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 2112إلى شركة كهرباء لبنان عام الخزينة تحويالت  .1
  وذلك لتغطية مستحّقات شركتي سوناطراك ،ليرة مليار 272تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان  ، بلغت2112 آذارفي 

 .الجزائرية ومؤسسة البترول الكويتية
 

  مقسمة على الشكل التالي ،مليار ليرة 618، بلغت تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان 2112عام الفصل األّول من الفي: 
 .ل.لمليار  7.797 بقيمة الجزائرية سوناطراكدفعات لمؤسسة البترول الكويتية و  -
 .ل.لمليار  7797      بقيمة خدمة الدين -

 

 
الفصل األول  مقارنة مع 2112في الفصل األول من عام إلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت  .2

 2111عام  من
  ليرةمليار  212 مقداره ا  ارتفاع 2112العام  من  األول الفصل فيسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 

 منمثيلتها  الفترة عن مليار ليرة 273مقداره  ارتفاعا   الحالي من العام الفصل األّولفي التحويالت سّجلت 
مدفوعات مؤسسة البترول رتفاع النتيجة وذلك  ،مليار ليرة 405، والتي كانت قد بلغت الماضيالعام 

ارتفاعا  مدفوعات خدمة الدين ارتفعت، في حين ليرة مليار 277 الجزائرية بحوالي سوناطراكالكويتية و 
  .خالل هذه الفترة ليرة مليارمقداره  بما طفيفا

  2112 الشهرية لشركة كهرباء لبنان عامالخزينة تحويالت :  1جدول 

 (مليار ليرة لبنانية ) 1ك شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول 1ت 2ت 1ك المجموع

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 355 189 272          816
 :خدمة الدين، ومنها     3.7 14.1 0.0          17.7

15.8          0.0 14.1 1.7  قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها: 
 تسديد أقساط - 1.0 11.9 0.0          12.9
 خدمة دين - 0.7 2.2 0.0          2.9
1.9          0.0 0.0 1.9   من  مصرف لبنانقروض مكفولة 

 شراء غاز وفيول  351.0 175.1 271.7          797.8

797.8          271.7 175.1 351.0   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

0.0          - -   الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 

 وزارة المالية : المصدر

 ة كهرباء لبنانإلى شركالخزينة تحويالت : 2جدول 

 الفرق %
 آذار  – 2ك

 2112  

آذار   – 2ك

2111 

  آذار

2112 

 آذار

2111 
(مليار ليرة لبنانية )  

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 154 272 504 816 312 62%
 :خدمة الدين، ومنها     1 0 17 18 1 6%

-6% -1 16 17 0 1  قروض ميسرة ويوروبوند، ومنها: 
 تسديد أقساط - 0 0 13 13 0 3%-

 تسديد فوائد - 0 0 4 3 1- 18%-

- 2 2 0 0 0  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 
 شراء غاز وفيول  154 272 487 798 311 64%

64% 311 798 487 272 154   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

- 0 0 0 0 0  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 

 الماليةوزارة : المصدر      
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 2112 العام من  الفصل األول في ليرةمليار  211 ارتفاع ا مقداره الغاز أويل والفيول أويل سجلت مدفوعات 

  
بمبلغ " مقارنة، 3073من العام  الفصل هذافي  ليرةمليار  7.7 "كلفة شراء غاز أويل وفيول أويل"بلغت 
بشكل هذا االرتفاع  ويعود .المائةب 45مقداره  بارتفاعمليار ليرة في الفترة عينها من العام الفائت، أي  577

، باإلضافة في الفترة التي تّم فيها استيراد الغاز أويل والفيول أويل ،النفط العالمية ارتفاع أسعارإلى  أساسي
 .إلى ارتفاع في كمّية الغاز أويل التي تّم استيرادها

 
  زيادة في استهالك مادة  3073من العام هذه الفترة من حيث التأثير الكّمي، تعكس مدفوعات

والذي تّم دفع ) 3077 تشرين األّول من العام-أّيار في فترة بالمائة 35 أويل بحوالي الغاز
أيلول -حزيرانما تّم استهالكه في فترة مع مقارنة  ،(3073في الفصل األّول من العام  امستحّقاته

ويعود هذا االرتفاع إلى توّقف . 3077من العام  الفصل األّول، واألخيرة قد تّم دفعها في 3070
، واالستعاضة عن هذا 3070من شهر تشرين الثاني  "تدّفق الغاز الطبيعي إلى لبنان ابتداءا

، والتي 3070أيلول -النقص بالغاز أويل، كون األخير ُيعتبر بديال  عنه، على عكس فترة حزيران
فيول الستهالك ال أّما بالنسبة .تأمين الحاجة الجزئيةكانت مادة الغاز الطبيعي ما زالت متوّفرة ل

، مقارنة بفترة 3077تشرين األول -بالمائة في فترة تموز .أويل، فقد سّجل انخفاضا مقداره 
، 3077و 3073، والتي تّم دفع مستحّقاتها في الفصل األّول من العامين 3070 أيلول -تموز

 .على التوالي
 

 والذي بناء ا عليه تم دفع ،متوسط سعر برميل النفط العالمي من حيث تأثير األسعار، بلغ 
نظيرتها في المائة من في  57مستوى أعلى بحوالي مستحقات الفصل األّول من العام الحالي، 

شركة استهالك إلى  3073هذا الفصل من العام تعود مدفوعات في الواقع، .  3077العام 
، والتي بلغ فيها متوسط سعر برميل 3077تشرين الثاني -أيار بينفي الفترة الممتدة  كهرباء لبنان
استهالك  3077الفترة نفسها من العام تعكس مدفوعات  بينما .دوالر أميركي 77294النفط الخام 

 ، حيث بلغ3070حزيران وأيلول بينشركة الكهرباء للغاز أويل والفيول أويل في الفترة الممتدة 
 .دوالر أميركي 7497متوسط سعر برميل النفط الخام 
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 مساهمة شركة كهرباء لبنان في فاتورة المحروقات .2

  في المائة 1.6مساهمة شركة كهرباء لبنان بلغت  
، 3073من العام  الفصل األّول المائة من فاتورةفي  797شركة كهرباء لبنان ما نسبته  بلغت مساهمة

، ية كلفة الغاز أويل والفيول أويللتغط ليرةمليار  7.7، دفعت منها الخزينة  ليرة مليار 773والتي بلغت 
 .مليار ليرة 474 بلغتى فاتورة أدنمقارنة بالفائت العام  فيالمائة في  .59في حين بلغت مساهمة الشركة 

 3077مليار ليرة في الفصل األّول من العام  37فقد بلغت مساهمة الشركة  ووفق ا للمساهمة اإلسمية
هذه المساهمة  ه من الجدير ذكره أنإاّل أنّ  .3073من العام  عينها مليار ليرة في الفترة 74مقارنة بحوالي 

ئة من في الما 7494، والتي بلغت 3070مساهمتها في الفترة مثيلتها من العام نسبة أدنى بشكل الفت من 
 .3077متقاربة لتلك التي سّجلها الفصل األّول من العام فاتورة  مليار ليرة، وهي  472بلغت حوالي فاتورة 

 
شركة كهرباء لبنان نسبة مساهمة: 1الرسم البياني رقم   

  

 
 
 
 

 
                                                 

، منها 2 21عام مليار ليرة في الفصل األول من  8 6تجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغطية عجز شركة كهرباء لبنان بلغت   

 2 6هاتين المادتين، فقد بلغت  أما إجمالي فاتورة شراء(. 2كما هو محدد في الجدول )أويل  فيولالو أويل الغازلشراء مادتي ليرة  رمليا 896

    .مليار تحويالت شركة كهرباء لبنان 1 مليار ليرة تحويالت الخزينة و 896في الفصل األول، منها  مليار ليرة
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 من النفقات األولية" شركة كهرباء لبنان"حّصة التحويالت ل .4
 

العام  من للفصل األولبالمائة من النفقات األولية  3497استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
بالمائة في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك بسبب ارتفاع التحويالت  7797، مقارنة بنسبة 3073

 . خالل العام الحالي
 
 من النفقات األوليةحصة تحويالت شركة كهرباء لبنان : 2قم رسم البياني رال
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 نفقات اخرى شركة كهرباء لبنان


