
(  2014-2012)خالل الفترة االوضاع المالية في ليبيا

2015والتوقعات لسنة 
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االطار العام
مقدمة.

2014–2012الفترةخاللليبيافياالقتصاديةالتطوراتعنلمحة.

2014–2012منالفترةخاللالعامةالماليةاوضاع:

العامةااليرادات.

العامةالمصروفات.

2014عامخاللبالميزانيةوالمخصصالفعليلألنفاقالتنفيذيالموقف.

2014-2012الفترةخاللاألجنبيةاالحتياطيات.

2015لعامالعامةالماليةآفاق.

2015امعمناالولىاالشهرالخمسةخاللالعامواالنفاقالنقديةللتدفقاتالتنفيذيالموقف.

2015لعامالمحتملةوالمعالجاتالمتوقعةالمخاطر.
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مقدمة

ةاالقتصادياالوضاععلىالضوءتسليطالىالورقةهذهتهدف

-2012الفترةخاللخاصبشكلليبيافيالعامةالماليةواوضاع

.2015لسنةوالتوقعات2014

مناطقفيالدائرالصراعفيالمتمثلةاالمنيةاالوضاعاثرت

الداءاعلىسلبا  انعكسوالذيالعامة،الحياةعلىليبيامنمختلقة

ممابير،كبشكلالنفطقطاعفياالنتاجانخفاضإلىوادىاالقتصادي

فيمسبوقغيرعجزفيوسببالعامة،الماليةاوضاععلىاثر

الكبيراالنخفاضإلىباإلضافة،2014سنةخاللالعامةالميزانية

النصفبدايةمعالعالميالسوقفيالنفطاسعارفيحدثالذي

تااليرادافيالكبيراالنخفاضعلىفضال  ،2014سنةمنالثاني

عامةالالميزانيةمواردعلىكبيرا  تأثيرا  لهكانذلككلالمحلية،

.الماليةواالستدامة
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مقدمة

يواجهالمركزيليبيامصرفجعلتذكرهاالسابقاالوضاعان

تعذريوالتيالضروريةالدولةالتزاماتتنفيذفيكبيرةصعوبات

مننىاالدالحدولتوفيرالمواطن،بقوتالرتباطهاصرفهاعنالتوقف

فالمصرقامالشأنهذاوفيوخدمات،سلعمناالساسيةاالحتياجات

تمةماليترتيباتطريقعنالميزانيةمناالساسيةالبنودبتمويل

بحاصقدالترتيباتهذهحجمانكماالمالية،وزارةمععليهااالتفاق

.المركزيليبيالمصرفقلقمصدر

منتاالحتياطياعلىسلباانعكسالنفطيةااليراداتفيالتدنيان

الدولةفانعليههوماعلىالحالاستمرماواذااالجنبيالنقد

ماتوالخدالسلعمناحتياجاتهاتغطيةفيكبيرا  عجزا  ستعاني

.االنمنسنتينبعدالخارجمنالمستوردة
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2014-2012الفترة خالل ليبيا فيلمحة عن التطورات االقتصادية 

إلىالنفطياالنتاجعودةبعد%106.5بحوالينموا  2012عامشهد

وانخفضعادالنمومعدلاناالاليوم،فيبرميلمليون1.5البالغمستواه

فيالحقيقيالناتجنمومعدلواستمر،2013عامفي%30.8-إلى

.%47.7-إلىانخفضحيث2014سنةفيالتراجع

ليبيافيالمحليالناتجاجماليفيالنفطمساهمةنسبةمتوسطوصلحيث

النفطيللقطاعالنسبيةاالهميةزيادةان،61.3%نحوإلىالفترةخالل

نخفاضايعنينفسهالوقتوفياالقتصادي،التنويعدرجةانخفاضيعكس

.االجماليالمحليالناتجفياالخرىالقطاعاتمساهمة
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2014-2012الفترة خالل لمحة عن التطورات االقتصادية في ليبيا 

للتقلباتعرضةالخارجيوالحسابالعامةالماليةمنكلومازالت

لىعتؤثرالتيالخارجيةوالتطوراتناحية،منالمحليةالسياسية

رنتبخامبرميلسعرانخفضحيثاخرىناحيةمنالخامالنفطاسعار

2014عامنهايةفيليصلونصفسنوات5فيمستوياتهادنىإلى

يفالمتراكمةالفوائضعلىايضا  اثرمماللبرميل،دوالر46الى

انهشمنالذياالمراالجنبيالنقدمنواالحتياطياتالمدفوعاتميزان

عرسانخفاضبسببالوارداتاسعارعلىتضخميةضغوطيشكلان

.يةالموازالسوقفياالجنبيةالعمالتمقابلالليبيالدينارصرف
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رسم بياني يوضح االنخفاض الحاد في اسعر النفط العالمية

بلومبيرغشبكة : المصدر Bloomberg .برنترسم بياني يوضح االنخفاض الحاد في اسعار خام 
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2014-2012الفترة خالل لمحة عن التطورات االقتصادية في ليبيا 

الى نسبة الناتج غير النفطي 

%الناتجاجمالي 

نسبة الناتج النفطي الى 

%اجمالي الناتج
غير نفطي نفطي

الناتج المحلي 

اإلجمالي
البنود

27.2 72.8 15,353.6 41,001.5 56,355.1 2012

36.7 63.3 14,305.7 24,710.6 39,016.3 2013

52.0 48.0 10,610.6 9,777.6 20,388.2 2014

مليون دينار

(2007بأسعار )الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة 
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2014–2012اوضاع المالية العامة خالل الفترة من 

 العامةااليرادات:

2014 2013 2012 البيان
21,543.3 54,763.6 70,131.4 االيراداتاجمالي

19,976.6 51,775.7 66,932.3 نفطيةايرادات

1,566.7 2,987.9 3,199.1 :نفطيةغيرايرادات

660.9 851.0 617.6 ايرادات الضرائب

59.5 141.6 248.9 ايرادات الجمارك

846.2 1,995.3 2,332.7 االيرادات العامة

مليون دينار
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2014–2012المالية العامة خالل الفترة من اوضاع 

2014 2013 2012 البنود

43,864.2 70,390.8 62,039.2 اجمالي النفقات

23,632.2 24,184.0 19,321.6 المرتبات وما في حكمها

3,259.8 17,439.2 13,522.4 تشغيليةوالالنفقات التسييرية

12,439.8 10,775.8 11,708.7
نفقات الدعم وموازنة 

االسعار

0.0 3,258.7 3,304.3 الدين العام

50.0 0.0 3,889.1 احتياطي الميزانية، اخرى

39,381.8 55,657.7 51,746.1 اجمالي االنفاق الجاري

4,482.4 14,733.1 10,293.1 مشروعات وبرامج التنمية

مليون دينار
المصروفات العامة
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2014-2012الفترة العامة خالل والنفقات االيرادات 

اجمالي االيرادات اجمالي النفقات (العجز)الفائض أو 

مليون دينار



2014م لموقف التنفيذي لألنفاق الفعلي والمخصص بالميزانية خالل عاا

الفرق بين االنفاق
الفعلي والمخصص االنفاق الفعلي المبالغ المخصصة 

بالميزانية العامة البيان

356.8 23,632.2 23,275.4 حكمهافيوماالمرتبات

(7,885.1) 3,259.8 11,144.9 غيليةوالتشالتسييريةالنفقات

(4,517.6) 4,482.4 9,000.0 التنميةوبرامجمشروعات

508.0 12,439.8 11,931.8 االسعاروموازنةالدعمنفقات

(675.0) 0.0 675.0 العامالدين

(1,600.0) 0.0 1,600.0 العامةالميزانيةاحتياطي

50.0 50.0 0.0 اخرى

(13,762.9) 43,864.2 57,627.1 اجمالي النفقات

صدورمنالرغمعلى

لعام(13)رقمالقانون

اعتمادبشأن،2014

أنإالالعامة،الميزانية

امقالمركزيليبيامصرف

مناالكبرالجزءبتمويل

منالعاماالنفاقبنود

ةالماليالترتيباتخالل

بياليمصرفبينالمبرمة

.الماليةووزارةالمركزي
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مليون دينار



2014-2012االحتياطيات األجنبية خالل الفترة 

،2013لعاميالمركزيليبيالمصرفالرسميةاألجنبيةاالحتياطياتشهدت

يجةنتالفترةخاللالنفطيةاإليراداتلتدنينتيجةملحوظانخفاض2014

فيةالكبيرالنفطيةوالحقولالموانئأغلبطالتالتياألمنيةلالضطرابات

طالنفقطاعفيالمضطربةاألمنيةواألوضاعاالحتجاجاتأدتحيتليبيا،

اليومفيبرميلمليون1.5منحادبشكلالنفطياإلنتاجانخفاضإلىالليبي

صديروالتاإلنتاجعملياتتوقفبسبباليوم،فيبرميلألف300منأقلإلى

سانعكوالذيوالحماده،والفيلالنوفورأسوالسدرةالزويتينةموانيفي

تياطياتاالحانخفضتحيتالمركزي،ليبيالمصرفالرسميةاالحتياطياتعلى

2013عامدوالرمليار112.8إلى2012عامدوالرمليار118.4من

2014عامدوالرمليار86.3إلىلتصل،%4.7قدرهاانخفاضوبنسبة

.%23.5انخفاضوبنسبة
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2014-2012االحتياطيات األجنبية خالل الفترة 

2014 2013 2012 البند

97,482.3 124,055.4 127,168.8 األجنبيبالنقدالمقومةالمصرفأصول

86,343.8 112,821.5 118,402.4 *الرسميةاالحتياطيات

16,700 16,700 16,700 لالستثمارالليبيةالمؤسسة:منها

53,468.6 77,533.6 86,595.4 (ليبيدينارمليون)الحكومةودائع
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2015لعام آفاق المالية العامة 

القادمة،ةالفترخاللالنفطيةوااليراداتباإلنتاجالتنبؤصعوبةمنالرغمعلى

اسعارفيالمتوقعالتحسناساسعلى2015لعامالنفطيةااليراداتتقديرتم

دهاتشهالتيالتطوراتعلىالتقديرهذاواستندالمنتجةوالكمياتالنفط

الدوليةالمنظماتتوقعاتوكذلكالنفطاسعارعلىالمحتملةوتأثيراتهاالمنطقة

بالكمياتلقيتعفيمااماالنفط،اسعارارتفاعبتوقعالتصريحاتبعضخاللمن

حابانسبعدوخاصةاالنتاجفيالتحسنعلىمبنيالتوقعهذافانالمنتجة

ئالموانعنالقاهرةالقوةحالةرفعواعالنالنفطيالهاللمنالصراعاطراف

مقارنةقاالنفاحجمفيالتغيرعدمسنفترضالنفقاتجانبفياماالنفطية،

خاللمناالصالحاتبعضاجراءاخرىناحيةومنناحية،من2014بسنة

والنفقاتاتوالمرتباالجورفيالمتمثلةللميزانيةالرئيسيةالبنودعلياالنفاق

العامةةللميزانيتصوروضعسنحاولوبالتاليوالدعمالضروريةالتسييرية

.2015لعام
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2015لعام آفاق المالية العامة 

الميزانية التقديرية لعام 
2015 )*(تقديري2015 2014 البنود

12.7 17.7 17.7 20.0 ايرادات نفطية

6.9 2.5 2.5 1.5 ايرادات غير نفطية

19.6 20.2 20.2 21.5 اجمالي االيرادات

االنفاق 
)**(التقديري

االنفاق كما في عام 
2104

43.2 29.3 43.8 43.8 اجمالي االنفاق

19.6 15.4 23.5 23.5 حكمهافيوماالمرتبات

6.1 3.3 3.3 3.3 يةوالتشغيلالتسييريةالنفقات
5.0 4.5 4.5 4.5 التنميةوبرامجمشروعات

12.6 6.2 12.4 12.4 االسعاروموازنةالدعمنفقات

(23.6) (9.1) (23.6) (22.3) (العجز)الفائض او 

مليون دينار
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.للبرميلدوالر 60.0الف برميل في اليوم بسعر 600االيرادات على اساستم افتراض )*( 

%.50وتخفيض نفقات الدعم بنسبة % 35تم افتراض تخفيض فاتورة المرتبات بنسبة )**( 



ترة الموقف التنفيذي للتدفقات النقدية واالنفاق العام خالل الف

2015/5/31إلى 2015/1/1

قامالمركزيليبيامصرفانبيدم،2015لعامالعامةالميزانيةاعتماديتملم

يبيالمصرفبينالمبرمةالماليةالترتيباتعبرالعاماالنفاقبنودبتمويل

.الماليةووزارةالمركزي

اإليرادات:

ليبيامصرفالىوالموردةفعال  المحققةالعامةااليراداتاجماليبلغ

إيراداتمنهادينار،مليون9,672.0نحوالتقريرموضوعالفترةخاللالمركزي

االيرادات،اجماليمن%49.4نسبتهمااودينارمليون4,776.7قدرهانفطية

منها،%50.6نسبتهمااودينارمليون4,895.3بنحومحليةسياديةوموارد

مليون14.1بنحوالجماركوإيراداتدينارمليون252.8بنحوضريبيةإيرادات

بحساباتمتبقيةمبالغمنها)دينار،مليون4,628.4بنحوالعاموااليراددينار

.(سابقةسنواتمنالمصارفلدى
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ترة الموقف التنفيذي للتدفقات النقدية واالنفاق العام خالل الف

2015/5/31إلى 2015/1/1

20

المجموعمايوابريلمارسفبرايرينايرالبيان

1,035.5481.3802.41,179.11,278.44,776.7ليةااليرادات النفطية الفع

137.11,764.22,468.7382.8142.54,895.3:االيرادات السيادية

47.870.512.6116.05.9252.8ايرادات الضرائب

6.61.10.23.92.314.1ايرادات الجمارك

)*( 82.71,692.62,455.9262.9134.34,628.4االيرادات العامة

1,172.62,245.53,271.11,561.91,420.99,672.0اجمالي االيرادات

2015مايو 31يناير الى 1االيرادات الفعلية خالل الفترة من 
مليون دينار

بات لدى        المبالغ المضافة الى حساب االيراد العام ال تعكس االيرادات الفعلية، وانما هي مبالغ متبقية بحسا)*( 

.  المصارف من سنوات سابقة



ترة الموقف التنفيذي للتدفقات النقدية واالنفاق العام خالل الف

2015/5/31إلى 2015/1/1

ووزارةالمركزيليبيامصرفبينالماليةالترتيباتحسبالمسيلةالمبالغ

:المالية

منهادينار،مليون11,450.9نحوالعاماالنفاقابوابحسبالمسيلةالمبالغاجماليبلغ

نسبتهماأودينارمليون5,903.8وقدرهمبلغا  (والمرتباتالمهايا)االولالبابلحساب

انيالثالبابولحسابوابريل،مارسشهريمرتباتمنوجزءوفبرايرينايرلشهري،51.6%

البابولحساب،%7.4نسبتهماأودينارمليون847.8وقدرهمبلغا  (التسييريةالمصروفات)

،%12.6نسبتهماأودينارمليون1,447.7وقدرهمبلغا  (التنميةوبرامجمشروعات)الثالث

نسبتهماأودينارمليون3,251.6بمبلغ(والخدميالسلعيالدعم)الرابعالبابوحساب

28.4%.

الفترةخاللالمسيلةوالمبالغالعامةااليراداتوضع:

سابقةاتسنومنالمصارفلدىبحساباتالمتبقيةالمبالغفيهابماالفعليةااليراداتبلغت

11,450.9مبلغتسييلتمحينفيدينار،مليون9,672.0نحواالولىاالشهرالخمسةخالل

.دينارمليون1,778.9بلغالعامةالميزانيةفيعجزحدوثذلكعننتجوقددينار،مليون
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ة الموقف التنفيذي للتدفقات النقدية واالنفاق العام خالل الفتر

2015/5/31إلى 2015/1/1

االجمالي مشروعات وبرامج 
التنمية الدعم التسييرية المرتبات البيان

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 يناير

4,661.1 0.0 1,132.0 0.0 3,529.1 فبراير

1,100.1 127.1 820.0 0.0 153.0 مارس

1,841.1 875.8 176.6 300.6 488.1 ابريل
2,916.8 150.2 1,093.0 62.2 1,611.4 مايو
11,450.9 1,447.7 3,251.6 847.8 5,903.8 المجموع
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2015مايو31الىيناير1منالفترةخاللالمسيلةالمبالغ

مليون دينار   



2015لعام المخاطر المتوقعة والمعالجات المحتملة 

يةالمالاالوضاعاناستنتاجيمكنواالنفاقلإليرادات2015لعامالتوقعاتضوءفي

الدولية،االسواقفيواسعارهالنفطانتاجاوضاعتتحسنلمإذاخاصةصعبةستكون

انهشمنالذياالمر(والدعمالمرتبات)االنفاقبنودفياصالحاتاجراءيتملمواذا

لنفقاتابنودعلىاقتصرتالميزانيةانعنفضال  العامةالميزانيةفيعجزاحداث

وطنيالاالقتصادعجلةيديرانشانهمنالذيالتنموياالنفاقواهملتالتشغيلية

.الصعبةالمرحلةهذهتجاوزفيوالمساهمة

ةالمؤسسأموالاستعمالإلىيؤديقدللدولةالعامةالموازنةفيالعجزتغطيةإن

خياراتجميعهاوهذهالخارجيةأوالمحليةاالستدانةالياللجوءأولالستثمارالليبية

سبببمتاحيكونالقدالعمليةالناحيةمنالمحليةاالستدانةإلىواللجوءصعبة،

الخزانة،وسنداتاذوناتاصدارمثلالعامالدينادواتإلدارةمنظومةوجودعدم

الوضعاراستقرعدمبسببصعوبتهااليباإلضافةالخارجية،االستدانةالحالوكذلك

.السياسي
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:االتينقترحسبقماعلىوتأسيسا  

الوطنيالرقمتفعيلخاللمنالعاماالنفاقوترشيدالدعممنظومةفياصالحاتأجراء

.األخرىيةالتسييرالبنودفياالنفاقترشيدووالمرتباتاالجوربندعلىاالنفاقلتخفيض

الجمركيةااليراداتوخاصةالمحليةااليراداتتحصيلتحسين.

منعامكلبشالخارجيةالتجارةوتنظيمالرفاهيةوسلعالضروريةغيرالسلعاستيرادترشيد

.السلعتلكعلىالجمركيةالتعريفةقيمةرفعخالل

الضريبيةااليراداتلزيادةاالجنبيةالعمالةتنظيم.

 على ترشيد االنفاق الجاري في كافة ابواب الميزانيةالعمل.

 الفسادوالمسائلة ومكافحة يرتبط بالشفافية للحوكمةوضع إطار.

 حياة القطاع الخاص في التغييرات هيكلية في بنية االقتصاد الوطني وزيادة مساهمة احداث

.قادرة على انجاح سياسة تنويع مصادر الدخلاالقتصادية لتكون 
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ولكم جزيل الشكر،
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