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 2020 أيلول فيكهرباء لبنان  مؤسسةإلى الخزينة تحويالت  .1

 عات لشراء مدفولتغطية  ل.ل مليار 66.49 كهرباء لبنان مؤسسةتحويالت الخزينة إلى  ، بلغت2020 أيلول في

 الغاز والفيول.

                                  مليار ل.ل. 66.20       مدفوعات لشراء الغاز والفيول 

  مليار ل.ل. 0.29             بقيمةخدمة الدين 

 

 2020 أيلول -2تحويالت الخزينة الشهرية لمؤسسة كهرباء لبنان خالل ك 1جدول      
 )مليار ليرة لبنانية ( 2ك شباط  أذار نيسان أيار أيلول تموز آب يلولأ المجموع

 مؤسسة كهرباء لبنان، ومنها 286.24 7.61  161.09 127.72 24.41 46.49 153.09 145.06 66.49 1018.31

خدمة الدين، ومنها )قروض  1.31 0.00  0.28 0.00 0.30 0.55 0.00 0.00 0.29 2.72

 ويوروبوند(:

2.26 0.26 0.00 0.00 0.50 0.29 0.00 0.25  0.00 0.94    تسديد أقساط

0.46 0.02 0.00 0.00 0.05 0.004 0.00 0.03  0.00 0.36    خدمة دين

 شراء غاز وفيول 285.04 7.61  160.81 127.72 24.11 45.94 153,09 145.06 66.20 1015.59

1015.59 66.20 145.06 153.09 45.94 24.11 127.72 160.81  7.61 285.04  الكويتية وسوناطراكمؤسسة البترول 
            

 المصدر: وزارة المالية        

 أيلول-2كو 2020من العام  أيلول -2ك بينما كهرباء لبنان  مؤسسةى إل الخزينةتحويالت مقارنة  .2

  2019من العام 

  بقيمة  إنخفاضا 2020من العام  أيلول-2شهر ك خاللكهرباء لبنان  مؤسسةسجلت التحويالت إلى

 .2019العام  عن ليرةمليار  691.02

مليار ليرة  691.02 بقيمة إنخفاضا 2020 أيلول-2في ك كهرباء لبنان مؤسسةالخزينة إلى تحويالت سّجلت 

  :التالية ابلألسب نتيجةوذلك  ،مليار ليرة 1709.33 والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  عن

  ل.ل. مليار  689.94     بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و عاتوالمدف في انخفاض 

   ل.لمليار      1.08                  بقيمة خدمة الدينمدفوعات  انخفاض. 
 (2020  أيلول -2/ ك2019 أيلول -2)ك كهرباء لبنان مؤسسة: تحويالت الخزينة إلى 2جدول 

 أيلول-2ك الفرق %

2020 

 أيلول-2ك

2019 

 )مليار ليرة لبنانية (

4.40- % -691.02  1018.31 33.7091  كهرباء لبنان، ومنها مؤسسة 

%28.5- -08.1  72.2  80.3  خدمة الدين، ومنها: 

%22.2- -40.6  26.2  90.2  تسديد أقساط  - 
.884- % -0.44  64.0  91.0  خدمة دين  - 
5.40 % -94.689  59.1015  53.7051 الكويتية مؤسسة البترول  

 وسوناطراك

5.40- % -94.689  59.1015  53.7051  شراء غاز وفيول 

 المصدر: وزارة المالية    

 689.02بقيمة  انخفاضا سوناطراك الجزائرية مؤسسةمؤسسة البترول الكويتية وإلى  مدفوعاتال سجلت 

 .2019عام ال مقارنة مع 2020 أيلول-2ك فترة خاللمليار 

 أيلول-2ك خالل ليرةمليار  1015.59 فيول أويلالغاز أويل ومادتي الشراء المالية لمدفوعات وزارة بلغت 

 .المائةب 40.5بإنخفاض أي  2019 نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  1705.53مع  مقارنة  ، 2020

 

 حيث التأثير الكّمي من 

13.31  غاز أويل ▼ %

60.21 لفويل أوي  ▼%   

 من حيث تأثير األسعار 

   2020 أيلول-2ك      2019 أيلول -2ك   

91.46 دوالر أميركي    دوالر أميركي  41.00          المتوسط المرّجح ألسعار برميل النفط الخام 

النفط نسبة التغير في متوسط سعر برميل   



2020 أيلول–شهري تقرير لبنان: كهرباء مؤسسة تتحويال  
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▼ 84.63  % 

 فاتورة المحروقات منكهرباء لبنان  مؤسسةمساهمة  .3

  من فاتورة المحروقات في المائة 0.08كهرباء لبنان مؤسسةبلغت مساهمة  

 1016 بلغتوالتي  2020 أيلول-2فاتورة شهر كالمائة من في  80.0 كهرباء لبنان مؤسسةبلغت مساهمة 

 التي وصلت إلى 2019 أيلول- 2ك خالل شهر كهرباء لبنان مؤسسةمساهمة  من قلأوهي نسبة ،  مليار ليرة

 .مليار ليرة 1712 بلغت فاتورةمن اجمالي  ذلك و،  المائةفي  0.36

 الرسم البياني رقم 1: نسبة مساهمة مؤسسة كهرباء لبنان )ك2-أيلول 2017- ك 2–أيلول 2020(

 
  
 

 

 كهرباء لبنان" من النفقات األولية مؤسسةالتحويالت ل"حّصة  .4
 

  النفقات األوليةمن  في المائة  8.3 كهرباء لبنان مؤسسةل حَصة التحويالتبلغت 

 أيلول -2شهر ك خاللبالمائة من النفقات األولية  8.3كهرباء لبنان على  مؤسسةاستحوذت تحويالت 

 .2019بالمائة في العام  13,7مقارنة بنسبة وذلك ، مليار ليرة 12277بلغت  والتي 2020
 (2020 أيلول-2ك /2019 أيلول-2ء لبنان من النفقات األولية )ك: حصة تحويالت مؤسسة كهربا2الرسم البياني رقم 
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مؤسسة كهرباء لبنان نفقات األولية اخرى )%(نسبة التحويالت من النفقات األولية 


