
                       

 ١  ب: االتصال الرجاء المعلومات، من للمزيد
  981010/40‐1‐961+ تلفون: ،والمخاطر االستراتيجي التخطيط مصلحة
  لبنان - المالية وزارة  –العام الدين مديرية

 إلى شركة كھرباء لبنانالخزينة تحويالت 
يالتقرير الشھر  

٢٠١٥ آذار  

 
  ٢٠١٥ آذار فيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل التاليمليار  ١٦١,٣ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٥ آذار  في: 

                                       مليار ل.ل. ١٦١,٠٢ مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
                                              مليار ل.ل.  ٠,٢٨       خدمة الدين بقيمة 

    
  ٢٠١٥آذار -٢:  تحويالت الخزينة الشھرية لشركة كھرباء لبنان خالل ك١جدول 

 (مليار ليرة لبنانية ) ٢ك شباط  آذار المجموع
475.56  161.30  126.43  187.83   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
10.53  0.28  8.69  1.56   خدمة الدين، ومنھا (قروض ويوروبوند):    
8.98  0.24  7.77  0.97     تسديد أقساط
1.55  0.04  0.92  0.59     خدمة دين

465.03  161.02  117.74  186.28   شراء غاز وفيول 
465.03  161.02  117.74  186.28   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 

 المصدر: وزارة المالية   

 آذار –٢ك و ٢٠١٥ العاممن  آذار-٢كبين ما ى شركة كهرباء لبنان إل الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
 ٢٠١٤١عام المن 

  انخفاضا ٢٠١٥من العام  آذار - كانون الثاني شهرأ خاللسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
 ٢٠١٤العام  عن ليرةمليار  ٤٥١,٧٤بقيمة 
 ٤٥١,٧٤ بقيمة انخفاضا ٢٠١٥ آذار -كانون الثاني فيالخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 

لألسباب  نتيجةوذلك  ،مليار ليرة ٩٢٧,٣١ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن
   :التالية
  مليار ل.ل. ٤٥٠,٧٤ بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في انخفاض 
    ل.لمليار   بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات.  

 )٢٠١٥آذار   -  ٢/ ك٢٠١٤آذار  – ٢(ك : تحويالت الخزينة إلى شركة كھرباء لبنان٢جدول 

 الفرق %
   آذار - ٢ك

٢٠١٥ 
  آذار - ٢ك
  ٢٠١٤ 

 (مليار ليرة لبنانية )

‐39.9%  315.64‐  475.56  791.20   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
‐8.7%  1.00‐  10.53  11.54   خدمة الدين، ومنھا:
‐5.3%  0.50‐  8.98  9.48     تسديد أقساط
‐24.4%  0.50‐  1.55  2.05     خدمة دين
‐40.4%  314.64‐  465.03  779.67   غاز وفيولشراء 
‐40.4%  314.64‐  465.03  779.69   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك

‐49.2%  450.74‐  465.03  915.77    معدّلة مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك
‐48.7%  451.74‐  475.56  927.31    ٢٠١٤مجموع التحويالت بعد تعديل العام    

 المصدر: وزارة المالية
  

 ٤٥٠,٧٤  بقيمة نخفاضاا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 ٢٠١٤مقارنة مع عام  ٢٠١٥ آذار -كانون الثاني خاللمليار 

                                                 
(العائدة لفواتير الغاز والفويل أويل)  الواردة في ھذا التقرير مقارنة مع األرقام ذاتھا الواردة قي تقرير  ٢٠١٤أرقام العام  تم تعديل  ١ 

: يعود السبب الى أن أرقام ھذا التقرير تم احتسابھا على أساس نقدي فيما أن األرقام السابقة احتسبت على أساس ٢٠١٤ آذارشھر 
  وبالتالي تم التعديل بھدف المقارنة. محاسبي.
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