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  مقدمة

هزة الدولة من خالل املهام األساسية املنوطة بتلك األجهزة للرقابة املالية في تطوير أداء أجيظهر دور األجهزة العليا 

ة املوجودة، وتطوير إجراءات املمارسة لة املالية واإلدارية واملحاسبعلى تطوير أنظمة الدو  املهام الرقابية، وحثهاوخاصة 

 األمثل لها. لعمل على تحسين مخرجاتها، بحيث يكون الهدف هو الحفاظ على املوارد وضمان االستخدامافيها، و 

وذلك في ثوب جديد  8102تقريره السنوي لعام  8102 وان املحاسبة الليبي خالل شهر مايو ومن هذا املنطلق، أصدر دي

مظهرا تقييم السياسات العامة املطبقة، وكذلك تشخيص أوجه الخلل والقصور في أسلوب إدارة أموال الدولة، وذلك 

 ليبية ومؤسساتها العامة، ومساعدتها في االتجاه نحو البناء املؤسس ي الرشيد.بهدف تحسين أداء املنظومة الحكومية ال

نحاول في هذه السلسلة من اإلصدارات أن نستعرض ما ورد في تقرير ديوان املحاسبة من تقييم للوضع املالي للدولة و و 

في الفصل األول  خص ماورد السياسات الحكومية باإلضافة إلى تقييم بعض القطاعات الحكومية.  في هذه الورقة نل

، يندرج 8102لوضع املالي للدولة( من الجزء األول )الوضع املالي والسياسات الحكومية( من تقرير ديوان املحاسبة لعام ا)

 : يةلتحته العناوين التا

 7102لعام  للدولة أوال : الوضع املالي

 ثانيا: الدين العام.

 ثالثا: نفقات الحكومة املؤقتة بالبيضاء.
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 7102الوضع املالي للدولة 

التي  8102مليار دينار مقارنة بإيرادات العام  88تحسنا ملحوظا في االيرادات حيث حققت الدولة نحو  8102شهد العام 

مليتتار دينتتار عتتن  6.0مليتتار دينتتار بزيتتادة قتتدرها  68.2نحتو  8102مليتتار دينتتار فقتت ، كمتتا بلغتتت مصتتروفات العتتام  2.8بلغتت 

 01.2نحتتتو  8102مليتتتار دينتتتار حيتتتث بلتتت   جتتتز العتتتام  01ونتتتتن عتتتن ذلتتتك انخفتتتاض الحجتتتز املتتتالي بنحتتتو  8102العتتتام الستتتابق 

مليتتتتار دينتتتتار ويولتتتتا الجتتتتدول التتتتتالي مقارنتتتتة بتتتتين  81.2بتتتت كن  متتتتن  8102مليتتتتار دينتتتتار مقابتتتتل الحجتتتتز امل تتتتجل ختتتتالل العتتتتام 

 العامين:

 التغي  8102 8102 البيان

يرادات النفطية اإل 

 والسيادية
8,595,268,007 80920898529026 06960292209082 

 6906898289888 68928296269226 29,521,828,608 جمالي املصروفاتإ

 01902595089210 01925890559211 20,926,560,601 الحجز 

 

 

 (:8102-8108يرادات الدولة ومصروفاتها خالل السنوات )إوفيما يلي مقارنة 
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 مليار دينار

 السنة
االيرادات 

 الفعلية
 االنفاق الفعلي

الفائض 

 )الحجز(

8108 21 52 80 

8106 88 28  (01) 

8105 88 55 (88) 

8108 00 62 (88) 

8102 2 61 (80) 

8102 88 68 (01) 

 (22) 882 022 مجموع السنوات

    

نفقات حكومة 

-8108البيضاء )

8102) 

 80 ؟؟؟
(08 )

 تقديري 

 (28) 822 022 املجموع

 

 

 8102-8108يتتترادات واملصتتتروفات والحجتتتز الستتتنوي ع تتت  الستتتنوات )والرستتتم التتتتالي يولتتتا مستتتار اإل 
 
( والتتتذي يظهتتتر ارتفاعتتتا

 في اإل 
 
 يرادات وانخفاض الحجز.طفيفا
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 الدين العام 

تعتمتد علتتى لتم تتتدرل الحكومتة تبعتتات ذلتك واستتمرت فتتي اقترار موا نتتات  8106منتذ اقفتال املتتوانن النفطيتة منتصتت  العتام 

سياستتتتتتة توستتتتتتتعية االمتتتتتتتر التتتتتتتذي نتتتتتتتتن عنتتتتتتته  جتتتتتتتز يتطلتتتتتتت  ايجتتتتتتتاد مصتتتتتتتادر لتمويلتتتتتتته حيتتتتتتتث لجتتتتتتت ت الحكومتتتتتتتة لتغطيتتتتتتتة  جتتتتتتتز 

 م عن طريق عدة مصادر أهمها:8106العامة منذ سنة  ايراداتها

 )سل  مصرف ليبيا املركزي )دين عام 

  حساب االحتياطي العام واحتياطي املجن 

 بواقي ارصدة الحسابات املصرفية 
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م حتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتاري  8106بلتتتتتتتت  التتتتتتتتدين العتتتتتتتتام المل اكئتتتتتتتتتي النتتتتتتتتاتن عتتتتتتتتن اقفتتتتتتتتال املتتتتتتتتتوانن والحقتتتتتتتتول النفطيتتتتتتتتة متتتتتتتتن منتصتتتتتتتتت  العتتتتتتتتام 

مليار دينار، دون ان يشمل ديون الحكومة املؤقتة بمدينة البيضاء، والجدول التالي يبين الحجز  82م بنحو 60/08/8102

 8102 – 8106امل جل خالل االعوام )
 
  إلى قيمة الدين العام المل اكئي:( ومصادر تمويله وصوال

 

 مليون دينار     

 االجمالي 8102 8102 8108 8105 8106 البيان 

 229216 019258 20,926 859211 889820 019025 قيمة الحجز املالي

 09001 261 621 - - - سلفة الطوارئ -يضاف 

 229206 009528 809612 859211 889820 019025 اجمالي الحجز

)يطرح( بواقي ارصدة 

الحسابات املصرفية 

 واالحتياطيات

019025 821 89882 250 521 029228 

ارصدة الحسابات 

 املجنبة
- - - 089111* - 089111 

 829260 019228 6,056 029028 809200 - الدين العام 

 م8102املبل  اال في العام  تمويل من املجن  اال ان املصرف املركزي لم يسيل 8105* أقر بموج  قانون ميزانية 

 

 :8102- 8105والرسم التالي يولا مقارنة بين رصيد الدين العام بين السنوات 
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 وأهم املالحظات بخصوص الدين العام ما يلي:

 ( لسنة 08السل  تمت دون إطار تشريعي ينظمها وفق متطلبات املادة الخامسة من القانون رقم )م بش ن 0222

الخزانة العامة والتي ال تجيز لو ارة املالية االقمل اض من الداخل أو الخارج أو إصدار الضمانات الدين العام على 

 التي ترت  الملزامات مالية إال بقانون.

 ( لستتنة 0الستتل  تمتتت باملخالفتتة ألحكتتام املتتادة الحاديتتة عشتتر متتن القتتانون رقتتم )م بشتت ن املصتتارف واملعتتدل 8118

لتتتي تجيتتز للمركتتزي متتنق ستتل  مؤقتتتة لتتو ارة املاليتتة لتغطيتتة أي  جتتز وقتتتي فتتي م وا8108( لستتنة 52بالقتتانون رقتتم )

يرادات املقدرة في امليزانية العامة، وأن تستدد يرادات العامة بشرط أال تزيد هذه السل  على خمس مجموع اإل اإل 

 السابقة. في نهاية السنة املالية التي منحت فيها وال يجو  تقديم سل  أخرى إال بعد سداد االلملزامات

 ( لستنة 08حددت املادة الثانية متن القتانون رقتم )صتدار التدين العتام عتن طريتق إم بشت ن التدين العتام ةليتة 0222

ليتة تستوية التدين العتام عتن طريتق الخصتم ةسندات غي  محددة املدة مقابل الديون، فيما ولحت املتادة الثالثتة 

علتتتتتى أن تكتتتتتون األولويتتتتتة الستتتتت هالل  %8نفطيتتتتتة و  ستتتتتبة املباشتتتتر متتتتتن قبتتتتتل مصتتتتترف ليبيتتتتتا املركتتتتتزي متتتتتن اإليتتتتترادات ال

السندات والسل  املؤقتة. وال تجيز املادة الخامسة لو ارة املالية اعتبارا من تاري  العمل بهذا القانون االقمل اض 

متتتر التتتذي نبتتته فيتتته التتتديوان أل ا صتتتدار الضتتتمانات التتتتي ترتتتت  الملزامتتتات ماليتتتة إال بقتتتانون.إمتتتن التتتداخل أو الختتتارج أو 

مرارا مصرف ليبيا املركزي وو ارة املالية بضرورة العمل على إجراء املطابقات الال مة للمصادقة على قيمتة التدين 

والت سيق لتقديم مشروع قانون يعترض علتى الستلطة اليشتريعية حتال انتظامهتا فتي عقتد اجتماعاتهتا يعتال  التدين 

 العام املحلي.
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 7102- 7102نفقات الحكومة املؤقتة بالبيضاء 

 متتن يجتتم األمتتوال التتتي تتتم انفاقهتتا متتن الحكومتتات املركزيتتة بطتترابلس والتتتي بلغتتت ختتالل 
 
باإلضتتافة إلتتى متتا تتتم عرضتته ستتابقا

( مليتتتار دينتتتتار فقتتتد انفقتتتتت الحكومتتتة املؤقتتتتتة بمدينتتتة البيضتتتتاء ختتتالل األعتتتتوام 882( متتتا قيمتتتتته )8102 – 8108الفملتتت ة متتتتن )

 كما بالجدول التالي:مليار دينار  80( ما قيمته 8102 – 8108)

 مليون دينار

 8102 8102 8108 الباب

اجمالي 

 السنوات

8108 -8102 

 13,420 4,947 4,694 3,779 األول )املرتبات وما في حكمها(

 2,870 770 678 1,422 الثاني )املصروفات العمومية(

الثالث )مشروعات و رامن 

 التنمية(
415 2,326 578 3,319 

وموا نة الرابع )الدعم 

 االسعار(
645 481 413 1,539 

 21,148 6,708 8,179 6,261 املجموع

 

مليتار  822تجاو ت مبل   8102 – 8108ويتضا من الجدول السابق ان إنفاق حكومات طرابلس والبيضاء خالل األعوام 

تيحت للحكومة املؤقتة بالبيضتاء والتتي يمكتن بهتا تحديتد قيمتة 
ُ
دينار، هذا وال الت الضبابية تكتن  مصادر التمويل التي أ

 مليار دينار.  08قع ان يتجاو  الدين العام الناتن عن هذا االنفاق والذي يتو 

 الخاتمة

عن الوضع املالي للدولة و ما جاء في التقرير عن   8102استعرضنا في هذه الورقة ما ورد في تقرير ديوان املحاسبة لعام 

ان إنفاق حكومات طرابلس و يتضا من التقرير تي طرابلس و البيضاء خالل السنوات املاضية.   مإيرادات و نفقات حكو 

 .مليار دينار 822تجاو ت مبل   8102 – 8108والبيضاء خالل األعوام 
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 الليبية للسياسات و اإلستراتيجياتنبذة عن المنظمة 

في  8105سمل اتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غي  ر حية وغي  حكومية ت سست في ديسم   املنظمة الليبية للسياسات واإل 

 الحالية سمل اتيجياتواإل السياسات طرابلس. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات التي تخص قضايا مدينة 

والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   

للشع  الليبي. تهدف املنظمة  االقتصادية واالجتماعيةجهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية 

من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية.  ثقافة التميز  اإلسمل اتيجي و يكذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخط

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلسمل اتيجيات للحكومة من خالل نشر 
 
و تهدف املنظمة أيضا

من أجل  اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بينظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات

 النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.

 عنوان املنظمة

 ليبيا –طرابلس  – النوفليين

11802806511056 هاتف:  

www.loopsresearch.org 

inf@loopsresearch.com 

    

   

 

 

 


