
                       

 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  

٢٠١٥الثانيكانون ا  

 
  ١٢٠١٥ ثانيكانون ال فيإلى شركة كهرباء لبنان الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل مليار  ١٨٧,٨٣ تحويالت الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان ، بلغت٢٠١٥ ثانيكانون ال في

 :التالي
                                       مليار ل.ل. ١٨٦,٢٨ مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
                                              مليار ل.ل.  ١,٥٦      خدمة الدين بقيمة 

كانون  و ٢٠١٥ العامكانون الثاني من ما بين إلى شركة كهرباء لبنان  الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
 ٢٠١٤٢عام الالثاني من 

  بقيمة  انخفاضا ٢٠١٥من العام  كانون الثاني في شهرسجلت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان
 ٢٠١٤العام  عن ليرةمليار  ١٧٤,١٧

 ١٧٤,١٧ بقيمة انخفاضا ٢٠١٥ كانون الثاني فيالخزينة إلى شركة كهرباء لبنان تحويالت سّجلت 
لألسباب  نتيجةوذلك  ،مليار ليرة ٣٦٢ والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن

   :التالية
 ١٧٤,٠٥    بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في انخفاض 

 مليار ل.ل.
  ل.لمليار  ٠,١٢                                بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات. 

  
 تحويالت الخزينة إلى شركة كھرباء لبنان: ٢جدول 

 الفرق %
  ٢ك

٢٠١٥ 
  ٢ك

٢٠١٤ 

 (مليار ليرة لبنانية )

‐28.6%  75.10‐  187.83  262.94   شركة كھرباء لبنان، ومنھا
‐6.9%  0.12‐  1.56  1.67   خدمة الدين، ومنھا:
‐6.9%  0.12‐  1.56  1.67  :قروض ميسرة، ومنھا
‐4.3%  0.04‐  0.97  1.02     تسديد أقساط
‐11.0%  0.07‐  0.59  0.66     خدمة دين
0.0%  ‐  ‐  ‐   قروض مكفولة من  مصرف لبنان
‐28.7%  74.99‐  186.28  261.26   شراء غاز وفيول
‐28.7%  74.99‐  186.28  261.26   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك

‐48.3%  174.05‐  186.28  360.33    معدّلة وسوناطراكمؤسسة البترول الكويتية 
‐48.1%  174.17  187.83  362.00    ٢٠١٤مجموع التحويالت بعد تعديل العام    

 المصدر: وزارة المالية
  
  

 ١٧٤,٠٥ بقيمة نخفاضاا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 ٢٠١٤مقارنة مع عام  ٢٠١٥ كانون الثاني شهر خاللمليار 

                                                 
  .، ستحتسب المبالغ على أساس المحاسبة النقدية٢٠١٥ابتداء من كانون الثاني   ١
الواردة في ھذا التقرير مقارنة مع األرقام ذاتھا الواردة قي تقرير  (العائدة لفواتير الغاز والفويل أويل)  ٢٠١٤أرقام العام  تم تعديل  ٢ 

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



٢٠١٥   الثاني كانون– شھري تقرير لبنان: كھرباء شركة تحويالت  
 
 

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

 كانون الثاني خالل ليرةمليار  ١٨٦,٢٨ فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
 .المائةب ٤٨,٣ نخفاضبإأي  ٢٠١٤ نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ٣٦٠,٣٣مع  مقارنةً ، ٢٠١٥

باالضافة الى  التي تّم استيرادهوالفيول أويل الغاز أويل  سعر انخفاض إلىأساسي  بشكلالسبب  يعودو 
  :الكمية المستوردة رتفاعا

 حيث التأثير الكّمي من 
  

٨٫٣٣ %  ▲   غاز أويل

٣٣٫٣٣% ▼  لفويل أوي  

 
 من حيث تأثير األسعار 

 ٢٠١٥كانون الثاني          ٢٠١٤كانون الثاني         

دوالر أميركي ١٠٨,١٢   دوالر أميركي ٤٧,٧٦  
المتوسط المرّجح ألسعار برميل 

 النفط الخام
  ▼   ٥٥٫٨٣%  

نسبة التغير في متوسط سعر برميل 
 النفط

 
 فاتورة المحروقات منمساهمة شركة كهرباء لبنان  .٣
  من فاتورة المحروقات في المائة ١,١بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان  

مليار  ١٨٨والتي بلغت  ٢٠١٥ كانون الثانيفاتورة المائة من في  ١,١ بلغت مساهمة شركة كهرباء لبنان
من اجمالي   ٢٠١٤ كانون الثانيفي المائة في  ٣,٥ كهرباء لبنان شركة، في حين بلغت مساهمة ١ليرة

 .مليار ليرة ٣٧٣ بلغتفاتورة 
)٢٠١٥ ٢ك/  ٢٠١٢ ٢ك( شركة كھرباء لبنان : نسبة مساھمة١الرسم البياني رقم   

 

                                                 
من العام   كانون الثاني في شھرمليار ليرة   ١٨٧٫٨٣حوالي  ية عجز شركة كھرباء لبنان بلغتحويالت الخزينة لتغطتجدر اإلشارة إلى أن ت ٢

شراء ). أّما إجمالي فاتورة ٢الغاز أويل والفيول أويل (كما ھو محدد في الجدول مليار ليرة لشراء مادتي   ١٨٦٫٢٨حوالي  ، منھا٢٠١٥
مليار تحويالت شركة  ٢الخزينة ومن مليار ليرة تحويالت   ١٨٦٫٢٨حوالي  ، منھامليار ليرة  ١٨٨٫٢٨حوالي ھاتين المادتين، فقد بلغت 

    .كھرباء لبنان



٢٠١٥   الثاني كانون– شھري تقرير لبنان: كھرباء شركة تحويالت  
 
 

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

 
 

 األوليةشركة كهرباء لبنان" من النفقات التحويالت ل"حّصة  .٤
  النفقات األوليةمن  في المائة ١٧,٣شركة كهرباء لبنان ل حَصة التحويالتبلغت 

كانون شهر  خاللبالمائة من النفقات األولية  ١٧,٣استحوذت تحويالت شركة كهرباء لبنان على 
  .٢٠١٤بالمائة في العام  ٢٥,٩، مقارنة بنسبة مليار ليرة ١٠٨٦بلغت والتي  ٢٠١٥ الثاني

   )٢٠١٥ ٢/ ك٢٠١٤ ٢(ك : حصة تحويالت شركة كھرباء لبنان من النفقات األولية٢الرسم البياني رقم 
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 شركة كھرباء لبنان  نفقات األولية اخرى  (%)نسبة التحويالت من النفقات األولية  


