
                       

 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 نيسان  

 
  ٢٠١٥ نيسان  فيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل التاليمليار  ١٠٦,٩٨ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٥ نيسان  في: 

                                       مليار ل.ل. ١٠٦,٠٩  مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
                                              مليار ل.ل.  ٠,٨٩       خدمة الدين بقيمة 

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

 (مليار ليرة لبنانية ) ٢ك شباط  آذار نيسان المجموع
582.54  106.98  161.30  126.43  187.83   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
11.43  0.89  0.28  8.69  1.56   خدمة الدين، ومنھا (قروض ويوروبوند):
9.85  0.87  0.24  7.77  0.97     تسديد أقساط
1.58  0.02  0.04  0.92  0.59     خدمة دين

571.13  106.09  161.02  117.74  186.28   شراء غاز وفيول
571.13  106.09  161.02  117.74  186.28   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 

 المصدر: وزارة المالية     

 –٢ك و ٢٠١٥ العاممن  نيسان  -٢كبين ما ى شركة كهرباء لبنان إل الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
  2014عامالمن  نيسان 

  انخفاضا ٢٠١٥من العام   نيسان -كانون الثاني شهرأ خاللسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
 ٢٠١٤العام  عن ليرةمليار  ٥٢٠,٧١بقيمة 
 ٥٢٠,٧١ بقيمة انخفاضا ٢٠١٥ نيسان -كانون الثاني فيالخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 

لألسباب  نتيجةوذلك  ،مليار ليرة ١١٠٣,٢٥ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن
   :التالية
  مليار ل.ل. ٥١٩,٦٩ بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في انخفاض 
    ل.لمليار  ١,٠٢ بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات. 

  
 )٢٠١٥  نيسان - ٢/ ك٢٠١٤ نيسان – ٢(ك : تحويالت الخزينة إلى شركة كھرباء لبنان٢جدول 

 الفرق %
   نيسان - ٢ك

٢٠١٥ 
  نيسان - ٢ك

  ٢٠١٤ 

 (مليار ليرة لبنانية )

‐40.9%  403.13‐  582.54  985.67   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
‐8.2%  1.02‐  11.42  12.44   خدمة الدين، ومنھا:
‐4.8%  0.50‐  9.85  10.35     تسديد أقساط
‐24.7%  0.52‐  1.57  2.09     خدمة دين
‐41.3%  402.11‐  571.12  973.23   شراء غاز وفيول
‐41.3%  402.11‐  571.12  973.23   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك

‐47.6%  519.69‐  571.12  1,090.81    معدّلة مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك
‐47.2%  520.71‐  582.54  1,103.25    ٢٠١٤بعد تعديل العام مجموع التحويالت 

 المصدر: وزارة المالية
  
  
  
  
  



٢٠١٥  نيسان –شھري تقرير لبنان: كھرباء شركة تتحويال  
 
 

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

 ٥١٩,٦٩ بقيمة نخفاضاا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 ٢٠١٤مقارنة مع عام  ٢٠١٥نيسان -كانون الثاني خاللمليار 
 -كانون الثاني خالل ليرةمليار  ٥٧١,١٢ فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
 ٤٧,٦نخفاضبإأي  ٢٠١٤ نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ١٠٩٠,٨١مع  مقارنةً ، ٢٠١٥ نيسان

  .المائةب
 حيث التأثير الكّمي من  

9.52% ▼   غاز أويل

0.42 % ▲  لفويل أوي  

 
 من حيث تأثير األسعار 

  ٢٠١٥ نيسان -٢ك          ٢٠١٤ نيسان -٢ك      

  107.98  يدوالر أميرك   دوالر أميركي 54.86
المتوسط المرّجح ألسعار برميل 

 النفط الخام
  ▼  49.2%  نسبة التغير في متوسط سعر برميل 

 النفط

 
 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .٣
  من فاتورة المحروقات في المائة ٢,٢بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  

مليار  ٥٨٤ والتي بلغت ٢٠١٥ نيسان - ٢كفاتورة المائة من في  ٢,٢ مساهمة شركة كهرباء لبنانبلغت 
من اجمالي ولكم ،  ٢٠١٤  نيسان -  ٢ك خالل أشهر كهرباء لبنان شركةمساهمة  وهي نفس النسبة من، ١ليرة

  .مليار ليرة ١١١٥ بلغت مختلفة فاتورة

                                                 
من العام  نيسان - ٢ك شھرأفي مليار ليرة   ٥٨٢٫٥٤حوالي  كھرباء لبنان بلغتية عجز شركة تجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغط ٢

شراء ). أّما إجمالي فاتورة ٢الغاز أويل والفيول أويل (كما ھو محدد في الجدول مليار ليرة لشراء مادتي   ٥٧١٫١٣حوالي  ، منھا٢٠١٥
مدفوعة مليار     ١٢٫٧٢و الخزينة من مليار ليرة تحويالت  ٥٧١٫١٢ حوالي  ، منھامليار ليرة  ٥٨٣٫٨٤حوالي ھاتين المادتين، فقد بلغت 

    .شركة كھرباء لبنانمن قبل 
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