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 2017 كانون األول فيكهرباء لبنان  مؤسسةإلى الخزينة تحويالت  .1
 موزعة على  ل.ل مليار 268.12 كهرباء لبنان مؤسسةتحويالت الخزينة إلى  ، بلغت2017 كانون األول في

 :الشكل التالي
                                  مليار ل.ل. 244.07          مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
 مليار ل.ل. 0.63                        خدمة الدين بقيمة 
 مليار ل.ل. 23.42           تحويالت إلى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في الجمهورية العربية السورية 

   2016عامالو  2017 العام بينما كهرباء لبنان  مؤسسةى إل الخزينةتحويالت مقارنة  .2
  عن ليرةمليار  604.34بقيمة  إرتفاعا 2017العام  خاللكهرباء لبنان  مؤسسةسجلت التحويالت إلى 

 .2016العام 
مليار  604.34 بقيمة اإرتفاع 2017 2017خالل العام  كهرباء لبنان مؤسسةالخزينة إلى تحويالت سّجلت 
  :التالية ابلألسب نتيجةوذلك  ،مليار ليرة 1397.28 والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  ليرة عن

  ل.ل. مليار  515.59      بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في ارتفاع 
    ل.لمليار   5.23      بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات. 
  مليار ل.ل. 93.98        ةالمؤسسة العامة لنقل الكهرباء في الجمهورية العربية السوريتحويالت إلى 

 (2017 األولكانون -2/ ك2016 كانون األول-2)ك كهرباء لبنان مؤسسة: تحويالت الخزينة إلى 2جدول 

 الفرق %
 عام

2017 
  عام

2016 
 )مليار ليرة لبنانية (

 كهرباء لبنان، ومنها مؤسسة 1397.28 2001.62 604,34 43.3%
 خدمة الدين، ومنها: 20.52 15.28 -5.23 25.5%-
 تسديد أقساط  -  18.05 13.55 -4.50 24.9%-
 خدمة دين  - 2.47 1.73 -0.74 29.9%-
 مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 1376.76 1892.36 515.59 37.4%
 شراء غاز وفيول 1376.76 1892.36 515.59 37.4%
 الت إلى كهرباء سوريايتحو  0.00 93.98 93.98 0.00

          
 المصدر: وزارة المالية

 2017 العام تحويالت الخزينة الشهرية لمؤسسة كهرباء لبنان خالل:  1جدول      

 )مليار ليرة لبنانية ( 2ك شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز أب أيلول 1ت 2ت 1ك المجموع

 ومنهامؤسسة كهرباء لبنان،  95.14 213.93 110.7 125.85 147.88 144.98 111.84 318,20 81,04 277.34 106.55 268.12 2002.62
 خدمة الدين: 1.43 5.32 0.27 0.00 0.03 0.61 1.43 5.27 0.00 0.30 0.00 0.63 15.28
 تسديد أقساط - 0.94 4.99 0.24 0.00 0.03 0.53 0.95 5.05 0.00 0.26 0.00 0.56 13.55
 خدمة دين- 0.49 0.33 0.03 0.00 0.00 0.07 0.47 0,22 0.00 0.03 0.00 0.07 1.73

 شراء غاز وفيول: 93.71 208.61 110.4 125.85 147.85 144.37 110.42 312,93 53.97 260.76 79.35 244.07 1892.36

مؤسسة البترول الكويتية  93.71 208.61 110.4 125.85 147.85 144.37 110.42 312,93 53.91 260.76 79.35 244.07 1892.36
 وسوناطراك

 تحويالت إلى كهرباء سوريا 0 0 0 0 0 0 0 0 27.07 16.28 27.21 23.42 93.98
 المصدر: وزارة المالية           
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 515.59 بقيمة رتفاعاا سوناطراك الجزائرية مؤسسةمؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 2016عام ال الفترة نفسها من مقارنة مع 2017 كانون األول-2ك فترة خاللمليار 
كانون -2ك خالل ليرةمليار  1892.36 فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
  37.4 إرتفاعبأي  2016 نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  1376.76مع  مقارنة  ، 2017 األول

 .المائةب
 حيث التأثير الكّمي من 

 غاز أويل ▼ 10.66%
لفويل أوي  ▲% 15.49  

 من حيث تأثير األسعار 
  2017 1ت -2ك     2016 1ت– 2ك   

 المتوسط المرّجح ألسعار برميل النفط الخام 43.86 دوالر أميركي    دوالر أميركي 54.12     
متوسط سعر برميل النفطنسبة التغير في  % 23.4▲   

 فاتورة المحروقات منكهرباء لبنان  مؤسسةمساهمة  .3
  من فاتورة المحروقات في المائة 2كهرباء لبنان مؤسسةبلغت مساهمة  

  1931 بلغتوالتي   2017 كانون األول-2كفاتورة المائة من في  2 كهرباء لبنان مؤسسةبلغت مساهمة 
التي  2016 كانون األول– 2ك خالل شهر كهرباء لبنان مؤسسةمساهمة  من قلأوهي نسبة ،  مليار ليرة

 .مليار ليرة1459 بلغت فاتورةمن اجمالي  ذلك و،  المائةفي  5.6 وصلت إلى
(2017 كانون األول -2ك -2014 كانون األول-2ك) كهرباء لبنان مؤسسة: نسبة مساهمة 1الرسم البياني رقم   
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 كهرباء لبنان" من النفقات األولية مؤسسةالتحويالت ل"حّصة  .4
  النفقات األوليةمن  في المائة  13 كهرباء لبنان مؤسسةل حَصة التحويالتبلغت 

 كانون األول-2ك خاللبالمائة من النفقات األولية  13كهرباء لبنان على  مؤسسةاستحوذت تحويالت 
 .2016بالمائة في العام  9،4مقارنة بنسبة وذلك ، مليار ليرة 15،372بلغت  والتي 2017

 (2017 كانون األول-2ك /2016 كانون األول -2: حصة تحويالت مؤسسة كهرباء لبنان من النفقات األولية )ك2الرسم البياني رقم 
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 )%(نسبة التحويالت من النفقات األولية   نفقات األولية اخرى مؤسسة كهرباء لبنان


