
                       

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

 إلى شركة كھرباء لبنانالخزينة تحويالت 
يالتقرير الشھر  
٢٠١٣تشرين األول   

  ٢٠١٣ تشرين األول فيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل التاليمليار  ١٦٦,٩٣ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٣ تشرين األول في: 

                                       مليار ل.ل. ١٦٦,٠٢ مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
                                              مليار ل.ل.  ٠,٩١      خدمة الدين بقيمة 

  ٢٠١٣ ١ت – ٢:  تحويالت الخزينة الشھرية لشركة كھرباء لبنان خالل ك١جدول   

١ت المجموع  أيلول   (مليار ليرة لبنانية ) ٢ك شباط  آذار  نيسان  أيار  حزيران  تموز  آب
2,708.31  166.93  265.62  446.69  409.26  107.98  219.62  229.86  426.56  230.86  204.92   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
63.15  0.91  0.36  9.59  11.87  ‐  1.49  20.01  ‐  9.81  9.11   خدمة الدين، ومنھا:
33.43  0.91  0.36  9.59  8.26  ‐  1.49  1.29  ‐  9.81  1.71   :قروض ميسرة، ومنھا
27.64  0.87  0.30  8.08  6.80  ‐  1.29  1.16  ‐  8.12  1.02     تسديد أقساط
5.79  0.05  0.05  1.51  1.46  ‐  0.19  0.13  ‐  1.70  0.69     خدمة دين
29.72  ‐  ‐  ‐  3.61  ‐  ‐  18.73  ‐  ‐  7.39   قروض مكفولة من  مصرف لبنان

2,645.16  166.02  265.26  437.09  397.39  107.98  218.14  209.85  426.56  221.05  195.81   شراء غاز وفيول
2,645.16  166.02  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                 

 ٢٠١٢عام الو  ٢٠١٣ ما بين العامإلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
  بقيمة  انخفاض ٢٠١٣من العام  تشرين األولو  بين كانون الثانيسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان

 ٢٠١٢العام  عن ليرةمليار  ١١٢,٦٩
 بقيمة انخفاضا ٢٠١٣ تشرين األول-  كانون الثانيبين الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 
 نتيجةوذلك  ،مليار ليرة ٢٨٢١ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن ١٢٢,٦٩

   :لألسباب التالية
 مليار ل.ل. ٥٤,٩٤   بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو انخفاض المدف 
  ل.لمليار  ٤٣,٧٥            بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات. 
  مليار ل.ل. ١٤      ٢٠١٢في تشرين األّول سلفة خزينة لتسديد الضريبة على القيمة المضافة 

  

 : تحويالت الخزينة إلى شركة كھرباء لبنان٢جدول 
 ١ت – ٢ك الفرق %

٢٠١٣ 
 ١ت– ٢ك

٢٠١٢ 
   ١ت

٢٠١٣ 
  ١ت

٢٠١٢ 
 (مليار ليرة لبنانية )

‐4%  112.69‐  2,708.31  2,821.00  166.93  199.80   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
‐41%  43.75‐  63.15  106.90  0.91  30.30   خدمة الدين، ومنھا:
‐20%  8.17‐  33.43  41.60  0.91  1.40   :قروض ميسرة، ومنھا
‐20%  6.76‐  27.64  34.40  0.87  1.20     تسديد أقساط
‐20%  1.41‐  5.79  7.20  0.05  0.20     خدمة دين
‐54%  35.58‐  29.72  65.30  ‐  28.90   قروض مكفولة من  مصرف لبنان
‐2%  54.94‐  2,645.16  2,700.10  166.02  169.50   شراء غاز وفيول
‐2%  54.94‐  2,645.16  2,700.10  166.02  155.50   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك

‐100%  14‐  ‐  14  ‐  14 
سلفة خزينة لتسديد الضريبة على 

 المضافة القيمة
 المصدر: وزارة المالية

  

 مليار  ٥٤,٩٤ بقيمة انخفاضا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت
 ٢٠١٢مقارنة مع عام  ٢٠١٣ أيلول - كانون الثانيخالل 



٢٠١٣  األول تشرين– شھري تقرير لبنان: كھرباء شركة تحويالت  
 

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

 – كانون الثاني خالل ليرةمليار  ٢٦٤٥,١٦ فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
 ٢ بإنخفاضأي  ٢٠١٢ نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ٢٧٠٠,١مع  مقارنةً ، ٢٠١٣ تشرين األول

   .والفيول أويل التي تّم استيرادهالغاز أويل  انخفاض سعرإلى أساسي  بشكلالسبب  يعودو  .المائةب
 حيث التأثير الكّمي من 

  
نسبة التغير 
في الكمية 
 المستوردة

  ١ت-٢الفترة العائدة لفاتورة ك
٢٠١٣ 
 

  ١ت-٢الفترة العائدة لفاتورة ك
٢٠١٢ 
 

 

١٣ %  ▲  ٢٠١٣حزيران -٢٠١٢أيار  ٢٠١٢أيار -٢٠١١أيار    غاز أويل 

١٨ % ▼  ٢٠١٣أيلول -٢٠١٢تموز  ٢٠١٢أيار -٢٠١١تموز   لفويل أوي   

 
 من حيث تأثير األسعار 

  ١ت-٢الفترة العائدة لفاتورة ك
٢٠١٣ 
 

  ١ت-٢الفترة العائدة لفاتورة ك
٢٠١٢ 
 

 

٢٠١٢أيار -٢٠١١أيار   ٢٠١٣أيلول -٢٠١٢أيار    الفترة الزمنية لالستھالك 

دوالر أميركي ١١٣٫٢   دوالر أميركي ١٠٩٫١٣١  
المتوسط المرّجح ألسعار برميل النفط 

 الخام

  4% ▼ 
نسبة التغير في متوسط سعر برميل 

 النفط

 
 

 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .٣
  من فاتورة المحروقات في المائة ٢،٧بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  

والتي بلغت  ٢٠١٣ تشرين األّول – كانون الثانيفاتورة المائة من في  ٢,٧بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان 
 تشرين األّول - كانون الثانيفي المائة في  ٣,٧ لبنان كهرباء شركة، في حين بلغت مساهمة ١مليار ليرة ٢٧٢٠
 .مليار ليرة ٢٨٠٣ بلغت أعلىفاتورة مقارنة ب ٢٠١٢

                                                 
من العام   تشرين األول–كانون الثانيخالل مليار ليرة  ٢٧٠٨حوالي  ية عجز شركة كھرباء لبنان بلغتتجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغط ٢

شراء ھاتين المادتين، ). أّما إجمالي فاتورة ٢الغاز أويل والفيول أويل (كما ھو محدد في الجدول مليار ليرة لشراء مادتي  ٢٦٤٥حوالي  ، منھا٢٠١٣
    .مليار تحويالت شركة كھرباء لبنان ٧٥الخزينة ومن مليار ليرة تحويالت  ٢٦٤٥حوالي  ، منھامليار ليرة ٢٧٢٠حوالي فقد بلغت 



٢٠١٣  األول تشرين– شھري تقرير لبنان: كھرباء شركة تحويالت  
 

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

)٢٠١٣ ١ت-٢ك/ ٢٠٠٩ ١ت - ٢ك( شركة كھرباء لبنان : نسبة مساھمة١الرسم البياني رقم   

 
   

 

 شركة كهرباء لبنان" من النفقات األوليةالتحويالت ل"حّصة  .٤
  النفقات األوليةمن  في المائة ٢١,٨شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت 

تشرين  – كانون الثانيخالل بالمائة من النفقات األولية  ٢١,٨استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
  .٢٠١٢بالمائة في العام  ٢٤,٤، مقارنة بنسبة مليار ليرة ١٢٤١٣بلغت والتي  ٢٠١٣ األّول

    )٢٠١٣ ١ت - ٢/ ك٢٠١١ ١ت - ٢(ك تحويالت شركة كھرباء لبنان من النفقات األولية : حصة٢الرسم البياني رقم 
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مساھمة وزارة المالية EDL مساھمة EDLمساھمة % 

LL 2,151 bn  LL 2,821 bn  LL 2,708 bn
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 شركة كھرباء لبنان  نفقات األولية اخرى  (%)نسبة التحويالت من النفقات األولية  


