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ةنِطاوملا ةنزاوم“ ّبيتُك نيمتهملا يديأ نيب عضن نأ انّرسُي ،يلاوتلا ىلع ةعبارلا ةنسلل
لساب دهعم هردصُي2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملل طّسبم حرش وه ّبيتكلا اذه .”نطاوملاو
ةـنزاوملا ةيريدم عـم نواـعتلاب ، ةــينانبللا ةــيلاملا ةرازو يف يداصتقالاو يلاملا ناحيلف
.يلاملا فيقثتللesiW yllaicnaniF ةيعمجو ةماعلا ةيلاملا ةيريدم يف تاقفنلا ةبقارمو

ةيفافش لكب ضرعتست ،اهتاقباس امك ،2202 ماعل ”نطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم“
مهل حمستو ،ةينوناق داومو ماقرأ نم ةماعلا ةنزاوملا نوناق يف درو ام ةيعوضومو
ىلع تأرط يتلا تاّريغتلا عّبتت يلاتلابو هرارقإّ مت امب ةنزاوملا عورشم ماقرأ ةنراقم
نيوكتل ماعلا يأرلا مامأ ًةصرف كلذب حيتُتف .باونلا سلجم يف اهتشقانم دعب ةنزاوملا
ةماعلا ةيلاملا ىلع تأرط يتلا تاروطتلا ّعبتت نم ّهنكمتو ،تانّهكتلا نعً اديعب يملع يأر
.ةفرعملا ةدعاق ىلع ةبساحملاو ةلءاسملا نم يلاتلابو

تانايبلاو تامولعملا ىلإ لوصولاب مهّقح هاجتو سانلا هاجت انمازتلا رادصإلا اذه سُكعَي
.مهلً اكلم ساسألاب يه يتلا ةماعلا لاومألا فَرصُت فيك ةفرعمو ةيلاملا

لوح نطاوملا ةيعوتل ةفداهلا ةـيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةسلس نمض بّيتكلا عقي
هتفاقثو ةيفافشلا زيزعتو ةيساسألا تالماعملا ضعبب همايق ليهستو هتابجاوو هقوقح
.ةينطاوملا

ديهمت
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2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

تايوتحملاةمئاق

”ةماعلا ةنزاوملا“ نع

راصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا

2202 ةنزاوم يف ةدراولا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

)يفيظولا فينصتلا( ةيساسألا رشعلا فئاظولا بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا .1

)يداصتقالا فينصتلا( ةقفنلا ةعيبط بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا .2

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

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا

ةيبيرضلا ريغو ةبيرضلا تاداريإلا

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا رداصم زربأ

اهتالصاحو تاداريإلا لمجم رّوطت

2202 ماعلل رّدقملا زجعلا

يلوألا ضئافلا/زجعلاو قّقحملا يلاملا ضئافلا/زجعلا

ماعلا نيدلا

 ىرخأ نادلبب ةًنراقم نانبل يف ماعلا نيدلا

2202 ماعلل ليومتلا رداصم بسحب ماعلا نيدلا ّعزوت

نانبل يف ماعلا نيدلا رّوطت

4

6

8

9

11

11

12

13

16

16

17

18

20

20

21

21

22

23



ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع44
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

”ةماعلا ةنزاوملا“ نع

؟ةنزاوملا فَّرعُت فيك
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

ةيلاملا ةرازو يف ةشقانملاو سردلا
تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةيريدم :لوؤسملا

هتلاحإو ةنزاوملا عورشم ريضحتو اهنزاوت نيمأتو ةنزاوملا ديحوت
ءارزولا سلجم ىلإ
ةيلاملا ةرازو :لوؤسملا

ءارزولا سلجم ىلإ\ هليوحتو هليدعت ،ةنزاوملا عورشم سرد
ءارزولا سلجم :لوؤسملا

ةماعلا ةئيهلا يف قيدصتلاو سردلا
باونلا سلجم :لوؤسملا

 هرشنو نوناقلا عيقوت
ةيمسرلا ةديرجلا يف

نوناقل ًاقفو ةنزاوملا رارقإو دادعإل ةيسيئرلا لحارملا يه ام|
؟ةماعلا ةبساحملا

 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 ةسسؤملاو  ةرادإلا :لوؤسملا

 ةنزاوملاو لاملا ةنجل يف ةنزاوملا ةشقانمو سرد
باونلا سلجم :لوؤسملا



5 ماعلا نيدلا 2202 ماعللرّدقملا زجعلا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

؟ةماعلا ةنزاوملا اهل عضخت يتلا ةيسيئرلا ئدابملا يه ام|

ةنسل ةنزاوملا عضوت
ةيندملا ةنسلا عم قباطتت
يهتنتو2ك1 يف أدبت يأ

1ك13 يف

أدبم
ةيونسلا

جماربلا نيناوق.1
تادامتعالا ريودت.2
ةيرشع اتنثإلا تانزاوملا.3
ةيفاضإلا تادامتعالا.4

تاءانثتسالا

،ةدحاو ةنزاوم ةلودلل
 ةدحاو ةقيثو اهيوتحت
 اهتاقفن عيمج عمجت
اهتادراو عيمجو

أدبم
ةدحولا

ةيئانثتسالا تانزاوملا.1
ةلقتسملا تانزاوملا.2
ةقحلُملا تانزاوملا.3
ةنيزخلا يف ةيصوصخلا تاباسحلا.4

امسق ةنزاوملا رهظت
لماكب تادراولاو تاقفنلا

ةصاقم نود امهغلابم
امهنم عاطتقا وأ امهنيب

أدبم
لومشلا

تانزاوملاو ةلقتسملا تانزاوملا ةقالع.1
ةماعلا ةنزاوملاب ةقحلُملا

تالصاح ديق يف يفاوصلا أدبم دامتعا.2
موسرلا ضعب

تاءانثتسالا

تاءانثتسالا

 ةنزاوملا صّصخت ال
ةيطغتل ةنّيعم تادراو
ةنّيعم تاقفن

أدبم
عويشلا

تاقفنلا عومجم نوكي
ةنزاوملا يف ةماعلا

 عومجمل ًايواسم
يداعلا تاداريإلا

أدبم
نزاوتلا

ةنّيعم ةقفنل تادراولا ضعب صيصخت.1
ةيلمع تارابتعاو ةقثلا تارابتعال

تاذ تاقفنل تادراولا ضعب صيصخت.2
اهب ةلص

حلاصل تادراولا ضعب صيصخت.3
تانزاوملا تاذ قفارمللو تايدلبلا
ةلقتسملاو ةقحلُملا

ةطورشم ةلودلل ةمدقملا لاومألا.4
)تامهاسملا لاومأ( ةّنيعم قافنإ ةهجوب

تاءانثتسالا

رفولا وأ زجعلا
تاءانثتسالا

تاسسؤملا يف باسحلا عطقو ةنزاوملاعورشم دادعإ ليلد ، )1102( يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم :ردصملا
/ باسحلا-عطقلاو-ةنزاوملا-عورشم-دادعإ ليلد،ةماعلا http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/

http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/


ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع66
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

راصتخاب2202 ةنزاوم

تاقفنلا صخي اميف
ماعل عّقوتملا ةماعلا ةنزاوملا قافنإ عومجم غلب
فاضُي .ل.ل رايلم37804 هردق غلبم2202
ءابرهك ةسسؤمل ةاطعملا ةنيزخلا فلس هيلإ
؛ىرخألا ةنيزخلا تاقفنونانبل
ةقحلملا عفانملاو روجألاو بتاورلا كلهتست
،ةرّدقملا ةنزاوملا تاقفن نم %8.55 يلاوح
دـئاوف ةيطغتل ةيلامتاقفن %2.9 نعً الضف
مزاوـللا لـثمىرخأ ةيراجتاــقفن %2.72و نيدلا
.خلإ ءابرهكلاو هايملاو عئاضبلا ءارشو ةيبتكملا
تايوتسم لـّجسي بقترملا يرامثتسالا قافنإلا امأ

.ةماعلا ةنزاوملا تاقفن نم )%7.7( ةـّيندتم

تاداريإلا صخي اميف
يف ةرّدقُملا تاداريإلا عومجم غلب
.ل.ل رايلم58992 ةماعلا ةنزاوملا

زجعلا صخي اميف
وه2202 ةنزاوم يف رّدقملا زجعلا

فلس هيلإ فاضت .ل.ل رايلم78801
.ةنيزخلا تاقفن يفاصو

n

n
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2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

لب ،لماكلاب ةلودلا ةيلام نع ّربعُت ال اهنأ ،نانبل يف ةنزاوملا ىلإ هّجوُت يتلا ذخآملا نم
نأ نيح يف )tnemnrevoG lartneC( ةيزكرملا ةموكحلا ةنزاوم نم ريبك ءزج ّلثمُت
.)tnemnrevoG lareneG( ةلودلل ةماع ةنزاوم دمتعت ملاعلا لوح نادلبلا نم ديدعلا

؟ًالماك ةلودلل يلاملا عقاولا ةنزاوملا سُكعت له|

ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا

 ةماعلا ةنزاوملا نوناق
ةقحلُملا تانزاوملاو

 ةماعلا ةنزاوملا

بوبحلا زجع
ردنمشلاو

لَّومم يركسلا
ةنزاوملا نم
)ةمهاسم(

 رفو
بيصنايلا

لاحي ينطولا
ةنزاوملا ىلإ

)تاداريإ(

رفو
لاحي تالاصتالا

ةنزاوملا ىلإ
)تاداريإ(

ةنيزخلا فلس

تاسسؤملاضعب
قيدانصلاوقفارملاو

ةماعلاتائيهلاو

ةنيزخلا تاقفن

تايدلبلا تانزاوم

تالاصتالا

ينطولا  بيصنايلا

يركسلا ردنمشلاو بوبحلا

ةقحلملا تانزاوملا



ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع88
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا
2202 ةنزاوم

يف ساسأ نوكت ةيداصتقاو ةيلام تايضرف ةيلاملا ةرازو عضت ،ةنزاوملا دادعإ دنع
ميمعت يف تايضرفلا هذه رشنت .ةقحاللا تاونسلل ةبقترُملا تادراولاو تاقفنلا ريدقت
ةيداصتقالا تارّوطتللً اقفو يرود لكشب هليدعتب موقت ةيلاملا ةرازوّ نأ ريغ ،ةنزاوملا
.دالبلا يف ةيلاملاو

دحاولا رالودلل ل.ل00002 :فرصلا رعس دامتعا مت *

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

).ل.ل رايلم( يلحملا جتانلا يلامجإ
)يكريمأ رالود رايلم(يلحملا جتانلا يلامجإ
)%( 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

)%( ةيوئم ةبسن- يلامجإلا يلحملا جتانلا نم تاداريإلاو تاقفنلا يلامجإ

29.1

19.4

9.7

29.0

21.9

7.1

32.4

21.0

11.4

31.8

20.8

11.0

20.3
16.0

4.3

يلامجإلا يلحملا جتانلا نم تاداريإلا يلامجإيلامجإلا يلحملا جتانلا نم تاقفنلا يلامجإ

 يلامجإلا يلحملا جتانلا نمزجعلا ةبسن

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

61027102810291020202



9 ماعلا نيدلا 2202 ماعللرّدقملا زجعلا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

نم مهئافعإو ،نيّفلكملا ىلع ةبجوتملا موسرلاو بئارضلا طيسقت
02 ةداملا.تامارغلا ضعب
ةجيتن ةمئاد ةقاعإب اوبيصأ نيذلا نيمدختسملاو نيفظوملا بتاور ءافعإ
83 ةداملا.روجألاو بتاورلا ىلع ةبيرضلا نم توريب أفرم راجفنا
موسر نم توريب أفرم راجفنإ يف اوضق نيذلا نيينانبللا ةثرو ءافعإ
55 ةداملا.لاقتنإلا
ةجيتن يئاهن لكشب لمعلا نع اوفقوت نيذلا دارفألاو تاكرشلا ةدافتسإ
مسح نم ديدج نم مهلامعأ ةلوازم ىلإ اوداع اذإ توريب أفرم راجفنا

38 ةداملا.مهحابرأ ىلع لماك يبيرض

طيسقت
 تاءافعاو

ةيبيرض

n

n

n

n

32 ةداملا.ةيعانصلا تاسسؤملل لخدلا ةبيرض ىلع مسحلا
حابرألا ىلع لخدلا ةبيرض ىلع يبيرض مسح ةئشانلا تاكرشلا حنم
52 ةداملا.تاونس5 ةدمل
.)ةريل فلأ51( يكرمجلا رالودلا فرص رعس ليدعت
عنصي يتلا ةدروتسملا علسلاو عئاضبلا ىلع )%01( يكرمج مسر ضرف
47 ةداملا.نانبل يف اهل ليثم
نمضو ةددحم ةدمل حابرألا ىلع لخدلا ةبيرض نم ةجمدملا تاكرشلا ءافعإ

48 ةداملا.طورش

رامثتسالا
لامعألاو

n

n

n

n

n

92 ةداملا.فيلكتلل ةعضاخلا لاومألا نع يلصف حيرصت
33 ةداملا.روجألاو بتاورلا ىلع لخدلا ةبيرض عفد روطش ليدعت
09 ةداملا.ةبجوتملا موسرلا ةدايزو ينانبللا رفسلا زاوج ةيحالص ةدم ليدعت
411 ةداملا.ةبجوتملا موسرلا ءافيتسإل ةينورتكلإلا عفدلا لئاسو دامتعا

مازتلإلا
يبيرضلا

ةيابجلاو

n

n

n

n

13 ةداملا.ضّفخملا بتارلا غلبم ساسأ ىلع ةبيرضلا باستحإ
23 ةداملا .روجألاو بتاورلا ىلع لخدلا ةيبرض نم دعاقتلا تاشاعم ءانثتسإ
نم مهفرص ةجيتن ىطعت يتلا لاّمعلا وأ نيمدختسملا تاضيوعت ءافعإ
63 ةداملا.لخدلا ىلع ةبيرضلا نم مهتلاقتسا وأ ةمدخلا
ساسأ يفعض( نيدعاقتملاو ماعلا عاطقلا يف نيلماعلل ةدايز ءاطعإ
شاعملا ساسأ وا ،ةعاسلاب واً ايموي ناكأ رجالا ساسأ وا يرهشلا بتارلا
111 ةداملا.).ل.ل00000021 ةدايزلا ةميق ديزت ال نأ طرش يدعاقتلا

ةدناسملا
ةيعامتجالا

n

n

n

n

يف ةدراولا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاهّجوتلا زربأ
2202 ةنزاوم

تاءارجإلا



ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع1010
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

91 ةداملا.ةيبنجألا تالمعلاب ةافوتسملا موسرلاو بئارضلا ديدست
ةنس لّوأ نمً ءادتبا ةعوطقم ةيونس ةبيرضل غندلوهلا ةكرش عاضخإ

14 ةداملا.اهتّدم تناك امهم ةيلام
تارافسلاو ةيسايسلا تايضوفملا رئاود يف موسرلا ءافيتساو ديدحت
77 ةداملا.ورويلا وأ يبنجألا رالودلاب تايلصنقلاو
69 ةداملا.لمعلا تازاجإ موسر ةدايز
ةيداصتقا ىودج ةسارد دعب الإ ماعلا عاطقلا يف عورشم يأ ليومت رظح
311 ةداملا.ةلّصفم

ةلودلا تاداريإ

n

n

n

n

n

74 ةداملا.spmats-eةينورتكلا ةيلام عباوط ريفوت
ديلوتل ةفيظنلا ةقاطلا رداصم ىلع لمعت يتلا تادعملاو ةزهجألا ءافعإ
.ةيكرمجلا موسرلا نمو ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا نم ءابرهكلا
27 ةداملا
36 ةداملا.ةينبملا كالمألا ةبيرض روطش ليدعت
موسر نم نانبل ىلإ ةدفاولا ةيضايرلاو ةيحايسلا تاعومجملا ءافعإ
57 ةداملا.طورش نمض رورملاو ةماقإلا

ىرخأ تاءارجإ

n

n

n

n

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

ةظحالم
نمً اددع لاطبإبً ارارق يروتسدلا سلجملا ردصأ ،2202 ةنزاوم نوناق باونلا سلجم ّرقأ ام دعب
 .ةيروتسدلا لوصألل اهتفلاخم ببسب ةنزاوملا نوناق داوم
 يروتسدلا سلجملل ينورتكلالا عقوملا اوروز ليصافتلا نم ديزملل

http://www.cc.gov.lb/node/6128 

http://www.cc.gov.lb/node/6128


11 ماعلا نيدلا 2202 ماعللرّدقملا زجعلا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

12 470.6

10 387.3

5 234.5

2 915.73 241.02 539.9
3 466.8

414.9165.136.8

ةيامحلا
ةيعامتجالا

تاطلسلا
ةماعلا
تامذخلاو

ةماعلا

ميظنتلاةحصلاعافدلا
نمألاو
ماعلا

نوؤشلا
ةيداصتقالا

ةيامحميلعتلا
ةئيبلا

نايدألا
ةفاقثلاو
هيفرتلاو

ناكسإلا
قفارملاو
ةيعمتجملا

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

:بسحب ةلودلا تاقفن ةنِطاوملاو نطاوملا نياعي مسقلا اذه يف
ةيامح ،ميلعتلا ،ءافشتسالا ً:الثم( ةماعلا لاومألا اهلجأل قفنُت يتلا ةفيظولا)1(

ام اذه ؛يلودلا دقنلا قودنص تافينصتلً اقفو ةدّدحُم فئاظولا هذهو .)... ةئيبلا
.يفيظولا فينصتلاب ىّمسُي

بتاور ً:الثم( ةّيليغشتلا وأ ةيراجلا تاقفنلا ،نايساسأ ناعون دجويوةقفنلا ةعيبط)2(
ءانب ً:الثم( ةيرامثتسالا تاقفنلاو )... نيدلا دئاوف ،ةيكالهتسا تامدخو داوم ،روجأو
.يداصتقالا فينصتلاب ىّمسُي ام اذه ؛)... تازيهجتلا ءارش ،ةيتحتلا ىنبلا ،روسجلا

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

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

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

 .ل.ل رايلم378,04 وه2202 ماعلل ةردّقملا تاقفنلا عومجم
.2202 ةنزاوم عورشم يف ل.ل رايلم823,74ـب ًةنراقم



ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع1212
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

)يداصتقالا فينصتلا(ةقفنلا ةعيبط بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا|2

ىلع دئاوف
ةيلخادلا ضورقلا

تاضيوعت
ةمدخ ةياهن

.ل.ل رايلم0.005

ىلإ تاليوحت
ةماع تاسسؤم

بتاورةيطغتل

.ل.ل رايلم9.029

ةفلتخم تاقفن

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

تاقفن
ىرخأةيراج

26.9%

14.0%

8.2%

1.2% 2.3%
11.5%

55.8%27.2%

9.2%

بتاورلاو تاصصخملا
هتاقحُلمو روجألاو

.ل.ل رايلم9.11011

ىرخأ ةيعامتجا عفانم

.ل.ل رايلم8.4075

دعاقت تاشاعم

.ل.ل رايلم0.0864

ىرخأ تاليوحت

.ل.ل رايلم0.3633

8.0%
.ل.ل رايلم1.0723

5.8%
.ل.ل رايلم8.9632

5.1%
.ل.ل رايلم6.6602

ةيكالهتسا تامدخو داوم

ةئراطلا تاقفنلا
ةيئانثتسالاو

0.1%
.ل.ل رايلم0.05

ىرخأةيلام تاقفن

6.3%
.ل.ل رايلم0.0752

2.9%
ةيجراخلا ضورقلا ىلع دئاوف

.ل.ل رايلم0.0021
7.7%

.ل.ل رايلم55613

ةيرامثتسا تاقفن

بتاورلا
 روجألاو
عفانملاو
اهتاقحلمو

5.911,11.ل.ل رايلم6.718,22
ل.ل رايلم

ل.ل رايلم0.077,3

نيدلا دئاوف
ةيرامثتسا تاقفن

5.561,3
.ل.ل رايلم

7.7%



13 ماعلا نيدلا 2202 ماعللرّدقملا زجعلا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

ةيروهمجلا ةسائر

باونلا سلجم

ءارزولا سلجم ةسائر

يروتسدلا سلجملا

لدعلا ةرازو

نيبرتغملاو ةيجراخلا ةرازو

تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو

ةيلاملا ةرازو

لقنلاو ةماعلا 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

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

18.0

183.8

2 599.2

2.0

202.8

1 686.5

4 112.0

2 493.5

533.5

6 630.9

3 620.6

2 903.3

173.3

190.6

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

 نوناق
2202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

نيب رييغت %
 عورشم
2202 ةنزاوم
 نوناقو
2202 ةنزاوم

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

 نوناق
0202 ةنزاوم
باوبألا ).ل.ل رايلم(

-1.6

-3.1

-0.7

0.0

-9.5

-0.1

-5.8

-1.2

-1.4

-7.2

12.4

-0.2

-1.1

-3.4



ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع1414
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

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

ةلقتسملا ةينطولا تائيهلا

ةماعلا ةنزاوملا عومجم

باوبألا

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

1 335.8

1 323.3

61.2

355.4

22.3

66.7

20.2

9.5

15.4

572.7

17.3

8 950.0

2 764.5

7.6

40 873.0

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

 نوناق
2202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

نيب رييغت %
 عورشم
2202 ةنزاوم
 نوناقو
2202 ةنزاوم

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

 نوناق
0202 ةنزاوم
 ).ل.ل رايلم(

-0.5

-0.1

-5.4

-0.4

-5.5

-3.1

-3.8

-7.8

-1.9

-0.2

-4.4

-14.7

-61.6

-13.4



15 ماعلا نيدلا 2202 ماعللرّدقملا زجعلا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

:ةظحالم
2202 ةنزاوم نوناق يف جردم ريغ غلبم *
ةنزاوم يف ينطولا بيصنايلا ةيريدم ةنزاوم :ةماعلا ةنزاوملا يف ةقحلملا تانزاوملا جاردإ مت ،1202 ةنس نمً ارابتعا**
يف تالاصتالا ةنزاومو ةراجتلاو داصتقالا ةرازو ةنزاوم يف يركسلا ردنمشلاو بوبحلل ةماعلا ةيريدم ةنزاوم ،ةيلاملا ةرازو
.تالاصتالا ةرازو ةنزاوم
 .1202 ةنزاوم عورشم ماقرأ دامتعا مت ببسلا اذهل1202 ةنزاوم رارقإ متي مل

2202و0202 يماعلل ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

باوبألا

لجألا ةليوط ةنيزخلا تافلس
نانبل ءابرهك ةسسؤم حلاصل

**ينطولا بيصنايلا ةيريدم

بوبحلل ةماعلا ةيريدملا
**يركسلا ردنمشلاو

**تالاصتالا

؟ةنزاوملا يطايتحا وه ام
تاقفنللو تارازو ةّدع نيب ةكرتشملا تاقفنلل ةيطايتحا تادامتعا ةنزاوملا يطايتحا يف دصرُت
.ةئراطلا

ةجاح دوجول وأ يساسألا دامتعالا ةيافك مدعل امإ ،يفاضإ دامتعا ىلإ ةرادإلا تجاتحا لاح يف
.ةصتخملا ةرادإلا بلط ىلع ءانب ةنزاوملا يطايتحا باب نم لقنلا متي ،ةديدج

1 500.0

92.0

27.7

2 040.7

*

---

---

---

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

 نوناق
2202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

نيب رييغت %
 عورشم
2202 ةنزاوم
 نوناقو
2202 ةنزاوم

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

 نوناق
0202 ةنزاوم
 ).ل.ل رايلم(



ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع1616
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا

،اهرداصمو2202 ماعلل ةردّقملا تاداريإلا ةنِطاوملاو نطاوملا نياعي ،مسقلا اذه يف
تاداريإلاو )2(  تاداريإلا نم ربكألا ةبسنلا لكّشت يهو ةيبيرضلا تاداريإلا )1(ً اصوصخو
.ةيرادإلا تالماعملا موسرو ةلودلا تاسسؤم نم اهليصحت عقّوتملا ةيبيرضلا ريغ

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

ل.ل رايلم - ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا تاداريإلا|

ةيبرضلا ريغ تاداريإلا

34.8%
4.14401

65.2%
ةيبيرضلاتاداريإلا

9.34591

؟ةيبيرضلا ريغ تاداريإلا يه ام
نـم ةـلودـلا اـهـلّصحــُت يتــلا تادارــيإلا يه
ىـلـع موسر نـمو ةــحــبار ةــماــع تاسسؤم
رفسلا تازاوج موسر لثم ةيرادإ تالماعم
نم عونلا اذه ... اهريغو ديقلا تاجارخاو
.ةنِطاوملاو نطاوملاً اضيأ هعفدي تاداريإلا

؟ةيبيرضلا تاداريإلا يه ام
لاومأ نم ةماعلا ةنيزخلا ىلإ لخدي ام يه
يتلا موسرلاو بئارضلا ليصحت نع ةجتان
.نيّفلكملا ىلع بّجوتت

.ل.ل رايلم58992 وه2202 ماعلل ةردّقملا تاداريإلا عومجم



17 ماعلا نيدلا 2202 ماعللرّدقملا زجعلا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا رداصم زربأ|

ىرخأ رداصم

31.7%

ةيرادإ موسر

1.7%
يكرمجلا مسرلا

5.3%

روجألاو بتاورلا ةبيرض

3.8%
ةينبملا كالمألا ىلع ةبيرض

0.8%

18.6%
AVTةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا

14.2%
حابرألا ىلع ةبيرضلا

3.5%
ةيراقعلا موسرلا

5.5%
ةيفرصملاةدئافلا ىلع ةبيرضلا

14.9%
تالاصتالا عاطق حابرأ



ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع1818
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

1202 لّصحم
).ل.ل رايلم(

 نوناق
2202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

15 236.7

5 742.6

0.89

282.4

421.4

1 298.0

-

-

1 110.2

255.5

9.2

7.2

4 809.2

284.1

483.6

-

-

531.9

-

-

0202 لّصحم
).ل.ل رايلم(

10 473.9

4 855.9

0.971

207.1

140.1

1 100.5

-

-

991.3

268.2

11.5

0.048

1 864.0

212.8

328.0

-

-

493.0

-

-

19 543.9

7 424.4

63.4

249.8

163.5

1 060.6

-

-

912.7

221.7

8.8

9.7

5 576.5

1 469.0

1 594.2

-

-

789.0

-

-

ةيبيرضلا تاداريإلا عومجم
لخدلا ىلع ةبيرضلا

لخدلا ىلع ىرخأ بئارض

ةينبملا كالمألا ىلع ةبيرضلا

لاقتنإلا مسر

كالمألا ىلع ةرّركتم ريغ بئارض

ةيرحبلا كالمألا ىلع بئارض

كالمألا ىلع ىرخأ بئارض

علسلا ىلع ةيلخادلا موسرلا

رصحلا ةرادإ حابرأ

تامدخلا ىلع موسرلا

تاعيبملا ىلع ةبيرضلا

ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا

تامدخلاو علسلا ىلع ىرخأ موسر

داريتسالا ىلع موسر

ريدصتلا ىلع كرامجلا موسر

تالدابملاو ةراجتلا ىلع ىرخأ موسر

ةيلودلا

يلاملا عباطلا موسر

عوطقملا مسرلا

رخآ باسح يف ةّفنصم ريغ بئارض

 اهتالصاحو تاداريإلا لمجم رّوطت|



19 ماعلا نيدلا 2202 ماعللرّدقملا زجعلا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

1202 لّصحم
).ل.ل رايلم

 نوناق
2202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

3 564.8

2 262.9

-

83.0

-

-

-

-

13.0

673.5

26.0

2.0

52.7

24.7

23.2

15.3

0.23

255.2

-

2.0

14.5

115.7

18 801.5

1 461.2

20 262.7

0202 لّصحم
).ل.ل رايلم(

3 211.6

1 914.8

60.0

161.8

-

-

-

-

9.5

594.1

18.0

2.1

74.3

27.6

23.9

0.013

0.295

261.7

-

-

14.3

48.7

13 685.5

779.7

15 341.8

10 441.4

1 501.0

-

1 551.6

-

100.6

92.0

4 479.4

9.6

511.3

1,617.5

2.2

194.0

24.0

16.4

0.09

0.20

271.1

-

-

-

70.1

29 985.3

1 502.1

31 487.5

ةيبيرضلا ريغ تاداريإلا عومجم
ةماع تاسسؤمو تارادإ نم تالصاح

ةيلام ريغ

ةيلام ةماع تاسسؤم نم تالصاح

ةصاخلا ةلودلا كالمأ نم تالصاح

ةيرامثتسا ةماع تاسسؤم نم تالصاح

بوبحلل ةماعلا ةيريدملا تاداريإ

يركسلا ردنمشلاو

ينطولا بيصنايلا ةيريدم تاداريإ

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تاداريإ

ةماع تاسسؤمو تارادإ نم ىرخأ تالصاح

ةيرادإ موسر

ةيرادإ تادئاع

تاعيبم

تازاجإ موسر

ىرخأ تاعيبمو ةيرادإ تادئاعو موسر

ةيدقن ماكحأو تامارغ

تارداصم

تابوقع

ةيدعاقت تاموسح

ديربلا تالصاح

ةيلخادلا ةيراجلا تابهلا

ةيجراخلا ةيراجلا تابهلا

ةيئانثتسالا ةيبيرضلا ريغ تاداريإلا

ةنزاوملا تاداريإ عومجم
ةنيزخلا تاداريإ

ماعلا عومجملا

:عجارملا
2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا نوناق
0202 ”ةماعلا ةيلاملا دصرم”ريرقت



ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع2020
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

2202 ماعلل رّدقملا زجعلا

1202و6102,7102,8102,9102,0202 ماوعألل ”ةماعلا ةيلاملا دصرم“ ريراقت :عجرملا

.ل.ل رايلم - يلوألا ضئافلا/زجعلاو قّقحملا يلاملا ضئافلا/زجعلا

:رابتعالا نيعب ذخألا نود
نانبل ءابرهك ةسسؤمل ةاطعملا ةنيزخلا فلس

ىرخألا ةنيزخلا تاداريإ ديصر
ىرخألا ةنيزخلا تاقفن ديصر

n

n

n

.ل.ل رايلم
29 985

.ل.ل رايلم
10 887

.ل.ل رايلم
40 873

زجعلا

ةبقترملاتاقفنلا ةبقترملاتادارإلا

2202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

-977

0202

يلوألا ضئافلا/زجعلا يلامجإ ضئافلازجعلا يلامجإ

-4 083

-431

9102 8102 7102 6102

-8 797

-958

-9 416

2 152

-5 662

31

2 197

1202

5 009

-7 453

6 000

4 000

2 000

-2 000

-4 000

-6 000

-8 000

-10 000

.ل.ل رايلم78801 ـب ةنزاوملا زجع ردّق
2202 ماعل



21 ماعلا نيدلا 2202 ماعللرّدقملا زجعلا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

ماعلا نيدلا

؟ماعلا نيدلا وه ام
،)دارفأو تاسسؤمو ،ةيراجت فراصم( ةيلاملا قاوسألا نم ةموكحلا اهضرتقت يتلا دراوملا يه
.ماعلا عاطقلل ةيليومتلا تاجاحلا دسل اهريغو ةحناملا تاهجلا نمو

؟ماعلا نيدلا بستحن فيك
ماعلا نيدلا باستحال ناتقيرط كانه

1202 ماع ةياهن يف ماعلا نيدلا
2202 ماعل ةبقترملا نيدلا دئاوف   +
2202 ماعل بقترملا يلّوألا ضئافلا   -

2202 ةياهن يف رّدقملا ماعلا نيدلا =

1202 ماع ةياهن يف ماعلا نيدلا
2202 ماعل ةبقترملا نيدلا دئاوف  +
2202 ماعل بقترملا يلّوألا زجعلا  +

2202 ةياهن يف رّدقملا ماعلا نيدلا =

يلحملا جتانلا ةبسن - ىرخأ نادلبب ًةنراقم نانبل يف ماعلا نيدلا|

يلودلا دقنلا قودنص تانايب :عجرملا

ايريجين

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

0202 9102 8102 7102 6102 510212022202

20.3%23.4%25.3%27.7%29.2%34.5%36.6%37.4%

نانبل ندرألا نابايلا نانويلا برغملارصم جاعلا لحاس نيتنجرألا

29.2%31.4%33.2%35.6%38.4%47.6%52.1%56.0% 52.6%53.1%57.0%

85.2%
88.8%

102 8%

80.9%76.09%
70.3% 68.9% 72.2%

60.3% 60.5%
60.3% 60.1% 58.4%

86.1%

140.8%

179.1%

228.4%232.5%231.4%232.3%236.3%

259.4%262.5%263.9%

183.7%183.2%190.7%185.6%

212.4%
199.4%

177.6%

146.4%150.0%155.1%
172.3%

150.6%

93.2%97.8%
88.0%

80.1%85.3%86.2%89.2%
91.0% 91.9% 88.0%

78.0% 75.1%
76.0% 77.4% 78.4%



ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا”ةماعلا ةنزاوملا“ نع2222
2202 ةنزاوم دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأراصتخاب2202 ةنزاوم

2202 ةنزاوم يف ةدراولا

”نيدلا قاوسأو نيدلا“ ريرقت :عجرملا

2202 ماعلل ليومتلا رداصم بسحب ماعلا نيدلا ّعزوت|

38.4%

61.6%

 عومجم
ماعلا نيدلا
903151

.ل.ل رايلم
نيدلا
ةلمعلاب
ةينطولا

نيدلا
 تالمعلاب

 ةيبنجألا

14.0%
 ةيراجتلا فراصملا

.ل.ل ـب تادنسلا يلماح

8.6%
ةماعلا تاسسؤملا

38.3%
نانبل فرصم

0.68%
ىرخأ رداصم

26.6%

ةيراجتلا فراصملا
تادنسلا يلماح
ةيبنجألا تالمعلاـب
sdnoboruE

9.7%
ضورق

2.0%
ىرخأ رداصم

 ؟دنبورويلا يه ام
يف ىرخأ ةنيزخ تادنسل ًةنراقم .ةينانبللا ةلودلا اهردصت ةنيزخ تادنس نم عون يه دنوبورويلا
يه .يكيرمألا رالودلاب امً ابلاغ ةيبنجألا ةلمعلاب دنوبورويلا تادنس نوكت ،ةينانبللا ةلمعلا

ىلع دئاوفلا عفدُت .ةنس51 وأ5 ,3 نيب حوارتت اهقاقحتسا ةّدم يأ ،لجألا ةليوط وا ةطسوتم
 .)رهشأ6ّ لك( ةنسلا يف نيترم دنوبورويلا

ةيداصتقا ةمزأ لظب دنوبورويلا تادنس تاقحتسم ةفاك دادس نع نانبل ّفلخت0202 راذآ رهش يف
.ةقوبسم ريغ ةيلامو



23 ماعلا نيدلا 2202 ماعللرّدقملا زجعلا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريالا 2202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

5102610271028102910202021202

40 83642 38545 81550 49550 87154 34658 062

65 19570 52874 07777 85287 27989 76293 247

172%
155% 150% 146%

141%

ةيبنجألا تالمعلاب نيدلاةينطولا ةلمعلاب نيدلا

يلحملا جتانلل ةبسنلاب ماعلا نيدلا

”نيدلا قاوسأو نيدلا“ ريرقت:عجرملا

.ل.ل رايلم - نانبل يف ماعلا نيدلا رّوطت|



2424

ةصنملا ىلع عالطالا تانايبلا نم ديزملاو تامولعملا نم ديزملل
draobhsaD tegduB nezitiC nonabeL ةيمقرلا

 .2202 - ةينانبللا ةيلاملا ةرازو - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعمل ةظوفحم قوقحلا عيمج  ©
4-7-7309-3599-879 :NBSI
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2202 ةنزاوم نوناق - نِطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم

اذه رشني
نمض بيتكلا

ةلسلس
ةيلاملا ةيعوتلا“
”ةيبيرضلاو

،يصخشلا مادختسالـل هـتاـيوـتـحـم ةـعاـبـط وأ لـيـمـحـت وأ خسن مـكـنـكـمـُي
عقاوملاو ةيميدقتلا ضورعلاو تادنتسملا يف هنم تافطتقم نيمضتو
ةنزاوم“ :يلاتلا لكشلا ىلع تامولعملل عجرمك ركذُي نأ طرش ةينورتكلإلا
ةرازو ،يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ،”نطاوملاو ةنِطاوملا
.2202 - ةينانبللا ةيلاملا

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

:يلاملا دهعملا عقوم
:ةيلاملا ةرازو عقوم

لساب دهعم نع
يلاملا ناحيلف
يداصتقالاو

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

n

n

www.institutdesfinances.gov.lb
www.finance.gov.lb

لمعلا قيرف
اذه ّدعأ يذلا
ّبيتكلا

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

www.institutdesfinances.gov.lb
www.finance.gov.lb


IOFLebanon
IOFLebanon
IOFLebanon
InstituteOfFinance

institutdesfinances.gov.lb

رهنلا شينروك ،215
نانبل ،توريب61-0785 :.ب.ص

+9/6415241169 :نوفلت
 +0686241169 :سكاف




