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 إلى شركة كهرباء لبنانالخزينة تحويالت 
يالتقرير الشهر  

2016شباط   

 
  2016شباط  فيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .1
 موزعة على الشكل التاليمليار  82.64 تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت  2016شباط  في: 

                                       مليار ل.ل. 77.01 مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
                                                    مليار ل.ل. 5.63 خدمة الدين بقيمة  

  

   2016شباط  -2:  تحويالت الخزينة الشهرية لشركة كهرباء لبنان خالل ك1جدول 

 )مليار ليرة لبنانية ( 2ك شباط  المجموع

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 53.83 82.64  136.47
 خدمة الدين، ومنها )قروض ويوروبوند(:     1.48 5.63  7.11
6.01  5.07 0.94    تسديد أقساط

1.10  0.57 0.53    خدمة دين

 شراء غاز وفيول  52.35 77.01  129.36

129.36  77.01 52.35  مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 

 المصدر: وزارة المالية  

 - 2ك و 2016 العاممن شباط  - 2كما بين إلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت مقارنة  .2
 2015عام المن  شباط

  انخفاضا 2016من العام  شباط -كانون الثاني يفي شهر سجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
 2015العام  عن ليرةمليار  177.8بقيمة 

 بقيمة انخفاضا 2016شباط  -كانون الثاني فيالخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 
 نتيجةوذلك  ،مليار ليرة 314.26 والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن 177.8

  :لألسباب التالية
 مليار ل.ل.174.65  بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في انخفاض 
  ل.لمليار  3.14 بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات 
 : تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان2جدول 

 الفرق %
شباط    - 2ك

2016 

 شباط  - 2ك

  2015 

 )مليار ليرة لبنانية (

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 314.26 136.47 -177.80 56.6%-
 خدمة الدين، ومنها: 10.25 7.11 -3.14 30.6%-
-31% 2.73- 6.01 8.74    تسديد أقساط

-27.2% 0.41- 1.10 1.51    خدمة دين

 شراء غاز وفيول 304.01 129.36 -174.65 57.4%-

-57.4% 174.65- 129.36 304.01   وسوناطراكمؤسسة البترول الكويتية

 المصدر: وزارة المالية
 

 174.65 بقيمة نخفاضاا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 2015عام الفترة نفسها من المقارنة مع  2016 شباط-كانون الثاني فترةخالل مليار 
-كانون الثاني خالل ليرةمليار  129.36 أويل فيولالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
 57.4 نخفاضبإأي  2015 نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  304.01مع  مقارنة  ،  2016شباط

  .المائةب
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 حيث التأثير الكّمي من 
 غاز أويل  ▼ % 2.11

لفويل أوي ▼ 10.11%  

 
 من حيث تأثير األسعار 

 2016شباط -2ك          2015شباط -2ك   

دوالر أميركي   دوالر أميركي 31.45 المتوسط المرّجح ألسعار برميل  52.52 
 النفط الخام

 ▼  40.11  % نسبة التغير في متوسط سعر برميل  

 النفط

 
 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .3

  من فاتورة المحروقات في المائة 9.8بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  
مليار  143 والتي بلغت  2016شباط  -2كفاتورة المائة من في  9.8 بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان

فاتورة من اجمالي  2015شباط  -2كفي المائة في  2.1 كهرباء لبنان شركة، في حين بلغت مساهمة ليرة
 .مليار ليرة 311 بلغت

(2016شباط  - 2ك/ 2013شباط  - 2ك) : نسبة مساهمة شركة كهرباء لبنان1الرسم البياني رقم   

 
 

 شركة كهرباء لبنان" من النفقات األوليةالتحويالت ل"حّصة  .4
  النفقات األوليةمن  في المائة 4.5شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت 

   شباط - 2ك خاللبالمائة من النفقات األولية  4.5استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 

 .2015العام الفترة نفسها من  عنبالمائة  14.6، مقارنة بنسبة مليار ليرة 3002بلغت والتي  2016
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  (2016شباط  - 2/ ك2015شباط  - 2)ك : حصة تحويالت شركة كهرباء لبنان من النفقات األولية2الرسم البياني رقم 

 


