
                       

 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 نيسان   
  ٢٠١٤ نيسان فيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل التاليمليار  ١٩٤,٤٧ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٤ نيسان في: 

                                       مليار ل.ل. ١٩٣,٥٦ مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
  مليار ل.ل.  ٠,٩١                                                         خدمة الدين 

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

 (مليار ليرة لبنانية ) ٢ك شباط  آذار  نيسان المجموع
985.67  194.47  420.84  107.43  262.94   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
12.44  0.91  0.36  9.50  1.67   خدمة الدين، ومنھا:    
12.44  0.91  0.36  9.50  1.67   :قروض ميسرة ، ومنھا
10.35  0.87  0.31  8.16  1.02     تسديد أقساط
2.09  0.04  0.05  1.34  0.66     خدمة دين
‐    ‐  ‐  ‐   قروض مكفولة من  مصرف لبنان

973.23  193.56  420.48  97.93  261.26   شراء غاز وفيول 
973.23  193.56  420.48  97.93  261.26   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 

‐      ‐  ‐   الغاز الطبيعي
 المصدر: وزارة المالية     

 ٢٠١٤ العاممن  نيسان-كانون الثانيما بين إلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
 ٢٠١٣عام المن  نيسان-كانون الثانيو 

  العام  عن ليرةمليار  ١٠٦,٥٤بقيمة  انخفاضا ٢٠١٤في سجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان
٢٠١٣. 

 بقيمة انخفاضا ٢٠١٤ نيسان -كانون الثاني فيالخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 
وذلك  ،مليار ليرة ١٠٩٢,٢١ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن ١٠٦,٥٤

   :لألسباب التالية نتيجة
 مليار ل.ل. ٨٠,٠٥    بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في انخفاض 
  ل.لمليار  ٢٦,٤٩                                بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات. 

 : تحويالت الخزينة إلى شركة كھرباء لبنان٢جدول 

 الفرق %
 - ٢ك

   نيسان
٢٠١٤  

 - ٢ك
 نيسان
٢٠١٣ 

   نيسان
٢٠١٤ 

  نيسان
٢٠١٣ 

 (مليار ليرة لبنانية )

‐10%  106.54‐  985.67  1,092.21  194.47  229.86   ومنھاشركة كھرباء لبنان، 
‐68%  26.49‐  12.44  38.94  0.91  20.01   خدمة الدين، ومنھا:
‐3%  0.37‐  12.44  12.82  0.91  1.29     :قروض ميسرة ، ومنھا
1%  0.06  10.35  10.29  0.87  1.16     تسديد أقساط
‐17%  0.43‐  2.09  2.52  0.04  0.13     تسديد فوائد

‐100%  26.12‐  ‐  26.12 
 

18.73 
    مكفولة من  قروض

مصرف لبنان
‐8%  80.05‐  973.23  1,053.27  193.56  209.85   شراء غاز وفيول

‐8%  80.05‐  973.23  1,053.27  193.56  209.85 
    مؤسسة البترول الكويتية

وسوناطراك
  ‐  ‐  ‐    ‐     الغاز الطبيعي 

 المصدر: وزارة المالية

 ٨٠,٠٥بقيمة انخفاضا سوناطراك الجزائريةشركة البترول الكويتية و مؤسسة إلى  مدفوعاتال سجلت   
 ٢٠١٣مقارنة مع عام  ٢٠١٤ نيسان-كانون الثاني خاللمليار 



٢٠١٤ نيسان– 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  ٩٧٣,٢٣ فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
 ٨ بإنخفاضأي  ٢٠١٣نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ١٠٥٣,٢٧مع  مقارنةً ، ٢٠١٤ نيسان

   .المائةب
 حيث التأثير الكّمي من 

  
نسبة التغير في 
 الكمية المستوردة

 -٢ك الفترة العائدة لفاتورة
٢٠١٤  نيسان  
 

نيسان -٢ك الفترة العائدة لفاتورة  
 ٢٠١٣  

 
 

١٢ % ٢٠١٣ ٢ت - أيار  ▼  ٢٠١٢ ٢ت - أيار   غاز أويل 

١٤ % ▲  ٢٠١٣ ١ك - تموز ٢٠١٢  ١ك - تموز  لفويل أوي   

 
 من حيث تأثير األسعار 

 نيسان -٢ك لفترة العائدة لفاتورة
٢٠١٤ 
 

 

نيسان -٢ك الفترة العائدة لفاتورة  
 ٢٠١٣  

 

 

 

٢٠١٢ ١ت - أيار  ٢٠١٣ ١ك - أيار   الفترة الزمنية لالستھالك 

دوالر أميركي ١٠٩٫٦  دوالر أميركي ١٠٩٫٦٨  
ألسعار برميل النفط المتوسط المرّجح 

 الخام

  ٠٫١٠٦ % نسبة التغير في متوسط سعر برميل  ▲ 
 النفط

  
 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .٣
 من فاتورة المحروقات في المائة ٢,٥ بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  

  ٩٩٩والتي بلغت  ٢٠١٤ نيسان -كانون الثانيفاتورة من  المائةب ٢,٥بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان 
من   ٢٠١٣ نيسان-كانون الثانيفي  المائةب ٢,٦ كهرباء لبنان شركة، في حين بلغت مساهمة ١مليار ليرة
  .مليار ليرة ١،٠٨٢ بلغتفاتورة اجمالي 

  

 )٢٠١٤  نيسان -٢/ ك ٢٠١٠ نيسان - ٢(ك : نسبة مساھمة شركة كھرباء لبنان١الرسم البياني رقم 

 
 

                                                 
من العام  نيسان-  الثانيكانون في مليار ليرة  ٩٨٥٫٦٧حوالي  ية عجز شركة كھرباء لبنان بلغتتجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغط ١

شراء ھاتين ). أّما إجمالي فاتورة ٢الغاز أويل والفيول أويل (كما ھو محدد في الجدول مليار ليرة لشراء مادتي   ٩٧٣٫٢٣حوالي ، منھا٢٠١٤
    .شركة كھرباء لبنانمليار تحويالت ٢٦ الخزينة ومن مليار ليرة تحويالت  ٩٧٣حوالي  ، منھامليار ليرة ٩٩٩حوالي المادتين، فقد بلغت 



٢٠١٤ نيسان– 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

 
 
 

 شركة كهرباء لبنان" من النفقات األوليةالتحويالت ل"حّصة  .٤
  النفقات األوليةمن  في المائة ٢١,٢شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت 

-  كانون الثاني خاللبالمائة من النفقات األولية  ٢١,٢استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
  .٢٠١٣بالمائة في العام  ٢١,٣، مقارنة بنسبة مليار ليرة ٤٦٤٩بلغت والتي  ٢٠١٤نيسان

  

   )٢٠١٤ نيسان-٢/ ك٢٠١٢ نيسان- ٢(ك : حصة تحويالت شركة كھرباء لبنان من النفقات األولية٢الرسم البياني رقم 
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 شركة كھرباء لبنان  نفقات األولية اخرى  (%)نسبة التحويالت من النفقات األولية  


