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 التحويالت إلى شركة كھرباء لبنان
 التقرير الشھري

٢٠١٢شباط   

 
 ٢٠١٢التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .١
  مقسمة على الشكل التالي ،ليرة مليار ١٨٩تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان  ، بلغت٢٠١٢شباط في: 

 .ل.لمليار  ١٧٥,٥  بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -
 .ل.ل مليار ١٤,١            بقيمة خدمة الدين -

  مقسمة على الشكل التالي ،مليار ليرة ٥٤٤، بلغت تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان 2012في عام: 
 .ل.لمليار  ٥٣٦,١  بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -
 .ل.لمليار  ١٧,٧            بقيمة خدمة الدين -

 
 ٢٠١١عام المقارنة مع  ٢٠١٢التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .٢
  ليرةمليار  ١٩٤ مقداره اً ارتفاع ٢٠١٢سجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان في العام 

 الفترة عن مليار ليرة ١٩٤مقداره  ارتفاعاً  الحالي من العام شباط -فترة كانون الثانيفي التحويالت سّجلت 
مدفوعات مؤسسة رتفاع النتيجة وذلك  ،مليار ليرة ٣٤٩، والتي كانت قد بلغت الماضيالعام  منمثيلتها 

 مدفوعات خدمة الدين ارتفعت، في حين ليرة مليار ١٩٣ الجزائرية بحوالي سوناطراكالبترول الكويتية و 
   .خالل هذه الفترة ليرة مليارمقداره  بما ارتفاعا طفيفا

  
 

 ٢التحويالت الشھرية لشركة كھرباء لبنان عام :  ١جدول 

 )مليار ليرة لبنانية ( ١ك شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول ١ت ٢ت ١ك المجموع

 شركة كھرباء لبنان، ومنھا 355 189           544
 :خدمة الدين، ومنھا     3.7 14.1           17.7
15.8           14.1 1٫٧  قروض ميسرة ويوروبوند، ومنھا: 
 تسديد أقساط - 1.0 11.9           12.9
 خدمة فوائد - 0.7 2.2           2.9
1.9           0.0 1.9   لبنانقروض مكفولة من  مصرف 

 شراء غاز وفيول  351.0 175.1           526.1
526.1           175.1 351.0   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

0.0           0 0  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 
 وزارة المالية : المصدر

  ة كھرباء لبنانإلى شركالتحويالت : ٢جدول 
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)مليار ليرة لبنانية (  

 شركة كھرباء لبنان، ومنھا 255 189 349 544 194 56%
 :خدمة الدين، ومنھا     14 14 16 18 1 9%
-3% 0 16 16 14 14  قروض ميسرة ويوروبوند، ومنھا: 
 تسديد أقساط - 12 12 13 13 0 0%

 تسديد فوائد - 3 2 3 3 0 13%-
- 2 2 0 0 0  مكفولة من  مصرف لبنان قروض 

 شراء غاز وفيول  241 175 333 526 193 58%
58% 193 526 333 175 241   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

- 0 0 0 0 0  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 
  وزارة المالية: المصدر      
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 ٢٠١١مقارنة بالعام  ليرةمليار  ١٩٣  أويل سجلت ارتفاًعا مقداره الغاز أويل والفيول مدفوعات 
 اً مسجلًة ارتفاع، ٢٠١٢هذه الفترة من العام في  ليرةمليار  ٥٢٦ "كلفة شراء غاز أويل وفيول أويل"بلغت 
 ارتفاع أسعار بشكل أساسيويعكس هذا االرتفاع ، ٢٠١١عن الفترة مثيلتها من العام  المائةب ٥٨مقداره 

  .، باإلضافة إلى ارتفاع في كميات الفيول أويلالنفط العالمية
شهري  اتمستحق دفععليه تم  الذي بناًءاو  ،بلغ متوسط سعر برميل النفط العالميمن حيث تأثير األسعار، 

.  ٢٠١١لعام في ا تهانظير المائة من في  ٤٩مستوى أعلى بحوالي ، كانون الثاني وشباط من العام الحالي
في الفترة  شركة كهرباء لبناناستهالك إلى  ٢٠١٢هذين الشهرين من العام تعود مدفوعات في الواقع، 

 .دوالر أميركي ١١٤,٥، والتي بلغ فيها متوسط سعر برميل النفط الخام ٢٠١١أيلول -أيار بينالممتدة 
ز أويل والفيول أويل في استهالك شركة الكهرباء للغا ٢٠١١ العاممن  الفترة نفسهامدفوعات تعكس  بينما 

   .دوالر أميركي ٧٦,٣متوسط سعر برميل النفط الخام  ، حيث بلغ٢٠١٠حزيران وأيلول بينالفترة الممتدة 
 الفيولزيادة في استهالك مادة ، ٢٠١٢م من العا هذه الفترةأما من حيث التأثير الكّمي، تعكس مدفوعات 

، ٢٠١٠أيلول -مقارنة ما تّم استهالكه في فترة تموز ٢٠١١أيلول -في فترة تموز ١٦أويل بحوالي 
  . ٢٠١١واألخيرة قد تّم دفعها في شهري كانون الثاني وشباط من العام 

 مساهمة شركة كهرباء لبنان في فاتورة المحروقات .٢
  في المائة ٢مساهمة شركة كهرباء لبنان بلغت  

من العام  شباط –كانون الثاني المائة من فاتورة في  ١,٨شركة كهرباء لبنان ما نسبته  بلغت مساهمة
لتغطية كلفة الغاز أويل والفيول  ليرةمليار  ٥٢٦، دفعت منها الخزينة ليرة مليار ٥٣٦، والتي بلغت ٢٠١٢

 ٤١٤ بلغتى فاتورة أدنمقارنة بالفائت العام  فيالمائة في  ٤,٨أويل ، في حين بلغت مساهمة الشركة 
، والتي ٢٠١٠هذه المساهمة أدنى بشكل الفت من مساهمتها في الفترة مثيلتها من العام إّال أّن  .مليار ليرة

  .مليار ليرة ٤١٤في المائة من فاتورة بلغت أيًضا حوالي  ١٥,٧بلغت 
  

شركة كھرباء لبنان نسبة مساھمة: ١الرسم البياني رقم    
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