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 2011التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .1
  مقسمة على الشكل التالي ،ليرة مليار 197تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان  ، بلغت2011 آب في: 

 .ل.لمليار  182.9 بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -

 .ل.ل مليار 14.4      بقيمة خدمة الدين -

  مقسمة على الشكل التالي ،مليار ليرة 1342، بلغت تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان 2011في عام: 

 .ل.لمليار  1267 بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -

 .ل.مليار ل 54.9 إلى الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي بقيمة دفعات  -

 .ل.لمليار  74.5      بقيمة خدمة الدين -

 

 2010مقارنة مع عام  2011التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .2
  ليرةمليار  216مقداره  اً ارتفاع 2011سجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان في العام 

بما مقداره  2011آب من العام  –إلى شركة كهرباء لبنان في فترة كانون الثاني  التحويالت رتفعتا
 نتيجةوذلك  ،مليار ليرة 1126، والتي كانت قد بلغت الماضيالعام  منعن مثيلتها مليار ليرة  216

المستحقة دفع فواتير الغاز الطبيعي ، و ز أويل والفيول أويلاكلفة الغفي  مليار ليرة 151بلغ  الرتفاع
ت قد تم دفع جزءا منها عام بعدما كان ،ليرةمليار  55لشركة المصرية القابضة للغاز والتي بلغت ل

 .ليرة اتمليار  بحوالي عشرة مدفوعات خدمة الدينكما وارتفعت . 2010

 

 2011التحويالت الشهرية لشركة كهرباء لبنان عام :  1جدول 
 ) لبنانية مليار ليرة( 1ك شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول 1ت 2ت 1ك المجموع
 شركة كهرباء لبنان، ومنها 95 255 154 248 195 85 113 197     1,342
 :خدمة الدين، ومنها     2.0 14.3 0.5 19.9 1.7 3.9 17.9 14.4     74.5
 :قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها • 2.0 14.3 0.5 1.0 1.7 3.9 16.6 14.4     54.3
 تسديد أقساط - 1.3 11.6 0.3 0.9 1.3 3.6 14.2 11.9     45.1
 تسديد فوائد - 0.7 2.7 0.2 0.1 0.3 0.3 2.4 2.5     9.2

 قروض مكفولة من  مصرف لبنان • 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 1.3 0.0     20.3
 شراء غاز وفيول  92.5 240.6 153.6 228.5 192.9 81.0 95.0 182.9     1,267.0
 سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و  • 92.5 240.6 153.6 215.2 151.4 81.0 95.0 182.9     1,212.2

 الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي • - - - 13 41.5 - - -     54.9
 وزارة المالية : المصدر

 ة كهرباء لبنانإلى شركالتحويالت : 2جدول 
2011 آب 2010 2011 الفرق % 2010 آب  )مليار ليرة لبنانية (   

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 46 197 1,126 1,342 216 19%
 :خدمة الدين، ومنها     4 14 65 75 10 15%
 :قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها • 4 14 49 54 5 11%
 تسديد أقساط - 3 12 41 45 4 10%
 تسديد فوائد - 1 2 8 9 1 18%
 من  مصرف لبنانقروض مكفولة  • 0 0 16 20 4 25%
 شراء غاز وفيول  42 183 1,061 1,267 206 19%
 سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و  • 42 183 1,061 1,212 151 14%

 الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي • 0 0 0 55 55 -
 وزارة المالية: المصدر      
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 2010مقارنة بالعام  ليرة مليار 151 الغاز أويل والفيول أويل سجلت ارتفاًعا مقداره مدفوعات 

يعادل  امسجلًة ارتفاع، 2011في عام  ليرةمليار  1212 "كلفة شراء غاز أويل وفيول أويل"بلغت 
، رغم أن هذا االرتفاع تزامن مع 2011لفاتورة  ارتفاع أسعار النفط العالميةوذلك بسبب  ،بالمائة14

 .في هذه الفترةالمستحقة والغاز أويل كمية الفيول أويل  في انخفاض طفيف

  ،دفعالذي بناءًا عليه تم و  ،بلغ متوسط سعر برميل النفط العالميمن حيث تأثير األسعار 
للعام  مثيلتها المائة من ب 18مستوى أعلى بحوالي ، 2011 آب -فترة كانون الثاني  اتمستحق
الستهالك الشركة في الفترة  2011 هذه الفترة من العامتعود مدفوعات في الواقع، . 2010
 84، والتي بلغ فيها متوسط سعر برميل النفط الخام 2011 آذارو  2010 حزيران بينالممتدة 

 2010 العاممن  الفترة نفسهامدفوعات تعكس  بينما  .عن الكمية المستهلكة دوالر أميركي
 شباطو  2009 أيار بيناستهالك شركة الكهرباء للغاز أويل والفيول أويل في الفترة الممتدة 

  .دوالر أميركي 72متوسط سعر برميل النفط الخام  ، حيث بلغ2010

  انخفاًضا في، 2011م العا هذه الفترة منأما من حيث التأثير الكّمي، تعكس مدفوعات 
  .المائةب 8في استهالك مادة الغاز أويل بحوالي و المائة ب 3استهالك مادة الفيول أويل بحوالي 

 مدفوعات الغاز الطبيعي 

، 2011مليار ليرة في شهر أيار  42بلغت مدفوعات الخزينة للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 
وتغّطي كلفة الفواتير التي وصلت إلى وزارة المالية بهذا الصدد، كافة والتي تمّثل الدفعة األخيرة عن 

وقد بلغ إجمالي . 2010ولغاية تشرين الثاني  2010الغاز الطبيعي التي وصلت إلى لبنان منذ حزيران 
 به بدأت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي بتزويد لبنان أن منذ مدفوعات الخزينة للغاز الطبيعي 

 . مليار ليرة 97حوالي ، 2010في تشرين الثاني  هوحتى توّقف تدّفق  2009 في شهر أيلول

 

 مساهمة شركة كهرباء لبنان في فاتورة المحروقات .3
  المائة ب 9مساهمة شركة كهرباء لبنان بلغت 

 1367، والتي بلغت 2011المائة من فاتورة العام ب 8شركة كهرباء لبنان بما نسبته  بلغت مساهمة
لتغطية كلفة الغاز أويل والفيول أويل والغاز الطبيعي،  ليرةمليار  1267، دفعت منها الخزينة ليرة مليار

فاتورة مقارنة بالفائت من العام  آب -عن فترة كانون الثاني المائة ب 11في حين بلغت مساهمة الشركة 
من العام  هذه الفترةمساهمة شركة كهرباء لبنان في من الجدير ذكره أن  .مليار ليرة 1197 بلغتى أدن

المائة ب 7، والتي بلغت 2008و 2009 يعامفي مساهمتها من  علىمستوى أ سجلت، 2011و 2010
 .يلعلى التواالمائة ب 5و

 


