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 %31ونفقاتها % 30تراجع إيرادات الدولة : الدولية للمعلومات
عام في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من ال 01، بنسبة 0101العام  األولى من 01إيرادات الدولة اللبنانية تراجعت خالل األشهر الـ"في تقريرها أّن  الدولية للمعلومات# أوضحت
 ".ر إيجابي بالرغم من كل األوضاع الصعبة التي يمر بها لبنانة، وهو مؤشفي المئ 02بينما تراجعت النفقات بنسبة أكبر بلغت . 0102

 2,379مقابل (. رليرة للدوال 0,101بحسب سعر الصرف على سعر )ماليين دوالر  7,279إلى  0101وصلت إيرادات الدولة حتى نهاية شهر تشرين األول : "وتابع التقرير
 ".في المئة01مليون دوالر ونسبته  0010تراجع مقداره ، أي ب0102ماليين دوالر خالل الفترة ذاتها في العام 

 :وجاء في تقرير الدولية للمعلومات أيضا   
 :أبرز البنود التي شهدت تراجعا  " 
 .المئةفي  09.9مليون دوالر وبنسبة  991مليون دوالر أي بمقدار  290إلى  ماليين دوالر 0,902تراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة من  

 .في المئة 30.3وبنسبة  مليون دوالر 330مليون دوالر أي بمقدار  710ماليين دوالر إلى  0,131تراجع اإليرادات الجمركية من 
 .في المئة 00ة مليون دوالر أي بنسب 917مليون دوالر إلى  729تراجع إيرادات االتصاالت من  

 .مليار دوالر 00ر دوالر إلى مليا 02.0وتراجع الحركة التجارية وتراجع االستيراد من أما السبب األساسي لهذا التراجع فهو الركود االقتصادي 
 تراجع النفقات والسببمقدار وأبواب 

والر أي بمقدار مليون د 03,010مليون دوالر بعدما كانت  01,777إلى  0102اتها من العام مقارنة  بالفترة ذ 0101األولى من العام  01تراجعت النفقات خالل األشهر الـ  
 :أما أبرز البنود التي شهدت تراجعا  فكانت. في المئة 02.9مليون دوالر ونسبته  0,900

 .في المئة 90.0سبة مليون دوالر وبن 0,120مليون دوالر، أي بمقدار  0,902مليون دوالر إلى  0,000تراجع خدمة الدين من 
 .في المئة 03.0ليون دوالر وبنسبة م 197مليون دوالر، أي بمقدار  732مليون دوالر إلى  0,319تراجع التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من 

 .مليون دوالر 131ارتفاع في نفقات أخرى بلغت  وهذا يكشف عن
لى امتناع الدولة عن دفع سندات اليوروبوند، كما أن تراجع أسعاوالسبب في تراجع خدمة الدين العام يعود إلى تراجع ال ر النفط عالميا  أدى إلى تراجع التحويالت إلى فوائد وا 

 .مؤسسة كهرباء لبنان
 تراجع العجز

 ".في المئة 09في المئة إلى  31أي تراجع العجز من نسبة . مليون دوالر 0,910ماليين دوالر إلى  0,103سبق يكون العجز قد تراجع من  استنادا  إلى ما 
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