
                       

 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

۲۰۱۳الثاني كانون    

  ٢٠١٣ في كانون الثانيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
، موزعة على الشكل ةلير  مليار ٢٠٤,٩٢ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٣الثانيكانون في  •

  :التالي

 ل.مليار ل ١٩٥,٨١   الجزائرية ومؤسسة البترول الكويتية بقيمة دفعات لشركة سوناطراك. 

 ل.مليار ل ٩,١١                                                  بقيمة خدمة الدين . 

 

 ٢٠١٢عام الو  ٢٠١٣ ما بين العامإلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
 عن ليرةمليار  ١٥٠ مقدارهانخفاضا  ٢٠١٣كانون الثانيفي سجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان  •

 ٢٠١٢العام 

مليار ليرة  ١٥٠انخفاضا مقداره  ٢٠١٣في كانون الثانيالخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 
مدفوعات  نخفاضالنتيجة وذلك  ،مليار ليرة ٣٥٥ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  عن

 .الجزائرية سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 
 إلى شركة كهرباء لبنانالخزينة تحويالت : ۲جدول 

 

مليار  ١٥٥ مقدارهانخفاضا  سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت •
 ٢٠١٢مقارنة مع عام  ٢٠١٣ شهر كانون الثانيخالل 

بمبلغ  مقارنةً ، ٢٠١٣ شهر كانون الثاني خالل ليرةمليار  ١٩٦ فيول أويلالغاز أويل و مادتي البلغت كلفة شراء 
 بشكل أساسي نخفاضهذا اال ويعود .المائةب ٤٤ بمعّدل، أي ٢٠١٢ شهر كانون الثاني خاللر ليرة مليا ٣٥١
 .لهذه الفترة أويل الغازمادة  تيراداس نخفاضاإلى 

مادة  تيرادفي اس انخفاض ٢٠١٣ شهر كانون الثانيتعكس مدفوعات  التأثير الكّمي،من حيث  •
شهر  والذي تّم دفع مستحّقاتها خالل( ٢٠١٢ آب -تموز فترة  عنبالمائة  ٥٠ أويل بحوالي الغاز

دفع والذي تّم ( ٢٠١١ آب -، مقارنة مع ما تّم استيراده في فترة حزيران)٢٠١٣ كانون الثاني
 تمادة الفيول أويل، فقد سّجل دأّما بالنسبة الستيرا. )٢٠١٢ شهر كانون الثاني خالل مستحّقاتها
 شهر كانون الثاني خاللوالذي تّم دفعه ( ٢٠١٢ آب -بالمائة في فترة تموز ٣٤ بنسبة انخفاضاً 
 ).٢٠١٢ شهر كانون الثاني خاللوالذي تّم دفعه ( ٢٠١١مقارنة بفترة تموز) ٢٠١٣

 الفرق %
كانون الثاني 

   ۲۰۱۳  
   كانون الثاني

۲۰۱۲ 
)مليار ليرة لبنانية (  

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 355 205 150- 42%-
 :خدمة الدين، ومنها 3.67 9.11 5.44 148%
 :قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها • 1.74 1.71 0.02- 1%-
-1% -0.01 1.02 1.04  تسديد أقساط 
-1% -0.01 0.69 0.70  تسديد فوائد 

 قروض مكفولة من  مصرف لبنان • 1.93 7.39 5.46 283%
 شراء غاز وفيول 351 196 155- 44%-
 مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك • 195.81 195.81 155- 44%-
 الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي • 0 0 0 0%
 وزارة المالية: المصدر      
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مستحقات  والذي بناًءا عليه تم دفع ،األسعار، بلغ متوسط سعر برميل النفط العالميمن حيث تأثير  •
مدفوعات  إذ إنّ  .٢٠١٢العام بمقارنة المائة في  ٨بحوالي  أقلمستوى ، ٢٠١٣ شهر كانون الثاني
، ٢٠١٢ آب -تموز  بينفي الفترة الممتدة  ستيرادهاتّم ما إلى  تعود ٢٠١٣ شهر كانون الثاني

شهر  تعكس مدفوعات بينما .دوالر أميركي ١٠٦,٢والتي بلغ فيها متوسط سعر برميل النفط الخام 
 -تموز  بينشركة الكهرباء للغاز أويل والفيول أويل في الفترة الممتدة  تيراداس ٢٠١٢ كانون الثاني

 .أميركيدوالر  ١١٥,٦    ر برميل النفط الخاماسعالمرّجح ألمتوسط ال ، حيث بلغ٢٠١١آب 

 

 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .٣
 

 من فاتورة المحروقات في المائة ٣,٣بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  •

والتي بلغت  ٢٠١٣ شهر كانون الثانيفاتورة المائة من في  ٣,٣بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان 
٢٠٢P0F

۱
Pمليار ليرةP1F

۲
P شهر كانون الثانيفي المائة في  ١,٤ لبنانكهرباء  شركة، في حين بلغت مساهمة 

 ٥ووفًقا للمساهمة اإلسمية فقد بلغت مساهمة الشركة . مليار ليرة ٣٦٥ بلغت أعلىفاتورة مقارنة ب ٢٠١٢
أٌما . ٢٠١٣ شهر كانون الثانيمليار ليرة في  ٧مقارنة بحوالي  ٢٠١٢ شهر كانون الثانيمليار ليرة في 

في المائة من فاتورة  ٧(مليار ليرة  ٧شركة كهرباء لبنان اإلسمية لمساهمة البلغت فقد ، ٢٠١١العام في 
 . )مليار ليرة ١٠٠ بلغت حوالي

)۲۰۱۳ ۲ك/ ۲۰۰۹ ۲ك( شركة كهرباء لبنان نسبة مساهمة: ۱الرسم البياني رقم   
   

 

 

 

                                                 
نيابة عن مصافي النفط وسددت دفعت  مليار ليرة ۹منها , ۲۰۱۳ شهر كانون الثانيخالل  مليار ليرة ۲۰۲ المحروقاتفاتورة بلغ إجمالي  ۱

 .۲۰۱۳ آذارفي شهر 
، منها ۲۰۱۳ خالل شهر كانون الثانيمليار ليرة  ۲۰٥ية عجز شركة كهرباء لبنان بلغت تجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغط ۲

شراء هاتين المادتين، فقد بلغت أّما إجمالي فاتورة ). ۲كما هو محدد في الجدول (الغاز أويل والفيول أويل مليار ليرة لشراء مادتي  ۱۹٦
    .مليار تحويالت شركة كهرباء لبنان ۷و  مليار ليرة تحويالت الخزينة ۱۹٦، منها ۲۰۱۳ خالل شهر كانون الثانيمليار ليرة  ۲۰۲
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 من النفقات األولية" شركة كهرباء لبنانالتحويالت ل"حّصة  .٤

 النفقات األوليةمن  في المائة ١٦,٥شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت  •

 ٢٠١٣ شهر كانون الثانيلبالمائة من النفقات األولية  ١٦,٥استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
 .٢٠١١بالمائة في العام  ٢٤,٤، مقارنة بنسبة مليار ليرة ١٢٤١والتي بلغة 

   )۲۰۱۳ ۲ك/ ۲۰۱۱ ۲ك( كهرباء لبنان من النفقات األوليةحصة تحويالت شركة : ۲الرسم البياني رقم 

 


