بيان مصرف ليبيا املركزي
عن اإليراد واإلنفاق من  2022/01/01حتى 2022/04/30
 اإليرادات :

(األرقام بالدينارالليبي)

البيان

اإليراد

إيرادات مبيعات نفطية

 37.4مليار

إيراد من إتاوات نفطية

 3.2مليار

إيراد من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة

 11.4مليار

إيرادات الضرائب

 521مليون

إيرادات الجمارك

 30مليون

إيرادات االتصاالت

 146مليون

إيرادات بيع املحروقات بالسوق املحلي

 60مليون

إيرادات أخرى

 194مليون

اإلجمالي

 52.9مليار

 اإلنفاق :

(األرقام بالدينارالليبي)

البيان

اإلنفاق

الباب األول (املرتبات)

 13.3مليار

الباب الثاني (النفقات التسييرية)

 1.5مليار

الباب الثالث (التنمية)

0

الباب الرابع (الدعم)

 8.1مليار

الباب الخامس (الطواريء)

0

اإلجمالي

 22.9مليار

صفحة  1من6

 اإلنفاق للقطاعات والجهات التابعة لها من  2022/01/01حتى 2022/04/30
القطاعات والجهات التابعة لها
 - 01مجلس النواب والجهات التابعة له
 - 02املجلس االعلى للدولة
 - 03املجلس الرئاس ى والجهات التابعة لها
 - 04مجلس الوزراء والجهات التابعة له
 - 05وزارة املالية والجهات التابعة لها
 - 06وزارة الدفاع والجهات التابعة لها
 - 07وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
 - 08وزارة العدل والجهات التابعة لها
 - 09وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها
 - 10وزارة النفط والغاز و الجهات التابعة لها
 - 11وزارة الصحة والجهات التابعة لها
 - 12وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها
 - 13وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها
 - 14وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها
 - 15وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها
 - 16وزارة الصناعة و املعادن و الجهات التابعة لها
 - 17وزارة املواصالت والجهات التابعة لها
 - 18وزارة الشؤون اإلجتماعية والجهات التابعة لها
 - 19وزارة التخطيط والجهات التابعة لها
 - 20وزارة الحكم املحلي والجهات التابعة لها
 - 21وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها
 - 22وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها
 - 23وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها
 - 24وزارة اإلسكان والتعمير والجهات التابعة لها
 - 25وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها
 - 26وزارة الثقافة و التنمية املعرفية و الجهات التابعة لها
 - 27وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها
 - 28وزارة الشباب و الجهات التابعة لها
 - 29وزارة الخدمة املدنية و الجهات التابعة لها
 - 30وزارة املوارد املائية و الجهات التابعة لها
 - 31وزارة البيئة و الجهات التابعة لها
 - 32هيئة رعاية أسر الشهداء واملفقودين
 - 33الهيئة العامة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات التابعة لها
 - 34الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها
 - 35الشركة العامة للكهرباء
 - 36املؤسسة الوطنية للنفط (ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة)

اإلجمالي

(األرقام بالدينار الليبي)

الباب األول

الباب الثاني

الباب الثالث

الباب الرابع

الباب الخامس

إجمالي اإلنفاق للقطاع

203,880,132.000
4,096,449.000
101,346,451.000
167,869,184.000
7,098,424,870.000
1,050,040,567.000
753,928,048.000
253,660,204.000
128,256,117.000
378,904,728.000
436,727,728.000
97,311,819.000
436,183,631.000
338,807,128.000
10,458,401.000
3,062,627.000
45,874,779.000
1,519,975,132.000
2,168,775.000
82,418,168.000
66,217,250.000
22,442,250.000
4,052,907.000
12,429,641.000
38,635,307.000
15,451,957.000
19,509,016.000
865,379.000
818,616.000
3,175,832.000
3,177,719.000
1,283,439.000
9,316,550.000
8,089,785.000
0
0

46,546,581.000
10,150,001.000
30,008,333.000
54,823,245.000
67,350,730.000
32,858,333.000
21,375,001.000
32,933,333.000
206,169,666.000
233,334.000
344,333,992.000
7,633,333.000
31,126,663.000
3,500,000.000
2,283,334.000
616,666.000
8,583,334.000
431,741,252.000
1,616,668.000
54,171,755.000
1,733,333.000
633,333.000
2,266,667.000
1,416,666.000
899,999.000
1,833,334.000
18,242,500.000
333,333.000
666,666.000
666,667.000
500,000.000
51,511,667.000
43,838,584.000
500,000.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,326,666,668.000
786,666,664.000
0
0
0
0
0
0
3,499,530,000.000
0
147,009,417.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,666,668.000
0
0
0
0
280,000,000.000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

250,426,713.000
14,246,450.000
131,354,784.000
222,692,429.000
7,165,775,600.000
1,082,898,900.000
775,303,049.000
286,593,537.000
334,425,783.000
3,705,804,730.000
1,567,728,384.000
104,945,152.000
467,310,294.000
342,307,128.000
12,741,735.000
3,679,293.000
54,458,113.000
5,451,246,384.000
3,785,443.000
283,599,340.000
67,950,583.000
23,075,583.000
6,319,574.000
13,846,307.000
39,535,306.000
17,285,291.000
37,751,516.000
1,198,712.000
1,485,282.000
80,509,167.000
3,677,719.000
52,795,106.000
53,155,134.000
8,589,785.000
280,000,000.000
0

13,318,860,586.000

1,513,098,303.000

0

8,116,539,417.000

0

22,948,498,306.000

صفحة  2من6

 وزارة املالية والجهات التابعة لها
املبالغ املحالة إلى مراقبات الخدمات املالية باملدن (الباب األول  :املرتبات)
الجهة
ِ

اإلجمالي

(األرقام بالدينارالليبي)

الجهة

اإلجمالي

 - 001مر اقبة الخدمات املالية  -اجخرة

4,229,284.000

 - 002مر اقبة الخدمات املالية  -اجدابيا

102,013,270.000

 - 050مر اقبة الخدمات املالية  -بئر األشهب

 - 003مر اقبة الخدمات املالية  -األبرق

19,567,101.000

 - 051مر اقبة الخدمات املالية  -تازربو

2,935,293.000

 - 004مر اقبة الخدمات املالية  -األبيار

116,182,163.000

 - 052مر اقبة الخدمات املالية  -تاورغاء

12,818,660.000

 - 005مكتب الخدمات املالية  -األصابعة

47,491,003.000

 - 053مكتب الخدمات املالية  -تراغن

1,457,273.000

 - 006مر اقبة الخدمات املالية  -البريقة

16,177,661.000

 - 054مر اقبة الخدمات املالية  -ترهونة

125,101,475.000

 - 007مكتب الخدمات املالية  -البوانيس

78,408.000

 - 055مر اقبة الخدمات املالية  -توكره

45,823,485.000

 - 008مر اقبة الخدمات املالية  -البيضاء

259,213,802.000

 - 056مر اقبة الخدمات املالية  -جادو

22,577,556.000

 - 009مر اقبة الخدمات املالية  -الجغبوب

3,812,872.000

 - 057مر اقبة الخدمات املالية  -جالو

23,837,291.000

 - 010مر اقبة الخدمات املالية  -الجفارة

255,160,586.000

 - 058مر اقبة الخدمات املالية  -جردس العبيد

24,473,661.000

 - 011مر اقبة الخدمات املالية  -الجفرة

63,413,367.000

 - 059مر اقبة الخدمات املالية  -جنزور

112,905,939.000

 - 012مر اقبة الخدمات املالية  -الجميل

87,733,444.000

 - 060مر اقبة الخدمات املالية  -درنة

155,661,595.000

 - 013مر اقبة الخدمات املالية  -الحرابة

12,001,454.000

 - 061مر اقبة الخدمات املالية  -رقدالين

32,316,853.000

 - 014مر اقبة الخدمات املالية  -الخمس

165,383,525.000

 - 062مر اقبة الخدمات املالية  -زلطن

22,908,650.000

 - 015مر اقبة الخدمات املالية  -الرجبان

10,560,701.000

 - 063مكتب الخدمات املالية  -زليتن

129,443,777.000

 - 016مر اقبة الخدمات املالية  -الرحيبات

13,742,432.000

 - 064مر اقبة الخدمات املالية  -زوارة

35,674,213.000

 - 017مر اقبة الخدمات املالية  -الرياينة

8,333,792.000

 - 065مر اقبة الخدمات املالية  -ساحل الجبل

49,642,096.000

 - 018مر اقبة الخدمات املالية  -الزاوية

209,715,110.000

 - 066مر اقبة الخدمات املالية  -سبها

91,657,254.000

 - 019مر اقبة الخدمات املالية  -الزاوية الجنوب

3,728,494.000

 - 067مر اقبة الخدمات املالية  -سرت

75,073,173.000

 - 020مكتب الخدمات املالية  -الزاوية الجنوب

11,317,088.000

 - 068مر اقبة الخدمات املالية  -سلوق

23,881,735.000

 - 021مر اقبة الخدمات املالية  -الزاوية الغرب

99,782,344.000

 - 069مر اقبة الخدمات املالية  -شحات

98,486,253.000

 - 022مر اقبة الخدمات املالية  -الزنتان

25,618,223.000

 - 070مر اقبة الخدمات املالية  -صبراتة

112,925,999.000

 - 023مكتب الخدمات املالية  -الزويتينة

13,859,751.000

 - 071مر اقبة الخدمات املالية  -صرمان

81,283,042.000

 - 024مر اقبة الخدمات املالية  -السائح

11,602,740.000

 - 072مر اقبة الخدمات املالية  -طبرق

148,903,904.000

 - 025مكتب الخدمات املالية  -السبيعة

14,609,772.000

 - 073مر اقبة الخدمات املالية  -طرابلس

621,021,554.000

 - 027مكتب الخدمات املالية  -الشعبة

571,491.000

 - 074مكتب الخدمات املالية  -ظاهر الجبل

15,271,170.000

 - 028مر اقبة الخدمات املالية  -الشقيقة

21,221,704.000

 - 075مر اقبة الخدمات املالية  -غات

16,712,129.000

 - 029مر اقبة الخدمات املالية  -الشويرف

4,466,770.000

 - 076مر اقبة الخدمات املالية  -غدامس

17,527,277.000

 - 030مر اقبة الخدمات املالية  -العجيالت

142,704,847.000

 - 077مر اقبة الخدمات املالية  -غريان

201,337,611.000

584,555.000

 - 078مكتب الخدمات املالية  -قصراألخيار

29,128,659.000

 - 032مر اقبة الخدمات املالية  -القبة

52,331,358.000

 - 079مكتب الخدمات املالية  -قصرالجدي

2,293,471.000

 - 033مر اقبة الخدمات املالية  -القرة بوللي

65,375,573.000

 - 080مر اقبة الخدمات املالية  -قصربن غشير

91,033,915.000

 - 034مكتب الخدمات املالية  -القلعة

11,569,292.000

 - 081مر اقبة الخدمات املالية  -قمينس

20,622,425.000

 - 035مر اقبة الخدمات املالية  -القيقب

8,239,426.000

 - 082مر اقبة الخدمات املالية  -كاباو

13,980,485.000

 - 031مر اقبة الخدمات املالية  -العربان

 - 049مكتب الخدمات املالية  -بنينا

6,587,854.000
12,294,286.000

صفحة  3من6

 - 036مر اقبة الخدمات املالية  -الكفرة

44,146,040.000

 - 083مر اقبة الخدمات املالية  -ككلة

16,758,319.000

 - 037مر اقبة الخدمات املالية  -املرج

110,845,862.000

 - 084مر اقبة الخدمات املالية  -مرادة

14,250,549.000

 - 038مكتب الخدمات املالية  -املليطانية

9,902,232.000

 - 085مر اقبة الخدمات املالية  -مرزق

59,187,780.000

 - 039مر اقبة الخدمات املالية  -امساعد

14,886,001.000

 - 086مر اقبة الخدمات املالية  -مزدة

40,339,306.000

 - 040مر اقبة الخدمات املالية  -انتالت البيضان

2,380,882.000

 - 087مكتب الخدمات املالية  -مسالتة

39,504,073.000

 - 041مر اقبة الخدمات املالية  -أم الرزم

8,530,151.000

 - 088مر اقبة الخدمات املالية  -مصراتة

172,123,826.000

 - 042مر اقبة الخدمات املالية  -أوجلة

9,119,311.000

 - 089مكتب الخدمات املالية  -منطقة ربيانة اإلدارية

1,313,585.000

 - 043مر اقبة الخدمات املالية  -باطن الجبل

32,397,235.000

 - 090مر اقبة الخدمات املالية  -نالوت

45,221,891.000

 - 044مر اقبة الخدمات املالية  -بلدية الحوامد

7,818,209.000

 - 091مر اقبة الخدمات املالية  -وادي الجال

77,692,753.000

 - 045مر اقبة الخدمات املالية  -بلدية الشرقية

10,930,102.000

 - 092مر اقبة الخدمات املالية  -وادي الشاطي

133,156,476.000

 - 046مر اقبة الخدمات املالية  -بنت بية

3,744,954.000

 - 093مكتب الخدمات املالية  -وازن

237,581.000

 - 047مر اقبة الخدمات املالية  -بنغازي

1,128,493,734.000

 - 094مر اقبة الخدمات املالية  -واو الناموس

156,116.000

 - 048مر اقبة الخدمات املالية  -بني وليد

47,324,304.000

 - 095مكتب الخدمات املالية  -وردامة

8,561,247.000

 - 049مكتب الخدمات املالية  -بنينا

6,587,854.000

 - 096مكتب الخدمات املالية  -يفرن

22,032,307.000

6,438,841,725.000

اإلجمالي

 استخدامات النقد األجنبي

(األرقام باملليون دوالر أمريكي)

االستخدام

البيان
استخدامات الدولة :

اإلنفاق

مرتبات العاملين بالخارج

57

منح الطلبة الدارسين بالخارج

0

العالج بالخارج

32

دعم املحروقات

0

املؤسسة الوطنية للنفط

14

حواالت لصالح جهات أخرى

117

دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة :
جهاز اإلمداد الطبي

126

الشركة العامة للكهرباء

193

التعليم والتعليم العالي

48

جهات أخرى

81

إجمالي استخدامات الدولة
استخدامات املصارف التجارية :

االعتمادات املستندية
حواالت

( وفق الكشف املرفق )

األغراض الشخصية

668
3,537
43
2,338

مستندات برسم التحصيل

0

إجمالي استخدامات املصارف التجارية

5,918

التزامات قائمة )اعتمادات مستندية وبواقي)

3,700

إجمالي استخدامات النقد األجنبي

10,286

صفحة  4من6

صفحة  5من6

 إن مصرف ليبيا املركزي إذ ينشرهذه البيانات يؤكد على ما يلي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ً
البيان في ِحل ِت ِه الجديدة يأتي في إطار ُجهود مصرف ليبيا املركزي لتحقيق أعلى ُمعدالت اإلفصاح والشفافية اس ِتجآبة للمطالب املحلية
والدولية ،وسيواصل ُج َ
هود ُه في تطوير اإلفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة املعنية.
ً
َ
بلغ عدد القطاعات املمولة من الخزانة العامة  36قطاعا ،وبلغ عدد الجهات التابعة لها ِ 831جهة.
ً
يتم تمويل اإلنفاق الحكومي من إيرادات الدولة وفقا ألذونات صرف واردة من وزارة املالية في حدود ( )1/12من نفقات العام  2021في األبواب
املسموح بالصرف عليها.
بلغت إيرادات النقد األجنبي املوردة إلى مصرف ليبيا املركزي خالل الفترة  11.2مليار دوالر منها  2.5مليار دوالر من إتاوات عن سنوات سابقة،
بينما بلغت استخدامات النقد األجنبي  6.6ملياردوالر ،وبلغت االلتزامات القائمة  3.7ملياردوالر.
ُ
تدفع فاتورة استيراد املحروقات من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبرِ 2021من قبل املؤسسة الوطنية للنفط.
تم وضع ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة ِلصالح املؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ إجمالي وقدره  34ملياردينار.
ُ
للحصول على تفاصيل القطاعات وبيانات الجهات ،انقرعلى الرابط املدمج في اسم القطاع أو الجهة.
ً
ُ
تم إظهار املبالغ املحالة إلى مر اقبات الخدمات املالية نظرا ألنها تمثل  %50من إجمالي املرتبات ،و  %28من إجمالي اإلنفاق العام ،وستقوم
ً
وزارة املالية باإلفصاح عن تفاصيل أوجه إنفاق املر اقبات املالية باملدن ،كما ستتولى القطاعات األخرى اإلفصاح عن أوجه إنفاقها ِتباعا.
سيقوم مصرف ليبيا املركزي فورنشرهذا البيان بإطالق حملة لتوضيح آلية قراءة البيان الشهري واالطالع على ما ورد به من بيانات وتفاصيل
عبروسائل اإلعالم املختلفة.

مصرف ليبيا املركزي
صدر في طرابلس
األربعآء املو افق 2022/05/25
ِ
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