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المقدمة
إن ميزانية المواطن ما هي إال أحد الوثائق البسيطة واألساسية التى تخرج أثناء عملية إعداد
الميزانية العامة والتى تتيح للمواطنين المعلومات الكافية لمعرفة سياسات الحكومة وتحديد أولويات
اإلنفاق ،وتعد ميزانية المواطن لسنة  7102اإلصدار األول لوزارة المالية ووزارة الحكم المحلي في
إطار تعزيز آلية التواصل والثقة مع المواطنين ولترسيخ مبادئ الحكومة المفتوحة والشفافية في إدارة
المالية العامة.
تتضمن ميزانية المواطن لسنة  ،7102الترتيبات المالية الخاصة بمصروفات وإيرادات الباب األول
والثاني للعام المالي 7102م ،لجميع الجهات الممولة من الخزينة العامة ،كما تتضمن توزيع
مخصصات الباب الثالث بالترتيبات المالية للقطاعات ،وتوزيع أيضا ّ مخصصات النقد االجنبي بالموازنة
االستيرادية لتوفير االحتياجات األساسية للدولة من مواد وسلع نهائية ومسلتزمات االنتاج والتشغيل
لعام .7102
وتتضمن ميزانية المواطن أيضا أهم المؤشرات االقتصادية وهيكل المالية العامة للدولة وأهم
التطورات التي حدثت في األسعار العالمية للنفط والتضخم والدين العام ،وأيضا ّ تضمنت لمحة عن أهم
سياسات واستراتيجيات وأولويات القطاعت المهمة للمواطن كالتعليم والصحة والمرافق واالسكان،
كما تتضمن ميزانية المواطن لمالية اإلدارة المحلية وأولويات وزارة الحكم المحلي والبلديات
ومخصصات الترتيبات المالية لسنة  7102لدعم اإلدارة المحلية.
القانون المنظم لمالية الدولة
صدر قانون النظام المالي للدولة في  70من رجب سنة  0832هــ
الموافق  72من أكتوبر 0692م ،والذي يعتبر بمثابة (الدستور المالي)،
والئحة الميزانية والحسابات والمخازن ،والقانون رقم ( )08لسنة
7111م بشأن التخطيط ،،وهم عبارة عن مجموعة من القواعد
التشريع ّية والقانونية المنطمة للمالية العامة الخاصة بالدولة الليبية ،وتع ّد
تلك التشريعات من األعمال اإلدار ّية التي تهتم الحكومات بتطبيقها في
جدول دراستها المالية في كل فترة زمنية من أجل التعرف على حجم
اإليرادات ،وحساب حجم وأوجه النفقات التي تتم خالل السنة المالية،
وبالتالي تجمع التشريعات بين العمل اإلداري المتعلق باإلجراءات اإلدارية
والعمل القانوني من أجل المساهمة في تطبيق موادها وأحكامها

يطبق كافة المهام
المحاسبية ،للقيود
المالية التي تم
إعدادها مسبقا ً

يحلل الجداول المالية،
للحصول على خالصة لها
تحتوي على اإليرادات،
والنفقات التي حدثت خالل
الفترة المالية.

يساعد في المقارنة
بين الخطط المعدة
مسبقاً ،والتطبيق
الواقعي لها ،مما
ّ
يساهم في الوصول
إلعداد القوائم
المحاسب ّية بنتائج
متوازن
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مرحلة تحضير وإعداد الميزانية العامة للدولة

تشكل لجنة لغرض إعداد
مشروع الميزانية من قبل
وزير المالية وأخرى
خاصة بإعداد مشروع
ميزانية التنمية من قبل
وزير التخطيط

1

2

يصدر وزير المالية
ووزير النخطيط المنشور
السنوي للميزانية إلعداد
مشروع الميزانية السنوي
(في شهر يونيو من كل
عام) ويعمم على جميع
الجهات الممولة من
خزينة الدولة

3

تقدم كل الوزارات
والجهات الحكومية
تقديراتها بشكل متكامل
إلى وزارة المالية ووزارة
التخطيط ،ألجل وضع
مشروع الميزانية (نهاية
شهر أغسطس آخر موعد
إلستالم التقديرات)

تقوم لجنة المالية ولجنة
التخطيط بالتفاوض
والمناقشة مع الوزارات
والجهات الحكومية
للوصول إلى التقديرات
النهائية لمشروع الميزانية

4

5

يعرض مشروع الميزانية
على رئاسة الوزراء
للمناقشة ووإجراء
التعديالت الالزمة للتوصل
إلى الصورة النهائية ،ثم
يتم إتخاذ إجراءات
عرضها على السلطة
التشريعية ،وبهذا تنتهي
مرحلة االعداد وتدخل
الميزانية مرحلة االعتماد

تطور بعض المتغيرات االقتصادية خالل الفترة  3102 – 3102وأثرها على الحياة المعيشية للمواطن
المفقود من
حجم المفقود من القيمة المفقودة
انخفاض القدرة القيمة المفقودة
من اسعار النفط متحصالت النقد على منح اعتمادات من قيمة الدينار
انتاج النفط
األجنبي
بسوق الموازية
خارجية

غالء في
االسعار

3102

$022..2
مليار دوالر

%.1

المفقود من
تفاقم عجز
إيردات الموازنة
الموازنة العامة
العامة

3102

0022..
مليون برميل

مفقود $21
دوالر في كل
برميل

310
مليار دينار

26
مليار دينار

 .مرات

تزايد حجم الدين
العام

02..2
مليار دينار

نقص في السيولة
وتأخر في المرتبات

الترتيبات المالية  :للنصف األول من السنة لميزانية 3102
االيرادات
النفطية

المعتمدة
بالميزانية
 01.9مليار
دينار

محصلة
 2.6مليار

غير
محصلة
4.0
مليار

4

االيردات غير
النفطية

هيكل
االيرادات

المعتمدة
بالميزانية
القيمة
المحصلة
القيمة
غير
المحصلة

الضرائب
على دخل
األنشطة

االيراد
العام

الرسوم
الجمركية

011.111
مليون دينار

03.
مليون دينار

3.0
مليار دينار

3..
مليون دينار

00
مليون دينار

061
مليون دينار
0.2
مليار دينار

60
مليون دينار

00.
مليون دينار

المصروفات

هيكل
المصروفات

الوزارة المشرفة
عن المصروفات

الباب االول
يخصص
للمرتبات
والمهايا
واألجورا

وزارة المالية

الباب الثاني
يخصص
للمصروفات
العمومية

الباب الثالث
يخصص
للمشروعات
التنموية

وزارة التخطيط

الباب الرابع
يخصص
للدعم
وموازنة
األسعار

وزارة االقتصاد

01.6
مليار دينار

3.6
مليار دينار

3.1
مليار دينار

2.3
مليار دينار

المبلغ
المسيل

5..
مليار دينار

0.2
مليار دينار

52.111
مليون دينار

2.1
مليار دينار

عجز
السيولة

0.2
مليار دينار

0.0
مليار دينار

0.5
مليار دينار

311
مليون دينار
فقط

المبلغ
المعتمد
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القرض الممنوح من المصرف المركزي
للحكومة للربع األول 3102
اجمالي االيرادات المحصلة

 3.515مليار دينار

قسط القرض للربع األول

 4.811مليار دينار

اجمالي التمويالت الربع األول

 8.315مليار دينار

اجمالي القرض لسنة 3102

 01.315مليار دينار

مخصصات الدولة االستيرادية لسنة 3102

السلعة المستوردة

القيمة بالمليون
دينار

السلعة المستوردة

القيمة
بالمليون دينار

السلعة المستوردة

القيمة
بالمليون دينار

اإلمداد الطبي

500

سلع غذائية موردة عن طريق
صندوق موازنة األسعار

1200

اسمنت وطالء ومعاجين

180

األجهزة والمعدات الطبية البشرية

280

القمح

400

مواد تنظيف

100

مستلزمات مؤسسات الرعاية
االجتماعية ومراكز ذوي اإلعاقة
واالحتياجات الخاصة

80

أدوية ومستلزمات ومعدات طبية

540

أدوية ومستلزمات بيطرية

100

متطلبات تشغيل قطاع الكهرباء

700

حليب وأغذية األطفال
ومستلزمات األم والطفل

280

أعالف جاهزة

120

احتياجات قطاع النفط والغاز

1200

مواد غذائية مختلفة

450

األسمدة والبذور والمبيدات
والمعدات الزراعية

140

130

األلبان ومشتقاتها

120

القرطاسية واألدوات
المدرسية

70

االحتياجات التشغيلية لقطاع النهر
الصناعي

حيوانات حية ولحوم أبقار
وأغنام واسماك ودواجن مجمدة

300

المالبس واألحذية

340

االحتياجات التشغيلية للمياه والصرف
الصحي

130

مواد خام ومستلزمات تشغيل
اإلنتاج المحلي

1600

مواد كهربائية

120

مستلزمات قطاع المواصالت والنقل

120

قطاع الصناعات الغذائية

500

المواد المنزلية الكهربائية

260

متطلبات االتصاالت – تقنية
المعلومات

80

قطاع صناعة األعالف

420

اإلطارات والنضائد

60

تجهيزات أمنية وعسكرية

300

قطاع صناعة الحديد والصلب

400

قطاع غيار السيارات
والشاحنات

120

احتياطي تغطية مستلزمات تجهيز
وتشغيل جهات عامة

380

قطاع صناعة االسمنت ومواد
البناء

160

احتياطي تغطية احتياجات
ضرورية

200

قطاعات أساسية أخرى

120

القيمة اإلجمالية

6700

القيمة اإلجمالية

3900
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المخصصات المالية لمشروعات الخدمات التعليمية والصحية واالسكان والبنية التحتية
بعض معايير وقواعد صرف الترتيبات المالية لسنة  ،3102على المشروعات التنموية:






على القطاعات األخذ في االعتبار التوزيع المكاني لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة عند تقديم
المشروعات التنموية
تخصيص ما نسبته  % 01من مخصصات القطاع لتسديد جزء من االلتزامات التعاقدية القائمة
على المشروعات المنتهية والمنفذة من قبل الشركات الوطنية واألجنبية
إعادة ترتيب أولويات المشاريع الجاري تنفيذها ،بالتركيز على استكمال تلك التي بلغت نسبة
االنجاز فيها ( )% 21فأكثر خاصة مشروعات الخدمات االجتماعية والتعليمية والصحية ومرافق
البنية التحتية
تنفيذ مرافق البنية التحتية ،من مياه وصرف صحي وطرق وشبكات كهرباء للوحدات السكنية
المتوقفة
ان يقتصر التعاقد على المشروعات الجديدة المكملة مثل مشروعات مرافق البنية التحتية ،والتي
تحقق االستفادة من مشروعات قائمة او جرى تنفيذها

أولويات مشروعات الخطة الوطنية لتقديم الخدمة التعليمية













إعادة تأهيل المدارس المتضررة من النزاع
دعم وسائل التعليم والتعلم عن بعد
تقديم الدعم النفسي لألطفال والمعلمين واألولياء المعنيين
توفير فصول تعليم لتدارك ومعالجة الوضعيات الخاصة
القيام بدراسة تحليلية لتقييم نظام التدريس في ليبيا وإعداد خطة إلصالح قطاع التعليم في ليبيا وتطويره
إعداد خارطة للخدمات التعليمية في ليبيا وتطوير نظام معلومات إدارة التعليم ( )EMISلضمان توفر المعلومات
عن وضع قطاع التعليم
دعم مراجعة المناهج الدراسية وإعادة تأهيل المدارس وتوفير البرامج واألنشطة
إعداد تأهيل المعلمين في ليبيا وتنفيذ أنشطة بناء قدرات المدرسين
والعاملين في مجال التعليم
تطوير قدرات عدد من معاهد التدريب المهني في عدد من المجاالت ذات األولوية (الصحة  /معالجة المياه  /أعمال البناء )...
دعم مشاركة الطلبة واألساتذة الليبيين في برامج تنقل الطالب والمدرسين
تبني برامج ومشاريع لتبادل الخبرات واإلطالع على التجارب الدولية
بلغت مخصصات الخدمات التعليمية في الترتيبات المالية لميزانية  07021( ، 3102مليار دينار)
أولويات مشروعات الخطة الوطنية في توفير الرعاية الصحية لألسر الليبية













المساهمة في توفير سلة االحتياجات للوالدة الطبيعية والقيصرية
توفير بعض التطعيمات وخاصة حديثي الوالدة نتيجة قصور اإلمداد في
توفيرها .
تحسين نظام رعاية حاالت الطوارئ وتدريب الكفاءات بأقسام الطوارئ
في المستشفيات الكبرى وتوفير سلة األدوية والمستلزمات لإلسعاف
والطوارئ
تحسين إمداد األدوية األساسية لألمراض المزمنة (السكري وحساسية
الصدر الربو والضغط والغدد)
توفير الخدمات الطبية الطارئة لألمومة والطفولة في مناطق الجنوب
وخاصة المنكوبة منها نتيجة الصراعات
تحديد حزمة موحدة للخدمات الصحية األولية وتوحيد معاييرها وتحديث
قائمة األدوية األساسية المستخدمة في مراكز الرعاية الصحية األولية
إطالق عيادات تجريبية للرعاية الصحية األولية في عدد من المناطق

المساعدة على تحسين الرعاية الصحية والبرامج المهنية المتعلقة بصحة األم والطفل وسالمة الدم
دعم وزارة الصحة وعدد من األقسام في مجال الصحة الذهنية والدعم النفسي واالجتماعي
تدريب الموارد البشرية في أقسام التمريض المعنية بالطب النفسي والصحة الذهنية و تبادل الزيارات بين المختصين الممارسين في مجال الصحة
الذهنية والدعم النفسي واالجتماعي
المساعدة على وضع برامج مهنية للتعامل مع األمراض غير المعدية على مستوى مراكز الرعاية الصحية األولية

بلغت مخصصات الرعاية الصحية في الترتيبات المالية لميزانية  331( ،3102مليون دينار)
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أولويات مشروعات الخطة الوطنية في مشروعات االسكان والمرافق













حل مشكلة السكن:
تنفيذ وحدات سكنية عن طريق المؤسسات العامة لذوي االحتياجات الخاصة وذوي
الدخل المحدود .
تحفيز ودفع القطاع الخاص لتوفير الوحدات للفئات االخرى بكلفة معتدلة.
االقراض السكني.
التوسع السكني للحد من االزدحام في المدن الكبرى
القيام بالدراسات السكنية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية ذات العالقة
باإلسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات الضرورية
في المناطق المكتظة بالسكان
العمل على إزالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير
الس كن المناسب لهم  ،وخلق احياء وقرى ومدن جديدة متكاملة في المناطق التوسع
السكني .
تتكفل الدولة بإعداد المخططات وتوفير األراضي الصالحة للبناء وربط عملية تنفيذ
المخططات بمشروع التهيئة العمرانية لتنفيذ الخدمات األساسية ( مياه شرب  ،صرف
صحي) مع بنية تحتية قوية متمثلة في الطرق وجميع المرافق التي تضمن ظروف
معيشية وسكنية عالية المستوى
تفعيل دور مصلحة التخطيط العمراني ودعمها بالكوادر المؤهلة علميا وفنيا وتمكينها
من استكمال الدراسات المتعلقة بالجيل التخطيطي الثالث.

تشجيع وتحفيز العنصر المحلي في تنفيذ المساكن:

دعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص المحلي  ،واالستمرار في برنامج تأهيل وتدريب االيدي العاملة الوطنية ،وإعادة تخطيط بما يضمن دعم نشاط
البناء والتشييد  ،وعدم االستعانة بأدوات التنفيذ االجنبية إال في أضيق الحدود.
تشجيع الجهات الخاصة القادرة على التمويل بتهيئة وتجهي ز االراضي بأعمال المنافع العامة وإعدادها للبناء وبيعها كأراض مجهزة أو البناء عليها
بقصد االستثمار .
تحفيز القطاع الخاص واالفراد وتفعيل دورهم في تنفيذ جزء من مستهدفات الخطط االسكانية وذلك بخلق المناخ المناسب لمزاولة االستثمار
العقاري والسكني.

بلغت مخصصات قطاع االسكان والمرافق في الترتيبات المالية لميزانية  341( ،3102مليون دينار)

اإلدارة المحلية
القانون المنظم لإلدارة المحلية
أعطى قانون نظام اإلدارة المحلية رقم ( )96لسنة  7107ميالدية
للبلدية استقاللية بأن ال تتبع أي جهة ،ولها خصوصيتها في إدارة
شؤونها وشؤون القطاعات التابعة لها ،وان تمارس مهامها في
إدارة النفقات العامة ووضع اآلليات المناسبة للصرف واستغالل
مواردها وإيراداتها المحلية ،وأعطى القانون أيضا أهمية إلي دور
المواطن في البناء عن طريق دفع رسوم مقابل تقديم الخدمات
وبذلك تساهم في دعم البلدية من اجل تقديم وتحسين الخدمات
للمواطن لتحقيــق مزيد من الشفافية والمشاركة المجتمعية في
قطاع اإلدارة المحلية وتطبيق الالمركزية ونقل الصالحيات وتوزيع السلطات في المجاالت الفنية
والمالية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية في مجال التخطيط المحلي وتقديم خدمات متميزة بكفاءة عالية
ودرجة من االستقاللية تحقق رفاهية المجتمع وطموحاته.
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أولويات وزارة حكم المحلي


تطبيق الالمركزية ونقل الصالحيات وتوزيع السلطات في المجاالت الفنية
والمالية واإلدارية.
تمكين الوحدات المحلية من امتالك قدرات مؤسساتية فاعلة.
تحقيــق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في قطاع اإلدارة
المحلية .
تعزيز مفهوم الشراكة بين وحدات اإلدارة المحلية والقطاعين العام والخاص.
األشراف على البلديات من اجل تقديم خدمات للمواطن بطرق بسيطة وسهلة




متابعة مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في البلديات.
توعية الموظفين بالوحدات المحلية على أهمية المساهمة في بناء الوطن
والحرص على المال العام.
الوصول إلى أقصى درجات اإلرضاء للمواطنين بمشاركة المسئولين بالوحدات
المحلية في التخطيط.
تحفيز منظمات المجتمع المدني للمساهمة في إدارة الشأن المحلي لخلق مجتمع
منفتح على مؤسسات الدولة والتأسيس لنظام حكم ديمقراطي يساهم فيه جميع
أفراد المجتمع.









بلغت مخصصات وزارة حكم المحلي في الترتيبات المالية لميزانية  01( ،3102مليون دينار)

المخصصات المالية للبلديات وفقا للترتيبات المالية لسنة 3102

 311مليون دينار
مخصصات طوارئ

المبادئ التي تم االعتماد
عليها في التوزيع:
 مبدأ التساوي مبدأ التعداد السكانيمبدأ المختنقات والظروف
الطارئة ( مثل النازحين
والعوامل الطبيعية )

أولويات صرف البلديات
صييييييييانة وتجهييييييييز المراكيييييييز
الصحية
انشيييييييييياء مراكييييييييييز صييييييييييحية
وأقسام رعاية الطفولة
انشاء مراكز عسيل الكلي.
انشاء مختبرات حديثة
صيانة وتجهيز المدارس
والمعاهد
إنشاء مدارس ومعاهد
وكليـــــــات
انشاءمراكزللتدريبالمهنيوالعال
ي

المخصصات المالية
الموزعة في يناير على
 031بلدية من الباب
الثاني  00.62مليون دينار

إنشاء عيادات البيطرية
انشاء مراكز مكافحة اآلفات.
تجهيز الشرطة الزراعية .
تخصيص مساحات إلنشاء
مشاريع زراعية عليها
إنشاء وصيانة شبكات المياه
إنشاء محطات تحلية وخزانات
أرضية
صيانة وتجهيز شبكة الكهرباء .

المخصصات المالية للربع
األول الموزعة على 32
شركة الخدمات العامة
للنظافة من الباب الرابع
 013..مليون دينار

إنشاء وحدات سكنية.
صيانة وتجهيز المرافق اإلدارية

إنشاء وتعبيد ورصف الطرق
والجسور
صيانة الطرق والجسور
تجهيز الحرس البلدي

إنشاء محطات توليد الطاقــة.
إنشاء محطات توليد الطاقة
الشمسية

بلغت مخصصات البلديات في الترتيبات المالية لميزانية  311( ،3102مليون دينار)

إنشاء أماكن وفندق ومساحات
ترفيهية .
صيانة األماكن األثرية.
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المصطلحات

 السنة المالية :هي سنة الميزانية العامة تبدأ من واحد يناير وتنتهي قي واحد ثالثون ديسمبر ،و تنفذ بنود
الميزانية من خالل أربع ارباع من كل عام.
 االعتمادات الخارجية :يدخل في هذا المفهوم االعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل هذان النوعان
من االجراءات يستعمالن في تمويل التجارة الخارجية ،وهما عبارة عن تعهد مكتوب صادر من مصرف ليبيا
المركزي بناء على طلب المورد ( التاجر أو المصنع مقدم الطلب أو اآلمر) لصالح البائع (المستفيد) .ويلتزم
المصرف المركزي بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خالل فترة زمنية معينة متى قدم البائع مستندات
السلعة مطابقة لتعليمات شروط االعتماد ،وقد يكون االلتزام بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
 الدين العام :هي مبالغ مستحقة الدفع على الحكومة للغير ،والغير قد يكونوا محليين أو خارجيين ،وتقترض
الحكومة من المصارف أو من القطاع الخاص ،و الدين العام الظاهر بالميزانية العامة هو دين محلي فقط لصالح
القطاع المصرفي الليبي.
 عجز الموازنة العامة :هو عندما يكون إجمالي حجم المصروفات يفوق إجمالي حجم االيرادات بالميزانية العامة
وفي العادة يغطى العجز باالقتراض من جهات خارج الجهاز الحكومي.
 اإليراد العام :ويشمل إيرادات االتصاالت ،توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي ،إيرادات السوق المحلي من
االيرادات النفطية ،االرصدة المتبقية في حساب الحكومة لسنوات ماضية.
 باب المصروفات الرابع :يشمل هذا الباب مصروفات دعم األدوية واألمداد الطبي وبعض السلع التموينية
والمحروقات والكهرباء والمياه والصرف الصحي وعلى النظافة العامة.
 اإلدارة المحلية :تطبيق الالمركزية ونقل الصالحيات وتوزيع السلطات في المجاالت الفنية والمالية واإلدارية.

المصادر
ا
اعتمدت البيانات الواردة بميزانية المواطن على المصادر التالية:
 التقارير الصادرة عن وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الحكم المحلي ووزارة االقتصاد والصناعة
(منشورة وغير منشورة)
 النشرات االقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي (لسنوات مختلفة)
 التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة الليبي (لسنة )3102 & 3105
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