
                       

 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  

٢٠١٤ تموز   
  ٢٠١٤تموز  فيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل التاليمليار  ٢١١,٧٦ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٤ تموز في: 

 مليار ل.ل. ٢٠٨,٤٤                                سوناطراك ةشركو البترول الكويتية  مدفوعات لمؤسسة 
  مليار ل.ل.  ٣,٣٢                                                         خدمة الدين 

 

  ٢٠١٤ تموز -٢:  تحويالت الخزينة الشھرية لشركة كھرباء لبنان خالل ك١جدول 

 (مليار ليرة لبنانية ) ٢ك شباط  آذار  نيسان  أيار  حزيران  تموز المجموع
1,776.79  211.76  498.02  81.34  194.47  420.84  107.43  262.94   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
17.97  3.32  0.75  1.45  0.91  0.36  9.50  1.67   خدمة الدين، ومنھا:    
17.97  3.32  0.75  1.45  0.91  0.36  9.50  1.67   :قروض ميسرة ، ومنھا
15.11  2.80  0.64  1.31  0.87  0.31  8.16  1.02     تسديد أقساط  
2.86  0.52  0.11  0.14  0.04  0.05  1.34  0.66     خدمة دين
‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐  ‐   قروض مكفولة من  مصرف لبنان  

1,758.82  208.44  497.26  79.89  193.56  420.48  97.93  261.26   شراء غاز وفيول 
1,758.82  208.44  497.26  79.89  193.56  420.48  97.93  261.26   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   الغاز الطبيعي
 المصدر: وزارة المالية           

 - كانون الثانيو  ٢٠١٤ تموز -كانون الثانيما بين إلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
 ٢٠١٣ تموز

  ٢٠١٣العام  عن ليرةمليار  ٥٢ انخفاضا بحوالي ٢٠١٤في سجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان. 
مليار ليرة  ٥٢,٢٩ بقيمة انخفاضا ٢٠١٤ تموز -كانون الثاني فيالخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 

   :لألسباب التالية نتيجةوذلك  ،مليار ليرة ١٨٢٩,٠٨ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  عن
  مليار ل.ل. ١٧,٩٧    بقيمة لمؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك الجزائرية عاتو المدف في انخفاض 
    مليار ل.ل ٣٤,٣٢                                بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات. 

 : تحويالت الخزينة إلى شركة كھرباء لبنان٢جدول 

 الفرق %
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  تموز– ٢ك

٢٠١٣ 
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 (مليار ليرة لبنانية )

‐2.9%  52.29‐  1,776.79  1,829.08  211.76  409.26   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
‐65.6%  34.32‐  17.97  52.29  3.32  11.87   خدمة الدين، ومنھا:  
‐20.4%  4.60‐  17.97  22.57  3.32  8.26     :قروض ميسرة ، ومنھا
‐17.8%  3.28‐  15.11  18.39  2.80  6.80     تسديد أقساط
‐31.5%  1.31‐  2.86  4.18  0.52  1.46     تسديد فوائد
‐100.0%  29.72‐  ‐  29.72  ‐  3.61     قروض مكفولة من  مصرف لبنان
‐1.0%  17.97‐  1,758.82  1,776.79  208.44  397.39   شراء غاز وفيول 
‐1.0%  17.97‐  1,758.82  1,776.79  208.44  397.39      البترول الكويتية وسوناطراكمؤسسة

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐     الغاز الطبيعي 

 المصدر: وزارة المالية

 خاللمليار  ١٨بحوالي  انخفاضا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 ٢٠١٣مقارنة مع عام  ٢٠١٤ تموز-كانون الثاني

 تموز- كانون الثاني خالل ليرةمليار  ١٧٥٨,٨٢ فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء وزارة المالية لمدفوعات بلغت 
   .٢٠١٣ نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ١٧٧٦,٧٤مع  مقارنةً ، ٢٠١٤
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