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2015 آب  

 
  2015  آب  فيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .1
 موزعة على الشكل التالي ل.ل مليار 76.33 تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت2015 آب  في: 

                                       مليار ل.ل. 67.99مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
                                              مليار ل.ل.  8.35      خدمة الدين بقيمة 

       

  2015آب -2:  تحويالت الخزينة الشهرية لشركة كهرباء لبنان خالل ك1جدول 

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

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 187.83 126.43 161.30 106.98 129.11 234.38 164.55 76.33 1,186.92
 خدمة الدين، ومنها )قروض ويوروبوند(: 1.56 8.69 0.28 0.89 1.30 0.61 4.19 8.35 25.87
22.56 7.61 3.35 0.52 1.22 0.87 0.24 7.77 0.97    تسديد أقساط

3.31 0.73 0.84 0.09 0.08 0.02 0.04 0.92 0.59    خدمة دين

 شراء غاز وفيول 186.28 117.74 161.02 106.09 127.81 233.77 160.37 67.99 1,161.05

1,161.05 67.99 160.37 233.77 127.81 106.09 161.02 117.74 186.28   البترول الكويتية وسوناطراكمؤسسة 

 المصدر: وزارة المالية      

 آب –2ك و 2015 العاممن  آب -2كبين ما ى شركة كهرباء لبنان إل الخزينةتحويالت مقارنة  .2
 2014عامالمن 

  انخفاضا 2015من العام  آب -كانون الثاني شهرأ خاللسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
 2014العام  عن ليرةمليار  1028.01بقيمة 
 1028.01 بقيمة انخفاضا 2015 آب -كانون الثاني فيالخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 

لألسباب  نتيجةوذلك  ،مليار ليرة 2214.93 والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن
  :التالية
  مليار ل.ل. 1025.05 بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في انخفاض 
    ل.لمليار  2.96 بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات. 

 
 
 (2015 آب - 2/ ك2014 آب – 2)ك : تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان2جدول 

 الفرق %
 آب – 2ك
 2015 

 آب - 2ك

  2014 

 )مليار ليرة لبنانية (

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 2,128.71 1,186.92 -941.80 44.2%-
 خدمة الدين، ومنها: 28.83 25.87 -2.96 10.3%-

-7% 1.63- 22.56 24.18    تسديد أقساط

-28.6% 1.32- 3.31 4.64    خدمة دين

 شراء غاز وفيول 2,099.88 1,161.05 -938.83 44.7%-

-44.7% 938.83- 1,161.05 2,099.88  مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك

 معدّلة مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 2,186.10 1,161.05 -1,025.05 46.9%-
 2014مجموع التحويالت بعد تعديل العام  2,214.93 1,186.92 -1,028.01 46.4%-

 المصدر: وزارة المالية
 
 
 
 



2015  آب –شهري تقرير لبنان: كهرباء شركة تتحويال  
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 1025.05 بقيمة نخفاضاا سوناطراك الجزائريةشركة الكويتية و مؤسسة البترول إلى  مدفوعاتال سجلت 
 2014مقارنة مع عام  2015 آب -كانون الثاني خاللمليار  

كانون  خالل ليرةمليار  1161.05 فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
   بانخفاضأي  2014 نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  2186.10 مع  مقارنة  ، 2015 آب -الثاني

  .المائةب 46.9 
 حيث التأثير الكّمي من 

 غاز أويل ▲ 4.49%

لفويل أوي ▼ % 14.54  

 
 

 من حيث تأثير األسعار 
 2015 آب -2ك           2014 آب-2ك   

  107.21  يدوالر أميرك  دوالر أميركي56.39 
المتوسط المرّجح ألسعار برميل 

الخامالنفط   
نسبة التغير في متوسط سعر برميل  47.41%  ▼ 

 النفط

 
 

 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .3
  من فاتورة المحروقات في المائة 2.8 بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  

 مليار  1195والتي بلغت 2015 آب - 2كفاتورة المائة من في  2.8 بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان
     التي وصلت إلى 2014 آب -2ك خالل أشهر كهرباء لبنان شركةمساهمة  من أعلىوهي نسبة ، 1ليرة

 .مليار ليرة 2230 بلغت فاتورةمن اجمالي  ذلك و،  المائةفي  2 
 
 
 
 

                                                 
٢

من العام  آب– 2ك شهرأفي مليار ليرة   1186.92حوالي ية عجز شركة كهرباء لبنان بلغتتجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغط 

شراء (. أّما إجمالي فاتورة 2الغاز أويل والفيول أويل )كما هو محدد في الجدول مليار ليرة لشراء مادتي  1161.05 حوالي  ، منها2015

مدفوعة من مليار  33.45 و الخزينة من مليار ليرة تحويالت   1161.05حوالي  ، منهامليار ليرة  1195حوالي هاتين المادتين، فقد بلغت 

    .شركة كهرباء لبنانقبل 
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(2015آب- 2ك/  2012آب-2ك) : نسبة مساهمة شركة كهرباء لبنان1لرسم البياني رقم ا       

  
 

 

 كهرباء لبنان" من النفقات األوليةشركة التحويالت ل"حّصة  .4
  النفقات األوليةمن  في المائة  13.6 شركة كهرباء لبنانل حَصة التحويالتبلغت 

 آب - 2كشهر أ خاللبالمائة من النفقات األولية  13.6استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 

 .2014بالمائة في العام  23.4مقارنة بنسبة وذلك ، مليار ليرة 8758 بلغت  كانت قد والتي 2015
 

 ( 2015 آب - 2ك /2014 آب - 2ك) : حصة تحويالت شركة كهرباء لبنان من النفقات األولية2الرسم البياني رقم 

 


