
   التطورات االقتصادية والمالية الدولية والمحلية أهم

   مسيحي2006خالل الربع الثاني من عام 

========================  
  

  

    :(*)الدوليةأوالً التطورات 

  االقتصاديالنمو . 1

تشير البيانات األولية إلى تراجع معـدل          

نمو االقتصاد األمريكي خالل الربع الثاني من عام        

خالل الربع األول إلـى     % 5.6من  سيحي  م 2006

إلى تراجع  خالل الربع الثاني ، ويرجع ذلك       % 2.5

 اإلنفاق علـى الـسلع      ةصااإلنفاق االستهالكي ، خ   

  ،  تراجع اإلنفاق االستثماري للشركات    والمعمرة ،   

بيـوتر   الكم أجهزةخاصة على األصول الثابتة مثل      

 تراجـع معـدل نمـو       أيضاوالبرامج ، كما ساهم     

 من السلع والخدمات وتراجع     األمريكيةصادرات  ال

 تراجـع   فـي اإلنفاق الحكومي خالل الربع الثاني      

 هـذا   أدىوقـد   . معدل النمو لالقتصاد األمريكي     

 معدل النمو إلى ارتفاع معدل التـضخم        فيالتراجع  

    إلـى   )مـارس    ( خالل شهر الربيـع   % 3.4من  

 مـن عـام     )يونيو   ( خالل شهر الصيف  %  4.3

  .مسيحي  2006

فقـد حققـت    االقتصاديات الرئيسية األخـرى     أما   

فيما بينها ، حيث ارتفع معـدل       معدالت نمو متباينة    

خـالل الربـع    % 0.5باني مـن    انمو االقتصاد الي  

% 0.8 إلـى    ليصلمسيحي   2005 من عام    األخير

 مسيحي ، ويعود    2006خالل الربع األول من عام      

خـصي  هذا النمو إلى ارتفاع حجـم اإلنفـاق الش        

 مؤشـر   أما. المعمرة  وخاصة اإلنفاق على السلع     

% 0.3مـن   فقد ارتفع     في اليابان  أسعار المستهلك 

                                                 
صندوق النقد العربي ، تقريـر األسـواق    : المصدر   (*)

 . مسيحي 2006، الربع الثاني المالية العالمية 

 ليصل   مسيحي 2006 )مارس   ( خالل شهر الربيع  

 من نفس  ) يونيو   ( خالل شهر الصيف  % 1.0إلى  

بنك اليابان وألول مرة     ويرجع ذلك إلى قيام      العام ، 

ـ       معـدل  سـت سـنوات ب     ذبرفع أسعار الفائدة من

0.25. %   

 ارتفع معدل نمـو     األوروبيعلى صعيد االقتصاد    و

 األخيـر خالل الربع   % 0.3دول منطقة اليورو من     

خـالل  % 0.6إلى    ليصل مسيحي 2005من عام   

ويرجع ذلك  ،  مسيحي   2006الربع األول من عام     

إلى زيادة اإلنفـاق االسـتهالكي واالسـتثماري ،         

طاع الخـارجي   باإلضافة إلى المساهمة الموجبة للق    

نمو الصادرات عن معدل نمـو      نتيجة ارتفاع معدل    

  .الواردات 

 وفى ألمانيا ارتفع معدل النمو االقتصادي ليـصل        

 2006خالل الربـع األول مـن عـام         % 0.4إلى  

 من  األخيركان صفراً خالل الربع     بعد أن   مسيحي  

 مسيحي ، ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع        2005عام  

بصورة كبيرة خـالل الربـع      اإلنفاق االستهالكي   

 مـن   األخيـر  الربع   خاللاألول بعد أن كان سالب      

 مسيحي ، كما ساهم ارتفـاع اإلنفـاق         2005عام  

 دفع عجلة النشاط االقتصادي بعـد أن        فيالحكومي  

سالب هو اآلخر خالل الربع األخير من عـام         كان  

 سـاعدت   التيومن أهم العوامل     ،    مسيحي 2005

 تراجـع   ألمانيا فيستهالكي  على ارتفاع اإلنفاق اال   

 2005 نهايـة عـام      في% 9.5  معدل البطالة من  

  الـصيف  نهاية شهر    في% 8.2إلى    ليصل مسيحي

  . مسيحي 2006 )يونيو ( 



 فرنسا ارتفع معدل النمـو االقتـصادي مـن          في و

 مسيحي 2005 من عام    األخيرخالل الربع   % 0.3

مـن عـام    خالل الربـع األول     % 0.5إلى   ليصل

حي ، الذي يرجع إلى زيـادة اإلنفـاق          مسي 2006

  .االستهالكي وتراجع معدل البطالة 

وعلى صعيد االقتصاد البريطاني فقد ارتفع معـدل        

 2006خالل الربع األول من عام      % 0.7نموه من   

خالل الربع الثاني مـن عـام       % 0.8إلى  مسيحي  

إلى استمرار قطاعـات    ذلك  ويعود  مسيحي   2006

ـ   فيالخدمات   قتـصادي وخاصـة    شاط اال  دعم الن

 وقد حافظت معـدالت     . والمالية   الخدمات الفندقية 

البطالة على معدالت معقولة ، حيث بلـغ متوسـط          

 2006خالل الربع الثاني من عـام       % 5.4البطالة  

% 1.8معدل التضخم من     حين ارتفع    في ،مسيحي  

 مسيحي إلـى    2006 )مارس   ( خالل شهر الربيع  

ـ ) يونيو   ( خالل شهر الصيف  % 2.5   ن نفـس  م

نتيجة ويرجع ذلك إلى زيادة تكاليف الطاقة       العام ،   

  .الرتفاع أسعار النفط في األسواق الدولية 

  

  : الصرف أسعار فيالتطورات . 2

 في  االمريكى استمر سعر صرف الدوالر     

 خـالل    الدوليـة    انخفاضه مقابل العمالت الرئيسية   

 ذلك مسيحي ، ويرجع     2006الربع الثاني من عام     

قاد قطاعات واسعة من السوق أن مجموعة       إلى اعت 

 ذلك الواليات المتحدة ، قد تفضل       في بما    ، الثمانية

انخفاض سعر صرف الدوالر لمعالجة االختالالت      

 العجز المـزمن الـذي      فيالمالية الدولية والمتمثلة    

الميزان التجـاري   فى  تعاني منه الواليات المتحدة     

لرئيسية اعلى صعيد العمالت    و .والحساب الجاري   

 اً ين 117.5من  مقابل الدوالر   فقد ارتفع الين الياباني     

 2006 مـن عـام      األول نهاية الربـع     فيللدوالر  

 للدوالر فـى نهايـة      اً ين 114.5مسيحي ليصل إلى    

 هـذا   أسبابومن أهم   ،  الربع الثاني من نفس العام      

 اإلشارةاالرتفاع موقف مجموعة الثمانية كما سبق       

 اليابان برفع سعر الفائدة على      إليه ، وعدم قيام بنك    

 إلى ارتفاع   باإلضافةالين مبكراً كما كان متوقعاً ،       

   . األسواق العالميةفي النفط أسعار

اليورو فقد ارتفع مقابل الدوالر من      أما سعر صرف    

 األول نهاية الربـع     فيلليورو الواحد   اً   دوالر 1.21

 اً دوالر 1.27 مسيحي ليصل إلـى      2006من عام   

   نهاية الربع الثـاني مـن عـام        فيلواحد  لليورو ا 

 ويرجع هذا االرتفاع إلى توقع الـسوق أن       ، 2006

زيـادة سـعر    على   األوروبييقدم البنك المركزي    

الفائدة الرسمي عدة مرات خالل السنة بعد أن قـام          

 2006 من عـام     األولبالخطوة نفسها خالل الربع     

  .مسيحي 

 سترلينياإلوفى بريطانيا ارتفع سعر صرف الجنيه       

 في دوالر للجنيه الواحد     1.74مقابل الدوالر ، من     

 مسيحي ليـصل    2006 الربع األول من عام      نهاية

الربـع   نهايـة    في دوالراً للجنيه الواحد     1.85إلى  

 أسـباب  مسيحي ، ومن أهم      2006الثاني من عام    

 مما   ، هذا االرتفاع تحسن أداء االقتصاد البريطاني     

ت النقديـة برفـع سـعر       أدى إلى توقع قيام السلطا    

  .الفائدة الرسمي 

  

 أسعار الفائـدة علـى العمـالت        فيالتطورات  . 3

  :الرئيسية 

  الفائـدة   ألسعاراستمر االتجاه التصاعدي      

الربع الثاني من    لمدة ثالثة أشهر خالل   ) رال يبو ( 

،  كل من الواليات المتحدة      في مسيحي   2006عام  

) بريطانيـا   (ة   والمملكة المتحد   ، أوربا  ، و  واليابان

 التطورات االقتصادية والنقدية لهذه الدول ،       سلتعك

التوقعات المستقبلية على أسعار الفائدة      إلى   باإلضافة

   .األجلالقصيرة 

ففي الواليات المتحدة استمر ارتفاع سـعر الفائـدة         

 اتجاه تصاعدي منذ بدايـة عـام        فيعلى الدوالر   
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جل أعلـى مـستوى لـه عنـد          مسيحي ليس  2006

اية الربع الثاني من العام ، مقارنـة         نه في% 5.48

إلـى    بداية هذا الربع ، ويرجع ذلك      في% 5.0مع  

فع سعر الفائدة الرسمي على     برقيام السلطات النقدية    

ارتفع سعر الفائدة على الين الياباني      كما   .الدوالر  

 2006 نهاية الربع األول من عام       في% 0.111من  

ة الربع الثاني    نهاي في% 0.355ليصل إلى   مسيحي  

من نفس العام ، ويرجع ذلك إلى تحسن معـدالت          

بنك نمو االقتصاد الياباني وإلى تصريحات محافظ       

 تحـسن أداء    فياليابان المشيرة إلى ثقة المسئولين      

االقتصاد وخروجه نهائياً من الركود الـذي كـان         

 فـي  يأخـذ يعانيه منذ فترة طويلة مما جعل السوق   

.  سعر الفائدة الرسمي     في تقبةالمراالعتبار الزيادة   

% 2.81وفى منطقة اليورو ارتفع سعر الفائدة من        

مـسيحي   2006 نهاية الربع األول مـن عـام         في

 نهاية الربع الثاني من عـام       في% 3.05ليصل إلى   

 مسيحي ، ويرجع ذلك إلـى قيـام البنـك           2006

 برفع سعر الفائدة الرسمي على      األوروبيالمركزي  

 إلى اتجـاه البنـك المركـزي        اليورو ، باإلضافة  

 ظـل   فـي  سياسة نقدية مشددة     إتباع إلى   األوروبي

 األوروبـي  االقتصاد   فيوجود اتجاهات تضخمية    

  .تتطلب مواجهتها 

 سـعر   فـي وفى المملكة المتحدة استمر االرتفـاع       

 نهاية الربـع    في% 4.61الفائدة ، حيث ارتفع من      

% 4.75 مسيحي ليصل إلـى      2006األول من عام    

اية الربع الثاني ، ويرجع ذلك إلى عدم قيـام           نه في

البنك المركزي البريطاني بزيـادة سـعر الفائـدة         

  منذ شهر هانيبـال    اإلسترلينيالرسمي على الجنيه    

ه من  عندما قام بتخفيض  مسيحي   2005 )أغسطس(

    % .4.50إلى % 4.75

  

  

  

   :المحلية التطورات ثانيا

  :التطورات النقدية . 1

 :امل المؤثرة فيه عرض النقود والعو •
 الثانيالربع   نهاية   في) 2ع(شهد عرض النقود    

 مليون  708.1 مسيحي ارتفاعاً بنحو     2006من عام   

 20529.7ليـصل إلـى     % 3.6دينار أو ما نسبته     

 فـي  مليون دينار    19821.6مليون دينار ، مقابل     

وقد تركز هذا االرتفاع     . مسيحي   2005نهاية عام   

 مليـون   472.2 بنحو   )1ع( زيادة عرض النقود     في

 14500.3ليـصل إلـى     % 3.4دينار أو ما نسبته     

 فـي  مليون دينار    14028.1مليون دينار ، مقابل     

 مسيحي ، وزيادة شبه النقود بنحو       2005نهاية عام   

 مليـون   6029.4 مليون دينار ليصل إلـى       235.9

العـام   نهاية   في مليون دينار    5793.5دينار، مقابل   

  .السابق 

% 70.6ما نسبته   ) 1ع(رض النقود   هذا وقد شكل ع   

 حـين شـكل     في،  ) 2ع(من إجمالي عرض النقود     

  % .29.4شبه النقود النسبة الباقية وقدرها 

 فقـد    ،  عرض النقود  فيوبتحليل العوامل المؤثرة    

أظهر صافي األصول األجنبية أثراً توسـعياً علـى    

 مليـون دينـار ،      9003.0عرض النقـود بنحـو      

توسعي لكل من المـستحقات      ال األثرباإلضافة إلى   

 وصافي البنود األخـرى      ، على القطاعات األخرى  

 مليون دينـار    1263.2 مليون دينار و   118.4بنحو  

 حين اظهر صافي المـستحقات       في ،على التوالي   

انكماشياً على عـرض النقـود      للخزانة العامة اثراً    

  . مليون دينار 9676.8بنحو 

ياسة اإلنفـاق   باإلضافة إلى هذه العوامل فقد كان لس      

وتحويل مبالغ إلى المصارف المتخصـصة      ،  العام  

 لمنح المزيد من القروض ألغراض اإلنتاج والسكن      

هذا وقد انعكـست     . اثر على زيادة عرض النقود      

عرض النقود ، علـى زيـادة معـدل         الزيادة في   

  التضخم السنوي مقاساً بالرقم القياسي العام لألسعار      
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 بنسبة مسيحي   2006 عام    من في نهاية الربع الثاني   

2.8 %.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :القاعدة النقدية والعوامل المؤثرة فيها  •

 الربع الثاني  نهاية   فيبلغ رصيد القاعدة النقدية     

 مليـون   14881.3 مسيحي نحـو     2006من عام   

 نهاية عام   في مليون دينار    14387.9دينار ، مقابل    

 493.4 مسيحي ، مظهراً بذلك ارتفاعاً قدره        2005

وقد تركز هـذا     % .3.4ليون دينار أو ما نسبته      م

 زيادة االحتياطيات األولية للمـصارف      فياالرتفاع  

 فـي  مليون دينار الناتجـة      799.9التجارية بنحو   

معظمها من ارتفاع ودائع المصارف التجارية لدى       

 مليون دينـار    685.2مصرف ليبيا المركزي بنحو     

يـادة   مليون دينار ، وكذلك ز     10184.3لتصل إلى   

 مليون دينار   290.2العملة خارج المصارف بنحو     

 2006 في نهاية الربع الثـاني مـن عـام           لتصل

 حـين   فـي  . دينـار  مليون   3598.9إلى   مسيحي

شهدت الودائع تحت الطلب للمؤسسات العامة لـدى        

 596.7مصرف ليبيا المركزي انخفاضـاً بنحـو        

  . مليون دينار 

 النقديـة فقـد      القاعدة فيوبتحليل العوامل المؤثرة    

اظهر كل من صافي األصول األجنبية ، وصـافي         

البنود األخرى اثراً توسعياً على القاعدة النقدية بنحو        

 مليـون دينـار     1179.7 مليون دينار ، و    8466.3

 حين اظهر كـل مـن صـافي         في ،على التوالي   

المستحقات للخزانة العامة ، والمـستحقات علـى        

 على القاعدة النقدية    المؤسسات العامة أثراً انكماشياً   

 مليون دينار   111.0 مليون دينار ، و    9042.8بنحو  

عرض النقود ( ع2 )  .على التوالي 
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وفيما يتعلق بالمضاعف النقدي بالمفهوم الواسع فقد       

 2005 مرة منذ نهاية عـام       0.7شهد استقراراً عند    

 مسيحي ، حيث يالحظ تدني المـضاعف النقـدي        

ة  فائض السيول  فيإلى االرتفاع الكبير    ذلك  يرجع  و

التجارية وارتفاع نسبة هذا الفائض      لدى المصارف 

  .إلى الودائع تحت الطلب 

القاعدة النقدية
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 :سعر صرف الدينار الليبي  •

 شهدها سـعر صـرف      التينتيجة للتطورات   

الدوالر األمريكي مقابل العمالت الدولية الرئيـسية       

  مـسيحي  2006خالل النصف األول مـن عـام        

 ،  الروالمتمثلة في ارتفاع هذه العمالت مقابل الـدو       

شهد الدينار الليبي إرتفاعاً أمام الدوالر بنـسبة        فقد  

 دينـاراً   1.315ليصل سعر صـرفه إلـى       % 2.7

 فى نهاية الربع الثـاني مـن عـام          للدوالر الواحد 

 للـدوالر   اً دينـار  1.352 ، مقابل     مسيحي   2006

 مسيحي ، كما ارتفـع      2005 نهاية عام    فيالواحد  

فـى  و% . 1.3الدينار الليبي مقابل الـين بنـسبة        

  اليـورو  أمـام  ة الدينار الليبي  المقابل انخفضت قيم  

 ديناراً لكل يورو    1.652لتصل الى    % 3.6 بنسبة

 2006 مـن العـام   الثـاني واحد فى نهاية الربـع     
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 ديناراً لكل يورو واحد فى      1.595مسيحي ، مقابل    

مسيحي ، كما انخفضت قيمتـه        2005نهاية عام   

لتصل إلـى   % 2.9 بنسبة   مقابل الجنيه االسترلينى  

 ديناراً لكل جنيه استرليني واحـد ، مقابـل          2.395

 نهايـة   في دينار لكل جنيه استرليني واحد       2.328

 مسيحي ، وانخفضت قيمته ايضاً مـع        2005عام  

 1.057لتصل إلى   % 2.7الفرنك السويسري بنسبة    

 1.029ديناراً لكل فرنك سويسري واحد ، مقابـل         

ري واحد فى نهايـة عـام       ديناراً لكل فرنك سويس   

  . مسيحي 2005

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :العملة المصدرة للتداول  •

ورقيـة  ( بلغ رصيد العملة المصدرة للتداول      

 2006 مـن عـام   الربع الثاني  نهاية   في) ومعدنية  

 مليـون دينـار ، مقابـل        3887.1مسيحي نحـو    

 مسيحي  2005 نهاية عام    في مليون دينار    3482.1

  . ماليين دينار 405.0ا مسجالً زيادة قدره

 مليـون   287.7وتجدر اإلشارة إلى أن ما مقـداره        

دينار من رصيد العملة المصدرة للتداول بخـزائن        

 مليون دينـار    3598.9المصارف التجارية ونحو    

  .عملة لدى الجمهور 

هذا وقد شكل رصيد العملة المصدرة للتـداول مـا          

) 2ع(من إجمالي عـرض النقـود       % 18.9نسبته  

 2006 مـن عـام      الربع الثـاني     نهاية   فيوذلك  

  .مسيحي 
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تطور العملة المصدرة للتداول

ـدرة   ــة المصــ العمل ــدى الجمهــور    ــة ل العمل
ة المصـارف     ة بخزيـن نقدـي
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ـبي    دينـــــــــار ليـــــــــ

 .

 :مقاصة الصكوك  •

بلغ مجموع صكوك المقاصة المارة بغرفة المقاصة       

لكل من طرابلس وبنغازي وسبها خـالل النـصف         

 ألـف   1201 مسيحي نحـو     2006األول من عام    

 848 مليون دينار ، مقابـل       16191.1صك بقيمة   

ل  مليون دينـار خـال     11922.2ألف صك وبقيمة    

 مسيحي مسجالً زيادة    2005النصف األول من عام     

 ألف صك وفى القيمة     353 العدد بنحو    فيملحوظة  

وقد انخفض متوسط   .   مليون دينار    4268.9بنحو  

قيمة الصك الواحد المار بغـرف المقاصـة مـن          

 دينار خالل النـصف األول مـن عـام      14059.2

 دينار خالل النصف    13481.3 مسيحي إلى    2005

  . مسيحي 2006ن عام األول م

دوالر
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1.27
1.28
1.29
1.3

1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36

ـانون  ــ الكـ
2005

ـار  ــ أي الـن ــوار  الن ــربيع  ال الطـير  ـاء  ــ الم الصـيف 

2 0 0 6

دينار ليبي .

أنه بالرغم من أن جـزء مـن         إلى   وتجدر اإلشارة 

 قيمة وعدد الـصكوك المـارة بغرفـة         في الزيادة

 صكوك الخزانـة     وقيمة  عدد في هو زيادة    المقاصة

 ثقة المتعاملين   في تعكس ايضاً زيادة     فهيالعامة ،   

 القطاع المصرفي وزيادة    في النشاط االقتصادي    في

ــص ــوعي باســتخدام ال ــيكوك المــصرفية ال    ف

  .المعامالت 
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 للمـصارف   اإللزاميـة  واالحتياطيات   السيولة •

 :التجارية 

تحتفظ المصارف التجارية باحتيـاطي نقـدي       

% 15.0 لدى مصرف ليبيا المركزي بنسبة       إلزامي

علـى  % 7.5 وبنـسبة     ، على الودائع تحت الطلب   

نقـدي  وقد بلغ االحتياطي ال   . ودائع االدخار وألجل    

اإللزامي الواجب على المصارف االحتفاظ به لدى       

 مـن   الربع الثاني  نهاية   فيمصرف ليبيا المركزي    

 مليون دينار منه    2175.3 مسيحي نحو    2006عام  

 مليون دينار على الودائع تحـت الطلـب         1801.9

 مليون دينار على ودائـع االدخـار        373.4ونحو  

 المحتفظ  الفعلية حجم الودائع  حين بلغ    في .وألجل  

 10183.3 لدى مصرف ليبيا المركـزي نحـو         ابه

   مليـون   8008.0دينار ، بفـائض قـدره        مليون  

 فـي  ويعكس هذا الفائض االرتفاع الملحوظ       ،دينار  

  .فائض السيولة لدى المصارف التجارية 
  
  

االحتياطيات من النقد األجنبي لدى مـصرف        •

 :ليبيا المركزي 

د األجنبي لدى   بلغ إجمالي االحتياطيات من النق    

 مـن   الربع الثاني  نهاية   فيمصرف ليبيا المركزي    

 مليون دينار ، مقابل     61938.2 مسيحي   2006عام  

 2005 نهايـة عـام      فـي  مليون دينار    53475.6

   مليـون   8462.6مسيحي مسجالً ارتفاعـاً قـدره       

 رصــيد فــيدينــار ، ويرجــع هــذا االرتفــاع 

 فـي االحتياطيات من النقد األجنبي إلـى الفـائض      

اإليرادات من النقد األجنبي خالل النـصف األول        

 مسيحي نتيجة لالرتفاع الملحـوظ      2006من العام   

 والتـي  األسواق الدوليـة  في أسعار النفط الخام  في

  . دوالراً للبرميل 70.0تخطت حاجز 
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وتجدر اإلشارة إلى أن صافي االحتياطيات من النقد        

األجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي يغطـي مـا         

شهراً من الواردات الشهرية من السلع      ) 40(عادل  ي
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  : التطورات المصرفية .2

بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للمـصارف       

 2006 مـن عـام      الربع الثاني  نهاية   فيالتجارية  

 مليـون دينـار ، مقابـل        21829.3مسيحي نحو   

 2005 نهايـة عـام      فـي  مليون دينار    19795.4

 مليون دينار   2033.9 زيادة قدرها    مسيحي مسجالً 

 فـي اء هذا االرتفـاع     جوقد  % . 10.3وما نسبته   

إجمالي الميزانية محصلة لعدة تطورات على كـل        
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وفيما  . الميزانية  من من جانبي األصول والخصوم   

  :يلي بيان ألهم هذه التطورات 
  
  : جانب األصول -أ

 :األصول السائلة  •

 المـصارف   ارتفع رصيد األصول السائلة لدى    

 فـي  مليون دينار ليـصل      1282.7التجارية بنحو   

 مسيحي إلى نحو    2006 من عام    الثانيالربع  نهاية  

 مليـون   9203.6 مليون دينار ، مقابل      10486.3

  . مسيحي 2005 نهاية عام فيدينار 

 :األصول األجنبية •

 580.0ارتفع رصيد األصول األجنبية بنحـو       

 من عـام    لثانيالربع ا  نهاية   فيمليون دينار ليصل    

 دينار ، مقابل       مليون 2625.6 مسيحي إلى    2006

  2005 نهايـة عـام      فـي  مليون دينـار     2045.6

 ودائع المـصارف التجاريـة     وقد شكلت    ،مسيحي  

تحت الطلب لدى المصارف األجنبيـة مـا نـسبته          

 حـين   في .من إجمالي األصول األجنبية     % 79.8

ة ما  شكلت الودائع الزمنية لدى المصارف الخارجي     

 الـصندوق بالعملـة     فيوالنقدية   ،   %18.1نسبته  

وذلك في نهايـة الربـع      % 2.1األجنبية ما نسبته    

 . مسيحي2006الثاني من عام 

 :القروض والسلفيات  •

ارتفع رصيد القروض والسلفيات الممنوحة من      

 لمختلـف القطاعـات     قبل المـصارف التجاريـة    

 مليـون دينـار     229.2 بنحو   واألنشطة االقتصادية 

 2006 مـن عـام      الثـاني الربع   نهاية   فييصل  ل

، مقابـل    دينار  مليون   6980.5مسيحي إلى نحو    

  2005 نهايـة عـام      فـي  مليون دينـار     6751.3

ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة رصـيد       . مسيحي  

القروض والسلفيات الممنوحة للقطاع األهلي بنحـو       

 مليون دينار   4610.3ليصل إلى     مليون دينار  50.4

من إجمـالي القـروض     % 66.0 ما نسبته    مشكالً

 في حـين ارتفـع رصـيد        .والسلفيات الممنوحة   

القروض والسلفيات الممنوحة للقطاع العـام بنحـو        

 مليـون   2370.2 مليون دينار ليصل إلـى       178.8

مـن إجمـالي    % 34.0دينار مشكالً مـا نـسبته       

 .الممنوحة   القروض والسلفيات 

 :األخرىاألصول  •

 57.6 األخرى بنحـو     انخفض رصيد األصول  

 من عـام    الربع الثاني  نهاية   فيمليون دينار ليصل    

 مليون دينـار ،     1736.9 مسيحي إلى نحو     2006

  2005 نهاية عـام     في مليون دينار    1794.5مقابل  

  .مسيحي 

  :الخصوم جانب -ب

  :الخصوم االيداعية  •

 لـدى   ارتفاع رصـيد الخـصوم االيداعيـة      

بمختلـف   العمـالء ودائـع    ( المصارف التجارية 

 )وال تشمل ودائع المصارف فيما بينهـا        ،   أنواعها

الربـع   نهاية   في مليون دينار ليصل     1796.7بنحو  

 16545.9 مسيحي إلى نحو     2006 من عام    الثاني

 فـي  مليون دينار    14749.2مليون دينار ، مقابل     

وقد تركز هذا االرتفاع    .  مسيحي   2005نهاية عام   

 مليون  1389.6حو   زيادة الودائع تحت الطلب بن     في

 2006 من عـام     الثانيالربع   نهاية   فيدينار لتصل   

 شـكلت   ، مليون دينار  11848.0  نحو مسيحي إلى 

 ، %46.5منها ودائع القطاع األهلـي مـا نـسبته         

 باإلضـافة  ،% 53.5وودائع القطاع العام ما نسبته     

 407.1إلى زيادة الودائع ألجل و االدخـار بنحـو          

 من عـام    الربع الثاني ية   نها فيمليون دينار لتصل    

 . مليون دينار 4697.9 مسيحي إلى نحو 2006

 :الخصوم األجنبية  •

ارتفع رصيد الخصوم األجنبيـة للمـصارف       

 نهايـة   في مليون دينار ليصل     43.3التجارية بنحو   

 مـسيحي إلـى نحـو       2006 من عام    الربع الثاني 

 في مليون دينار    71.5 مليون دينار ، مقابل      114.8

وقد شكلت ودائع غيـر     .  مسيحي   2005نهاية عام   
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مـن إجمـالي الخـصوم    % 8.1المقيمين ما نسبته  

  وودائع مصارف خارجيـة مـا نـسبته        ،  األجنبية  

 مـا   تسهيالت من مصارف خارجيـة    و    ، 6.7%

   . %85.2نسبته 
  

 :رأس المال واالحتياطيات  •

 ارتفعت حسابات رأس المـال واالحتياطيـات      

 مليون دينـار    20.5 بنحو   لدى المصارف التجارية  

 2006 مـن عـام      الربع الثـاني   نهاية   فيلتصل  

 مليون دينـار ، مقابـل       1156.0مسيحي إلى نحو    

 مسيحي  2005 نهاية عام    في مليون دينار    1135.5

 %57.6وقد شكل رأس المال المدفوع ما نـسبته         . 

 حين شكلت االحتياطيات النسبة     في ،   االجمالى من  

 % .42.4الباقية وقدرها 

 : األخرى الخصوم •

 173.4ارتفع رصيد الخصوم األخرى بنحـو       

 عـام    الربع الثاني من    نهاية فيمليون دينار ليصل    

 مليون دينـار ،     4012.6 مسيحي إلى نحو     2006

 2005 نهاية عـام     في مليون دينار    3839.2مقابل  

  .مسيحي 

  
  :المالية العامة . 3

 اإليـرادات  اجمـالى    أن إلى األوليةتشير البيانات   

 2006 مـن عـام      حتى نهاية الربع الثـاني     العامة

 مليون دينـار ، منهـا       24129.1مسيحي بلغ نحو    

منهـا   (  نفطيـة  إيـرادات  مليون دينار    21678.5

، ) للميزانية العامة   المخصص  مليون دينار  9422.7

 ضـريبية   إيـرادات  مليـون دينـار      651.7ونحو  

عوائـد   مليـون دينـار      260.5وجمركية ، ونحو    

ونحـو  ،   )بيـا المركـزي     مصرف لي  ( مصرفية

 بمـا فيهـا     أخـرى  إيرادات مليون دينار    1538.4

المبالغ المرجعة من فائض ميزانية التحـول لعـام         

 النفقـات   إجماليوفى المقابل بلغ    .  مسيحي   2005

حتـى    والمبالغ المسيلة لمختلف الميزانيـات     العامة

 مـسيحي نحـو     2006من عام   نهاية الربع الثاني    

 مليون دينار   5307.7، منها    مليون دينار    9485.9

 ،  المبالغ المـسيلة لميزانيـة التحـول للقطاعـات        

 الصناعيوالمؤسسة الوطنية للنفط ومشروع النهر      

 مليـون دينـار النفقـات       4178.2العظيم ، ونحو    

 السلع  دعموالدفاع  ميزانية  التسييرية بما فيها نفقات     

   .التموينية واالدوية
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   :التطورات النفطية. 4

 الكمية المنتجة مـن     إلى زيادة  األوليةتشير البيانات   

 2006 مـن عـام      األولالنفط الخام خالل النصف     

 مليـون برميـل     314.4 نحـو    إلى لتصل   مسيحي

 مليون برميل فـي اليـوم ،        1.723بمتوسط يومي   

 1.669 مليون برميل وبمتوسط يومي   304.6مقابل  

عام مليون برميل في اليوم خالل النصف األول من         

كما ارتفعت الكمية المصدرة من     .  مسيحي   2005

 مـن عـام     األولالنفط الخام لتصل خالل النصف      
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 مليون برميل بمتوسـط     252.6 إلى مسيحي   2006

مقابـل    اليـوم ،   فـي  مليون برميل    1.384 يومي

 1.328 يـومي  مليون برميـل وبمتوسـط       242.3

 2005 من عـام     األولمليون برميل خالل النصف     

 أسعار النفط الخام ونتيجة للتطورات      أما. مسيحي  

   أسعار الـنفط الخـام فـي األسـواق          التي شهدتها 

فقد ارتفع متوسط سعر الخامات الليبية من       ،  الدولية  

 دوالراً للبرميل خالل النصف األول مـن        47.44

 دوالراً  63.96 مسيحي ليـصل إلـى       2005عام  

 2006للبرميل خالل النـصف األول مـن عـام          

  .مسيحي 
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        اظهر الرقم القياسـي العـام ألسـعار المـستهلك         

خالل الربع الثاني   )  مسيحي   1999بأسعار عام   ( 

، % 2.8 مسيحي ارتفاعـاً بنـسبة       2006من عام   

مقارنة بما كان عليه خالل الربع الثاني مـن عـام           

 المـستوى   في وقد تركز االرتفاع     . مسيحي   2005

 ألسـعار  القياسي ارتفاع الرقم    في لألسعار ،    العام

 المـسكن ومـستلزماته بنـسبة       مجموعة: كل من   

، % 4.1 سلع وخدمات متفرقـة بنـسبة      ،% 13.3

 الغذائيـة ، المـواد    % 2.7العناية الصحية بنـسبة     

 ،% 2.4النقل والمواصالت بنسبة    ،  % 2.0بنسبة  

فـى  . % 0.1 بنسبة   واألحذية واألقمشةوالمالبس  

خفض الرقم القياسي ألسعار التعليم والثقافـة       حين ان 

، واثـاث المـسكن بنـسبة       % 1.1والتسلية بنسبة   

0.5 % .     
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