
                       

 1  :ب االتصال الرجاء المعلومات، من للمزيد
  981057/8-1-961+ :تلفون االقتصادي، القسم للتنمية، المتحدة األمم مشروع

 لبنان - المالية وزارة  –الوزير مكتب

 التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان
 التقرير الشهري

1122 كانون األّول  

 
 1111التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .1
 مقسمة على الشكل التالي ،ليرة مليار 172تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان  ، بلغت1111كانون األّول في: 

 7ل7لمليار  5.472 بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -
 7ل7ل مليار 474      بقيمة خدمة الدين -

  مقسمة على الشكل التالي ،مليار ليرة 1212، بلغت تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان 1111في عام: 
 7ل7لمليار  525272 بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -
 7ل7مليار ل 2475 إلى الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي بقيمة دفعات  -
 7ل7لمليار  20071      بقيمة خدمة الدين -

 
 1111مقارنة مع عام  1111التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .1
  ليرةمليار  212 مقداره ا  ارتفاع 1111سجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان في العام 

، والتي كانت الماضيالعام  منعن مثيلتها مليار ليرة  858مقداره  ارتفاعا   5022العام  تحويالتسّجلت 
الجزائرية  سوناطراكمدفوعات مؤسسة البترول الكويتية و رتفاع النتيجة وذلك  ،مليار ليرة .2.5قد بلغت 

 ليرةمليار  22لشركة المصرية القابضة للغاز والتي بلغت دفعة إلى امن جهة، و  ليرة مليار 821 بحوالي
على  مدفوعات خدمة الدين حافظت، في حين من جهة أخرى( لتغطية جزء من كلفة الغاز الطبيعي وذلك)

 7مليار ليرة 202 مستواها بما يقارب ال

 1111التحويالت الشهرية لشركة كهرباء لبنان عام :  1جدول 

 (مليار ليرة لبنانية ) 1ك شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول 1ت 1ت 1ك المجموع

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 55 855 154 842 195 85 113 197 362 447 197 278 2,626
 :خدمة الدين، ومنها     895 1491 595 1595 1.7 3.9 17.9 14.4 0.5 20.6 1.6 3.4 100.6

60.8 3.4 1.6 0.9 0.5 14.4 16.6 3.9 1.7 0.1 1.0 0..1 0.1  قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها: 
 تسديد أقساط - 0.. 1... 9.0 9.0 1.3 3.6 14.2 11.9 0.3 0.9 1.3 3.2 50.8
 تسديد فوائد - 9.2 0.2 9.0 ..9 0.3 0.3 2.4 2.5 0.2 0.1 0.3 0.2 9.9

39.9 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0..1 1.1 1.1 1.1  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 
 وفيولشراء غاز   5895 84591 15191 88295 192.9 81.0 95.0 182.9 361.4 426.6 195.5 274.5 2,525.1

2,470.2 274.5 195.5 426.6 361.4 182.9 95.0 81.0 151.4 000.0 001.1 0.1.1 .0.0   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

54.9 - - - - -  - 41.5 01.. - - -  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 

 وزارة المالية : المصدر

 ة كهرباء لبنانإلى شركالتحويالت : 1جدول 

 1111 1111 الفرق %
 1ك

1111 

 1ك

1111 
(مليار ليرة لبنانية )  

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 199 278 1,797 2,626 828 46%
 :خدمة الدين، ومنها     5 3 100 101 0 0%

-9% -6 61 67 3 5  قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها: 
 تسديد أقساط - 4 3 56 51 5- 9%-

 تسديد فوائد - 0 0 11 10 1- 12%-

19% 6 40 33 0 0  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 
 شراء غاز وفيول  195 275 1,697 2,525 828 49%

49% 816 2,470 1,655 275 153   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

- 13 55 42 0 42   للغاز الطبيعيالشركة المصرية القابضة 

 وزارة المالية: المصدر      
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 1111مقارنة بالعام  ليرةمليار  212 الغاز أويل والفيول أويل سجلت ارتفاع ا مقداره مدفوعات 

 46مقداره  ا  مسجلة  ارتفاع، 5022في عام  ليرةمليار  54.0 "كلفة شراء غاز أويل وفيول أويل"بلغت 
المستهلكة في فترة   جهة وارتفاع في كمية الغاز أويل من النفط العالميةالمائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار ب

 50227حزيران -5020حزيران 
العام  اتمستحق دفعالذي بناءا  عليه تم و  ،بلغ متوسط سعر برميل النفط العالميمن حيث تأثير األسعار، 

تعود مدفوعات عام في الواقع، 7  5020لعام في ا تهانظير المائة من ب 42مستوى أعلى بحوالي ، 5022
، والتي بلغ فيها متوسط 5022 وتموز 5020 حزيران بينالستهالك الشركة في الفترة الممتدة  5022

استهالك شركة الكهرباء  5020 العام مدفوعاتتعكس  بينما  7دوالر أميركي .5سعر برميل النفط الخام 
متوسط سعر برميل  ، حيث بلغ5020تموز و  5005 أيار بينللغاز أويل والفيول أويل في الفترة الممتدة 

  7دوالر أميركي 4.النفط الخام 
الغاز زيادة في استهالك مادة ، 5022م من العا هذه الفترةأما من حيث التأثير الكّمي، تعكس مدفوعات 

ويعود سبب  7المائةب 2الفيول أويل بحوالي  وانخفاض طفيف في استهالك مادة المائةب .2أويل بحوالي 
زيادة كمية استهالك مادة الغاز أويل عن هذه الفترة، إلى توقف وصول الغاز الطبيعي من مصر في 

 7 أويل األكثر كلفة ، والذي تّم استبداله مجددا بمادة الغاز5020تشرين الثاني 
 مدفوعات الغاز الطبيعي 

، 5022مليار ليرة في شهر أيار  45بلغت مدفوعات الخزينة للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 
والتي تمّثل الدفعة األخيرة عن الفواتير التي وصلت إلى وزارة المالية بهذا الصدد، وتغّطي كلفة الغاز 

وقد بلغ إجمالي 7 5020ولغاية تشرين الثاني  5020الطبيعي التي وصلت إلى لبنان منذ حزيران 
 به بدأت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي بتزويد لبنان أن منذ مدفوعات الخزينة للغاز الطبيعي 

 7 مليار ليرة .5حوالي ، 5020في تشرين الثاني  هوحتى توّقف تدّفق  5005 في شهر أيلول
 

 مساهمة شركة كهرباء لبنان في فاتورة المحروقات .3
  المائة في   5مساهمة شركة كهرباء لبنان بلغت 

 51.0، والتي بلغت 5022العام من فاتورة  في المائة 2شركة كهرباء لبنان ما نسبته  بلغت مساهمة
لتغطية كلفة الغاز أويل والفيول أويل والغاز الطبيعي،  ليرةمليار  5252، دفعت منها الخزينة ليرة مليار

  7مليار ليرة 2545 بلغتى فاتورة أدنمقارنة بالفائت العام  في المائة 24في حين بلغت مساهمة الشركة 
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شركة كهرباء لبنان نسبة مساهمة: 1الرسم البياني رقم    

 
 

 1111استهالك المحروقات عام  .4
 

شركة كهرباء لبنان نسبة مساهمة: 1الرسم البياني رقم      

 
 

 استهالك الفيول أويل 
، أي طن متري من الفيول أيول 2015418، استهلكت شركة كهرباء لبنان 5022في عام 

، بلغ حجم 5022-5008، وخالل فترة 5020في المائة من استهالكها عام  5أكثر بحوالي 
وعلى الرغم من االستقرار 7 كمية الفيول أويل المستهلكة حوالي مليون ومئة ألف طن متري

عكست النسبي في كمية الفيول أويل التي استهلكت خالل هذه الفترة، إاّل أّن كلفتها طبع ا 
دوالر أميركي في  804في أسعار النفط العالمية، فمثال  بلغ كلفة الطن المتري حوالي التقلبات 

، وهو أعلى معّدل خالل هذه الفترة وهذا يعكس معّدل أسعار النفط في عام 5022العام 
في حين بلغ معّدل كلفة الطن المتري 7 دوالر للبرميل الواحد 222، والتي بلغت حوالي 5022

في 7 دوالر أميركي 80في وقت بلغ معّدل برميل النفط دوالر أميركي،  285حوالي  5020عام 
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دوالر، مما انعكس على معّدل كلفة الطن  15، كان معّدل برميل النفط حوالي 5005عام 
 7دوالر أميركي 455، وصل إلى 5005المتري عام 

 
 استهالك الغاز أويل 

طن متري من الغاز أويل،  .254500حوالي  ، استهلكت شركة كهرباء لبنان5022في عام 
، لكن أقرب إلى استهالكها من هذه 5020في المائة من استهالكها عام  58أعلى بحوالي 

إن استهالك الشركة من هذه 7 طن متري 2525255، والذي بلغ حوالي 5005المادة في العام 
يلول من العام المادة تأّثر بشكل أساسي بتدّفق الغاز الطبيعي من مصر، والذي استمّر منذ أ

، وقد وصل المعّدل الشهري لتدّفق الغاز الطبيعي 5020ولغاية تشرين الثاني من العام  5005
وقد  انخفض المعّدل 7 ويلللغاز أ ما شّكل بديال  أقل كلفةمليون وحدة، م 820552حوالي 

طن  205412في المائة، من معّدل شهري بلغ  45الشهري الستهالك الغاز أويل بحوالي 
طن متري في النصف األّول من  44.5.وصوال إلى  5005تري في النصف األّول من العام م

حّققه هذا  إّن انخفاض هذا المعّدل يساعد بشكل أساسي في احتساب الوفر الذي7 5020العام 
مليون دوالر في فترة  1284أن هذا الوفر بلغ  وزارة المالية إلى تقديراتاالستبدال، حيث تشير 

  7 5020ولغاية تشرين الثاني  5005تدّفق الغاز الطبيعي أي منذ أيلول 
 

 من النفقات األولية" شركة كهرباء لبنان"لتحويالت الحّصة  .5
وهي ، 5022المائة من النفقات األولية في العام في   54استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 

من العام نفسها فترة الالمائة في في  .2 مقارنة بنسبةثاني أعلى نسبة على مدار خمس سنوات، 
  7المنصرم

 

 (1111-1112) حصة تحويالت شركة كهرباء لبنان من النفقات األولية: 3قم رسم البياني رال

 
                                                 

1
، وفق معّدل األسعار الشهرية للغاز أويل الذي تم استيراده (في المائة 23)احتساب كلفة الغاز أويل التي استُبدلت : وزارة الماليةتقديرات   

 هذه الفترة 
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