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 بيان مصرف ليبيا املركزي 

 2022/ 30/11  حتى  01/01/2022  عن اإليراد واإلنفاق من
 

 (ألرقام بالدينار الليبيا)                         :  اتاإليراد 

 اإليراد   البيان 

 مليار 67 إيرادات مبيعات نفطية 

 مليار 11.9 إيراد من إتاوات نفطية 

مليار  إتاوات نفطية عن سنوات سابقة إيراد من  11.4  

 875 مليون  إيرادات الضرائب 

 يون مل 191 إيرادات الجمارك

 مليون  330 إيرادات االتصاالت 

 مليون  205 إيرادات بيع املحروقات بالسوق املحلي

 مليون  652 *إيرادات أخرى 

 مليار 92.6 اإلجمالي 

اقبات الخدمات املاليةإيرادات واردة من  مثل  تإيرادات أخرى    * ل :   نظير خدمات عامة  باملدن الليبية  مر
ّ
رسوم مسترجعات،    )  وتمث

 . ( وغيرها من الرسوم وغراماتجوازات وتمليك سيارات 
 

 (  ألرقام بالدينار الليبيا )                  :  اإلنفاق 

 اإلنفاق   البيان 

 مليار 40.9 )املرتبات(  الباب األول 

 مليار 7.9 )النفقات التسييرية(  الثانيالباب 

 مليون*  614 )التنمية(  الباب الثالث

 مليار 17 )الدعم(  الباب الرابع 

 0 )الطواريء(  الباب الخامس

 مليار 19.2 املؤسسة الوطنية للنفط )ميزانية استثنائية( 

 مليار  85.7 اإلجمالي 

  التيلبة طالمنح هذا البند يتضمن  *
 
 .مليون ملركز املناهج التعليمية والبحوث التربوية 144ومبلغ  بالخارجالليبية إلى السفارات حيلت أ
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 (  بالدينار الليبياألرقام  )                              30/11/2022 حتى 01/01/2022من  اللقطاعات والجهات التابعة له اإلنفاق 

 إجمالي اإلنفاق للجهة الباب الخامس  الباب الرابع  الباب الثالث  الباب الثاني  الباب األول  قطاعات والجهات التابعة لهالا

  968,587,463.000  00.000 00.000 00.000  233,608,334.000   734,979,129.000  مجلس النواب والجهات التابعة له   - 01
  40,628,420.000  00.000 00.000 00.000  28,150,000.000   12,478,420.000  املجلس االعلى للدولة - 02
  695,119,755.000  00.000 00.000 00.000  147,633,333.000   547,486,422.000  ا لهعة والجهات التاباملجلس الرئاس ى   - 03
  1,714,941,182.000  00.000 00.000 00.000  811,828,291.000   903,112,891.000  مجلس الوزراء والجهات التابعة له   - 04
  20,668,653,092.000  00.000 00.000 00.000  396,237,897.000   20,272,415,195.000  لها التابعة  جهاتوزارة املالية وال  - 05
  4,240,511,650.000  00.000 00.000 00.000  964,424,998.000   3,276,086,652.000  وزارة الدفاع والجهات التابعة لها  - 06
  3,090,460,155.000  00.000 00.000 00.000  243,545,566.000   2,846,914,589.000  وزارة الداخلية والجهات التابعة لها  - 07
  1,319,955,034.000  00.000 00.000 00.000  391,364,731.000   928,590,303.000  وزارة العدل والجهات التابعة لها   - 08
  1,793,471,704.000  00.000 00.000  470,397,981.000   636,233,999.000   686,839,724.000  والجهات التابعة لها وزارة الخارجية و التعاون الدولي   - 09
  4,998,995,286.000  00.000  4,990,000,002.000  00.000  2,750,000.000   6,245,284.000  وزارة النفط والغاز و الجهات التابعة لها  - 10
  4,459,835,297.000  00.000  1,774,999,994.000  00.000  1,346,424,537.000   1,338,410,766.000  وزارة الصحة والجهات التابعة لها   - 11
  541,409,099.000  00.000 00.000  143,923,287.000   104,300,000.000   293,185,812.000  وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها   - 12
  1,878,797,552.000  00.000  229,764,000.000  00.000  140,749,993.000   1,508,283,559.000  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها  - 13
  1,032,291,990.000  00.000 00.000 00.000  18,000,000.000   1,014,291,990.000  هاوزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة ل  - 14
  51,998,153.000  00.000 00.000 00.000  12,683,332.000   39,314,821.000  وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها  - 15
  20,451,181.000  00.000 00.000 00.000  8,766,667.000   11,684,514.000  وزارة الصناعة و املعادن و الجهات التابعة لها  - 16
  220,779,187.000  00.000 00.000 00.000  84,900,001.000   135,879,186.000  وزارة املواصالت والجهات التابعة لها  - 17
  13,148,925,495.000  00.000  6,806,155,350.000  00.000  1,083,682,916.000   5,259,087,229.000  وزارة الشؤون اإلجتماعية والجهات التابعة لها  - 18
  15,370,259.000  00.000 00.000 00.000  6,866,664.000   8,503,595.000  وزارة التخطيط والجهات التابعة لها  -  19
  1,115,829,784.000  00.000  366,666,666.000  00.000  355,752,646.000   393,410,472.000  وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها  -  20
  230,809,193.000  00.000 00.000 00.000  30,649,996.000   200,159,197.000  حيوانية والجهات التابعة لهاوزارة الزراعة والثروة ال -  21
  68,262,754.000  00.000 00.000 00.000  5,900,000.000   62,362,754.000  وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها  -  22
  24,798,678.000  00.000 00.000 00.000  9,450,000.000   15,348,678.000  وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها  -  23
  84,461,215.000  00.000 00.000 00.000  43,166,667.000   41,294,548.000  وزارة االسكان والتعمير والجهات التابعة له  -  24
حة و الصناعات التقليدية و الجهات  وزارة السيا -  25

 التابعة لها
 127,156,177.000   7,250,000.000  00.000 00.000 00.000  134,406,177.000  

  74,783,509.000  00.000 00.000 00.000  15,226,667.000   59,556,842.000  المعرفية و الجهات التابعة لها  وزارة الثقافة و التنمية -  26
  146,713,048.000  00.000 00.000 00.000  84,420,484.000   62,292,564.000  وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها  -  27
  58,944,140.000  00.000 00.000 00.000  49,000,000.000   9,944,140.000  وزارة الشباب و الجهات التابعة لها  -  28
  8,046,367.000  00.000 00.000 00.000  4,000,000.000   4,046,367.000  وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها  -  29
  417,347,212.000  00.000  358,015,844.000  00.000  46,500,000.000   12,831,368.000  وزارة الموارد المائية و الجهات التابعة لها  -  30
  13,611,100.000  00.000 00.000 00.000  3,900,000.000   9,711,100.000  وزارة البيئة و الجهات التابعة لها -  31
  310,067,328.000  00.000  56,100,000.000  00.000  248,232,503.000   5,734,825.000  شهداء والمفقودينهيئة رعاية أسر ال -  32
الهيئة العامة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات    -  33

 التابعة لها
 26,968,099.000   166,510,500.000  00.000 00.000 00.000  193,478,599.000  

  27,548,775.000  00.000 00.000 00.000  4,000,000.000   23,548,775.000  الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها  -  34
  2,615,000,000.000  00.000  2,450,000,000.000  00.000  165,000,000.000  00.000 الشركة العامة للكهرباء  -  35
  19,241,645,833.000  00.000 00.000  8,442,627,500.000   7,138,713,700.000   3,660,304,633.000  ط )ميزانية استثنائية(نف المؤسسة الوطنية لل -  36

  85,666,935,666.000  00.000  17,031,701,856.000   9,056,948,768.000   15,039,824,422.000   44,538,460,620.000  اإلجمالي 

 

https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.pdf
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https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-1-2.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-1-1.pdf
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  وزارة املالية والجهات التابعة لها 

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

 

 

 

 اإلجمالي  الجهة  ت
 

 اإلجمالي  الجهة  ت

اقبة الخدمات املالية    1  31,182,662.000 القلعة   - مكتب الخدمات املالية    34  10,915,471.000 اجخرة  -مر

اقبة الخدمات املالية    2 اقبة الخدمات املالية    35  285,967,742.000 اجدابيا  -مر  22,196,825.000 القيقب   -مر

اقبة الخدمات املالية    3 اقبة الخدمات املالية    36  56,178,452.000 األبرق  -مر  122,617,972.000 الكفرة  -مر

اقبة الخدمات املالية    4 اقبة الخدمات املالية    37  319,489,259.000 األبيار -مر  310,908,673.000 املرج   -مر

 27,679,301.000 املليطانية  - مكتب الخدمات املالية    38  132,826,368.000 األصابعة  - مكتب الخدمات املالية    5

اقبة الخدمات املالية    6 اقبة الخدمات املالية    39  43,033,046.000 البريقة -مر  42,964,737.000 امساعد   -مر

اقبة الخدمات املالية    40  264,270.000 البوانيس   - مكتب الخدمات املالية    7  6,659,070.000 انتالت البيضان  -مر

اقبة الخدمات املالية    8 اقبة الخدمات املالية    41  723,011,414.000 البيضاء   -مر  24,340,740.000 أم الرزم   -مر

اقبة الخدمات املالية    9 اقبة الخدمات املالية    42  10,550,859.000 الجغبوب  -مر  24,406,322.000 أوجلة   -مر

اقبة الخدمات املالية    10 اقبة الخدمات املالية    43  720,103,314.000 الجفارة  -مر  91,773,738.000 باطن الجبل  -مر

اقبة الخدمات املالية    11 اقبة الخدمات املالية    44  173,698,445.000 الجفرة  -مر  21,864,463.000 بلدية الحوامد  -مر

اقبة الخدمات املالية    12 اقبة الخدمات املالية    45  246,733,738.000 الجميل  -مر  29,234,822.000 بلدية الشرقية   -مر

اقبة الخدمات املالية    13 اقبة الخدمات املالية    46  32,473,794.000 الحرابة  -مر  10,322,887.000 بنت بية  -مر

اقبة الخدمات املالية    14 اقبة الخدمات املالية    47  447,892,894.000 الخمس   -مر  3,451,757,165.000 بنغازي   -مر

اقبة الخدمات املالية    15 اقبة الخدمات املالية    48  29,403,023.000 الرجبان   -مر  260,892,384.000 بني وليد   -مر

اقبة الخدمات املالية    16  18,116,457.000 بنينا  - مكتب الخدمات املالية    49  38,088,656.000 الرحيبات   -مر

اقبة الخدمات املالية    17 اقبة الخدمات املالية    50  21,940,850.000 الرياينة  -مر  74,219,216.000 بئر األشهب   -مر

اقبة الخدمات املالية    18 اقبة الخدمات املالية    51  586,989,782.000 الزاوية   -مر  15,432,373.000 تازربو   -مر

اقبة الخدمات املالية    19 اقبة الخدمات املالية    52  15,431,586.000 الزاوية الجنوب   -مر  34,274,242.000 تاورغاء  -مر

 4,738,722.000 تراغن  - مكتب الخدمات املالية    53  26,758,185.000 الزاوية الجنوب   - مكتب الخدمات املالية    20

اقبة الخدمات املالية    21 اقبة الخدمات املالية    54  269,407,287.000 الزاوية الغرب   -مر  343,477,958.000 ترهونة   -مر

اقبة الخدمات املالية    22 اقبة الخدمات املالية    55  69,765,631.000 الزنتان  -مر  131,845,194.000 توكره   -مر

اقبة الخدمات املالية    56  36,953,414.000 الزويتينة  - مكتب الخدمات املالية    23  66,501,606.000 جادو  -مر

اقبة الخدمات املالية    24 اقبة الخدمات املالية    57  32,346,061.000 السائح  -مر  66,090,064.000 جالو  -مر

اقبة الخدمات املالية    58  41,331,621.000 السبيعة   - مكتب الخدمات املالية    25  70,084,818.000 جردس العبيد   -مر

اقبة الخدمات املالية    26 اقبة الخدمات املالية    59  48,285,606.000 السدرة     -مر  317,216,990.000 جنزور   -مر

اقبة الخدمات املالية    60  1,592,630.000 الشعبة   - مكتب الخدمات املالية    27  419,943,044.000 درنة  -مر

اقبة الخدمات املالية    28 اقبة الخدمات املالية    61  59,777,239.000 الشقيقة   -مر  91,021,509.000 رقدالين   -مر

اقبة الخدمات املالية    29 اقبة الخدمات املالية    62  12,143,348.000 الشويرف  -مر  64,930,081.000 زلطن   -مر

اقبة الخدمات املالية    30  353,690,066.000 زليتن   - مكتب الخدمات املالية    63  386,866,916.000 العجيالت   -مر

اقبة الخدمات املالية    31 اقبة الخدمات املالية    64  6,498,015.000 العربان  -مر  99,204,384.000 زوارة  -مر

اقبة الخدمات املالية    32 اقبة الخدمات املالية    65  145,424,766.000 القبة   -مر  142,165,062.000 ساحل الجبل   -مر

اقبة الخدمات املالية    33 اقبة الخدمات املالية    66  175,217,088.000 القرة بوللي   -مر  257,699,864.000 سبها  -مر
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اقبة الخدمات املالية    67 اقبة الخدمات املالية    82  200,913,376.000 سرت  -مر  37,357,536.000 كاباو   -مر

اقبة الخدمات املالية    68 اقبة الخدمات املالية    83  67,360,404.000 سلوق   -مر  45,339,294.000 ككلة  -مر

اقبة الخدمات املالية    69 اقبة الخدمات املالية    84  254,256,394.000 شحات  -مر  37,631,089.000 مرادة  -مر

اقبة الخدمات املالية    70 اقبة الخدمات املالية    85  323,801,329.000 صبراتة   -مر  160,121,892.000 مرزق   -مر

اقبة الخدمات املالية    71 اقبة الخدمات املالية    86  237,780,361.000 صرمان  -مر  116,119,436.000 مزدة  -مر

اقبة الخدمات املالية    72  108,101,605.000 مسالتة  - مكتب الخدمات املالية    87  409,942,999.000 طبرق   -مر

اقبة الخدمات املالية    73 اقبة الخدمات املالية    88  1,726,314,136.000 طرابلس   -مر  481,724,880.000 مصراتة  -مر

 3,288,395.000 منطقة ربيانة اإلدارية  - مكتب الخدمات املالية    89  41,662,333.000 ظاهر الجبل   - مكتب الخدمات املالية    74

اقبة الخدمات املالية    75 اقبة الخدمات املالية    90  45,719,162.000 غات  -مر  124,538,520.000 نالوت  -مر

اقبة الخدمات املالية    76 اقبة الخدمات املالية    91  47,395,759.000 غدامس  -مر  215,488,047.000 وادي اآلجال   -مر

اقبة الخدمات املالية    77 اقبة الخدمات املالية    92  544,952,347.000 غريان  -مر  363,898,138.000 وادي الشاطي  -مر

 520,960.000 وازن   - مكتب الخدمات املالية    93  80,800,839.000 قصر األخيار   - مكتب الخدمات املالية    78

اقبة الخدمات املالية    94  6,300,209.000 قصر الجدي   - مكتب الخدمات املالية    79  446,863.000 واو الناموس  -مر

اقبة الخدمات املالية    80  24,470,858.000 وردامة   - مكتب الخدمات املالية    95  250,097,984.000 قصر بن غشير  -مر

اقبة الخدمات املالية    81  62,035,028.000 يفرن   - مكتب الخدمات املالية    96  55,619,289.000 قمينس   -مر

اقبة الخدمات املالية  97      11,564.000 بلدية هراوة - مر

 18,330,825,207.00                                    اإلجمالي                                                  
 

  باملليون دوالر أمريكي( رقام)األ                                           ستخدامات النقد األجنبيا 

 اإلنفاق  االستخدام البيان 

 170 مرتبات العاملين بالخارج استخدامات الدولة : 

 101 منح الطلبة الدارسين بالخارج 

 130 العالج بالخارج

 0 اتـــدعم املحروق

 2,020 املؤسسة الوطنية للنفط 

 324 حواالت لصالح جهات أخرى 

 :دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة 

 251 جهاز اإلمداد الطبي 

 396 الشركة العامة للكهرباء

 83 التعليم والتعليم العالي 

 163 جهات أخرى 

,8633 إجمالي استخدامات الدولة   

 استخدامات املصارف التجارية : 

 
 (  وفق الكشف املرفق  )

 8,759 االعتمادات املستندية

 123 حواالت 

 5,773 األغراض الشخصية 

 0 مستندات برسم التحصيل 

 14,655 إجمالي استخدامات املصارف التجارية

230,3   وبواقي( اعتمادات مستندية( التزامات قائمة  

 21,517 إجمالي استخدامات النقد األجنبي
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  مصرف ليبيا املركزي إذ ينشر هذه البيانات يؤكد على ما يلي ن  إ   : 
 

عدالت اإلفصاح والشفافية  فالبيان  يأتي هذا   .1 هود مصرف ليبيا املركزي لتحقيق أعلى م   للمطالب املحلية والدوليةاجست اي إطار ج 
ً
، بة

هوَده  في تطوير   املصرف واصل وي  بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة. اإلفصاح والشفافيةج 

في إطار تطوير البيان الشهري ملصرف ليبيا املركزي، يصدر مع هذا البيان ملحق خاص يتضمن تفاصيل استخدامات املصارف التجارية   .2

 . (اضغط هناالتفاصيل على  )لالطالع عن طريقها تلك السلعوردة ، والشركات، واملنافذ امل والدول  ،للنقد األجنبي حسب السلع

 بَ  .3
َ
 ل
َ
، وبلغ عدد الجهات التابعة لها 36الخزانة العامة لة من القطاعات املمو  عدد غ

ً
 . ِجهة 941 قطاعا

 أل  .4
ً
في  2021من نفقات العام  (1/ 12)  في حدود  ذونات صرف واردة من وزارة املاليةيتم تمويل اإلنفاق الحكومي من إيرادات الدولة وفقا

الحاصل في مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الناش يء عن الزيادات  ، مع تعلية الباب األول لتغطية العجز  األبواب املتاح الصرف عليها

 والتسويات في املرتبات. 

اقبات الخدمات املالية باملدن، تمثل 18.3 تم إحالة مبلغ .5  من إجمالي اإلنفاق.  % 21 من إجمالي باب املرتبات، و  %45 مليار دينار إلى مر

اقباتاملب تفاصيل  بيانات وزارة املالية بشأنسيتم إرفاق  .6  . الخدمات املالية باملدن الليبية مع هذا البيان فور ورودها الغ املحالة إلى مر

 . منها الجهات املستفيدةدة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها و عن أصناف األدوية املورّ  في عدم اإلفصاحجهاز اإلمداد الطبي استمر  .7

ر الزالت أقل من و  مليون دينار،  86 مبلغخالل شهر نوفمبر  الضرائب إيرادات  بلغت .8  . املقد 

ال يتناسب مع قيمة  ا  ، وهو منوفمبر  خالل شهر فقط  مليون دينار    40تم توريد مبلغ    حيثتدني إيرادات الجمارك خالل الفترة،  استمر   .9

 االعتمادات املستندية املفتوحة والسلع املوردة خالل الفترة. 

ر ال و مليون دينار،  179 مبلغخالل شهر نوفمبر   االتصاالت  إيرادات قطاع  بلغت   .10  . زالت أقل من املقد 

 .نوفمبر شهر  خالل فقط  مليون دينار  30 مبلغتم توريد حيث   ، لي من املشتقات النفطيةالسوق املح مبيعات عوائد  استمر تدني .11

مليار دوالر من إتاوات عن سنوات    2.5منها  ،  مليار دوالر   19  الفترةبلغت إيرادات النقد األجنبي املوردة إلى مصرف ليبيا املركزي خالل   .12

 بأنّ إيرادات  مليار دوالر،    2.5أي بعجز وقدره    مليار دوالر   21.5  خالل الفترة   بلغ إجمالي استخدامات النقد األجنبي بينما    سابقة،
ً
علما

 . مبيعات النفط الزالت محتجزة لدى املصرف الليبي الخارجي 

ل مصروفات لصالح جهات    324ل استخدامات النقد األجنبي بقيمة  "حواالت لصالح جهات أخرى" الوارد في جدو بند   .13
ّ
مث مليون دوالر ي 

املركز الليبي للدراسات    –مركز طب امليدان    –أجهزة رقابية    –الجهاز التنفيذي للطيران الخاص    –)جهاز خدمات اإلسعاف الطائر    عامة

   مساهمات وزارة الخارجية(. – واالستشارات بالقاهرة 

مليون دوالر الوارد في جدول استخدامات النقد األجنبي يشمل كال من:   163بند "دفعات اعتمادات قائمة لصالح جهات أخرى" بقيمة  .14

الجهاز التنفيذي للطيران   –از تنمية وتطوير املراكز اإلدارية  جه  – جهاز تنفيذ مشروعات املواصالت    –وزارة املواصالت    – )وزارة الصحة  

 مشروع النهر الصناعي(.  –وزارة الداخلية   –مصلحة الطيران املدني  –اإلدارة العامة للجوازات والجنسية  –الخاص 

دفع فاتورة استيراد املحروقات من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر  .15
 
 الوطنية للنفط. ِمن قبل املؤسسة  2021ت

رف    2022/ 04/ 16في    دينار مليار    34.3ه  وقدر بمبلغ إجمالي    ِلصالح املؤسسة الوطنية للنفطترتيبات مالية طارئة ومؤقتة    إقرار   تم   .16 ص 

 . لى الباب الثالثع  دينار مليار    8.5ومبلغ  ،  لى حساب البابين األول والثانيعمليار دينار    10.7  مليار دينار، منها   19.2  مبلغخالل الفترة  منها  

تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا املركزي لتوفير السيولة النقدية لكافة فر  .17  ع املصارف التجارية، تم خالل الفترة توزيع مبلغو في إطار 

 .املدن الليبيةمليار دينار على فروع املصارف التجارية بكافة  36 تجاوز 

 صك   2,738,375الفترة  خالل  عدد الصكوك عبر املقاصة االلكترونية  بلغ   .18
ً
   76  حوالي  ة إجمالية بلغت ، بقيما

 
ذت عبر  مليار دينار ن
ّ
  619ف

 
ً
 فرع 630من أصل  فرعا مصرفّيا

ً
 مصرفي ا

ً
 .على كامل التراب الليبي ا

صول على تفاصيل ال .19  . اسم القطاعوبيانات الجهات، انقر على الرابط املدمج في  قطاعاتللح 

 على الباحثين واملحللين الراغبين في استخدم املعلومات واألرقام الواردة في البيان،  .20
ً
وفي إطار تطوير البيان الشهري الصادر عن    تسهيال

 .  اضغط هنا للمصرفعلى املوقع الرسمي  ( CSVمصرف ليبيا املركزي تم إرفاق ملف بصيغة )
 

 املركزي مصرف ليبيا 

الثآء صدر في طرابلس
 
افق  الث  06/12/2022املو

https://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_compressed.pdf
http://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1.csv
http://cbl.gov.ly/uploads/2022/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1.csv

