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  تقديم
         

      يسر إدارة البحوث واإلحصاء بمصرف ليبيا المركزي أن تقدم للمختصين والباحثين           

شتمل علـى    ، والذي ي   2004كتيب إحصاءات ميزان مدفوعات الجماهيرية العظمى لعام        

ـ بين الجماهيرية والعـالم الخـارجي      الجارية والرأسمالية المتبادلة    المعامالت  قيمة                   الل خ

بيانات نقدية وماليـة مبوبـة        من يتضمن هذا الكتيب ما أمكن تجميعه      حيث    ، 2004عام  

 وفقاً للطبعة الخامسة مـن دليـل ميـزان          وفق المنهجية والمفاهيم المتعارف عليها دولياً     

 ة عن منقحبيانات   كما يتضمن هذا الكتيب      .المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي       

   .2003 و 2002عامي لمدفوعات الميزان 

     وقد تم االعتماد في إعداد هذا الميزان على البيانات المتوفرة من المصادر الوطنيـة              

 ،  إدارة اإلحتياطيـات  ،  إدارة الرقابة على المصارف والنقد ، إدارة الحسابات         :  وأهمها  

ـ وكـذلك   . إدارة اإلصدار ، إدارة العمليات المصرفية  بمصرف ليبيا المركـزي              ىعل

  : ومن بينها الشركات  والهيئات والمؤسسات العديد من المعلومات التي تم استالمها من

 المؤسسة  ، العامة للسياحةاللجنة الشعبية  ،تصاالت للمعلومات واإلالعامةالهيئة   

المصارف التجارية ، المصارف األهلية ، المصرف الليبي الخارجي ، ، الوطـنية للنفط 

، شركات  الشركة الليبية لإلستثمارات األفريقية ستثمارات الخارجية ،الشركة الليبية لال

شركة الالنفط األجنبية ، شركة ليبيا للتأمين ، شركة الخطوط الجوية العربية الليبية ، 

 ،  واالتصاالت السلكية والالسلكيةلنقل البحري ، الشركة العامة للبريدالوطنية العامة ل

بعثة األمم المتحدة العاملة بالجماهيرية وغيرها من المصادر   ،شركات الطيران األجنبية

  .خرى المحلية األ
  
  

                                                     إدارة البحوث واإلحصـاء
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  المالحظـات التفسـيريةالمالحظـات التفسـيرية
  
 التي تـصنف علـى أساسـها         والتعاريف    تُعد المالحظات التفسيرية توضيحاً للمفاهيم    

ان كيفية جمع وتبويب هذه اإلحصاءات بما يتمشى        ـءات بنود ميزان المدفوعات وبي    إحصا

د الدولي فـي    ـده صندوق النق  ـعة الخامسة الذي أع   ـزان المدفوعات للطب  ـمع دليل مي  

 ، والذي وضع بقصد مساعدة الباحثين والمهتمين ببيانات ميزان المـدفوعات            1993عام  

  .ساليب المستخدمة في حسابات ميزان المدفوعات في فهم طبيعة ونوعية البيانات واأل
  

  --::الحساب الجاري الحساب الجاري : : أوالً أوالً 
 بـين  ت التي تتضمن قيماً إقتصادية وتمت       يشتمل الحساب الجاري على كافة المعامال     

ة للقـيم اإلقتـصادية     دلاعجهات مقيمة وجهات أخرى غير مقيمة ، كذلك يشمل القيود الم          

الـسلع  : وينقسم هذا الحساب إلى البنود اآلتية       . ون مقابل   الجارية المقدمة أو المستلمة د    

  .والخدمات ، الدخل ، التحويالت الجارية 

  --:: السلع والخدمات  السلع والخدمات --11
  -:السلع   -أ 

يشمل بند البضائع معظم السلع المنقولة المصدرة والمستوردة بين جهـات مقيمـة             

المرسلة للتجهيز ويشمل بند السلع . وأخرى غير مقيمة وينجم عنها تغير في الملكية 

) أو الواردات إذا كان التجهيز يتم في اإلقتصاد القائم بإعداد البيانات            ( الصادرات  

من السلع التي تعبر الحدود ألغراض التجهيز في الخارج ، وما يتبع ذلك من إعادة               

أو إعادة تصديرها إذا كان التجهيز يتم في اإلقتـصاد القـائم            ( استيراد لهذه السلع    

ويعتبر . وتقيم السلع المذكورة بالقيم اإلجمالية قبل وبعد التجهيز         ) . لبيانات  بإعداد ا 

كما يشمل بند إصالح السلع أعمال اإلصـالح        . هذا البند استثناء لمبدأ تغير الملكية       

  . التي يقوم بها غير مقيمين أو العكس ، مثل إصالح السفن والطائرات وما إلى ذلك
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ل عليها الناقالت في الموانئ وكافة ما تحـصل عليـه           كما يشمل السلع التي تحص    

المقيمة في اإلقتصاد المعد للبيانات من الخارج ، ) الخ ...  بحرية–جوية ( الناقالت 

وما تحصل عليه الناقالت غير المقيمة من اإلقتصاد المعد للبيانات ، من سلع مثـل               

ك تقديم الخدمات المساعدة    وال يشمل ذل  . الوقود والمؤن والمواد األولية واإلمدادات      

وأخيراً يشمل  . المشمولة تحت بند النقل   ) عمليات القطر والصيانة وما شابه ذلك       ( 

بند السلع كافة صادرات وواردات الذهب غير النقدي الذي اليقع ضـمن حيـازات              

ويعامل الذهب غير النقدي كأي سلعة      ) . الذهب النقدي   ( السلطات كأصل احتياطي    

  .أخرى 

  -:ت الخدما -ب 
  -:النقل  -1

يشتمل بند النقل على معظم الخدمات التي يقدمها مقيمون إلـى غيـر مقيمـين               

والعكس ، والتي كانت مدرجة ضمن بند الشحن وخدمات النقل األخـرى فـي              

. الطبعة الرابعة من دليل ميزان المدفوعات الذي أعده صندوق النقد الـدولي             

ند تأمين الـشحن مـع خـدمات    غير أن الطبعة الخامسة من هذا الدليل تدرج ب  

ويشتمل بند النقل على نقل السلع والركاب بجميع وسائل . التأمين بدالً من النقل 

النقل  والخدمات األخرى التوزيعية والمساعدة بما في ذلك تأجير معدات النقل            

  .مع أطقم التشغيل 

  -:السفر  -2
بالصحة والتعلـيم   يشتمل بند السفر على السلع والخدمات بما فيها تلك المتعلقة           

بما فـيهم   ( التي يحصل عليها المسافرون غير المقيمين في اإلقتصاد المضيف          

من هذا اإلقتصاد ألغراض تتعلـق      ) المسافرون في جوالت سياحية قصيـرة      

التي تقل مدتها عـن عـام       ( باألعمال أو االستخدام الشخصي خالل زياراتهم       

  .  الدولية التي تدخل في بند النقل وال يشمل بند السفر خدمات الركاب) . واحد 
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ويعامل الطالب والمسافرون للعالج كمسافرين بغض النظر عن مدة إقامتهم ،           

إال أن هناك فئات أخرى معينة ال تعتبر ضمن المـسافرين مثـل العـسكريين               

والعاملين في السفارات والعمال غير المقيمين ، غير أن مـصروفات العمـال             

حت بند السفر في حين تـدرج مـصروفات العـسكريين           غير المقيمين تدرج ت   

والعاملين في السفارات ضمن الخدمات الحكومية غير المدرجـة فـي أمـاكن             

  .أخرى 

          -: خدمات االتصاالت  -3
يشتمل بند خدمات االتصاالت على المعامالت في مجـال االتـصاالت بـين             

مات البريدية ونقـل    المقيمين وغير المقيمين وتشمل هذه الخدمات مجاالت الخد       

نقل المعلومات الصوتية   ( وتوزيع المراسالت واالتصاالت السلكية والالسلكية      

والمرئية وغير ذلك من المعلومات بوسائل متنوعة وما يرتبط بذلك من خدمات            

  ) .الصيانة التي يقدمها المقيمون لغير المقيمين أو يتلقونها منهم 

          -:خدمات التشييد  -4
 خدمات التشييد على أعمال البناء والتشييد ومشروعات التركيب التي          يشتمل بند 

تقوم بها مؤسسات مقيمة وعمالها على أساس مؤقت في الخارج أو العكس ، أو              

في المناطق الخاضعة للسيادة القومية في الخارج وال تشمل تلك األعمـال مـا              

  ) . مباشر إستثمار( تقوم به المؤسسة األجنبية المنتسبة لمؤسسة مقيمة 

          -:خدمات التأمين  -5
يشتمل بند خدمات التأمين على الخدمات التأمينية التي تقدمها مؤسسات التأمين           

  المقيمة إلى المؤسسات غير المقيمة والعكس ، ويشمل هذا البند خدمات التأمين 

وغير ذلـك مـن خـدمات       ) على السلع المصدرة والمستوردة     ( على الشحن   

بما في ذلك التأمين على الحياة وغيره مـن أنـواع التـأمين             ( شر  التأمين المبا 

  .وخدمات إعادة التأمين ) األخرى 
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          -:الخدمات المالية  -6
عدا الخـدمات المرتبطـة بمؤسـسات التـأمين         ( يشتمل بند الخدمات المالية     

على خـدمات الوسـاطة الماليـة والخـدمات         ) وصناديق المعاشات التقاعدية    

 التي تجري بين المقيمين وغير المقيمين ، ويندرج تحت هـذا البنـد              المساعدة

العموالت والرسوم المتعلقة بخطابات االعتماد وخطـوط اإلئتمـان وخـدمات           

التأجير المالي ، معامالت الصرف األجنبي ، الخدمات اإلئتمانية للمستهلكين ،           

ـ               ات رجال األعمال ، خدمات السمسرة ، خدمات الـضمان  ومختلـف ترتيب

أما الخدمات المساعدة فتشمل . وأدوات الوقاية من تقلبات األسعار وما إلى ذلك      

الخدمات المتعلقة بمجاالت تشغيل وتنظيم األسواق الماليـة وخـدمات حفـظ            

  .األوراق المالية وما شابه 

          -:خدمات الحاسب اآللي  -7
 المقيمـين   يشتمل بند خدمات الحاسب اآللي والمعلومات على المعامالت بـين         

وغير المقيمين في النواحي المتعلقة باالستشارات بشأن معدات الحاسب وتنفيـذ       

معالجـة البيانـات وقواعـد البيانـات        ( البرامج الجاهزة وخدمات المعلومات     

وصيانة وإصالح الحاسبات والمعدات ذات الصلة بـأجهزة        ) ووكاالت األنباء   

  .الحاسب 

          -:خدمات رسوم اإلمتياز  -8
) صـادرات   ( شتمل بند رسوم اإلمتيـاز والتـراخيص علـى متحـصالت            ي

) أ: (الخدمات التالية بـين مقيمـين وغيـر مقيمـين           ) واردات  ( ومدفوعات  

االستخدام المرخص به ألصول غير ملموسة غير منتجة وغير مالية وحقـوق            

الملكية الفكرية والفنية ، مثل العالمات التجارية وحقـوق التـأليف وبـراءات             

الختراع والعمليات المبتكرة ، واألساليب الفنية والتصميمات ، وحقوق التصنيع ا

استخدام المنتجات األصلية أو النماذج     ) ب(وإمتيازات حق االستخدام وما شابه      

  .األولية ، مثل المخطوطات واألفالم وما شابه من خالل اتفاقات بالترخيص 
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          -:خدمات أخرى  -9
ى في مجال األعمال على الخدمات المتبادلة بين مقيمين         يشتمل بند خدمات أخر   

وغير مقيمين في مجاالت المتاجرة والخدمات األخـرى المرتبطـة بالتجـارة            

وخدمات التأجير التشغيلي وخدمات أخرى متنوعة في مجال األعمال والخدمات      

  .المهنية والفنية 

          -:خدمات شخصية وثقافية وترويحية  -10
الخـدمات المرتبطـة    ) أ: (ت شخصية وثقافية وترويحية على      يشتمل بند خدما  

الخدمات الثقافية األخرى المتبادلة بين مقيمـين       ) ب. (بوسائل سمعية وبصرية    

وغير مقيمين ، وتتضمن الفئة األولى تلك الخدمات المرتبطة باإلنتاج السينمائي           

ون والتسجيالت  المسجل على أشرطة األفالم أو الفيديو وبرامج الراديو والتلفزي        

ومن أمثلة هذه الخدمات المبالغ واألجور التي يتلقاهـا الممثلـون           ( الموسيقية  

والمنتجون ومن على شاكلتهم نظير اإلنتاج وحقوق التوزيع المباعـة لوسـائل            

، وتشمل الفئة الثانيـة الخـدمات األخـرى الشخـصية والثقافيـة             ) اإلعالم  

لمتاحف وغير ذلك من األنشطة الثقافية      والترويحية كتلك المرتبطة بالمكتبات وا    

  .والرياضية 

          -:الخدمات الحكومية  -11
تشتمل فئة الخدمات الحكومية غير المدرجة في أماكن أخرى على كل الخدمات            

المرتبطة بقطاعات حكومية أو منظمات دولية أو اقليمية غير المبوبة تحت بنود            

  ) .يات مثال ذلك مصروفات السفارات والقنصل( أخرى 

  -:الدخل  -ج 
  -: تعويضات العاملين  -1

  يشتمل بند تعويضات العاملين على األجور والرواتب والمزايا األخرى النقديـة

  والعينية ويتضمن عمال الحدود والعمال الموسميين وغيرهم من العمال غيـر 

  ) .مثل المستخدمين المحليين العاملين في السفارات ( المقيمين 
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  -:دخل اإلستثمار  -2
يشتمل بند دخل اإلستثمار على متحصالت الدخل المرتبطة بحيازات المقيمـين           

. ألصول مالية خارجية ومدفوعاتهم المرتبطة بخصوم تجـاه غيـر مقيمـين             

ويتكون دخل اإلستثمار من أنواع الدخل المستمدة من أنشطة اإلستثمار المباشر           

تثمار المباشـر   وينقسم عنصر اإلس  . واستثمارات الحافظة واستثمارات أخرى     

األرباح الموزعة ، وأربـاح الفـروع الموزعـة ،          ( إلى دخل حقوق الملكية     

ويتفـرع دخــل    ) الفوائد  ( والدخـل من الدين    ) والعائدات المعاد استثمارها    

والدخل من  ) أرباح موزعة   ( إستثمارات الحافظة إلى الدخل من حقوق الملكية        

مارات أخرى الفوائد المكتـسبة مـن       ويشمل الدخل من إستث   ) . فوائد  ( الدين  

، كما يشمل من حيـث      ) قروض وما شابه ذلك     ( أنواع أخرى من رأس المال      

المبدأ الدخل المحتسب أو المقدر لألسر من صافي حقوق ملكيتها في إحتياطيات            

  .التأمين على الحياة وصناديق المعاشات التقاعدية 

  -:التحويالت الجارية   -د 
هي البنود الموازنة للتغيرات في ملكية الموارد الحقيقية أو البنود المالية بـين             

مقيمين وغير مقيمين دون أن تتضمن المعاملة قيمة إقتصادية مقابلة سواء كان            

وتتكون التحـويالت الجاريـة مـن جميـع         . تغير الملكية طوعياً أو إلزامياً      

تحويالت ) ب. (ة أصول ثابتة    تحويالت ملكي ) أ: (التحويالت التي ال تتضمن     

.         أموال مرتبطة أو مشروطة بحيـازة أصـول ثابتـة أو بالتـصرف فيهـا                

. اإلعفاء من اإللتزامات المالية دون تلقي الدائنين ألي مقابل عوضاً عنها            ) ج(

فهذه األنواع الثالثة من المعامالت هي تحويالت رأسـمالية أمـا التحـويالت             

  مثل التحويالت الجارية المـرتبطة ( ت الحكومة العامة الجارية فتشمل تحويال

بالتعاون الدولي بين مختلف الحكومات والمدفوعات الضريبية الجاريـة علـى           

والتحويالت األخرى مثل تحـويالت العـاملين       ) الدخل والثروة وما شابه ذلك      

واسـتحقاقات التـأمين بخـالف      ) مع استبعاد رسوم الخدمة     ( وأقساط التأمين   

  .لتأمين على الحياة ا
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  --::الحساب الرأسمالي والمالي الحساب الرأسمالي والمالي : : ثانياً ثانياً 
     يضم الحساب الرأسمالي والمالي عنـصرين رئيـسيين همـا الحـساب            

الرأسمالي والحساب المالي وهما متوافقان مع ذات الحسابين في نظام الحسابات    

 ،  وفي هذين الحسابين تعتبر االستحقاقات على غير المقيمين أصـوالً         . القومية  

وعادة ما يكون طرفا المعاملة     . وتعتبر اإللتزامات إزاء غير المقيمين خصوماً       

في األصول أو الخصوم هما مقيم وغير مقيم غير أن هناك حاالت محدودة قد              

  .يكون فيها كال الطرفين مقيماً أو قد يكون كالهما غير مقيم 

قييم وغيرهـا مـن      وتستبعد من الحساب الرأسمالي والمالي جميع تغييرات الت       

التغييرات التي تلحق باألصول والخصوم األجنبية دون أن يرجع التغيير إلـى            

حدوث معامالت ، وتدرج هذه التغييرات بدالً من ذلك في وضـع اإلسـتثمار              

الدولي بإستثناء بنود معينة ذات أهمية تحليليـة وذات تـأثير علـى حـسابات                 

ت لـسلطات أجنبيـة ومعـامالت       مختلفة ، مثل الخصوم التي تشكل احتياطيا      

  .التمويل اإلستثنائي 

  -:الحساب الرأسمالي   -أ 
يضم الحساب الرأسمالي عنصرين رئيسيين هما التحويالت الرأسمالية وحيازة         

وتتكـون التحـويالت    . األصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيهـا          

ل ثابتـة أو    التحويالت التي تتضمن تغييراً في ملكيـة أصـو        : الرأسمالية من   

تحويالت األموال المرتبطة أو المشروطة بحيازة أصول ثابتة أو التصرف فيها           

أو التحويالت الناتجـة عن قيام الدائن بإسقاط خصـوم المـدين دون تلقي أي            

الحكومة العامة  ) أ: (وتشتمل التحويالت الرأسمالية على عنصرين      . مقابـل لها 

القطاعـات األخـرى    ) ب. (الت أخـرى    وتنقسم إلى اإلعفاء من الدين وتحوي     

وتشمل حيازة األصـول    . وتنقسم إلى تحويالت المهاجرين واإلعفاء من الدين        

غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها األصول غير الملموسة مثل البراءات 

المرخصة وعقود التأجير وغير ذلك من العقود القابلة للتحويـل إلـى الغيـر              

وال يتضمن هذا البند حيـازة األراضـي أو         . ما شابه ذلك    والشهرة التجارية و  
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التصرف فيها في اقليم إقتصادي محدد لكنه يمكن أن يتضمن شـراء أو بيـع               

  .األراضي من جانب السفارات األجنبية 

  -:الحساب المالي  -ب 
  :      يستند تصنيف العناصر األساسية في الحساب المالي إلى المعايير التالية 

اإلستثمار المباشر ،   ( اصر حسب نوع اإلستثمار أو تقسيم وظيفي        تقسم كل العن  

يجري التمييز  ). واستثمارات الحافظة ، واستثمارات أخرى وأصول احتياطية        

في الخارج أو فـي     ( داخل فئة اإلستثمار المباشر على أساس اتجاه اإلستثمار         

ألصـول  كما يجري التمييـز علـى أسـاس ا        ) اإلقتصاد القائم بإعداد البيان     

والخصوم في بندي رأس مال حقوق الملكية وأنواع أخرى مـن رأس المـال              

أما داخـل فئتـي إسـتثمارات الحافظـة         . الداخلين في فئة اإلستثمار المباشر      

واستثمارات أخرى ، فيجري التمييز على أساس المعيار المعتاد أي األصـول            

  .والخصوم 

صة بالنسبة الستثمارات    يعتبر التصنيف حسب نوع األداة ذو أهمية خا

سندات الملكية أو سنـدات الديـن واإلئتمانات ( الحافظة واستثمارات أخـرى 

ويشمل استثمار ) التجارية والقروض والعملة والودائع وأصول وخصوم أخرى 

الحافظة األدوات المالية التقليدية إلى جانب األدوات الجديدة في السوق النقدية 

  .لمالية والمشتقات  من األدوات اكوغير ذل
  

  -:اإلستثمار المباشر  -1
) المستثمر المباشر   ( يعبر اإلستثمار المباشر عن مصلحة مستديمة لجهة مقيمة         

ويتضمن اإلستثمار  ) مؤسسة اإلستثمار المباشر    ( في جهة مقيمة بإقتصاد آخر      

المباشر كافة المعامالت بين المستثمرين المباشـرين ومؤسـسات اإلسـتثمار           

 ، أي أنه اليقتصر فقط على المعاملة المبدئية بين الطرفين بل يـشمل              المباشر

كافة المعامالت الالحقة بينهما وبين المؤسسات المنتسبة سواء كانت مساهمة أو           

في الخارج وفي اإلقتصاد    ( وتقسم معامالت اإلستثمار المباشر     . غير مساهمة   

لعائدات المعـاد اسـتثمارها     إلى رأسمال حقوق الملكية وا    ) القائم بإعداد البيان    



  )10(  
  

، ويجري التمييز فـي     ) معامالت بين الشركات    ( وأنواع رأس المال األخرى     

حالتي رأسمال حقوق الملكية وأنواع رأس المال األخـرى بـين اسـتحقاقات             

والتزامات تجاه المؤسسات المنتسبة من جهة ، وبين استحقاقات والتزامات تجاه           

أخرى وتقتصر المعامالت فيما بين المصارف      المستثمرين المباشرين من جهة     

المنتسبة والمعامالت فيما بين جهات الوساطة المالية المنتسبة األخـرى علـى            

  .رأسمال حقوق الملكية ورأسمال الدين القائم 

  

  -:استثمار الحافظة  -2
تشتمل فئة إستثمارات الحافظة على المعامالت في سندات الملكيـة وسـندات            

نية إلى سندات وأذونات وأدوات السوق النقديـة والمـشتقات          الدين، وتنقسم الثا  

إذا تولد عن األداة المشتقة استحقاقات والتزامات       ) عقود اإلختيار   ( المالية مثل   

وتتوزع مختلف أنواع األدوات المالية الجديدة علـى البنـود المالئمـة            . مالية  

فئتـا اإلسـتثمار    تستبعد المعامالت التي تـشملها      ( ألنواعها في هذا التصنيف     

  ) . المباشر واألصول االحتياطية 

  

  -:إستثمارات أخرى  -3
تشتمل فئة إستثمارات أخرى على اإلئتمانات التجارية القصيرة األجل والطويلة          

بما في ذلك استخدام إئتمان وقروض صندوق النقد الـدولي          ( األجل والقروض   

القابلـة للتحويـل    ( ئع  ، والعملة والودا  ) والقروض المرتبطة بالتأجير المالي     

وغير ذلك مثل الودائع اإلدخارية والودائع ألجل وأسهم المدخرات والقـروض           

، وحـسابات أخـرى مـستحقة       ) وأسهم اإلتحادات اإلئتمانية وما شابه ذلـك        

ويستبعد من ذلك المعامالت التـي يـشملها اإلسـتثمار          ( التحصيل أو الدفع      

  ) .المباشر 
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  --::لبنود المتعلقة بها لبنود المتعلقة بها اإلحتياطيات وااإلحتياطيات وا: : ثالثاً ثالثاً 
تشتمل فئة األصول اإلحتياطية على المعامالت في األصـول التـي تعتبرهـا             

السلطات النقدية في اإلقتصاد أصوالً متاحة لالستخدام بغرض الوفاء بإحتياجات          

وال يرتبط توافر هذه    . ميزان المدفوعات وبإحتياجات أخرى في بعض األحيان        

يث المبدأ بالمعايير الشكلية مثل معيار الملكيـة أو         األصول إرتباطاً وثيقاً من ح    

وتشمل األصول االحتياطية الذهب النقدي وحقوق      . العملة المحرر بها األصل     

السحب الخاصة ووضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي واألصـول مـن            

  .،  واستحقاقات أخرى ) عمالت وودائع وأوراق مالية ( النقد األجنبي 

ا جاء في الطبعة الرابعة للدليل فإن الطبعة الخامـسة تـستبعد            وعلى خالف م  

تغيرات التقييم في األصول االحتياطية والقيود المقابلة لتلك التغيـرات ، كمـا             

إبطال الـصفة  / تستبعد أيضاً تخصيص وإلغاء حقوق السحب الخاصة وإضفاء     

التغيرات التـي     ذلك أن مثل هذه     . النقدية للذهب والقيود المقابلة لتلك التغيرات     

  .ال تنتج عن معامالت تدرج في الطبعة الخامسة تحت وضع اإلستثمار الدولي 
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  ملخص لوضع ميزان المدفوعات 
  

 بإرتفـاع   2004تأثر الوضع العام لميزان مدفوعات الجماهيرية العظمـى خـالل عـام             

لنفط باألسواق الدولية عما    اإليرادات النفطية المحققة نتيجة لإلرتفاع الملحوظ في أسعار ا        

 وذلك إلرتفاع الطلب العالمي على النفط الخام والغاز والذي كـان            2003كانت عليه عام    

 مليون دينار خالل 7621له األثر الواضح على وضع الميزان الكلي الذي حقق فائضاً بلغ 

  .  2003 مليون دينار عام 4059العام مقابل 

  -:ة المكونة لميزان المدفوعات وفيما يلي تحليل للبنود الرئيسي

  -:الحساب الجاري : أوالً 
     يظهر الحساب الجاري أهم التدفقات التي نشأت عن المعامالت المتعلقـة بالـسلع ،              

الخدمات ، الدخل والتحويالت المباشرة بين الجماهيرية العظمى والعالم الخارجي خـالل            

 مليون دينار خالل العـام مقابـل        11277 ، فقد حقق هذا الحساب فائضاً بلغ         2004عام  

  % .70.2 ، أي بنسبة إرتفاع قدرها 2003 مليون دينار خالل عام 6625

والجدير بالذكر أن هذه الزيادة الملحوظة في فائض الحساب الجاري كان سببها المباشـر              

 9554 مليون دينار مقابل     16530ليصل  % 73فائض الميزان التجاري الذي إرتفع بنسبة       

   . 2003دينار عام مليون 

  -:وفيما يلي عرض ألهم بنود هذا الحساب 

  -:الميزان التجاري / أ

 بوجه عام بفائض الميـزان      2004     إقترن الفائض الذي حققه ميزان المدفوعات لعام        

 مليون دينار عـام     9554 مليون دينار مقابل     16530التجاري الذي بلغ خالل العام نحو       

ليون دينار وتعزى هذه الزيادة إلى إرتفاع قيمـة إجمـالي            م 6976 بزيادة قدرها    2003

 18770 مليون دينـار مقابـل       27928لتصل إلى   % 48.8الصادرات خالل العام بنسبة     

ويرجع هذا الفائض إلى زيادة عائدات الصادرات النفطية التي          . 2003مليون دينار عام    

 نتيجة إلرتفاع متوسـط      ، 2004من إجمالي الصادرات الكلية لعام      % 95.9تمثل حوالي   

 دوالر للبرميل   38.2 إلى   2003 دوالر للبرميل خالل عام      28.8أسعار النفط العالمية من     
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عن السنة السابقة لتـصل إلـى       % 23.7 ، رغم إرتفاع الواردات بنسبة       2004خالل عام   

   .2003 مليون دينار خالل عام 9216 مليون دينار مقابل 11398

  : لمنظورة ميزان العمليات غير ا/ ب 

خالل عام )  وتحويالت جارية دخل, خدمات  (      أظهر صافي العمليات غير المنظورة      

خـالل  مليون دينار  2929  عجز بلغ مقابل  ، مليون دينار  5253بلغ نحو    عجزاً . 2004

زيادة تحويالت أرباح شركات النفط األجنبية       إلى    في العجز   وتُعزى الزيادة  , 2003عام  

مبيعات النقد األجنبي لمختلف    القيود على   ماهيرية للخارج واستمرارية تخفيف     العاملة بالج 

  . وكذلك التحويالت الجارية وأغلبها تمثل تحويالت العاملين للخارج , األغراض 

  :حساب رأس المال : ثانياً 
 في التغيرات التي طـرأت علـى جـانبي          ثلتم     أظهر صافي حساب راس المال والم     

 األجنبية لكل من المـصرف الليبـي الخـارجي والـشركة الليبيـة              األصول والخصوم 

لإلستثمارات الخارجية والشركة الليبية لإلستثمارات األفريقية تدفقاً خارجيـاً بلـغ نحـو             

    . 2003 مليون دينار عام 214مقابل نحو  , 2004 مليون دينار لعام 1330

  -:التغير في اإلحتياطيات : ثالثاً 
 4652ات التي حدثت في الحساب الجاري الذي إرتفع فائـضه بنحـو                  نتيجة للتغير 

 األثر الواضح في إرتفـاع فـائض ميـزان          2003مليون دينار عما كانت عليه في عام        

 مليون دينـار مقابـل      7621ليصل إلى   % 87.8المدفوعات لهذا العام حيث إرتفع بنسبة       

   .2003 مليون دينار عام 4059

  -:الخطأ والسهو : رابعاً 
 مليون  2352 مليون دينار مقابل نحو      2326.0     سجل بند الخطأ والسهو قيداً مديناً بلغ        

  . 2003دينار عام 

  

  

  



( مليون دينار )

الرصيد مدين دائن

11277 19292 30569     أوالً : حساب العمليات الجارية :

16530 11398 27928        السلع

16543 11385 27928     1-  بضائع

23837 2951 26788       ( أ ) قطاع النفط

7294- 8434 1140       (ب) القطاعات األخرى

13- 13 0     2- ذهب غير نقدي

1920- 2489 569       الخدمات

913- 996 83     1- النقل

647- 676 29       ( أ ) النقل البحري

299- 320 21       (ب) النقل الجوي

33 0 33       (ج) نقل آخر

501- 784 283     2- السفر

7- 20 13     3- خدمات اإلتصاالت

238- 238 0     4- خدمات التشييد

57- 135 78     5- خدمات التأمين

0 0 0     6- خدمات اإلمتياز والترخيص

17- 17 0     7- خدمات مالية

20- 20 0     8-خدمات الحاسب اآللي

12- 12 0     9-خدمات ثقافية وترفيهية

96- 208 112     10- خدمات حكومية

59- 59 0     11-أنواع أخرى من خدمات األعمال

72- 1813 1741     الدخل

39- 46 7     1- تعويضات العاملين

33- 1767 1734     2- دخل اإلستثمار

1564- 1767 203        ( أ ) اإلستثمار المباشر

1531 0 1531        (ب) إستثمار الحافظة

0 0 0        (ج) إستثمارات أخرى

ميزان مدفوعات الجماهيرية العظمى
لسنة 2004 

2004

البنــد

(14)



( مليون دينار )

الرصيد مدين دائن

3261- 3592 331     التحويالت الجارية

2263- 2283 20        1-القطاع الرسمي

998- 1309 311        2- قطاعات أخرى

1215- 1222 7        ( أ ) تحويالت العاملين

217 87 304        (ب) تحويالت أخرى

1330- 4853 3523   ثانياً : الحساب الرأسمالي والمالي :

0 0 0     الحساب الرأسمالي

1330- 4853 3523     الحساب المالي

836- 836 0      1- اإلستثمار المباشر

372- 372 0        ( أ ) إستثمار مباشر في الخارج

464- 464 0        (ب) إستثمار مباشر في ليبيا

277- 277 0            - قطاع النفط

187- 187 0            - أخرى

243- 358 115     2-إستثمار الحافظة

243- 358 115         ( أ ) األصول

0 0 0         (ب) الخصوم

251- 3659 3408    3-إستثمارات أخرى

2297- 3293 996         ( أ ) األصول

0 0 0           1- إئتمانات تجارية

580 13 593           2- القروض

2877- 3280 403           3- العملة والودائع

0 0 0           4- أصول أخرى

2046 366 2412     ( ب) الخصوم :

0 0 0           1- إئتمانات تجارية

93- 93 0           2- القروض

2412 0 2412           3- العملة والودائع

273- 273 0           4- خصوم أخرى

2004

البنــد

(15)



( مليون دينار )

الرصيد مدين دائن

9947 24145 34092 مجموع ( أوالً + ثانياً )

7621- 8737 1116 ثالثاً : اإلحتياطيات والبنود المتعلقة بها :

7618- 8734 1116  1- األصول :

0 0 0      أ- الذهب النقدي

66- 66 0      ب- حقوق السحب الخاصة

31- 31 0      ج- وضع اإلحتياطي لدى الصندوق

7521- 8637 1116       د- عمالت أجنبية

8637- 8637 0            - التغير في الحيازات

1116 0 1116            - المقابل لتعديالت التقييم

3- 3 0  2- الخصوم :

2326- 2326 0  رابعاً : الخطأ والسهو

0 35208 35208 المجمــوع

2004

البنــد

(16)



( مليون دوالر )

الرصيد مدين دائن

8675 14840 23515     أوالً : حساب العمليات الجارية :

12715 8768 21483        السلع

12725 8758 21483     1-  بضائع

18336 2270 20606       ( أ ) قطاع النفط

5611- 6488 877       (ب) القطاعات األخرى

10- 10 0     2- ذهب غير نقدي

1477- 1915 438       الخدمات

702- 766 64     1- النقل

498- 520 22       ( أ ) النقل البحري

230- 246 16       (ب) النقل الجوي

25 0 25       (ج) نقل آخر

385- 603 218     2- السفر

5- 15 10     3- خدمات اإلتصاالت

183- 183 0     4- خدمات التشييد

44- 104 60     5- خدمات التأمين

0 0 0     6- خدمات اإلمتياز والترخيص

13- 13 0     7- خدمات مالية

15- 15 0     8-خدمات الحاسب اآللي

9- 9 0     9-خدمات ثقافية وترفيهية

74- 160 86     10- خدمات حكومية

45- 45 0     11-أنواع أخرى من خدمات األعمال

55- 1395 1339     الدخل

30- 35 5     1- تعويضات العاملين

25- 1359 1334     2- دخل اإلستثمار

1203- 1359 156        ( أ ) اإلستثمار المباشر

1178 0 1178        (ب) إستثمار الحافظة

0 0 0        (ج) إستثمارات أخرى

ميزان مدفوعات الجماهيرية العظمى
لسنة 2004 

2004

البنــد
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( مليون دوالر )

الرصيد مدين دائن

2508- 2763 255     التحويالت الجارية

1741- 1756 15        1-القطاع الرسمي

768- 1007 239        2- قطاعات أخرى

935- 940 5        ( أ ) تحويالت العاملين

167 67 234        (ب) تحويالت أخرى

1023- 3733 2710   ثانياً : الحساب الرأسمالي والمالي :

0 0 0     الحساب الرأسمالي

1023- 3733 2710     الحساب المالي

643- 643 0      1- اإلستثمار المباشر

286- 286 0        ( أ ) إستثمار مباشر في الخارج

357- 357 0        (ب) إستثمار مباشر في ليبيا

213- 213 0            - قطاع النفط

144- 144 0            - أخرى

187- 275 88     2-إستثمار الحافظة

187- 275 88         ( أ ) األصول

0 0 0         (ب) الخصوم

193- 2815 2622    3-إستثمارات أخرى

1767- 2533 766         ( أ ) األصول

0 0 0           1- إئتمانات تجارية

446 10 456           2- القروض

2213- 2523 310           3- العملة والودائع

0 0 0           4- أصول أخرى

1574 282 1855     ( ب) الخصوم :

0 0 0           1- إئتمانات تجارية

72- 72 0           2- القروض

1855 0 1855           3- العملة والودائع

210- 210 0           4- خصوم أخرى

2004

البنــد

(15)
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بماليين الدنانير
20022003البنــــد

8906625اوالً : الحساب الجارى

116608076. السلع والخدمات

31049554   أ. السلع

1251218770     الصادرات (فوب)

1227818144       قطاع الهيدروكربونات

234626       صادرات أخرى

-9216-9408     الواردات (فوب)

-1478-1444   ب.الخدمات

-2044-1955     مدين

511566     دائن

2337691. الدخل

-1082-743   دخل اإلستثمار المباشر

10801773   دخل إستثمارات أخرى

-2142-31107. التحويالت الجارية

-01503   الحكومة العامة

-639-1107   القطاعات األخرى

-200-133     قطاع النفط

-439-974     قطاعات أخرى (تحويالت العاملين للخارج)

-113214ثانياً : الحساب الرأسمالي والمالي

357101   االستثمار المباشر

-91777   إستثمار الحافظة

462-335   إستثمارات أخرى

-2352-623 ثالثاً : صافى الخطأ والسهو

3804059رابعاً: الميزان الكلي

ملخص منقح لميزان مدفوعات الجماهيرية العظمى
لعامي 2002 - 2003
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