
 6 من 1 صفحة
 

 

 

 بيان مصرف ليبيا املركزي 

 2022/ 31/05  حتى  01/01/2022  عن اإليراد واإلنفاق من

 
 (ألرقام بالدينار الليبيا)                         :  اتاإليراد 

 اإليراد   البيان 

مليار  إيرادات مبيعات نفطية  37.4 

 مليار  4.7 إيراد من إتاوات نفطية 

مليار  إتاوات نفطية عن سنوات سابقة إيراد من  11.4  

 602 مليون  إيرادات الضرائب 

مليون   إيرادات الجمارك 34 

مليون   إيرادات االتصاالت  146 

مليون   إيرادات بيع املحروقات بالسوق املحلي 60 

 مليون  210  *إيرادات أخرى 

مليار  اإلجمالي  54.6 

نظير خدمات عامة )رسوم جوازات وتمليك سيارات    باملدن الليبية  مراقبات الخدمات املاليةإيرادات واردة من  مثل  تإيرادات أخرى    *

   .وغيرها من الرسوم(  وغرامات

  
 (ألرقام بالدينار الليبيا)        :  اإلنفاق 

 اإلنفاق   البيان 

 مليار 16.4 )املرتبات(  الباب األول 

 مليار 2.0 )النفقات التسييرية(  الباب الثاني

 * مليون  118 )التنمية(  الباب الثالث

 مليار 8.6 )الدعم( الباب الرابع

 0 )الطواريء(  الباب الخامس

 مليار 4.0 املؤسسة الوطنية للنفط )ميزانية استثنائية(

 مليار 31.1 اإلجمالي 

 بالخارج. الليبية إلى السفارات أحيلت عن الربع األول لبة الواردة في الباب الثالث  طالمنح  *
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 األرقام بالدينار الليبي(                31/05/2022حتى  01/01/2022من  اللقطاعات والجهات التابعة له اإلنفاق( 

 إجمالي اإلنفاق للجهة الباب الخامس  الباب الرابع  الباب الثالث  الباب الثاني  الباب األول  والجهات التابعة لهاقطاعات لا

  319,179,630.000  00.000 00.000 00.000  64,421,570.000   254,758,060.000  مجلس النواب والجهات التابعة له  - 01

  24,120,012.000  00.000 00.000 00.000  18,900,001.000   5,220,011.000  املجلس االعلى للدولة  - 02

  161,025,646.000  00.000 00.000 00.000  33,970,833.000   127,054,813.000  ا له  عةوالجهات التاباملجلس الرئاس ى   - 03

 314,258,726.000 00.000 00.000 00.000  94,430,520.000   219,828,206.000  مجلس الوزراء والجهات التابعة له  - 04

  8,770,850,737.000  00.000 00.000 00.000  73,700,723.000   8,697,150,014.000  لها  التابعة جهاتوزارة املالية وال - 05

  1,359,814,602.000  00.000 00.000 00.000  37,541,663.000   1,322,272,939.000  وزارة الدفاع والجهات التابعة لها  - 06

  996,016,766.000  00.000 00.000 00.000  57,416,664.000   938,600,102.000  وزارة الداخلية والجهات التابعة لها  - 07

  402,144,637.000  00.000 00.000 00.000  83,858,331.000   318,286,306.000  وزارة العدل والجهات التابعة لها  - 08

 471,927,896.000  00.000 00.000 117,896,409.000  219,053,331.000   134,978,156.000  وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها  - 09

  3,706,281,676.000  00.000  3,326,666,668.000  00.000  349,998.000   379,265,010.000  والغاز و الجهات التابعة لها وزارة النفط  - 10

  2,148,235,306.000  00.000  1,179,999,996.000  00.000  423,893,325.000   544,341,985.000  وزارة الصحة والجهات التابعة لها  - 11

  129,303,913.000  00.000 00.000 00.000  8,449,995.000   120,853,918.000  وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها - 12

  589,060,681.000  00.000 00.000 00.000  43,564,968.000   545,495,713.000  البحث العلمي و الجهات التابعة لها وزارة التعليم العالي و  - 13

  428,364,048.000  00.000 00.000 00.000  5,249,997.000   423,114,051.000  وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها  - 14

  17,060,220.000  00.000 00.000 00.000  3,924,997.000   13,135,223.000  وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها  - 15

  4,761,508.000  00.000 00.000 00.000  849,996.000   3,911,512.000  وزارة الصناعة و املعادن و الجهات التابعة لها  - 16

  69,912,270.000  00.000 00.000 00.000  13,034,348.000   56,877,922.000  وزارة املواصالت والجهات التابعة لها  - 17

  5,917,566,188.000  00.000  3,499,530,000.000  00.000  527,178,748.000   1,890,857,440.000  وزارة الشؤون اإلجتماعية والجهات التابعة لها  - 18

  5,169,404.000  00.000 00.000 00.000  2,424,993.000   2,744,411.000  وزارة التخطيط والجهات التابعة لها  - 19

  339,668,125.000  00.000  157,009,417.000  00.000  80,038,420.000   102,620,288.000  وزارة الحكم املحلي والجهات التابعة لها  - 20

  85,530,663.000  00.000 00.000 00.000  3,099,993.000   82,430,670.000  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها  - 21

  28,590,490.000  00.000 00.000 00.000  699,998.000   27,890,492.000  وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها  - 22

  7,681,985.000  00.000 00.000 00.000  2,599,998.000   5,081,987.000  وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها - 23

  26,693,447.000  00.000 00.000 00.000  11,398,496.000   15,294,951.000  ا سكان والتعمير والجهات التابعة له وزارة اإل  - 24

  49,122,033.000  00.000 00.000 00.000  1,349,996.000   47,772,037.000  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها  - 25

  21,673,753.000  00.000 00.000 00.000  2,083,334.000   19,590,419.000  وزارة الثقافة و التنمية املعرفية و الجهات التابعة لها  - 26

  42,496,894.000  00.000 00.000 00.000  18,242,500.000   24,254,394.000  وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها  - 27

  5,184,750.000  00.000 00.000 00.000  4,083,329.000   1,101,421.000  وزارة الشباب و الجهات التابعة لها  - 28

  1,864,492.000  00.000 00.000 00.000  833,331.000   1,031,161.000  وزارة الخدمة املدنية و الجهات التابعة لها - 29

  113,831,960.000  00.000  95,833,335.000  00.000  14,125,000.000   3,873,625.000  وزارة املوارد املائية و الجهات التابعة لها  - 30

  4,654,087.000  00.000 00.000 00.000  750,000.000   3,904,087.000  وزارة البيئة و الجهات التابعة لها  - 31

  70,085,313.000  00.000 00.000 00.000  68,556,250.000   1,529,063.000  هيئة رعاية أسر الشهداء واملفقودين  - 32

  80,536,278.000  00.000 00.000 00.000  69,175,416.000   11,360,862.000  الهيئة العامة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات التابعة لها   - 33

  10,663,306.000  00.000 00.000 00.000  583,332.000   10,079,974.000  الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها  - 34

  400,000,000.000  00.000  350,000,000.000  00.000  50,000,000.000  00.000 الشركة العامة للكهرباء  - 35

  3,957,920,000.000  00.000 00.000 00.000  3,957,920,000.000 00.000 ( ترتيبات مالية طارئة ومؤقتةط )فاملؤسسة الوطنية للن - 36

  31,081,251,442.000  00.000  8,609,039,416.000   117,896,409.000  5,997,754,394.000  16,356,561,223.000 اإلجمالي 

 

https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/06/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7.pdf
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  وزارة املالية والجهات التابعة لها 

    )األرقام بالدينار الليبي(املبالغ املحالة إلى مراقبات الخدمات املالية باملدن )الباب األول : املرتبات(                                       

 

 

 

 اإلجمالي  الجهة  ت
 

 اإلجمالي  الجهة  ت

اقبة الخدمات املالية    1  5,285,012.00 اجخرة  -مر
 

 14,376,892.00 القلعة   - مكتب الخدمات املالية    34

اقبة الخدمات املالية    2  127,570,174.00 اجدابيا  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    35  10,271,052.00 القيقب   -مر

اقبة الخدمات املالية    3  24,420,600.00 األبرق   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    36  55,094,756.00 الكفرة  -مر

اقبة الخدمات املالية    4  145,196,329.00 األبيار  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    37  138,366,200.00 املرج   -مر

 59,257,532.00 األصابعة  - مكتب الخدمات املالية    5
 

 12,423,608.00 املليطانية  - مكتب الخدمات املالية    38

اقبة الخدمات املالية    6  20,204,469.00 البريقة  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    39  18,596,227.00 امساعد   -مر

 98,601.00 البوانيس   - مكتب الخدمات املالية    7
 

اقبة الخدمات املالية    40  2,966,445.00 انتالت البيضان  -مر

اقبة الخدمات املالية    8  323,794,032.00 البيضاء   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    41  10,631,597.00 أم الرزم   -مر

اقبة الخدمات املالية    9  4,795,797.00 الجغبوب  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    42  11,357,709.00 أوجلة   -مر

اقبة الخدمات املالية    10  321,445,606.00 الجفارة  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    43  40,355,397.00 باطن الجبل  -مر

اقبة الخدمات املالية    11  79,384,931.00 الجفرة  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    44  9,847,630.00 بلدية الحوامد  -مر

اقبة الخدمات املالية    12  109,559,840.00 الجميل  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    45  13,621,213.00 بلدية الشرقية   -مر

اقبة الخدمات املالية    13  14,950,129.00 الحرابة  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    46  4,692,329.00 بنت بية  -مر

اقبة الخدمات املالية    14  205,616,241.00 الخمس   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    47  1,230,540,885.00 بنغازي   -مر

اقبة الخدمات املالية    15  13,161,161.00 الرجبان   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    48  70,423,092.00 بني وليد   -مر

اقبة الخدمات املالية    16  17,128,488.00 الرحيبات   -مر
 

 8,204,875.00 بنينا  - مكتب الخدمات املالية    49

اقبة الخدمات املالية    17  10,284,766.00 الرياينة  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    50  18,429,211.00 بئر األشهب   -مر

اقبة الخدمات املالية    18  261,351,408.00 الزاوية   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    51  4,376,756.00 تازربو   -مر

اقبة الخدمات املالية    19  3,728,494.00 الزاوية الجنوب   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    52  15,911,977.00 تاورغاء  -مر

 15,033,492.00 الزاوية الجنوب   - مكتب الخدمات املالية    20
 

 1,931,157.00 تراغن  - مكتب الخدمات املالية    53

اقبة الخدمات املالية    21  124,135,668.00 الزاوية الغرب   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    54  155,683,270.00 ترهونة   -مر

اقبة الخدمات املالية    22  31,989,151.00 الزنتان  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    55  57,189,607.00 توكره   -مر

 17,278,859.00 الزويتينة  - مكتب الخدمات املالية    23
 

اقبة الخدمات املالية    56  28,208,176.00 جادو  -مر

اقبة الخدمات املالية    24  14,502,684.00 السائح  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    57  29,790,088.00 جالو  -مر

 18,449,782.00 السبيعة   - مكتب الخدمات املالية    25
 

اقبة الخدمات املالية    58  30,601,491.00 جردس العبيد   -مر

اقبة الخدمات املالية    26  22,165,181.00 السدرة     -مر
 

اقبة الخدمات املالية    59  141,405,378.00 جنزور   -مر

 718,832.00 الشعبة   - مكتب الخدمات املالية    27
 

اقبة الخدمات املالية    60  193,972,201.00 درنة  -مر

اقبة الخدمات املالية    28  26,747,931.00 الشقيقة   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    61  40,539,045.00 رقدالين   -مر

اقبة الخدمات املالية    29  5,567,780.00 الشويرف  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    62  28,932,417.00 زلطن   -مر

اقبة الخدمات املالية    30  177,678,713.00 العجيالت   -مر
 

 161,489,660.00 زليتن   - مكتب الخدمات املالية    63

اقبة الخدمات املالية    31  728,302.00 العربان  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    64  44,312,221.00 زوارة  -مر

اقبة الخدمات املالية    32  65,230,648.00 القبة   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    65  61,872,387.00 ساحل الجبل   -مر

اقبة الخدمات املالية    33  81,224,339.00 القرة بوللي   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    66  114,144,680.00 سبها  -مر



 6 من 4 صفحة
 

اقبة الخدمات املالية    67  93,710,742.00 سرت  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    82  17,393,341.00 كاباو   -مر

اقبة الخدمات املالية    68  29,781,253.00 سلوق   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    83  20,940,310.00 ككلة  -مر

اقبة الخدمات املالية    69  119,828,366.00 شحات  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    84  17,786,816.00 مرادة  -مر

اقبة الخدمات املالية    70  143,017,982.00 صبراتة   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    85  73,600,713.00 مرزق   -مر

اقبة الخدمات املالية    71  101,291,113.00 صرمان  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    86  50,941,080.00 مزدة  -مر

اقبة الخدمات املالية    72  185,586,335.00 طبرق   -مر
 

 49,315,738.00 مسالتة  - مكتب الخدمات املالية    87

اقبة الخدمات املالية    73  774,782,191.00 طرابلس   -مر
 

اقبة الخدمات املالية    88  216,164,428.00 مصراتة  -مر

 19,124,173.00 ظاهر الجبل   - مكتب الخدمات املالية    74
 

 1,638,308.00 منطقة ربيانة اإلدارية  - مكتب الخدمات املالية    89

اقبة الخدمات املالية    75  20,868,427.00 غات  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    90  56,255,910.00 نالوت  -مر

اقبة الخدمات املالية    76  21,887,940.00 غدامس  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    91  96,703,036.00 وادي اآلجال   -مر

اقبة الخدمات املالية    77  250,987,016.00 غريان  -مر
 

اقبة الخدمات املالية    92  165,898,170.00 وادي الشاطي  -مر

 36,274,807.00 قصر األخيار   - مكتب الخدمات املالية    78
 

 296,818.00 وازن   - مكتب الخدمات املالية    93

 2,864,383.00 قصر الجدي   - مكتب الخدمات املالية    79
 

اقبة الخدمات املالية    94  195,145.00 واو الناموس  -مر

اقبة الخدمات املالية    80  113,427,723.00 قصر بن غشير  -مر
 

 10,673,241.00 وردامة   - مكتب الخدمات املالية    95

اقبة الخدمات املالية    81  25,706,140.00 قمينس   -مر
 

 27,485,253.00 يفرن   - مكتب الخدمات املالية    96

 7,873,671,499.000اإلجمالي                                                                                      
 

 

 

  باملليون دوالر أمريكي( رقام)األ             ستخدامات النقد األجنبي ا 

 اإلنفاق  االستخدام البيان 

 59 بالخارج مرتبات العاملين  استخدامات الدولة : 

 24 منح الطلبة الدارسين بالخارج 

 80 العالج بالخارج 

 0 دعم املحروقات 

 14 املؤسسة الوطنية للنفط 

 117 حواالت لصالح جهات أخرى 

 :دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة 

 157 جهاز اإلمداد الطبي

 266 الشركة العامة للكهرباء

 50 والتعليم العالي التعليم 

 84  جهات أخرى 

 851 إجمالي استخدامات الدولة 

 استخدامات املصارف التجارية : 

 
 (  وفق الكشف املرفق  )

 4,087 االعتمادات املستندية

 47 حواالت

 2,927 األغراض الشخصية

 0 مستندات برسم التحصيل 

,7 إجمالي استخدامات املصارف التجارية 620  

162,3    وبواقي( اعتمادات مستندية( التزامات قائمة  

 11,075 إجمالي استخدامات النقد األجنبي 



 6 من 5 صفحة
 



 6 من 6 صفحة
 

 

 

 

 

 مصرف ليبيا املركزي إذ ينشر هذه البيانات يؤكد على ما يلي ن  إ  : 
 

والشفافية   .1 اإلفصاح  ُمعدالت  أعلى  لتحقيق  املركزي  ليبيا  ُجهود مصرف  إطار  في  يأتي  الجديدة  ِتِه 
 
ِحل في  املحلية االبيان  للمطالب   

ً
سِتجآبة

 بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.  اإلفصاح والشفافيةواصل ُجهوَدُه في تطوير وسي، والدولية

2.  
َ
، وبلغ عدد الجهات التابعة لها  36القطاعات املمولة من الخزانة العامة عدد بلغ

ً
 . ِجهة  834قطاعا

 في تطوير هذا البيان .3
ً
 .ضمن هذا البيان  تم إضافة التفاصيل املتعلقة باملبالغ املحالة إلى السفارات الليبية بالخارج  ،استمرارا

 أل  من إيرادات الدولة تمويل اإلنفاق الحكومييتم  .4
ً
في األبواب  2021من نفقات العام  (1/ 12)  في حدود ذونات صرف واردة من وزارة املاليةوفقا

 .الصرف عليهاتاح امل

اقبات الخدمات املالية باملدن،    التفصيلياإلفصاح  في  وزارة  ال  ستشرعبناء على االتفاق مع وزارة املالية   .5 حالة إلى مر
ُ
 من شهر عن املبالغ امل

ً
بداية

 .  2022يونيو 

لب من جهاز  .6
ُ
 اإلمداد الطبي اإلفصاح عن أصناف األدوية املوّردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات املستفيدة بالتفصيل. ط

بقيمة   .7 األخرى  ل    مليون   210اإليرادات 
ّ
تمث جوازاتدينار  )رسوم  عامة  خدمات  نظير  املالية  الخدمات  اقبات  مر من  واردة  تمليك  ،  إيرادات 

 وغيرها من الرسوم(.  ،غرامات ،سيارات

،  مليار دوالر من إتاوات عن سنوات سابقة  2.5مليار دوالر منها    11.5بلغت إيرادات النقد األجنبي املوردة إلى مصرف ليبيا املركزي خالل الفترة   .8

 . دوالر 11.1 استخدامات النقد األجنبي إجمالي  بينما بلغ

)التنمية(مليون دوالر    24أحيل مبلغ   .9 الثالث  الباب  الطلبة من  األول   منح  الربع  السفارات  2022لعام    عن  أذونات    الليبية  إلى  بالخارج وفق 

 الصرف الواردة من وزارة املالية. 

ل مصروفات لصالح جهات عامة  مليون دوالر ت 117بقيمة    حواالت لصالح جهات أخرى  .10
ّ
الجهاز التنفيذي   –جهاز خدمات اإلسعاف الطائر  )مث

 .(مساهمات وزارة الخارجية –بالقاهرة املركز الليبي للدراسات واالستشارات   –مركز طب امليدان  – أجهزة رقابية –للطيران الخاص 

  – جهاز تنفيذ مشروعات املواصالت    –وزارة املواصالت    –وزارة الصحة  مليون دوالر لصالح جهات عامة )  81دفعات اعتمادات قائمة بقيمة   .11

وزارة    –مصلحة الطيران املدني    –اإلدارة العامة للجوازات والجنسية    –الجهاز التنفيذي للطيران الخاص    –جهاز تنمية وتطوير املراكز اإلدارية  

 مشروع النهر الصناعي. – الداخلية

12.  
ُ
 . املؤسسة الوطنية للنفط قبل نمِ  2021منذ نوفمبر  مباشرةمن مبيعات النفط  فاتورة استيراد املحروقاتدفع ت

 إلى   مليار دينار   4غ  لمب  ُصرف منها ،  مليار دينار  34  هوقدر بمبلغ إجمالي    ِلصالح املؤسسة الوطنية للنفطترتيبات مالية طارئة ومؤقتة    إقرار   تم   .13

 .الباب الثاني للمؤسسة الوطنية للنفطحساب 

 قطاع. الاسم في املدمج  انقر على الرابط ،وبيانات الجهات قطاعات صول على تفاصيل الللُح  .14

اقباتإلى املبالغ املحالة  .15   املالية الخدمات مر
ُ
 ت

ّ
 . ام% من إجمالي اإلنفاق الع29و ،% من إجمالي املرتبات48ل مث

 . البيان الشهري هذا توضيح آلية قراءة في  مصرف ليبيا املركزي ستمر سي .16

 

 

 مصرف ليبيا املركزي 

 طرابلس في  صدر 

افق  ثنيناإل  06/06/2022املو

 

 


