
                       

 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  

٢٠٢١ ذارآ  

  
 ٢٠٢١ آذار فيكهرباء لبنان  مؤسسةإلى الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل  ل.ل مليار ٢١٨,٠٨ كهرباء لبنان مؤسسةتحويالت الخزينة إلى  ، بلغت٢٠٢١ آذار في

 :التالي
           مليار ل.ل. ٢١٧,٧٩                                مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
 مليار ل.ل.  ٠,٢٩                               خدمة الدين بقيمة 

   ٢٠٢١ آذار - ٢كھرباء لبنان خالل ك مؤسسة:  تحويالت الخزينة الشھرية ل١جدول   

 لبنانية )(مليار ليرة  ٢ك شباط    آذار     المجموع

327.80  218.08  66.49 43.23   مؤسسة كھرباء لبنان، ومنھا
0.29  0.29  0.00 0.00   خدمة الدين، ومنھا (قروض ويوروبوند):    
0.27  0.27  0.00 0.00     تسديد أقساط
0.02  0.02  0.00  0.00    خدمة دين

327.52   شراء غاز وفيول  43.23 66.49  217.79
327.52  217.79  66.49  43.23 مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك  
          

 المصدر: وزارة المالية     

 آذار-٢كو  ٢٠٢١من العام  آذار -٢ك بينما كهرباء لبنان  مؤسسةى إل الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
  ٢٠٢٠من العام 

  بقيمة  إنخفاض ٢٠٢١من العام  آذار- ٢شهر ك خاللكهرباء لبنان  مؤسسةسجلت التحويالت إلى
 .٢٠٢٠العام  عن ليرةمليار  ١٢٧,٢٥

مليار ليرة  ١٢٧,٢٥ بقيمة إنخفاضا ٢٠٢١ آذار-٢في ك كهرباء لبنان مؤسسةالخزينة إلى تحويالت سّجلت 
   :التالية ابلألسب نتيجةوذلك  ،مليار ليرة ٤٥٥,٠٥ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  عن
  ل.ل. مليار  ١٢٥,٩٥     بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في انخفاض 
   ل.لمليار     ١,٣٠            بقيمة خدمة الدينمدفوعات  انخفاض. 

 )٢٠٢١  آذار -٢/ ك٢٠٢٠ آذار -٢(ك كھرباء لبنان مؤسسة: تحويالت الخزينة إلى ٢جدول 

 آذار-٢ك الفرق %
٢٠٢١ 

  آذار-٢ك
٢٠٢٠ 

ليرة لبنانية )(مليار   

  كهرباء لبنان، ومنها مؤسسة 455.05 327.80     127.25-   28%
 خدمة الدين، ومنها: 1.59 0.29 1.3- 81.8%-
 تسديد أقساط   -  1.20 0.27 0.93- 77.8%-
  خدمة دين   - 0.39 0.02 0.37- 94%-

  مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 453.46 327.52 125.95- 27.8%-
 شراء غاز وفيول 453.46 327.52 125.95- 27.8%-

          المصدر: وزارة المالية

 ١٢٥,٩٥بقيمة  نخفاضا سوناطراك الجزائرية مؤسسةمؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 .٢٠٢٠عام  مقارنة مع ٢٠٢١ آذار-٢ك فترة خاللمليار 
 آذار-٢ك خالل ليرةمليار  ٣٢٧,٥٢ فيول أويلالأويل و غاز مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
  .المائةب ٢٧,٨ بإنخفاضأي  ٢٠٢٠ نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ٤٥٣,٤٦مع  مقارنةً ، ٢٠٢١



٢٠٢١ ذارآ–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

 حيث التأثير الكّمي من  
 غاز أويل ▼ %٣,٧٠
لفويل أوي  ▼% ٣٢,٣٦  

 من حيث تأثير األسعار 
    ٢٠٢١ آذار-٢ك        ٢٠٢٠ آذار -٢ك      

 المتوسط المرّجح ألسعار برميل النفط الخام ٥١,٢٢ دوالر أميركي     دوالر أميركي ٦٣,٣١ 
 نسبة التغير في متوسط سعر برميل النفط     % ٢٣,٦٠٤▲ 

 
 فاتورة المحروقات منكهرباء لبنان  مؤسسةمساهمة  .٣

 من فاتورة المحروقات  في المائة ٠,٤٠بلغت مساهمة مؤسسة كهرباء لبنان
 ٣٢٩ والتي بلغت ٢٠٢١آذار -٢فاتورة شهر كالمائة من في  ٠,٤٠ بلغت مساهمة مؤسسة كهرباء لبنان

 التي وصلت إلى ٢٠٢٠آذار - ٢ك خالل شهر كهرباء لبنان مساهمة مؤسسة من قلأوهي نسبة ،  مليار ليرة
  .مليار ليرة ٤٥٤ بلغت فاتورةمن اجمالي  ذلك ، و المائةفي  ٠,٠٣

  )٢٠٢١آذار –٢ ك - ٢٠١٨آذار -٢: نسبة مساھمة مؤسسة كھرباء لبنان (ك١رقم الرسم البياني 

  

 التحويالت لمؤسسة كهرباء لبنان" من النفقات األولية"حّصة  .٤
  النفقات األوليةمن  في المائة  ٨,٤ كهرباء لبنان مؤسسةل حَصة التحويالتبلغت 

 آذار -٢شهر ك خاللبالمائة من النفقات األولية  ٨,٤كهرباء لبنان على  مؤسسةاستحوذت تحويالت 
  .٢٠٢٠بالمائة في العام  ١٠،٤مقارنة بنسبة وذلك ، مليار ليرة ٣،٩٠٤بلغت  والتي ٢٠٢١
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٢٠٢١ ذارآ–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

  )٢٠٢١ آذار-٢ك /٢٠٢٠ آذار-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  


