا ضورقلا ىلع دئاوف

ىرخأ ةيراج تاقفن

ةيرامثتسالا تاقفنلا

 زجعلا

 نوناق
0202 ةنزاوم ).ل.ل رايلم(

13,395

9,966

4,129

837

3,862

691

445

3,429

18,231

17,738

9,934

1,061

3,633

3,110

493

-4,836

 :عجارملا
0202 ةقحلملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق
2202و1202 يماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم



9 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

نوناق عورشم
1202 ةنزاوم

نوناق عورشم
2202 ةنزاوم

 نوناق
0202 ةنزاوم ).ل.ل رايلم(

1,502

*5,250

568

1,500

ةبقترُملا ةنيزخلا تاداريإ

نانبل ءابرهك ةسسؤمل ةنيزخلا فلس

 ةبقترُملا ىرخألا ةنيزخلا تاقفن

779

1,500

**2,116

:ةظحالم
 .فرصلا رعس تارّيغت ةهجاومل يطايتحا غلبم ىلا ةفاضإلاب*
ةنيزخلا تاقفن رّدق يذلا9102 رايأ32 خيرات1ص/4821 مقر ةيلاملا ريزو ميمعت ىلعً ءانب مقرلا اذه باستحاّ مت **
.ةنزاوملا عورشم ةكلذف يف لّدعُملا مئاقلا يلحملا جتانلا نم ةئملا يف73.2 ةبسنب0202 ماعل ةبقترُملا ىرخألا

 :عجارملا
0202 ةقحلملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق
2202و1202 يماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم
2202 ماعل ةماعلا ةنزاوملا نوناق عورشم لوح ريرقت ،ةيلاملا ةرازو ةينانبللا ةيروهمجلا

ريغ ماقرأ
ةروشنم

ريغ ماقرأ
ةروشنم



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع1010
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع ينُب يتلا سسألا
2202 ماعلا ةنزاومعورشم

2202 ماعلا ةنزاومعورشم اهيلع ينُب يتلا سسألا

تارشؤملاو تاداريإلاو تاقفنلل ةيلاملا ةرازو تاريدقت ىلع ةماعلا ةنزاوملا ىنبُت
.دالبلا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا تارّوطتلا رابتعالا نيعبً ةذخآ ةيداصتقا وركاملا

)%( ةيوئملا ةبسنلاب - يقيقحلا يداصتقالا ومنلا

6102

يريدقت0202 ماعلا لدّعم*

،2202 يلودلا دقنلا قودنص تانايب :عجرملا

ةيداصتقا وركاملا تارشؤملا|1

1.58

)%( ةيوئملا ةبسنلاب -يونسلا مخضتلا لدعم

81029102

،ماقرألاب مخضتلا ،)SAC( ءاصحإلل ةيزكرملا ةرادإلا :عجرملا
ne-ipc/ne-scitsitats-cimonoce/php.xedni/bl.vog.sac.www//:ptth

47

02021202

145

7102

0.78

8102

-1.70
-7.16

9102

-22.00

0202*

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report?c=446,&s=NGDP_RPCH,
&sy=2016&ey=2022&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 

224



11 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

)2202 رايأ13 ةياغل9102 لوألا نيرشت1 نم( نانبل يف فرصلا رعس روطت

28.9

19.2

9.6

28.8

21.8

7.0

32.0

20.0

11.4

30.0

19.0

10.2

28.2

20.8

7.5

يلامجإلا يلحملا جتانلا نم تاداريإلا يلامجإيلامجإلا يلحملا جتانلا نم تاقفنلا يلامجإ

ةفريص فرص رعسءادوسلا قوسلا يف لجسملا فرصلا رعس

 يلامجإلا يلحملا جتانلا نمزجعلا ةبسن

)%( ةيوئملا ةبسنلاب - يلامجإلا يلحملا جتانلا نم تاداريإلاو تاقفنلا يلامجإ

.يلودلا دقنلا قودنص تاريدقت يف تدرو امك0202 ماعلل يداصتقالا ومنلا ةبسن ىلعً ءانب0202 ماقرأ باستحا مت *

9102و8102 ,6102,7102 ماوعألل ”ةماعلا ةيلاملا دصرم“ ريراقت :عجرملا

61027102810291020202*

gro.etararil.www:عجرملا

50-2202 1202 0202 9102

40,000

35,000

30,000

25,500

20,000

15,000

10,000

5,000

0,000

يمسرلا  فرصلا رعس

http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/PFR

1,515



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع1212
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع ينُب يتلا سسألا
2202 ماعلا ةنزاومعورشم

 دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا|2
2202 ةنزاوم

نّوكت ةيداصتقاو ةيلام تايضرف ةيلاملا ةرازو عضت ،ةماعلا ةنزاوملا دادعإ دنع
.ةقحاللا تاونسلل ةبقترملا تادراولاو تاقفنلا ريدقتب حمست يتلا سسألا
ّلك ىلإ ةّيلاملا ريزو هلسرُي يذلا ةماعلا ةنزاوملا ميمعت يف تاـّيضرفلا هذه رشنُت
تارّوطتللً اقفو يرود لكشب تاـّيضرفلا هذه ميويتب ةيلاملا ةرازو موقتو ،تارادإلا
 .دالبلا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا

2202 ماعل ةماعلا ةنزاوملا نوناق عورشم لوح ريرقت ،ةيلاملا ةرازو ةينانبللا ةيروهمجلا :عجرملا

ةماعلا ةنزاوملا دادعإ يف ةدمتعملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاـّيضرفلا

).ل.ل رايلم( يلحملا جتانلا يلامجإ

يلحملا جتانلا يلامجإ
)يكريمأ رالود رايلم(

)%( يقيقحلا ومنلا

)%( كلهتسملا راعسأ رشؤم

)%(شامكنالا لماعم

)%(مخضتلا

)%(يمسإلا ومنلا

فرصلا رعسل يطسولا لدعملا

224,964

22.31

-2.0

130.0

120.0

115.6

10,083

440,255

22.01

3.0

90.0

95.7

-

2022 2021 0202 2019

80,736

51.0

-4.2

2.9

4.0

3.2

-0.4

1,584

104,343

26.45

-28.2

84.3

80.0

29.2

3,945



13 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

؛نيفلكملا ىلع ةبجوتملا موسرلاو بئارضلا طيسقت
ةمئاد ةقاعإب اوبيصأ نيذلا نيمدختسملاو نيفظوملا بتاور ءافعإ
 ؛روجألاو بتاورلا ىلع ةبيرضلا نم توريب أفرم راجفنا ةجيتن
موسر نم توريب أفرم راجفنا يف اوضق نيذلا نيينانبللا ةثرو ءافعا
.لاقتنالا

طيسقت
 تاءافعاو

ةيبيرض

n

n

n

؛ةيعانصلا تاسسؤملل لخدلا ةبيرض ىلع مسحلا
؛لخدلا ةبيرض نم ةئشانلا تاكرشلا ءافعإ
؛يراجتلاو يعانصلا نيعاطقلا يف رامثتسالا ىلع زيفحت
راجفنا ةجيتن يئاهن لكشب لمعلا نع تفقوت يتلا تاسسؤملا ءافعإ
لاح يف3202 ,2202 ,1202 ماوعألا نع لخدلا ةبيرض نم أفرملا
؛اهلامعأ ةلوازم ىلإ تداع
ةدمل ةبيرضلا نم ةيبنجألا تالمعلاب ةديدجلا عئادولا دئاوف ءافعإ
 .تاونس سمخ

رامثتسالا
لامعألاو

n

n

n

n

n

؛فيلكتلل ةعضاخلا لاومألا ىلع يلصف حيرصت
؛روجألاو بتاورلا ىلع لخدل ةبيرض عفد طورش ليدعت
ةلمعلاب ةددحملا تاداريإلا ىلع بئارضلاو حابرألاو صصحلا ءافيتسا
؛اهنيع ةلمعلاب ،ةيبنجألا
 .ةبجوتملا موسرلاو ينانبللا رفسلا زاوج ةيحلاص ةدم ليدعت

مازتلالا
يبيرضلا

ةيابجلاو

n

n

n

n

؛ضفخملا بتارلا غلبم ساسأ ىلع ةبيرضلا باستحا
.ةماعلا تارادالا يفظومل ةيعامتجا ةدعاسم ءاطعإ

ةدناسملا
ةيعامتجالا

n

n

اهميظنت متي ةديازم لالخ نم ةيصوصخلا ةلودلا كالمأ ريجأت ةيناكمإ
عيب يف قحلا ةحايسلا ةرازو ءاطعإو ،ماعلا ءارشلا نوناق ىلإً ادانتسا
.ةيبنجألا ةلمعلاب عفدلا ةقبسم ةيحايسلا تاجتنملا

ةلودلا تاداريإ
n

يف ةدراولا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاهّجوتلا زربأ
نِطاوملا ّمهت يتلا تاءارجإلاو2202 ةنزاوم عورشم

تاءارجإلا



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع1414
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع تينُب يتلا سسألا
0202 ماعلا ةنزاوم

ىرخا تاءارجا
موسرلاو بئارضلا طيسقت لالخ نم ماعلا عاطقلا نع يلاملا ءبعلا فيفخت نمضتت
؛ماعلا عاطقلا نم اهريغو ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا ىلع ةبجوتملا
لمعت يتلا تادعملاو ةزهجألا ءافعإ قيرط نع ةليدبلا ةقاطلا مادختسا عيجشت
؛يكرمجلا مسرلا نمو ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا نم ةيسمشلا ةقاطلا ىلع
؛مدرلل يئاوشعلا يمرلا نم دحلل ةلقنتم نحط تالآ ريفوتب تايدلبلا تاداحتا مازلإ
؛ةدروتسملا عئاضبلا ىلع يكرمج مسر ضرف لالخ نم ةينطولا ةعانصلا ةيامح
ةماقإلا ةمس مسر نم نانبل ىلا ةدفاولا ةيضايرلاو ةيحايسلا تاعومجملا ءافعا
.طورش نمض رورملاو

n

n

n

n

n



15 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

ل.ل رايلم823,74 وه2202 ماعل ةردّقملا تاقفنلا عومجم

ًايونس تاقفنلا عيزوت أدبم دمتعت يأ ”دونب“ ةنزاوم يه نانبل يف ةماعلا ةنزاوملا
 :ساسأ ىلع
ةيامح ،ميلعتلا ،ءافشتسالا ً:الثم( ةماعلا لاومألا اهلجأل قفنتُ يتلا ةفيظولا )1(

اذه ؛يلودلا دقنلا قودنص تافينصتلً اقفو ةدّدحم فئاظولا هذهو ؛)... ةئيبلا
.*يفيظولا فينصتلاب ىمّسُي ام

،روجأو بتاور ً:الثم( ةيليغشتلا وأ ةيراجلا تاقفنلا )أ( ناعون يهو ةقفنلا ةعيبط)2(
ً:الثم( ةيرامثتسالا تاقفنلا )ب(و )... نيدلا دئاوف ،ةيكالهتسا تامدخو داوم
فينصتلاب ىّمسي ام اذه ؛)... تازيهجتلا ءارش ،ةيتحتلا ىنبلا ،روسجلا ءانب
.يداصتقالا

ام اذه ؛)... رامعإلاو ءامنإلا سلجم ،ةحصلا ةرازو ً:الثم( اهقفنت يتلا ةهجلا)3(
.يرادإلا فينصتلاب ىّمسي

ةيساسألا رشعلا فئاظولا بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا|1
.ل.ل رايلم-)يفيظولا فينصتلا(
16 345.0

15 700.1

4 208.0
2 902.82 660.32 489.52 430.6

413.1148.730.2

ةيامحلا
ةيعامتجالا

تاطلسلا
ةماعلا
تامذخلاو

ةماعلا

ميظنتلاةحصلاعافدلا
نمألاو
ماعلا

نوؤشلا
ةيداصتقالا

ةيامحميلعتلا
ةئيبلا

نايدألا
ةفاقثلاو
هيفرتلاو

ناكسإلا
قفارملاو
ةيعمتجملا

،يلودلا دقنلا قودنص بسح فينصتلا*
URL: https://blog-pfm.imf.org/files/budget-classification-1.pdf 

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم :عجرملا



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع1616
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع ينُب يتلا سسألا
2202 ةنزاوم عورشم

 ةقفنلا ةعيبط بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا|2
)يداصتقالا فينصتلا(

ىلع دئاوف
ةيلخادلا ضورقلا

ىلع دئاوف
ةيجراخلا ضورقلا

18.3%

6.6%

1.1%

22.5%

1.4%

50%

7.5%

2.5%10%

6.9%

6.6%

5.0%

14.8%

33%

ةيرامثتسا تاقفن

ةيراج تاقفن

7%
93%

نيدلا دئاوف

ىرخأةيراج تاقفن

بتاورلاو تاصصخملا
هتاقحُلمو روجألاو

دعاقت تاشاعم

ةمدخ ةياهن تاضيوعت

ىرخأ ةيعامتجا عفانم

تاسسؤم ىلإ تاليوحت
بتاورةيطغتلةماع

ةيكالهتسا تامدخو داوم

ىرخأ تاليوحت

ةفلتخم تاقفن

ةيئانثتسالاو ةئراطلا تاقفنلا

بتاورلا
 روجألاو
عفانملاو
اهتاقحلمو

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم :عجرملا



17 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

ةيروهمجلا ةسائر

باونلا سلجم

ءارزولا سلجم ةسائر

يروتسدلا سلجملا

لدعلا ةرازو

نيبرتغملاو ةيجراخلا ةرازو

تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو

ةيلاملا ةرازو

لقنلاوةماعلا لاغشألا ةرازو

ينطولا عافدلا ةرازو

يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

ةماعلا ةحصلا ةرازو

ةراجتلاو داصتقالا ةرازو

ةعارزلا ةرازو

)يرادإلا فينصتلا( اهقفنُت يتلا ةهجلا بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا|3

10.6

79.5

1,024.6

1.7

104.0

174.0

1,607.3

437.8

142.5

2,886.1

1,879.1

720.4

65.8

68.3

18.3

189.7

2,617.7

2.0

224.0

1,687.7

4,364.4

2,523.2

540.9

7,144.1

3,222.5

2,909.7

175.2

197.4

12.7

78.5

743.4

1.4

112.8

175.8

1,645.5

440.5

205.1

2,896.5

1,953.1

692.2

21.8

72.2

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

عورشم
2202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

عورشم
1202ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
0202
).ل.ل رايلم( باوبألا



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع1818
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع ينُب يتلا سسألا
2202 ةنزاوم عورشم

تالاصتالا ةرازو

لمعلا ةرازو

مالعإلا ةرازو

هايملاو ةقاطلا ةرازو

ةحايسلا ةرازو

ةفاقثلا ةرازو

ةئيبلا ةرازو

نيرجهملا ةرازو

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو

ةعانصلا ةرازو

ةكرتشملا تاقفنلا

ةنزاوملا يطايتحا

ةماعلا ةنزاوملا عومجم

 لجالا ةليوط ةنيزخلا فلس
نانبل ءابرهك ةسسؤم حلاصل

327.1

474.2

43.4

31.2

14.8

41.7

6.1

5.6

12.5

369.6

7.4

6,526.2

1,196.4

18,259.4

1,500.0

1,342.8

1,324.5

64.7

356.8

23.6

68.8

21.0

10.3

15.7

574.1

18.1

10,496.0

7,194.5

47,328.8

5,250.0

5.4

375.4

43.3

78.4

15.1

44.3

8.9

6.1

12.5

338.7

8.1

7,677.9

565.0

18,231.7

1,500.0

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

عورشم
2202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

عورشم
1202ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
0202
).ل.ل رايلم( باوبألا



19 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

:ةظحالم
ّامأ نانبل ءابرهك ةسسؤمل ةاطعُملا ةنيزخلا فلس ىلإ ةفاضإلاب ةنزاوملا تاقفن لودجلا نم لّوألا مسقلا نمّضتي
.ةنزاوملا جراخ نم يه يتلا ةقحلملا تانزاوملا رهظيف لودجلا نم يناثلا مسقلا
ةنزاوم يف ينطولا بيصنايلا ةيريدم ةنزاوم :ةماعلا ةنزاوملا يف ةقحلملا تانزاوملا جاردا مت ،1202 ةنس نمً ارابتعا
تالاصتالا ةنزاومو ةراجتلاو داصتقالا ةرازو ةنزاوم يف يركسلا ردنمشلاو بوبحلل ةماعلا ةيريدم ةنزاوم ،ةيلاملا ةرازو
.تالاصتالا ةرازو ةنزاوم يف

 :عجارملا
0202 ةقحلملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق
2202و1202 يماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم

*ينطولا بيصنايلا ةيريدم

بوبحلل ةماعلا ةيريدملا
*يركسلا ردنمشلاو

*تالاصتالا

---

---

---

---

---

---

92.0

27.7

2,040.7

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

عورشم
2202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

عورشم
1202ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
0202
).ل.ل رايلم( باوبألا



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع2020
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع ينُب يتلا سسألا
2202 ةنزاوم عورشم

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا

ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا تاداريإلا ّعزوت

ل.ل رايلم901,93 وه2202 ماعل ةردّقملا تاداريإلا عومجم

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم :عجرملا

ةيبيرضلاتاداريإلا

%2.48

ةيبيرضلا ريغتاداريإلا

%8.51



21 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم :عجرملا

حابرألا ىلع ةبيرضلا

%1.9

ةميقلا ىلع ةبيرضلا
AVTةفاضملا

%2.23

ىرخأ رداصم

%8.13

ةيرادإ موسر

%4.1

يكرمجلا مسرلا

%6.8
ةيراقعلا موسرلا

%4.6

روجألاو بتاورلا ةبيرض

%4.4

ةيفرصملاةدئافلا ىلع ةبيرضلا

%3.5
ةينبملا كالمألا ىلع ةبيرض

%7.0

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا رداصم زربأ



2202 ةنزاوم عورشمةماعلا ةنزاوملا نع2222
راصتخاب

ةنِطاوملا ةنزاوم“
اهتيمهأو ”نِطاوملاو

اهيلع ينُب يتلا سسألا
2202 ةنزاوم عورشم

2202 ماعلل رّدقُملا زجعلا

1202و0202 ,9102 ,8102 ,7102 ,6102 ماوعألل ”ةماعلا ةيلاملا دصرم“ ريراقت :عجرملا

.ل.ل رايلم - يلوألا زجعلاو قّقحملا يلاملا زجعلا

،2202 ماعلل .ل.ل رايلم912,8 ـب ةنزاوملا زجع ردّق
:رابتعالا نيعب ذخألا نود

نانبل ءابرهك ةسسؤمل ةاطعملا ةنيزخلا فلس
ىلإ ةفاضإلاب .ل.ل رايلم052,5 تغلب يتلا

فرصلا رعس تاّريغت ةهجاومل يطايتحا غلبم
.ل.ل رايلم964,31 ـلا زجعلا ىدعتيل
ىرخألا ةنيزخلا تاداريإ ديصر
ىرخألا ةنيزخلا تاقفن ديصر

n

n

n

.ل.ل رايلم
39,109

.ل.ل رايلم
8,219

.ل.ل رايلم
47,328

زجعلا

ةبقترملاتاقفنلا ةبقترملاتادارإلا

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم :عجرملا

-977

0202

يلامجإلا ضئافلا/زجعلايلوألا ضئافلا/زجعلا

-4,083

-431

9102 8102 7102 6102

-8,797

-958

-9,416

2,152

-5,662

31
1,418

1202

3,740

-7,453

4,000

2.000

-2,000

-4,000

-6,000

-8,000

-10,000

وهف يلّوألا نازيملا اـّمأ .ةلودلا تاداريإو تاقفن نيب قرفلا يّلُكلا نازيملا ّلثمُي
.ماعلا نيدلا ىلع ةبّترتُملا دئاوفلا نود يّلُكلا نازيملا

1ت



23 ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاداريإلا
2202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
2202 ماعلل

ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم عورشم يف ةدراولا

2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

ماعلا نيدلا

فراصم( ةيلاملا قاوسألا نم ةموكحلا اهضرتقت يتلا دراوملا يه ماعلا نيدلا
ةيليومتلا تاجاحلا ّدسل اهريغو ةحناملا تاهجلا نمو ،)دارفأو تاسسؤمو ،ةيراجت
.ماعلا عاطقلل
نيدلا تاقحتسم دادس قيلعت0202 راذآ يف نانبل نلعأ ،هخيرات يف ىلوألا ةرملل
هنّكمت مدعو ةيملاعلا قاوسألا نم دلبلا جورخ ينعي ام ةيبنجألا تالمعلاب ماعلا
مايقلاو ةنئادلا تاهجلا عم قافتا ىلإ لوصولا لبق ىرخألا نادلبلا نم فالتسالا
.ةمزاللا تاحالصإلاب

n

n

51026102710281029102020230-1202

40,83642,38545,81550,49550,87154,34655,297

65,19570,52874,07777,85287,27989,76291,327

.ل.ل رايلم - ماعلا نيدلا رّوطت

171%
154% 149% 146% 140%

)%( يلامجإلا يلحملا جتانلا نم نيدلا ةبسنةيبنجألا تالمعلاب نيدلاةينطولا ةلمعلاب نيدلا

 ”نيدلا قاوسأو نيدلا“ ريرقت ،ةيلاملا ةرازو :عجرملا
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/DebtReports



2424

اذه رشني
نمض بيتكلا

ةلسلس
ةيلاملا ةيعوتلا“
”ةيبيرضلاو

،يصخشلا مادختسالل هتايوتحم ةعابط وأ ليمحت وأ خسن مكنكمي
ةيميدقتـلا ضورـعـلاو تادـنـتسمـلا يف هـنـم تاـفـطـتـقـم نـيـمضتو
لكشلا ىلع تامولعملل عجرمك ركذُي نأ طرش ةينورتكلإلا عقاوملاو
دهعم ,”2202 ةنزاوم عورشم - نِطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم“ :يلاتلا
.2202 - ةينانبللا ةيلاملا ةرازو ,يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب

ينورتكلإلا ديربلا ىلع دهعملا ةلسارم بجي ،يراجتلا وأ ماعلا مادختسالل
bl.vog.ecnanfi@etutitsni
:ىلعً اّرفوتم بّيتكلا اذه

bl.vog.secnanfisedtutitsni.www :يلاملا دهعملا عقوم
bl.vog.ecnanfi.www :ةيلاملا ةرازو عقوم

لساب دهعم نع
يلاملا ناحيلف
يداصتقالاو

ىلع لمعي زـّيمت زكرم وه يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم
ةماع ةسسؤم وه .ماعلا لاملا ةرادإ يف ةينطولا تاردقلا ريوطت
.ةيلاملا ريزو ةياصو تحت لمعتً اـّينفوً اـّيرادإوً اـّيلام ةلقتسم

n

n

يذلا لمعلا قيرف
ّبيتكلا اذه ّدعأ

يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم لمع قيرف ليلدلا اذه ّدعأ
.يلاملا فيقثتللesiWyllaicnaniF ةيعمج عم نواعتلاب
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