
    …   حابب أعرف أكتر    
 ،املالية وزارة-واالقتصادي املالي فليحان باسل معهد مع بالتعاون  معّدة فقرة

 .للمواطنين واالقتصادية املالية الثقافة تعزيز  بهدف

عرف
ُ
  بالـ الضرائب من املتأتّية الدولة إيرادات ت
ل «الضريبية اإليرادات»

ّ
 من املئة في 70 من أكثر  وتشك

 10,330 اإليرادات هذه بلغت .الدولة إيرادات إجمالي
 .2015 سنة نهاية في .ل.ل مليار 

  لم
 
 1.2 الــ معّدل لبنان في االستثمارية النفقات تتخط

  املئة في
 
 مدى على اإلجمالي املحلي الناتج من سنويا

 هذه مثل أن حين في األخيرة، الخمس السنوات
 .النمو لتحفيز  أساسية النفقات

 الدولة؟ نفقات أكبر  هي ما -1
 الدين خدمة -أ

 وملحقاتها املوظفين وأجور  رواتب -ب
 لبنان كهرباء تحويالت -ت

 
 ؟2018  سنة موازنة بتحضير  الدولة تقوم متى -2
 2018 سنة - أ

 2017 سنة - ب
 2019 سنة - ت

 
 الوزارات موازنات تحضير  عن املسؤولة هي املالية وزارة -3

 األخرى 
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 أهدافها بحسب موازنتها تحّضر  الحكومة -4
 صح -أ

 خطأ -ب
 
 املالية وزير  يقّدمه  تقرير  هي املوازنة فذلكة -5 
   صح -أ

 خطأ -ب

 مؤشرات عن لبنان

 سؤال جواب ؟هل تعلم

 مفردات

 اإلدارات بتشغيل يسمح ما كل هي :التشغيلية النفقات
 وشراء العاملين وأجور  رواتب مثل العامة واملؤسسات

 خدمة مثل املختلفة والخدمات االستهالكية املواد
 .وغيرها والصيانة التنظيف

 مثل األصول  على األنفاق هو  :االستثمارية النفقات
 واملستشفيات التحتية والبنى والجسور  الطرقات

 .األمد طويلة نفقات هي .والتجهيزات

33% 

35% 

8% 

4% 

20% 
 دفع الفوائد

 اإلنفاق على الموظفين

 دعم الكهرباء

 التفقات االستثمارية

 نفقات جارية أخرى
 2015  - العامة املالية مرصد :املصدر

الدولة لعام توزيع   2015نفقات 

 الموازنةعن 

 األجوبة
ل وملحقاتها املوظفين وأجور  رواتب -1

ّ
 األكبر  اإلنفاق تشك

 في 35 ،2015 عام نهاية في بلغت إذ لبنان، في للدولة
 .اإلنفاق إجمالي من املئة

 وزير  يطلق سنة كل من نيسان أول  في ؛2017 سنة -2
 السنة موازنة لتحضير  العامة املوازنة دورة املالية

 .الالحقة
  وزير  كل يضع خطأ؛ -3

 
 وزارته نفقات بتقدير  مشروعا

  .سنة كل من أيار  شهر  أواخر  في املالية وزارة إلى ويرسله
 وتحقيق العمل خطط لتمويل تسعى املوازنة صح؛ -4

، .الحكومة أهداف
 
 الجو  تعزيز  الهدف كان إذا مثال

 السنوية موازنتها في الدولة تخّصص والسياحي، الثقافي
  .املسارح وتطوير  املتاحف لبناء إضافية مساهمات

 عن املالية وزير  يقّدمه تقرير  هي املوازنة فذلكة صح؛ -5
  مشروع في املعتمدة املبادئ وعن االقتصادية الحالة
 .املوازنة
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