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 لثٌاى - الوالٍح وزارج  –الىزٌر هكتة

 التحىٌالخ إلى شركح كهرتاء لثٌاى
 التقرٌر الشهري

3122 أٌلىل   

 
 1111التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .1
  9مقسمة عمى الشكل التالي ،ليرة مميار 251تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان  ، بمغت1111 أيمول في 

 .ل.لمميار  163.4 بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -
 .ل.ل مميار 5.0      بقيمة خدمة الدين -

  9مقسمة عمى الشكل التالي ،مميار ليرة 1612، بمغت تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان 1111في عام 
 .ل.لمميار  3031.6 بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -
 .ل.مميار ل 04.5 إلى الشركة المصرية القابضة لمغاز الطبيعي بقيمة دفعات  -
 .ل.لمميار  30      بقيمة خدمة الدين -

 
 1111مقارنة مع عام  1111التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .1
  ليرةمميار  342 مقداره ا  ارتفاع 1111سجمت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان في العام 

عن مميار ليرة  401مقداره  ارتفاعاً  الحالي من العامأيمول  -فترة كانون الثانيفي التحويالت سّجمت 
مدفوعات رتفاع النتيجة وذلك  ،مميار ليرة 3505، والتي كانت قد بمغت الماضيالعام  منمثيمتيا 

مشركة المصرية دفعة لمن جية، و  ليرة مميار 155 الجزائرية بحوالي سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 
، من جية أخرى( لتغطية جزء من كمفة الغاز الطبيعي وذلك) ليرةمميار  00القابضة لمغاز والتي بمغت 

  .خالل ىذه الفترة ليرة مميارمقداره  بما مدفوعات خدمة الدين في حين انخفضت
 

 1111التحىٌالخ الشهرٌح لشركح كهرتاء لثٌاى عام :  1جدول 

 ( لثٌاًٍح هلٍار لٍرج) 1ك شثاط آذار ًٍساى أٌار حسٌراى توىز آب أٌلىل 1خ 1خ 1ك الوجوىع

 شركح كهرتاء لثٌاى، وهٌها 55 855 154 842 195 85 113 197 362    1,703
 :خدهح الدٌي، وهٌها     895 1491 595 1595 1.7 3.9 17.9 14.4 0.5    75.0

54.7    0.5 14.4 16.6 3.9 1.7 0.1 1.3 02.1 0.1  قروض ميسرة ويىروبىود، ومىها: 
 تسديد أقساط - 0.. 1... 9.0 9.0 1.3 3.6 14.2 11.9 0.3    45.4
 تسديد فىائد - 9.2 0.2 9.0 ..9 0.3 0.3 2.4 2.5 0.2    9.3

20.3    0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0..1 1.1 1.1 1.1  قروض مكفىلت مه  مصرف لبىان 
 شراء غاز وفٍىل  5895 84596 15196 88295 192.9 81.0 95.0 182.9 361.4    1,628.5

1,573.6    361.4 182.9 95.0 81.0 151.4 003.0 031.4 021.4 .0.3   سىواطراكمؤسست البترول الكىيتيت و 

54.9    - -  - 41.5 01.2 - - -  الشركت المصريت القابضت للغاز الطبيعي 

 وزارة الماليت : المصدر

 كهرتاء لثٌاىح إلى شركالتحىٌالخ : 1جدول 

1111 أٌلىل 1111 1111 الفرق % 1111 أٌلىل  (هلٍار لٍرج لثٌاًٍح )   

 شركح كهرتاء لثٌاى، وهٌها 124 362 1,250 1,703 453 36%
 :خدهح الدٌي، وهٌها     11 0 76 75 1- 1%-

-9% -5 55 60 0 11  قروض ميسرة ويىروبىود، ومىها: 
 تسديد أقساط - 8 0 49 45 4- 8%-

 تسديد فىائد - 3 0 11 9 1- 12%-

25% 4 20 16 0 0  قروض مكفىلت مه  مصرف لبىان 
 شراء غاز وفٍىل  113 361 1,174 1,628 454 39%

34% 399 1,574 1,174 361 113   سىواطراكمؤسست البترول الكىيتيت و 

- 55 55 0 0 0  الشركت المصريت القابضت للغاز الطبيعي 

 وزارة الماليت: المصدر      
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 1111مقارنة بالعام  ليرةمميار  288 الغاز أويل والفيول أويل سجمت ارتفاع ا مقداره مدفوعات 
 14مقداره  اً مسجمًة ارتفاع، 5533في عام  ليرةمميار  3034 "كمفة شراء غاز أويل وفيول أويل"بمغت 

في ىذه المستحقة أويل  وزيادة كمية الفيولمن جية المائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ب
 .من جية أخرى الفترة

 اتمستحق دفعالذي بناءًا عميو تم و  ،بمغ متوسط سعر برميل النفط العالميمن حيث تأثير األسعار، 
لعام في ا تيانظير المائة من ب 56مستوى أعمى بحوالي ، 5533العام من التسعة األولى شير األ

 5535 حزيران بينالستيالك الشركة في الفترة الممتدة  5533تعود مدفوعات عام في الواقع، .  5535
تعكس  بينما  .دوالر أميركي 55، والتي بمغ فييا متوسط سعر برميل النفط الخام 5533 نيسانو 

استيالك شركة الكيرباء لمغاز أويل والفيول أويل في الفترة  5535 العاممن  الفترة نفسيامدفوعات 
  .دوالر أميركي 35متوسط سعر برميل النفط الخام  ، حيث بمغ5535 شباطو  5555 أيار بينالممتدة 

زيادة في ، 5533م من العااألشير التسعة األولى أما من حيث التأثير الكّمي، تعكس مدفوعات 
 .المائةب 5في استيالك مادة الغاز أويل بحوالي و المائة ب 33استيالك مادة الفيول أويل بحوالي 

 مدفوعات الغاز الطبيعي 
، 5533مميار ليرة في شير أيار  45بمغت مدفوعات الخزينة لمشركة المصرية القابضة لمغاز الطبيعي 

والتي تمّثل الدفعة األخيرة عن الفواتير التي وصمت إلى وزارة المالية بيذا الصدد، وتغّطي كمفة الغاز 
وقد بمغ إجمالي . 5535اية تشرين الثاني ولغ 5535الطبيعي التي وصمت إلى لبنان منذ حزيران 

 بو بدأت الشركة المصرية القابضة لمغاز الطبيعي بتزويد لبنان أن منذ مدفوعات الخزينة لمغاز الطبيعي 
 . مميار ليرة 53حوالي ، 5535في تشرين الثاني  ووحتى توّقف تدّفق  5555 في شير أيمول

 
 المحروقاتمساهمة شركة كهرباء لبنان في فاتورة  .2
  المائة ب 5.7مساهمة شركة كهرباء لبنان بمغت 

أيمول من العام  –كانون الثاني المائة من فاتورة ب 6.6شركة كيرباء لبنان ما نسبتو  بمغت مساىمة
لتغطية كمفة الغاز أويل  ليرةمميار  3034، دفعت منيا الخزينة ليرة مميار 3665، والتي بمغت 5533

مقارنة الفائت العام في المائة ب 33.4والفيول أويل والغاز الطبيعي، في حين بمغت مساىمة الشركة 
من  ىذه الفترةمساىمة شركة كيرباء لبنان في من الجدير ذكره أن  .مميار ليرة 3150 بمغتى فاتورة أدنب

، والتي بمغت 5556و 5555 يعامفي مساىمتيا من  عمىسجمت مستوى أ، 5533و 5535العام 
 .يلعمى التواالمائة ب 4.4والمائة ب 6.4
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 من النفقات األولية" شركة كهرباء لبنان"لتحويالت الحّصة  .3
 –كانون الثاني  بالمائة من النفقات األولية في 55.5استحوذت تحويالت شركة كيرباء لبنان عمى 

 ، وذلك بسببالمنصرممن العام نفسيا فترة البالمائة في  36.5، مقارنة بنسبة 5533العام  منأيمول 
  .خالل العام الحاليارتفاع التحويالت 

 

 حصح تحىٌالخ شركح كهرتاء لثٌاى هي الٌفقاخ األولٍح: 1قن رسن الثٍاًً رال

 
 

LL 1,250 billion LL 1,703 billion

LL6,450 billion LL 6,441 billion 

LL 7,701  billion LL 8,145billion
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