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 بيان مصرف ليبيا املركزي 

 2022/ 30/06  حتى  01/01/2022  عن اإليراد واإلنفاق من

 
 (ألرقام بالدينار الليبيا)                         :  اتاإليراد 

 اإليراد   البيان 

 مليار 37.3 إيرادات مبيعات نفطية 

 مليار  6.4 إيراد من إتاوات نفطية 

مليار  إتاوات نفطية عن سنوات سابقة إيراد من  11.4  

 627 مليون  إيرادات الضرائب 

مليون   إيرادات الجمارك 34 

مليون   إيرادات االتصاالت  146 

 مليون  90  إيرادات بيع املحروقات بالسوق املحلي

 مليون  505 *إيرادات أخرى 

 مليار 56.5 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 20.3 )املرتبات(  الباب األول 

 مليار 2.9 )النفقات التسييرية(  الباب الثاني

 * مليون  118 )التنمية(  الباب الثالث

 مليار 8.8 )الدعم( الباب الرابع

 0 )الطواريء(  الباب الخامس

 مليار 4.5 املؤسسة الوطنية للنفط )ميزانية استثنائية(

 مليار 36.6 اإلجمالي 

 بالخارج.الليبية إلى السفارات أحيلت عن الربع األول لبة الواردة في الباب الثالث طالمنح  *
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 (  األرقام بالدينار الليبي )                 30/06/2022حتى  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

  422,350,242.000  00.000 00.000 00.000  91,196,576.000   331,153,666.000  مجلس النواب والجهات التابعة له  - 01
  25,336,830.000  00.000 00.000 00.000  18,900,001.000   6,436,829.000  املجلس االعلى للدولة  - 02
  221,015,117.000  00.000 00.000 00.000  40,637,498.000   180,377,619.000  ا له  عةوالجهات التاب املجلس الرئاس ى  - 03
  517,672,151.000  00.000 00.000 00.000  180,734,224.000   336,937,927.000  مجلس الوزراء والجهات التابعة له  - 04
  11,005,195,054.000  00.000 00.000 00.000  81,554,550.000   10,923,640,504.000  لها  التابعة جهاتوزارة املالية وال - 05
  1,761,996,372.000  00.000 00.000 00.000  37,941,663.000   1,724,054,709.000  وزارة الدفاع والجهات التابعة لها  - 06
  1,262,573,709.000  00.000 00.000 00.000  117,816,666.000   1,144,757,043.000  وزارة الداخلية والجهات التابعة لها  - 07
  549,158,851.000  00.000 00.000 00.000  148,074,997.000   401,083,854.000  وزارة العدل والجهات التابعة لها  - 08
  687,178,882.000  00.000 00.000  117,896,409.000   272,186,663.000   297,095,810.000  وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها  - 09
  3,329,211,775.000  00.000  3,326,666,668.000  00.000  466,664.000   2,078,443.000  وزارة النفط والغاز و الجهات التابعة لها  - 10
  2,347,343,928.000  00.000  1,179,999,996.000  00.000  513,616,931.000   653,727,001.000  وزارة الصحة والجهات التابعة لها  - 11
  162,388,686.000  00.000 00.000 00.000  13,366,653.000   149,022,033.000  وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها - 12
  717,074,945.000  00.000 00.000 00.000  59,486,598.000   657,588,347.000  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها  - 13
  520,595,955.000  00.000 00.000 00.000  5,499,997.000   515,095,958.000  وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها  - 14
  22,629,290.000  00.000 00.000 00.000  6,949,994.000   15,679,296.000  وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها  - 15
  9,092,934.000  00.000 00.000 00.000  4,166,662.000   4,926,272.000  وزارة الصناعة و املعادن و الجهات التابعة لها  - 16
  87,700,447.000  00.000 00.000 00.000  20,034,341.000   67,666,106.000  وزارة املواصالت والجهات التابعة لها  - 17
  6,616,770,734.000  00.000  3,499,530,000.000  00.000  719,032,907.000   2,398,207,827.000  وزارة الشؤون اإلجتماعية والجهات التابعة لها  - 18
  7,827,544.000  00.000 00.000 00.000  4,566,657.000   3,260,887.000  وزارة التخطيط والجهات التابعة لها  - 19
  428,834,612.000  00.000  223,676,083.000  00.000  81,893,004.000   123,265,525.000  وزارة الحكم املحلي والجهات التابعة لها  - 20
  111,871,535.000  00.000 00.000 00.000  10,058,322.000   101,813,213.000  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها  - 21
  34,734,437.000  00.000 00.000 00.000  1,266,664.000   33,467,773.000  وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها  - 22
  11,281,227.000  00.000 00.000 00.000  5,233,332.000   6,047,895.000  وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها - 23
  31,335,554.000  00.000 00.000 00.000  13,249,996.000   18,085,558.000  ا سكان والتعمير والجهات التابعة له وزارة اإل  - 24
  59,130,727.000  00.000 00.000 00.000  2,049,992.000   57,080,735.000  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها  - 25
  27,887,641.000  00.000 00.000 00.000  4,583,331.000   23,304,310.000  وزارة الثقافة و التنمية املعرفية و الجهات التابعة لها  - 26
  67,881,046.000  00.000 00.000 00.000  38,364,980.000   29,516,066.000  وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها  - 27
  10,980,275.000  00.000 00.000 00.000  4,666,659.000   6,313,616.000  وزارة الشباب و الجهات التابعة لها  - 28
  2,793,856.000  00.000 00.000 00.000  1,333,328.000   1,460,528.000  وزارة الخدمة املدنية و الجهات التابعة لها - 29
  133,647,284.000  00.000  115,000,002.000  00.000  14,250,000.000   4,397,282.000  وزارة املوارد املائية و الجهات التابعة لها  - 30
  5,700,166.000  00.000 00.000 00.000  1,000,000.000   4,700,166.000  وزارة البيئة و الجهات التابعة لها  - 31
  87,771,424.000  00.000 00.000 00.000  85,600,833.000   2,170,591.000  هيئة رعاية أسر الشهداء واملفقودين  - 32
  296,090,666.000  00.000 00.000 00.000  282,260,498.000   13,830,168.000  الهيئة العامة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات التابعة لها   - 33
  13,198,121.000  00.000 00.000 00.000  999,996.000   12,198,125.000  الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها  - 34
  470,000,000.000  00.000  420,000,000.000  00.000  50,000,000.000  00.000 الشركة العامة للكهرباء  - 35
  4,520,618,175.000  00.000 00.000 00.000  3,957,920,000.000   562,698,175.000  ( ترتيبات مالية طارئة ومؤقتةط )فاملؤسسة الوطنية للن - 36

  36,586,870,192.000  00.000  8,764,872,749.000   117,896,409.000   6,890,961,177.000   20,813,139,857.000  اإلجمالي 

 

https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%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.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%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.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%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%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%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.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7.pdf
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  وزارة املالية والجهات التابعة لها 

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

 

 

 

 اإلجمالي  الجهة  ت
 

 اإلجمالي  الجهة  ت

اقبة الخدمات املالية    1   17,138,292.000  القلعة   - مكتب الخدمات املالية    34   6,329,778.000  اجخرة  -مر

اقبة الخدمات املالية    2 اقبة الخدمات املالية    35   152,547,586.000  اجدابيا  -مر   12,272,208.000  القيقب   -مر

اقبة الخدمات املالية    3 اقبة الخدمات املالية    36   29,250,945.000  األبرق   -مر   65,940,799.000  الكفرة  -مر

اقبة الخدمات املالية    4 اقبة الخدمات املالية    37   173,711,206.000  األبيار  -مر   165,468,363.000  املرج   -مر

  14,957,073.000  املليطانية  - مكتب الخدمات املالية    38   70,824,776.000  األصابعة  - مكتب الخدمات املالية    5

اقبة الخدمات املالية    6 اقبة الخدمات املالية    39   24,145,650.000  البريقة  -مر   22,211,151.000  امساعد   -مر

اقبة الخدمات املالية    40   119,086.000  البوانيس   - مكتب الخدمات املالية    7   3,542,042.000  انتالت البيضان  -مر

اقبة الخدمات املالية    8 اقبة الخدمات املالية    41   387,177,558.000  البيضاء   -مر   12,702,983.000  أم الرزم   -مر

اقبة الخدمات املالية    9 اقبة الخدمات املالية    42   5,759,311.000  الجغبوب  -مر   13,563,938.000  أوجلة   -مر

اقبة الخدمات املالية    10 اقبة الخدمات املالية    43   384,341,420.000  الجفارة  -مر   48,238,843.000  باطن الجبل  -مر

اقبة الخدمات املالية    11 اقبة الخدمات املالية    44   95,286,328.000  الجفرة  -مر   11,877,522.000  بلدية الحوامد  -مر

اقبة الخدمات املالية    12 اقبة الخدمات املالية    45   130,995,264.000  الجميل  -مر   16,271,928.000  بلدية الشرقية   -مر

اقبة الخدمات املالية    13 اقبة الخدمات املالية    46   17,855,480.000  الحرابة  -مر   5,625,413.000  بنت بية  -مر

اقبة الخدمات املالية    14 اقبة الخدمات املالية    47   245,225,307.000  الخمس   -مر   1,923,919,512.000  بنغازي   -مر

اقبة الخدمات املالية    15 اقبة الخدمات املالية    48   15,892,507.000  الرجبان   -مر   139,545,118.000  بني وليد   -مر

اقبة الخدمات املالية    16   9,800,302.000  بنينا  - مكتب الخدمات املالية    49   20,455,555.000  الرحيبات   -مر

اقبة الخدمات املالية    17 اقبة الخدمات املالية    50   12,193,440.000  الرياينة  -مر   36,646,425.000  بئر األشهب   -مر

اقبة الخدمات املالية    18 اقبة الخدمات املالية    51   312,671,253.000  الزاوية   -مر   8,750,911.000  تازربو   -مر

اقبة الخدمات املالية    19 اقبة الخدمات املالية    52   3,728,494.000  الزاوية الجنوب   -مر   18,957,806.000  تاورغاء  -مر

  2,398,383.000  تراغن  - مكتب الخدمات املالية    53   18,943,980.000  الزاوية الجنوب   - مكتب الخدمات املالية    20

اقبة الخدمات املالية    21 اقبة الخدمات املالية    54   147,828,395.000  الزاوية الغرب   -مر   185,773,865.000  ترهونة   -مر

اقبة الخدمات املالية    22 اقبة الخدمات املالية    55   38,236,283.000  الزنتان  -مر   68,534,728.000  توكره   -مر

اقبة الخدمات املالية    56   20,705,140.000  الزويتينة  - مكتب الخدمات املالية    23   33,772,345.000  جادو  -مر

اقبة الخدمات املالية    24 اقبة الخدمات املالية    57   17,399,664.000  السائح  -مر   35,654,006.000  جالو  -مر

اقبة الخدمات املالية    58   22,238,698.000  السبيعة   - مكتب الخدمات املالية    25   36,674,111.000  جردس العبيد   -مر

اقبة الخدمات املالية    26 اقبة الخدمات املالية    59   26,540,151.000  السدرة     -مر   169,425,900.000  جنزور   -مر

اقبة الخدمات املالية    60   864,305.000  الشعبة   - مكتب الخدمات املالية    27   231,806,223.000  درنة  -مر

اقبة الخدمات املالية    28 اقبة الخدمات املالية    61   32,198,516.000  الشقيقة   -مر   48,780,835.000  رقدالين   -مر

اقبة الخدمات املالية    29 اقبة الخدمات املالية    62   6,670,002.000  الشويرف  -مر   34,906,485.000  زلطن   -مر

اقبة الخدمات املالية    30   192,908,568.000  زليتن   - مكتب الخدمات املالية    63   212,096,216.000  العجيالت   -مر

اقبة الخدمات املالية    31 اقبة الخدمات املالية    64   867,071.000  العربان  -مر   52,805,968.000  زوارة  -مر

اقبة الخدمات املالية    32 اقبة الخدمات املالية    65   77,936,020.000  القبة   -مر   73,843,231.000  ساحل الجبل   -مر

اقبة الخدمات املالية    33 اقبة الخدمات املالية    66   96,748,111.000  القرة بوللي   -مر   136,276,111.000  سبها  -مر



 6 من 4 صفحة
 

اقبة الخدمات املالية    67 اقبة الخدمات املالية    82   112,146,037.000  سرت  -مر   20,750,492.000  كاباو   -مر

اقبة الخدمات املالية    68 اقبة الخدمات املالية    83   35,639,692.000  سلوق   -مر   25,031,292.000  ككلة  -مر

اقبة الخدمات املالية    69 اقبة الخدمات املالية    84   140,872,954.000  شحات  -مر   21,268,331.000  مرادة  -مر

اقبة الخدمات املالية    70 اقبة الخدمات املالية    85   172,565,539.000  صبراتة   -مر   87,826,353.000  مرزق   -مر

اقبة الخدمات املالية    71 اقبة الخدمات املالية    86   123,322,645.000  صرمان  -مر   61,433,354.000  مزدة  -مر

اقبة الخدمات املالية    72   49,315,738.000  مسالتة  - مكتب الخدمات املالية    87   221,796,400.000  طبرق   -مر

اقبة الخدمات املالية    73 اقبة الخدمات املالية    88   927,278,523.000  طرابلس   -مر   259,093,790.000  مصراتة  -مر

  1,958,343.000  منطقة ربيانة اإلدارية  - مكتب الخدمات املالية    89   22,937,514.000  ظاهر الجبل   - مكتب الخدمات املالية    74

اقبة الخدمات املالية    75 اقبة الخدمات املالية    90   25,004,064.000  غات  -مر   67,112,544.000  نالوت  -مر

اقبة الخدمات املالية    76 اقبة الخدمات املالية    91   26,212,666.000  غدامس  -مر   115,635,968.000  وادي اآلجال   -مر

اقبة الخدمات املالية    77 اقبة الخدمات املالية    92   299,668,625.000  غريان  -مر   198,384,102.000  وادي الشاطي  -مر

  355,200.000  وازن   - مكتب الخدمات املالية    93   43,774,630.000  قصر األخيار   - مكتب الخدمات املالية    78

اقبة الخدمات املالية    94   3,425,065.000  قصر الجدي   - مكتب الخدمات املالية    79   233,611.000  واو الناموس  -مر

اقبة الخدمات املالية    80   12,730,554.000  وردامة   - مكتب الخدمات املالية    95   135,687,677.000  قصر بن غشير  -مر

اقبة الخدمات املالية    81   32,693,823.000  يفرن   - مكتب الخدمات املالية    96   30,723,033.000  قمينس   -مر

9,933,653,443.000       اإلجمالي                                                           
 

 

  باملليون دوالر أمريكي( رقام)األ             ستخدامات النقد األجنبي ا 

 اإلنفاق  االستخدام البيان 

 92 مرتبات العاملين بالخارج استخدامات الدولة : 

 27 الدارسين بالخارج منح الطلبة 

 81 العالج بالخارج

 0 دعم املحروقات

 438 املؤسسة الوطنية للنفط 

 162 حواالت لصالح جهات أخرى 

 :دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة 

 169 جهاز اإلمداد الطبي 

 281 الشركة العامة للكهرباء

 58 التعليم والتعليم العالي 

 95   أخرى جهات 

403.1 إجمالي استخدامات الدولة   

 استخدامات املصارف التجارية : 

 
 (  وفق الكشف املرفق  )

988.4 االعتمادات املستندية  

 58 حواالت 

522.3 األغراض الشخصية   

 0 مستندات برسم التحصيل 

856.8 إجمالي استخدامات املصارف التجارية  

095.3    وبواقي( مستنديةاعتمادات ( التزامات قائمة  

067.13 إجمالي استخدامات النقد األجنبي   



 6 من 5 صفحة
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 مصرف ليبيا املركزي إذ ينشر هذه البيانات يؤكد على ما يلي ن  إ  : 
 

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

ً
سِتجآبة

 بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.  اإلفصاح والشفافيةُجهوَدُه في تطوير  املصرف واصلوسي، والدولية

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

ً
 . ِجهة  878قطاعا

 أل  من إيرادات الدولة تمويل اإلنفاق الحكومييتم  .3
ً
في األبواب  2021من نفقات العام  (1/ 12)  في حدود ذونات صرف واردة من وزارة املاليةوفقا

 .الصرف عليهاتاح امل

 .مراجعتهاب، يقوم فريق مصرف ليبيا املركزي الليبية اقبات الخدمات املالية باملدنر وزارة املالية بشأن املبالغ املحالة إلى موردت بيانات من  .4

 وفق  -اإلمداد الطبي    جهاز لم يفصح   .5
ً
 املستفيدة.عن أصناف األدوية املوّردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات    -  لطلب مصرف ليبيا املركزي  ا

ل  يدينار    مليون   505بقيمة    الوارد في جدول اإليرادات  "إيرادات أخرى بند " .6
ّ
اقبات الخدمات املاليةمث نظير    باملدن الليبية  إيرادات واردة من مر

 وغيرها من الرسوم(.  ،غرامات ،تمليك سيارات، رسوم جوازاتمسترجعات، ) :  خدمات عامة

ما ال يتناسب مع قيمة االعتمادات  وهو  أّية إيرادات خالل شهر يونيو،    وريد تب  الجمارك قم مصلحة  لم تو تدني إيرادات الجمارك خالل الفترة،   .7

 .خالل الفترة املستندية املفتوحة والسلع املوردة

،  مليار دوالر من إتاوات عن سنوات سابقة  2.5دوالر منها  مليار    11.8بلغت إيرادات النقد األجنبي املوردة إلى مصرف ليبيا املركزي خالل الفترة   .8

 مليار دوالر . 1.7، وبعجز قدره دوالرمليار  13.1 استخدامات النقد األجنبي إجمالي  بينما بلغ

 .دوالر مليار   3.5املؤسسة الوطنية للنفط أعلنته بلغت الخسائر املباشرة الناجمة عن اإلقفال التعسفي للنفط حسب ما  .9

بالخارج وفق أذونات    الليبية  إلى السفارات  2022لعام    عن الربع األول   منح الطلبة من الباب الثالث )التنمية(يمثل  ينار  مليون د  118أحيل مبلغ   .10

 الصرف الواردة من وزارة املالية. 

ل مصروفات لصالح جهات عامة  يُ مليون دوالر    162  بقيمة  استخدامات النقد األجنبي " الوارد في جدول  حواالت لصالح جهات أخرى بند " .11
ّ
مث

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

 . (مساهمات وزارة الخارجية –بالقاهرة 

وزارة  )  : شمل كال من  يالوارد في جدول استخدامات النقد األجنبي    مليون دوالر   95بقيمة  لصالح جهات أخرى"    دفعات اعتمادات قائمةبند " .12

  – الجهاز التنفيذي للطيران الخاص    –جهاز تنمية وتطوير املراكز اإلدارية    –جهاز تنفيذ مشروعات املواصالت    –وزارة املواصالت    –الصحة  

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

 .هرفع معدالتإعادة إنتاج النفط وتصديره و  مصرف ليبيا املركزي حرصه على دعم جهودؤكد يُ  .13

14.  
ُ
 . املؤسسة الوطنية للنفط قبل نمِ  2021منذ نوفمبر  مباشرةمن مبيعات النفط  فاتورة استيراد املحروقاتدفع ت

غ  لمبمنها  ُصرف  ،    16/04/2022في   دينار مليار    34.3  هوقدر بمبلغ إجمالي    ِلصالح املؤسسة الوطنية للنفطترتيبات مالية طارئة ومؤقتة   إقرار   تم   .15

شهر مطلع  مليار دينار    2حوالي  بها  أذونات صرف لصالح ، وتم تنفيذ  الثاني للمؤسسة الوطنية للنفطين األول و البابحساب    إلى  مليار دينار   4.5

 . الجاري  يوليو 

مليار   25لكافة فرع املصارف التجارية، تم خالل الفترة توزيع مبلغ    ةاملركزي لتوفير السيولة النقديفي إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا   .16

 بكافة مناطق ليبيا وربوعها. فروع املصارف التجارية على دينار 

اقبات% من إجمالي اإلنقاق العام أنفق عبر 27 .17  و باملدن الليبية،  املالية الخدمات مر
ُ
 ت

ّ
 .(املرتباتمصروفات الباب األول )% من إجمالي 49ل مث

 قطاع. الاسم في املدمج  انقر على الرابط ،وبيانات الجهات قطاعات صول على تفاصيل الللُح  .18

19.  
ً
   تسهيال

ّ
ادر عن مصرف ص في إطار تطوير البيان الشهري الو  لين الراغبين في استخدم املعلومات واألرقام الواردة في البيان،على الباحثين واملحل

 . (  إضغط هنا لف لتحميل امل) للمصرف  ي على املوقع الرسم  (CSVإرفاق ملف بصيغة ) ليبيا املركزي تمّ 

 . الشهري البيان هذا توضيح آلية قراءة في  مصرف ليبيا املركزي ستمر سي .20

 

 ا املركزي ـــــــــــــ مصرف ليبي

 صَ 
َ
 لسطراب ر في د

افقالثالثاء   05/07/2022 املو

م

ص

ر

ف  

ل

ي

http://cbl.gov.ly/uploads/2022/07/Revenue-and-Expenditure-Statement-to-June2022.csv

