
                       

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

 إلى شركة كهرباء لبنانالخزينة تحويالت 
 التقرير الشهري

۲۰۱۳ حزيران   

  ٢٠١٣حزيرانفي إلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
 وذلك لتغطية مستحّقات  ةمليار لير  ١٠٧,٩٨ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٣حزيران  في

 البترول الكويتيةجزائرية ومؤسسة شركتي سوناطراك ال
  ۲۰۱۳ حزيران - ۲:  تحويالت الخزينة الشهرية لشركة كهرباء لبنان خالل ك۱جدول     

 (مليار ليرة لبنانية ) ۲ك شباط آذار نيسان أيار حزيران المجموع
 شركة كهرباء لبنان، ومنها 204.92 230.86 426.56 229.86 219.62 107.98 1,419.81

 خدمة الدين، ومنها:     9.11 9.81 - 20.01 1.49 - 40.42
 قروض ميسرة، ومنها: • 1.71 9.81 - 1.29 1.49 - 14.30
11.59 - 1.29 1.16 - 8.12 1.02    تسديد أقساط 
2.72 - 0.19 0.13 - 1.70 0.69    خدمة دين 

 قروض مكفولة من  مصرف لبنان • 7.39 - - 18.73 - - 26.12
 شراء غاز وفيول  195.81 221.05 426.56 209.85 218.14 107.98 1,379.39
 مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك • 195.81 221.05 426.56 209.85 218.14 107.98 1,379.39

 المصدر: وزارة المالية     

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

 ٢٠١٢العام  عن ليرةمليار  ٩٧,٢٦

مقداره  انخفاضا ٢٠١٣ حزيران - كانون الثانيبين الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 
نتيجة وذلك  ،مليار ليرة ١٤٧٩,١٠ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن ٥٩,٢٩

 .الجزائرية سوناطراكمدفوعات مؤسسة البترول الكويتية و  النخفاض
 

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

حزيران
۲۰۱۳ 

 - ۲ك
 حزيران
۲۰۱۲ 

  حزيران
۲۰۱۳ 

 حزيران
۲۰۱۲ 

 (مليار ليرة لبنانية )

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 70.00 107.98 1,479.10 1,419.81 59.29- 4%-
 خدمة الدين، ومنها: 1.60 - 44.70 40.42 4.28- 10%-
 قروض ميسرة، ومنها:   • 1.60 - 18.80 14.30 4.50- 24%-
-25% -3.81 11.59 15.40 - 1.30    تسديد أقساط 
-20% -0.68 2.72 3.40 - 0.30     فوائدتسديد 
 قروض مكفولة من  مصرف لبنان   • - - 25.90 26.12 0.22 1%
 شراء غاز وفيول 68.40 107.98 1,434.40 1,379.39 55.01- 4%-
 مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك   • 68.40 107.98 1,434.40 1,379.39 55.01- 4%-

 المصدر: وزارة المالية
 

 مليار  ٥٥,٠١ مقداره انخفاضا سوناطراك الجزائريةشركة البترول الكويتية و مؤسسة إلى  مدفوعاتال سجلت
 ٢٠١٢مقارنة مع عام  ٢٠١٣ انر حزي - كانون الثانيخالل 

، ٢٠١٣ حزيران- كانون الثاني خالل ليرةمليار  ١٣٧٩,٣٩ فيول أويلالغاز أويل و مادتي البلغت كلفة شراء 
أساسي  بشكل يعود، المائةب ٤ بانخفاض، أي ٢٠١٢ نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ١٤٣٤مع  مقارنةً 
  كمّية الغاز أويل التي تّم استيرادها. انخفاضإلى 

بالمائة  ٩بحوالي ارتفاع ٢٠١٣ حزيران - كانون الثانيتعكس مدفوعات  من حيث التأثير الكّمي، •
 مستحّقاتها دفع تمّ (والذي  ٢٠١٢ األّول كانون - أيار فترة خالل المستوردةأويل  الغاز كمّيةفي 

األّول  كانون -)، مقارنة مع ما تّم استيراده في فترة أيار ٢٠١٣حزيران - كانون الثاني خالل
مادة الفيول  الستيراد بالنسبة أّما). ٢٠١٢ حزيران - كانون الثاني خالل دفعه تمّ (والذي  ٢٠١١
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(والذي تّم دفعه  ٢٠١٣ أيار -٢٠١٢تموز بالمائة في فترة ٢٢ بنسبة انخفاضا تأويل، فقد سّجل
(والذي تّم دفعه  ٢٠١١ األول كانون -تموز بفترة مقارنة) ٢٠١٣ حزيران - كانون الثاني خالل
 ).٢٠١٢ حزيران - كانون الثاني خالل

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

 أيار بينفي الفترة الممتدة  استيراده تمّ  ما إلىتعود  ٢٠١٣ حزيران - كانون الثانيمدفوعات  إنّ  إذ
دوالر أميركي.  ١٠٩،٥٦، والتي بلغ فيها متوسط سعر برميل النفط الخام ٢٠١٣ وأيار ٢٠١٢

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

 .دوالر أميركي ١١١,٢النفط الخام 

 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .٣
 

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

والتي بلغت  ٢٠١٣ حزيران – كانون الثانيفاتورة المائة من في  ٢,٣بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان 
0Fمليار ليرة ١٤١١

 حزيران - الثانيكانون في المائة في  ٢,٢ كهرباء لبنان شركة، في حين بلغت مساهمة ۱
 .مليار ليرة ١٤٦٦ بلغت أعلىفاتورة مقارنة ب ٢٠١٢

)۲۰۱۳ حزيران -۲ك/ ۲۰۰۹ حزيران -۲ك( شركة كهرباء لبنان : نسبة مساهمة۱الرسم البياني رقم   
   

 
 

                                                 
من حزيران  – كانون الثانيخالل مليار ليرة  ۱٤۱۹٫۸۱ ية عجز شركة كهرباء لبنان بلغتتجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغط ۱

 ). ۲الجدول الغاز أويل والفيول أويل (كما هو محدد في مليار ليرة لشراء مادتي  ۱۳۷۹٫۳۹ ، منها۲۰۱۳العام 
مليار  ۳۲و  الخزينةمن مليار ليرة تحويالت  ۱۳۷۹٫۳۹ ، منهامليار ليرة ۱٤۱۱حوالي بلغت شراء هاتين المادتين، فأّما إجمالي فاتورة 

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

  النفقات األوليةمن  المائة في ١٩,٥شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت 

 - كانون الثانيخالل بالمائة من النفقات األولية  ١٩,٥استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
 .٢٠١٢بالمائة في العام  ٢٢,٨، مقارنة بنسبة مليار ليرة ٧،٢٩٣بلغت والتي  ٢٠١٣ حزيران

   )۲۰۱۳ حزيران -۲/ ك۲۰۱۱ حزيران -۲(ك النفقات األولية: حصة تحويالت شركة كهرباء لبنان من ۲الرسم البياني رقم 
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