
                       

 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

۲۰۱۲أيلول   

 

 ٢٠١٢أيلول  -انون الثانيخالل كإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
  دفعات لشركة  لتغطية ةلير  مليار ٤٥٠تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان  ، بلغت٢٠١٢ أيلولفي

  الجزائرية ومؤسسة البترول الكويتية سوناطراك
، بلغت تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ٢٠١٢عام من ال أيلولخالل الفترة الممتدة بين كانون الثاني و  •

 :، مقسمة على الشكل التاليليار ليرةم ٢،٦٢١

 ل.مليار ل ٢،٥٤٤   بقيمة دفعات لمؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك الجزائرية. 

 ل.مليار ل ٧٧        بقيمة خدمة الدين. 

 

 

 مقارنة مع ٢٠١٢عام ال من أيلول وكانون الثاني  ما بينإلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت  .٢
 ٢٠١١عام ال من الفترة ذاتها

 ٩١٨ مقداره اً ارتفاع ٢٠١٢العام  من أيلول-الثاني بين كانونسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان  •
 ليرةمليار 

مقداره  ارتفاعاً  الحالي من العام أيلولإلى كانون الثاني  الفترة الممتدة من الحاصلة فيالتحويالت سّجلت 
نتيجة وذلك  ،مليار ليرة ١،٧٠٣، والتي كانت قد بلغت الماضيالعام  من ذاتها الفترة عن مليار ليرة ٩١٨

 ارتفعت، في حين ليرة مليار ٩٧١ الجزائرية بحوالي سوناطراكمدفوعات مؤسسة البترول الكويتية و رتفاع ال
لشركة لم تسجل أية دفعات ل في المقابل،. خالل هذه الفترة ليرة اتمليار  ٢بقيمة  مدفوعات خدمة الدين

ل .مليار ل ٥٥حيث كانت قد بلغت  ٢٠١٢الفترة من العام  خالل هذه للغاز الطبيعيالمصرية القابضة 
 .٢٠١١للفترة ذاتها من العام مقارنة 

 

 

 

 

  ۲۰۱۲ أيلول-۲ك خاللالشهرية لشركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت :  ۱جدول      
 )مليار ليرة لبنانية ( ۲ك شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول المجموع

 ومنهاشركة كهرباء لبنان،  355 189 272 261 333 70 387 306 450 1,866
 :خدمة الدين، ومنها     3.7 14.1 0.0 25.4 0.0 1.6 18.6 13.4 0.0 63.3
 :قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها • 1.7 14.1 0.0 1.4 0.0 1.6 8.1 13.4 0.0 26.8
21.8 0.0 11.4 6.4 1.3 0.0 1.2 0.0 11.9 1.0  تسديد أقساط 

5.0 0.0 1.9 1.7 0.3 0.0 0.2 0.0 2.2 0.7  خدمة دين 
 قروض مكفولة من  مصرف لبنان • 1.9 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 36.5

 شراء غاز وفيول  351.0 175.1 271.7 235.1 333.1 68.4 367.9 292.7 449.6 1,802.3
 مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك • 351.0 175.1 271.7 235.1 333.1 68.4 367.9 292.7 449.6 1,802.3

0.0 
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 إلى شركة كهرباء لبنانالخزينة تحويالت : ۲جدول 

 

 لثانيكانون ا لفترة الممتدة بينل ليرةمليار  ٩٧١ ارتفاًعا مقداره والفيول أويلالغاز أويل  مدفوعات سجلت •
 ٢٠١٢ العام من أيلولو 

من العام  أيلول -الثانيأشهر كانون  خالل ليرةمليار  ٢،٥٤٥ فيول أويلالغاز أويل و مادتي البلغت كلفة شراء  
 .المائةب ٦٢مقداره  مليار ليرة في الفترة عينها من العام الفائت، أي بارتفاع ١،٥٧٤بمبلغ " مقارنة، ٢٠١٢
في الفترة التي تّم فيها استيراد الغاز أويل  النفط العالمية ارتفاع أسعارإلى  بشكل أساسيهذا االرتفاع  ويعود

 .والفيول أويل

 الغازمادة  تيرادفي اس ارتفاع ٢٠١٢من العام هذه الفترة تعكس مدفوعات  من حيث التأثير الكّمي، •
 والذي تّم دفع مستحّقاتها خالل( ٢٠١٢ آذار -٢٠١١بالمائة في فترة أيار  ٣١ أويل بحوالي

-٢٠١٠، مقارنة مع ما تّم استيراده في فترة حزيران)٢٠١٢من العام  أيلول -أشهر كانون الثاني 
أّما بالنسبة . )٢٠١١ن العام م أيلول -أشهر كانون الثاني والذي تّم دفعه خالل( ٢٠١١ آذار

 نيسان -٢٠١١بالمائة في فترة تموز ٣مقداره " مادة الفيول أويل، فقد سّجل ارتفاعا دالستيرا
مقارنة بفترة ) ٢٠١٢من العام  أيلول -أشهر كانون الثاني والذي تّم دفعه خالل( ٢٠١٢

 ).٢٠١١من العام  أيلول -أشهر كانون الثاني والذي تّم دفعه خالل( ٢٠١١نيسان -٢٠١٠تموز

 والذي بناًءا عليه تم دفع ،من حيث تأثير األسعار، بلغ متوسط سعر برميل النفط العالمي •
المائة في  ٢٦مستوى أعلى بحوالي من العام الحالي،  أيلول -الثانيأشهر كانون مستحقات 

من العام  أيلول -الثانيأشهر كانون مدفوعات  إذ إنّ  .٢٠١١مقارنة بالفترة نفسها من العام 
 -٢٠١١أيار بينفي الفترة الممتدة  شركة كهرباء لبنان ستوردتهاما إلى  تعود ٢٠١٢
 بينما .دوالر أميركي ١١٣,٥٢، والتي بلغ فيها متوسط سعر برميل النفط الخام ٢٠١٢نيسان

أويل في  شركة الكهرباء للغاز أويل والفيول تيراداس ٢٠١١الفترة نفسها من العام تعكس مدفوعات 
المرّجح متوسط ال ، حيث بلغ٢٠١١ من العام نيسانلغاية و  ٢٠١٠ حزيران منالفترة الممتدة 

 .دوالر أميركي ٨٩,٩ر برميل النفط الخام اسعأل

 

 

 الفرق %
   أيلول –۲ك

۲۰۱۲ 
   أيلول –۲ك

۲۰۱۱ 
  أيلول

۲۰۱۲ 
  أيلول

۲۰۱۱ 
)مليار ليرة لبنانية (  

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 362 450 1,703 2,621 918 54%
 :خدمة الدين، ومنها     0 0 75 77 2 2%

 :قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها • 0 0.0 55 40 15- 27%-
-27% -12 33 45 0.0 0  تسديد أقساط 
-25% -2 7 9 0.0 0  تسديد فوائد 
 قروض مكفولة من  مصرف لبنان • 0 0.0 20 36 16 80%
 شراء غاز وفيول  361 449.6 1,628 2,545 916 56%
 مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك  • 361 449.6 1,574 2,545 971 62%

-100% -55 0 55 
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 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .٣
 من فاتورة المحروقات في المائة ٣,٦بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  •

 ٢٠١٢من العام  أيلول -الثانيفاتورة فترة كانون المائة من في  ٣,٦بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان 
0Fمليار ليرة ٢،٦٣٩والتي بلغت 

الفائت مقارنة العام في المائة في  ٧,٣، في حين بلغت مساهمة الشركة ۱
مليار ليرة  ١٢٩فقد بلغت مساهمة الشركة  ووفًقا للمساهمة اإلسمية. مليار ليرة ١،٧٥٧ بلغتفاتورة أدنى ب

مليار ليرة في الفترة عينها من العام  ٩٥مقارنة بحوالي  ٢٠١١من العام  أيلول -الثانيفي فترة كانون 
مليار ليرة خالل  ١٥١شركة كهرباء لبنان اإلسمية لمساهمة البلغت فقد ، ٢٠١٠العام أٌما في . ٢٠١٢

 . )مليار ليرة ١،٣٢٥ في المائة من فاتورة بلغت حوالي ١١,٤( أيلول -كانون الثاني

 
)۲۰۱۲ أيلول–۲ك/ ۲۰۰۸أيلول –۲ك( شركة كهرباء لبنان نسبة مساهمة: ۱الرسم البياني رقم   

 
  

 
 
 
 
 

 

                                                 
۱ تجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغطية عجز شركة كهرباء لبنان بلغت ۲،٦۲۱ مليار ليرة في فترة كانون الثاني-أيلول من عام 

شراء هاتين أّما إجمالي فاتورة ). ۲كما هو محدد في الجدول (أويل  الغاز أويل والفيولمليار ليرة لشراء مادتي  ۲،٥٤٥، منها ۲۰۱۲
مليار تحويالت شركة  ۹٥مليار ليرة تحويالت الخزينة و ۲،٥٤٥، منها أيلول-الثانيفترة كانون مليار ليرة في  ۲،٦۳۹المادتين، فقد بلغت 

    .كهرباء لبنان
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 من النفقات األولية" شركة كهرباء لبنانالتحويالت ل"حّصة  .٤

 النفقات األوليةمن  في المائة ٢٦,٦شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت  •

-الثانيبالمائة من النفقات األولية عن فترة كانون  ٢٦,٦استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
 .بالمائة في الفترة نفسها من العام المنصرم ٢٠,٩، مقارنة بنسبة ٢٠١٢من العام  أيلول

 
   )۲۰۱۲أيلول –۲ك/ ۲۰۱۰ أيلول –۲ك( األوليةحصة تحويالت شركة كهرباء لبنان من النفقات : ۲الرسم البياني رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


