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 بيان مصرف ليبيا املركزي 

 2023/ 28/02  حتى  01/01/2023  عن اإليراد واإلنفاق من
 

 (ألرقام بالدينار الليبيا)                                        :  اتاإليراد 

 اإليراد   البيان 

 مليار  4.7 إيرادات مبيعات نفطية 

 مليار 10.4 سابقة  إيراد من إتاوات نفطية

مليون  31 إيرادات الضرائب   

 مليون  25 إيرادات الجمارك

 0 إيرادات االتصاالت 

 0 إيرادات بيع املحروقات بالسوق املحلي

 مليون  63 *إيرادات أخرى 

 مليار 15.2 اإلجمالي 

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

 . ( وغيرها من الرسوم وغراماتجوازات وتمليك سيارات 
 

 (  ألرقام بالدينار الليبيا )                  :  اإلنفاق 

 اإلنفاق   البيان 

 مليار دينار  7.3 )املرتبات(  الباب األول 

 0 )النفقات التسييرية(  الباب الثاني

 0 )التنمية(  الباب الثالث

 0 )الدعم(  الباب الرابع 

 0 )الطواريء(  الباب الخامس

 0 املؤسسة الوطنية للنفط )ميزانية استثنائية( 

 7.3 اإلجمالي 
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 (  األرقام بالدينار الليبي )                              28/02/2023 حتى 01/01/2023من  اللقطاعات والجهات التابعة له اإلنفاق 

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

  158,448,224.000  00.000 00.000 00.000 00.000  158,448,224.000  له مجلس النواب والجهات التابعة   - 01
  2,496,472.000  00.000 00.000 00.000 00.000  2,496,472.000  املجلس االعلى للدولة - 02
  56,712,237.000  00.000 00.000 00.000 00.000  56,712,237.000  ا لهعة والجهات التابرئاس ى املجلس ال  - 03
  244,577,734.000  00.000 00.000 00.000 00.000  244,577,734.000  لتابعة له مجلس الوزراء والجهات ا  - 04
  3,717,202,393.421  00.000 00.000 00.000 00.000  3,717,202,393.421  لها التابعة  جهاتلية والوزارة املا  - 05
  590,479,475.000  00.000 00.000 00.000 00.000  590,479,475.000  جهات التابعة لهاوزارة الدفاع وال  - 06
  641,543,485.000  00.000 00.000 00.000 00.000  641,543,485.000  ة الداخلية والجهات التابعة لهاوزار   - 07
  205,515,167.000  00.000 00.000 00.000 00.000  205,515,167.000  تابعة لها وزارة العدل والجهات ال  - 08
 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها   - 09
  1,376,527.000  00.000 00.000 00.000 00.000  1,376,527.000  وزارة النفط والغاز و الجهات التابعة لها  - 10
  412,927,402.000  00.000 00.000 00.000 00.000  412,927,402.000  تابعة لها وزارة الصحة والجهات ال  - 11
  31,000,605.000  00.000 00.000 00.000 00.000  31,000,605.000  وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها   - 12
  180,957,315.000  00.000 00.000 00.000 00.000  180,957,315.000  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها  - 13
  73,410,261.000  00.000 00.000 00.000 00.000  73,410,261.000  وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها  - 14
  7,406,198.000  00.000 00.000 00.000 00.000  7,406,198.000  وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها  - 15
  2,269,129.000  00.000 00.000 00.000 00.000  2,269,129.000  وزارة الصناعة و املعادن و الجهات التابعة لها  - 16
  16,060,757.000  00.000 00.000 00.000 00.000  16,060,757.000  وزارة املواصالت والجهات التابعة لها  - 17
  630,454,277.288  00.000 00.000 00.000 00.000  630,454,277.288  وزارة الشؤون اإلجتماعية والجهات التابعة لها  - 18
  1,947,060.000  00.000 00.000 00.000 00.000  1,947,060.000  طيط والجهات التابعة لهاوزارة التخ  - 19
  188,776,507.000  00.000 00.000 00.000 00.000  188,776,507.000  وزارة الحكم املحلي والجهات التابعة لها  - 20
  22,847,564.000  00.000 00.000 00.000 00.000  22,847,564.000  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها   - 21
  5,887,619.000  00.000 00.000 00.000 00.000  5,887,619.000  وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها   - 22
  4,886,258.000  00.000 00.000 00.000 00.000  4,886,258.000  وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها   - 23
  7,368,046.000  00.000 00.000 00.000 00.000  7,368,046.000  اسكان والتعمير والجهات التابعة لهوزارة اإل   - 24
  39,461,811.000  00.000 00.000 00.000 00.000  39,461,811.000  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها  - 25
  10,332,137.000  00.000 00.000 00.000 00.000  10,332,137.000  وزارة الثقافة و التنمية املعرفية و الجهات التابعة لها   - 26
  15,925,707.000  00.000 00.000 00.000 00.000  15,925,707.000  وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها  - 27
  1,247,239.000  00.000 00.000 00.000 00.000  1,247,239.000  الجهات التابعة لهاوزارة الشباب و   - 28
  686,349.000  00.000 00.000 00.000 00.000  686,349.000  وزارة الخدمة املدنية و الجهات التابعة لها   - 29
  3,600,873.000  00.000 00.000 00.000 00.000  3,600,873.000  وزارة املوارد املائية و الجهات التابعة لها  - 30
  1,029,072.000  00.000 00.000 00.000 00.000  1,029,072.000  الجهات التابعة لهاوزارة البيئة و   - 31
  1,395,063.000  00.000 00.000 00.000 00.000  1,395,063.000  ة أسر الشهداء واملفقودين هيئة رعاي  - 32
  4,540,474.000  00.000 00.000 00.000 00.000  4,540,474.000  الهيئة العامة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات التابعة لها - 33
  2,566,835.000  00.000 00.000 00.000 00.000  2,566,835.000  الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها - 34
 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 الشركة العامة للكهرباء  - 35

 7,285,336,272.709   00.000 00.000 00.000 00.000 7,285,336,272.709   اإلجمالي 

 

https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7.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 اقبة الخدمات املالية    34   1,844,227.000  اجخرة  -مر   4,193,822.000  القيقب   -مر

اقبة الخدمات املالية    2 اقبة الخدمات املالية    35   58,510,787.000  اجدابيا   -مر   24,947,873.000  الكفرة   -مر

اقبة الخدمات املالية    3 اقبة الخدمات املالية    36   11,610,833.000  األبرق  -مر   63,507,746.000  املرج   -مر

اقبة الخدمات املالية    4   5,596,748.000  املليطانية   -مكتب الخدمات املالية    37   60,455,865.000  األبيار -مر

اقبة الخدمات املالية    38   30,238,066.000  األصابعة   -مكتب الخدمات املالية    5   9,229,830.000  امساعد   -مر

اقبة الخدمات املالية    6 اقبة الخدمات املالية    39   9,186,411.000  البريقة -مر   1,657,006.000  انتالت البيضان  -مر

اقبة الخدمات املالية    40   145,152.000  البوانيس   -مكتب الخدمات املالية    7   5,503,258.000  أم الرزم    -مر

اقبة الخدمات املالية    8 اقبة الخدمات املالية    41   141,288,412.000  البيضاء   -مر   4,684,655.000  أوجلة    -مر

اقبة الخدمات املالية    9 اقبة الخدمات املالية    42   2,068,448.000  الجغبوب   -مر   20,576,357.000  باطن الجبل  -مر

اقبة الخدمات املالية    10 اقبة الخدمات املالية    43   158,572,051.000  الجفارة  -مر   3,946,118.000  بلدية الحوامد   -مر

اقبة الخدمات املالية    11 اقبة الخدمات املالية    44   34,751,011.000  الجفرة   -مر   5,952,760.000  بلدية الشرقية  -مر

اقبة الخدمات املالية    12 اقبة الخدمات املالية    45   52,614,063.000  الجميل   -مر   2,019,478.000  بنت بية  -مر

اقبة الخدمات املالية    13 اقبة الخدمات املالية    46   6,213,075.000  الحرابة  -مر   222,961,595.000  بنغازي   -مر

اقبة الخدمات املالية    14 اقبة الخدمات املالية    47   95,075,761.000  الخمس   -مر   51,996,897.000  بني وليد   -مر

اقبة الخدمات املالية    15   3,519,903.000  بنينا   -مكتب الخدمات املالية    48   5,897,207.000  الرجبان  -مر

اقبة الخدمات املالية    16 اقبة الخدمات املالية    49   7,677,258.000  الرحيبات  -مر   15,361,725.000  بئر األشهب   -مر

اقبة الخدمات املالية    17 اقبة الخدمات املالية    50   3,976,441.000  الرياينة  -مر   2,619,459.000  تازربو   -مر

اقبة الخدمات املالية    18 اقبة الخدمات املالية    51   125,015,507.000  الزاوية   -مر   6,441,895.000  تاورغاء   -مر

اقبة الخدمات املالية    19   1,829,606.000  تراغن   -مكتب الخدمات املالية    52   8,512,882.000  الزاوية الجنوب  -مر

اقبة الخدمات املالية    20 اقبة الخدمات املالية    53   51,016,431.000  الزاوية الغرب  -مر   69,516,816.000  ترهونة   -مر

اقبة الخدمات املالية    21 اقبة الخدمات املالية    54   12,420,978.000  الزنتان  -مر   26,273,452.000  توكره   -مر

اقبة الخدمات املالية    55   7,300,349.000  الزويتينة   -مكتب الخدمات املالية    22   12,231,834.000  جادو    -مر

اقبة الخدمات املالية    23 اقبة الخدمات املالية    56   6,738,528.000  السائح  -مر   15,400,434.000  جالو    -مر

اقبة الخدمات املالية    57   8,515,356.000  السبيعة  -مكتب الخدمات املالية    24   14,817,768.000  جردس العبيد   -مر

اقبة الخدمات املالية    25 اقبة الخدمات املالية    58   9,144,253.000  السدرة     -مر   64,322,017.000  جنزور    -مر

اقبة الخدمات املالية    59   342,134.000  الشعبة  -مكتب الخدمات املالية    26   85,735,076.000  درنة  -مر

اقبة الخدمات املالية    27 اقبة الخدمات املالية    60   14,517,836.000  الشقيقة  -مر   27,845,174.000  رقدالين    -مر

اقبة الخدمات املالية    28 اقبة الخدمات املالية    61   2,198,391.000  الشويرف   -مر   11,929,947.000  زلطن    -مر

اقبة الخدمات املالية    29   73,092,546.000  زليتن    -مكتب الخدمات املالية    62   74,328,762.000  العجيالت   -مر

اقبة الخدمات املالية    30 اقبة الخدمات املالية    63   6,616,225.000  العربان   -مر   18,873,833.000  زوارة    -مر

اقبة الخدمات املالية    31 اقبة الخدمات املالية    64   27,015,019.000  القبة   -مر   27,516,926.000  ساحل الجبل   -مر

اقبة الخدمات املالية    32 اقبة الخدمات املالية    65   36,141,480.000  القرة بوللي   -مر   57,762,557.000  سبها    -مر

اقبة الخدمات املالية    66   6,909,296.000  القلعة   -مكتب الخدمات املالية    33   47,368,454.000  سرت    -مر
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اقبة الخدمات املالية    67 اقبة الخدمات املالية    82   13,349,772.000  سلوق    -مر   7,911,483.000  ككلة   -مر

اقبة الخدمات املالية    68 اقبة الخدمات املالية    83   46,351,697.000  شحات   -مر   4,222,015.000  مرادة   -مر

اقبة الخدمات املالية    69 اقبة الخدمات املالية    84   64,629,467.000  صبراتة    -مر   32,916,195.000  مرزق    -مر

اقبة الخدمات املالية    70 اقبة الخدمات املالية    85   47,992,804.000  صرمان   -مر   22,735,609.000  مزدة    -مر

اقبة الخدمات املالية    71   19,388,615.000  مسالتة   -مكتب الخدمات املالية    86   81,568,166.000  طبرق    -مر

اقبة الخدمات املالية    72 اقبة الخدمات املالية    87   374,518,435.000  طرابلس    -مر   101,310,875.000  مصراتة   -مر

  490,206.000  منطقة ربيانة اإلدارية   -مكتب الخدمات املالية    88   8,619,929.000  ظاهر الجبل   -مكتب الخدمات املالية    73

اقبة الخدمات املالية    74 اقبة الخدمات املالية    89   11,004,350.000  غات   -مر   28,184,705.000  نالوت   -مر

اقبة الخدمات املالية    75 اقبة الخدمات املالية    90   9,045,884.000  غدامس   -مر   48,107,119.000  وادي اآلجال   -مر

اقبة الخدمات املالية    76 اقبة الخدمات املالية    91   115,979,631.000  غريان  -مر   75,205,288.000  وادي الشاطي    -مر

  68,444.000  وازن   -مكتب الخدمات املالية    92   16,683,945.000  قصر األخيار   -مكتب الخدمات املالية    77

اقبة الخدمات املالية    93   1,196,398.000  قصر الجدي   -مكتب الخدمات املالية    78   92,854.000  واو الناموس    -مر

اقبة الخدمات املالية    79   4,968,677.000  وردامة   -مكتب الخدمات املالية    94   49,589,641.000  قصر بن غشير    -مر

اقبة الخدمات املالية    80   12,701,706.000  يفرن   -مكتب الخدمات املالية    95   10,614,225.000  قمينس    -مر

اقبة الخدمات املالية    81 اقبة الخدمات املالية  96   8,153,092.000  كاباو   -مر   21,564.000  بلدية هراوة -مر

 3,303,714,851.000                                                 اإلجمالي                                                  

 

  باملليون دوالر أمريكي( رقام)األ                                           ستخدامات النقد األجنبيا 

 اإلنفاق  االستخدام البيان 

 1 مرتبات العاملين بالخارج استخدامات الدولة : 

 0 منح الطلبة الدارسين بالخارج 

 1 العالج بالخارج

 0 اتـــدعم املحروق

 124 املؤسسة الوطنية للنفط 

 3 حواالت لصالح جهات أخرى 

 :دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة 

 81 جهاز اإلمداد الطبي 

 96 الشركة العامة للكهرباء

 11 التعليم والتعليم العالي 

 17 جهات أخرى 

 334 إجمالي استخدامات الدولة 

 استخدامات املصارف التجارية : 

 
 (  وفق الكشف املرفق  )

 1,732 االعتمادات املستندية

 42 حواالت 

 1,304 األغراض الشخصية 

 0 مستندات برسم التحصيل 

 3,078 إجمالي استخدامات املصارف التجارية

 7.7 التزامات قائمة 

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

هذا   .1 والشفافية  فالبيان  يأتي  اإلفصاح  ُمعدالت  أعلى  لتحقيق  املركزي  ليبيا  مصرف  ُجهود  إطار  املحلية  اجستاي  للمطالب   
ً
بة

 بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.  اإلفصاح والشفافيةُجهوَدُه في تطوير  املصرف  واصل، ويوالدولية

السلع  .2 حسب  األجنبي  للنقد  التجارية  املصارف  استخدامات  تفاصيل  يتضمن  خاص  ملحق  البيان  هذا  مع  ،  والدول   ،يصدر 

هذا فضال عن البيان الذي ينشره مصرف    ( اضغط هنا  على التفاصيل  )لالطالع  عن طريقها تلك السلع وردة  والشركات، واملنافذ امل

 . ات املستندية املنفذة أسبوعياليبيا املركزي حول االعتماد

 . منها الجهات املستفيدةدة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها و عن أصناف األدوية املورّ   في عدم اإلفصاحجهاز اإلمداد الطبي استمر  .3

خالل    ستخدامات ال إجمالي ابلغ  بينما  ،  مليار دوالر    3.2  بلغت إيرادات النقد األجنبي املوردة إلى مصرف ليبيا املركزي خالل الفترة  .4

 مليار دوالر. 11.1 مبلغ  النقد األجنبيب وااللتزامات القائمة الفترة

                                                                                                       فور ورودها.وتم تنفيذها  20/02/2023في  2023  وردت مرتبات شهري يناير وفبراير  .5

اقبات الخدمات املالية باملدن 3.3أحيل مبلغ  .6    .% من اإلنفاق45، ويمثل نسبة مليار دينار إلى مر

دفع فاتورة استيراد املحروقات من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر  .7
ُ
 ِمن قبل املؤسسة الوطنية للنفط.  2021 ت

مبلغ ع املصارف التجارية، تم خالل الفترة توزيع  و في إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا املركزي لتوفير السيولة النقدية لكافة فر  .8

 .املدن الليبية دينار على فروع املصارف التجارية بكافة  مليار  10

نفذةجمالي عدد الصكوك  إبلغ   .9
ُ
 مليار دينار    9.2جمالية حوالي  إ بقيمة    اصك   ألف  485,950  لكترونيةنظام املقاصة اإل  عبر   امل

ُ
ِ ن
ّ
 ف

 
  ذت

  632عبر 
ً
  فرعا

ً
 . مقاصة على كامل التراب الليبي  ومركزَ  مصرفيا

   . القطاعوبيانات الجهات، انقر على الرابط املدمج في اسم   قطاعاتللُحصول على تفاصيل ال  .10

 على الباحثين واملحللين الراغبين في استخد  .11
ً
وفي إطار تطوير البيان الشهري الصادر  م املعلومات واألرقام الواردة في البيان،اتسهيال

 .(  نااضغط ه) على املوقع الرسمي للمصرف ( CSVعن مصرف ليبيا املركزي تم إرفاق ملف بصيغة ) 

 

 

 مصرف ليبيا املركزي 

   في طرابلس صدر 

 06/03/2023فق املو ا األثنين

https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2023-1.pdf
http://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-28-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2023.csv

