
                       

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

 كھرباء لبنان إلى مؤسسةالخزينة تحويالت 
يالتقرير الشھر  

٢٠١٦ أيار  

 
  ٢٠١٦ أيار فيكهرباء لبنان  مؤسسةإلى الخزينة تحويالت  .١
 موزعة على الشكل التاليمليار  115.95 كهرباء لبنان مؤسسةتحويالت الخزينة إلى  ، بلغت  ٢٠١٦ أيار في: 

                                       مليار ل.ل.114.82  مدفوعات لشراء الغاز والفيول 
                                                    مليار ل.ل. 1.13 خدمة الدين بقيمة   

    
  ٢٠١٦أيار   -٢كھرباء لبنان خالل ك :  تحويالت الخزينة الشھرية لمؤسسة١جدول 

 (مليار ليرة لبنانية ) ٢ك شباط  آذار  نيسان    أيار   المجموع
432.84    115.95    87.27  93.15  82.64  53.83   مؤسسة كھرباء لبنان، ومنھا
9.41  1.13   0.88  0.29  5.63  1.48   خدمة الدين، ومنھا (قروض ويوروبوند):    
8.24  1.11   0.87  0.25  5.07  0.94     تسديد أقساط
1.17  0.02   0.01  0.04  0.57  0.53     خدمة دين

423.43  114.82    86.39  92.86  77.01  52.35   شراء غاز وفيول 
423.43  114.82    86.39  92.86  77.01  52.35   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك 

  المصدر: وزارة المالية         

 - ٢ك و 2016 العاممن  أيار - ٢كما بين كهرباء لبنان  مؤسسةإلى  الخزينةتحويالت مقارنة  .٢
 2015عام المن  أيار

  انخفاضا 2016من العام  أيار -كانون الثاني يشهر  بينكهرباء لبنان  مؤسسةسجلت التحويالت إلى 
 2015العام  من أيار -شهري كانون الثاني عن ليرةمليار  ٢٧٨,٨١بقيمة 

 بقيمة انخفاضا 2016 أيار -كانون الثاني فيكهرباء لبنان  مؤسسةالخزينة إلى تحويالت سّجلت 
وذلك  ،مليار ليرة 711.65 والتي كانت قد بلغت الماضيالعام تحويالت  مليار ليرة عن 278.81

   :لألسباب التالية نتيجة
 مليار ل.ل.275.50  بقيمة الجزائرية سوناطراكلمؤسسة البترول الكويتية و  عاتو المدف في انخفاض 
  ل.لمليار  ٣,٣٢ بقيمة خدمة الدينانخفاض مدفوعات  
 كھرباء لبنان مؤسسة: تحويالت الخزينة إلى ٢جدول 

 الفرق %
   أيار - ٢ك
 2016 

 أيار - ٢ك
  2015 

 (مليار ليرة لبنانية )

‐39.2%  278.81‐  432.84  711.65   كھرباء لبنان، ومنھا مؤسسة
‐26.1%  3.32‐  9.41  12.73   خدمة الدين، ومنھا:
‐26%  2.83‐  8.24  11.07     تسديد أقساط
‐29.2%  0.48‐  1.17  1.65     خدمة دين
‐39.4%  275.50‐  423.43  698.93   شراء غاز وفيول
‐39.4%  275.50‐  423.43  698.93   مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك

 المصدر: وزارة المالية
  

 275.50 بقيمة نخفاضاا سوناطراك الجزائريةشركة مؤسسة البترول الكويتية و إلى  مدفوعاتال سجلت 
 2015عام الفترة نفسها من المقارنة مع  2016 أيار -كانون الثاني فترةخالل مليار 
 -كانون الثاني خالل ليرةمليار  423.43 فيول أويلالغاز أويل و مادتي الشراء مدفوعات وزارة المالية لبلغت 
 ٣٩,٤بانخفاضأي  2015 نفسها من العام الفترة خاللمليار ليرة  ٦٩٨,٩٣مع  مقارنةً ،  2016أيار
  .المائةب
 



٢٠١٦  أيار – شھري تقرير لبنان: كھرباء مؤسسة  تحويالت  

 
 

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

 حيث التأثير الكّمي من  
٠٫٢٠ % ▼    غاز أويل

٢٣٫٤٧% ▲  لفويل أوي  

 
 من حيث تأثير األسعار 

  2016 أيار -٢ك          2015 أيار -٢ك      

دوالر أميركي    دوالر أميركي ٤٣.٣٨  ٥٦.٢٦ 
المتوسط المرّجح ألسعار برميل 

 النفط الخام
  ▼٣١.٦٩   %   نسبة التغير في متوسط سعر برميل 

 النفط

 
 فاتورة المحروقات منكهرباء لبنان  مؤسسةمساهمة  .٣
  من فاتورة المحروقات في المائة 8كهرباء لبنان  مؤسسةبلغت مساهمة  

مليار  ٤٦٠ والتي بلغت  2016 أيار  -٢كفاتورة المائة من في  ٨ كهرباء لبنان مؤسسةبلغت مساهمة 
 إجماليمن  2015 أيار  -٢كفي المائة في  2.7 كهرباء لبنان مؤسسة، في حين بلغت مساهمة ليرة

 .مليار ليرة ٧١٨ بلغتفاتورة 
)٢٠١٦  أيار  - ٢ك/ ٢٠١٣  أيار  -  ٢ك( كھرباء لبنان : نسبة مساھمة مؤسسة١سم البياني رقم الر  

 

 
  

 كهرباء لبنان" من النفقات األولية مؤسسةالتحويالت ل"حّصة  .٤
  النفقات األوليةمن  في المائة ٦,٩كهرباء لبنان  مؤسسةل حَصة التحويالتبلغت 

    أيار  -  ٢ك خاللبالمائة من النفقات األولية  6.9كهرباء لبنان على  استحوذت تحويالت مؤسسة

  .2015العام الفترة نفسها من  عنبالمائة   12.3، مقارنة بنسبةمليار ليرة 6,259بلغت والتي  2016
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