
                       

 1  ب: االتصال الرجاء المعلومات، من للمزيد
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 إلى شركة كهرباء لبنانالخزينة تحويالت 
 التقرير الشهر

3112 أيلول   
  1013 أيلولفي إلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .1
 موزعة على الشكل التاليمليار  16.561 تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت1013 أيلول في: 

  مليار ل.ل. 26.562                       لشراء الغاز والفيول                مدفوعات 
                                              مليار ل.ل.  65.6      خدمة الدين بقيمة 

  3112 أيلول - 3:  تحويالت الخزينة الشهرية لشركة كهرباء لبنان خالل ك1جدول 

 )مليار ليرة لبنانية ( 3ك شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول المجموع

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 204.92 230.86 426.56 88.922 219.62 107.98 409.26 446.69 265.62 2,541.38

 خدمة الدين، ومنها: 9.11 9.81 - 80902 1.49 - 11.87 9.59 0.36 62.24

32.51 0.36 9.59 8.26 - 1.49 92.1 - 9.81 1.71  :قروض ميسرة، ومنها
26.77 0.30 8.08 6.80 - 1.29 9291 - 8.12 1.02    تسديد أقساط

5.74 0.05 1.51 1.46 - 0.19 3290 - 1.70 0.69    خدمة دين

29.72 - - 3.61 - - 18.73 - - 7.39  قروض مكفولة من  مصرف لبنان
 شراء غاز وفيول 195.81 221.05 426.56 209.85 218.14 107.98 397.39 437.09 265.26 2,479.14

2,479.14 265.26 437.09 397.39 107.98 218.14 209.85 426.56 221.05 195.81  مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك

 المصدر: وزارة المالية        

 1011عام الو  1013 ما بين العامإلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت مقارنة  .1
  8.578بقيمة  انخفاض 1013من العام  وأيلول بين كانون الثانيسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 

 1011العام  عن ليرةمليار 
 8.578 بقيمة انخفاضا .260 أيلول - كانون الثانيبين الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 

لألسباب  نتيجةوذلك  ،مليار ليرة .262052 والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن
  :التالية
 مليار ل.ل. ..6.5  بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو انخفاض المدف 
  ل.لمليار  ..0.5       بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات. 

 

 كهرباء لبنان: تحويالت الخزينة إلى شركة 3جدول 

أيلول  – 3ك الفرق %

3112 

 أيلول - 3ك

3113 

   أيلول

3112 

 أيلول

3113 

 )مليار ليرة لبنانية (

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 449.60 265.62 2,621.25 2,541.38 -79.87 3%-
 خدمة الدين، ومنها: - 0.36 76.67 62.24 -14.43 19%-

-19% 7.67- 32.51 40.18 0.36 -  :قروض ميسرة، ومنها
-19% 6.44- 26.77 33.21 0.30 -    تسديد أقساط

-18% 1.23- 5.74 6.97 0.05 -    خدمة دين

-19% 6.77- 29.72 36.49 - -  قروض مكفولة من  مصرف لبنان
 شراء غاز وفيول 449.60 265.26 2,544.58 2,479.14 -65.44 3%-

-3% 65.44- 2,479.14 2,544.58 265.26 449.60  مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك

 المصدر: وزارة المالية
 

 مليار  6.566 بقيمة انخفاضا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت
 1011مقارنة مع عام  1013 أيلول - كانون الثانيخالل 
 – كانون الثاني خالل ليرةمليار  .2.8.50 فيول أويلالغاز أويل و المادتي شراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 

 .المائةب . بإنخفاضأي  2602 نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  5.7...2مع  مقارنة  ، .260 أيلول
  .والفيول أويل التي تّم استيرادهالغاز أويل  انخفاض سعرإلى أساسي  بشكلالسبب  يعودو 
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  بالمائة في  6 بحوالي ارتفاع .260هذه الفترة من العام تعكس مدفوعات  الكّمي،من حيث التأثير
 خالل مستحّقاتها دفع تمّ والذي  .260آذار  – 2602أيار فترة خالل المستوردةأويل  الغاز كمّية

والذي  2602 آذار - 2600، مقارنة مع ما تّم استيراده في فترة أيار.260 أيلول – كانون الثاني
 تمادة الفيول أويل، فقد سّجل الستيراد بالنسبة أّما. 2602 أيلول - كانون الثاني خالل دفعه تمّ 

 كانون الثاني خاللوالذي تّم دفعه  .260أيلول  – 2602 تموز بالمائة في فترة .0 بنسبة انخفاضا
 الثانيكانون  خاللمستحقاتها  والذي تّم دفع 2602 آذار -2600 تموز فترةعن  .260 أيلول -
 .2602 أيلول -

 مستحقات دفع تم عليه بناء ا والذي ،من حيث تأثير األسعار، بلغ متوسط سعر برميل النفط العالمي 
 إنّ  إذ. 2602 بالعام مقارنةالمائة  في .بحوالي  أقلمستوى  ،.260 أيلول - كانون الثاني

 2602 أيار بينفي الفترة الممتدة  استيراده تمّ  ما إلىتعود  .260 أيلول - كانون الثانيمدفوعات 
دوالر أميركي. بينما تعكس  106.5.7، والتي بلغ فيها متوسط سعر برميل النفط الخام .260 أيلول

شركة الكهرباء للغاز أويل والفيول أويل في الفترة  تيراداس 2602 أيلول - كانون الثانيمدفوعات 
ر برميل النفط الخام اسعأل المرّجحمتوسط ال، حيث بلغ 2602 آذار- 2600أيار بينالممتدة 

 .دوالر أميركي 00.5.6
 

 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .3
  من فاتورة المحروقات في المائة .،1بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  

والتي بلغت  .260 أيلول – كانون الثانيفاتورة المائة من في  .25بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان 
 أيلول - كانون الثانيفي المائة في  56. كهرباء لبنان شركة، في حين بلغت مساهمة 2مليار ليرة 25.7..2

 .مليار ليرة ..5..26 بلغت أعلىفاتورة مقارنة ب 2602
(2213 أيلول-3ك/ 2229 أيلول -3ك) شركة كهرباء لبنان : نسبة مساهمة1الرسم البياني رقم   

 

   

                                                 
1
الوزن البرفت و طالفطألسارر للماّدل الشهري وفقر  2102 وأيلول 2102 أيررللطترة مر بين  الخرمسارر الفطط أل المرجحالمتوسط تّم احتساب  

تموز الطترة مر بين  خالل وكميرت الطيول أويل المستوردة 2102آذار و 2102أيررالطترة مر بين لكميرت الغرز أويل المستوردة خالل  الشهري
 .2102أيلول و 2102

٢
من العام  أيلول –كانون الثانيخالل مليار ليرة  2451حوالي  ية عجز شركة كهرباء لبنان بلغتتجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغط 

شراء هاتين المادتين، (. أّما إجمالي فاتورة 2الغاز أويل والفيول أويل )كما هو محدد في الجدول مليار ليرة لشراء مادتي  2549حوالي  ، منها2213

    .مليار تحويالت شركة كهرباء لبنان 33الخزينة ومن مليار ليرة تحويالت  2549حوالي  ، منهامليار ليرة 2452حوالي فقد بلغت 
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 شركة كهرباء لبنان" من النفقات األوليةالتحويالت ل"حّصة  .6
  النفقات األوليةمن  في المائة 1153شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت 

 أيلول - كانون الثانيخالل بالمائة من النفقات األولية  .225استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
 .2602بالمائة في العام  2656، مقارنة بنسبة مليار ليرة 00.06بلغت والتي  .260

   (3112 أيلول -3/ ك3111 أيلول -3)ك : حصة تحويالت شركة كهرباء لبنان من النفقات األولية3الرسم البياني رقم 

 

 
 

 

 

 

 

 


