
                       

 1  :ب االتصال الرجاء الوعلىهاخ، هي للوسيد
  981057/8-1-961+ :تلفىى االقتصادي، القسن للتٌويح، الوتحدج األهن هشروع

 لثٌاى - الواليح وزارج  –الىزير هكتة

 التحىيالخ إلى شركح كهرتاء لثٌاى
 التقرير الشهري

3122 حسيراى  

 
 1111التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .1
  مقسمة عمى الشكل التالي ،ليرة مميار 58تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان  ، بمغت1111 حزيران في: 

 .ل.لمميار  18 بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -
 .ل.ل مميار 9.3      بقيمة خدمة الدين -

  مقسمة عمى الشكل التالي ،مميار ليرة 1101، بمغت تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان 1111في عام: 
 .ل.لمميار  934.2 بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -
 .ل.مميار ل 3..9 إلى الشركة المصرية القابضة لمغاز الطبيعي بقيمة دفعات  -
 .ل.لمميار  9...      بقيمة خدمة الدين -

 
 1111مقارنة مع عام  1111التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان عام  .1
  ليرةمميار  150مقداره  ا  ارتفاع 1111سجمت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان في العام 

عادت  ،181.تتساوى والربع األول من العام  188.تحويالت الربع األول من العام بعدما كانت 
 منعن مثيمتيا مميار ليرة  819بما مقداره  الحالي من العام النصف األولفي التحويالت ىذه ارتفعت و 

مدفوعات مؤسسة البترول رتفاع النتيجة وذلك  ،مميار ليرة 1.3، والتي كانت قد بمغت الماضيالعام 
لشركة المصرية القابضة لمغاز والتي من جية، وا ليرة مميار  8.1 الجزائرية بحوالي سوناطراكالكويتية و 

وقد سّجمت . من جية أخرى ،(لتغطية جزء من كمفة الغاز الطبيعي وذلك) ليرةمميار  99بمغت 
  .خالل ىذه الفترة ليرة مميارمقداره طفيفا مدفوعات خدمة الدين أيًضا ارتفاًعا 

 
 
 
 
 
 

 1111التحىيالخ الشهريح لشركح كهرتاء لثٌاى عام :  1جدول 

 ( لثٌاًيح هليار ليرج) 1ك شثاط آذار ًيساى أيار حسيراى توىز آب أيلىل 1خ 1خ 1ك الوجوىع

 شركح كهرتاء لثٌاى، وهٌها 55 855 154 842 195 85       1,031
 :خدهح الديي، وهٌها     895 1491 595 1595 1.7 3.9       42.3

23.3       3.9 1.7 0.1 1.3 02.1 0.1  قروض ميسرة ويىروبىود، ومىها: 
 أقساطتسديد  - 0.. 1... 9.0 9.0 1.3 3.6       19.0
 تسديد فىائد - 9.2 0.2 9.0 ..9 0.3 0.3       4.2

19.0       0.0 0.0 0..1 1.1 1.1 1.1  قروض مكفىلت مه  مصرف لبىان 
 شراء غاز وفيىل  5895 84596 15196 88295 192.9 81.0       989.1

934.2       81.0 151.4 003.0 031.4 021.4 .0.3   سىواطراكمؤسست البترول الكىيتيت و 

54.9       - 41.5 01 - - -  الشركت المصريت القابضت للغاز الطبيعي 

 وزارة الماليت : المصدر
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 1111مقارنة بالعام  ليرةمميار  111 الغاز أويل والفيول أويل سجمت ارتفاع ا مقداره مدفوعات 
 16مسجمًة ارتفاع مقداره ، 188.في عام  ليرةمميار  934 "كمفة شراء غاز أويل وفيول أويل"بمغت 

 .في ىذه الفترةالمستحقة المائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة كمية الفيول أويل ب
 اتمستحق دفعالذي بناءًا عميو تم و  ،بمغ متوسط سعر برميل النفط العالميمن حيث تأثير األسعار، 

في الواقع، .  181.نظيره لمعام المائة من ب .8مستوى أعمى بحوالي ، 188.العام من  النص األول
، 181. وكانون األول 181.أيار  بينالستيالك الشركة في الفترة الممتدة  188.تعود مدفوعات عام 

تعكس  بينما  .عن الكمية المستيمكة دوالر أميركي 18والتي بمغ فييا متوسط سعر برميل النفط الخام 
استيالك شركة الكيرباء لمغاز أويل والفيول أويل في الفترة  181. العاممن  الفترة نفسيامدفوعات 

دوالر  18متوسط سعر برميل النفط الخام  ، حيث بمغ181.وكانون الثاني  113. أيار بينالممتدة 
  .أميركي

زيادة في استيالك ، 188.م من العاالنصف األول أما من حيث التأثير الكّمي، تعكس مدفوعات فترة 
 88في استيالك مادة الغاز أويل بحوالي  اً انخفاض، و المائة من جيةب 81مادة الفيول أويل بحوالي 

،  188.من العام  حزيران –إّن مدفوعات الفيول أويل عن فترة كانون الثاني  .المائة من جية أخرىب
معامل ال والتي كانت خالليا، 181.كانون األول -تعود لما تّم استيالكو من ىذه المادة في فترة تموز

من مؤسسة البترول و  ،استيالك الغاز أويل كمية انخفاض أّما. تعمل بكامل طاقتيا ولكن بفعالية أقل
ُسّجل  تعود الستيالكلمشركة المذكورة أّن مدفوعات الخزينة عن ىذه الفترة  إلى فيعود الكويتية تحديًدا،
، عيبالغاز الطبي الغز أويلاستبدال قسًما  فييا ، والتي قد تمحصًرا 181. كانون األول -في فترة حزيران

 .181.توّقف نيائًيا في تشرين الثاني عاد و  األخير عمًما أن
 مدفوعات الغاز الطبيعي 

، 188.مميار ليرة في شير أيار  ..بمغت 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  .181.ولغاية تشرين الثاني  181.الطبيعي التي وصمت إلى لبنان منذ حزيران 
 بو بدأت الشركة المصرية القابضة لمغاز الطبيعي بتزويد لبنان أن منذ مدفوعات الخزينة لمغاز الطبيعي 

 . مميار ليرة 31حوالي ، 181.في تشرين الثاني  ووحتى توّقف تدّفق  113. في شير أيمول

 ح كهرتاء لثٌاىإلى شركالتحىيالخ : 1جدول 

1111 حسيراى 1111 1111 الفرق % 1111 حسيراى  (هليار ليرج لثٌاًيح )   

 شركح كهرتاء لثٌاى، وهٌها 43 85 849 1031 183 22%
 :خدهح الديي، وهٌها     8 4 41 42 1 2%

-25% (8) 23 31 4 8   ويىروبىود، ومىهاقروض ميسرة: 
 تسديد أقساط - 8 4 27 19 (8) 28%-
 تسديد فىائد - 1 0 5 4 (0) 9%-

89% 9 19 10 0 0  قروض مكفىلت مه  مصرف لبىان 
 شراء غاز وفيىل  35 81 807 989 182 23%

16% 127 934 807 81 35   سىواطراكمؤسست البترول الكىيتيت و 

- 55 55 0 0 0  للغاز الطبيعي الشركت المصريت القابضت 

 وزارة الماليت: المصدر      
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 مساهمة شركة كهرباء لبنان في فاتورة المحروقات .0
  المائة ب 5مساهمة شركة كهرباء لبنان بمغت 

 .811، والتي بمغت 188.المائة من فاتورة العام ب 1شركة كيرباء لبنان بما نسبتو  بمغت مساىمة
لتغطية كمفة الغاز أويل والفيول أويل والغاز الطبيعي،  ليرةمميار  313، دفعت منيا الخزينة ليرة مميار

 بمغتى فاتورة أدنمقارنة بالفائت من العام  النصف األولالمائة في ب 88في حين بمغت مساىمة الشركة 
و  181.من العام  ىذه الفترةمساىمة شركة كيرباء لبنان في من الجدير ذكره أن  .مميار ليرة 319

المائة ب 9.9، والتي بمغت 111.و 113. يعامفي مساىمتيا من  عمىسجمت مستوى أ، 188.
 .يلعمى التواالمائة ب 3..و

 من النفقات األولية" شركة كهرباء لبنان"حّصة تحويالت  .4
بالمائة من النفقات األولية في النصف األول من  83استحوذت تحويالت شركة كيرباء لبنان عمى 

ارتفاع  ، وذلك بسبب181.بالمائة في فترة النصف األول من العام  81، مقارنة بنسبة 188.العام 
مميار ليرة  139.، عمًما بأن النفقات األولية كانت أيًضا قد ارتفعت من 188.التحويالت في العام 

  .يار ليرة في النصف األول من العام الحاليمم 9.11، وصواًل إلى 181. في
 

 حصح تحىيالخ شركح كهرتاء لثٌاى هي الٌفقاخ األوليح: 1الجدول رقن 

 
 

LL 849 billion LL 1,031 billion

LL4,046 billion LL 4,448 billion 

LL 4,895  billion LL 5,480  billion
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