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 بيان مصرف ليبيا املركزي 

 2022/ 31/10  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  إيراد من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة  11.4  

 788 مليون  إيرادات الضرائب 

 يون مل  151 إيرادات الجمارك

مليون   إيرادات االتصاالت  146 

 مليون  175 إيرادات بيع املحروقات بالسوق املحلي

 مليون  634 *إيرادات أخرى 

 مليار 92.2 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 32.6 )املرتبات(  األول الباب 

 مليار 7.4 )النفقات التسييرية(  الباب الثاني

 مليون*  550 )التنمية(  الباب الثالث

 مليار 14.1 )الدعم(  الباب الرابع 

 0 )الطواريء(  الباب الخامس

املؤسسة الوطنية للنفط )ميزانية 

 استثنائية( 
 مليار 17

 مليار 71.7 اإلجمالي 

  التيلبة طالمنح هذا البند يتضمن  *
 
 .مليون ملركز املناهج التعليمية والبحوث التربوية 144ومبلغ  بالخارجالليبية إلى السفارات حيلت أ
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 (  األرقام بالدينار الليبي )                              31/10/2022 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

  774,403,956.000  00.000 00.000 00.000  212,691,667.000   561,712,289.000  مجلس النواب والجهات التابعة له   - 01

  38,084,934.000  00.000 00.000 00.000  28,150,000.000   9,934,934.000  املجلس االعلى للدولة - 02

  544,865,224.000  00.000 00.000 00.000  136,383,333.000   408,481,891.000  ا لهعة والجهات التاباملجلس الرئاس ى   - 03

  1,391,394,729.000  00.000 00.000 00.000  787,394,958.000   603,999,771.000  مجلس الوزراء والجهات التابعة له   - 04

  17,272,164,306.000  00.000 00.000 00.000  386,237,897.000   16,885,926,409.000  لها التابعة  جهاتوزارة املالية وال  - 05

  3,565,922,916.000  00.000 00.000 00.000  964,424,998.000   2,601,497,918.000  وزارة الدفاع والجهات التابعة لها  - 06

  2,327,342,559.000  00.000 00.000 00.000  232,712,233.000   2,094,630,326.000  وزارة الداخلية والجهات التابعة لها  - 07

  1,059,778,944.000  00.000 00.000 00.000  323,614,731.000   736,164,213.000  وزارة العدل والجهات التابعة لها   - 08

  1,628,039,800.000  00.000 00.000  406,970,754.000   636,233,999.000   584,835,047.000  وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها   - 09

  5,573,104,180.000  00.000  4,990,000,002.000  00.000  2,750,000.000   580,354,178.000  وزارة النفط والغاز و الجهات التابعة لها  - 10

  4,127,486,034.000  00.000  1,774,999,994.000  00.000  1,333,407,870.000   1,019,078,170.000  وزارة الصحة والجهات التابعة لها   - 11

  455,665,070.000  00.000 00.000  143,923,287.000   84,416,664.000   227,325,119.000  وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها   - 12

  1,496,019,259.000  00.000  229,764,000.000  00.000  140,749,993.000   1,125,505,266.000  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها  - 13

  832,500,802.000  00.000 00.000 00.000  18,000,000.000   814,500,802.000  وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها  - 14

  40,809,284.000  00.000 00.000 00.000  12,683,332.000   28,125,952.000  وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها  - 15

  17,556,266.000  00.000 00.000 00.000  8,766,667.000   8,789,599.000  وزارة الصناعة و املعادن و الجهات التابعة لها  - 16

  181,327,893.000  00.000 00.000 00.000  74,650,001.000   106,677,892.000  وزارة املواصالت والجهات التابعة لها  - 17

  10,657,476,464.000  00.000  5,695,954,700.000  00.000  892,016,249.000   4,069,505,515.000  وزارة الشؤون اإلجتماعية والجهات التابعة لها  - 18

  12,107,133.000  00.000 00.000 00.000  6,866,664.000   5,240,469.000  وزارة التخطيط والجهات التابعة لها  - 19

  954,254,997.000  00.000  366,666,666.000  00.000  340,752,646.000   246,835,685.000  وزارة الحكم املحلي والجهات التابعة لها  - 20

  190,937,477.000  00.000 00.000 00.000  30,416,663.000   160,520,814.000  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها   - 21

  56,364,280.000  00.000 00.000 00.000  5,900,000.000   50,464,280.000  وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها   - 22

  19,596,202.000  00.000 00.000 00.000  9,450,000.000   10,146,202.000  وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها   - 23

  73,725,193.000  00.000 00.000 00.000  43,166,667.000   30,558,526.000  اسكان والتعمير والجهات التابعة لهوزارة اإل   - 24

  93,233,217.000  00.000 00.000 00.000  7,250,000.000   85,983,217.000  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها  - 25

  55,345,752.000  00.000 00.000 00.000  15,226,667.000   40,119,085.000  وزارة الثقافة و التنمية املعرفية و الجهات التابعة لها   - 26

  106,534,715.000  00.000 00.000 00.000  61,555,065.000   44,979,650.000  وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها  - 27

  57,071,900.000  00.000 00.000 00.000  49,000,000.000   8,071,900.000  وزارة الشباب و الجهات التابعة لها  - 28

  6,002,089.000  00.000 00.000 00.000  3,250,000.000   2,752,089.000  وزارة الخدمة املدنية و الجهات التابعة لها   - 29

  353,769,964.000  00.000  298,015,844.000  00.000  46,500,000.000   9,254,120.000  وزارة املوارد املائية و الجهات التابعة لها  - 30

  11,413,490.000  00.000 00.000 00.000  3,900,000.000   7,513,490.000  وزارة البيئة و الجهات التابعة لها  - 31

  252,371,208.000  00.000  56,100,000.000  00.000  192,377,919.000   3,893,289.000  هيئة رعاية أسر الشهداء واملفقودين  - 32

  183,629,673.000  00.000 00.000 00.000  166,510,500.000   17,119,173.000  الهيئة العامة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات التابعة لها - 33

  22,237,427.000  00.000 00.000 00.000  3,250,000.000   18,987,427.000  الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها - 34

  865,000,000.000  00.000  700,000,000.000  00.000  165,000,000.000  00.000 الشركة العامة للكهرباء  - 35

  16,405,877,375.000  00.000 00.000  8,442,627,500.000   7,138,713,700.000  1,400,536,175.000 ( ترتيبات مالية طارئة ومؤقتةط )فاملؤسسة الوطنية للن - 36

  71,703,414,712.000  00.000  14,111,501,206.000   8,993,521,541.000   14,564,371,083.000   34,034,020,882.000  اإلجمالي 

 

https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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/2022/11/%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/uploads/2022/11/%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/uploads/2022/11/%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/2022/11/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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/uploads/2022/11/%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-.pdf
https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%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/2022/11/%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/2022/11/%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  25,476,856.000 القلعة   - مكتب الخدمات املالية    34  9,119,495.000 اجخرة  -مر

اقبة الخدمات املالية    2 اقبة الخدمات املالية    35  232,332,499.000 اجدابيا  -مر  18,227,240.000 القيقب   -مر

اقبة الخدمات املالية    3 اقبة الخدمات املالية    36  45,102,540.000 األبرق   -مر  99,800,479.000 الكفرة  -مر

اقبة الخدمات املالية    4 اقبة الخدمات املالية    37  260,626,340.000 األبيار  -مر  252,315,328.000 املرج   -مر

 22,503,766.000 املليطانية  - مكتب الخدمات املالية    38  105,756,328.000 األصابعة  - مكتب الخدمات املالية    5

اقبة الخدمات املالية    6 اقبة الخدمات املالية    39  35,682,085.000 البريقة  -مر  34,668,334.000 امساعد   -مر

اقبة الخدمات املالية    40  182,488.000 البوانيس   - مكتب الخدمات املالية    7  5,342,232.000 انتالت البيضان  -مر

اقبة الخدمات املالية    8 اقبة الخدمات املالية    41  589,278,781.000 البيضاء   -مر  19,732,468.000 أم الرزم   -مر

اقبة الخدمات املالية    9 اقبة الخدمات املالية    42  8,529,059.000 الجغبوب  -مر  20,076,093.000 أوجلة   -مر

اقبة الخدمات املالية    10 اقبة الخدمات املالية    43  584,936,023.000 الجفارة  -مر  74,705,362.000 باطن الجبل  -مر

اقبة الخدمات املالية    11 اقبة الخدمات املالية    44  142,699,119.000 الجفرة  -مر  17,847,024.000 بلدية الحوامد  -مر

اقبة الخدمات املالية    12 اقبة الخدمات املالية    45  199,196,164.000 الجميل  -مر  24,085,968.000 بلدية الشرقية   -مر

اقبة الخدمات املالية    13 اقبة الخدمات املالية    46  26,627,904.000 الحرابة  -مر  8,364,815.000 بنت بية  -مر

اقبة الخدمات املالية    14 اقبة الخدمات املالية    47  366,765,283.000 الخمس   -مر  3,219,782,602.000 بنغازي   -مر

اقبة الخدمات املالية    15 اقبة الخدمات املالية    48  23,995,780.000 الرجبان   -مر  211,181,334.000 بني وليد   -مر

اقبة الخدمات املالية    16  14,533,989.000 بنينا  - مكتب الخدمات املالية    49  30,977,313.000 الرحيبات   -مر

اقبة الخدمات املالية    17 اقبة الخدمات املالية    50  17,884,459.000 الرياينة  -مر  59,122,954.000 بئر األشهب   -مر

اقبة الخدمات املالية    18 اقبة الخدمات املالية    51  478,759,571.000 الزاوية   -مر  12,791,156.000 تازربو   -مر

اقبة الخدمات املالية    19 اقبة الخدمات املالية    52  7,625,435.000 الزاوية الجنوب   -مر  28,120,518.000 تاورغاء  -مر

 3,791,346.000 تراغن  - مكتب الخدمات املالية    53  26,758,185.000 الزاوية الجنوب   - مكتب الخدمات املالية    20

اقبة الخدمات املالية    21 اقبة الخدمات املالية    54  219,442,900.000 الزاوية الغرب   -مر  278,602,989.000 ترهونة   -مر

اقبة الخدمات املالية    22 اقبة الخدمات املالية    55  57,344,084.000 الزنتان  -مر  106,273,433.000 توكره   -مر

اقبة الخدمات املالية    56  30,497,176.000 الزويتينة  - مكتب الخدمات املالية    23  53,148,150.000 جادو  -مر

اقبة الخدمات املالية    24 اقبة الخدمات املالية    57  26,260,607.000 السائح  -مر  53,919,583.000 جالو  -مر

اقبة الخدمات املالية    58  33,646,516.000 السبيعة   - مكتب الخدمات املالية    25  56,598,494.000 جردس العبيد   -مر

اقبة الخدمات املالية    26 اقبة الخدمات املالية    59  39,553,203.000 السدرة     -مر  259,187,161.000 جنزور   -مر

اقبة الخدمات املالية    60  1,283,060.000 الشعبة   - مكتب الخدمات املالية    27  343,879,840.000 درنة  -مر

اقبة الخدمات املالية    28 اقبة الخدمات املالية    61  48,573,917.000 الشقيقة   -مر  73,969,077.000 رقدالين   -مر

اقبة الخدمات املالية    29 اقبة الخدمات املالية    62  9,928,206.000 الشويرف  -مر  52,586,181.000 زلطن   -مر

اقبة الخدمات املالية    30  289,617,842.000 زليتن   - مكتب الخدمات املالية    63  316,452,212.000 العجيالت   -مر

اقبة الخدمات املالية    31 اقبة الخدمات املالية    64  1,103,430.000 العربان  -مر  79,776,470.000 زوارة  -مر

اقبة الخدمات املالية    32 اقبة الخدمات املالية    65  118,060,962.000 القبة   -مر  114,720,972.000 ساحل الجبل   -مر

اقبة الخدمات املالية    33 اقبة الخدمات املالية    66  144,014,196.000 القرة بوللي   -مر  208,912,173.000 سبها  -مر



 6 من 4 صفحة
 

اقبة الخدمات املالية    67 اقبة الخدمات املالية    82  165,753,648.000 سرت  -مر  30,633,230.000 كاباو   -مر

اقبة الخدمات املالية    68 اقبة الخدمات املالية    83  54,450,175.000 سلوق   -مر  37,212,960.000 ككلة  -مر

اقبة الخدمات املالية    69 اقبة الخدمات املالية    84  208,539,418.000 شحات  -مر  31,036,077.000 مرادة  -مر

اقبة الخدمات املالية    70 اقبة الخدمات املالية    85  262,941,759.000 صبراتة   -مر  131,106,140.000 مرزق   -مر

اقبة الخدمات املالية    71 اقبة الخدمات املالية    86  192,270,106.000 صرمان  -مر  94,278,905.000 مزدة  -مر

اقبة الخدمات املالية    72  88,433,428.000 مسالتة  - مكتب الخدمات املالية    87  334,183,196.000 طبرق   -مر

اقبة الخدمات املالية    73 اقبة الخدمات املالية    88  1,405,872,330.000 طرابلس   -مر  394,056,955.000 مصراتة  -مر

 2,773,992.000 منطقة ربيانة اإلدارية  - مكتب الخدمات املالية    89  34,142,198.000 ظاهر الجبل   - مكتب الخدمات املالية    74

اقبة الخدمات املالية    75 اقبة الخدمات املالية    90  37,600,503.000 غات  -مر  102,008,098.000 نالوت  -مر

اقبة الخدمات املالية    76 اقبة الخدمات املالية    91  38,769,415.000 غدامس  -مر  174,937,526.000 وادي اآلجال   -مر

اقبة الخدمات املالية    77 اقبة الخدمات املالية    92  451,665,979.000 غريان  -مر  297,097,093.000 وادي الشاطي  -مر

 452,516.000 وازن   - مكتب الخدمات املالية    93  66,041,159.000 قصر األخيار   - مكتب الخدمات املالية    78

اقبة الخدمات املالية    94  5,113,401.000 قصر الجدي   - مكتب الخدمات املالية    79  349,009.000 واو الناموس  -مر

اقبة الخدمات املالية    80  19,629,480.000 وردامة   - مكتب الخدمات املالية    95  204,100,205.000 قصر بن غشير  -مر

اقبة الخدمات املالية    81  49,973,358.000 يفرن   - مكتب الخدمات املالية    96  45,611,641.000 قمينس   -مر

   15,343,691,449.000                                    اإلجمالي                                                  
 

 

  باملليون دوالر أمريكي(  رقام)األ        ستخدامات النقد األجنبيا 

 اإلنفاق  االستخدام البيان 

 149 مرتبات العاملين بالخارج استخدامات الدولة : 

 87 منح الطلبة الدارسين بالخارج 

 117 العالج بالخارج

 0 دعم املحروقات

 2,020 الوطنية للنفط املؤسسة 

 310 حواالت لصالح جهات أخرى 

 :دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة 

 234 جهاز اإلمداد الطبي 

 368 الشركة العامة للكهرباء

 67 التعليم والتعليم العالي 

 157 جهات أخرى 

,5093 إجمالي استخدامات الدولة   

 التجارية : استخدامات املصارف 

 
 (  وفق الكشف املرفق  )

,7837 االعتمادات املستندية  

 100 حواالت 

213,5 األغراض الشخصية   

 0 مستندات برسم التحصيل 

 13,095 إجمالي استخدامات املصارف التجارية

184,3    وبواقي( اعتمادات مستندية( التزامات قائمة  

 19,788 إجمالي استخدامات النقد األجنبي 



 6 من 5 صفحة
 

 



 6 من 6 صفحة
 

  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 والدوليةاجستاي إطار ج 
ً
  واصل، وي بة

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

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

 .(اضغط هنا على التفاصيل )لالطالع عن طريقها تلك السلعوردة ، والشركات، واملنافذ املوالدول  ،األجنبي حسب السلع

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

ً
 . ِجهة  927قطاعا

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

 .املتاح الصرف عليها

اقبات الخدمات املالية باملدن الليبية،  تفاصيل  بشأنوردت بيانات من وزارة املالية   .5 يجري التواصل  و   تم إرفاقهما كما وردت، املبالغ املحالة إلى مر

 .مع الوزارة لتطويرها

 . منها الجهات املستفيدةدة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها و عن أصناف األدوية املورّ  في عدم اإلفصاحجهاز اإلمداد الطبي استمر  .6

 دينار.  مليون  1.5 إال مبلغ أكتوبر توّرد خالل شهر  لمحيث استمر تدني إيرادات الضرائب خالل الفترة،  .7

بأّن بعض    21/08/2022( بتاريخ  1/2222مرقم )  ي السيد الوزير أفادت وزارة املالية بموجب كتاب  حيث تدني إيرادات الجمارك خالل الفترة،  استمر   .8

الوزارة،   إلى حسابات  الجمارك  إيرادات  بتوريد  تقم  لم  والجهات  دينار    5تم توريد مبلغ  وقد  املنافذ  ال  ا  ، وهو مأكتوبر  خالل شهر فقط  مليون 

 يتناسب مع قيمة االعتمادات املستندية املفتوحة والسلع املوردة خالل الفترة.

  أّية إيرادات  لحسابات الدولة  لم يورد قطاع االتصاالتحيث    ؛لي من املشتقات النفطيةالسوق املح  مبيعاتاستمر تدني إيرادات االتصاالت و  .9

ّرد، خالل األشهر السبعة األخيرة  .أكتوبر شهر  خالل  عن مبيعات السوق املحلي من املشتقات النفطية مليون دينار  60 مبلغ بينما و 

   مليار دوالر   19 مصرف ليبيا املركزي خالل الفترةبلغت إيرادات النقد األجنبي املوردة إلى   .10
ً
مليار دوالر من إتاوات عن سنوات سابقة،   2.5منها    تقريبا

  مليار دوالر  19.8 خالل الفترة بلغ إجمالي استخدامات النقد األجنبي و 
ً
  .تقريبا

ل مصروفات لصالح جهات عامة )جهاز    310ل استخدامات النقد األجنبي بقيمة  بند "حواالت لصالح جهات أخرى" الوارد في جدو  .11
ّ
مث مليون دوالر ي 

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

  مساهمات وزارة الخارجية(. –بالقاهرة 

مليون دوالر الوارد في جدول استخدامات النقد األجنبي يشمل كال من: )وزارة   157بند "دفعات اعتمادات قائمة لصالح جهات أخرى" بقيمة   .12

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

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

دفع فاتورة استيراد املحروقات من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر  .13
 
  ية للنفط.ِمن قبل املؤسسة الوطن 2021ت

رف منها مبلغ   16/04/2022في    دينار مليار    34.3ه  وقدر بمبلغ إجمالي    ِلصالح املؤسسة الوطنية للنفطترتيبات مالية طارئة ومؤقتة    إقرار   تم   .14  ، ص 

لى الباب  ع   مليار دينار   8.5ومنها مبلغ  ،  خالل الفترة  لى حساب البابين األول والثاني للمؤسسة الوطنية للنفطع مليار دينار    8.5  مليار دينار، منها  17

  .الثالث للمؤسسة الوطنية للنفط

اقبات الخدمات املالية باملدن  مليار دينار  15.3 مبلغتم إحالة  .15   % من إجمالي اإلنفاق.21حوالي و  ،% من إجمالي باب املرتبات50 تمثل ،إلى مر

مليار   35  تجاوز   ع املصارف التجارية، تم خالل الفترة توزيع مبلغو املركزي لتوفير السيولة النقدية لكافة فر في إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا   .16

  .املدن الليبيةدينار على فروع املصارف التجارية بكافة 

   55مليون صك، بقيمة إجمالية بلغت    2,550,600الفترة  خالل  لة عبر املقاصة االلكترونية  عدد الصكوك املحصّ بلغ   .17
 
ذت عبر  مليار دينار ن
ّ
  619ف

 ،
ً
  630من أصل  فرعا مصرفّيا

ً
 على كامل التراب الليبي  فرعا

ً
  .مصرفيا

 البيانات الواردة في جانب اإلنفاق ال تشمل مرتبات شهر أكتوبر.   .18

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

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

  ..(اضغط هنا  على التفاصيل )لالطالع على املوقع الرسمي للمصرف (CSVليبيا املركزي تم إرفاق ملف بصيغة )

 

 مصرف ليبيا املركزي                                      

الثاء  في طرابلس   صدر                                       
 
افق  الث  08/11/2022املو

https://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/Banks-uses-of-foreign-exchange.pdf
http://cbl.gov.ly/uploads/2022/11/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%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%A7%D9%95%D9%84%D9%89-31-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2022.csv

