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  تقديم
  

اً ضمن، مت2011للعام  والخمسونالخامس  السنوييقدم تقريره  أنيسر مصرف ليبيا المركزي 

سجل  الدولي الصعيدفعلى  والمحلي، والعربي الدوليالتطورات االقتصادية على الصعيد  أھم

ً العالمي االقتصاد  ً تراجعا  إلى 2010عام % 5.3انخفض من ، حيث في معدل النمو ملحوظا

، النمو في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواءتباطؤ ، وذلك بسبب 2011م عا% 3.9

 إلى سياسات التقشف، وأزمة الديون السيادية وتدني مستوى الطلب والتحوالت السياسية نتيجة

، وبالرغم من ذلك فإن حالة عدم اليقين ظلت ھي في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

 كما، زيادة ملحوظة أسعار السلع األولية شھدت أخرىومن ناحية  .2011السائدة خالل عام 

معدالت ت رتفعاو ،2010عام  عما كانت عليه في% 31.6نسبة بأسعار النفط  ارتفعت

ظلت االقتصادية العالمية،  األزمةلتداعيات ونتيجة  .%2.7التضخم في الدول الصناعية إلى 

بلغت حيث  ،2010على نفس معدالتھا تقريباً في عام  2011خالل عام اً يمعدالت البطالة عالم

   %.  9.0 األمريكيةوفى الواليات المتحدة % 10.1 في دول منطقة اليورو

في المتقدمة للدول المصارف المركزية استمرت االقتصادي  ھشاشة الوضع بالنظر إلىو

  .اإلبقاء على أسعار الفائدة منخفضة وإتباع سياسات متحفظة

  

للدول معدل النمو االقتصادي  فىتباطؤ حدوث ، البيانات أظھرت، العربي وعلى الصعيد

ويتناول التقرير دور  ،2010عام  %4.1مقابل ، %3.1ليبلغ نسبة  2011عام العربية ل

        .المؤسسات المالية العربية في تحقيق التنمية والنمو االقتصادي للدول العربية
                                    

ً غير مواتية  البيئة االقتصاديةشھدت فقد ، أما على المستوى المحلي بسبب تداعيات أوضاعا

حدوث انكماش  االولية التقديرات أظھرت حيث، فبراير 17االحداث التي صاحبت اندالع ثورة 

معدل نمو  ، مقابل%61.3-قد بلغ نحو  2011مو لناتج المحلي اإلجمالي لعام نمعدل  كبير في

 ، فإن، إال أنه لعدم توفر بيانات تفصيلية عن مكونات ھذا الناتج2010في عام % 3.0 موجب
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النمو في الناتج تراجع و% 52.0نسبته انكماشاً  2011سجل خالل عام  االقتصاد غير النفطي

  .%72.0-نسبة ب يالنفط

  

ل مقاب% 25.0نسبته نمواً بلغت ) 2ع(، فقد شھد عرض النقود وفيما يخص التطورات النقدية

 46.4مليار دينار، مقابل  57.9نحو إلى  2011ليصل في نھاية عام  2010في عام % 22.5

  2010مليار دينار في نھاية عام 

 اً اثر، 2011التي شھدتھا ليبيا خالل عام  لألحداثفيما يتعلق بالتطورات المالية، فقد كان  أما

ً على  ً حيث حدث تراجع ،المالية العامة أوضاعملموسا في اإليرادات العامة النفطية  اً كبير ا

مليار 16.7 لتصل إلى  2010مقارنة بما كانت عليه خالل عام  2011وغير النفطية خالل عام 

مليار دينار، وبذلك  19.0دينار فقط، في حين بلغت المصروفات العامة خالل نفس العام نحو 

  . مليار دينار 2.3سجلت الميزانية العامة عجزاً ألول مرة بلغ نحو 
  

ً في الميزان الكلي ، القطاع الخارجي أداء وفيما يخص خالل  حقق ميزان المدفوعات فائضا

ذلك يعود و ،2010دينار عام  يارمل 5.7، مقابل فائض قدره مليار دينار 4.1بلغ  2011عام 

مليار  29.8، مقابل  2011عام  مليار دينار في 9.6 فائض الحساب الجاري البالغتراجع ل

  .حصيلة الصادرات النفطيةتراجع وذلك بسبب ، 2010دينار عام 

  

في ، 2011 مصرف ليبيا المركزي خالل عام استمر، وعلى صعيد التطورات المصرفية

وبسبب  .المصارف التجارية ومساھمتھا في النشاط االقتصادي أداءالرفع عن  تركيز علىال

قام مصرف ليبيا  ،والمحلية ةحالة عدم اليقين وعدم االستقرار في االوضاع االقتصادية العالمي

على شھادات االيداع لفترة استحقاق  سعر إعادة الخصم وأسعار الفائدة باإلبقاء علىالمركزي 

   .لكل منھا% 85.% 1.0و% 3.0 يوماً عند 28ويوماً  91

  

ً التقرير جزء خاص يتضمن، المؤسسات المالية غير المصرفية بأنشطةما فيما يتعلق أ عن  ا

ً مھم اً سات المالية غير المصرفية والتي تلعب دورنشاط بعض المؤس ، في االقتصاد الوطني ا

ھذه المؤسسات  بعض سواء في الداخل أو فى الخارج ومن ،استثمارية واسعة أنشطةوتمارس 
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صندوق االنماء ، التابعة لھا الجھاتالمؤسسة الليبية لالستثمار و ،صندوق التقاعد ،المالية

ً المؤشرات المھمة في االقتصادي واالجتماعي، كم  األوراقسوق  أداءا تضمن التقرير أيضا

  .المالية الليبي 

صعوبات كبيرة في القيام بمھامھا واجھت وتجدر اإلشارة إلى أن معظم ھذه المؤسسات قد 

  .بسبب اإلجراءات الدولية المتعلقة بتجميد أرصدتھا  2011خالل عام 

 األماناتلكافة  وتقديرهليعرب عن شكره ، المناسبةوينتھز مصرف ليبيا المركزي ھذه 

 بالبيانات للمصرف توفيرھا وتزويدھال ،العامة ذات العالقة واألجھزةوالمؤسسات 

  .الالزمة التي مكنته من إعداد ھذا التقرير  واإلحصاءات

  

  وهللا ولي التوفيق
  

  

  الصديق عمر الكبير                                                 
  المحافظ                                                                 
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  التطورات االقتصادية الدولية: أوالً 
  

  :نظرة عامة  
تلقي بظاللھا بشكل  2008المالية واالقتصادية التي شھدھا العالم في نھاية عام  األزمةاستمرت 

، حيث لم يتمكن حتى اآلن من تحقيق معدالت 2011قوي على االقتصاد العالمي خالل عام 

وتجاوز مرحلة الخطر، ويعزى ذلك بالدرجة األولى  نمو قوية ومتجانسة تدل على التعافي التام

تدني مستويات الطلب، وسياسات التقشف، وأزمة الديون السيادية، والمخاوف بسبب  إلى

الضغوط التي يتعرض لھا اليورو، ومخاطر انكشاف المصارف الكبيرة على الديون السيادية 

ابات االجتماعية الناجمة عن االضطر إلىالمالية، باإلضافة  األسواقوتأثيرات ذلك على 

، والعوامل المناخية إفريقيا، والتحوالت السياسية في الشرق األوسط وشمال األزمةمضاعفات 

  . االستثنائية والكوارث الطبيعية خاصة في اليابان

، شھد االقتصاد 2012صندوق النقد الدولي في شھر أبريل عن وفقا للبيانات األولية الصادرة و

، 2010في عام % 5.3، مقابل 2011في عام % 3.9في النمو ولم يحقق سوى  اً ؤالعالمي تباط

حادا في مجموعة الدول الصناعية والتي انخفض النمو فيھا من حوالي  ؤوقد كان ھذا التباط

 إلىل ذلك يعود بالدرجة األولى ولعّ  2011في عام % 1.6حوالي  إلى 2010في عام % 3.2

ى المخاطر آنفة الذكر بشكل أكبر مقارنة بالمجموعات انكشاف بلدان ھذه المجموعة عل

الناشئة األخرى بشكل طفيف  األسواقاألخرى، في حين تراجع معدل النمو في البلدان النامية و

  .2010في عام % 7.5مقابل  ،2011في عام % 6.2نسبيا وبلغ 

خالل عام وبالرغم من أن مستويات البطالة انخفضت بصورة طفيفة في البلدان الصناعية 

بلدان منطقة اليورو والمملكة أن ، إال 2010في عام % 8.3، مقابل %7.9 إلىلتصل  2011

 إلىالمتحدة شھدت ارتفاعا في معدالت البطالة، ويعود االنخفاض في مستويات البطالة أساسا 

  .التحسن الملحوظ الذي شھده التوظيف في كل من الواليات المتحدة واليابان
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ً ارتفاعا  2011بالتضخم فقد شھد عام فيما يتعلق  أما في كل  سعارألالمستوى العام لفي  ملحوظا

مقابل  ،على التوالي% 7.1و % 2.7من البلدان الصناعية والبلدان النامية، وبلغ حوالي 

  .2010في عام % 6.2و % 1.5

 إلى 2011وعلى صعيد المديونية الخارجية، ارتفع حجم مديونية الدول النامية خالل عام 

مليار دوالر  5443.4، مقابل )من الصادرات% 79.7(مليار دوالر  5982.5حوالي 

، بينما انخفضت خدمة الدين كنسبة من الصادرات 2010في عام ) من الصادرات% 72.1(

 إلى، ويعزى ذلك 2011في عام % 25.6 إلى 2010في عام % 26.1خالل نفس الفترة من 

  .ونيةسرعة نمو الصادرات مقارنة بنمو المدي

تراجعا ملحوظا في معدل نمو حجم التجارة العالمية، حيث لم يتجاوز ھذا  2011وقد شھد العام 

وقد شمل تراجع نمو حجم التجارة  ،2010في عام % 12.4، مقابل %5.8المعدل خالل العام 

ً العالمية تراجع معدل نمو حجم الصادرات وحجم الواردات في مجموعة البلدان الصناعية في  ا

 ؤالتباط إلىالناشئة األخرى، ويعزى ھذا التراجع بالدرجة األولى  األسواقبلدان النامية ووال

  . الذي شھده االقتصاد العالمي

  
ً تراجع 2011صرف العمالت الدولية الرئيسية خالل عام  أسعاروقد شھدت  قيمة الدوالر  في ا

ي، بينما شھدت قيمة الدوالر مقابل كل من الجنيه االسترليني والين الياباني والفرنك السويسر

في تعديالً ارتفاعا مقابل اليورو، وخالل نفس الفترة شھدت أوزان وحدة حقوق السحب الخاصة 

نسبة كل من الدوالر األمريكي  بحوالي رتفعت بعض العمالت المكونة للسلة، حيث اأوزان 

لك على حساب ، وذ%2.12، والجنيه االسترليني بحوالي %0.18، واليورو بحوالي % 2.14

  %.4.44الوزن النسبي للين الياباني الذي تراجع بحوالي 

سلع التجارة العالمية بمختلف مجموعاتھا ارتفاعا ملموساَ،  أسعاروخالل فترة التقرير شھدت 

في عام % 2.4مقابل  ،2011في عام % 7.2السلع المصنعة بحوالي  أسعارفقد ارتفعت 

لسلع األولية غير النفطية خالل نفس الفترة بحوالي النفط وا أسعار، بينما ارتفعت 2010

  .2010في عام % 17.8و % 27.9مقابل  ،على التوالي% 17.8و % 31.6
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  : االقتصاديالنمو   
سنة % 5.3مقابل  ،%3.9 إلىليصل  2011تراجع معدل نمو االقتصاد العالمي خالل عام 

ً من ، حيث سجل معدل النمو في البلدان الصناعية انخفاض2010  إلى 2010في عام % 3.2ا

ً ، بينما سجل 2011في عام % 1.6  األسواقخالل نفس العام في الدول النامية وانخفاضا

  . 2010في العام % 7.5مقابل % 6.2الناشئة األخرى ليصل 

انخفاضاً خالل  إفريقياوسط وشمال عة، شھد النمو في منطقة الشرق األمن ضمن ھذه المجموو

  .2010في العام % 4.9مقابل  ،%3.5 إلىليصل  2011عام 

  العالم  فيمعدالت النمو الحقيقي  : )1(جدول رقم 
  "نسب مئوية "                                                                       

  2011  2010  مجموعة الدول

  :العالم 

  :الدول الصناعية

  األمريكيةالواليات المتحدة    

  نطقة اليورودول م   

  اليابان   

  أخرىدول صناعية    

  : (*)وأسواق ناشئة أخرى  الدول النامية

  دول وسط وشرق أوروبا   

  دول الكومنولث المستقلة   

  آسيا   

  إفريقياوشمال  األوسطالشرق    

  يالالتينية والكاريب أمريكا   

   جنوب الصحراء إفريقيا   

5.3  

3.2  

3.0  

1.9  

4.4  

4.5  

7.5  

4.5  

4.8  

9.7  

4.9  

6.2  

5.3  

3.9  

1.6  

1.7  

1.4  

-0.7  

2.5  

6.2  

5.3  

4.9  

7.8  

3.5  

4.5  

5.1  
  .  2012ابريل   العالمي قتصادياالصندوق النقد الدولي ، آفاق :  المصدر                

ومبيا ، ، جمھورية التشيك ، كوريا الجنوبية ، كول إفريقياالبرازيل ، بولندا ، تشيلي ، جنوب : الناشئة تشمل  األسواق* 
  .المجر ، المكسيك 
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السنوات
البلدان الصناعية العالم الدول النامية

  
  معدالت النمو الحقيقي في العالم) : 1(شكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  :البطالة  
ً ل 2011شھدت معدالت البطالة في الدول الصناعية خالل عام   ،%7.9 إلىصل تتحسناً طفيفا

في معدالت البطالة في  التحسن الملحوظ  إلى، ويعزى ذلك 2010م االعخالل % 8.3مقابل 

المقابل شھدت معدالت  فياليابان والتحسن الطفيف في معدالت البطالة في الواليات المتحدة، و

% 10.0مقابل  ،2011خالل عام % 10.1 إلىفي منطقة اليورو لتصل طفيفاً البطالة ارتفاعاً 

% 8.0 إلىارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة ليصل  إلى، باإلضافة 2010عام خالل 

  .2010عام خالل % 7.8، مقابل 2011م عاخالل 
  الدول الصناعية فيمعدالت البطالة :  ) 2(جدول رقم 

  "نسب مئوية "                                                                             
  2011  2010  مجموعة الدول

  الدول الصناعية
  الواليات المتحدة األمريكية

  دول منطقة اليورو
  المملكة المتحدة

  اليابان

8.3 

9.6 

10.0 

7.8 

5.1 

7.9 

9.0 

10.1 

8.0 

4.5 
  .المصدر السابق صندوق النقد الدولي ، : المصدر  
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  :التضخم  
ً لتصل  2011خالل عام الصناعية  في الدول شھدت معدالت التضخم ً ملحوظا  إلىارتفاعا

الناشئة  األسواقالبلدان النامية وارتفعت في  ، بينما2010في عام % 1.5، مقابل 2.7%

، وضمن ھذه المجموعة 2010عام خالل % 6.2مقابل  2011عام خالل % 7.1 إلىاألخرى 

ً لتصل  إفريقياوشمال  األوسطشھدت معدالت التضخم في دول الشرق  ً ملحوظا  إلىارتفاعا

ھذا  إلىومن بين العوامل التي ادت  ،2010عام خالل % 6.9مقابل  2011عام خالل % 9.6

المواد المصنعة  أسعارارتفاع  إلىاالرتفاع التحوالت السياسية التي تمر بھا المنطقة باإلضافة 

  .النفط أسعارو
  

  العالم  فيمعدالت التضخم :  ) 3( جدول رقم 
  "نسب مئوية "                                                                                                                    

  2011  2010  مجموعة الدول

  :الدول الصناعية

  الواليات المتحدة األمريكية  

  دول منطقة اليورو  

  اليابان  

  :وأسواق ناشئة أخرىالدول النامية 

  دول وسط وشرق أوروبا  

  دول الكومنولث المستقلة  

  آسيا  

  إفريقياوشمال  الشرق األوسط  

   الالتينية والكاريبي أمريكا  

  جنوب الصحراء إفريقيا  

1.5  

1.6  

1.6  

-0.7  

6.2  

5.3  

7.2  

5.7  

6.9  

6.0  

7.5  

2.7  

3.1  

2.7  

-0.3  

7.1  

5.3  

10.1  

6.5  

9.6  

6.6  

8.2  
  . المصدر السابقصندوق النقد الدولي ،:المصدر           
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  :المديونية الخارجية  

ترليون دوالر  5.4الناشئة األخرى من  األسواقارتفع إجمالي الدين الخارجي للدول النامية و

ً بذلك معدل نمو بلغ 2011في عام  ترليون دوالر 6.0حوالي  إلى 2010في عام  ، محققا

 ،2010في عام % 26.1، بينما انخفضت خدمة الدين كنسبة من الصادرات من حوالي 9.1%

  .2011في عام % 25.6حوالي  إلى

  
  الناشئة األخرى  سواقاألو لدول الناميةلالخارجية  مديونيةحجم ال : ) 4( دول رقم ج

  "بالمليار دوالر "                                                                                                                

  2011  2010  مجموعة الدول

  : الناشئة األخرى األسواقو مديونية الدول النامية -1

  دول وسط وشرق أوروبا  

  دول الكومنولث المستقلة  

  آسيا  

  إفريقياوشمال الشرق األوسط   

  يالالتينية والكاريب أمريكا  

  جنوب الصحراء إفريقيا  

  : الناشئة األخرى األسواقو الدين للدول الناميةة خدم -2

  دول وسط وشرق أوروبا  

  دول الكومنولث المستقلة  

  آسيا  

  الشرق األوسط  

  يالالتينية والكاريب أمريكا  

  لصحراءجنوب ا إفريقيا  

5443.4  

1145.5  

790.6  

1476.6  

742.3  

1042.0  

246.4  

1781.1  

377.8  

243.5  

581.3  

207.2  

313.1  

58.2  

5982.5  

1208.8  

801.0  

1711.8  

760.4  

1233.0  

266.7  

2123.7  

422.1  

264.2  

798.9  

216.8  

367.0  

54.7  
  . المصدر السابقصندوق النقد الدولي ، : المصدر            
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  الناشئة األخرى األسواقمديونية الخارجية للدول النامية وتطور ال) :  2(شكل 

  
 

  :التجارة العالمية  

ً حاداً  مقابل  ،%5.8 إلىليصل  ،2011عام خالل شھد معدل نمو التجارة العالمية انخفاضا

االنخفاض الحاد في معدل نمو صادرات الدول  إلى، ويرجع ذلك 2010عام خالل % 12.4

، كما شھد 2010م افي الع% 12.2مقابل  ،%5.3 إلى 2011م الصناعية، حيث وصل في عا

ً حاداً ليصل أمعدل نمو الواردات في الدول الصناعية  ً انخفاضا في عام % 4.3 إلىيضا

  .2010في عام  %11.5مقابل  ،2011

 إلىليصل  فقد تراجع معدل نمو الصادرات الناشئة األخرى األسواقوفي الدول النامية  أما

، كما شھدت واردات نفس المجموعة 2010في عام % 14.7مقابل  ،2011في عام % 6.7

  .2010في عام % 15.3مقابل  ،2011في عام % 8.8 إلىليصل تراجعاً حاداً 

ات البلدان طؤ االقتصاد العالمي خاصة اقتصادتبا إلىويعزى تراجع نمو التجارة العالمية 

  .الصناعية

  
 2011ل العالم فقد شھد عام ومدفوعات الدول ح على صعيد الحسابات الجارية في موازين أما

الصين، اليابان،  كل من في تحقيق فوائض في الحسابات الجارية لموازين مدفوعات اً استمرار

0
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أفريقيا آسيا الشرق األوسط و أوروبا دول الكومنولت المستقلة دول وسط وشرق اوروبا
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، في حين شھدت لمنطقة اليورو مجتمعة وكذلك استرالياروسيا والدول الصناعية الجديدة 

واليات المتحدة االمريكية والمملكة الالمدفوعات كل من كندا، الحسابات الجارية في موازين 

  .المتحدة مواصلة تحقيق عجز
  معدالت نمو التجارة العالمية:  ) 5( جدول رقم 
  "نسب مئوية "                                                                                                

  2010  2011  

  إجمالي التجارة العالمية

  :ناعية الدول الص 

  الصادرات  

  الواردات  

  : وأسواق ناشئة أخرى الدول النامية 

  الصادرات  

  الواردات  

12.4  

  

12.2  

11.5  

  

14.7  

15.3  

5.8  

  

5.3  

4.3  

  

6.7  

8.8  
  . المصدر السابق :المصدر                

  
  
  

  : العمالت الدولية الرئيسية صرف أسعار 

بينما تراجع  ،اليورومقابل  2011ام خالل ع سعر صرف الدوالر األمريكيمتوسط  ارتفع

مقابل معظم العمالت الدولية الرئيسة األخرى، فقد بلغ متوسط سعر الدوالر مقابل اليورو 

عام يورو لكل دوالر في  0.7536مقابل  2011عام يورو لكل دوالر في  0.7681حوالي 

 0.6452حوالي  2011، بينما بلغ سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه االسترليني في عام 2010

وقد انخفض سعر صرف ، 2010عام جنيه لكل دوالر في  0.6468مقابل  ،جنيه لكل دوالر

يناً  78.069 إلى 2010ين للدوالر في عام  87.8الدوالر مقابل الين الياباني من حوالي 

   .2011للدوالر في عام 
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  2011 لعام الدوليةصرف بعض العمالت  أسعار:  )6(جدول رقم 
  

الر الدو  
الجنيه   اليورو  األمريكي

  اإلسترليني
الين 
  الياباني

الفرنك 
 السويسري

  1.0593  0.0128  1.5500  1.3019  -  الدوالر األمريكي 
  0.8137  0.0098  1.1906  -  0.7681  اليورو

  0.6834  0.0083  -  0.8399  0.6452  الجنيه االسترليني
  82.7013  -  121.0080  101.6394  78.0697  الين الياباني

  -  0.0121  1.4632  1.2290  0.9440  الفرنك السويسري
  

  
  المكونة لسلة حقوق السحب الخاصةالعمالت صرف  أسعارأوزان و:  )7(جدول رقم 

  

  العملة
أوزان العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب 

  الخاصة
سعر وحدة حقوق السحب الخاصة 

  مقابل العمالت المكونة لھا
2010.12.31  2011.01.01  2010.12.31  2011.12.31  

  1.535  1.547  %42.99  %40.85  الدوالر األمريكي 

  1.187  1.156  %35.65  %35.47  اليورو

  0.993  0.996  %11.18  %9.06  الجنيه االسترليني

  118.799  125.850  %10.18  %14.62  الين الياباني

  100.00% 100.00%   

  .2011صندوق النقد العربي، التقرير السنوي : المصدر    
  
      

  : سلع التجارة العالمية أسعار 
مقابل % 17.9بلغت  2011عام  ملحوظة خالل ةزيادسلع الغذائية المعظم  أسعارشھدت 

الظروف المناخية التي مرت بھا معظم الدول  إلىويعزى ذلك  ،2010في عام % 11.5

  .الغذائيةالمنتجة للسلع الغذائية والقيود التي فرضتھا بعض الدول على صادراتھا من السلع 

ً خالل عام  أسعاركما شھدت  % 7.2بلغ حوالي  2011السلع المصنعة والنفط ارتفاعا

  .2010خالل عام % 27.9و% 2.4مقابل  ،على التوالي% 31.6و
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  العالمية لبعض السلع  سعاراألالتغير السنوي في :  ) 8( جدول رقم 

      "دوالر بال"                                                                                               

  2011  2010  2009  البيان

  السلع المصنعة 

  النفط

  السلع األولية غير النفطية

  سلع غذائية 

  مشروبات 

  مواد زراعية خام 

  معادن 

 -6.3%  

 -36.3%  

 -15.8%  

 -14.7%  

1.6%  

 -17.0%  

 -19.7%  

2.4%  

27.9%  

26.3%  

11.5%  

14.1%  

33.2%  

48.2%  

7.2%  

31.6%  

17.8%  

17.9%  

16.6%  

22.7%  

13.5%  

  . 2012 ابريلفاق االقتصاد العالمي، آصندوق النقد الدولي، : المصدر         
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  :النفطية الدولية  لتطوراتا 
تطورات اقتصادية وسياسية متتالية ومتشابكة كان لھا أثر كبير وواضح على  2011شھد عام 

بانطالق الربيع العربي الذي بدأ تأثيره على  2011فكانت بداية عام  ،سوق النفط العالمي

ً  السوق النفطي مخاوف اضطراب تدفق النفط الخام  تعند اندالع الثورة المصرية وبدأ واضحا

  .حوض البحر المتوسط عن طريق قناة السويس إلىمن الخليج العربي 

  

لعالمي فمنذ اندالعھا قفزت على سوق النفط ا األكبروبطبيعة الحال كانت الثورة الليبية المؤثر 

منذ الربع الثالث من عام تشھده الذي لم والنفط الخام فوق سعر المائة دوالر للبرميل  أسعار

 ،المفقود من الخام الليبي نتاجاإلوعلى الرغم من محاولة البلدان المصدرة للنفط تغطية . 2008

فقد  ،اندالع الثورة الليبية إلىباإلضافة . أسعارهساعد في تخفيض تلم  أن ھذه المحاوالت إال

النفط فوق حاجز المائة  أسعارانفجار المفاعل النووي لفوكوشيما في اليابان في بقاء ساعد 

للحد  األجلمتوسطة وقصيرة  إجراءاتدوالر لكل برميل جراء  اتخاذ العديد من الدول الغربية 

التوتر  نأكما  ،لطاقة العضويةمن استعمال الطاقة النووية كمصدر للطاقة واالتجاه لمصادر ا

 ةأكبر منطق(يراني مع المجتمع الدولي وحدوث بوادر اندالع حرب في الخليج العربي اإل

مرتفعة حتى بعد عودة النفط الليبي  سعاراألبقاء في ھي األخرى ساھمت ) مصدرة للنفط الخام

  .للسوق العالمية بحجمه شبه الطبيعي

  

لطبيعية التي ساھمت في حدوث تقلبات في السوق النفطي على الرغم من كل العوامل غير او

 أسعارمكانية تغير اتجاه إبدأت المؤشرات االقتصادية تدل على  2011إال أنه مع نھاية عام 

بلدان  إلى اومن بين ھذه المؤشرات تفاقم مشكلة الدين اليوناني وانتشارھ ،السالب إلىالنفط 

تخفيض ترتب عليه الذي  األمر ،األزمةمأمن من ھذه  في أنھااليورو األخرى التي كان يعتقد 

زادت كما  .وزيادة تكلفة االقتراض لھا األوروبي التصنيف االئتماني ألغلب بلدان االتحاد

 ،النظرة التشاؤمية للنمو االقتصادي في ھذه الدول إلىھذه البلدان تبعتھا االتي سياسات التقشف 

) للنفط األولالمستھلك (مو االقتصاد االمريكي انخفاض وتيرة ن ذلك فإن إلىباإلضافة 
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ً التي يمكن أن تؤثر  من بين تلك المؤثرات آسياوانخفاض نمو بلدان جنوب شرق  على سلبا

  .أسعار النفط

  

  :العرض  -
ً ارتفاع 2011سجل العرض العالمي من النفط الخام والغاز الطبيعي خالل عام  % 1.0بنسبة  ا

 86.5مليون برميل في اليوم مقابل  87.4ليوم ليبلغ في المتوسط مليون برميل في ا 0.9بمقدار 

وكان السبب الرئيسي وراء ارتفاع العرض العالمي  ،2010مليون برميل في اليوم في العام 

النفط الليبي الذي انقطع عن السوق العالمي خالل  إنتاجھو قرار منظمة األوبك تعويض 

ً السعودية األمن محاولة في ك الربعين الثاني والثالث من العام وذل عضاء اآلخرين وخصوصا

منظمة األقطار  إنتاجارتفع ، حيث ربيعموازنة قوى السوق النفطية التي تأثرت من الربيع ال

 إلى 2010مليون برميل في اليوم عام  34.2كمتوسط للعام من  ،)األوبك(المصدرة للنفط 

بكمية قدرھا %) 2.6(دل ارتفاع قدره بمع 2011في عام  مليون برميل في اليوم 35.1حوالي 

من قبل المنظمة  نتاجاإلمليون برميل في اليوم والسبب الرئيسي وراء ھذا االرتفاع  في  0.9

ونيجيريا  نتاجاإلالنفط من قبل العراق التي ال يشملھا نظام حصص  إنتاجھو زيادة معدالت 

خيرين بوتيرة سريعة لم بعين األلرالسوق العالمية في ا إلىعودة النفط الليبي  إلىباإلضافة 

السوق العالمية  إلىاألعضاء العائدين مع تمكن المنظمة من اتخاذ االجراء الالزم للتنسيق 

بالنسبة لمنتجي النفط الخام العالميين خارج  أما. ھم في الفترة السابقةإنتاجالمعوضين عن 

برميل في اليوم حيث عوضت  50.2ليبقى عند  2011في عام  مھإنتاجمنظمة األوبك فاستقر 

البلدان األخرى مثل بلدان  إنتاجأمريكا الشمالية وبلدان االتحاد السوفيتي السابق انخفاض 

أنه في  إلىشارة وتجدر اإل. لب المحلي للنفط الخامأوروبا الغربية التي عانت من انخفاض الط

 ،كازاخستان(باألخص النفط في بلدان االتحاد السوفيتي السابق و إنتاجحين كانت زيادة 

خيرة كانت زيادة الواليات النامي بشكل ملحوظ في السنوات األلتلبية الطلب المحلي ) أذربيجان

لغرض دعم وتيرة نمو االقتصاد  ةاألجلھا النفطي لغرض تھدئة أسواق النفط نتاجالمتحدة إل

السلطات  مريكي الخارج من نمط الركود االقتصادي في أخر ثالث سنوات كما استغلتاأل

بشأن  األسواقاألمريكية في ھذا الصدد مخزونھا النفطي االستراتيجي لمحاولة تھدئة قلق 
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ن مليون برميل لم يساعد االنخفاض والذي قدر بثالثة وثمانيالعرض العالمي للنفط ولكن ھذا 

ة مرتفعة بحجة أن الواليات األجل سعارالفورية للنفط بسبب بقاء األ سعارفي انخفاض األ

  . لمتحدة ستتجه في المستقبل لتعويض ھذا الفاقد في المخزونا

  

  :الطلب  -
مليون  87.8 إلىليصل % 1.0ارتفع الطلب العالمي على النفط الخام والغاز المسال بنسبة  

وكان  ،2010مليون برميل في اليوم خالل عام  87.0مقابل  2011برميل في اليوم في عام 

يادة الصين ھو المكون الرئيسي الرتفاع الطلب العالمي على بق آسياطلب بلدان شرق  عارتفا

النفط الخام والغاز المسال حيث كان متوسط الطلب اليومي في البلدان خارج منظمة التعاون 

مليون برميل في  40.8مقابل  ،2011مليون برميل في عام  42.0االقتصادي والتنمية عند 

ً معدل  2010اليوم خالل عام  مليون  1.2بكمية ارتفاع قدرھا % 2.9قدره رتفاع امحققا

ارتفاع طلب النفط في بلدان  إلىمليون برميل من كمية االرتفاع تؤول  0.8وما يقارب , برميل

  .2011اقتصادھا في النمو خالل عام  استمر التي آسياجنوب شرق 

  
شرق كان السبب الرئيسي وراء امتصاص تأثير ارتفاع الطلب النفطي في بلدان جنوب وقد 

ھو انخفاض الطلب من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التي انخفض طلبھا على  آسيا

  . مليون برميل في اليوم 0.4النفط بكمية 
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  العرض العالمي للنفط الخام والغاز المسال) :  8(جدول رقم 
  "اليوم  فيمليون برميل " 

 2010 المنطقة
متوسط  2011

عام 
2011 

معدل 
 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول النمو

 0.5 20.1 20.5 19.9 19.8 20.1 20.0 :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -1

 3.3 15.5 16.0 15.5 15.2 15.3 15.0 أمريكا الشمالية 

 6.8- 4.1 4.1 3.9 4.1 4.3 4.4 أوروبا

 16.7- 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 دول المحيط الھادي

  0.3- 30.1 29.9 30.1 30.1 30.5 30.2 :دول خارج المنظمة منھا  -2

  0.8 13.3 13.2 13.2 13.3 13.3 13.2 االتحاد السوفيتي السابق 

  0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 أوروبا الشرقية 

 0.0 4.1 4.0 4.1 4.2 4.2 4.1 الصين

 2.7- 3.6 3.6 3.6 3.5 3.7 3.7 سيوية أخرىآدول 

  0.0 4.7 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 أمريكا الالتينية

 5.6- 1.7 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 الشرق األوسط

 0.0 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 إفريقيا

  2.6 35.1 35.8 35.3 34.5 34.7 34.2 منظمة األوبك -3

 1.7 29.8 30.4 29.9 29.2 29.6 29.3  نفط خام            

  8.2 5.3 5.4 5.4 5.3  5.1  4.9  غاز مسال            

  0.03 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 عائدات التكرير -4

 1.0 87.4 88.3 87.4 86.5 87.4 86.5 مجموع العرض العالمي

Source: OPEC Oil Market Report, March, June 2012. 
  .2012 النفط، مارس، يونيو أسواقمنظمة الدول المصدرة للنفط، تقرير : المصدر
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  الطلب العالمي على النفط الخام والغاز المسال) : 9(جدول رقم 

  "اليوم  فيمليون برميل " 

 2010 المنطقة
متوسط  2011

عام 
2011 

معدل 
 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول النمو

 0.8- 45.8 46.1 46.1 44.6 46.3 46.2 :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية . 1

 0.9- 23.6 23.4 23.6 23.4 23.8 23.8 أمريكا الشمالية 

 1.65- 14.3 14.3 14.8 14.1 14.2 14.6 أوروبا الغربية

 0.9 7.9 8.4 7.7 7.1 8.4 7.8 دول المحيط الھادي

 2.9 42.0 42.7 42.3 41.8 41.2 40.8 :دول خارج المنظمة منھا  -2

 2.2 4.2 4.5 4.4 4.0 4.1 4.1 االتحاد السوفيتي السابق 

 0.3 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 باقي أوروبا 

 5.1 9.4 9.6 9.4 9.5 9.1 8.9 الصين

 2.8 10.5 10.6 10.4 10.5 10.3 10.2 سيوية أخرىآدول 

 3.0 6.4 6.4 6.5 6.3 6.2 6.2 الالتينية أمريكا

 2.4 7.5 7.4 7.7 7.4 7.3 7.3 الشرق األوسط

 0.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 إفريقيا

 1.0 87.8 88.8 88.4 86.4 87.5 87.0 مجموع الطلب العالمي
  .المصدر السابق : المصدر   
  
  

 
  والطلب العالمي على النفط الخام والغاز المسالالعالمي العرض ) : 3(شكل 
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  :سعاراأل -
ً ارتفاع 2011شھد عام  ً ملحوظ ا ة أوبك خالل عام سل أسعارالنفط الخام، حيث ارتفعت  سعارأل ا

ارتفاع دوالراً للبرميل محققة بذلك معدل  107.4 إلىدوالراً للبرميل لتصل  30.1بنحو  2011

االنخفاض  إلى سعاراأل تاتجھ 2011من الربع الثالث لعام  اءً ابتد ، إال انه %38.6قدره 

ضع و إلى 2011في النصف الثاني من عام  األوروبيزمة الدين التدريجي نتيجة وصول أ

وزيادة  األوروبيبلدان االتحاد لمعظم تخفيض التصنيف االئتماني  إلىاألمر الذي أدى متأزم 

سيصعب على ھذه الحكومات محاولة تحفيز مما سعر الفائدة للسندات الحكومية في ھذه الدول 

كمعدالت النمو في  ةمع بروز مؤشرات اقتصادية دون التوقعات المنتظرخصوصاً  ،اقتصاداتھا

التي كانت ) إفريقياوجنوب  ،الصين ،الھند ،روسيا، البرازيل( BRICSن مجموعة بلدا

في الواليات المتحدة للجدل كما كان . المحرك الرئيسي لمعدالت النمو العالمية في العقد السابق

 اً بخصوص الدين العام وتخفيض تصنيفھا من إحدى وكاالت التصنيف االئتماني العالمية مؤشر

 المنتجة أعضاء منظمة األقطار إنتاجأن زيادة  إلىباإلضافة  .واق العالميةغير محفز لألس

بخصوص ليبيا والعراق والسعودية كانت ذات تأثير واضح على  ،)األوبك(المصدرة للنفط و

من العرض % 40النفط الخام االتجاه التنازلي خصوصاً أن المنظمة تمتلك حصة  أسعاراتخاذ 

  .العالمي 
  النفط الخام أسعارمتوسط ) : 10(قم دول رج

  "دوالراً للبرميل "                                                               
  

  . 2012مارس  – 3العدد  –38السنة  –النشرة الشھرية ) أ وابك (منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط : المصدر              

 سلة أوبك السنة
2010:  
 75.4 الربع األول         
 76.6  الربع الثاني         
 73.8  الربع الثالث        
 83.8  الربع الرابع         

 77.5  العاممتوسط 
2011:  
 101.0 الربع األول         
 112.3  الربع الثاني         
 108.5  الربع الثالث        
 107.9  الربع الرابع         

 107.4 متوسط العام
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  التطورات االقتصادية العربية: ثانياً 
  

  

وتيرة النمو االقتصادي القوي في المنطقة تراجعت  في ظل تراجع أداء االقتصاد العالمي،

 فعلى صعيد المؤشرات االفتصادية،. العربية وتراجعت معدالته بصورة مقبولة بوجه عام

نموا مقبوال في  2012ر الصادرة في يناي، لصندوق النقد الدولي األوليةعكست التقديرات 

لك كمحصلة ذو ،2010للعام % 4.1مقارنة بنحو % 3.1بلغ  2011االقتصاد العربي لعام 

وتسجيل البعض  ،%18.7و %5.7دول بمعدالت مرتفعة نسبيا تراوحت ما بين  اربعلنمو 

لك في مقابل ذو ،%3.0وباقي الدول معدالت تقل عن % 4.0بلغت معدالت نمو  األخر

عن  معدل النمو في الدول العربية يقلالتوالي  ىوللعام الثاني عل .دول ثالث اتج فيانكماش الن

ً النمو في مجموعة الدول النامية معمعدل    .ا

سعار ألمعبرا عنھا بالرقم القياسي  األسعارما يتعلق بمعدالت التضخم أو مستويات في أما

% 10.6ربية بدرجة واضحة ليبلغ ، فقد ارتفع المتوسط في الدول الع)متوسط الفترة(المستھلك 

لك ارتفاع معدالت ذوساھم في  ،2010عام خالل % 7.4، مقارنة بمعدل بلغ 2011خالل 

 ،المعروض في المحلي واالنخفاض اإلنتاجكلي بصورة طبيعية في ظل تراجع الالطلب المحلي 

 ً ً أالدول التي شھدت  فيوخصوصا رة الواردات وذلك بالتزامن مع ارتفاع فاتو ،سياسية حداثا

ملحوظ مقارنة  شكلالمستوردة ب األساسيةو األوليةالعالمية لبعض السلع  األسعارنتيجة ارتفاع 

  . 2010سعار عام أب

 فيالجاري في معظم دول المنطقة والتي ظھرت  اإلنفاق يوقد ساھمت سياسات التوسع ف

تحفيز مستويات  فيية دعم الدخول وزيادة الرواتب والمنح االجتماعمثل صورة برامج متعددة 

في المقابل و .الطلب المحلي لتعويض تراجع معدالت نمو االئتمان الموجه للقطاع الخاص

ن بعض أالدول غير النفطية بشكل عام، غير  فياري مالمالي االستث اإلنفاقتراجعت معدالت 

 تلجأ في وقت مبكر عن الدولقد الدول وخاصة بعض الدول العربية المستوردة للنفط، 

لظھور بوادر للضغوط التضخمية أو نتيجة كثر تشدداً أقتصادية اانتھاج سياسات  إلى، ىاألخر

ة لسد العجز المتصاعد في موازناتھا العمومية وموازين يلعدم توافر موارد مالية اضاف

  .مدفوعاتھا 
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ً شھد تباين 2011ن عام أوفيما يتعلق باألداء الخارجي فمن المالحظ  ً واضح ا لدول في أداء ا ا

النفط في تحسن اسعار فعلى صعيد الدول النفطية ساھم انتعاش ، النفطية والدول غير النفطية

فيما عدا  نفطملحوظ في فائض الحسابات الجارية وموازين مدفوعات الدول العربية المصدرة لل

ً في ، ليبيا  داء الحساب الجاري وميزانأوفي المقابل شھدت معظم الدول غير النفطية تراجعا

المدفوعات وال سيما التي شھدت تطورات سياسية الفتة وذلك نتيجة انخفاض كبير في عائداتھا 

 األجنبيمن التصدير والسياحة وتحويالت العاملين وكذلك نتيجة التراجع في تدفقات االستثمار 

وتراجع احتياطياتھا  موالن بعض الدول عانت وتعاني من خروج روؤس األإالمباشر، بل 

إال أن المحصلة النھائية  عجز كبير، إلىئض ميزان مدفوعاتھا بشكل كبير بعد تحول فاالدولية 

ارتفاع االحتياطيات تفوق في شكل كانت  ،في الدول العربيةاالحتياطيات  إجماليعلى 

 ،2011مليار دوالر بنھاية عام  1018 إلىلتصل  ،فقط% 2.0للدول العربية بمعدل  ةجمالياإل

  . 2010الر بنھاية العام مليار دو 999مقابل 

مليار دوالر،  988.5ة للدول العربية بمقدار جماليوفي المقابل تراجعت المديونية الخارجية اإل

مليار دوالر عام  843.5 إلى 2010مليار دوالر عام  989.0وذلك من % 15أي بنسبة 

  .، خاصة بعد قيام عدد من الدول بسداد حصة كبيرة من مديونيتھا2011

  

انخفاض تدفقاته المتجھة  إلى األوليةتشير التقديرات ، المباشر األجنبييد االستثمار وعلى صع

مقارنة بنحو  2011عام خالل مليار دوالر  55لتبلغ نحو % 17الدول العربية بمعدل  إلى

العوامل : من اھمھا ،عدة عوامل إلىھذا التراجع  ى، ويعز2010مليار دوالر في عام  66.2

يما في الدول التي طالتھا وال س ،ا على مناخ االستثمار في المنطقة بشكل عامالسياسية وتأثيرھ

ً سلبوالتي أثرت حداث تلك األ وھو ما تؤكده وكاالت  .ة االجلوالمتوسط ةن القصيروعلى الديّ  ا

التصنيف االئتماني العالمية والتي قامت بعمليات مراجعة وخفض للتقييمات السيادية لعدد من 

  .2011خالل العام  الدول العربية

المتوفرة من  األوليةفحسب التقديرات ، وعلي صعيد حركة التجارة العربية للسلع والخدمات

من ، وذلك %18.5مليار دوالر وبنسبة  347مت بمقدار نمصادر صندوق النقد الدولي فقد 

  . 2011تريليون دوالر عام  2.2 إلى 2010تريليون دوالر عام  1.9
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مليار دوالر  237فقد ارتفعت بمقدار  ،رات العربية من السلع والخدماتعلى صعيد الصاد أما

ھذا ، ويعود مليار دوالر 1278.3 إلى 2010مليار دوالر عام  1041.0من  %22.8وبنسبة 

وفي المقابل ارتفعت الواردات العربية من السلع   .النفط وصادراته أسعارارتفاع  إليالنمو 

 إلى 2010مليار دوالر عام  836من % 13.0الر وبنسبة مليار دو 110والخدمات بمقدار 

  . 2011مليار دوالر عام  945.8

 

، 2011وفيما يتعلق بنشاط الھيئات المالية العربية ودورھا في االقتصادات العربية خالل عام 

  :يمكن توضيح ذلك فيما يلي

  : صندوق النقد العربي . 1
نشائه إشاطه في المجاالت التي حددتھا اتفاقية بتطوير وتوسيع ن 2011قام الصندوق خالل عام 

 ،فيھاوما تمليه متطلبات التنمية المحلية  ،األعضاءما تقتضيه االحتياجات المتغيرة للدول ل اوفق

قام الصندوق باالستجابة لطلبات اإلطار  ھذا فيو. والتطورات في البيئة االقتصادية الدولية

بتقديم الدعم المادي بالشكل السريع وبالقدر الذي في ھذه المرحلة الصعبة  األعضاءالدول 

ومن خالل  ،ية المتعددة للصندوقمن خالل النوافذ اإلقراض ،تسمح به الموارد المتاحة لديه

  .الدعم الذي يقدمه برنامج تمويل التجارة العربية للمصدرين والمستوردين في الدول العربية 

 ةإجماليقروض جديدة بقيمة ثالثة بمنح  2011ظل ھذا التوجه، قام الصندوق خالل عام  فيو

  .أمريكيدوالر مليون  535بلغت نحو 

بعة سير تنفيذ عدد من الدول العربية لمتا إلىيفاد بعثات مشاورات إ 2011وقد تم خالل عام 

  .من الصندوق طار القروض الممنوحة لتلك الدولبرامج االصالح في إ

نشاط قبول  فيتوظيف موارده الذاتية دوق على يعمل الصن ،مجال النشاط االستثماري فيو

، حيث حافظ مؤسسات المالية العربيةالالودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد و

فيه، كما  األعضاءرصدة عالية لھذا النشاط ليعكس استمرار ثقة الدول أالصندوق على مستوى 

المجمعة في  موالة العربية واألبرنامج تمويل التجار أموال إدارةواصل الصندوق نشاطه في 

لعاملين بالصندوق ، لصندوق التقاعد  أموالالحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة و

  . األعضاءمحافظ السندات لصالح الدول  إدارة إلى باإلضافة
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تقديم العون الفني الالزم  2011مجال المعونة الفنية، واصل الصندوق خالل عام  فيو

ات المشتركة بالتعاون مع المؤسسات الدولية رزية العربية من خالل المبادللمصارف المرك

ومركزيات المخاطر، ومبادرة  ،ومنھا مبادرة تطوير نظم االستعالم االئتماني ،ذات الصلة

قشة تنظيم ورش العمل والمؤتمرات لمنا إلى باإلضافةھذا . المضمون اإلقراضنظم تطوير 

  .فية المستجدةمختلف القضايا النقدية والمصر

  

في جھوده  2011المالية العربية، استمر الصندوق خالل عام  األوراق أسواقمجال  فيو

من خالل نشر البيانات المالية العربية  األوراق أسواقتوفير المعلومات حول  إلىالھادفة 

  .موقعه على شبكة االنترنت بالمالية العربية  باألسواقاليومية المتعلقة 

تواصلت خدمات التدريب التي يطلع بھا معھد السياسات االقتصادية التابع دريب، مجال الت فيو

حيث نظم المعھد دورات وندوات وحلقات عمل مشتركة مع العديد  2011للصندوق خالل عام 

من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية وبنك االحتياطي 

دورة خالل  15التدريبية  األنشطةبلغ عدد ، حيث التجارة العالميةومنظمة  مريكياألالفدرالي 

ً  398استفاد منھا  2011م عا   .متدربا

مجال اھتمامه المتواصل بتشجيع وتنمية المبادالت التجارية بين الدول  في، وأخرىومن جھة 

تمويل عالقات التعاون الوثيقة التي تربطه ببرنامج  2011العربية، واصل الصندوق خالل عام 

المتخصصة للبرنامج والمتعلقة بالشؤون  خدماتهالتجارة العربية، واستمر خالل العام في تقديم 

  .ومتابعة محافظه االستثمارية إدارة إلى باإلضافةوالتدقيق الداخلي،  واإلداريةالقانونية 
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  2011.12.31المركز المالي الموحد لصندوق النقد العربي كما ھو في ) :11(جدول رقم 

  
  

  "لف دينار عربي حسابيباأل"                                                                                 

  2011  2010  البند

  3,340,499  3,115,262  الموجودات إجمالي

  986,098  958,121  حقوق المساهمين إجمالي

  76,444  75,855   ين في المؤسسات التابعةخر اآلحقوق المساهمين 

  2277,957  2,081,286  المطلوبات إجمالي

  3340,499  3,115,262  حقوق المساهمين والمطلوبات إجمالي
  .أمريكيدوالر  4.6، أو ما يعادل وحدات حقوق سحب خاصة 3= الدينار العربي الحسابي     
  .2011صندوق النقد العربي، أبوظبي، التقرير السنوي لعام : المصدر     
  
  
  :االقتصادي واالجتماعي  لإلنماءالصندوق العربي .2

مشاريع التي تحظى بأولوية لل هدعمنمائي ونشاطه اإل 2011الصندوق العربي خالل عام تابع

كما واصل اھتمامه في الدول العربية، االقتصادية واالجتماعية في خطط وبرامج التنمية عالية 

بھدف توفير الخدمات  األساسيةريع البنية بتمويل مشاھذا العام لي اإلقراضالبرنامج ب

ية وتخفيض العجز القائم بھا في بعض الدول وتھيئة المناخ اإلنتاجالضرورية وزيادة طاقاتھا 

المناسب لتشجيع االستثمارات الجديدة وتطوير المشاريع القائمة في الدول العربية، كما استمر 

الدراسات  إعداددريب وتطوير المھارات والصندوق في تقديم المعونات والدعم المؤسسي والت

  . العامة والبحوث

 12 نحو 2012 وقد بلغ عدد القروض التي قدمھا الصندوق العربي للقطاع العام خالل عام

ً بقيمة   أسھمتدول عربية  تسمليون دوالر، استفادت منھا  1236 تقدر بنحو ةإجماليقرضا

ً  12تمويل  في الصندوق العربي في تمويلھا،  أسھمن مشاريع سبق أ خمسة، منھا مشروعا

مليار دوالر،  6.5ة لھذه المشاريع بحوالي جماليمشاريع جديدة قدرت التكاليف اإل سبعةو

كان ، و%19.4تكلفة تلك المشاريع حوالي  إجمالي إلىوبلغت نسبة مساھمة القروض المقدمة 

، تليھا خالل العام القروض المقدمة إجماليمن % 41.8مشاريع الطاقة والكھرباء نصيب 
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الزراعة والتنمية الريفية مشاريع ، ثم %32.3التي خصص لھا  مشاريع النقل واالتصاالت

  %.8.8مشاريع الخدمات االجتماعية و% 14.7

بلغ المجموع التراكمي للقروض التي قدمھا الصندوق العربي للقطاعين العام  أخرىومن ناحية 

ً بلغت قيمتھا اإل 580ى نھاية العام وحت 1974والخاص، منذ بدء عملياته عام  ة جماليقرضا

دولة عربية، وغطت نحو  17مشروعاً في  487في تمويل  أسھمتمليار دوالر،  26.2حوالي 

المرتبة  األساسيةمشاريع البنية  احتلتوقد . ة للمشاريع الممولةجماليمن التكلفة اإل% 25.8

 إجماليمن % 69.3رة، إذ بلغ نصيبھا حوالي في قائمة المشاريع الممولة خالل تلك الفت األولى

 ومشاريع قطاعات الخدمات االجتماعية .%21.0ية بنسبة اإلنتاجمشاريع التليھا  ،القروض

السحوبات من  إجمالي، وبلغ %2.3ى بنسبة حوالي األخروالقطاعات  ،%7.4بنسبة حوالي 

من القروض % 79.3مليار دوالر، أي نحو  17.8تلك القروض حتى نھاية العام حوالي

  .المنفذة

بلغ العدد التراكمي ، حيث 2001في تمويل القطاع الخاص منذ عام الصندوق العربي وقد بدأ  

ً بقيمة  12 نحوالقطاع ھذا  إلىللقروض المقدمة  مليون دوالر، 175.6 قدرھا ةإجماليقرضا

ل خمس كما ساھم الصندوق العربي في رأس ما. مشاريع في خمس دول عربية  10لتمويل 

   .مليون دوالر 85.5قدره  إجماليشركات تابعة للقطاع الخاص، بمبلغ 

مليون دوالر  500.0قروض بقيمة  8من المجموع التراكمي للقروض بعدد  ليبياوقد استفادت 

مليون دوالر، وقد خصص معظم ھذه القروض لقطاع الطاقة  466.5سحب منھا ما قيمته 

في حين خصص الباقي لكل من قطاع الصناعة  ،الراليين دوم 446.5والكھرباء أي نحو 

  .والتعدين وقطاع االتصاالت

معونة  13نحو  2011وبلغ عدد المعونات القومية التي قدمھا الصندوق العربي خالل ھذا عام 

منھا ألنشطة % 55.6مليون دوالر، خصص منھا نحو  5.0ة حوالي جماليقومية قيمتھا اإل

وتحسين قدرات  األعضاءير كفاءة أداء مؤسسات الدول الدعم المؤسسي والتدريب لتطو

للدراسات % 21.4لعقد الندوات والمؤتمرات، ونحو% 23.0ومھارات العاملين فيھا، وحوالي 

ة جمالي، بلغت قيمتھا اإل2010معونة قطرية وقومية خالل عام  37العامة والبحوث، مقابل 

مليون دوالر،  44.0 قدرھا ةإجمالية معونة قطرية بقيم 24مليون دوالر منھا  48.7حوالي 
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ألنشطة الدعم المؤسسي % 32.3لتنفيذ برامج طارئة ونحو% 65.2 منھا نحو خصص

   ..والتدريب

 وبلغ العدد التراكمي للمعونات التي قدمھا الصندوق العربي منذ بداية نشاطه وحتى نھاية العام

معونة  516ون دوالر، منھا ملي 640.0حوالي  ةإجماليمعونة بقيمة  983 موضوع التقرير

حوالي  ةإجماليمعونة قومية بقيمة  467مليون دوالر و 445.0 قدرھا ةإجماليقطرية بقيمة 

  .%77.9مليون دوالر، وبلغت نسبة السحوبات من صافي قيمة ھذه المعونات حوالي  195.5

      
  صادي واالجتماعينماء االقتلإل المالية عن الصندوق العربي البياناتأھم ) :12(جدول رقم 

  2011.12.31كما في  
  

  

  "كويتي مليون دينار"                                                                 

  القيمة  البيان

 2000.0  رأس المال

 2717.2  مجموع الموارد

   :القروض

 12  عدد اتفاقيات القروض الموقعة خالل العام

 340.0  ض الموقعة خالل العامقيمة اتفاقيات القرو  إجمالي

 580  للقروض جماليالعدد اإل

 7219.1  التراكمي للقروض الموقعة جمالياإل

 4870.1  التراكمي للسحوبات من القروض جمالياإل

 2374.6  التراكمي لالقساط المسددة  جمالياإل

 2495.5  الدين القائم إجمالي

   :معوناتال

 983  للمعونات جماليالعدد اإل

 175.9  التراكمي للمعونات المعتمدة جمالياإل

 137.0  متراكم السحوبات من الموعونات إجمالي
  .أمريكيدوالر  3.636= دينار كويتي واحد 

  .2011 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، الكويت، التقرير السنوي لعام: المصدر
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  :ادرات المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الص. 3
  

 نحو 2011عام خالل  برمتھا المؤسسةالتي أ الضمانلمحفظة عقود  ةجماليبلغت القيمة اإل

عام خالل  أمريكيمليون دوالر  1197.4مقارنة بحوالي   أمريكيدوالر  مليون 1440.8

  % .20.08 انسبتھ بزيادة، أي  2010

  

  :االستثمار عقود ضمان -
 أمريكيمليون دوالر  302.2نحو  2011رمة خالل عام االستثمار المببلغت قيمة عقود ضمان 

  . ة لمحفظة عقود الضمانجماليمن القيمة اإل% 21.0تمثل ما نسبته 

  

  : إعادة التأمين الوارد عقود -
مين النسبية واالختيارية إعادة التأبلغت قيمة العمليات المسندة للمؤسسة بموجب اتفاقيات 

ة لمحفظة عقود جماليمن القيمة اإل% 15.0نسبته ، تمثل ما أمريكيمليون دوالر  210.8

   .الضمان

المؤسسة خالل العام مستثمرون ومصدرون من الضمانات التي تقدمھا ھذا وقد استفاد من 

المملكة العربية جاءت في مقدمتھا وعدد من المصارف العربية والمشتركة دولة عربية ) 13(

  .% 4.5والجمھورية التونسية  ،%22.2 السعودية% 37.5 الكويت، %33.6السعودية بنسبة 

دولة عربية  16دولة، منھا  63وبلغ عدد الدول المضيفة لالستثمار أو المستوردة للسلع 

، السعودية %10.4 السودانجمھورية ، %12.1رات العربية المتحدة بنسبةمااإلتصدرتھا 

   %.4.2 ، وجمھورية مصر العربية%5.1سوريا ، %5.3الكويت ، %5.8 ليبياو، 8.6%
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  القطاع الحقيقي: أوالً 
  

  :الحقيقي  جماليالناتج المحلي اإل
الحقيقي قد سجل تراجعا ملحوظاً  جماليأظھرت البيانات األولية المتوفرة أن الناتج المحلي اإل

 سعاربلغت قيمة الناتج باأل، حيث 2010خالل عام مقارنة بما كان عليه  2011عام خالل 

بلغ لت 2010مليار دينار خالل عام  52.0ار دينار مقابل ملي 20.1نحو) 2003أسعار(الثابتة 

خالل عام % 3.0، مقارنة بنسبة نمو %61.3نحو  2011نسبته االنكماش في الناتج خالل عام 

مليار دينار في عام  22.7قيمة الناتج المحلي النفطي من  انخفاض إلىويرجع ذلك ، 2010

، كما %72.0بلغت نحو انخفاضوبنسبة  ،2011مليار دينار في عام  6.5حوالي  إلى 2010

مليار دينار في عام  13.6حوالي  إلىمليار دينار  28.6تراجع الناتج المحلي غير النفطي من 

  %.52.5بلغت  انخفاض، وبنسبة 2011

، مقارنة بما كانت عليه في السنوات 2011ويعود تراجع معدالت النمو الحقيقية في العام 

استخراج النفط  والغاز الطبيعي  أنشطةبير في معدالت النمو في الك نخفاضاال إلىالماضية 

، والذي كان نتيجة طبيعية لتراجع الكميات المنتجة من النفط الخام بسبب %72.0بحوالي 

 إلىوالتي أدت  2011خالل عام فبراير  17األحداث التي شھدتھا البالد إبان اندالع ثورة 

وكذلك الحال بالنسبة للقطاعات االقتصادية  الليبية، ئانتوقف تصدير النفط الخام من اغلب المو

 ، وقد تركز ھذا التراجع في%52.5غير النفطية فقد سجلت معدالت نمو منخفضة بلغت نحو

وقطاعي التعدين   %81.0 بنسبة قطاع الفنادق والمطاعم معدل نمو كل من انخفاض

، كما %77.0التحويلية بنسبة ، وقطاع الصناعة %79.0والمحاجر، وقطاع اإلنشاءات بنسبة 

من قطاع التعليم، وقطاع الصحة والضمان االجتماعي، وقطاع  أيضا كالً  نخفاضاالطال 

على % 61.0، %64.0، %67.0إمدادات الكھرباء والغاز والمياه التي تراجعت بنسبة 

الح المركبات والسلع الشخصية التوالي بينما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإص

ً بنفس النسبة انخفاض خرىالخدمات المجتمعية والشخصية األ أنشطةسرية وقطاع ألوا ا

وقطاع % 58بلغت  انخفاض ، في حين سجل قطاع النقل والتخزين واالتصاالت نسبة59.0%

وقطاع الوساطة المالية نسبًة % 52 المشاريع التجارية أنشطةالعقارية وااليجارية و نشطةاأل
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الوحيد الذي حقق نمو موجب ھو قطاع اإلدارة العامة والدفاع  ، وكان القطاع%46 بلغت

 %.1.4بلغت نسبته  اً والضمان االجتماعي اإلجباري الذي حقق نمو

الحقيقي، فقد شكلت  جمالياالقتصادية في الناتج المحلي اإل نشطةفيما يتعلق بمدى مساھمة األ 

الناتج  إجماليمن % 32.5بته استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ما نس أنشطةمساھمة 

النصيب األكبر أي ما  خرىالمحلي الحقيقي، في حين شكلت باقي القطاعات االقتصادية األ

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري  أنشطة، ويالحظ أن %67.5نسبته 

 نشطةة واأليجاريالعقارية واإل نشطةاتج، وشكلت األالن إجماليمن % 22.8شكلت ما نسبته 

، وشكل %8.1، في حين شكل قطاع النقل والتخزين واالتصاالت نسبة %13.7التجارية نسبة 

فيما تراوحت  ،%7.0نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والسلع الشخصية نسبة 

  %.4.0و% 0.1الحقيقي مابين  جماليمساھمة باقي القطاعات في الناتج المحلي اإل

، فقد انخفض متوسط 2011اش معدالت النمو في االقتصاد الوطني خالل عام ونظراً النكم

 3236 إلى 2010دينار في عام  8526الحقيقي من  جمالينصيب الفرد من الناتج المحلي اإل

  . 2011دينار خالل عام 
  

  :االسمي  جماليالناتج المحلي اإل
ً انخفاض 2011سجلت بيانات الناتج المحلي االسمي خالل عام  ليصل % 57.7بلغت نسبته  ا

ويعود ھذا التراجع . 2010مليون دينار خالل عام  102.5مليار دينار مقارنة بنحو  43.4 إلى

النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تراجعت قيمة الناتج  إنتاجالملحوظ في  نخفاضاال إلى

دينار في عام  مليار 19.0حوالي   إلى 2010مليار دينار في عام  60.8المحلي النفطي من 

مليار  41.7، كما تراجع الناتج المحلي غير النفطي من %68.7بلغ  انخفاضوبمعدل  2011

بلغت نسبته  انخفاض، وبمعدل 2011مليار دينار عام  24.4حوالي  إلى 2010دينار في عام 

41.6 .%  

د من متوسط نصيب الفر انخفاض إلىاالسمي  جماليوقد أدى التراجع في الناتج المحلي اإل

دينار خالل عام  6970 إلى، 2010دينار خالل عام  16809من  جماليالناتج المحلي اإل

2011.  
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  )2003عام  أسعارب(الحقيقي  جماليالناتج المحلي اإل) :  13( جدول رقم 
  "ارآلف دين"                                                                                            

 *2011 2010* 2009 النشاط االقتصادي
معدل 
 النمو

 - 69.0 553,407 1,785,185 1,800,950 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك  

 -72.0 6,546,292 23,379,613 22,487,696 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي  

 79.0- 37,539 178,755 169,516 التعدين والمحاجر  

 77.0- 601,629 2,615,780 2,584,731 ات التحويلية الصناع 

 61.0- 548,330 1,405,975 1,342,545 إمدادات الكھرباء والغاز والمياه  

 79.0- 808,524 3,850,116 3,638,614 اإلنشاءات  

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والسلع الشخصية  

 واألسرية 
3,247,724  3,460,206 1,418,684 -59.0 

 81.0- 32,422 170,643 160,795 الفنادق والمطاعم  

 58.0- 1,638,020 3,900,047 3,650,630 النقل والتخزين واالتصاالت  

 46.0- 551,479 1,021,258 961,165 الوساطة المالية  

 52.0- 2,763,952 5,758,234 5,420,256 المشاريع التجارية  أنشطةالعقارية وااليجارية و نشطةاأل 

 1.4 4,622,388 4,560,602 4,465,720 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري  

 67.0- 31,933.1 96,767.0 91,182 ** التعليم 

 64.0- 56,489.5 156,915.4 147,155 **  الصحة والعمل االجتماعي

 59.0- 25,439.2 62,046.8 58,687  خرىالخدمات المجتمعية والشخصية األ أنشطة 

 77.0- 90,206 392,200 373,081 الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة  

 61.3- 20,146,323 52,009,943 49,854,286 األساسية ويوزع بين  سعارباأل جماليالناتج المحلي اإل: 

 72.0- 6,546,292 23,379,613 22,487,696 ***المتعلقة بھما نشطةواأل استخراج النفط والغاز الطبيعي أنشطة

 52.5- 13,600,031 28,630,330 27,366,590  خرىاالقتصادية األ نشطةاأل 

  .للتخطيط   وزارة: المصدر 
  .بيانات أولية * 

  .اع تشمل القطاع األھلي فقط في حين تظھر خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع العام ضمن نشاط اإلدارة العامة والدف** 
  .تشمل المنتجات النفطية المكررة والبتر وكيماوية واللدائن المصنفة ضمن الصناعات التحويلية *** 
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  الحقيقي  جماليھيكل الناتج المحلي اإل) :  14( جدول رقم 
  " جمالينسبة من اإل"                                                                                                        

 *2011 2010* 2009 النشاط االقتصادي

 2.7 3.4 3.6 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك  

 32.3 44.6 45.1 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي  

 0.2 0.3 0.3 التعدين والمحاجر  

 3.0 5.0 5.2 الصناعات التحويلية  

 2.7 2.7 2.7 لمياه إمدادات الكھرباء والغاز وا 

 4.0 7.3 7.3 اإلنشاءات  

 7.0 6.6 6.5 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والسلع الشخصية واألسرية  

  0.2 0.3 0.3 الفنادق والمطاعم  

 8.1 7.4 7.3 النقل والتخزين واالتصاالت  

 2.7 1.9 1.9 الوساطة المالية  

 13.7 11.0 10.9 المشاريع التجارية  أنشطةالعقارية وااليجارية و نشطةاأل 

 22.8 8.7 9.0 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري  

 0.2 0.2 0.2 **  التعليم

 0.3 0.3 0.3 **  الصحة والعمل االجتماعي

 0.1 0.1 0.1  خرىالخدمات المجتمعية والشخصية األ أنشطة 

 0.4 0.7 0.7 رة غير مباشرة الخدمات المالية المحتسبة بصو 

 100.0 100.0 100.0 : األساسية ويوزع بين  سعارباأل جماليالناتج المحلي اإل

 32.5 45.0 45.1   ***   المتعلقة بھما نشطةواأل استخراج النفط والغاز الطبيعي أنشطة 

 67.5 55.0 54.9  خرىاالقتصادية األ نشطةاأل

    .المصدر السابق : المصدر 
  .يانات أولية ب* 

  .تشمل القطاع األھلي فقط في حين تظھر خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع العام ضمن نشاط اإلدارة العامة والدفاع ** 
  .تشمل المنتجات النفطية المكررة والبتر وكيماوية واللدائن المصنفة ضمن الصناعات التحويلية *** 

  
  الحقيقي جماليرد من الناتج المحلي اإلمتوسط نصيب الف) :  15( جدول رقم 

  

  الحقيقي جماليالناتج المحلي اإل  السنوات
  "مليـون دينار" 

  *عدد السكان
  " باأللف " 

  متوسط نصيب الفرد
  "بالدينار" 

2009 49,854,286  5978   8,339.63  
2010 52,009,943 6100   8,526.22  
2011 20,146,323 6224   3,236.88  

  .ات تقدير* 
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  االسمي جماليالناتج المحلي اإل) :  16( جدول رقم 
  "آلف دينار"                                                                                                                    

معدل  *2011 2010* 2009 النشاط االقتصادي
 النمو

 66.8- 844,306 2,543,640 2,382,700 صيد األسماك الزراعة والصيد والحراجة و 

 68.7- 19,008,000 60,814,454 47,087,053 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي  

 58.3- 64,778 155,280 144,102 التعدين والمحاجر  

 83.2- 978,039 5,809,519 5,447,633 الصناعات التحويلية  

 60.5- 561,241 1,420,517 1,334,615 المياه امدادات الكھرباء والغاز و 

 82.7- 1,391,678 8,066,777 7,577,498 نشاءات اإل 

صالح المركبات والسلع الشخصية إتجارة الجملة والتجزئة و 

 واألسرية 
4,092,667 4,388,075 2,873,758 -34.5 

 77.5- 49,465 219,372 205,356 الفنادق والمطاعم  

 25.1- 3,317,699 4,432,108 4,125,827 ن واالتصاالت النقل والتخزي 

 40.9- 745,911 1,262,011 1,181,849 الوساطة المالية  

 77.3- 1,506,354 6,636,387 6,154,776 المشاريع التجارية  أنشطةالعقارية وااليجارية و نشطةاأل 

 72.8- 12,319,265 7,128,771 6,870,800 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري  

 71.8- 39,805 141,366 133,844 ** التعليم 

 50.3- 87,063 175,074 164,698 ** الصحة والعمل االجتماعي 

 65.7- 33,739 98,240 91,026  خرىالخدمات المجتمعية والشخصية األ أنشطة 

 42.1- 435,989 753,365.6 705,512 الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة  

 57.7- 43,385,112.2 102,538,225.1 86,288,931 :األساسية ويوزع بين سعارباأل جماليالناتج المحلي اإل

المتعلقة  نشطةواأل استخراج النفط والغاز الطبيعي أنشطة  

 ***   بھما
47,087,053 60,814,454.4 19,008,000.0 -68.7 

 41.6- 24,377,112.2 41,723,770.7 39,201,878  خرىاإلقتصادية األ نشطةاأل 

  .المصدر السابق : المصدر 
  .بيانات أولية * 

  .تشمل القطاع األھلي فقط في حين تظھر خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع العام ضمن نشاط اإلدارة العامة والدفاع ** 
  .دائن المصنفة ضمن الصناعات التحويلية تشمل المنتجات النفطية المكررة والبتر وكيماوية والل*** 
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  االسمي جماليھيكل الناتج المحلي اإل) :  17( جدول رقم 
  " جمالينسبة من اإل" "                            

 *2011 2010* 2009 النشاط االقتصادي
 1.9 2.5 2.8 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك  
 43.4 58.9 54.6 ز الطبيعي استخراج النفط الخام والغا 

 0.1 0.2 0.2 التعدين والمحاجر  

 2.2 5.6 6.3 الصناعات التحويلية  

 1.3 1.4 1.5 إمدادات الكھرباء والغاز والمياه  

 3.2 7.8 8.8 اإلنشاءات  

 6.6 4.2 4.7 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والسلع الشخصية واألسرية  

 0.1 0.2 0.2 اعم الفنادق والمط 

 7.6 4.3 4.8 النقل والتخزين واالتصاالت  

 1.7 1.2 1.4 الوساطة المالية  

 3.4 6.4 7.1 المشاريع التجارية  أنشطةالعقارية وااليجارية و نشطةاأل 

 28.1 6.9 8.0 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري  

 0.1 0.1 0.2  ** التعليم

 0.2 0.2 0.2 ** والعمل االجتماعيالصحة  

 0.1 0.1 0.1  خرىالخدمات المجتمعية والشخصية األ أنشطة 

 0.1 0.7 0.8 الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة  

 100.0 100.0 100.0 :األساسية ويوزع بين   سعارباأل جماليالناتج المحلي اإل

 43.8 59.3 54.6 ***     المتعلقة بھما نشطةواأل استخراج النفط والغاز الطبيعي أنشطة
 56.2 40.7 45.4  خرىاالقتصادية األ نشطةاأل 

  .المصدر السابق : المصدر 
  .بيانات أولية * 

  .تشمل القطاع األھلي فقط في حين تظھر خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع العام ضمن نشاط اإلدارة العامة والدفاع ** 
  .المنتجات النفطية المكررة والبتر وكيماوية واللدائن المصنفة ضمن الصناعات التحويلية تشمل *** 

  

  
  االسمي جماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل) : 18(جدول رقم 

  

  الجارية سعارباأل جماليالناتج المحلي اإل  السنوات
  "دينارألف " 

  *عدد السكان
  " باأللف " 

  متوسط نصيب الفرد
  "بالدينـار" 

2009  86,288,931  5978 14,434.41 
2010  102,538,225.1 6100 16,809.55 
2011  43,385,112.2 6224 6,970.62 

  .تقديرات *
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  الحقيقي واالسمي جماليالناتج المحلي اإل) : 4(شكل 
  

1 1 6 , 6 3 9 , 6 1 7

5 0 , 2 2 8 , 7 2 4

8 6 , 2 8 8 , 9 3 1

4 9 , 8 5 4 , 2 8 6

1 0 2 , 5 3 8 , 2 2 5

5 2 , 0 0 9 , 9 4 3

0

2 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0
ار
دين

ف 
ألل
با

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10

السنوات

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
  

  
  :معدل التضخم 

ارتفاعا كبير في  2011المستھلك خالل عام  سعارأظھرت بيانات الرقم القياسي العام أل

، ھذا االرتفاع جاء نتيجة لألحداث التي مرت بھا ليبيا خالل ھذه الفترة، سعارالمستوى العام لأل

سجل معدل التضخم لمجموعة الخدمات حيث ، %15.9فقد بلغ معدل التضخم السنوي العام 

، وارتفاع مجموعة أثاث المسكن بنسبة 2011خالل عام % 50.8نسبة ارتفاع بالصحية 

مجموعة المواد الغذائية  في، و%22.7نسبة ب خرى، ومجموعة السلع والخدمات األ23.4%

، كما ارتفعت مجموعة المالبس واألقمشة واألحذية بنسبة %16.3والمشروبات والتبغ بنسبة 

، ولمجموعة النقل 2011خالل عام % 11.8ومجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة % 13.1

، ويعود %4.9ارتفاع مجموعة التعليم والثقافة والتسلية بنسبة ، و%9.2والمواصالت بنسبة 

فبراير في  17التداعيات التي صاحبت ثورة  إلىكافة السلع المشار إليھا  أسعاراالرتفاع في 

نقص المعروض من كافة السلع والخدمات ونزوح المواطنين  إلىكافة أرجاء ليبيا والتي أدت 

  .الدمناطق متعددة داخل وخارج الب إلى
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  المستھلك  سعارالرقم القياسي أل) :19(جدول رقم 

 )2003=100(  
  المعدل 2011 2010 الوزن المجموعات الرئيسية

 المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
  المالبس واألقمشة واألحذية

  السكن ومستلزماته
  أثاث المسكن

  العناية الصحية
  النقل والمواصالت
  لتسليةالتعليم والثقافة وا

  سلع وخدمات متفرقة

366  
73  
233  
59  
40  
112  
64  
53 

153.5  
106.8  
109.7  
99.6  
134.0  
136.7  
105.3  
132.3 

178.5  
120.8  
122.6  
122.9  
202.1  
149.2  
110.4  
162.4 

16.3  
13.1  
11.8  
23.4  
50.8  
9.2  
4.9  

22.7  
   150.4 129.8 1000 الرقم القياسي العام

   15.9 2.4 -  معدل التضخم السنوي
  العامة للمعلوماتالھيئة : المصدر          

  
  معدل التضخم السنوي) : 5(شكل 
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  :العاملون بالنشاط االقتصادي 
، فإن البيانات 2011ن بالنشاط االقتصادي خالل عام يعدم توفر بيانات عن العامل إلىر بالنظ

أظھرت أن  2009االقتصادية خالل عام  نشطةالمتاحة عن توزيع حجم االستخدام حسب األ

ألف عامل خالل عام  1426.2ألف عامل، مقابل  1477.8بلغ نحو  نشطةعدد العاملين بھذه األ

 نشطةوبتوزيع العاملين حسب األ% . 3.6ألف عامل أي ما نسبته  51.6، بارتفاع قدره 2008

إذ  حجم االستخدام، إجمالياالقتصادية يالحظ أن قطاع التعليم استحوذ على النصيب األكبر من 

، %27.6، يليه قطاع اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي بنسبة % 31.1شكل حوالي 
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، فيما شكلت باقي القطاعات % 7.0ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والخدمات المتصلة بنسبة 

لقطاع خدمات % 0.1لقطاع الصحة والعمل االجتماعي و% 5.1نسب مختلفة تراوحت ما بين 

  . باألسردمة المنزلية الخاصة الخ أفراد
  

   2009- 2008االقتصادية خالل الفترة  نشطةتوزيع حجم االستخدام حسب األ): 20(جدول رقم 
  

أقسام النشاط االقتصادي                                          
2008 2009  

عدد 
 العاملين

األھمية 
 النسبية

عدد 
 العاملين

األھمية 
 النسبية

  5.0  74321 5.0 71308 راعة والصيد واستغالل الغاباتالز

  0.2  3426 0.19 2710  صيد األسماك

  2.8  41490 2.5 35654  التعدين واستغالل المحاجر

  4.4  65200 4.6 65603  الصناعات التحولية

  3.4  50342 3.1 44211  الكھرباء والغاز والمياه

  2.4  36262 2.5 34941  التشييد والبناء

  7.0  102836 6.1 86996  لجملة والتجزئة والخدمات المتصلة بھاتجارة ا

  0.5  6786 0.5 6418  خدمات المطاعم والمقاھي والفنادق

  4.5  66026 4.6 66031 النقل والتخزين والمواصالت

  2.3  34557 2.1 29664  الوساطة المالية

  1.5  22545 1.3 18540  العقارات أنشطة

  27.6  408180 27.9 397898  مان االجتماعياإلدارة العامة والدفاع والض

  31.1  459745 32.0 456371  التعليم

  5.1  75443 5.4 77013  الصحة والعمل االجتماعي

  1.8  26789 1.6 22819  خدمات المجتمع والخدمات االجتماعية والشخصية

  0.1  916 0.3 4278  باألسرالخدمة المنزلية الخاصة  أفرادخدمات 

  0.2  2907 0.3 5705  المنظمات الدولية والسفارات أنشطةوغير مبينة  أنشطة

  100.0  1477771 100.0 1426159  المجموع
  .العامة للمعلوماتالھيئة : المصدر     
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  التطورات النفطية المحلية
  

ره من القطا 2011كان عام  ا كغي ع أطرافھ ى جمي ة عل نفط المحلي عات استثنائياً في صناعة ال

ة في البالد، خرىية األاالقتصاد وع  حيث تأثرت المواقع الحيوي من القطاع بشكل واضح ومتن

ي أدت ثار آمن  ام والت ىالحرب واالضطرابات التي مرت بھا البالد خالل الع  إغالق بعض إل

ة بشكل كامل وتوقف ال اآلبار ا، باإلضافة إنتاجنفطي ىھ ي لحقت ب إل ل األضرار الت خطوط نق

ا أدى واحل الشمالي من البلد الس إلىالمواد الخام  د مم اطق الوسطى من البل ىخصوصاً المن  إل

ام . المصانع التكريريةتوقف  وفيما يتعلق باالحتياطي النفطي لليبيا فقد شھد ارتفاعاً مع بداية الع

ول أي قبل إندالع االحداث وذلك نتيجة  2011 ى حق اكتشافات نفطية وغازية جديدة تنوعت عل

ن  ة وع ة مختلف ة نفطي اريين للمؤسس ب التج ركاء األجان ة أو الش ددة ليبي ركات متع ق ش طري

 1.6برميل من النفط الخام أي بزيادة قدرھا مليار  48.0 إلىالوطنية للنفط ليصل احتياطي ليبيا 

ار  ل وملي ي  54.66برمي از الطبيع ن الغ ب م دم مكع ون ق ه  18.68(بلي ب من دم مكع ون ق بلي

از الحر بليون قدم 35.97و, مصاحب للنفط ً ليشكل ثبات) مكعب من الغ اطي  ا في مستوى احتي

  .رنة بالعام السابقاالغاز الطبيعي مق
  

 :  المحلي من النفط الخام نتاجاإل -

ً انخفاض 2011النفط الخام خالل عام  إنتاجسجل  ً ملحوظ ا مليون برميل وبنسبة  437.5بمقدار  ا

ىليصل % 71.0بلغت  انخفاض ل، مق 178.7 إل ون برمي ل ملي ل خالل  616.2اب ون برمي ملي

ام  ذلك متوسط اإل2010ع اً ل اج، وانخفض تبع ومي  نت ىالي ام  0.49 إل ل خالل ع ون برمي ملي

و  2011 ة بنح ام  1.69مقارن الل ع ل خ ون برمي ط  ،2010ملي ان نم اجاإلوك ام  نت الل الع خ

ر  2011حيث شھدت األشھر األولى من عام  ،)U(مشابه لحرف  ً إنتاجأكث د  ،ا كوبع ت ذأخ ذل

د وفرض  نخفاضفي اال نتاجاإلكميات  اطق الشمالية من البل بسبب زيادة حدة الصراع في المن

ابقة اً األمم المتحدة عدد ة الس ى الحكوم ات عل ى ،من العقوب اجأن وصل  إل نفط  إنت ىال أدنى  إل

ً  34مستوياته خالل شھري يوليو وأغسطس عند مستوى  ا ل يومي ود في , ألف برمي م ليع ومن ث

اليومي مع نھاية  نتاجيقارب المليون برميل من اإل ما إلىبداية شھر سبتمبر ليصل  عتفاع ماالر

  .2011 العام
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والذي يبين ) 23(حسب الشركات المنتجة كما ھو مبين بالجدول رقم  نتاجأما بالنسبة لتوزيع اإل

ين الشركات المنتجة كن بشكل متساوٍ يلم  نتاجاإل إجماليفي  نخفاضأن اال ا، ب زال  فم شركة ت

ا إنتاجالخليج العربي تحتل المرتبة األولى ، حيث بلغ  ام ھ ون  50.2حوالي  2011خالل ع ملي

ادل أي ما برميل  اليمن % 28.1يع اكوس  إجم ة المنتجة، واحتلت شركة أك ) ريبسول(الكمي

ك ب اني وذل ا إنتاجالمركز الث ادل  38.4ھ ا يع ل، أي م ون برمي اليمن % 21.5ملي ة  إجم الكمي

نفط الم نفط(نتجة، أما شركة مليتة لل د احتلت المركز الثالث ب)  إيني لل ا إنتاجفق ون  30.4ھ ملي

ل  ا برمي ة و 26.9منھ ة اليابس ي المنطق ا ف ل منھ ون برمي ة  3.5ملي ي المنطق ل ف ون برمي ملي

ا شركة الواحة في المركز  إجماليمن % 17.0المغمورة وھو ما يشكل  الكمية المنتجة ، تليھ

 إنتاجمليون برميل وكان  20.8أي نحو  نتاجاإل إجماليمن % 11.6ث ساھمت بنحو الرابع حي

ر  ين انخفاضالشركة األكث د تراوحت مساھماتھا ب اقي الشركات فق ا ب ام، أم % 4.9اً خالل الع

  %. 67.7قدره  نتاجفي اإل انخفاضخالل نفس العام بمتوسط % 3.1و

  

ة ل واردة بالجدول أما فيما يخص نسبة مساھمة المؤسسة الوطني نفط في الشركات التشغيلية ال ل

ونظراً لعدم حدوث أي تغيرات في االتفاقيات المبرمة فيالحظ أن نسب المشاركة في ) 23(رقم 

الي ى النحو الت ين المؤسسة والشركاء األجانب واستمرت عل : رأس المال والتشغيل لم تتغير ب

لة حيث بلغت النسبة التشغيلية و النسبة المؤسسة تملك شركتي الخليج العربي وسرت ملكية كام

ا  ة فيھم مالية للمؤسس ركات%100.0الرأس ا الش روج : ، أم ة، الھ ا(الزويتين اكوس ) فيب وأك

، أما النسبة الرأسمالية في كل واحدة %88، فقد بلغت النسبة التشغيلية للمؤسسة فيھا )ريبسول(

نفط(، أما شركة مليتة للنفط %50منھا فقد بلغت  د بلغت النسبة التشغيلية للمؤسسة ) إيني لل فق

ي، %50، فيما بلغت النسبة الرأسمالية %85.5فيھا  ة في أو أم ف اقي الشركات والمتمثل ، أما ب

روك)إيني غاز(مليته للغاز  ال(، الواحة والمب ا )توت د بلغت النسبة التشغيلية للمؤسسة فيھ ، فق

ا % 50و% 59.2، 60%، 65% والي ، أم د بلغت في لكل منھا على الت النسبة الرأسمالية فق

  %.59.2، ما عدا شركة الواحة التي بلغت فيھا تلك النسبة %50كل واحدة منھا 
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  النفط الخام حسب الشركات إنتاجتوزيع ) : 21(جدول رقم 
  

  "مليون برميل "                                                                                    

  الشركات المنتجة
نسبة مساھمة المؤسسة الوطنية 

  2011  2010  %للنفط

من %  الكمية  رأسمالي  تشغيلي
  جمالياإل

  
  الكمية

من % 
  جمالياإل

  الخليج العربي
  الواحة 

  )ايني للنفط(مليتة للنفط 
  )ريبسول(أكاكوس 
  فنترسھال

  سرت 
  ) فيبا(الھروج 
  الزويتينة
  )توتال(المبروك 
  أو إم في

100.0  

59.2  

85.5  

88.8  

 -  

100.0  

88.0  

88.0  

50.0  

65.0  

100.0  

59.2  

50.0  

50.0  

 -  

100.0  

50.0  

50.0  

50.0  

50.0  

147.3 

124.6 

102.2 

117.1 

26.0  

31.7  

24.8  

20.9  

21.0  

0.4  

23.9  

20.2  

16.6  

19.0  

4.2  

5.2  

4.0  

3.4  

3.4  

0.1  

50.2 

20.8 

30.4  

38.4 

8.8 

5.5 

8.4 

7.7 

8.3 

0.04  

28.1 

11.6 

17.0  

21.5 

4.9 

3.1 

4.7 

4.3 

4.6 

0.02  
  100.0  178.7  100.0 616.2      المجموع
  0.49  1.69   اليومي نتاجمتوسط اإل

  .المؤسسة الوطنية للنفط : المصدر 
  
  
  :صادرات النفط الخام  -

يالحظ أن ) 24(من خالل البيانات المتوفرة عن كمية الصادرات النفطية في الجدول رقم 

التي والعقوبات الدولية  نتاجاإل نخفاضنتيجة ال خرىتأثرت ھي األالكميات المصدرة من النفط 

ً شھدت  فرضت على ليبيا وبعض المؤسسات العاملة بھا، حيث ، 2011حاد خالل عام تراجعا

، مسجلًة بذلك 2010مليون برميل في عام  491.1مليون برميل، مقابل  138.9 إلىلتصل 

ً انخفاض   %.71.7مليون برميل، بنسبة  352.2قدره  ا

، 2011وزيع كمية الصادرات النفطية حسب الشركات المصدرة خالل عام أما فيما يتعلق بت

، حيث بلغت در مجموعة الشركات المصدرة للنفطتزال تتصال فإن المؤسسة الوطنية للنفط 

  .الكميات المصدرة إجماليمن % 84.9مليون برميل، أي ما يعادل  117.9كمية صادراتھا 
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  حسب الشركاتتوزيع صادرات النفط ) : 22(جدول رقم 
  "مليون برميل "                                                                         

  2011 2010  الشركات 
  جماليمن اإل%   الكمية  جماليمن اإل%   الكمية

 المؤسسة الوطنية للنفط
  فنترسھال

  )إيني للنفط( مليتة للنفط 
  في. ام . أو

  )توتال(المبروك 
  )ريبسول(أكاكوس 

  ساجا
  ھسكى

  بتروكندا
  أي شمال إفريقيا.أن .أ 

  المؤسسة الوطنية للنفط الكورية
  اوكسيدنتال

  إميرادا
  ماراتون

  كونكوفيلبس

384.3 
26.4  
4.3  
4.3  
8.7  
5.0  
1.3  
0.1  
3.9  
1.2  
0.6  
1.8  
9.8  

19.8  
19.5 

75.8  
6.8  
1.1  
0.9  
1.9  
0.9  
0.4  
0.0  
0.6  
0.4  
0.2  
0.5  
2.1  
4.2  
4.2  

117.9
9.8 
1.1 

0.86 
1.4 
0.8 
0.0 

0.06 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
1.2 
2.3  
2.3 

84.9  
7.1  
0.8  
0.6  
1.0  
0.6  
0.0  

0.04  
0.4  
0.0  
0.0  
0.4  
0.9  
1.7  
1.7  

  100.0  138.9  100.0 491.1  المجموع
   0.38   1.34 متوسط الصادرات اليومي

      .المصدر السابق : المصدر 
  :النفط الخام  أسعار -

 إلىالنفط الليبي ليصل  أسعارارتفع متوسط  للنفط السوق العالميھا تطورات التي شھدللنظراً 

، %27.6حلية ليحقق نسبة نمو قدرھا متأثراً بالتطورات العالمية والم, دوالر للبرميل 101.42

  ):25(ويمكن مالحظة ذلك من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم 
  ام حسب نوع الخامالمحلية للنفط الخ سعارمتوسط األ) : 23(جدول رقم 

  "دوالراً لكل برميل "                                                                                            
  2011  2010 2009 2008 نوع الخـام

  البريقة 
  الزويتينة 

  سيرتكا 
  السدرة 

  ابوالطفل 
  السرير
  مسلة
  آمنة

  البوري
  الشرارة
  الجرف
  مليتة

97.7  
97.0  
96.5  
96.3  
97.9  
94.6  

 -  
95.9  
91.8  
99.8  
93.8  
98.7  

60.57  
61.75  
59.56  
60.13  
60.88  
60.03  
54.71  
60.44  
59.30  
62.69  
62.80  
62.59  

79.13  
79.62  
79.37  
78.28  
79.97  
78.60  
79.70  
79.34  
77.33  
81.20  
78.13  
79.80  

99.80  
104.72  
103.10  
98.75  
104.22  
100.05  
100.15  
103.12  
102.08  
102.21  
102.40  
101.25  

  101.42  79.46  61.44  96.4 المتوسط العام
  .المصدر السابق : المصدر        
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  :الغاز الطبيعي  إنتاج -
ً انخفاضليبيا في الغاز الطبيعي  إنتاج  شھد ً حداث المشار إليھا بسبب األ 2011خالل عام  ا ، سلفا

بمقدار  الغاز الطبيعي قد انخفض إنتاجأن ) 26(الجدول رقم  الواردة بياناتھر ظحيث ت

  1078.8مليار قدم مكعب، مقابل   738.9 إلىليصل % 31.5مليار قدم مكعب، بنسبة  339.9

ً لذلك انخفض متوسط اإل2010مليار قدم مكعب خالل عام   2.956اليومي من  نتاج، وتبعا

  . 2011مليار قدم مكعب خالل عام  2.025 إلى 2010مليار قدم مكعب خالل عام 
  الغاز الطبيعي نتاجوسط اليومي والمتوسط السنوي إلالمت) : 24(جدول رقم 

   

  السنوات
  )مليار قدم مكعب( نتاجاإل

 المتوسط السنوي المتوسط اليومي

2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011 

1.444  
2.097  
2.598  
2.807  
2.932 
2.837  
2.956  
2.025 

527.1  
765.4  
948.1  

1024.4  
    1070.1 

1035.5  
1078.8  
738.9 

  .المصدر السابق : المصدر    
  

  :المحلي من المشتقات النفطية  نتاجاإل -
ً انخفاض  2011شھد عام  المحلي من المشتقات النفطية وكما تشير البيانات الواردة  نتاجفي اإل ا

ألف  16424.1من انخفض المحلي من المشتقات النفطية قد  نتاجبأن اإل) 27(بالجدول رقم 

اً انخفاض،  مسجال 2011ألف طن متري خالل عام  5819.5 إلى 2010طن متري خالل عام 

نتيجة  ذلك كان %.64.6بلغت  انخفاضألف طن متري، بنسبة  10604.6قدره  نتاجفي اإل

طبيعية للتطورات المحلية التي بدورھا أثرت على مدخالت صناعة المشتقات النفطية المتمثلة 

كانت وقد  ،أخرىوتخريب مصانع التكرير من جھة في الغاز الطبيعي والنفط الخام من جھة 

ية خالل الشھرين األولين من العام نتاجصناعة تكرير المشتقات النفطية تعمل بكامل طاقتھا اإل

ألف طن متري شھرياً ومنذ اندالع النزاع بدأت الكميات المنتجة في  1406قدره  إنتاجبمتوسط 

ألف طن  48.9 إلىي شھر أغسطس لتصل أدنى مستوياتھا ف إلىأن وصلت  إلى نخفاضاال
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في االرتفاع نسبياً  نتاجومن ثم عاد اإلمن البالد مناطق حيوية  إلىمتري بسبب وصول النزاع 

كانت صناعة وقد  ،ألف طن متري في شھر ديسمبر من نفس العام 561.7 إلىأن يصل  إلى

ً وذلك بسبب محاولة كل من النظام اانخفاضالبنزين أقل الصناعات  لسابق والحالي تعويض ا

الكميات الموردة من الخارج التي توقفت لفترة طويلة من العام بسبب العقوبات المفروضة على 

  .النظام السابق

  المحلي من المشتقات النفطية  نتاجاإل) : 25(جدول رقم 
  "ألف طن متري "                                             

  المشتقات

2009  2010  2011  

  الكمية
من % 

  جمالياإل
  الكمية

من % 

  جمالياإل
  الكمية

من % 

  جمالياإل

  زيت الوقود الثقيل
  )ديزل ( زيت الغاز 

  نافتا 
  كيروسين بنوعيه

  95بنزين 
  غاز مسال 

6719.3  
4177.5  
2473.5  
1876.1  
751.0  
203.5  

41.5  
25.8  
15.3  
11.6  
4.6  
1.2  

7102.5  
4277.6 
2457.3 
1810.9 
585.4 
190.5  

43.2 
26.0 
15.0 
11.0 
3.6 
1.2  

2215.0  
1522.0 
648.6 
783.8 
569.2 
80.9  

38.1  
26.2  
11.1  
13.5  
9.8  
1.4  

  100.0  5819.5  100.0  16424.1  100.0  16200.9  إلىاالجم
  .المصدر السابق : المصدر 

  

  :المحلي من البتروكيماويات  نتاجاإل -
ألف طن  2274ر اقدمب نخفاضاال ىإل 2011المحلي للبتروكيماويات خالل عام  نتاجاتجه اإل 

 2707.2ألف طن متري، مقابل  433.2 إلى، لتصل %84.0قدرھا  انخفاضمتري ، بنسبة 

، واتضح من البيانات الواردة من المؤسسة الوطنية للنفط أن السبب  2010ألف طن خالل عام 

عام من ر مارس البتروكيماويات بشكل كامل منذ شھ إنتاجالحاد ھو توقف  نخفاضوراء ھذا اال

  .لألسباب التي سبق ذكرھا 2011
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  المحلي من البتر وكيماويات نتاجاإل) : 26(رقم جدول 
  "ألف طن متري "                                              

  المنتجات 
2009 2010  2011  

من%  الكمية
من %   الكمية  جمالياإل

من %   الكمية  جمالياإل
  جمالياإل

  االيوري
  الميثانول

  مونيااأل
  يثليناإل

  البروبلين
  الجازولين الحراري
  زيت وقود حراري

  خليط رباعي الكربون

777.8  
654.5  
638.3  
289.3  
169.6  
297.5  
35.6  

124.1  

26.0  
21.9  
21.4  
9.7  
5.7  
9.9  
1.2  
4.2  

854.7  
614.0  
571.9  
124.2  
158.6  
275.5  

 -  
108.3  

31.6  
22.7  
21.1  
4.6  
5.9  

10.2  
 -  

4.0  

116.1  
86.7  
84.9  
48.2  
28.6  
48.9  

 -  
19.9  

26.8  
20.0  
19.6  
11.1  
6.6  

11.3  
 - 

4.6  
  100.0  433.2  100.0  2707.2  100.0  2986.7  إلىاالجم
  .المصدر السابق : المصدر 

  
  

 : صادرات المنتجات النفطية والبتروكيماوية  -

 3432.5حوالي  2011الصادرات من المنتجات النفطية والبتروكيماوية خالل عام  إجماليبلغ 

ألف طن متري، أي بنسبة  3162.6ألف طن متري، شكلت منھا المنتجات النفطية ما قيمته 

من % 7.9ألف طن متري، أي بنسبة  269.6، فيما شكلت البتروكيماويات ما قيمته 92.1%

  .جمالياإل

ة الصادرات من المنتجات النفطي إجمالييالحظ أن ) 29(وعند تتبع بيانات الجدول رقم 

ً انخفاض والبتروكيماوية شھدت ً  ا ، ويعود ھذا  2010مقارنة بعام  2011خالل عام ملحوظا

المنتجات النفطية والبتروكيماوية بسبب األحداث السالف ذكرھا في  إنتاج إلى نخفاضاال

  .التقرير والعقوبات التي كانت مفروضة من قبل األمم المتحدة

  
  النفطية والبتر وكيماوية  الصادرات من المنتجات) : 27(جدول رقم 

  "ألف طن متري "                                                                                        

  2011  2010  الصادرات
  جماليمن اإل%   الكمية  جماليمن اإل%   الكمية

  المنتجات النفطية
  البتر وكيماويات

20022.7  
2357.4  

89.5  
10.5  

3162.6  
269.9  

92.1  
7.9  

  100.0  3432.5  100.0  22380.1  المجموع
  .المصدر السابق : المصدر  
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  :االستھالك المحلي من المشتقات النفطية  -
ً انخفاض 2011شھد االستھالك المحلي من المشتقات النفطية خالل عام  ، حيث بلغ  اً حاد ا

  انخفاض، بمقدار  2010ألف طن متري خالل  11971.8ألف طن متري، مقابل  7893.4

  %.34.1ألف طن متري، أي بنسبة  4078.4بلغ 

 إلى 2010في استھالك جميع المشتقات النفطية مقارنة بكميات  نخفاضويمكن إرجاع ھذه اال

وصعوبة نقل المشتقات النفطية في ظل  ،والتوريد للسلع نتاجاالضطربات في مصادر اإل

ل للحركة التجارية خصوصاً خالل الربع الثاني والثالث التوقف شبه الكام إلىباإلضافة  ،النزاع

، كما ھو ت المستھلكة من المشتقات النفطيةمن العام األمر الذي أثر بشكل واضح على الكميا

  :مالحظ من البيانات الواردة بالجدول التالي

  االستھالك المحلي من المشتقات النفطية) : 28(جدول رقم 
  "ألف طن متري "                                                                                          

  المشتقات
2010  2011  

  الكمية
من % 
  جمالياإل

  الكمية
من % 
  جمالياإل

  الغاز السائل
  95بنزين 

  كيروسين بنوعيه
  وقود الديزل

  زيت الوقود الثقيل
  بنزين طيران

  الزيوت والشحوم

331.1  

3043.0  

550.5  

5220.3  

2767.4  

1.2  

58.3  

2.7  

25.4  

4.6  

43.6  

23.1  

0.01  

0.48  

295.8 

2565.9 

243.9 

3260.3 

1509.8 

0.3 

17.5  

3.7 

32.5 

3.1 

41.3 

19.1 

0.0 

0.2  

  100.0  7893.4  100.0 11971.8  المجموع
  .شركة البريقة لتسويق النفط : المصدر           
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  المالية العامة : ثانياً 
  

  

المبذولة لتقوية إدارة المالية العامة من خالل توحيد الميزانية العامة، ينبغي أن  إن الجھود

تستمر، حيث ستسھم ھذه الخطوة في تعزيز عملية تخطيط ومتابعة المصروفات العامة، 

ولتفادي المخاطر التي قد تصاحب إحداث أي  .والرقابة عليھا، وتبسيط وتحديث اإلجراءات

ق العام وتؤثر في جودته من ناحية، وقد تساھم في رفع معدالت زيادات كبيرة في اإلنفا

، فإنه ينبغي وضع قائمة بأولويات المشروعات االستثمارية المقترحة أخرىالتضخم من ناحية 

ً لألھمية، مع العمل على التنفيذ الكامل لخطة  في ضوء احتياجات البنية التحتية وترتيبھا وفقا

  . ي للدولةتقليص الوظائف بالجھاز اإلدار
 

  :2011قانون الميزانية العامة للسنة المالية  •
مليار  37.7، والذي أجاز إنفاق مبلغ 2011لسنة ) 169(عتماد قانون الميزانية العامة رقم اتم 

  :دينار موزع على أبواب الميزانية التالية
  

  دينار  14,800,000,000  المرتبات وما في حكمھا: الباب األول

  دينار  5,850,000,000  قات التسيير والتجھيز والتشغيلنف: الباب الثاني

  دينار  5,000,000,000  مشروعات وبرامج التنمية: الباب الثالث

  دينار  12,000,000,000  سعارنفقات الدعم وموازنة األ: الباب الرابع
 

لمتوقع ا يراداتاإلكما نص القانون في مادته الثانية بأن تغطى النفقات المشار إليھا أعاله من 

  :على النحو األتي 2011تحصيلھا خالل عام 
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   2011المتوقع تحصيلھا عام  يراداتاإل: )29(جدول رقم 

المبالغ المحصلة   البيان م.ر
  بالدينار

  10,918,977,000  الموارد النفطية  1
  السيادية والمحلية يراداتاإل  2

  350,000,000  الضرائب على دخل النشطة االقتصادية وضريبة الدمغة  أ  
  203,419,000  الرسوم الجمركيةب
  56,600,000  رسوم الخدمات العامة ج
  3,500,000  تمليك الوحدات االقتصادية العامة د
  150,000,000  مساھمة المضمونين في تغطية نفقات الرعاية الصحية االولية  ه
  500,000,000  توزيع ارباح مصرف ليبيا المركزي و
  2,000,000  قروض الخارجيةموارد ال ز
  100,000,000  سعارصندوق موازنة األ إيرادات ح

أرصدة نقدية محصلة من القطاعات والجھات العامة ومبالغ لم يتم التفويض   3
  5,664,504,000  2010بھا من ميزانية عام 

  19,701,000,000  سندات خزانة عامة  4
  37,650,000,000  الموارد إجمالي

  

  :2011انية العامة للسنة المالية تنفيذ الميز •
  :يراداتاإل -أ 

مليون  15830.0نحو  2011النفطية المحققة عن السنة المالية لعام  يراداتاإلبلغت  •

 .دينار

مليون دينار، منھا  983.2نحو  2011غير النفطية لعام  يراداتاإلبلغت حصيلة  •

مليون  237.5بنحو الجمارك  إيراداتمليون دينار و 460.7ضريبية بنحو  إيرادات

 . دينار

 

  :المصروفات -ب
مليون دينار موزعة على  23366.5نحو  2011بلغ حجم اإلنفاق بالميزانية العامة خالل عام 

 .النحو التالي

  :المھايا والمرتبات وما في حكمھا -الباب األول  
سييل مليون دينار، وقد تم ت 14800.0خصص لبند المھايا والمرتبات وما في حكمھا مبلغ 

  .مليون دينار 11779.4مبلغ 
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  :نفقات التسيير والتجھيز والتشغيل –الباب الثاني  
مليون دينار، وقد تم تسييل  5850.0خصص لبند نفقات التسيير والتجھيز والتشغيل مبلغ 

  .مليون دينار 2780.1مبلغ 

  :مشروعات وبرامج التنمية –الباب الثالث  
نية العامة المعتمدة بموجب قانون الميزانية العامة بلغت مخصصات الباب الثالث من الميزا

  .2011ي مبلغ لعام أدينار، ولم يتم تسييل مليون  5000.0مبلغ  2011لسنة 

  :سعارالدعم وموازنة األ –الباب الرابع  
مليون دينار، وقد  12000.0بلغت المخصصات المعتمدة للباب الرابع بالميزانية العامة نحو 

  .مليون دينار 4414.4تّم تسييل مبلغ   

  
  النفطية يراداتاإلخصما من المصروفات من خارج الميزانية –ج 

  

  1,000,000,000.0  )الزراعي، االدخار والتنمية(المصارف المتخصصة  إلىحوالة 
  260,000,000.0  حساب سيارات الشباب إلىحوالة 
  100,000,000.0  المصرف الريفي إلىحوالة 
  11,988,000.0  لمعاونينحساب سيارات ا إلىحوالة 

  1371,988,000.0  المجموع
  

  :2011استخدامات الميزانية العامة للعام 

  المبالغ المسيلة  المبلغ المخصص إجمالي  البيان  الباب

  11,779,384,379.0  14,800,000,000.0  المرتبات وما في حكمھا  األول

  2,780,117,998.0  5,850,000.0  نفقات التسيير والتجھيز والتشغيل  الثاني

  --   5,000,000.0  مشروعات وبرامج التنمية  *الثالث

  4,414,440,774.4  12,000,000.0  سعاراألالدعم وموازنة   الرابع

  18,973,943,151.4  37,650,000,000.0  المجموع
ر ولم تسييل أي دينا 4,726,444,409.9والمبالغ 2010المبالغ المستعملة من ھذا الباب ُخصمت من الرصيد المرحل لسنة * 

  .دينار 306,141,222.1كان  2011.12.31علماً بأن الرصيد في  2011مبالغ لسنة 
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  :2012قانون الميزانية العامة للسنة المالية  •
، والذي 2012بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية  2012لسنة ) 20(صدر القانون رقم 

  :زع على أبواب الميزانية التاليةمليار دينار مو 68.5أجاز إنفاق مبلغ 
  دينار  18,670,000,000  المرتبات وما في حكمھا: الباب األول

  دينار  12,134,604,750  النفقات التسييرية والتشغيلية: الباب الثاني

  دينار  19,118,000,000  عمارشروعات وبرامج التنمية وإعادة اإلم: الباب الثالث

  دينار  14,600,000,000  سعارازنة األنفقات الدعم مو: الباب الرابع

  دينار  4,000,000,000  احتياطي الميزانية العامة

  دينار  68,522,604,750  المجموع

 

على  2012المتوقع تحصيلھا خالل السنة المالية  يراداتاإلوتغطى النفقات المبينة أعاله من 

  أدناه النحو المبين بالجدول

  
  المبالغ المخصصة بالدينار  البيان

 65,299,793,750 صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام .1
  السيادية والمحلية يراداتاإل .2

 500,000,000 االقتصادية وضريبة الدمغة نشطةالضرائب على دخل األ  . أ
 700,000,000 الرسوم الجمركية  . ب
 271,276,000 رسوم الخدمات العامة. ج
 400,000,000 االتصاالت  . د
  500,000,000  رف ليبيا المركزيتوزيع أرباح مص. ھـ
  75,000,000   سعارصندوق موازنة األ إيرادات. و
  776,535,000  من المبيعات النفطية يالسوق المحل إيرادات. ز
  68,522,604,750  الموارد إجمالي

  
نه سيتم تحديد أقساط الدين العام أأن المادة الثانية من القانون نصت على  إلىوتجدر اإلشارة 

بشأن الدين العام بمبلغ وقدره  1986لسنة ) 15(ناء من أحكام القانون رقم استث

ً وثمانمائة وواحد ) "3,436,831,250( ثالثة مليارات وأربعمائة وستة  وثالثون مليونا
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ً ومائتان وخمسونأوثالثون  ً للتوزيع المحدد بالجدول  يراداتاإلمن  اً دينار" لفا النفطية، وفقا

  . لك لسداد االلتزامات القائمة على الخزانة العامةالمبين فيما يلي، وذ
  مليون دينار  500,000,000  صندوق التقاعد

  مليون دينار  1,320,000,000  المحافظ االستثمارية

  مليون دينار  150,000,000  تصفية الشركات العامة واألجھزة المنحلة

فريقية م المشتراة من الشركة الليبية اإلسھسداد قيمة األ

  ران القابضةللطي
  مليون دينار  897,838,112

  مليون دينار  568,993,138  أخرىالتزامات 

  مليون دينار 3,436,831,250  جمالياإل
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  القطاع الخارجي: ثالثاً 
  

 
  : ميزان المدفوعات  

تأثر الوضع العام لميزان  إلى 2011تشير البيانات األولية لميزان المدفوعات الليبي لعام 

ً قطاع النفط توقفشھد  ، حيثتالمدفوعا  حيث، 2011فبراير  17 ثورةفترة كامل خالل شبه  ا

، بالرغم من أن المحصل فعالً من مليار دينار 22.8النفطية خالل العام الصادرات بلغت قيمة 

فائض الميزان التجاري لليبيا  انخفاض إلى مما ادى ،مليار دينار 15.8بلغ نحو  يراداتاإلھذه 

مليار دينار عام  29.8مقابل  2011مليار دينار عام  9.6مليار دينار، ليبلغ  20.2بمقدار 

مليار دينار  11.3الفائض في الحساب الجاري بمقدار  انخفاض إلى، األمر الذي أدى 2010

، في حين بلغ الفائض  2010مليار دينار عام  19.9مقابل  2011مليار دينار عام  8.6ليبلغ 

  .2010مليار دينار عام  5.7مليار دينار مقابل  4.1نحو  2011ت لعام الكلي لميزان المدفوعا

  

  : 2011وفيما يلي تحليل موجز ألھم بنود ميزان المدفوعات لعام 
  :الحساب الجاري 

أظھرت البيانات األولية للتدفقات التي نشأت عن المعامالت المتعلقة بالسلع والخدمات وحساب 

الحساب الجاري،  انخفاض 2011عالم الخارجي خالل عاممع الالدخل والتحويالت الجارية 

مليار دينار في عام  61.7قيمة الصادرات السلعية من  انخفاض إلى نخفاضھذا االويرجع 

قيمة الصادرات النفطية  انخفاض، وذلك بسبب 2011مليار دينار في عام  23.3 إلى 2010

مليار دينار في عام  22.8 إلى 2010مليار دينار في عام  59.9التي أنخفضت من نحو 

مليار  13.7، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية %61.9قدرھا  انخفاض، أي بنسبة 2011

  .2010مليار دينار عام  31.9مقابل  2011دينار عام 

  
عجزاً  تفقد أظھر) جارية التحويالت الخدمات ، دخل ( أما صافي العمليات غير المنظورة 

، ويعزى ھذا 2010مليار دينار عام  9.9 قدرهعجز  مقابل 2011عام  مليون دينار 954.9بلغ 

عام  في مليار دينار 5.3 إلىليصل % 28.4في حساب الخدمات بنسبة  نخفاضاال إلىالعجز 
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في حساب المحقق الفائض  ، على الرغم من2010مليار دينار عام  7.5مقابل  2011

مليون  68.1 بلغ حساب الدخلفي فائض و، 2011مليار دينار 4.3التحويالت الجارية البالغ 

  .دينار

  

  :الحساب الرأسمالي والمالي 
حدوث   إلى 2011أسفرت حركة المعامالت الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي في عام 

مقابل تدفقات للخارج بلغت  ،2011مليار دينار في عام  3.0 بلغت الخارج إلىتدفقات مالية 

، وتتمثل ھذه التدفقات في التحويالت الرأسمالية، وحيازة 2010عام مليار دينار في  11.5

الداخل أو  إلىغير المنتجة غير المالية، وصافي حركة االستثمارات المباشرة سواء  األصول

 خرىالخارج، والتغير في وضع المحافظ االستثمارية، وصافي حركة االستثمارات األ إلى

القروض الطويلة والقصيرة األجل والعملة والودائع لدى المتمثلة في اإلئتمانات التجارية و

 . خرىالسلطات النقدية أو المصارف التجارية أو الحكومة العامة أو القطاعات األ
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  ميـزان المدفوعات) : 32(جدول رقم 
  " مليون دينار"                                                                                                                

  البنود 2009 2010 2011*
8636.0  
4263.0  
9590.0  

23254.0  
22789.0  

465.0  
 -13634.0  
 -5327.0  

37.0  
 -5363.0  

19927.0  
22267.0  
29777.0  
61658.0  
59850.0  
1808.0  

 -31881.0  
 -7510.0  

485.0  
 -7995.0  

11724.0  
12968.0  
18816.0  
46319.0  
44626.0  
1693.0  

 -27503.0  
 -5848.0  

481.0  
 -6329.0  

  :الحساب الجاري  -أوال
  :السلع والخدمات . 1

  :السلع. أ      
  )فوب(الصادرات  -        

  قطاع الھيدروكربونات    
  أخرىصادرات    

  )فوب(الواردات  -        
  :الخدمات . ب     

  دائن          
  مدين         

68.0  
 -827.0  

895.0  

 -37.0  
 -2206.0  

2169.0  

721.0  
 -1785.0  

2506.0  

  :الدخل . 2
  دخل االستثمار المباشر      
   أخرىدخل استثمارات      

4304.0  
5097.0  

 -793.0  
 -183.0  
 -610.0  

 -2303.0  
 -276.0  
 -2027.0  
 -756.0  
 -1271.0  

 -1965.0  
 -264.0  
 -1701.0  
 -625.0  
 -1076.0  

  : التحويالت الجارية. 3
  الحكومة العامة      
  خرىالقطاعات األ     

  قطاع النفط          
  )تحويالت العاملين للخارج (  أخرى         

 -3002.0  
 -160.0  
 -396.0  
 -2446.0  

 -11474.0  
 -1182.0  
 -8064.0  
 -2228.0  

 -4448.0  
2680.0  

 -4190.0  
 -2938.0  

  الحساب الرأسمالي والمالي  -ثانياً 
  ر االستثمار المباش  
  استثمار الحافظة  
  أخرىاستثمارات   

  الخطأ والسھو –ثالثاً   823.0-   2760.0-   1419.0- 
  الميزان الكلي  -رابعاً   6453.0  5693.0  4215.0

  
1.22  
1.26  
133.6  
0.0  
  

19.8  
9.4  

43.4  

  
1.26  
1.25  

128.4  
38.8  
  

19.4  
5.6  

102.5  

  
1.25  
1.24  

122.5  
37.1  
  

13.6  
7.5  

86.3  

  :بنود للتذكرة 

  )متوسط الفترة ( الدوالر األمريكي / سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي 

  )نھاية الفترة  في( الدوالر األمريكي / سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي 

  )مليارات الدنانير(االحتياطيات الرسمية  إجمالي

ادل شھور من واردات السلع والخدمات  إجمالي ا يع ات الرسمية ، بم ام  يفاالحتياطي الع

  التالي 

  )الناتج المحلي  إجماليمن (%رصيد الحساب الجاري 

  )الناتج المحلي  إجماليمن (% ميزان المدفوعات الكلي 

  )مليارات الدنانير (الناتج المحلي األسمى  إجمالي

  .بيانات أولية*       
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  التطورات النقدية: رابعاً 
  

  :القاعدة النقدية . 1
مليون   9800.3 ما مقداره ، أو%43.4زيادة نسبتھا 2011ي نھاية عامشھدت القاعدة النقدية ف

مليون دينار في  32404.5 إلى 2010مليون دينار في نھاية عام  22604.2دينار، أي من 

مكونات القاعدة النقدية، جميع التغير الذي طرأ على  إلى، وترجع ھذه الزيادة 2011نھاية عام 

، ودائع المصارف التجارية لدى مصرف بخزائن المصارف الجمھور، النقد النقد لدى: ھيو

حيث شھدت النقدية  .ليبيا المركزي وودائع المؤسسات العامة لدى مصرف ليبيا المركزي

ً بخزائن المصارف التجارية ارتفاع مليون دينار في نھاية عام  847.1أي من ، %2.1بنسبة  ا

ما النقد المتداول لدى الجمھور فقد ازداد أ. 2011مليون دينار في نھاية عام  864.6 إلى 2010

مليون دينار في نھاية عام  14840.1 إلى 2010ماليين دينار في نھاية عام  7609.0من 

وذلك  ھذا الحد إلى، وھي المرة األولى التي تصل فيھا نسبة الزيادة %95.0أي بنسبة  2011

شكل مباشر في ارتفاع ظاھرة والتي ساھمت ب، 2011فبراير خالل عام  17بسبب اندالع ثورة 

وھو حداث ا ستؤول إليه األممّ لة الفزع والخوف من ظروف الحرب، االحتفاظ بالنقود نتيجة حا

 إلىحدوث نقص كبير في السيولة، ونتيجة لذلك اضطر مصرف ليبيا المركزي  إلىما أدى 

وضع سقف  ، كما تمّ صدر قرار بإلغائھاأات للتداول بعد أن كان قد صدارإعادة بعض اإل

ً من تفاقم مشكلة السيولة بالقطاع للسحب  من الحسابات الجارية، كإجراء احترازي تخوفا

  .المصرفي

ارتفعت الودائع تحت الطلب للمصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي وھي المكون كما 

، رصيد االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف ليبيا المركزي(األساسي للقاعدة النقدية 

 14890.8 إلى 2010مليون دينار في نھاية عام  13228.4، من )ورصيد حساب المقاصة

  . مليون دينار 1662.4، أو ما مقداره %12.6، بنسبة زيادة 2011مليون دينار في نھاية عام 

أما فيما يتعلق بودائع المؤسسات العامة لدى مصرف ليبيا المركزي، فقد ارتفعت قيمة ھذه 

ماليين دينار في نھاية عام  1809.0 إلى 2010مليون دينار في نھاية عام  919.7الودائع من 

  %.  96.7مليون دينار، أو ما نسبته  889.3، أي بنحو 2011
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  القاعدة النقدية) : 36(جدول رقم 
  "  ن دينارمليو"                                                                                              

معدل 
التغير

%  

مقدار 
  البيان  2009  2010  2011  التغير

43.4  

85.7  

2.1  

95.0  

12.6  

96.7  

9800.3  

7248.6  

17.5  

7231.1  

1662.4  

889.3  

32404.5  

15704.7  

864.6  

14840.1  

14890.8  

1809.0  

22604.2  

8456.1  

847.1  

7609.0  

13228.4  

919.7  

20462.8  

7474.9  

512.0  

6962.9  

12670.0  

317.9  

  -:قاعدة النقدية ال
  :لتداولالمصدرة لالعملة . 1

  المصارف بخزائن  -   

  لدى الجمھور -   

  لدى مصرف ليبيا المركزيلمصارف التجارية ل تحت الطلب ودائع. 2
   ودائـع تحـت الطلب للمؤسسات  والشركات العامة. 3

  
  القاعدة النقدية) :  6(الشكل 

5982.7

12239.9

659

7474.9

12670

317.9

8456.1

13228.4
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السنوات

ة القاعدة النقدي

العملة فى التداول ودائع المصارف التجارية ودائع تحت الطلب للمؤسسات والشركات العامة

  
  
  
  :ة فيه والعوامل المؤثر عرض النقود. 2

، 2011أو ما يعرف بالسيولة المحلية في نھاية عام ) 2ع(شھد عرض النقود بالمفھوم الواسع 

ً بنحو  مليون  57940.9 إلىليصل % 25.0مليون دينار، أو ما نسبته  11590.2ارتفاعا

  . 2010مليون دينار في نھاية عام  46350.7دينار، مقابل 

مليون دينار،  12115.9الذي ازداد بنحو ) 1ع(قود وقد تركزت الزيادة بالكامل في عرض الن

 مليون دينار، مقابل 53437.1 إلى 2011ليصل في نھاية عام % 29.3أو ما نسبته 

يالحظ أن ) 1ع(التغير في مكونات  إلى، وبالنظر 2010مليون دينار في نھاية عام  41321.2
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مليون دينار أو ما  14840.1 إلىماليين دينار  7609.0النقد لدى الجمھور قد ارتفع من 

، أما الودائع تحت الطلب فقد ارتفعت من %95.0مليون دينار وبنسبة تغير  7231.1مقداره 

، 2011مليون دينار في نھاية عام  38597.0 إلى 2010مليون دينار في نھاية عام  33712.2

تحت الطلب مليون دينار، وقد شكلت ودائع  4884.8، أو ما مقداره %14.5أي بنسبة زيادة 

في حين شكل النقد المتداول خارج المصارف نسبة ) 1ع(من عرض النقود % 72.2ما نسبته 

% 10.5مليون دينار، أو ما نسبته  525.7أما رصيد شبه النقود فقد انخفض بنحو % .27.8

  .2010مليون دينار في نھاية عام  5029.5مليون دينار، مقابل  4503.8 إلىليصل 

من ارتفعت ) 1ع(عرض النقود  إلىنسبة العملة خارج المصارف أن  ىإلوتجدر اإلشارة 

، في حين ارتفعت نسبة العملة 2011في نھاية عام % 27.8 إلى 2010في نھاية عام % 18.4

في % 25.6 إلى 2010في نھاية عام % 16.4من ) 2ع(عرض النقود  إلىخارج المصارف 

  .2011نھاية عام 

) 2ع(مرة، في حين بلغ مضاعف النقود 1.65نحو ) 1ع(إلى وقد بلغ مضاعف النقود بالنسبة

  .مرة 1.79نحو 

  

  :العوامل المؤثرة في عرض النقود
على عرض  أثر توسعيكان له % 4.3والذي نما بنسبة  األجنبية األصوليالحظ أن صافي 

على % 9.0ثر توسعي بنسبة أمات على الخزانة العامة كان لھا وكذلك صافي االلتزا النقود،

بنسبة انخفض الذي  خرىالمطلوبات على القطاعات األكل من لرض النقود، في حين كان ع

كانا لھما أثر % 7.0الذي نما بنسبة  خرىوصافي البنود األ 2011في نھاية عام % 8.2

  .انكماشي على عرض النقود
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العوامل المؤثرة فى السيولة المحلية

ة صافى األصول األجنبي ة  ة العام صافي المستحقات للخزان
رى ى القطاعات االخ المستحقات عل صافى البنود االخرى

  والعوامل المؤثرة فيه عرض النقود) : 37(جدول رقم 
  ""مليون دينارمليون دينار" " 

نسبة 
  التغير

مقدار 
  البيان  2009  2010  2011  التغير

29.3  
95.0  
14.5  

-10.5  
-11.3  
-6.0  

25.0  

12115.9  
7231.1  
4884.8  

-525.7  
-478.7  
-47.0  

11590.2  

53437.1  
14840.1  
38597.0  
4503.8  
3767.7  
736.1  

57940.9  

41321.2  
7609.0  

33712.2  
5029.5  
4246.4  
783.1  

46350.7  

38169.4  
6962.9  

31206.5  
5991.9  
5573.0  
418.9  

44161.3  

  ):1ع(عرض النقود .1
  العملة خارج المصارف - 
  ودائع تحت الطلب - 
  :شبه النقود . 2
  ودائع االدخار وألجل - 
  ودائع بعملة أجنبية  - 
  )2+1) = (2ع(السيولة المحلية . 3

25.0  
4.3  

-9.0  
-8.9  
-12.7  

5.0  
-8.2  

7.0  

11590.2  
5976.6  
6764.6  
7980.1  
8930.5  

-950.4  
-1215.5  
-1151.0 

57940.9  
143600.6  

-68079.6 
-81629.3  
-61479.8  
-20149.5  

13549.7  
-17580.1  

46350.7  
137624.0  

-74844.2 
-89609.4  
-70410.3  
-19199.1  

14765.2  
-16429.1  

44161.3  
132310.8  

-68009.5  
-80930.2  
-70733.1  
-10197.1  

12920.7  
-20140.0  

  :لمحليةالسيولة ا فيالعوامل المؤثرة 
   األجنبية األصول فيصا.1
  :االئتمان المحلى.2

  ): فيصا( الخزانة العامة. أ   
  المصرف المركزي  -      
  المصارف التجارية  -      

   خرىالمطلوبات على القطاعات األ.ب  
   خرىالبنود األ فيصا. 3
  

  والعوامل المؤثرة فيه عرض النقود) : 7(الشكل 

  

  :ليبي سعر صرف الدينار ال. 3
، 2011في نھاية عام % 0.4انخفض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي بنسبة 

ديناراً لكل دوالر في  1.2596 إلى 2010ديناراً لكل دوالر في نھاية عام  1.2542وذلك من 

، كما انخفض أمام 2010في نھاية عام % 1.4بلغت  انخفاض، مقابل نسبة 2011نھاية عام 

ين في نھاية  100ديناراً لكل  1.5393، أي من 2011في نھاية عام % 5.3لياباني بنسبة الين ا

، وانخفض بشكل طفيف 2011ين في نھاية عام  100ديناراً لكل  1.6206 إلى 2010عام 
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دينار  1.9474 إلى، ليصل %0.2، أي بنسبة 2011مقابل الجنيه اإلسترليني في نھاية عام 

في % 0.2ر صرف الدينار الليبي  مقابل الفرنك السويسري بنسبة لكل جنيه، كما انخفض سع

دينارا لكل فرنك، في حين ارتفع سعر صرف الدينار  1.3365 إلى، ليصل 2011نھاية عام 

دينار لكل يورو  1.6283 إلى، ليصل 2011في نھاية عام % 2.0الليبي مقابل اليورو بنسبة 

 .2010م نار لكل يورو في نھاية عادي 1.6609مقابل 

  . صرف الدينار الليبي مقابل بعض العمالت الدولية الرئيسة أسعاروالجدول أدناه يوضح تطور 
  صرف الدينار الليبي مقابل أھم العمالت الرئيسة أسعار: )38(جدول رقم 

  "لكل وحدة ينار ليبي د"                                                                                               
  %  2011  2010  2009  العمـالت

  دوالر أمريكي 
  يورو

  جنيه إسترلينى
  فرنك سويسري

  )ين  100( ين ياباني 

1.2376  
1.7730  
1.9611  
1.1905  
1.3438  

1.2542  
1.6609  
1.9438  
1.3342  
1.5393  

1.2596  
1.6283  
1.9474  
1.3365  
1.6206  

0.4  
-2.0  

0.2  
0.2  
5.3  

  
  

 مقابل بعض العمالت الدوليةالليبي لدينار اصرف  سعارأ) : 8(الشكل 
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  :مقاصة الصكوك . 4
بالرغم من ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية في المصارف التجارية كما ھو وارد في عرض 

مارة بغرف المقاصة من اً كبيرا في عدد الصكوك الانخفاض، فأنه يالحظ بأن ھناك )1ع(النقود 

، كما انخفضت قيمة ھذه 2010ألف صك في عام  1322 إلى 2009ألف صك في عام  1762

. 2010مليار دينار فقط في عام   25.6 إلى 2009مليار دينار في عام  41.5الصكوك من 

استخدام منظومات نظام المدفوعات الوطني في عمليات  إلىالملحوظ  نخفاضويعزى ھذا اال

  .صةالمقا

، 2009دينار في عام  23549.1ونتيجة لما تقدم، فإن قيمة متوسط الصك الواحد انخفضت من 

قيمة الصفقات المتبادلة التي تتم  انخفاض، وھو ما يعكس 2010دينار في عام  18194.8 إلى

  .من خالل استخدام الصكوك المصرفية 
  مقاصة الصكوك) : 39(جدول رقم 

  "القيمة بالمليون دينار " 

 السنة
 المجموع سبھا بنغازي طرابلس

العدد 
 باأللف

 القيمة
العدد 
 باأللف

 القيمة
العدد 
 باأللف

 القيمة
العدد 
 باأللف

 القيمة

2007  1750  36636.1  459  6518.9  89  747.3  2298  43902.3  

2008  1404 36853.3 446 7329.4 113 902.2 1963 45084.9 

2009  1260 33086.1 430 7703.7 72 703.7 1762 41493.5 

2010  973  20363  287  4652.2  62  555.7  1322  25570.9  
  . 2010.9.30فرع بنغازي حتى *   
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  مصرف ليبيا المركزي
  

عدا الحسابات ( 2011مصرف ليبيا المركزي في نھاية عام المركز المالي ل إجماليأظھر 

مليار دينار،  151.8ليبلغ نحو % 4.8 دينار، أو ما نسبته اراتملي 7.0 زيادة قدرھا) النظامية

وخصوم   أصولوفيما يلي تحليل ألھم بنود . 2010مليار دينار في نھاية عام  144.7مقابل 

  .المركز المالي للمصرف 

  

  :األصول –أوالً 
  :العملة إصدار أصول. 1

ل لتص% 85.7مليون دينار، أو ما نسبته  7247.5العملة ارتفاعاً بنحو  إصدار أصولسجلت 

مليون دينار في نھاية عام  8457.4مليون دينار، مقابل  15704.9 إلى 2011في نھاية عام 

ذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعمالت قابلة أ، وقد تركز االرتفاع في زيادة سندات و2010

 إصدار أصول إجماليمن % 99.7لتشكل ما نسبته مليون دينار  7258.4للتحويل بنحو 

مليون دينار مشكال ما نسبته  10.9ا بنحو انخفاضرصيد الذھب النقدي في حين سجل  العملة،

  .العملة  إصدار أصول إجماليمن %  0.3
  

  :العمليات المصرفية أصول. 2
مليار دينار، مقابل  136.1نحو  2011العمليات المصرفية في نھاية عام  أصول إجماليبلغ 

وفيما يلي %. 0.2ا طفيفا ما نسبته اضانخف، مسجالً 2010مليار دينار في نھاية عام  136.3

  :العمليات المصرفية صولتحليل ألھم البنود المكونة أل

  :ذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعمالت قابلة للتحويلأسندات و -

ذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعمالت قابلة للتحويل لدى مصرف ليبيا أبلغ رصيد سندات و

مليار دينار في  119.7مليار دينار، مقابل نحو  117.1نحو 2011المركزي في نھاية عام 

  %. 2.1مليار دينار، أو ما نسبته  2.6ا  قدره انخفاض، مسجالً 2010نھاية عام 

 :المساھمات واالستثمارات المحلية -
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ا طفيفا بنحو انخفاض 2011سجل رصيد المساھمات واالستثمارات المحلية في نھاية عام 

 3083.0مليون دينار، مقابل  3017.8 إلىليصل % 2.1مليون دينار، أو ما نسبته  65.2

  .2010مليون دينار في نھاية عام 
  

 :األجنبيةالمساھمات واالستثمارات الخارجية  -

مليون  50.5بنحو  2011في نھاية عام  األجنبيةانخفض رصيد المساھمات واالستثمارات 

مليون  10063.4ل مليون دينار، مقاب 10012.9 إلىليصل % 0.5دينار، أو ما نسبته 

  .2010دينار في نھاية عام 

 :الدين العام الممنوح للخزانة العامة -

 2023.6، نحو 2011نة العامة  في نھاية عام بلغ الرصيد القائم للتسھيالت الممنوحة للخزا

ول للخزانة العامة لتمويل الباب األ مليون دينار والذي يمثل رصيد السلفة المؤقتة التي تمنح

لسلفة قبل نھاية السنة تم تسوية رصيد ھذه اتن أة العامة، حيث جرت العادة بالميزاني

بسبب  2011ن الظروف االقتصادية والمالية التي شھدتھا ليبيا خالل العام أال إالمالية، 

الميزانية العامة وبالتالي تحقيق عجز  إيرادات انخفاض إلىدت أفبراير  17اندالع ثورة 

 2004مند عام للمرة األولى  العامةظھور دين عام على الخزانة عليه  في الميزانية ترتب

  .فيه تسوية رصيد الدين العام المحلي المصرفي  تالذي تم

  :القروض والتسھيالت الممنوحة للجھات العامة -

سجل الرصيد القائم للقروض والتسھيالت الممنوحة لبعض الجھات والمؤسسات العامة في 

 إلىليصل % 34.6مليون دينار أي ما نسبته  215.8حو ا بنانخفاض، 2011نھاية عام 

   .2010مليون دينار في عام  623.7مليون دينار، مقابل نحو  407.9

  :خرىاأل األصول -

مقابل  ،مليون دينار 3445.5نحو  2011عام في نھاية  خرىاأل األصولبلغ رصيد 

مليون دينار، أو ما  640.9، مظھرا زيادة بنحو2010مليون دينار في نھاية عام  2804.6

  %. 22.9نسبته 
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 ً   :الخصوم -ثانيا
  :العملة إصدارخصوم . 1

مليون دينار  7247.5سجل رصيد العملة المصدرة للتداول خالل عام  ارتفاعا ملحوظا بنحو 

 8457.4مليون دينار، مقابل  15704.9نحو  إلىليصل في نھاية العام ، %85.7و مانسبته أ

أن ھذا االرتفاع غير المسبوق في رصيد  إلىوتجدر اإلشارة . 2010دينار في نھاية عام 

، 2011لتي شھدتھا البالد خالل عام ظروف الحرب ا إلىويعود  العملة المصدرة للتداول،

المخاوف من ودائعھم لدى القطاع المصرفي بسبب  سحب المودعين جزءاً  إلىدت أوالتي 

  .وضاعليه األإما ستؤول  إلىوحالة عدم اليقين 
  

  :خصوم العمليات المصرفية. 2
  :الودائع -

 2011ية لدى مصرف ليبيا المركزي خالل عام يداعللخصوم اإل جماليسجل الرصيد اإل

مليار دينار، مقابل  112.0نحو  إلىمليون دينار ليصل في نھاية العام  2979.3ا قدره انخفاض

في تدني رصيد حساب  نخفاض، وقد تركز ھذا اال2010دينار في نھاية عام مليار  115.0

مليار دينار مقابل  32.1 إلى 2011دينار ليصل في نھاية عام  ارملي 5.2الخزانة العامة بنحو 

ودائع مؤسسات وأجھزة عامة  :فض رصيد كل من، كما انخ2010مليار دينار في عام  37.3

مليون دينار  120.4ر، ورصيد حسابات مصارف خارجية بنحو مليون دينا 6219.1بنحو 

مليون دينار، في حين شھد رصيد ودائع المصارف التجارية والمصارف  202.7 إلىليصل 

 2011ليصل في نھاية عام % 14.4مليارات دينار، أو ما نسبته  8.0المتخصصة ارتفاعا بنحو

، معظمھا في شكل 2010في نھاية عام مليار دينار  55.1مليار دينار مقابل  63.0نحو إلى

ً ألدى مصرف ليبيا المركزي، كما ارتفع  إيداعشھادات  رصيد كل من حسابات متنوعة  يضا

مليون دينار، ورصيد  1299.9 إلىليصل % 75.5مليون دينار، أو ما نسبته  559.4بنحو 

  . ينار مليون د 312.9 إلىمليون دينار ليصل  64.4شعبيات ولجان شعبية عامة بنحو 
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  :رأس المال واالحتياطي العام -  

مليون دينار، كما لم  500.0لم يطرأ أي تغير على رأس مال مصرف ليبيا المركزي البالغ  

، 2011مليون دينار في نھاية عام  909.1يطرأ أي تغيير على رصيد االحتياطي العام البالغ 

من القانون ) 28(ف بموجب المادة ويمثل ھذا الرصيد ما تّم احتجازه من صافي أرباح المصر

  .بشأن المصارف 2005لسنة ) 1(رقم 
  

  :خرىاالحتياطيات والمخصصات األ -

، %1.4مليون دينار، أو ما نسبته  81.1ا بلغ انخفاضسجل بند االحتياطيات والمخصصات  

مليون دينار في نھاية  5692.0، مقابل 2011مليون دينار في نھاية عام  5610.9 إلىليصل 

  .2010عام 
  

  :خرىالخصوم األ -

ليصل في % 19.9مليون دينار، أو ما نسبته  2824.3زيادة قدرھا  خرىسجل بند الخصوم األ

مليون دينار في نھاية عام  14168.3مليون دينار، مقابل  16992.6نحو  إلى 2011نھاية عام 

2010 .  
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  وخصوم مصرف ليبيا المركزي أصول ): 40(جدول رقم 
  "مليون دينار " 

  2010  2011  
مقدار 
  التغير

نسبة التغير 
 %  

  األصول
  -:العملة إصدار أصول: أوال

  ذونات خزانة أجنبية وعمالت أجنبيةأسندات و - 1  
  ذھب نقدي - 2  

 ً   -:العمليات المصرفية أصول: ثانيا
  ةسندات وأذونات خزانة أجنبية وعمالت أجنبي - 1 
  محليةالالمساھمات واالستثمارات  - 2 
   األجنبيةالمساھمات واالستثمارات  - 3 
  :الدين العام الممنوح للخزانة العامة - 4 

  سندات وأذونات الخزانة العامة  -   

  قروض وتسھيالت للخزانة العامة  -   
  :القروض والتسھيالت الممنوحة لبعض الجھات العامة - 5 

)     جنبيةأمحلية، (ت  لمؤسسات وأجھزة عامة قروض وسلف وتسھيال -    

  قروض وتسھيالت لمصارف تجارية  -   

  خرىاأل األصول - 6 

  

8457.4  

8399.6  

57.8  

136287.4  

119712.7  

3083.0  

10063.4  

0.0  

0.0  

0.0  

623.7  

623.6  

0.1  

2804.6  

  

15704.9  

15658.0  

46.9  

136051.3  

117143.6  

3017.8  

10012.9  

2023.6  

0.0  

2023.6  

407.9  

407.9  

0.0  

3445.5  

  

7247.5  

7258.4  

-10.9  

-236.1  

-2569.1  

-65.2  

-50.5  

2023.6  

0.0  

2023.6  

-215.8  

-215.7  

-0.1  

640.9  

  

85.7  

86.4  

-18.9  

-0.2  

-2.1  

-2.1  

-0.5  

-  

0.0  

-  

-34.6  

-34.6  

-100.0  

22.9  

  4.8  7011.4  151756.2  144744.8  األصولمجموع 

  الخصوم
  -:عملةال إصدارخصوم : أوالً 

  عملة خارج مصرف ليبيا المركزي - 1 
 ً    -:خصوم العمليات المصرفية: ثانيا

  ):الحسابات الجارية ( الودائع  - 1 
  الخزانة العامة  -   

  شعبيات ولجان شعبية عامة  -   

  مؤسسات وأجھزة عامة -   

  ) تجارية، متخصصة(المصارف المحلية  -   

  حسابات متنوعة -   

  رف خارجيةحسابات مصا -   

  رأس المال واالحتياطي العام  - 2 
  أخرىاحتياطيات ومخصصات  - 3 
  أخرىالخصوم  - 4 

  

8457.4  

8457.4  

136287.4  

115018.0  

37310.6  

248.5  

21300.7  

55094.6  

740.5  

323.1  

1409.1  

5692.0  

14168.3  

  

15704.9  

15704.9  

136051.3  

112038.7  

32097.7  

312.9  

15081.6  

63043.9  

1299.9  

202.7  

1409.1  

5610.9  

16992.6  

  

7247.5  

7247.5  

-236.1  

-2979.3  

-5212.9  

64.4  

-6219.1  

7949.3  

559.4  

-120.4  

0.0  

-81.1  

2824.3  

  

85.7  

85.7  

-0.2  

-2.6  

-14.0  

-25.9  

-29.2  

14.4  

75.5  

-37.3  

-  

-1.4  

19.9  

  4.8  7011.4  151756.2  144744.8  مجموع الخصوم
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  المصارف التجارية
  

سنة استثنائية بالنسبة للمصارف التجارية الليبية، حيث أدت أحداث  2011لمالية تعد السنة ا

انقسام وتقطع أوصال المصارف التجارية خالل معظم العام، وفقد  إلىفبراير  17ثورة 

فرض قيود على  إلىاالتصال بشكل تام بين بعض الفروع واإلدارت الرئيسية، باإلضافة 

 أنشطةوعدم انتظام الكھرباء، ووجود تراجع حاد في  السحب، وانقطاع شبكات االتصال

  . التجارة الخارجية

باستثناء الحسابات (وبالرغم مما تقدم فقد أظھر المركز المالي المجمع للمصارف التجارية 

مليار دينار،   5.6، أو ما مقداره %8.5معدل نمو  2011في نھاية السنة المالية ) المقابلة

  .2010مليار دينار في نھاية عام  65.4ينار، مقابل مليار د  70.9 إلىليصل 

أما الحسابات المقابلة والتي تتكون في معظمھا من اعتمادات وخطابات ضمان محلية وخارجية 

عما %  5.7دينار أو بنسبة زيادة مليار  3.6زيادة بمقدار  2011فقد شھدت في نھاية عام 

  . ليار دينارم 65.9 إلى، لتصل 2010كانت عليه في نھاية عام 
 

  :مصادر األموال -أوالً 
تتمثل الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية في كل زيادة في جانب الخصوم وكل 

 2011، وقد بلغت مصادر األموال للمصارف التجارية خالل عام األصولفي جانب  انخفاض

  :مليون دينار، وفيما يلي تحليل لمصادر ھذه األموال 11,235.3نحو 

  -:يادة في الخصومالز •
  -:رأس المال المدفوع. 1

مليون دينار، أو ما  1.9حوالي  2011بلغت قيمة الزيادة في رأس المال المدفوع خالل عام 

ً %0.1نسبته  غير  األرباحتحويل بعض االحتياطيات و إلى ، وتعزى ھذه الزيادة أساسا

  . بند رأس مال إلىالموزعة 

  :ودائع تحت الطلب وأوامر الدفع. 2
مليون دينار،  46,376.4نحو  2011بلغت الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع كما في نھاية عام 

الخصوم، وذلك بزيادة قدرھا  إجماليمن % 65.4الودائع، و إجماليمن % 79.3أوما نسبته 
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أن معدل نمو الودائع تحت  إلىوتجدر اإلشارة %. 9.5مليون دينار، أو ما نسبته    4,038.3

ردود الفعل اتجاه القيود  إلى، وھو ما يعزى 2010كان أقل منه في عام  2011سنة الطلب في 

بما في ذلك تاريخ إعداد  2011التي كانت مفروضة على الحسابات الجارية خالل معظم عام 

  .البيانات المالية المستخدمة في التحليل

  :أخرىات النقدية وخصوم التأمين. 3
مليون دينار، محققا بذلك   7,516.8حوالي 2011في نھاية عام ات النقدية كما التأمينبلغ بند 

، رغم أن ھذا البند حافظ على وزنه 2010عن مستواه في نھاية عام % 8.6زيادة بحوالي 

النسبي في المركز المالي دون تغيير في كال التاريخين، وخالل نفس الفترة شھد بند حسابات 

مليون دينار،   290.8حوالي إلى، ليصل %255.7 مكشوفة لدى المراسلين ارتفاعا بلغ حوالي

الليبية في الخارج وعدم تمكن  األجنبية األصولتجميد  إلىوتعزى ھذه الزيادة بالدرجة األولى 

وقد شھدت نفس الفترة كذلك . المصارف من تنفيذ التحويالت لتغذية حساباتھا لدى المراسلين

مليون دينار   7,755.0إلىليصل % 43.8بنسبة  أخرىزيادة بند مخصصات عامة وخصوم 

 .2011في نھاية عام 
   

  

  :  األصولالنقص في  •
مصرف  إيداعأساسا في ثالثة بنود ھي شھادات  2011خالل عام  األصولتركز النقص في 

  :ليبيا المركزي، ودائع ألجل لدى المصرف الليبي الخارجي، والسلف االجتماعية

  :مصرف ليبيا المركزي إيداعشھادات . 1
في المركز المالي المجمع للمصارف التجارية تراجعا ملموسا وبنسبة  يداعشھد بند شھادات اإل

  27,339.7حوالي إلى، ليصل 2011مليون دينار خالل عام  3,346.4، أو حوالي 10.9%

، كما تراجع وزنه النسبي في 2010مليون دينار في نھاية عام   30,686.1مليون دينار، مقابل

في نھاية عام % 47.0، مقابل حوالي %38.5حوالي  إلى 2011في نھاية عام  األصولھيكل 

الودائع الزمنية في جانب  انخفاض إلىفي ھذا البند  نخفاض، ويمكن أن تعزى أسباب اال2010

اإلداراة  إلىمثل عدم تمكن الفروع من تحويل الفوائض لديھا  خرىالخصوم، والعوامل األ

  .ة التي كانت سائدةالرئيسية بسبب الظروف األمني
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 :ودائع ألجل لدى المصرف الليبي الخارجي. 2

، وذلك 2011تراجع بند ودائع ألجل لدى المصرف الليبي الخارجي بشكل حاد خالل العام   

مليون دينار في نھاية عام  243.8مليون دينار، مقابل  27.4 إلى، ليصل %88.8بنحو 

، ويعزى سبب ھذا %1أقل من  إلى% 0.4، بينما تراجع وزنه النسبي من حوالي 2010

  .ية األكثر استقرارا مثل الودائع الزمنيةيداعالذي شھدته الخصوم اإل نخفاضاال إلىالتراجع 

 :االقتصادية نشطةاالئتمان المصرفي لأل. 3

ة بحوالي  وح من المصارف التجاري ان الممن بته   258.1تراجع االئتم ا نس ار، أو م ون دين ملي

ام % 2.0 الل ع ل  2011خ ىليص ل    12,786.5 إل ام، مقاب ة الع ي نھاي ار ف ون دين ملي

ى نخفاض، وأدى ھذا اال2010مليون دينار في نھاية العام  13044.6 وزن النسبي  إل تراجع ال

ام  األصول إجماليمن % 20.0المصارف من  أصوللبند االئتمان في ھيكل  ى 2010في ع  إل

ا  إلىولية تشير ، ورغم أن التقديرات األ2011في عام % 18.0 أن االئتمان المصرفي شكل م

، مقابل ما نسبته 2011المحلي الحقيقي غير النفطي في عام  الناتج إجماليمن % 122.9نسبته 

ام % 45.6 ي ع ة 2010ف ود بالدرج اع يع ذا االرتف ا، إال أن ھ ا ملحوظ ل ارتفاع ا يمث و م ، وھ

ى  ىاألول اضاال إل ي  نخف اتج المحل ھده الن ذي ش اد ال الياإلالح رب  جم ل ح ي بفع ر النفط غي

  .  التحرير

  :ويأتي ھذا التراجع في االئتمان الممنوح من المصارف التجارية كمحصلة لما يلي

ة بحوالي  - د السلف االجتماعي ار، أو  433.5تراجع بن ون دين ، من حوالي %11.5ملي

ار  3770.6 ون دين وع % 5.8(ملي ن مجم ولم ي ) األص ى  2010ف والي   إل ح

ار   3,337.1 ام ) األصولمن مجموع % 4.7(مليون دين ذا 2011في ع ، ويعزى ھ

 ً دينار  إلى التراجع أساسا يولة بال وفر الس دي، وعدم ت ى السحب النق فرض سقوف  عل

 .الليبي للمصارف

ار  1187.2مليون دينار، أي من حوالي  32.5تراجع بند القروض العقارية  - مليون دين

وع % 1.8( ن مجم ولم ة ) األص ي نھاي ام ف ى 2010ع ار  1,154.7 إل ون دين ملي

وع % 1.6( ن مجم ام )األصولم ة ع ي نھاي ا يعكس  2011ف و م ً انخفاض،  وھ ي  ا ف

  .مليون دينار  1,154.7القيمة المطلقة بمقدار
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روض األ - د ق اع بن طةارتف ة  نش ادية بقيم ادة  208.0االقتص بة زي ار، وبنس ون دين ملي

درھا  ى، لتصل %2.6ق ار  8294.8 إل ون دين ر، ملي ام موضوع التقري ة الع ي نھاي ف

د 2010مليون دينار في نھاية عام  8086.8مقابل  ذا البن ، وقد تراجع الحجم النسبي لھ

 %.11.7 إلى% 12.4خالل ھذه الفترة من  األصولفي ھيكل 
 

  

 ً   :استخدامات األموال -ثانيا
المتاحة لدى  عن استخدام الموارد األصوليعبر النقص في جانب الخصوم والزيادة في جانب 

  :المصارف التجارية، وذلك على النحو التالي

 :النقص في الخصوم •

  :األرباحاالحتياطيات و. 1
القابلة  األرباحالمرحلة و األرباحيشمل ھذا البند االحتياطيات القانونية واالحتياطيات العامة و

ر، أوما نسبته مليون دينا 154.5بحوالي  2011للتوزيع وأرباح العام، وقد انخفض خالل عام 

وإجراء بعض التوزيعات على  األرباحرسملة بعض  إلى نخفاض، ويرجع ھذه اال13.0%

  .المساھمين

  :الودائع الزمنية. 2
ية تراجعا حادا، حيث يداعفي جانب الخصوم اإل) ألجل و ادخارية(شھد بند الودائع الزمنية 

مليون دينار، في عام لتصل  1,406.4، أو ما مقداره %26.5تراجعت الودائع ألجل بحوالي 

مليون دينار في نھاية  5309.4، مقابل  2011مليون دينار في نھاية عام   3,902.9حوالي إلى

مليون دينار، أو ما نسبته  59.2دخارية بحوالي ، في حين تراجعت الودائع اال2010 عام

لعوامل التي ، ومن ا2011مليون دينار في نھاية  683.9 إلىخالل نفس الفترة لتصل % 8.0

عزوف الزبائن عن  إلىھذا التراجع الظروف التي شھدتھا البالد خالل العام مما أدى  إلىأدت 

  .المعامالت المصرفية خالل معظم العام

  االقتراض من المصارف المحلية . 3
مليون دينار،  0.6، أو ما مقداره % 3.4شھد بند االقتراض من مصارف محلية تراجعا بنحو  

مليون دينار في نھاية عام  17.6، مقابل 2011مليون دينار في نھاية عام  17.0 إلىليصل 
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أن ھذا البند ليس بتلك األھمية للمصارف التجارية وذلك نظرا  إلى، وتجدر اإلشارة 2010

ً  في السيولةلوجود فائض    . لديھا جميعا
 

  :األصولالزيادة في  •
  ):عملة محلية( نقدية بالصندوق . 1

مليون دينار،    864.6نحو 2011نھاية عام  في) عملة محلية(قدية بالصندوق بلغت قيمة الن

مليون دينار، أوما   17.5، أي بزيادة قدرھا 2010نھاية عام  فيمليون دينار   847.1مقابل 

  .النقدية بالصندوق إجماليمن % 77.7مشّكلة مانسبته %  2.1نسبته

  :الودائع تحت الطلب لدى مصرف ليبيا المركزي. 2
مليون دينار، أي   5,477.2ارتفعت الودائع تحت الطلب لدى مصرف ليبيا المركزي بنحو

 18,728.7حوالي إلى 2010مليون دينار في نھاية عام  13251.5، من حوالي %41.3بنسبة 

 يداعبند شھادات اإل انخفاض إلى، وتعزى ھذه الزيادة الحادة 2011مليون دينار في نھاية عام  

لزامي نتيجة ارتفاع رصيد الخصوم زيادة االحتياطي اإل إلى أخرىناحية  من ناحية ومن

  .2011ية كما ھو في نھاية عام يداعاإل

  :الودائع لدى مصارف محلية. 3
مليون دينار، ليصل  164.5، أو ما مقداره %98.4ارتفع بند ودائع لدى مصارف محلية بنحو 

مليون دينار في  167.2، مقابل حوالي 2011مليون دينار في نھاية عام   331.7حوالي إلى

مليون  74.5، وقد تركزت ھذه الزيادة في بند ودائع تحت الطلب بحوالي 2010نھاية عام 

  .2011مليون دينار في عام  90دينار، في حين ظھر بند ودائع زمنية بقيمة 

  :ودائع تحت الطلب لدى المصرف الليبي الخارجي. 4
تحت الطلب للمصارف التجارية لدى المصرف الليبي الخارجي  بلغت قيمة الزيادة في الودائع

  144.0، مقابل 2011مليون دينار في نھاية عام   857.7إلىمليون دينار، لتصل   713.7نحو

من ھذه الزيادة  اً ، ولعل جزء% 495.6، أي زيادة بنسبة 2010مليون دينار في نھاية عام 

ية لدى المصرف الليبي الخارجي والذي انخفض تسييل جزء من بند الودائع الزمن إلىيعود 

  %.88.8بحوالي 
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  : ودائع لدى المصارف بالخارج. 5
، خالل %6.2مليون دينار، أو مانسبته  194.8ارتفع بند ودائع لدى المصارف بالخارج بنحو 

، 2010مليون دينار في نھاية  3,156.6مليون دينار، مقابل  3,351.4 إلىليصل  2011عام 

 إلى 2011في عام % 4.8الوقت تراجعت األھمية النسبية لھذا البند قليال من حوالي وفي نفس 

  .2010في عام % 4.7حوالي 

  : االستثمارات. 6
بلغت قيمة التدفقات النقدية الخارجة من المصارف التجارية لغرض االستثمار خالل عام 

مليون  642.8، مقابل مليون دينار 738.9 إلىمليون دينار، ليصل رصيدھا  96.1نحو  2011

لم يتغير عما  األصول، وذلك بالرغم من أن وزنھا النسبي في ھيكل 2010دينار في نھاية عام 

  %.1.0والبالغ  2010كان عليه في عام 

  :خرىاأل األصولالثابتة و األصول. 7
ً ملحوظا بنحو  خرىاأل األصولالثابتة و األصولحقق بند  للمصارف التجارية ارتفاعا

 5,662.9 إلى 2011، ليصل في نھاية عام %80.7مليون دينار، أو ما نسبته  2,529.7

، وترجع ھذه الزيادة الكبيرة 2010مليون دينار في نھاية عام  3,133.2مليون دينار، مقابل 

  .أخرى أصولزيادة بند  إلىفي ھذا البند 
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  وخصوم المصارف التجارية  أصول) : 41(جدول رقم 
  "دينار مليون "    

%نسبة التغير مقدار التغير  2011 2010 البيان 
      األصول

  5.6  2,525.8 47,513.1 44987.3  السائلة  األصول -1
  26.1  230.5 1,113.1 882.6 : نقدية بالصندوق - 
  2.1  17.5 864.6 847.1 عملة محلية      
  600.0  213.0 248.5 35.5 عملة اجنبية      

  4.8  2,130.8 46,068.3 43937.5 : الودائع لدى مصرف ليبيا - 
  41.3  5,477.2 18,728.7 13251.5 ودائع تحت الطلب      
 (10.9) (3,346.4) 27,339.7 30686.1  إيداعشھادات      

  98.4  164.5 331.7 167.2 : ودائع لدى مصارف محلية - 
  44.6  74.5 241.7 167.2 ودائع تحت الطلب      

 -  90.0 90.0 0.0 ألجل     
  128.2  497.2 885.1 387.9 الخارجيفودائع لدى المصر -2

  495.6  713.7 857.7 144.0 ودائع تحت الطلب  
 (88.8) (216.4) 27.4 243.8 ألجل  

  6.2  194.8 3,351.4 3156.6 ودائع لدى المصارف بالخارج -3
  15.0  96.1 738.9 642.8 االسثتمارات  -4
 (2.0) (258.1) 12,786.5 13044.6 : االئتمان  -5

  2.6  207.9 8,294.8 8086.9 االقتصادية  نشطةقروض األ
 (2.7) (32.5) 1,154.7 1187.2 القروض العقارية          
 (11.5) (433.5) 3,337.1 3770.6 السلف االجتماعية          

  80.7  2,529.7 5,662.9 3133.2 أخرىأصولابتة وث أصول -6
  8.5  5,585.5 70,937.9 65352.4 داخل الميزانية األصولمجموع 

  5.7  3,555.2 65,920.3 62365.1 حسابات مقابلة 
  7.2  9,140.7 136,858.2 127717.5  األصول إجمالي

         الخصوم 
 (3.4) (152.6) 4,365.2 4517.8 رأس المال واالحتياطيات -1

  0.1  1.9 3,332.7 3330.8 راس المال     
 (13.0) (154.5) 1,032.5 1187.0 غير الموزعة  األرباحاالحتياطيات و

  5.7  3,167.0 58,480.0 55313.0 الودائع  -2
  9.5  4,038.3 46,376.4 42338.1 ودائع تحت الطلب وأوامر الدفع    

 (26.5) (1,406.5) 3,902.9 5309.4 ألجل     
 (8.0) (59.2) 683.9 743.1 إدخارية     
  8.6  594.3 7,516.8 6922.5 ات النقدية التأمين    

  161.0  208.3 337.7 129.4 االقتراض من المصارف -3
 -  0.0 0.0 0.0 مصرف ليبيا المركزي     
 (3.4) (0.6) 17.0 17.6 مصارف محلية     
  0.0  0.0 30.0 30.0  أخرىت جھا    
  255.5  209.0 290.8 81.8 ) حسابات مكشوفة(  األجنبيةالمصارف     
  43.8  2,362.8 7,755.0 5392.2 أخرىمخصصات عامة وخصوم - 4 

  8.5  5,585.5 70,937.9 65352.4 مجموع الخصوم داخل الميزانية
  5.7  3,555.2 65,920.3 62365.1 حسابات مقابلة 

  7.2  9,140.7 136,858.2 127717.5 الخصوم  إجمالي
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  2011مصادر أموال المصارف التجارية واستخداماتھا لعام ) : 42(جدول رقم 
  " مليون دينار"                  

معدل التغير  قيمة التدفق 
 بين األرصدة 

  11235.3 مصاادر األموال  -أوال
  7206.3 الزيادة في الخصوم. 1

  0.1 1.9 راس المال    
  9.5 4038.3 ودائع تحت الطلب وأوامر الدفع     
  8.6 594.4 ات النقدية التأمين    
  255.7 209.0 ) حسابات مكشوفة (  األجنبيةالمصارف     
  43.8 2362.7  أخرىمخصصات عامة وخصوم     

  4028.9  األصولالنقص في . 2
 (10.9) 3346.4  إيداعشھادات     
 (88.8) 216.4 ألجل     
 (2.7) 32.5 القروض العقارية    

 (11.5) 433.5 السلف االجتماعية     
  11235.3 استخدامات األموال  -ثانيا

  9614.4  األصولالزيادة في . 1
  2.1 17.5 عملة محلية     
  600.0 213.1 عملة اجنبية     
  41.3 5477.2 م .ل. ودائع تحت الطلب  لدى م    
  44.5 74.5 ودائع تحت الطلب لدى مصارف محلية    
 - 90.0 ألجل لدى مصارف محلية    
  495.6 713.7 ودائع تحت الطلب  لدى المصرف الليبي الخارجي    
  6.2 194.8 ودائع لدى المصارف بالخارج     
  14.9 96.1 االسثتمارات     
  2.6 208.0 ية االقتصاد نشطةقروض األ    
  80.7 2529.7  أخرى أصولابتة وث أصول    

  1620.8 النقص في الخصوم. 2
 (13.0) 154.5 غير الموزعة  األرباحاالحتياطيات و    
 (26.5) 1406.4 ودائع ألجل     
 (8.0) 59.2 دخارية اودائع     
 (3.4) 0.6 قتراض من مصارف محلية اإل    
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  والخصوم في المصارف التجارية األصولالوزن النسبي لھيكل :) 43(جدول رقم 
  "نسبة مئوية"                                                                        

  2010 2011 
   األصول

  1.6  1.4نقدية بالصندوق
  1.2  1.3عملة محلية −
  0.4  0.1عملة اجنبية −

  64.9  67.2الودائع لدى مصرف ليبيا
  26.4  20.3ودائع تحت الطلب −
  38.5  47.0إيداعشھادات −

  0.5  0.3 ودائع لدى مصارف محلية 
  0.3  0.3ودائع تحت الطلب −
  0.1  0.0ألجل −

  1.2  0.6 ودائع لدى المصرف الخارجي 
  1.2  0.2ودائع تحت الطلب −
  0.0  0.4ألجل −

  4.7  4.8ودائع لدى المصارف بالخارج
  1.0  1.0االسثتمارات

  18.0  20.0 االئتمان 
  11.7  12.4االقتصاديةنشطةقروض األ −
  1.6  1.8القروض العقارية −
  4.7  5.8السلف االجتماعية −
  8.0  4.8أخرىأصولابتة وث أصول

  الخصوم 
  6.2  6.9س المال واالحتياطياتأر

  4.7  5.1راس المال −
  1.5  1.8غير الموزعةاألرباححتياطيات واال −
  82.4  84.6 الودائع 
  65.4  64.8ودائع تحت الطلب وأوامر الدفع −
  5.5  8.1ألجل −
  1.0  1.1 إدخارية −
  10.6  10.6ات النقديةالتأمين −

  0.5  0.2االقتراض من المصارف
  0.0  0.0مصرف ليبيا المركزي −
  0.0  0.0مصارف محلية −
  0.0  0.0أخرىجھات −
  0.4  0.1)حسابات مكشوفة(األجنبيةالمصارف −

  10.9  8.3 أخرىمخصصات عامة وخصوم

  
  : وضع السيولة واالحتياطي النقدي اإللزامي

مليون  31,126.7نحو  2010بلغ رصيد فائض السيولة لدى المصارف التجارية في نھاية عام 

مليون  1,682.0أي بزيادة بلغت  2011مليون دينار في نھاية عام  32,808.7دينار، مقابل 

سائلة فعلية قدره  أصولوتمثل ھذه الزيادة الفرق بين رصيد %. 5.4دينار، أوما نسبته 

مليون دينار، وتجدر  843.8سائلة قدره  أصولمليون دينار ورصيد احتياطي  2,525.8
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، إال 2010ئض السيولة قد تراجع، مقارنة بعام أنه على الرغم من أن معدل نمو فا إلىاإلشارة 

أسباب عديدة لعل من  إلىأن المصارف التجارية مازالت تحتفظ بسيولة مرتفعة ويعزى ذلك 

الظروف  إلىوالزيادة في معدالت اإلنفاق العام، باإلضافة  أھمھا محدودية مجاالت التوظيف،

تقرير، وما أدت إليه من قيود على العمليات االستثنائية التي شھدتھا ليبيا خالل العام موضوع ال

  .المصرفية

مليون  11,696.0االحتياطي النقدي اإللزامي على الودائع فقد بلغ  إجماليأما فيما يخص 

عما كان عليه في نھاية عام % 5.7مليون دينار، أو ما نسبته  633.4دينار، أي بزيادة قدرھا 

للمصارف التجارية لدى مصرف ليبيا  يداعاإل، وقد بلغت الودائع الفعلية وشھادات 2010

مليون دينار، وبالتالي فإن فائض االحتياطي النقدي اإللزامي بلغ نحو  46,068.3المركزي نحو

، مسجالً زيادة 2010مليون دينار في نھاية عام  32874.9مليون دينار، مقابل  34,372.3

  %.4.6مليون دينار، أو ما نسبته  1,497.4قدرھا 

  وضع السيولة واالحتياطي النقدي اإللزامي) : 44(قم جدول ر
  "  مليون دينار"                                                                                                                             

  .ية واالقتراض من المصارفيداعالخصوم اإل إجماليمن %  25.0نسبة احتياطي السيولة (*)  
  .ات النقديةالتأمينتشمل (**) 

   .على جميع الودائع% 20ي نسبة االحتياطي اإللزام(***) 
  
  
  
  

معدل مقدار التغير 2011 2010 البيان
 التغير

 6.1 3,375.3 58,817.7 55,442.4 راض من المصارفية واالقتيداعالخصوم اإل

 5.6 2,525.8 47,513.1 44,987.3 :السائلة الفعلية األصول

 6.1 843.8 14,704.4 13,860.6 (*)السائلة األصولاحتياطي  -

 5.4 1,682.0 32,808.7 31,126.7 السائلة األصولفائض  -

 5.7 3,167.0 58,480.0 55,313.0 :ية الخاضعة لالحتياطي اإللزامييداعالخصوم اإل

 9.5 4,038.4 46,376.4 42,338.0 الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع -

 -6.7 -871.4 12,103.6 12,975.0 (**)الودائع ألجل وودائع االدخار –

 5.7 633.4 11,696.0 11,062.6 (***)االحتياطي النقدي اإللزامي على الودائع

 4.8 2,130.8 46,068.3 43,937.5 لدى مصرف ليبيا المركزي يداعاإلودائع تحت الطلب وشھادات 

 4.6 1,497.4 34,372.3 32,874.9 فائض االحتياطي اإللزامي
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  المصرف الليبي الخارجي
  

ً انخفاض )ذلك الحسابات النظامية فيبما ( لمصرف الليبي الخارجيل المركز المالي أظھر  في ا

 مليون 32300.9 إلىصل يمليون دينار ل 1415.4، أي بمقدار %4.2بلغ  2011نھاية عام 

  .2010ام نھاية ع فيمليون دينار  33716.3، مقابل دينار

  : المركز الماليوفيما يلي تحليل ألھم بنود 
  : األصولجانب  -أوالً 
 2011نھاية عام  في )النظاميةعدا الحسابات (  المصرف الليبي الخارجي أصول إجماليبلغ 

أي بزيادة ، 2010نھاية عام فيمليون دينار  19884.8مليون دينار، مقابل  20435.7نحو

  : األصولوفيما يلي تحليل ألھم بنود ، % 2.8وبنسبة بلغت  مليون دينـار 550.9 قدرھا

  :نقدية بالخزينة ولدى المصارف . 1

 4760.7 إلىمليون دينار ليصل  4352.7رصيد نقدية بالخزينة ولدى المصارف بمقدار  ارتفع

وقد تركز  ،2010نھاية عام   فيمليون دينار  40.8، مقابل 2011نھاية عام  فيدينار مليون 

 إلىمليون دينار ليصل  4250.5بزيادة قدرھابند نقدية لدى المصارف  في االرتفاعھذا 

،  2010 نھاية عام فيمليون دينار  384.8، مقابل 2011نھاية عام  فيمليون دينار  4635.3

مليون  125.4 إلىمليون دينار ليصل  102.2رصيد نقدية بالخزينة بمقدار  ارتفعفي المقابل 

  . 2010نھاية عام  فيمليون دينار  23.2، مقابل  2011م نھاية عا فيدينار 

  :الودائع الزمنية . 2

ً انخفاضسجل رصيد الودائع الزمنية  مليون دينار  4018.5، أي بمقدار %28.4نسبته  تبلغا

 فيمليون دينار  14142.6، مقابل 2011نھاية عام  فيمليون دينار  10124.1 إلىليصل 

ودائع ألجل لدى المصارف والمؤسسات  في نخفاضاالھذا  ، وقد تركز 2010نھاية عام 

مليون  9486.8 إلىليصل % 32.7مليون دينار، أو ما نسبته 4618.9المالية الدولية بمقدار

 يداعاإلرصيد شھادات  ارتفع، كما 2010نھاية عام  فيمليون دينار  14105.7دينار ، مقابل 

 36.9،مقابل  2011ليون دينار في نھاية عام م 637.3 إلى مليون دينار، ليصل 600.4بمقدار 

  . 2010نھاية عام  فيمليون دينار 
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  :االستثمارات . 3

مليون دينار  744.9، مقابل 2011نھاية عام  فيمليون دينار  522.5بلغ رصيد االستثمارات 

ً بمقدار 2010نھاية عام  في يعزى و  ،%29.9نسبته  و ماأمليون دينار،  222.4، منخفضا

% 35.6وما نسبته ، مليون دينار 189.0بمقدار المحفظة االستثمارية رصيد  انخفاض إلىذلك 

نھاية عام  فيمليون دينار  531.1 ، مقابل2011نھاية عام  فيمليون دينار  342.1 إلىليصل 

2010.  

  :صافي القروض والتسھيالت . 4

ً شھد رصيد صافي القروض والتسھيالت  ما نسبته  وأينار، مليون د 120.1 بمقدار ارتفاعا

 فيمليون دينار  1789.1، مقابل 2011نھاية عام  فيمليون دينار  1909.2 إلىليصل % 6.7

  . 2010نھاية عام 

  : أخرى أصولثابتة وال صولاألوالمساھمات . 5

ً بنسبة   إلىمليون دينار ليصل  254.9، وبمقدار %9.3سجل رصيد المساھمات ارتفاعا

، 2010نھاية عام  فيمليون دينار  2730.8، مقابل 2011اية عام نھ فيمليون دينار  2985.7

 في مليون دينار 48.8 إلىليصل  مليون دينار 0.5قيمة ب انخفضفقد الثابتة  األصولرصيد  أما

ليصل مليون دينار  64.6بمقدار  خرىاأل األصولرصيد  ارتفعوفي المقابل  ،2011نھاية عام 

  .2011ام نھاية ع فيمليون دينار  84.1 إلى

  

  :جانب الخصوم  –ثانياً 
مليون دينار، مقابل  13566.6نحو  2011نھاية عام  فيية يداعبلغ رصيد الخصوم اإل

ً انخفاض، مسجالً بذلك 2010نھاية عام  فيمليون دينار  13771.6 مليون دينار،  205.0قدره  ا

أو ، %22.2ة بنسب الجل في رصيد الودائع نخفاضاال إلى، ويعود ذلك %1.5وما نسبته 

، مقابل  2011نھاية عام  فيمليون دينار  5835.4 إلىمليون دينار ليصل  1664.9بمقدار 

بمقدار تحت الطلب رصيد الودائع  ارتفعبينما ،  2010نھاية عام  فيمليون دينار 7500.3

نھاية عام  فيمليون دينار  7731.2 إلىليصل % 23.3ما نسبته  وأ، مليون دينار 1459.9

  .2010نھاية عام  فيمليون دينار  6271.3مقابل  ،2011
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ً ات النقدية التأمينسجل رصيد  ليصل % 20.9مليون دينار، أو ما نسبته  206.9قدره  ارتفاعا

نھاية عام  فيمليون دينار  990.0، مقابل 2011نھاية عام  فيمليون دينار  1196.0 إلى

مليون دينار  13.2بمقدار  وأ ،%5.3رصيد المخصصات بنسبة انخفض المقابل  فيو، 2010

نھاية عام  فيمليون دينار  247.1مليون دينار، مقابل  233.9 إلىليصل  2011نھاية عام  في

 المصرف بنسبة التزاماترصيد مجموع انخفض ھذه الحسابات  في، وكمحصلة للتغير 2010

 ھاية عامن في مليون دينار 15057.9 إلىمليون دينار ليصل  29.7، أو ما مقداره 0.2%

  .    2010نھاية عام  فيمليون دينار  15087.6، مقابل 2011

ً بلغت نسبته  إجماليكما أظھر بند  بمقدار زيادة بلغ  وأ، %2.7حقوق المساھمين ارتفاعا

 4730.5، مقابل 2011نھاية عام  فيمليون دينار  4856.0 إلىمليون دينار ليصل  125.5

البنود المكونة  طرأت على التيالتغيرات  إلىعزى ذلك ، وي2010نھاية عام  فيمليون دينار 

كما ، %0.8بنسبة  وأمليون دينار،  30.0، حيث ارتفع رأس مال المصرف بنحو البندلھذا 

نھاية  فيمليون دينار  930.2 إلىمليون دينار لتصل  42.7احتياطيات المصرف بنحو ارتفعت 

فقد انخفضت أرباح الفترة أما ، 2010م نھاية عا فيمليون دينار  821.5، مقابل 2011عام 

نھاية عام  فيمليون دينار  145.0 إلىلتصل % 8.3، وبنسبة مليون دينار 13.2بمقدار 

  . 2010نھاية عام  فيمليون دينار  158.2، مقابل 2011
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  وخصوم المصرف الليبي الخارجي أصول:  )45(جدول رقم 
  "مليون دينار " 

قدار التغيرم 2011 2010 البيان نسبة التغير  
% 

           األصول
  :نقدية بالخزينة ولدى المصارف . 1

  نقدية بالخزينة -     
  لدى المصارف -     

  :الودائع الزمنية . 2
ودائع ألجل لدى المصارف والمؤسسات المالية  -     

  الدولية 
   يداعشھادات اإل -     

  :استثمارات . 3
  استثمارات مالية -     
  المحفظة االستثمارية -     

  صافي القروض والتسھيالت . 4
  مساھمات . 5
  ثابتة  أصول.6
   أخرى أصول. 7

408.0  
23.2  
384.8  

14142.6  
14105.7  

  
36.9  
744.9  
213.8  
531.1  

1789.1  
2730.8  
49.3  
20.1  

4760.7  
125.4  

4635.3  
10124.1  
9486.8  

  
637.3  
522.5  
180.4  
342.1  

1909.2  
2985.7  
48.8  
84.7  

4352.7  
102.2  

4250.5  
 -4018.5  
 -4618.9  

  
600.4  

 -222.4  
 -33.4  
 -189.0  

120.1  
254.9  

 -0.5  
64.6  

1066.8  
440.5  

1104.6  
 -28.4  
 -32.7  

  
1627.1  

 -29.9  
 -15.6  
 -35.6  

6.7  
9.3  

 -1.0  
321.4  

  2.8  550.9  20435.7  19884.8  األصول إجمالي
  14.2-   1966.3-   11865.2  13831.5  الحسابات النظامية

  4.2-   1415.4-   32300.9  33716.3  الميزانية ليإجما
          الخصوم

  :مجموع الودائع. 1
  ودائع تحت الطلب -     
  ودائع ألجل -     

  تأمينات نقدية. 2
  مخصصات. 3
  حسابات االستثمار. 4
   الضرائب. 5

13771.6  
6271.3  
7500.3  
990.0  
247.1  
0.0  

78.9  

13566.6  
7731.2  
5835.4  
1196.9  
233.9  
0.0  

60.5  

 -205.0  
1459.9  

 -1664.9  
206.9  

 -13.2  
0.0  

 -18.4  

 -1.5  
23.3  

 -22.2  
20.9  

 -5.3  
0.0  

 -23.3  
  0.2-   29.7-   15057.9  15087.6  مجموع االلتزامات

  :حقوق المساھمين  إجمالي. 6
  رأس المال -     
  احتياطي قانوني -     
  احتياطي الطوارئ -     
  احتياطي -     
  أرباح محتجزة -     

  أرباح الفترة -     
  أخرىخصوم . 7

4730.5  
3750.0  
365.3  
146.2  
310.0  
0.8  

158.2  
66.7  

4856.0  
3780.0  
408.0  
162.5  
359.7  
0.8  

145.0  
521.8  

125.5  
30.0  
42.7  
16.3  
49.7  
0.0  

 -13.2  
455.1  

2.7  
0.8  

11.7  
11.1  
16.0  
0.0  

 -8.3  
682.3  

  2.8  550.9  20435.7  19884.8  الخصوم إجمالي
  14.2-   1966.3-   11865.2  13831.5  النظامية الحسابات
  4.2-   1415.4-   32300.9  33716.3  الميزانية إجمالي
  .المصرف الليبي الخارجي : المصدر 
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  المصارف المتخصصة
  :مصرف التنمية  
رة والمتوسطة، نتاجمنح القروض وتمويل المشاريع اإلبمصرف التنمية  يقوم ة الكبي ة والخدمي ي

وير ا دف تط ك بھ اع اإلوذل اجلقط اليب نت تخدم األس ي تس جيع المشروعات الت دمي وتش ي والخ

توسيع  وقد تمّ تقوم باستخدام المواد الخام المتوفرة محلياً،  التيخاصة تلك الحديثة في التصنيع، 

رة  طةدائ مل المصرف أنش ل :لتش ائل النق ة وس واد الغذائي ة، الم دمات الصحية والعالجي ، الخ

ام واألعالف، و دورالقي ة االقتصادية ب ي التنمي ث فاعل ف ة ، حي روض الممنوح ة الق بلغت قيم

ة بنسبة  121.1نحو  2011خالل العام  ار مرتفع ون دين ه % 35.2ملي ا كانت علي يعم ام  ف ع

  .مليون دينار 89.6والبالغة  2010

ب  ة حس ر موزع وع التقري رة موض الل الفت ة خ روض الممنوح ح الق الي يوض دول الت والج

 :نشطةاأل
  مصرف التنميةعدد وقيمة القروض الممنوحة من :  )46(قم جدول ر

  "دينار  بالمليون"                                                                           

 *2011 2010  نوع القروض
 القيمة العددالقيمةالعدد

 8.3 12359.029 بناء وتشييد
 0.5 4717.34 وسائل نقل

 0.3 214.52وأعالف غذائية
 0.1 301.83 خدمية 

 - -50.8 خشبية وورقية
 - -41.2 نسيجية وجلود

 0.2 81.41 بالستيكية وكيماوية
  -  - 0.3 3 خدمات سياحية
  -  - 0.8 15 معدنية وھندسية

 -  -2.5 2 خدمات صحية وعالجية
 111.8 ---  * أخرى
 121.2 25889.639  جمالياإل

  .مصرف التنمية : صدر الم 
 .ر 2011لسنة  32المبالغ المحولة للفروع بموجب القرار رقم تمثل * 
 

  

  :المصرف الزراعي  
ربين األ زارعين والم ة للم رادواصل المصرف الزراعي تقديم القروض والتسھيالت االئتماني  ف

ل المصرف والشركات والمشاريع الزراعية العامة، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من  قب
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ل  113.3نحو  2011خالل العام  ام  34.0مليون دينار، مقاب ة ع ار في نھاي ون دين ، 2010ملي

ً مظھراً بذلك    .مليون دينار 79.3 قدره ارتفاعا

بته أيل األھمية النسبية للقروض يتضح وبتحل ا نس % 32.9ن القروض قصيرة األجل شكلت م

ىلتصل  ،يالقروض الممنوحة من المصرف الزراع إجماليمن  ار 37.3نحو  إل ون دين  ،ملي

بته  ا نس كلت م ل ش طة األج روض متوس ن % 67.1والق اليم ن  إجم ة م روض الممنوح الق

  .  مليون دينار 76.0نحو  إلىلتصل  ،المصرف الزراعي
  

  القروض الممنوحة من المصرف الزراعي  قيمة:  )47(جدول رقم 
  "بالمليون دينار"                                                                                 

  جمالياإل  طويلة  متوسطة  قصيرة  السنة
2010  
2011  

23.1  
37.3  

10.2  
76.0  

0.7  
-  

34.0  
113.3  

 .المصرف الزراعي : المصدر     
    

  :مصرف االدخار واالستثمار العقاري  
دمھا المصرف  ي ق ويالت الت روض والتم غ رصيد الق ة( بل ائية عقاري ة) ، إنش ى نھاي ام حت  ع

و  2011 ل  7953.3نح ار، مقاب ون دين ام 7403.3ملي ة ع ي نھاي ار ف ون دين أي ، 2010ملي

   %.7.4، أو ما نسبته مليون دينار 550.0 قدره بارتفاع

د ة وق روض العقاري يد الق غ رص و بل ام  5745.7 نح ة ع ي نھاي ار ف ون دين ل  2011ملي مقاب

ة  5195.7 ي نھاي ار ف ون دين ام ملي كلة  ،2010ع بمش ن % 100.0 ةنس اليم روض إجم  الق

  .2011الممنوحة في عام 

  القروض الممنوحة من مصرف االدخار واالستثمار العقاري رصيد:  )48(جدول رقم 

  "مليون دينار "                                                                                                      
  المجموع  مشاريع إنشائية  القروض العقارية  السنة

2010 5195.7  2207.6  7403.3  
2011 5745.7  2207.6  7953.3  
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  :المصرف الريفي  
د  احثين عن عمل من خريجي المعاھ واصل المصرف الريفي تحفيز ذوي الدخل المحدود والب

نحھم قروضا إنتاجية اقتصاد أنشطةالمتوسطة والعليا والمھنية والحرفية لمزاولة  ة بم ة وخدمي ي

غ عدد القروض الممنوحة من  ،ميسرة بھدف رفع مستواھم المعيشيبشروط صغيرة  حيث بل

ة  158,566المصرف منذ إنشائه  ى عدد  623.0ةإجماليقرضاً وبقيم ار وزعت عل ون دين ملي

ا  االت، منھ ن المج ة  45,732م دمي وبن 254.9قرض بقيم ال الخ ي المج ار ف ون دين بة ملي س

ن % 40.9 اليم ذلك  إجم ة، ك روض الممنوح ة الق ة  57,952وقيم ون  175.4قرضاً بقيم ملي

ة   27122قيمة القروض، و إجماليمن % 28.1دينار في المجال الحيواني، بنسبة  قرضاً بقيم

اليمن %  16.0مليون دينار في المجال الحرفي، بنسبة  99.9 ة القروض الممنوحة،   إجم قيم

اقي  ت ب ا وزع بة فيم روض بنس ى% 1.0و%  5.9، % 8.1الق ناعية،  عل االت الص المج

  .الزراعية والبحرية على التوالي
  

  2011حتى نھاية عام عدد وقيمة القروض الممنوحة ) : 491(جدول رقم 
  

  "مليون دينار"                                                                   

  القيمة  العدد  البيان

 254.9 45732  خدمي
 175.4 57952  )مواشي، نحل، دواجن( الحيواني 

 99.9  27122  حرفي
 50.3  14585  صناعي
 36.6 11783  زراعي
 6.2 1392  بحري
 623.3 158566  المجموع
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  غير المصرفية المؤسسات المالية: خامساً 
  

االقتصاد الوطني ويتواجد  فيتعد المؤسسات المالية غير المصرفية أحد مكونات القطاع المالي 

النفطية، وذلك    يراداتاإلشكل صناديق سيادية أُوكل إليھا استثمار الفوائض من  فيبعضھا 

تنويع مصادر الدخل بما يحقق استقرار الموارد المالية  فيبھدف تحقيق عوائد مالية تسھم 

، منھا تمتلكھا محافظ وشركات استثمارية للمجتمع، وتمارس تلك الصناديق نشاطھا من خالل

إطار تنويع مصادر النقد  فيتحقيق عوائد مالية  فيالخارج ليساھم  فيما يمارس نشاطه 

الداخل  في، ومنھا ما يمارس نشاطه للدخل، وعدم االعتماد على النفط كمصدر وحيد األجنبي

دل إطار دعم حركة التنمية وتحقيق جملة من األھداف االجتماعية لعل من أھمھا توزيع عا في

التي  خرىاألللدخل ومكافحة الفقر ودعم شبكة األمان االجتماعي، ومن المؤسسات المالية 

والتي شھد نشاطھا  التأمينقطاع  فيمن نشاط القطاع المالي الشركات العاملة  اً تشكل جزء

ً خالل السنوات القليلة الماض قطاع  في، حيث وصل عدد الشركات العاملة يةتطوراً ملموسا

أن معظم تلك الشركات مملوكة  إلى، وتجدر اإلشارة 2010نھاية  فيتسع شركات  لىإ التأمين

سوق األوراق المالية ، ومن المؤسسات المالية المھمة  فيمنھا مدرجة  ةللقطاع الخاص ثالث

 ً االقتصاد الوطني سوق األوراق المالية الليبي والذي  فيالتي يتوقع لھا أن تؤدي دوراً مھما

ً واصل نشاطه لل عدد الشركات  فيعام الخامس منذ تأسيسه ، ويشھد السوق تطوراً تدريجيا

نشر ثقافة االستثمار، من خالل  فيالمدرجة وحجم التداول بالرغم من الجھود الكبيرة التي تبذل 

  .المجتمع  فيوالمؤسسات االقتصادية  فرادسوق األوراق المالية، بين األ

  
  :  سسات المالية غير المصرفية بعض المؤ نشطةوفيما يلي استعراض أل

  :المؤسسة الليبية لالستثمار 
ً خالل العام  ، ويمكن إيجاز 2010ظل األداء المالي للمؤسسة الليبية لالستثمار متواضعا

  :وخصوم المؤسسة في ما يلي أصولالتطورات التي شھدتھا 

 2010لتصل في نھاية عام % 0.3نموا بلغ  2010المؤسسة في عام  أصولسجلت  -

  .2009مليار دوالر في عام  65.1مليار دوالر، مقابل  65.3 إلى
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المتداولة واالستثمارات، حيث  األصولالمؤسسة إعادة توزيع بين  أصولشھد ھيكل  -

 األصولمن مجموع % 51.5المتداولة ليصبح  األصولانخفض الوزن النسبي لبند 

نحو  إلى ألصولا، لتصل ھذه 2009في عام % 64.9مقابل وزن نسبي أكبر قدره 

نھاية عام  فيمليار دوالر  42.2، مقابل 2010نھاية عام  فيمليار دوالر  33.6

، بينما ارتفع الوزن 2010في عام % 13.0وذلك بتراجع ھذا البند بحوالي . 2009

حوالي  إلى 2009في عام % 34.9نواعھا من أنسبي لبند القروض واالستثمارات بال

، 2010في عام % 12.5زيادة في ھذا البند بحوالي ، وذلك ب2010في عـام % 47.4

 .مليار دوالر 30.9 إلىليصل مجموعه 

، رغم تباين االتجاھات في مكوناتھا، فقد زادت خرىازداد الوزن النسبي للبنود األ -

 417.1حوالي  إلىلتصل  2010خالل عام % 1172.0الثابتة بحوالي  األصول

، وترجع ھذه الزيادة بالدرجة 2009في عام  مليون دوالر 35.6مليون دوالر ، مقابل 

 .زيادة بند مشروعات تحت التنفيذ إلىاألولى 

ً كبيرانخفاض 2010سجل رصيد الخصوم المتداولة في عام  - بند  نخفاض، نتيجة الاً ا

 .2010عام  فيمليون دوالر فقط  4.9 إلىمليون دوالر  617.1رصدة دائنة من أ

مليار  65.2 إلىلتصل % 1.2بنسبة  2010ازدادت حقوق المساھمة خالل عام  -

 .دوالر
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  2010.12.31المركز المالي للمؤسسة الليبية لالستثمار في ) : 50(جدول رقم 
  " مليون دوالر"                                                                            

 2009 2010 

 55,153 389,005  ةالنقدية والحسابات الجاري

 19,639,630 31,159,419 جلاستثمارات قصيرة األ

 12,277,177 9,005,217 موجودات مالية متاحة للبيع

 1,643,245 1,655,804 موجودات محتفظ بھا لتاريخ االستحقاق

 3,319,694 1,414,332 محفظة القروض والتسھيالت االئتمانية

 1,875,599 2,059,214 ن خالل بيان الدخلاستثمارات مالية بالقيمة العادلة م

 24,587,835 18,177,523 استثمارات في شركات تابعة وحليفة

 1,144,375 1,045,102 استثمارات لدى الغير

 076,,417 35,596 ابتة ومشروعات تحت التنفيذثموجودات 

 286,644 108,880 أخرىموجودات 

 65,246,428 65,060,092 مجموع الموجودات

   حقوق المساھمين

 65,265,080 65,265,080 الموارد

 184,410 160,790 التغيير في القيمة العادلة

 1,370,482 964,692 المجمعة األرباح

 )2,456,172( )2,456,172( الموزعة األرباحع ومجم

 877,749 508,633 أرباح الفترة

 65,241,548 64,443,023 مجموع الموارد

 4,880 617,069 رصدة دائنةأ

 65,246,428 65,060,092  مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

  
  :المحفظة االستثمارية طويلة المدى  -

ً أرباحن المحفظة حققت أ إالالتي مرت بھا البالد  االستثنائيةرغم الظروف   2011خالل عام  ا

ال محافظ زتالو،  2010مليون دوالر في عام  406.4مليون دوالر مقابل  363.8بقيمة 

ستثمارات فقد بلغت نسبة مساھمة محافظ اال إجمالياألوراق المالية تشكل نسبة كبيرة جداً من 

االستثمارات الحافظة مقارنًة ما نسبته  إجماليمن % 88.2األوراق المالية تشكل ما نسبته 

د ح إلى، في الوقت الذي ظل فيه الوزن النسبي لبند المساھمات مستقرا 2010في عام % 88
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، كذلك ھو 2010في عام % 7مقارنة بحوالي  2010في عام % 7.3ما، حيث أصبح يمثل 

ً بتاحد ما ث إلىفقد ظل ) صافي القيمة الدفترية(الحال بالنسبة للقروض والعقارات  خالل عام  ا

استثمارت الحافظة ، وفي  إجماليعلى التوالي، من % 0.9، %3.8ويشكالن ما نسبته   2011

، في 2011في عام % 11.8بند حسابات تحت الطلب والودائع بحوالي  دزاينفس الوقت ت

  . األصولمن مجموع % 20.7الوقت الذي ظل فيه وزنه في حدود 

  2011 -  2010توزيع استثمارات المحفظة خالل عامي ) :  51(جدول رقم 
  "مليون دوالر "                                                                                

  2010  2011  

 6162.1 6195.6 محافظ األوراق المالية

 490.8 513.1 مساھمات

  267.1 275.2 قروض

 65.0 67.2 )صافي القيمة الدفترية(عقارات 

 1823.6 1631.7 حسابات تحت الطلب وودائع ألجل

  184.7 172.6  أخرىحسابات مدينة 

 8993.3 8855.4  األصولمجموع 
    
  :حفظة ليبيا إفريقيا لالستثمار م -

ھا خالل عام أصولتوضح  بيانات المركز المالي لمحفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار أن مجموع 

ً انخفاضشھدت  2011 ً طفيف ا  5631.9من  األصول إجماليحيث انخفض  ،%1.3بنحو يقدر ا

في  نخفاضاالوقد تركز ھذا   2011مليون دوالر عام  5558.6 إلى 2010مليون دوالر عام 

بند استثمارات المحافظ االستثمارية و حسابات المصارف والودائع، حيث انخفضا بنسبة 

  .2010على التوالي مقارنًة بعام % 8.3و % 5.8
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  2011 -  2010المركزي المالي للمحفظة  ) :  52(جدول رقم 
  "مليون دوالر "                                                                                                 

  2011  2010  البيان 

 4731.5 4777.7 االستثمارات
  999.5 1061.2 المحافظ االستثمارية 

 2553.4 2553.4 المساھمة في الشركات 
  410.3 394.8 جاري المساھمات 

 489.0 489.0 قروض لشركات مملوكة 
  279.3 279.3 قروض لشركات غير مملوكة 

  763.3 773.1 المتداولة  األصولمجموع 
 223.1  243.4  حسابات المصارف والودائع 
 540.2  529.7   خرىالمدينون واألرصدة المدينة األ

 5558.6  5613.9  األصولمجموع 
 5000  5000  رأس المال المدفوع 

 300.8  300.8  موال مستثمرة أمساھمات في روؤس 
 8.3  98.5  أرباح مرحلة 

 5247.6  5309.1  ع حقوق المساھمين مجمو
 311.1  304.8   أخرىدائنة  ةالدائنون وأرصد

 5558.6  5613.9  مجموع حقوق المساھمين والخصوم 
 5878.1 5773.7 األصولمجموع 

  
حيث  ،2010مقارنة بسنة  2011سنة  يراداتاإل إجماليكما بينت قائمة الدخل انخفض 

مليون دوالر عام  10.4 إلى 2010ون دوالر عام يمل 12.2المحفظة من  إيراداتانخفضت 

 إيراداتمن  كلٍّ  انخفاض إلىة ظالمحف إيرادات انخفاض، ويعزى السبب الرئيس في 2011

 2010دوالر عام  ألف 345.8الودائع من   إيرادات، فقد انخفضت خرىاأل يراداتاإلوالودائع 

المتنوعة  يراداتاإلانخفضت ، في حين %92.6بنسبة  أي 2011دوالر عام  ألف 25.6 إلى

  %.90.1أي بنسبة  2011دوالر عام  ألف 257 إلى 2010مليون دوالر عام  2.608من 

المصروفات من  إجمالياً فقد انخفض ظاُ ملحوانخفاضسجل بند المصروفات  أخرىومن جھة 

% 59.1بنسبة  أي، 2011مليون دوالر عام  4,165 إلى 2010مليون دوالر عام  10.2
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المصروفات العمومية فقد انخفضت ھذه  انخفاض إلىبشكل رئيس  نخفاضھذا االويعزى 

، اي بنسبة  2011الف دوالر عام  721.2 إلى 2010مليون دوالر عام  5.7المصروفات من 

  %.87.3قدرھا  انخفاض

  مليون دوالر  2011،  2010فريقيا إقائمة الدخل لمحفظة ليبيا            

  2011  2010  البيان 

  10.1 9.247 ائد القروض فو
 0.026  0.346 الودائع   إيرادات
  0.257 2.607 متنوعة   إيرادات

  10.4 12.200   يراداتاإل
  2.4 1.8 المھايا والمرتبات  

 0.610  1.0   أخرىأعباء وظيفة 
 0.023  0.109  مصلريف التدريب وبعثات 

 0.248  0.608  مصاريف سفر ومبيت 
 0.004  0.569    مصروفات مصرفية وعموالت

 0.184   0.371  المصروفات الخدمية  

 0.721  5.678  المصروفات العمومية  
  4.2 10.2 المصروفات  

 5.907  3.350  الشركة الليبية لألستثمار   -مصروفات القروض  
 0.118  0.117  مخصص اتعاب مھنة 

 61.722  88.748  محافظ استثمارية   أسعارمخصص ھبوط 
 61.487  90.213  صافي الدخل

  
  

  :سوق األوراق المالية الليبي   

ارتفاعاً ملحوظاً  سعارلألالمؤشرات اليومية للسوق وبيانات التداول والمستويات العامة  أظھرت

 إنإلى وتشير البيانات  2011 فبراير 20، بيد أن التداول قد توقف يوم 2011مع بداية عام 

ً   يھاإلحجم التداول قد بلغ في الفترة المشار  سھم مقارنة بحجم بلغ  1,472.682سابقا

أما من حيث % 119.6وبنسبة ارتفاع بلغت  2010سھم خالل نفس الفترة من عام  670.660

خالل عام  التداول إجمالي، وبشكل عام فقد بلغ % 227.1فقد ارتفعت بنسبة   التداولقيمة 
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دينار خالل نفس  7.822.187دينار مقارنة بمبلغ قدره  25,583,598.930ما مقداره  2011

  -:األتي  في 2011ويمكن تلخيص أھم التطورات خالل عام  2010الفترة من عام 

شركة، وفيما يلي  ةعشر تيثنإ 2011عدد الشركات المدرجة بجدول السوق الرئيسي عام ببلغ 

  :كشف بأسماء الشركات المدرجة وعدد عمليات التداول وقيمتھا وعدد االسم المتداولة

  
سوق األوراق المالية الليبي  فيكشف عدد عمليات التداول وقيمتھا للشركات المدرجة ) : 53(ل رقم جدو

  2011عام  في
                                                                                  

  قيمة التداول  الجھة 
  )مليون دينار( 

  كمية التداول
  )عدد األسھم باآلالف(

 العملياتعدد 

  73  174,9  2.3  مصرف الجمھورية
  245  248,8  2,4  مصرف الصحاري
  255  236,1  2,4  مصرف الوحدة

  607  515  14,5  مصرف التجارة والتنمية
  137  44,4  0.979  مصرف المتوسط

  68  57.8  0,710  المصرف التجاري الوطني 
  35  8,1  0,081  مصرف السراي للتجارة واالستثمار

  194  67,2  0.654  أمينشركة ليبيا للت
  32  25,2  0,563  الشركة المتحدة للتأمين
  33  25,8  0,271  شركة الصحارى للتأمين

  117  54,8  0,550  سوق المال الليبي 
  47  14,4  0,237  الشركة األھلية لالسمنت

  1.843  1472.5  25,6  جمالياإل
  . 2011سنوي تقرير سوق األوراق المالية الليبي ، تقرير التداول ال: المصدر  
  

قطاعات  ةسوق األوراق المالية تندرج تحت أربع فيأن الشركات المدرجة  إلىوتجدر اإلشارة 

  :رئيسية وھي

من حجم التداول   األكبرقطاع المصارف بعدد سبعة مصارف، حيث كان له النصيب   -

ً سھم 1,285,209بعدد  األسھم المتداولة بقيمة  إجماليمن % 87.3والتي تمثل نسبة  ا

 . ة المتداولةمالقي إجماليمن % 91.1بنسبة  اً دينار 23,307,042بلغت  ةإجمالي

ً سھم 118,230 تداولبعدد ثالث شركات، والذي سجل  التأمينقطاع  - من % 8بنسبة   ا

 . اً دينار 1,488,711.0المتداولة وبقيمة  األسھم إجمالي
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 .كمية التداول اليإجممن % 3.7قطاع االستثمار بعدد شركة واحدة، ويساھم بنسبة   -

كمية التداول،  إجماليمن % 1.0قطاع الصناعة بعدد شركة واحدة، ويساھم بنسبة  -

أن السوق لم فنه وكما ذكر أورغم التطور الذي شھده عدد المصارف المدرجة إال 

مما انعكس  2011خالل عام ال لمدة بسيطة جداً ما يقارب الشھرين إيمارس نشاطه 

 .على نشاط السوق 

  :دوق التقاعدصن 
يتركز نشاط الصندوق في تحصيل االشتراكات الضمانية واستثمار األموال المحصلة وتقديم 

تحقيق نتائج إيجابية  2011المنافع التقاعدية للمستفيدين، وقد واصل الصندوق خالل العام 

ساھمت في تحسين وضعه المالي ورفع حجم ومستوى جودة الخدمات التي يقدمھا للمستفيدين 

  :في األتي 2011نه، ويمكن إبراز أھم التغيرات المالية التي طرأت على الصندوق خالل عام م

  -:المصروفات  -أوالً 
مقابل   2011عام خالل مليون دينار  1361.5ما قيمته  2011بلغت المصروفات الفعلية لسنة 

  %. 2.2أي بنسبة زيادة . 2010مليون دينار عام  1331.6

ت على قيمة أالزيادة  الكبيرة التي طر إلى 2011المصروفات في عام  ويرجع سبب الزيادة في

على قرار اللجنة الشعبية العامة  ، وذلك بناءً 2011عسكرية خالل عام المعاشات الضمانية وال

) ً  اً دينار 96لمتقاعدين من لدنى للمعاشات بشأن رفع الحد األ 2011لعام ) 27(رقم )  سابقا

 ً   .2011ابتداء من شھر مارس ھريا ش اً دينار 450 إلى شھريا
  

 ً   - : يراداتاإل -ثانيا
ما قيمته تقريباً  2011االشتراكات الضمانية المحصلة من قبل الصندوق خالل عام  إجماليبلغ 

قدره  انخفاضأي ب 2010مليون دينار تقريباً خالل عام  2132.4مليون دينار، مقابل  1424.2

  .2011ت  بھا البالد خالل عام الظروف التي مر إلى، ويعزى ذلك % 33.5
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  -:صندوق التقاعد أصولعوائد استثمار وتشغيل أموال و
ً التفاق  مع لصندوق التقاعد محفظة استثمارية تقوم شركة الضمان لالستثمارات بإدارتھا وفقا

جانب شركة الخدمات الضمانية الطبية  إلىالصندوق ، ھذا  أصولإدارة وتشغيل أموال و

  .ية للصيانة والتجھيزوالشركة الوطن

ً مبلغ 31/12/2011وقد بلغت قيمة استثمارات صندوق التقاعد حتى  مليون  3341.7وقدرة  ا

خدمية، فندقية، عقارية، ( دينار موزعة على استثمارات الصندوق المتمثلة  في استثمارات 

 3ندوق ، وقد بلغ عدد الشركات المملوكة للص)، وودائع استثمارية أخرىومساھمة مع جھات 

   .اً عقار 9236العقارات المملوكة للصندوق  إجماليشركات ، كما بلغ 
  2011والمصروفات  لسنة  يراداتلإلقائمة بالتدفقات النقدية ) : 54(جدول رقم 

  "مليون دينار"                                                                                            

المصروفات   يراداتإلا  البيان
  1421.2   يراداتاإل

  1384.5  االشتراكات الضمانية  
  0.0  مال تقاعد العسكريين 

  4.3  مالك الصندوقأايجارات 
  10.9  فوائد الودائع 

  15.8  عوائد استثمارات  الصندوق 
  5.6  مساھمات الصندوق 

  0.0  عالوة السكن للمتقاعدين المدنين   إيرادات
  0.0  االلتزامات  القانونية  اداتإير

  3.0   أخرى إيرادات
 1361.4   المصروفات 
 912.6   عانات والمنح المقطوعة المعاشات واإل

 0.0   المنافع قصيرة األمد للعاملين لحساب أنفسھم 
 0.6   المنافع العينية الضمانية 

 217.1   المعاشات والمكافآت العسكرية 
والمعاشات ) 26(و المعاشات المربوطة وفق المادة  الستثنائيةاالمعاشات العسكرية  

 17.0   العسكرية وعالواتھا وعالوة السكن للمتقاعدين المدنيين 
 0.8   مالك واستثمارات الصندوق أمصروفات و

 70.4   المرتبات والمھايا والمصروفات العمومية  
 89.4   ساسي اشتراك المعاش األ

 53.6   من جزء االشتراك % 60ة النوعية اشتراك الرعاية الصحي
 1361.4 1421.2   جمالياإل

  59.7  االفائض 
  .صندوق التقاعد : المصدر   
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  : التأمينشركات  
ً خالل السنوات األخيرة ويأتي ذلك  في التأمينشھدت صناعة  السوق الليبي تطوراً ملموسا

ً مع احتياجات النمو والتطور   فيادية وقد بلغ عدد الشركات العاملة االقتص نشطةاأل فيتمشيا

 التأمينمجال  في التأمينشركات، وقد دخلت شركات  9عدد  2010خالل عام  التأمينقطاع 

السنوات الماضية والذي يتوقع أن تكون له سوق  فيالصحي الذي لم يكن من ضمن أنشطتھا 

حتى  التأمينقطاع  في مھمة خالل السنوات القادمة، والجدول التالي يبين الشركات العاملة

  .2010نھاية عام 
  2010ليبيا حتى نھاية  فيالعاملة  التأمينشركات ) : 55(جدول رقم 

  

سنة مزاولة   سم الشركةا
  النشاط

رقم التسجيل 
  التجاري

  )ون ديناريبالمل(رأس المال 
  عدد العاملين

  المدفوع  المكتتب فيه

  877  50.0  50.0  2768  1964  شركة ليبيا للتأمين
  122  10.0  10.0  40819  1998  شركة المتحدة للتأمين
  78  5.4  10.0  58536  2004  شركة اإلفريقية للتأمين
  80  15.0  15.0  58969  2005  شركة الصحارى للتأمين

  136  3.0  10.0  61803  2005  شركة الليبو للتأمين
  112  3.0  10.0  65756  2006  شركة الثقة للتأمين

  52  3.0  10.0  67104  2007  شركة التكافل للتأمين
  74  10.0  20.0  12060  2009  شركة القافلة للتأمين

  71  36.9  100.0  11210  2009  الصحي التأمينشركة 
  1602  136.3  235.0      جمالياإل

  . التأمينھيئة اإلشراف والرقابة على : المصدر 
  

  :حسب البيان التالي التأمينكما يتم تقديم خدمات تأمينية من خالل الخدمات المساندة لألعمال 
  125  التأمينوكالء 

  7  التأمينوسطاء 
  6  االستشاريون التأمينخبراء 

  1  خبراء معاينة وتقدير األضرار
  2  خبراء االكتواريون
  19  مراجعي الحسابات

  2010 التأمين، تقرير  عن سوق  التأمينھيئة االشراف على : المصدر                                    

  
، مقابل مليون دينار 384.423ما مقداره  2010خالل عام  التأمينحجم اقساط  إجماليقد بلغ و

حين بلغ حجم  في، % )4.1(أي بزيادة قدرھا  2009عام  فيمليون دينار  368.997
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مليون  126.484مليون دينار مقابل  282.445ما مقداره  2010عام  فيالتعويضات المباشرة 

  % ) .123.3(بزيادة مقدارھا  أي 2009عام  فيدينار 

 – 2000خالل الفترة من  ةوالتعويضات المسدد التأمينقساط أوالجدول التالي يبين تطور 

2010: 
  العاملة بالسوق الليبي التأمينقساط التعويضات المباشرة لشركات أ) : 56(جدول رقم 

  
  "بالمليون دينار"                                                                                        

  معدل النمو  التعويضات  معدل النمو  اإلقساط  السنة

2000  88.4    88.6    
2001  97.9  10.7  91.7  3.4  
2002  146.7  49.8  90.1   -1.8  
2003  201.5  37.4  120.2  33.4  
2004  166.1   -17.6  79.2   -34.1  
2005  192.5  15.9  66.0   -16.7  
2006  195.0  1.3  72.8  10.3  
2007  192.0   -1.6  82.9  13.9  
2008  275.1  43.3  110.4  33.2  
2009  368.997  34.1  126.484  14.6  
2010  384.423  4.1  282.445  123.3  

  . التأمينھيئة اإلشراف والرقابة على :المصدر              
  

،بيد أن الشركات  ليبيا في التأميننشاط شركات  فيعاله حدوث تطور مھم أيتضح من الجدول 

شركات صغيرة ومتوسطة الحجم قد ال تتمكن من توفير خدمات  ھي التأمينقطاع  فيالعاملة 

ً ما يتم  التيمجاالت الصناعة والمواصالت والنفط و فيللمشروعات الكبرى  التأمين غالبا

 إلىو الخارج، األمر الذي يدع فيعلى موجوداتھا ونشاطھا لدى شركات تامين عالمية  التأمين

االقتصادية  نشطةلأل التأمينانشاء شركات تامين كبرى قادرة على تلبية خدمات  فيالتفكير 

شراكة استراتيجية مع شركات عالمية عمالقة  فيالكبيرة، وقد يكون ذلك من خالل الدخول 

االقتصادية، وتلبي الطلب  نشطةاأل فيليبيا لتواكب متطلبات التطور  في التأمينلتطوير صناعة 

الطلب على النقد األجنبي لتسديد  فيوتحد من التنامي المتزايد  التأمينالمتزايد على خدمات 

  .   الخارج  في التأمينلدى شركات  التأمينقساط أ
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