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تقديم
يسر إدارة البحوث واإلحصاء بمصرف ليبيا المرك زي أن تعل ن ع ن االنتھ اء م ن إع داد
كتي ب إحص اءات مي زان م دفوعات ليبي ا لع امي  2012 ، 2011وال ذي يش تمل عل ى بيان ات
نقدي ة ومالي ة ع ن قيم ة المع امالت الجاري ة والرأس مالية المتبادل ة ب ين ليبي ا والع الم الخ ارجي
خالل لعامي  ، 2012 ، 2011مبوبة حسب المنھجية والمفاھيم الواردة في الطبع ة الخامس ة
م ن دلي ل مي زان الم دفوعات الص ادر ع ن ص ندوق النق د ال دولي  .كم ا يتض من ھ ذا الكتي ب
بيانات منقحة عن ميزان المدفوعات لعامي 2010 , 2009
وق د ت م االعتم اد ف ي إع داد ھ ذا المي زان عل ى البيان ات ال واردة م ن اإلدارات التالي ة
بمص رف ليبي ا المرك زي وھ ي  :إدارة الرقاب ة عل ى المص ارف والنق د  ،إدارة الحس ابات ،
إدارة اإلحتياطي ات  ،إدارة اإلص دار  ،إدارة العملي ات المص رفية  ،وك ذلك عل ى المعلوم ات
التي تم استالمھا من العديد من الھيئات والمؤسسات والشركات المقيمة في ليبيا ومن بينھا :
وزارة التخطيط  ،وزارة السياحة  ،المؤسسة الوطـنية للنفط  ،المصارف التجارية،
المصرف العربي الليبي الخارجي  ،الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية ،الشركة الليبية
لإلستثمارات األفريقية  ،محفظة ليبيا إفريقيا لالستثمار  ،المؤسسة الليبية لالستثمار ،
المحفظة طويلة المدى ،شركات النفط األجنبية  ،شركات التأمين الوطنية ،شركات الخطوط
الجوية الليبية  ،الشركة الوطنية العامة للنقل البحري  ،الشركة اليبية للبريد واالتصاالت
وتقنية المعلومات  ،شركات الطيران األجنبية  ،بعثة األمم المتحدة العاملة باليبيا وغيرھا من
المصادر المحلية األخرى .

إدارة البحوث واإلحصـاء
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مصطلحات وتعاريف
تُعد ھذه المصطلحات والتعاريف توضيحا ً للمفاھيم التي يتم على أساسھا تصنيف إحص اءات
ميزان المدفوعات وبيـان كيفية جمع وتبويب ھذه اإلحصاءات وفقا ً للمنھجية المتبعة ف ي دلي ل
ميـزان المدفوعات للطبـعة الخامسة الذي أعـده صندوق النقـد الدولي في عام  ، 1993والذي
وض ع بھ دف مس اعدة الب احثين والمھتم ين ف ي فھ م طبيع ة ونوعي ة البيان ات واألس اليب
المستخدمة في حسابات ميزان المدفوعات .

أوالً  :الحساب الجاري -:
يشتمل الحساب الجاري على كافة المعامالت التي تتضمن قيما ً إقتصادية تمت بين جھات
المقيمة في االقتصاد الوطني وجھات أخرى غي ر المقيم ة ب ه)*( ،ك ذلك يش مل القي ود المعادل ة
للقيم اإلقتصادية الجارية المقدمة أو المستلمة دون مقابل  .وينقسم الحساب الجاري إلى البنود
التالية  :السلع والخدمات  ،الدخل  ،التحويالت الجارية .

أ -السلع والخدمات -:
السلع :
يشمل بند السلع معظم السلع المنقولة المصدرة والمستوردة ب ين جھ ات مقيم ة وأخ رى غي ر
مقيم ة وي نجم عنھ ا تغي ر ف ي الملكي ة  .ويش مل بن د الس لع المرس لة للتجھي ز الص ادرات
أوال واردات إذا ك ان التجھي ز ي تم ف ي اإلقتص اد الق ائم بإع داد البيان ات م ن الس لع الت ي تعب ر
الحدود ألغراض التجھيز في الخارج  ،وما يتبع ذلك من إعادة استيراد لھ ذه الس لع أو إع ادة
تص ديرھا إذا ك ان التجھي ز ي تم ف ي اإلقتص اد الق ائم بإع داد البيان ات  .وتق يّم الس لع الم ذكورة
بالقيم اإلجمالية قبل وبعد التجھيز  ،ويعتبر ھذا البند استثنا ًء لمبدأ تغير الملكية .

)*

(غيرالمقيم تعنى فرد أو شركة أو مؤسسـة أو أي منظمة أخرى تكون مقيمة في بلد غير ليبيا  ،أو مقيم ة ف ي ليبي ا لم دة
تقل عن سنة .
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كم ا يش مل بن د إص الح الس لع أعم ال اإلص الح الت ي يق وم بھ ا غي ر المقيم ين أو العك س ،
مثل إصالح السفن والطائرات وما إلى ذلك.
كم ا يش مل الس لع الت ي تحص ل عليھ ا الن اقالت ف ي الم وانئ وكاف ة م ا تحص ل علي ه الن اقالت
)جوية – بحرية ...الخ ( المقيمة في اإلقتصاد المعد للبيان ات م ن الخ ارج  ،وم ا تحص ل علي ه
الناقالت غير المقيمة من اإلقتصاد المعد للبيانات من سلع مثل الوقود والمؤن والمواد األولية
واإلمدادات  ،وال يشمل ذل ك تق ديم الخ دمات المس اعدة ) عملي ات القط ر والص يانة وم ا ش ابه
ذل ك ( المش مولة تح ت بن د النق ل .وأخي راً يش مل بن د الس لع كاف ة ص ادرات وواردات ال ذھب
التج اري ) غي ر النق دي ( ال ذي ال يق ع ض من حي ازات الس لطات كأص ل احتي اطي ) ال ذھب
النقدي (  ،ويعامل الذھب غير النقدي كأي سلعة أخرى .

الخدمات:
 -1النقل
يش تمل بن د النق ل عل ى نق ل الس لع والرك اب بجمي ع وس ائل النق ل ) ب ري ،بح ري وج وي (
والخدمات األخرى التوزيعية والمساعدة بم ا ف ي ذل ك ت أجير مع دات النق ل م ع أطق م التش غيل
التي يقدمھا مقيمون إلى غير مقيمين والعكس .
 -2السفر
يشتمل بند السفر على السلع والخ دمات بم ا فيھ ا تل ك المتعلق ة بالص حة والتعل يم الت ي يحص ل
عليھا المسافرون غير المقيم ين ف ي اإلقتص اد المض يف ) بم ن ف يھم المس افرون ف ي رح الت
سياحية قصيـرة ( ألغراض تتعلق باألعمال أو االستخدام الشخصي خالل زياراتھم الت ي تق ل
مدتھا عن عام واحد وال يشمل بند الس فر خ دمات الرك اب الدولي ة الت ي ت دخل ف ي بن د النق ل ،
ويعامل الطالب والمسافرون للعالج كمسافرين بغ ض النظ ر ع ن م دة إق امتھم  ،إال أن ھن اك
فئات أخرى معينة ال تعتبر ضمن المسافرين مثل العسكريين والعاملين في السفارات والعمال
غير المقيمين حي ث ي تم إدراج مص روفات العم ال غي ر المقيم ين ض من بن د الس فر ،ف ي ح ين
تدرج مصروفات العسكريين والعاملين في السفارات ضمن الخدمات الحكومية .
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 -3خدمات االتصاالت
يش تمل بن د خ دمات االتص االت عل ى المع امالت ف ي مج ال االتص االت ب ين المقيم ين وغي ر
المقيم ين وتش مل ھ ذه الخ دمات مج االت الخ دمات البريدي ة ونق ل وتوزي ع المراس الت
واالتص االت الس لكية والالس لكية ) نق ل المعلوم ات الص وتية والمرئي ة وغي ر ذل ك م ن
المعلومات بالوسائل المتنوعة وما يرتبط بھا من خدمات الصيانة الت ي يق دمھا المقيم ون لغي ر
المقيمين أو يتلقونھا منھم ( .
 -4خدمات التشييد
يشتمل بن د خ دمات التش ييد عل ى أعم ال البن اء والتش ييد ومش روعات التركي ب الت ي تق وم بھ ا
مؤسسات مقيمة وعمالھا على أساس مؤقت في الخارج أو العكس  ،أو في المناطق الخاض عة
للسيادة الوطنية في الخارج  ،وال تشمل تلك األعم ال م ا تق وم ب ه المؤسس ة األجنبي ة المنتس بة
لمؤسسة مقيمة ) إستثمار مباشر ( .
 -5خدمات التأمين
يشتمل بند خدمات التأمين على الخدمات التأميني ة الت ي تق دمھا مؤسس ات الت أمين المقيم ة إل ى
المؤسسات غير المقيمة والعكس  ،ويشمل ھذا البند خدمات التأمين على الشحن ) عل ى الس لع
المصدرة والمستوردة ( وغير ذل ك م ن خ دمات الت أمين المباش ر ) بم ا ف ي ذل ك الت أمين عل ى
الحياة وغيره من أنواع التأمين األخرى (  ،وخدمات إعادة التأمين .
 -6الخدمات المالية
يشتمل بند الخدمات المالية ) عدا الخدمات المرتبطة بمؤسس ات الت أمين وص ناديق المعاش ات
التقاعدية ( على خ دمات الوس اطة المالي ة والخ دمات المس اعدة الت ي ت تم ب ين المقيم ين وغي ر
المقيمين  ،ويندرج تحت ھ ذا البن د العم والت والرس وم المتعلق ة بخطاب ات االعتم اد وخط وط
اإلئتم ان وخ دمات الت أجير الم الي  ،مع امالت الص رف األجنب ي  ،الخ دمات اإلئتماني ة
للمستھلكين ،خدمات رجال األعمال  ،خدمات السمسرة  ،خدمات الضمان ومختلف ترتيب ات
وأدوات التحوط من تقلبات األسعار وم ا إل ى ذل ك  .أم ا الخ دمات المس اعدة فتش مل الخ دمات
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المتعلق ة بمج االت تش غيل وتنظ يم األس واق المالي ة وخ دمات حف ظ األوراق المالي ة وم ا ش ابه
ذلك.
 -7خدمات الحاسوب
يشتمل بند خدمات الحاسب اآللي والمعلوم ات عل ى المع امالت ب ين المقيم ين وغي ر المقيم ين
في المجاالت المتعلقة باالستشارات في مج ال الحاس وب  ،وتنفي ذ الب رامج الج اھزة وخ دمات
المعلومات ) معالجة البيانات وقواعد البيانات ووكاالت األنباء ( وصيانة وإصالح الحواسيب
والمعدات ذات الصلة بأجھزة الحاسوب .
 -8خدمات رسوم اإلمتياز
يش تمل بن د رس وم اإلمتي از والت راخيص عل ى متحص الت ) ص ادرات ( وم دفوعات
)واردات(الخدمات التالية بين مقيمين وغير مقيمين:
 االستخدام المرخص به ألصول غير ملموس ة غي ر منتج ة وغي ر المالي ة ،وحق وق الملكي ةالفكري ة والفني ة  ،مث ل العالم ات التجاري ة وحق وق الت أليف وب راءات االخت راع والعملي ات
المبتكرة  ،واألساليب الفنية والتص ميمات  ،وحق وق التص نيع وإمتي ازات ح ق االس تخدام وم ا
شابه ذلك.
 استخدام المنتجات األصلية أو النماذج األولية  ،مثل المخطوطات واألف الم وم ا ش ابه ذل كمن خالل اتفاقات بالترخيص .
 -9خدمات أخرى
يش تمل بن د خ دمات أخ رى ف ي مج ال األعم ال عل ى الخ دمات المتبادل ة ب ين المقيم ين وغي ر
المقيم ين ف ي مج االت المت اجرة والخ دمات األخ رى المرتبط ة بالتج ارة وخ دمات الت أجير
التشغيلي وخدمات أخرى متنوعة في مجال األعمال والخدمات المھنية والفنية .
 -10خدمات شخصية وثقافية وترفيھية
يشتمل بند الخدمات الشخصية والثقافية والترفيھية المتبادلة بين المقيمين وغير المقيمين عل ى
ما يلي :
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 الخ دمات المرتبط ة بوس ائل س معية وبص رية ،المتبادل ة ب ين المقيم ين وغي ر المقيم ين ،وتتض من الخ دمات المرتبط ة باإلنت اج الس ينمائي المس جل عل ى أش رطة األف الم أو الفي ديو
وب رامج الرادي و والتلفزي ون والتس جيالت الموس يقية ) وم ن أمثل ة ھ ذه الخ دمات المب الغ
واألجور التي يتلقاھا الممثلون والمنتجون ومن عل ى ش اكلتھم نظي ر اإلنت اج وحق وق التوزي ع
المباعة لوسائل اإلعالم ( .
 الخدمات الثقافية األخرى وتشمل الخدمات الشخصية والثقافي ة والترفيھي ة األخ رى كتل كالمرتبطة بالمكتبات والمتاحف وغير ذلك من األنشطة الثقافية والرياضية .
 -11الخدمات الحكومية
تشمل فئة الخ دمات الحكومي ة غي ر المدرج ة ف ي أم اكن أخ رى عل ى ك ل الخ دمات المرتبط ة
بقطاعات حكومي ة أو منظم ات دولي ة أو اقليمي ة غي ر المبوب ة تح ت بن ود أخ رى ) مث ال ذل ك
مصروفات السفارات والقنصليات ( .

ب -الدخل :
ويشتمل على ما يلي:

 -1تعويضات العاملين
يش تمل بن د تعويض ات الع املين عل ى األج ور والروات ب والمزاي ا األخ رى النقدي ـة والعيني ة
لعمال الحدود والعمال الموسميين وغيرھم من العمال غيـر المقيمين مثل  ) :العمال المحلي ين
العاملين في السفارات ( .
 -2دخل اإلستثمار
يشتمل بند دخل اإلستثمار على متحصالت الدخل المرتبطة بحيازات المقيم ين ألص ول مالي ة
خارجي ة وم دفوعاتھم المرتبط ة بخص وم تج اه غي ر المقيم ين  ،ويتك ون دخ ل اإلس تثمار م ن
أن واع ال دخل المس تمدة م ن أنش طة اإلس تثمار المباش ر واس تثمارات الحافظ ة واس تثمارات
أخ رى ،وينقس م عنص ر اإلس تثمار المباش ر إل ى دخ ل حق وق الملكي ة ) األرب اح الموزع ة ،
وأرب اح الف روع الموزع ة  ،والعائ دات المع اد اس تثمارھا ( ،والدخ ـل م ن ال دين ) الفوائ د (،
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ويتفرع دخـل إستثمارات الحافظة إلى الدخل من حقوق الملكية ) أرباح موزعة ( والدخل من
الدين ) فوائد (  ،ويشمل الدخل من إستثمارات أخرى الفوائ د المكتس بة م ن أن واع أخ رى م ن
رأس المال ) قروض وما شابه ذلك (  ،كما يشمل من حيث المبدأ الدخل المحتس ب أو المق در
لألس ر م ن ص افي حق وق ملكيتھ ا ف ي إحتياطي ات الت أمين عل ى الحي اة وص ناديق المعاش ات
التقاعدية .

ج -التحويالت الجارية
ھي البنود الموازنة للتغيرات في ملكية الموارد الحقيقية أو البن ود المالي ة ب ين المقيم ين وغي ر
المقيمين دون أن تتض من المعامل ة قيم ة إقتص ادية مقابل ة س واء ك ان تغي ر الملكي ة طوعي ا ً أو
إلزاميا ً  ،وتتكون التحويالت الجارية من جميع التحويالت التي ال تتضمن ما يلي :
• تحويالت ملكية أصول ثابتة .
• تحويالت أموال مرتبطة أو مشروطة بحيازة أصول ثابتة أو بالتصرف فيھا.
• اإلعف اء م ن اإللتزام ات المالي ة دون تلق ي ال دائنين ألي مقاب ل عوض ا ً عنھ ا  .فھ ذه األن واع
الثالث ة م ن المع امالت ھ ي تح ويالت رأس مالية أم ا التح ويالت الجاري ة فتش مل تح ويالت
الحكومة العامة ) مثل التحويالت الجارية المـرتبطة بالتعاون ال دولي ب ين مختل ف الحكوم ات
والمدفوعات الضريبية الجارية عل ى ال دخل والث روة وم ا ش ابه ذل ك ( ،والتح ويالت األخ رى
مثل تحويالت الع املين وأقس اط الت أمين ) م ع اس تبعاد رس وم الخدم ة ( ،واس تحقاقات الت أمين
بخالف التأمين على الحياة .

ثانيا ً  :الحساب الرأسمالي والمالي -:
يض م ھ ذا الحس اب عنص رين رئيس يين ھم ا الحس اب الرأس مالي والحس اب الم الي وھم ا
متوافق ان م ع ذات الحس ابين ف ي نظ ام الحس ابات القومي ة  .وف ي ھ ذين الحس ابين تعتب ر
االستحقاقات على غي ر المقيم ين أص والً  ،وتعتب ر اإللتزام ات إزاء غي ر المقيم ين خص وما ً .
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وعادة ما يكون طرفا المعاملة في األصول أو الخص وم ھم ا المق يم وغي ر المق يم إال أن ھن اك
حاالت محدودة قد يكون فيھا كال الطرفين مقيما ً أو قد يكون كالھما غير المقيم .
وتستبعد من الحساب الرأسمالي والمالي جميع تغيي رات التقي يم وغيرھ ا م ن التغيي رات الت ي
تلحق باألصول والخصوم األجنبية دون أن يرجع التغيير إلى حدوث معامالت  ،وت درج ھ ذه
التغييرات بدالً من ذلك ف ي وض ع اإلس تثمار ال دولي بإس تثناء بن ود معين ة ذات أھمي ة تحليلي ة
وذات ت أثير عل ى حس ابات مختلف ة  ،مث ل الخص وم الت ي تش كل احتياطي ات لس لطات أجنبي ة
ومعامالت التمويل اإلستثنائي .

)أ ( الحساب الرأسمالي
يض م الحس اب الرأس مالي عنص رين رئيس يين ھم ا حس اب التح ويالت الرأس مالية وحس اب
حي ازة األص ول غي ر المنتج ة غي ر المالي ة أو التص رف فيھ ا  .ويتك ون حس اب التح ويالت
الرأسمالية من التح ويالت الت ي تتض من تغيي راً ف ي ملكي ة أص ول ثابت ة أو تح ويالت األم وال
المرتبطة أو المشروطة بحيازة أصول ثابتة أو التصرف فيھا أو التحويالت الناتجـة ع ن قي ام
الدائن بإسقاط خصـوم المـدين دون تلقي أي مقابـل لھ ا .وتش تمل التح ويالت الرأس مالية عل ى
عنصرين :
 الحكومة العامة وتنقسم إلى اإلعفاء من الدين وتحويالت أخرى . القطاعات األخرى وتنقس م إل ى تح ويالت المھ اجرين واإلعف اء م ن ال دين  .ويش مل حس ابحي ازة األص ول غي ر المنتج ة غي ر المالي ة أو التص رف فيھ ا األص ول غي ر الملموس ة مث ل
البراءات المرخصة وعقود التأجير وغير ذلك من العقود القابل ة للتحوي ل إل ى الغي ر والش ھرة
التجارية وما ش ابه ذل ك  .وال يتض من ھ ذا البن د حي ازة األراض ي أو التص رف فيھ ا ف ي اقل يم
إقتصادي محدد  ،لكنه قد يتضمن شراء أو بيع األراضي من جانب السفارات األجنبية .
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)ب( الحساب المالي
يستند تصنيف العناصر األساسية في الحساب المالي إلى المعايير التالية :
تقسم كل العناصر حسب نوع اإلس تثمار أو تقس يم وظيف ي ) اإلس تثمار المباش ر  ،اس تثمارات
الحافظة  ،استثمارات أخرى وأصول احتياطية ( .يجري التمييز داخل فئة اإلستثمار المباش ر
على أساس اتجاه اإلستثمار ) ف ي الخ ارج أو ف ي اإلقتص اد الق ائم بإع داد البي ان ( كم ا يج ري
التمييز على أساس األصول والخصوم في بندي رأس مال )حقوق الملكية( وأنواع أخرى من
رأس الم ال ال داخلين ف ي فئ ة اإلس تثمار المباش ر  .أم ا داخ ل فئت ي إس تثمارات الحافظ ة
واس تثمارات أخ رى  ،فيج ري التميي ز بينھم ا عل ى أس اس المعي ار المعت اد أي األص ول
والخصوم .
يعتب ر التص نيف حس ب ن وع األداة ذو أھمي ة خاص ة بالنس بة الس تثمارات الحافظ ة
واس تثمارات أخ ـرى ) س ندات الملكي ة أو سن ـدات الدي ـن واإلئتمان ات التجاري ة والق روض
والعملة والودائع وأصول وخصوم أخرى ( ويشمل استثمار الحافظة األدوات المالية التقليدي ة
إلى جانب األدوات الجديدة في السوق النقدية وغير ذلك من األدوات المالية والمشتقات .
 -1اإلستثمار المباشر
يعب ر اإلس تثمار المباش ر ع ن مص لحة مس تديمة لجھ ة مقيم ة ) المس تثمر المباش ر ( ف ي جھ ة
مقيم ة بإقتص اد آخ ر ) مؤسس ة اإلس تثمار المباش ر ( ويتض من اإلس تثمار المباش ر كاف ة
المعامالت بين المستثمرين المباشرين ومؤسسات اإلس تثمار المباش ر  ،أي أن ه اليقتص ر فق ط
على المعاملة المبدئية بين الطرفين بل يشمل كافة المعامالت الالحقة بينھما وب ين المؤسس ات
المنتس بة س واء كان ت مس اھمة أو غي ر مس اھمة  .وتقس م مع امالت اإلس تثمار المباش ر ) ف ي
الخارج وفي اإلقتصاد الق ائم بإع داد البي ان ( إل ى رأس مال )حق وق الملكي ة( والعائ دات المع اد
اس تثمارھا وأن واع رأس الم ال األخ رى ) مع امالت ب ين الش ركات (  ،ويج ري التميي ز ف ي
حالتي رأسمال )حقوق الملكية( وأنواع رأس المال األخ رى ب ين اس تحقاقات والتزام ات تج اه
المؤسسات المنتسبة من جھة  ،وبين اس تحقاقات والتزام ات تج اه المس تثمرين المباش رين م ن
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جھة أخرى وتقتصر المع امالت فيم ا ب ين المص ارف المن ـتسبة والمع امالت فيم ا ب ين جھ ات
الوساطة المالية المنـتسبة األخرى على رأسـمال
)حقوق الملكية( ورأسمال الدين القائم .
 -2استثمار الحافظة
تشتمل فئة إس تثمارات الحافظ ة عل ى المع امالت ف ي س ندات الملكي ة وس ندات ال دين ،وتنقس م
األخيرة إلى سندات وأذونات وأدوات السوق النقدية والمشتقات المالية مثل ) عقود اإلختيار (
إذا تول د ع ن األداة المش تقة اس تحقاقات والتزام ات مالي ة  .وتت وزع مختل ف أن واع األدوات
المالي ة الجدي دة عل ى البن ود المالئم ة ألنواعھ ا ف ي ھ ذا التص نيف ) تس تبعد المع امالت الت ي
تشملھا فئتا اإلستثمار المباشر واألصول االحتياطية ( .
 -3إستثمارات أخرى
تش تمل فئ ة إس تثمارات أخ رى عل ى اإلئتمان ات التجاري ة القص يرة األج ل والطويل ة األج ل
والقروض ) بما في ذلك استخدام إئتمان وقروض صندوق النقد ال دولي والق روض المرتبط ة
بالت أجير الم الي (  ،والعمل ة والودائ ع ) القابل ة للتحوي ل وغي ر ذل ك مث ل الودائ ع اإلدخاري ة
والودائع ألجل وأس ھم الم دخرات والق روض وأس ھم اإلتح ادات اإلئتماني ة وم ا ش ابه ذل ك ( ،
وحس ابات أخ رى مس تحقة التحص يل أو ال دفع ويس تبعد م ن ذل ك المع امالت الت ي يش ملھا
اإلستثمار المباشر .

ثالثا ً  :اإلحتياطيات والبنود المتعلقة بھا -:
تشتمل فئة األصول اإلحتياطية على المعامالت في األصول التي تعتبرھا السلطات النقدية في
اإلقتصاد أصوالً متاحة لالستخدام بغرض الوفاء بإحتياج ات مي زان الم دفوعات وبإحتياج ات
أخ رى ف ي بع ض األحي ان  .وال ي رتبط ت وافر ھ ذه األص ول إرتباط ا ً وثيق ا ً م ن حي ث المب دأ
بالمع ايير الش كلية مث ل معي ار الملكي ة أو العمل ة المح رر بھ ا األص ل  ،وتش مل األص ول
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االحتياطي ة ال ذھب النق دي  ،حق وق الس حب الخاص ة  ،وض ع االحتي اطي ل دى ص ندوق النق د
الدولي  ،األصول من النقد األجنبي ) عمالت وودائع وأوراق مالية (  ،واستحقاقات أخرى .
وتس تبعد الطبع ة الخامس ة ل دليل مي زان الم دفوعات تغي رات التقي يم ف ي األص ول االحتياطي ة
والقيود المقابلة لتلك التغيرات  ،كما تس تبعد أيض ا ً تخص يص وإلغ اء حق وق الس حب الخاص ة
وإض فاء  /إبط ال الص فة النقدي ة لل ذھب والقي ود المقابل ة لتل ك التغي رات .ذل ك أن مث ل ھ ذه
التغيرات التي ال تنتج عن معامالت تدرج في ھذه الطبعة تحت وضع اإلستثمار الدولي .

رابعا  ً:السھو و الخطأ -:
تنص القاعدة األساسية بدليل ميزان المدفوعات على تسجيل ك ل معامل ة ف ي قي دين متس اويين
ف ي القيم ة أح دھما دائ ن بإش ارة موجب ة واألخ ر م دين بإش ارة س البة أي أن الرص يد النھ ائي
الصافي في البيان يجب أن يساوي صفراً ،غير أن ذل ك ن ادراً م ا يتحق ق ف ي الواق ع العمل ي ،
نظراً ألن البيانات غالبا ً ما يتم إستخراجھا على حدة من مصادر مختلفة  ،ولذلك يتبقى رصيد
صافي على الجانب الدائن أو المدين أو بعبارة أخرى صافي السھو والخطأ .
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ملخص لوضع ميزان المدفوعات لعام 2011
تأثر الوضع العام لميزان مدفوعات ليبيا خالل عام  2011باألحداث التي مرت بھا البالد
والتي كان أثرھا واضحا ً على القطاع النفطي بوجه خاص وبقية األنشطة اإلقتصادية بوجه
عام ،حيث أدت إلى اغالق معظم االبار النفطية بشكل كامل وتوقفھا عن االنتاج  ،باالضافة
الى االضرار التي لحقت بخطوط نقل النفط الخام الى الساحل الشمالي من البالد ،وخصوصا ً
المناطق الوسطى مما أدى الى توقف مصانع تكرير المنتجات النفطية ،وقد نجم عن ذلك
تراجع الصادرات النفطية وبالتالي تراجع فاض ميزان الحساب الجاري الذي تأثر أساسا
باالنخفاض في فائض الميزان التجاري بعد التراجع الكبير في عوائد الصادرات النفطية ،
والذي كان له األثر الواضح على وضع الميزان الكلي الذي حقق فائضا ً بلغ  4.2مليار دينار
خالل العام )اي مايعادل  % 8.5من الناتج المحلي االجمالي( مقابل  5.7مليار دينار )اي
مايعادل  %5.6من الناتج المحلي االجمالي( عام .2010
فيما يلي تحليل للبنود الرئيسية المكونة لميزان المدفوعات -:
أوالً – الحساب الجاري :
تشير بيانات ميزان المدفوعات لعام  2011إلى إنخفاض الحساب الجاري ) سلع ،خدمات
دخل وتحويالت جارية ( بمقدار  16.0مليار دينار ليبلغ  3.9مليار دينار )اي مايعادل
 %7.8من الناتج المحلي االجمالي( مقابل  19.9مليار دينار عام ) 2010اي مايعادل
 %19.4من الناتج المحلي االجمالي (  ،ويعزى السبب في إنخفاض فائض الحساب الجاري
إلى االنخفاض الملحوظ في فائض الميزان التجاري لعام  2011بمقدار 20.2مليار
ديناروالبالغ  9.6مليار دينار عام  2011مقابل  29.8مليار دينار عام  ، 2010كما سجل
ميزان الخدمات عجز بلغ  5.3مليار دينار مقابل عجز مقداره  7.5مليار دينار في عام
 ، 2010أما بالنسبة لحساب الدخل ) تعويضات العاملين ،ودخل اإلستثمار ( فقد سجل فائض
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مقداره  68.3مليون دينار مقابل عجز بلغ مقداره  37.0مليون دينار في عام  ، 2010فيما
حقق حساب التحويالت الجارية عجزاً◌ً بلغ  460مليون دينار مقابل عجزاً مقداره 2.3
مليار دينار في عام .2010
وفيما يلي عرض ألھم بنود ھذا الحساب -:
 - 1الميزان التجاري :
تراجع فئض الميزان التجاري خالل العام  2011بصورة ملحوظة حيت بلغت نسبة التراجع
 %67.8ليقتصر على  9.6مليار دينار مقابل  29.8مليار دينار خالل العام  ،2010ويعزى
ھذا التراجع في الفائض خالل العام  2011إلى اإلنكماش الملحوظ لحصيلة الصادرات
النفطية بسبب األحداث التي مرت بھا البالد خالل العام ،حيت تراجعت الصدرات النفطية
إلى  22.8مليار دينار مقابل  59.9مليار دينا عام  ،2010مسجلة بذلك إنخفاضا ً قدره 37.1
مليار دينار  ،وبنسبة إنخفاض  ،%61.9إال إن إرتفاع أسعار النفط في أسواق النفط العالمية
خالل عام  2011إنعكس بشكل إجابي على قيمة الصادرات النفطية التي تعد المحرك
الرئيسي للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والداعم الرئيسي لإلحتياطيات الرسمية للمصرف
المركزي من العمالت األجنبية  ،حيث بلغ متوسط أسعار النفط الليبي لعام  2011نحو
 101.42دوالر للبرميل مقابل  79.46دوالر للبرميل عام  2010بنسبة ارتفاع قدرھا
 ، %27.6ولعل بيانات حساب الميزان التجاري لعام  2011تعطي صورة واضحة لآلثار
االجابية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط خالل العام التي أدت إلى تعويض اإلنخفاض في
الصادرات النفطية على الميزان التجاري بوجه خاص وعلى الميزان الكلي بوجه عام.
 – 2حساب الخدمات  ،الدخل و التحويالت الجارية :
اظھر صافي حساب الخدمات  ،الدخل والتحويالت الجارية لعام 2011عجزاً بلغ  5.7مليار
دينار مقابل  9.9مليار دينار في عام  ، 2010ويعزى اإلنخفاض الملحوظ في عجز ھذا
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الحساب إلى إنخفاض العجز في حساب الخدمات بنسبة  %29.3ليصل إلى  5.3مليار دينار
عام  2011مقابل  7.5مليار دينار في عام  2010وكذلك انخفاض العجز في حساب
التحويالت الجارية والبالغ  460مليون دينار وفائض حساب الدخل البالغ  68.1مليون
دينــار .
ثانيا ً – الحساب الرأسمالي والمالي
أسفرت حركة المعامالت الرأسمالية والمالية لليبيا مع العالم الخارجي في عام  2011المتمثلة
في التحويالت الرأسمالية  ،وحيازة األصول غير المنتجة غير المالية  ،وصافي حركة
االستثمارات المباشرة سواء إلى الداخل أو إلى الخارج  ،والتغير في وضع المحافظ
االستثمارية  ،وصافي حركة االستثمارات األخرى المتمثلة في االئتمانات التجارية
والقروض الطويلة والقصيرة األجل والعملة والودائع لدى السلطات النقدية أو المصارف أو
الحكومات العامة أو القطاعات األخرى تدفقا ً للخارج بلغ  3.0مليار دينار  ،مقابل تدفقا ً
للخارج بلغ  11.5مليار دينار في عام . 2010
ثالثا ً – الميزان الكلي
حقق الميزان الكلي لميزان مدفوعات ليبيا فائضا ً بلغ  4.2مليار دينار خالل عام ، 2011
مقابل  5.7مليار دينار خالل عام . 2010
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ميزان المدفوعات
لسنة 2011
"مليون دينار"

البنــد
أوالً  :حساب العمليات الجارية :
السلع
 -1بضائع
) أ ( قطاع النفط
)ب( القطاعات األخرى
 -2ذھب غير نقدي
الخدمات
 -1النقل
) أ ( النقل البحري
)ب( النقل الجوي
)ج( نقل آخر
 -2السفر
 -3خدمات اإلتصاالت
 -4خدمات التشييد
 -5خدمات التأمين
 -6خدمات اإلمتياز والترخيص
 -7خدمات مالية
-8خدمات الحاسب اآللي
-9خدمات ثقافية وترفيھية
 -10خدمات حكومية
-11أنواع أخرى من خدمات األعمال
الدخل
 -1تعويضات العاملين
 -2دخل اإلستثمار
) أ ( اإلستثمار المباشر
)ب( إستثمار الحافظة
)ج( إستثمارات أخرى
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دائن
25136.8
23253.2
23253.2
22788.4
464.8
0.0
36.6
32.9
0.0
32.9
0.0
0.0
3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1476.2
0.0
1476.2
335.5
891.8
248.9

2011
مدين

الرصيد

21265.8
13664.0
13664.0
5974.3
7689.7
0.0
5363.1
1213.9
1062.6
151.3
0.0
2768.2
12.2
50.0
303.8
0.0
0.0
0.0
0.0
1015.0
0.0
1407.9
0.0
1407.9
1162.7
245.2
0.0

3871.0
9589.2
9589.2
16814.0
 7224.80.0
 5326.5 1181.0 1062.6 118.30.0
 2768.2 8.5 50.0 303.80.0
0.0
0.0
0.0
 1015.00.0
68.3
0.0
68.3
 827.2646.6
248.9
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 ...تابع
"مليون دينار"
البنــد
التحويالت الجارية
-1القطاع الرسمي
 -2قطاعات أخرى
) أ ( تحويالت العاملين
)ب( تحويالت أخرى
ثانيا ً  :الحساب الرأسمالي والمالي :
الحساب الرأسمالي
 -1التحويالت الرأسمالية
 -2حيازة االصول غير المنتجة غير المالية
الحساب المالي
 -1اإلستثمار المباشر
) أ ( إستثمار مباشر في الخارج
)ب( إستثمار مباشر في ليبيا
 قطاع النفط أخرى-2إستثمار الحافظة
) أ ( األصول
)ب( الخصوم
-3إستثمارات أخرى
) أ ( األصول
 -1إئتمانات تجارية
 -2القروض
 -3العملة والودائع
 -4أصول أخرى
) ب( الخصوم :
 -1إئتمانات تجارية
 -2القروض
 -3العملة والودائع
 -4خصوم أخرى

ميزان المدفوعات 2012 ، 2011

دائن

2011
مدين

الرصيد

370.8
370.8
0.0
0.0
0.0
2360.7
0.0
0.0
0.0
2360.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2360.7
1778.8
0.0
678.3
1100.4
0.0

830.8
37.8
793.0
610.0
183.0
5361.9
0.0
0.0
0.0
5361.9
159.8
159.8
0.0
0.0
0.0
395.3
395.3
0.0
4806.8
4670.2
4670.2
0.0
0.0
0.0

460.0333.0
 793.0 610.0 183.0 3001.20.0
0.0
0.0
 3001.2 159.8 159.80.0
0.0
0.0
 395.3 395.30.0
 2446.1 2891.4 4670.2678.3
1100.4
0.0

581.9
0.0
0.0
581.9
0.0

136.6
0.0
6.1
0.0
130.5

445.3
0.0
 6.1581.9
130.5 -

16

"مليون دينار"

 ....تابع

البنــد

دائن

2011
مدين

الرصيد

مجموع ) أوالً  +ثانيا ً (

27497.5

26627.7

869.8

ثالثا ً  :االصول االحتياطية :
أ -الذھب النقدي
ب -حقوق السحب الخاصة
ج -وضع اإلحتياطي لدى الصندوق
د -عمالت أجنبية
رابعا ً  :السھو والخطأ
المجمــوع

17.6
0.0
17.1
0.0
0.0
3344.9

4232.3
0.0
0.0
100.8
4131.5
0

 4214.70.0
17.6
 100.8 4131.53344.9 -

30860.0

30860.0

0.0
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ملخص لوضع ميزان المدفوعات لعام 2012
تشير بيانات ميزان مدفوعات ليبيا لعام  2012إلى تأثر الوضع العام للميزان بإرتفاع
اإليرادات النفطية خالل العام نتيجة لوصول إنتاج وصادرات ليبيا النفطية لمعدالتھا شبه
الطبيعية عما كانت علييه قبل عام  ، 2011وكذلك إرتفاع أسعار النفط الخام في االسواق
العالمية  ،وإن كانت أسعار النفط في االسواق العالمية خالل العام قد شھدت أكبر موجة من
التذبذبات حيث سجل من اكثر االعوام تذبذبا ً في أسعار النفط واكثرھا حيرة في مدى تأثيرات
العوامل المتحكمة في ھذه االسعار بشقيھا االساسي والثانوي  ،حيث نجد أن العوامل
االساسية المتحكمة في أسعار النفط لم تكن ھي الالعب االساسي المؤثر في ھذه االسعار وإن
كان لھا األثر المباشر في بعض االحيان في إرتفاع أسعار النفط  ،سواء كان العامل االھم
المتمثل في العرض والطلب أو المخزون االستراتيجي وقوة االقتصاد وحالة النمو و سعر
الصرف الدوالر  ،ولكن العوامل الثانوية وباالخص العامل الجيوسياسي كان االبرز تأثيراً
على االسعار خالل معظم فترات العام الذي دعم أسعار النفط نحو االرتفاع بشكل ملحوظ .
فمن العوامل االساسية التي أثرت على أسعار النفط ھذا العام االزمة االقتصادية المستمرة
مند أشھر طويلة في دول االتحاد االوروبي وباالخص اليونان واسبانيا  ،كذلك االنخفاض في
مستوى المخزون من المنتجات النفطية في البلدان الصناعية دعم أسعار المنتجات وخاصة
الوسيطة  ،كماأن بناء المخزون االستراتيجي الصيني وقيام السعودية ببناء مخزونات كافية
لتغطية إحتياجات توليد الكھرباء كانت لھا تأثيرات واضحة تارة بإرتفاع االسعار وتارة
بانخفاضھا بحسب الزيادة أو النقصان في المخزونات  .أما العوامل الثانوية التي كان لھا أكبر
األثر على أسعار النفط التوثرات في الشرق االوسط وأھمھا الملف النووي اإليراني الذي
لعب دوراًمھما ً في إنخفاض صادرات النفط اإليراني بسبب العقوبات االمريكية واالوروبية
على إيران من جراء برنامجھا النووي والتھديدات اإليرانية بإغالق مضيق ھرمز الذي يمر
من خالله حوالي  %40من إجمالي المعروض النفطي المتداول عالميا ً  .كذلك الكوارت
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الطبيعية فقد كان لھا دوراً مھما ً ايضا ً في تذبذب أسعار النفط ھذا العام فكان إلعصار ساندي
الذي ضرب الواليات المتحدة تأثيره الفعال في خفض إستھالك النفط بعدما اغلقت عدة
مصاف  ،كذلك الفيضانات في نيجيريا والتي أثرت بشكل ملحوض على إنتاج الولة االفريقية
من النفط الخام .
وعليه فإن العوامل االقتصادية والجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على
أسعار النفط في االسواق العالمية خالل عام  2012نجدھا كانت تصب في مصلحة الدول
الرئيسية المصدرة للنفط والتي كان يعتمد اقتصادھا بشكل أساسي على كميات النفط المباعة
وأسعار النفط في االسواق العالمية والتي من ضمنھا ليبيا ،فقد حقق الميزان الكلي لميزان
مدفوعات ليبيا خالل العام  2012فائضا ً بلغ  16.9مليار دينار مقابل  4.2مليار دينار لعام
 ) 2011أي مايعادل  %14.4من الناتج المحلي االجمالي (
فيما يلي تحليل للبنود الرئيسية المكونة لميزان المدفوعات -:
أوالً – الحساب الجاري :
أضھرت بيانات ميزان المدفوعات لعام  2012إلى إرتفاع الحساب الجاري ) سلع ،خدمات
دخل وتحويالت جارية ( بمقدار  26.1مليار دينار ليبلغ  30.0مليار دينار )اي مايعادل
 %25.5من الناتج المحلي االجمالي( مقابل  3.9مليار دينار عام ) 2011اي مايعادل %7.8
من الناتج المحلي االجمالي (  ،ويعزى السبب في إرتفاع فائض الحساب الجاري إلى
االرتفاع الملحوظ في فائض الميزان التجاري لعام  2012بمقدار35.1مليار ديناروالبالغ
44.7مليار دينار عام  2012مقابل  9.6مليار دينار عام  ، 2011كما سجل ميزان الخدمات
عجز بلغ  8.6مليار دينار مقابل عجز مقداره  5.3مليار دينار في عام  ، 2011أما بالنسبة
لحساب الدخل ) تعويضات العاملين ،ودخل اإلستثمار ( فقد سجل عجزاً مقداره 2.4مليار
دينار مقابل فائض بلغ مقداره  68.0مليون دينار في عام  ، 2011فيما حقق حساب
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التحويالت الجارية عجزاً بلغ  3.6مليار دينار مقابل عجز مقداره  460مليون دينار في عام
.2011
وفيما يلي عرض ألھم بنود ھذا الحساب -:
 - 1الميزان التجاري :
إن لرجوع إنتاج وصادرات ليبيا النفطية لمعدالتھا شبه الطبيعية عما كانت عليه قبل عام
 2011و ارتفاع أسعار النفط في أسواق النفط العالمية خالل عام  2012إنعكس بشكل أجابي
على قيمة الصادرات النفطية التي تعد المحرك الرئيسي للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
والداعم الرئيسي لإلحتياطيات الرسمية للمصرف المركزي من العمالت األجنبية  ،حيث بلغ
متوسط أسعار النفط الليبي لعام  2011مسيحي  101.9دوالر للبرميل مقابل  110.5دوالر
للبرميل عام  2012بنسبة ارتفاع قدرھا  ، %8.4ولعل بيانات حساب الميزان التجاري لعام
 2012تعطي صورة واضحة لآلثار االجابية الناجمة عن رجوع صادرات ليبيا النفطية الى
وضعھا الطبيعي و ارتفاع اسعار النفط خالل العام  ،فقد ارتفع فائض الميزان التجاري من
 9.6مليار دينار خالل عام  2011إلى  44.7مليار دينار لعام  2012نتيجة الرتفاع قيمة
الصادرات النفطية بمقدار 52.6مليار دينار ليصل إلى  75.4مليار دينار عام  2012مقابل
 22.8مليار دينار عام . 2011
في حين إرتفعت قيمة الواردات لتبلغ  32.2مليار دينار في عام  2012مقابل  13.7مليار
دينار عام . 2011
 – 2حساب الخدمات  ،الدخل و التحويالت الجارية :
اظھر صافي حساب الخدمات  ،الدخل والتحويالت الجارية لعام 2012عجزاً بلغ 14.6
مليار دينار مقابل عجز بلغ  5.7مليار دينار في عام  ، 2011ويعزى االرتفاع الملحوظ في
عجز ھذا الحساب إلى إرتفاع العجز في حساب الخدمات بنسبة  %62.3ليصل إلى 8.6
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مليار دينار عام 2012مقابل  5.3مليار دينار في عام  2011وكذلك عجز حساب التحويالت
الجارية والبالغ  3.6مليار دينار لعام  2012مقابل عجز بلغ  460مليون دينار لعام 2011
في حين بلغ عجز حساب الدخل  2.4مليار دينار عام . 2012
ثانيا ً – الحساب الرأسمالي والمالي
أسفرت حركة المعامالت الرأسمالية والمالية لليبيا مع العالم الخارجي في عام  2012المتمثلة
في التحويالت الرأسمالية  ،وحيازة األصول غير المنتجة غير المالية  ،وصافي حركة
االستثمارات المباشرة سواء إلى الداخل أو إلى الخارج  ،والتغير في وضع المحافظ
االستثمارية  ،وصافي حركة االستثمارات األخرى المتمثلة في االئتمانات التجارية
والقروض الطويلة والقصيرة األجل والعملة والودائع لدى السلطات النقدية أو المصارف أو
الحكومات العامة أو القطاعات األخرى تدفقا ً للخارج بلغ  9.9مليار دينار  ،مقابل تدفقا ً
للخارج بلغ  3.0مليار دينار في عام . 2011
ثالثا ً – الميزان الكلي
حقق الميزان الكلي لميزان مدفوعات ليبيا فائضا ً بلغ  16.9مليار دينار خالل عام ، 2012
مقابل  4.2مليار دينار خالل عام . 2011
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ميزان المدفوعات
لسنة 2012
"مليون دينار"

البنــد
أوالً  :حساب العمليات الجارية :
السلع
 -1بضائع
) أ ( قطاع النفط
)ب( القطاعات األخرى
 -2ذھب غير نقدي
الخدمات
 -1النقل
) أ ( النقل البحري
)ب( النقل الجوي
)ج( نقل آخر
 -2السفر
 -3خدمات اإلتصاالت
 -4خدمات التشييد
 -5خدمات التأمين
 -6خدمات اإلمتياز والترخيص
 -7خدمات مالية
-8خدمات الحاسب اآللي
-9خدمات ثقافية وترفيھية
 -10خدمات حكومية
-11أنواع أخرى من خدمات األعمال
الدخل
 -1تعويضات العاملين
 -2دخل اإلستثمار
) أ ( اإلستثمار المباشر
)ب( إستثمار الحافظة
)ج( إستثمارات أخرى
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دائن
80098.5
76892.9
76892.9
75355.1
1537.8
0.0
191.8
138.0
0.0
138.0
0.0
0.0
12.7
0.0
41.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3013.8
0.0
3013.8
994.1
1528.1
491.5

2012
مدين
50064.7
32243.4
32243.4
5344.2
26899.2
0.0
8814.8
3053.4
2564.9
488.5
0.0
3221.6
51.3
0.0
1585.6
0.0
0.0
0.0
0.0
903.0
0.0
5448.0
0.0
5448.0
5448.0
0.0
0.0

الرصيد
30033.7
44649.5
44649.5
700010.9
 25361.40.0
 8623.1 2915.4 2564.9 350.50.0
 3221.6 38.60.0
 1544.50.0
0.0
0.0
0.0
 903.00.0
2434.20.0
2434.2 4453.81528.1
491.5
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البنــد
التحويالت الجارية
-1القطاع الرسمي
 -2قطاعات أخرى
) أ ( تحويالت العاملين
)ب( تحويالت أخرى
ثانيا ً  :الحساب الرأسمالي والمالي :
الحساب الرأسمالي
 -1التحويالت الرأسمالية
 -2حيازة االصول غير المنتجة غير المالية
الحساب المالي
 -1اإلستثمار المباشر
) أ ( إستثمار مباشر في الخارج
)ب( إستثمار مباشر في ليبيا
 قطاع النفط أخرى-2إستثمار الحافظة
) أ ( األصول
)ب( الخصوم
-3إستثمارات أخرى
) أ ( األصول
 -1إئتمانات تجارية
 -2القروض
 -3العملة والودائع
 -4أصول أخرى
) ب( الخصوم :
 -1إئتمانات تجارية
 -2القروض
 -3العملة والودائع
 -4خصوم أخرى
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دائن

2012
مدين

الرصيد

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1099.2
0.0
0.0
0.0
1099.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1099.2
1091.5
0.0
534.5
557.0
0.0

3558.5
1075.0
2483.5
2483.5
0.0
11036.0
0.0
0.0
0.0
11036.0
3161.1
3161.1
0.0
0.0
0.0
680.8
680.8
0.0
7194.1
6762.3
6368.0
252.0
142.1
0.0

3558.51075.0 2483.5 2483.50.0
 9936.70.0
0.0
0.0
 9936.7 3161.1 3161.10.0
0.0
0.0
 680.8 680.80.0
 6094.9 5670.6 6368.0282.5
414.9
0.0

7.7
0.0
2.6
0.0
5.0

431.9
0.0
1.3
430.7
0.0

424.20.0
1.4
430.75.0
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البنــد
مجموع ) أوالً  +ثانيا ً (
ثالثا ً  :االصول االحتياطية :
أ -الذھب النقدي
ب -حقوق السحب الخاصة
ج -وضع اإلحتياطي لدى الصندوق
د -عمالت أجنبية
رابعا ً  :السھو والخطأ
المجمــوع
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2012
مدين

الرصيد

81197.7

61100.7

20097.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

16897.7
437.2
11.3
0.9
16448.3
3199.3

 16897.7437.211.3 0.9 16448.33199.3 -

81197.7

81197.7

0.0

دائن
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ملخص منقح لميزان مدفوعات ليبيا
لعامي 2010 - 2009
البنــــد
اوالً  :الحساب الجارى
 .1السلع والخدمات
أ .السلع
الصادرات )فوب(
قطاع الھيدروكربونات
صادرات أخرى
الواردات )فوب(
ب.الخدمات
دائن
مدين
 .2الدخل
دخل اإلستثمار المباشر
دخل إستثمارات أخرى
.3التحويالت الجارية
الحكومة العامة
القطاعات األخرى
قطاع النفط
أخرى ) تشمل تحويالت العاملين (
ثانيا ً  :الحساب الرأسمالي والمالي
االستثمار المباشر
إستثمار الحافظة
إستثمارات أخرى
ثالثا ً  :االصول االحتياطية
رابعا ً  :صافى السھو والخطأ
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بماليين الدنانير
2010
2009
11724

19927

12968

22267

18816

29777

46319

61658

44626

59850

1693

1808

27503 -

31881-

5848 -

7510-

481

485

6329 -

7995-

721

37-

1785 -

2206-

2506

2169

1965 -

2303-

264 -

276-

1701 -

2027-

625 -

756-

1076 -

1271-

6870 -

11474-

258

1182-

4190 -

8064-

2938 -

2228-

6453

5693

1599

2760 -
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