
                       

 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 األولكانون    

  
 

   ٢٠١٥ األول كانون  فيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل  ل.ل مليار ١٢٠,٢٤ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٥ األول كانون في

 :التالي
                                       مليار ل.ل. ١١٩,٦٥مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
                                              مليار ل.ل.  ٠,٥٩      خدمة الدين بقيمة 

 ت الخزينة الشھرية لشركة كھرباء :  تحويال١جدول   

 (مليار ليرة لبنانية ) ٢ك شباط  آذار نيسان  أيار  حزيران  تموز  آب  أيلول  ١ت  ٢ ت  1ك المجموع
1,710.8  120.24  132.26  119.16  152.30  76.33  164.55  234.38  129.11  106.98  161.3  126.43  187.83   شركة كھرباء لبنان، ومنھا

28.90  0.59  1.27  0.88  0.29  8.35  4.19  0.61  1.30  0.89  0.28  8.69  1.56 
(قروض خدمة الدين، ومنھا 
 ويوروبوند):

25.40  0.51  1.22  0.87  0.25  7.61  3.35  0.52  1.22  0.87  0.24  7.77  0.97     تسديد أقساط
3.50  0.08  0.05  0.02  0.04  0.73  0.84  0.09  0.08  0.02  0.04  0.92  0.59     خدمة دين

1,681.9  119.65  130.99  118.27  152  67.99  160.37  233.77  127.8  106.09  161.02  117.74  186.28   شراء غاز وفيول
1,681.9  119.65  130.99  118.27  152  67.99  160.37  233.77  127.8  106.09  161.02  117.74  186.28   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 

 المصدر: وزارة المالية                    

 ١ك –٢ك و ٢٠١٥ العاممن  ١ك -٢كبين ما ى شركة كهرباء لبنان إل الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
   ٢٠١٤ عامالمن 

  ٢٠١٥من العام  األول كانون -كانون الثاني شهرأ خاللسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
 ٢٠١٤العام  عن ليرةمليار  ١٣٦٠,٢بقيمة  انخفاضا

 بقيمة انخفاضا ٢٠١٥ األول كانون - كانون الثاني فيالخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 
 نتيجةوذلك  ،مليار ليرة ٣٠٧١,٠٧ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن ١٣٦٠,٢

   :لألسباب التالية
  مليار ل.ل. ١٣٥٤,٧٦ بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في انخفاض 
    ل.لمليار   ٣,١٤           بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات.  

 )٢٠١٥ ١ك– ٢/ ك٢٠١٤  ١ك – ٢(ك : تحويالت الخزينة إلى شركة كھرباء لبنان٢جدول 

 الفرق %
 ١ ك – ٢ك

٢٠١٥ 
 ١ك – ٢ك
  ٢٠١٤ 

 (مليار ليرة لبنانية )

‐45.8%  1,446.16‐  1,710.87  3,157.04   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
‐10.0%  3.21‐  28.90  32.11   خدمة الدين، ومنھا:
‐7%  1.78‐  25.40  27.18     تسديد أقساط

‐28.9%  1.43‐  3.50  4.93     خدمة دين
‐46.2%  1,442.95‐  1,681.98  3,124.92   شراء غاز وفيول
‐46.2%  1,442.95‐  1,681.98  3,124.92   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك

‐44.7%  1,356.98‐  1,681.98  3,038.96    معدّلة مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك
‐44.3%  1,360.20‐  1,710.88  3,071.07    ٢٠١٤مجموع التحويالت بعد تعديل العام 

 المصدر: وزارة المالية
  
  
  
    
  
  



٢٠١٥األول كانون  –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

 ١٣٥٦,٩٨ بقيمة نخفاضاا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 ٢٠١٤مقارنة مع عام  ٢٠١٥األول كانون  -كانون الثاني خاللمليار 
 -كانون الثاني خالل ليرةمليار  ١٦٨١,٩٨ فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
 ٤٤,٧ بانخفاضأي  ٢٠١٤ نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ٣٠٣٨,٩٦مع  مقارنةً ، ٢٠١٥ األولكانون 

  .المائةب 
 حيث التأثير الكّمي من  

9.13% ▲   غاز أويل

0.51 % ▲  لفويل أوي  

 
 من حيث تأثير األسعار 

  ٢٠١٥ ١ك -٢ك             ٢٠١٤ ١ك -٢ك      

 99.27  يدوالر أميرك   دوالر أميركي51.94 
المتوسط المرّجح ألسعار برميل 

 النفط الخام
  ▼  47.684%  نسبة التغير في متوسط سعر برميل 

 النفط

 
 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .٣
  من فاتورة المحروقات في المائة ٤,٧بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  

   ١٧٦٥والتي بلغت ٢٠١٥ األولكانون  -٢كفاتورة المائة من في  ٤,٧ بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان
التي  ٢٠١٤ األولكانون  -٢ك خالل أشهر كهرباء لبنان شركةمساهمة  من أعلىوهي نسبة ،  مليار ليرة
   ١.مليار ليرة ٣٠٩٨ بلغت فاتورة إجماليمن  ذلك و،  المائةفي  ١,٩ وصلت إلى

٢٠١٥  ١ك – ٢ك/ ٢٠١٤ ١ك- ٢ك( : نسبة مساھمة شركة كھرباء لبنان١الرسم البياني رقم    
 

                                                 
من العام 1 ك – ٢كفي أشھر مليار ليرة  ١٧١٠٫٨٥ حوالي تجدر اإلشارة إلى أن تحويالت الخزينة لتغطية عجز شركة كھرباء لبنان بلغت ٢

). أّما إجمالي فاتورة شراء ھاتين ٢محدد في الجدول مليار ليرة لشراء مادتي الغاز أويل والفيول أويل (كما ھو ١٦٨١٫٩٨حوالي  ، منھا٢٠١٥
شركة مدفوعة من قبل مليار  ٨٤ و الخزينة من مليار ليرة تحويالت    ١٦٨١٫٩٨حوالي  مليار ليرة، منھا   ١٧٦٦حوالي المادتين، فقد بلغت 

 .كھرباء لبنان



  

 ٣ 

 

– ٢كشهر أ ل ١ك –
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