
                       

 ١  ب: االتصال الرجاء المعلومات، من للمزيد
  981010/40‐1‐961+ تلفون: ،والمخاطر االستراتيجي التخطيط مصلحة
  لبنان - المالية وزارة  –العام الدين مديرية

 كھرباء لبنان مؤسسةإلى الخزينة تحويالت 
يالتقرير الشھر  
٢٠١٨تشرين الثاني  

  
 ٢٠١٨تشرين الثاني فيكهرباء لبنان  مؤسسةإلى الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل  ل.ل مليار ٣٧٤,٣٠٤ تحويالت الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٨ تشرين الثاني في

 :التالي
               مليار ل.ل. ٣٧٤,٣٠                             مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
 مليار ل.ل     ٠,٠٠٤                              قيمةخدمة الدين ب 

  
  ٢٠١٨ تشرين الثاني - ٢:  تحويالت الخزينة الشھرية لمؤسسة كھرباء لبنان خالل ك١جدول 

  (مليار ليرة لبنانية ) ٢ك شباط  أذار  نيسان  أيار  حزيران  تموز  اّب  يلولأ  ١ت  ٢ت   المجموع
٢٤٥١٫٩٤   ١٣٤٫٤٥ ١٨٥٫٢٤ ٢١١٫٩٣ ٢٥٤٫٩٠ ١٦٠،٤٦ ١٦٦٫٢٣ ٣٢٠٫٨٣ ٢٠٦٫٣١ ٢٢٠٫٣٤ ٢١٦٫٩٦ ٣٧٤٫٣٠    مؤسسة كھرباء لبنان، ومنھا

٩٫٠٣    ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ١٫٤١ ٤٫١٣ ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠،٠٠ ٠٫٦١ ١٫٣٧ ١٫١٩ 
(قروض خدمة الدين، ومنھا 
 ويوروبوند):

٧٫٨٨    ٠٫٩٦ ٤٫٠٢ ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠،٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٩٤ ١٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠    تسديد أقساط
١٫١٥   ٠٫٠٠٤  ٠٫٤٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ٠٫٤٥ ٠٫١١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠،٠٠ ٠٫٠٦    خدمة دين

٢٤٢٣٫٨١    ١٣٣٫٠٤ ١٨١٫١١ ١٩٢٫٥١ ٢٥٤٫٩٠ ١٦٠،٤٦ ١٦٥٫٦٢ ٣١٩٫٤٦ ٢٠٥٫١٢ ٢٢٠٫٣٤ ٢١٦٫٩٦ ٣٧٤٫٣٠   شراء غاز وفيول

٢٤٢٣٫٨١    ١٣٣٫٠٤ ١٨١٫١١ ١٩٢٫٥١ ٢٥٤٫٩٠ ١٦٠،٤٦ ١٦٥٫٦٢ ٣١٩٫٤٦ ٢٠٥٫١٢ ٢٢٠٫٣٤ ٢١٦٫٩٦ ٣٧٤٫٣٠ 
 مؤسسة البترول الكويتية

  وسوناطراك

١٩٫١٠   ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٩٫١٠ ٠٫٠٠ ٠،٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ 
 تحويالت إلى  كھرباء

  سوريا

 وزارة الماليةالمصدر:                     

 ٢٠١٨من العام  تشرين الثاني -٢ك بينما كهرباء لبنان  مؤسسةى إل الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
 . ٢٠١٧من العام  تشرين الثاني-٢كو 
  بقيمة  إرتفاعا ٢٠١٨من العام  تشرين الثاني-٢شهر ك خاللكهرباء لبنان  مؤسسةسجلت التحويالت إلى

 .٢٠١٧العام  عن ليرةمليار  ٧١٨,٤٤
 ٧١٨,٤٤ بقيمة اإرتفاع ٢٠١٨ تشرين الثاني-٢في ك كهرباء لبنان مؤسسةالخزينة إلى تحويالت سّجلت 

 ابلألسب نتيجةوذلك  ،مليار ليرة ١٧٣٣,٥٠ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن
   :التالية
  ل.ل. مليار  ٧٧٥,٥٢      بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في ارتفاع 
    ل.لمليار   ٥,٦٢           بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات. 
   مليار ل.ل. ١٩,١٠            تحويالت إلى كهرباء سوريا 

 )٢٠١٨ تشرين الثاني -٢/ ك٢٠١٧تشرين الثاني - ٢(ك كھرباء لبنان مؤسسة: تحويالت الخزينة إلى ٢جدول 

  ٢ت- ٢ك الفرق %
٢٠١٨ 

 ٢ت- ٢ك
 (مليار ليرة لبنانية ) ٢٠١٧

 كهرباء لبنان، ومنها مؤسسة ١٧٣٣,٥٠ ٢٤٥١,٩٤ ٧١٨,٤٤ %٤١,٤
 خدمة الدين، ومنها: ١٤,٦٥ ٩,٠٣ -٥,٦٢ %٣٨,٤-
-٥,١١- %٣٩,٣   تسديد أقساط  - ١٢,٩٩ ٧,٨٨ 
-٠,٥١- %٣٠,٧   خدمة دين  - ١,٦٦ ١,١٥ 

١٦٤٨,٢٩ ٢٤٢٣,٨١ ٧٧٥,٥٢ %٤٧ 
الكويتية مؤسسة البترول 
  وسوناطراك

 شراء غاز وفيول ١٦٤٨,٢٩ ٢٤٢٣,٨١ ٧٧٥,٥٢ %٤٧
- %٧٢,٩  -٥١,٤٦  الت إلى كهرباء سوريايتحو  ٧٠,٥٦ ١٩,١٠ 

          
  المصدر: وزارة المالية



٢٠١٨ تشرين الثاني–شھري تقرير لبنان: كھرباء مؤسسة تتحويال  
 
 

 ٢  ب: االتصال الرجاء المعلومات، من للمزيد
 981010/40‐1‐961+ تلفون: والمخاطر، االستراتيجي التخطيط مصلحة
  لبنان - المالية وزارة  –العام الدين مديرية

 ٧٧٥,٥٢ بقيمة رتفاعاا سوناطراك الجزائرية مؤسسةمؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 .٢٠١٧عام  مقارنة مع ٢٠١٨ تشرين الثاني-٢ك فترة خاللمليار 
تشرين -٢ك خالل ليرةمليار ٢٤٢٣,٨١ فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
  .المائةب ٤٧بإرتفاع أي  ٢٠١٧ نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ١٦٤٨,٢٩مع  مقارنةً ، ٢٠١٨ الثاني

 حيث التأثير الكّمي من  
 غاز أويل ▲ %١٢,٢٠
لفويل أوي ▲%٥,٦٠  

 من حيث تأثير األسعار 
 تشرين الثاني-٢ك        ٢٠١٧ تشرين الثاني -٢ك      

٢٠١٨    
 المتوسط المرّجح ألسعار برميل النفط الخام ٥٢,٩٠ دوالر أميركي   دوالر أميركي ٧٢,٢٢

 ▲٣٦,٥٢                      % النفطنسبة التغير في متوسط سعر برميل    

 فاتورة المحروقات منكهرباء لبنان  مؤسسةمساهمة  .٣
  من فاتورة المحروقات في المائة ٠,٣كهرباء لبنان مؤسسةبلغت مساهمة  

 بلغتوالتي  ٢٠١٨ تشرين الثاني-٢شهر كأفاتورة المائة من في  ٠,٣ كهرباء لبنان مؤسسةبلغت مساهمة 
 تشرين الثاني- ٢ك خالل شهر كهرباء لبنان مؤسسةمساهمة  من قلأوهي نسبة ،  مليار ليرة  ٢,٤٣١
  .مليار ليرة ١,٦٨٦ بلغت فاتورةمن اجمالي  ذلك و،  المائةفي   ٢,٢ التي وصلت إلى ٢٠١٧

)٢٠١٨ تشرين الثاني –٢ ك -٢٠١٥ تشرين الثاني-٢ك( كھرباء لبنان مؤسسة: نسبة مساھمة ١الرسم البياني رقم   
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٢٠١٨ تشرين الثاني–شھري تقرير لبنان: كھرباء مؤسسة تتحويال  
 
 

 ٣  ب: االتصال الرجاء المعلومات، من للمزيد
 981010/40‐1‐961+ تلفون: والمخاطر، االستراتيجي التخطيط مصلحة
  لبنان - المالية وزارة  –العام الدين مديرية

 كهرباء لبنان" من النفقات األولية مؤسسةالتحويالت ل"حّصة  .٤
  النفقات األوليةمن  في المائة  ١٤,٥ كهرباء لبنان مؤسسةل حَصة التحويالتبلغت 

تشرين  -٢ك فترة خاللبالمائة من النفقات األولية  ١٤,٥كهرباء لبنان على  مؤسسةاستحوذت تحويالت 
 بالمائة في الفترة نفسها من العام ١٣مقارنة بنسبة وذلك ، مليار ليرة ١٦،٩٣٨بلغت  والتي ٢٠١٨ الثاني
٢٠١٧.  

  )٢٠١٨ حزيران- ٢ك /٢٠١٧ تشرين الثاني-٢ء لبنان من النفقات األولية (ك: حصة تحويالت مؤسسة كھربا٢الرسم البياني رقم 
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 مؤسسة كھرباء لبنان  نفقات األولية اخرى  (%)نسبة التحويالت من النفقات األولية  


