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 كهرباء لبنانإلى شركة الخزينة تحويالت 
 التقرير الشهري

۲۰۱۳ تموز   

  ٢٠١٣تموز في إلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل التاليمليار  ٤٠٩,٢٦ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٣ تموز في:  

     مليار ل.ل. ٣٩٤,٣٩دفعات لشركة سوناطراك الجزائرية ومؤسسة البترول الكويتية بقيمة 

                                              مليار ل.ل.  ١١,٨٧      خدمة الدين بقيمة 
  ۲۰۱۳ تموز - ۲:  تحويالت الخزينة الشهرية لشركة كهرباء لبنان خالل ك۱جدول      

 (مليار ليرة لبنانية ) ۲ك شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز المجموع
 شركة كهرباء لبنان، ومنها 204.92 230.86 426.56 229.86 219.62 107.98 409.26 1,829.08

 خدمة الدين، ومنها:   9.11 9.81 - 20.01 1.49 - 11.87 52.29
 ومنها:قروض ميسرة،  • 1.71 9.81 - 1.29 1.49 - 8.26 22.57
18.39 6.80 - 1.29 1.16 - 8.12 1.02       تسديد أقساط 
4.18 1.46 - 0.19 0.13 - 1.70 0.69       خدمة دين 

 قروض مكفولة من  مصرف لبنان • 7.39 - - 18.73 - - 3.61 29.72
 شراء غاز وفيول  195.81 221.05 426.56 209.85 218.14 107.98 397.39 1,776.79
 مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك • 195.81 221.05 426.56 209.85 218.14 107.98 397.39 1,776.79

 المصدر: وزارة المالية      

 ٢٠١٢عام الو  ٢٠١٣ ما بين العامإلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
  مقداره انخفاضا ٢٠١٣من العام  وتموز بين كانون الثانيسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 

 ٢٠١٢العام  عن ليرةمليار  ٣٦,٥٢

 ٣٦,٥٢مقداره  انخفاضا ٢٠١٣ تموز - كانون الثانيبين الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 
 النخفاضنتيجة وذلك  ،مليار ليرة ١٨٦٥,٦٠ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن

 .الجزائرية سوناطراكمدفوعات مؤسسة البترول الكويتية و 
 

 : تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان۲جدول 
 - ۲ك الفرق %

تموز
۲۰۱۳ 

 تموز - ۲ك
۲۰۱۲ 

 تموز
۲۰۱۳ 

 تموز
۲۰۱۲ 

 (مليار ليرة لبنانية )

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 386.50 409.26 1,865.60 1,829.08 -36.52 2%-
 خدمة الدين، ومنها:   18.60 11.87 63.30 52.29 -11.01 17%-
 قروض ميسرة، ومنها: • 8.10 8.26 26.90 22.57 -4.33 16%-
-16% 3.41- 18.39 21.80 6.80 6.40       تسديد أقساط 
-18% 0.92- 4.18 5.10 1.46 1.70       خدمة دين 
 من  مصرف لبنان قروض مكفولة • 10.50 3.61 36.40 29.72 -6.68 18%-
 شراء غاز وفيول  367.90 397.39 1,802.30 1,776.79 -25.51 1%-
 مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك • 367.90 397.39 1,802.30 1,776.79 -25.51 1%-

 المصدر: وزارة المالية
 

 مليار  ٢٥,٥١ مقداره انخفاضا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت
 ٢٠١٢مقارنة مع عام  ٢٠١٣ تموز - كانون الثانيخالل 

، ٢٠١٣ تموز- كانون الثاني خالل ليرةمليار  ١٧٧٦,٧٩ فيول أويلالغاز أويل و مادتي البلغت كلفة شراء 
السبب  يعودو  .المائةب ١ بانخفاض، أي ٢٠١٢ نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ١٨٠٢,٣٠مع  مقارنةً 
  كمّية الغاز أويل التي تّم استيرادها. انخفاضإلى أساسي  بشكل

بالمائة في  ٨ بحوالي ارتفاع ٢٠١٣هذه الفترة من العام تعكس مدفوعات  من حيث التأثير الكّمي، •
 خالل مستحّقاتها دفع تمّ (والذي  ٢٠١٣ شباط - ٢٠١٢أيار فترة خالل المستوردةأويل  الغاز كمّية

 ٢٠١٢ شباط - ٢٠١١)، مقارنة مع ما تّم استيراده في فترة أيار٢٠١٣تموز  – كانون الثاني



۲۰۱۳ تموز – شهري تقرير لبنان: كهرباء شركة تحويالت  
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مادة الفيول أويل، فقد  الستيراد بالنسبة أّما). ٢٠١٢ تموز - كانون الثاني خالل دفعه تمّ (والذي 
 خالل(والذي تّم دفعه  ٢٠١٣تموز -٢٠١٢تموز بالمائة في فترة ١٤ بنسبة انخفاضا تسّجل

(والذي تّم دفعه  ٢٠١٢ الثاني كانون -٢٠١١تموز بفترة مقارنة) ٢٠١٣ تموز - كانون الثاني
 ).٢٠١٢ تموز - كانون الثاني خالل

 دفع تم عليه بناًءا والذي ،من حيث تأثير األسعار، بلغ متوسط سعر برميل النفط العالمي •
 إذ. ٢٠١٢ بالعام مقارنةالمائة  في ١بحوالي  أقلمستوى  ،٢٠١٣ تموز- كانون الثاني مستحقات

 أيار بينفي الفترة الممتدة  استيراده تمّ  ما إلىتعود  ٢٠١٣ تموز - كانون الثانيمدفوعات  إنّ 
دوالر أميركي.  ١١٠,٢١، والتي بلغ فيها متوسط سعر برميل النفط الخام ٢٠١٣ تموز ٢٠١٢

شركة الكهرباء للغاز أويل والفيول  تيراداس ٢٠١٢ تموز - كانون الثانيبينما تعكس مدفوعات 
ر برميل اسعأل المرّجحمتوسط ال، حيث بلغ ٢٠١٢ شباط ٢٠١١أيار بينأويل في الفترة الممتدة 

 .دوالر أميركي ١١١,٤النفط الخام 

 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .٣

  المحروقاتمن فاتورة  في المائة ٢،٧بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  

 ١٨٢٦والتي بلغت  ٢٠١٣ تموز – كانون الثانيفاتورة المائة من في  ٢,٧بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان 
0Fمليار ليرة

 ٢٠١٢ تموز - كانون الثانيفي المائة في  ٢,٥ كهرباء لبنان شركة، في حين بلغت مساهمة ۱
 .مليار ليرة ١٨٤٨ بلغت أعلىفاتورة مقارنة ب

)۲۰۱۳ تموز -۲ك/ ۲۰۰۸ تموز -۲ك( شركة كهرباء لبنان : نسبة مساهمة۱رقم الرسم البياني   
   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
من  تموز – كانون الثانيخالل مليار ليرة  ۱۸۲۹٫۰۸ ية عجز شركة كهرباء لبنان بلغتأن تحويالت الخزينة لتغط تجدر اإلشارة إلى ۱

شراء ). أّما إجمالي فاتورة ۲الغاز أويل والفيول أويل (كما هو محدد في الجدول مليار ليرة لشراء مادتي  ۱۷۷٦٫۷۹ ، منها۲۰۱۳العام 
مليار تحويالت شركة كهرباء  ٤۹٫۰۳الخزينة ومن مليار ليرة تحويالت  ۱۷۷٦٫۷۹ ، منهامليار ليرة ۱۸۲٥٫۸۲هاتين المادتين، فقد بلغت 

    .لبنان
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 شركة كهرباء لبنان" من النفقات األوليةالتحويالت ل"حّصة  .٤

  النفقات األوليةمن  في المائة ٢١,٢شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت 

 - كانون الثانيخالل بالمائة من النفقات األولية  ٢١,٢استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
 .٢٠١٢بالمائة في العام  ٢١,٤، مقارنة بنسبة مليار ليرة ٨٦٢٣بلغت والتي  ٢٠١٣ تموز

   )۲۰۱۳ تموز -۲/ ك۲۰۱۱ تموز -۲(ك : حصة تحويالت شركة كهرباء لبنان من النفقات األولية۲الرسم البياني رقم 
 

 
 
 
 

 


