
                       

 1  :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

2112حزيران   

 
 2112 حزيران-2خالل كإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .1
  موزعة على الشكل التاليليرة مليار 01تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان  ، بلغت2112 حزيرانفي ،:  

 ل.مليار ل 4.86 مؤسسة البترول الكويتية بقيمة   الجزائرية و  دفعات لشركة سوناطراك. 
                  ل.مليار ل     684                               خدمة الدين بقيمة.  

  بلغت تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان 2112عام من ال حزيرانخالل الفترة الممتدة بين كانون الثاني و ،
 :، مقسمة على الشكل التاليليار ليرةم 1،409

  ل.مليار ل 664686   بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و. 
 ل.لمليار  6684        بقيمة خدمة الدين. 

 

 
 مقارنة مع 2112عام ال من أيار إلىكانون الثاني  منإلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت  .2

 2111عام ال من الفترة ذاتها
 

  444 مقداره ا  ارتفاع 2112العام  من حزيرانو الثاني  كانونبين سجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
 ليرةمليار 

مقداره  ارتفاعا   الحالي من العام حزيرانإلى كانون الثاني  الفترة الممتدة من الحاصلة فيالتحويالت سّجلت 
نتيجة وذلك  ،مليار ليرة 68046، والتي كانت قد بلغت الماضيالعام  من ذاتها الفترة عن مليار ليرة .66

 ارتفعت، في حين ليرة مليار 000 الجزائرية بحوالي سوناطراكمدفوعات مؤسسة البترول الكويتية و رتفاع ال
لشركة لم تسجل أية دفعات ل في المقابل،. خالل هذه الفترة ليرة اتمليار  2بقيمة  مدفوعات خدمة الدين

مليار  00حيث كانت قد بلغت  2066مقارنة مع الفترة ذاتها من العام  المصرية القابضة للغاز الطبيعي
 .ل.ل

 
 

  2112 حزيران-2ك خاللالشهرية لشركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت :  1جدول   

 (مليار ليرة لبنانية ) 2ك شباط آذار نيسان أيار حزيران المجموع

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 355 189 272 261 333 70 1,479
 :خدمة الدين، ومنها     3.7 14.1 0.0 25.4 0.0 1.6 44.7

18.8 1.6 0.0 1.4 0.0 14.1 1.7  قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها: 
15.4 1.3 0.0 1.2 0.0 11.9 1.0  تسديد أقساط 
3.4 0.3 0.0 0.2 0.0 2.2 0.7  خدمة دين 

26.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 1.9  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 

 شراء غاز وفيول  351.0 175.1 271.7 235.1 333.1 68.4 1,434.4

1,434.4 68.4 333.1 235.1 271.7 175.1 351.0  سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

  -         -        -                - - - -  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 

 وزارة المالية : المصدر  
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 لثانيكانون ا الفترة الممتدة بين ليرةمليار  511 ارتفاع ا مقداره الغاز أويل والفيول أويل مدفوعات سجلت 

 2112 العام من انر حزيو 
من  حزيران -الثانيكانون  أشهر خالل ليرةمليار  6،646 فيول أويلالغاز أويل و مادتي البلغت كلفة شراء  

 .المائةب 06مقداره  مليار ليرة في الفترة عينها من العام الفائت، أي بارتفاع 446بمبلغ " مقارنة، 2062العام 
في الفترة التي تّم فيها استيراد الغاز أويل  النفط العالمية ارتفاع أسعارإلى  بشكل أساسيهذا االرتفاع  ويعود

 .والفيول أويل
 ،الغازمادة  تيرادفي اس رتفاعاأية   2062 من العام الفترة  لم تسجل هذه من حيث التأثير الكّمي 

كانون أشهر  والذي تّم دفع مستحّقاتها خالل) 2066كانون األول من العام  -ارأي في فترةأويل 
كانون  -2060 في فترة حزيران استيراده، مقارنة مع ما تّم (2062من العام  حزيران -الثاني 

 أّما بالنسبة. 2066من العام  حزيران -أشهر كانون الثاني والذي تّم دفعه خالل) 2066لثانيا
 2066 كانون األّول-بالمائة في فترة تموز 4مقداره  انخفاضا  فيول أويل، فقد سّجل المادة  دالستيرا

كانون  -تموزبفترة مقارنة  (2062من العام حزيران  -الثانيأشهر كانون  خالل والذي تّم دفعه)
 .(2066من العام  حزيران -الثانيأشهر كانون  خاللوالذي تّم دفعه ) 2060ل األوّ 

 تم دفعوالذي بناء ا عليه  ،من حيث تأثير األسعار، بلغ متوسط سعر برميل النفط العالمي 
المائة في  44مستوى أعلى بحوالي من العام الحالي،  حزيران -الثانيأشهر كانون مستحقات 

من العام  حزيران -الثانيأشهر كانون مدفوعات  إذ إنّ  .2066مقارنة بالفترة نفسها من العام 
 كانون األّول -أيار بينفي الفترة الممتدة  شركة كهرباء لبنان ستوردتهاما إلى  تعود 2062
تعكس  بينما .دوالر أميركي 66682، والتي بلغ فيها متوسط سعر برميل النفط الخام 2066

شركة الكهرباء للغاز أويل والفيول أويل في الفترة  تيراداس 2066الفترة نفسها من العام مدفوعات 
المرّجح متوسط ال ، حيث بلغ2066 األول من العامكانون لغاية و   2060 حزيران منالممتدة 

 .دوالر أميركي 684.ر برميل النفط الخام اسعأل
 

 

 إلى شركة كهرباء لبنانالخزينة تحويالت : 2جدول 

 الفرق %
 حزيران –2ك

 2112  

حزيران  –2ك

 2111  

 حزيران

 2112  

 حزيران

2111 
(مليار ليرة لبنانية )  

 ومنهاشركة كهرباء لبنان،  85 70 1,031 1,479 448 43%
 :خدمة الدين، ومنها     4 2 42 45 2 6%

-19% -5 19 23 2 4  قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها: 
-19% -4 15 19 1 4  تسديد أقساط 
-20% -1 3 4 0 0  تسديد فوائد 

37% 7 26 19 0 0  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 
 شراء غاز وفيول  81 68 989 1,434 445 45%

54% 500 1,434 934 68 81   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

-100% -55 0 55 0 0  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 

 وزارة المالية: المصدر      
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 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .3
  من فاتورة المحروقات في المائة 2.2بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان 

، 2062العام من  حزيران -الثانيفاتورة فترة كانون المائة من في  282شركة كهرباء لبنان  بلغت مساهمة
ية كلفة الغاز أويل والفيول مليار ليرة لتغط 68646، دفعت منها الخزينة  ليرة مليار 6،604والتي بلغت 

 6،046 بلغتفاتورة أدنى الفائت مقارنة بالعام في المائة في  .48، في حين بلغت مساهمة الشركة أويل
 حزيران -الثانيكانون مليار ليرة في فترة  6.فقد بلغت مساهمة الشركة  ووفق ا للمساهمة اإلسمية. مليار ليرة
فقد ، 2060العام أٌما في . 2062مليار ليرة في الفترة عينها من العام  42مقارنة بحوالي  2066من العام 

في  6084) لستة من السنةامليار ليرة خالل األشهر  44شركة كهرباء لبنان اإلسمية لمساهمة البلغت 
 . (مليار ليرة 404المائة من فاتورة بلغت حوالي 

 
(0 02 حزيران –2ك /0220 حزيران –2ك) شركة كهرباء لبنان نسبة مساهمة: 1الرسم البياني رقم   

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
من  حزيران -الثانيمليار ليرة في فترة كانون  4.97 ية عجز شركة كهرباء لبنان بلغت تجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغط  

شراء هاتين أّما إجمالي فاتورة (. 0كما هو محدد في الجدول )الغاز أويل والفيول أويل مليار ليرة لشراء مادتي  .4.3 ، منها 0 02عام 

مليار تحويالت  30مليار ليرة تحويالت الخزينة و .4.3 ، منها حزيران-الثانيفترة كانون مليار ليرة في  4.44 المادتين، فقد بلغت 

    .شركة كهرباء لبنان
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 من النفقات األولية" شركة كهرباء لبنانالتحويالت ل"حّصة  .4
 
  النفقات األوليةمن  في المائة 22.4شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت 

-الثانيفترة كانون عن بالمائة من النفقات األولية  .228استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
بالمائة في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك بسبب  .6.8، مقارنة بنسبة 2062العام  من حزيران

 .ارتفاع التحويالت خالل العام الحالي
   (2112حزيران  –2ك /2111 حزيران –2ك) حصة تحويالت شركة كهرباء لبنان من النفقات األولية: 2قم رسم البياني رال
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