
والشفافية المالية العامةتقريراألفصاح

وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية

م2022/06/30م   حتى  01/01/2022عن الفترة من 



طية لتغوإستخداماتها ملخص متابعة الموارد المالية العامة المحققة 

نفقات الجهات العامة الممولة 
م2022/ 06/ 30م حتى 2022/01/01من خالل الفترة 



م  06/2022/ 30حتى 01/ 01من الموارد المالية المحققة .إجماليًاإليراداتًالمحققةًخاللًالفترة:  أولاً

االيرادات النفطية-1

            37,368,800,000النفطية صافي مبيعات -
17,195,027,281إيراد الضرائب واألتاوات على الشركات النفطية -

54,563,827,281إجمالي الموارد النفطية 
اإليرادات السيادية االخرى-2

627,375,794والرسوم على دخل االنشطة االقتصاية الضرائب 
119,928,380الجماركإيرادات رسوم 

146,283,897االتصاالتإيرادات 
0مصرف ليبيا المركزيأرباح 

89,968,491بيع المحروقات بالسوق المحليإيرادات 
187,160,061الخدمات و ايرادات اخري رسوم 

1,170,716,623االخرى السيادية اإليرادات إجمالي 
812,420,549بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة-3

56,546,964,453إجمالي الموارد المالية العامة 

اً نسبة االنفاق م2022/ 06/ 30حتى قيمة التحويالت المالية .إجماليًالنفقاتًالعامةًالممولةًخاللًالفترة:  ثانيا

  55.8   % 20,266,436,268.ومــا في حكمهاالمــــرتبات :   األول الــبـــــاب 
  8.7     % 3,161,259,371.والتجهيز والتشغيل التسيير نفقات :   البـــاب الثــانــي 
      0.3     % 118,450,936. مشروعات وبرامج التنمية:   الباب الـثــالــث   
  35.2   % 12,787,216,083.نفقات الدعـــــــــــــم:   البـــاب الـــرابع  

  100.0   % 36,333,362,658إجمالي  قيمة النفقات الجهات العامة 

المبالغًالواردةًبالدينارالليبي



. م2022/ 06/ 30حتى م01/01/2022الموارد المالية العامة المحققة خالل الفترة من  :أوالا 



ل.د العامةًإجماليًالمواردًالماليةً 56,546,964,453

ل.د النفطيةًاإليراداتً 54,563,827,281

ل.د الخرىًاليراداتًالسياديةً 1,170,716,623

المالية العامة المحققة خالل الفترة الموارد
م2022/ 06/ 30حتى م2022/ 01/ 01من 

ل.د ( مخصصاتًماليةًلمًتنفذً) بواقيًأرصدةًحساباتًسنواتًسابقةً 812,420,549



30 / 06 / 2022م مًحتى2022/01/01ًالمواردًالماليةًالعامةًالمحققةًخاللًالفترةًًمنً

النفطيةااليرادات -

النفطية مبيعات صافي إيراد ال-

على الشركات النفطية واإلتاوات إيراد الضرائب -

ل.د 37,368,800,000 

ل.د 17,195,027,281

اإليرادات السيادية االخرى-

االقتصادية والرسوم على دخل االنشطة الضرائب -

الجماركإيراد رسوم-

ل.د 627,375,794 

ل .د 119,928,380

00مصرف ليبيا المركزيأرباح -

ل.داالتصاالتإيرادات - 146,283,897 

ل.دالخدمات و ايرادات اخري رسوم - 187,160,061 

ل.دبيع المحروقات بالسوق المحليإيرادات - 89,968,491 

ل.دإجماليًالمواردًالنفطيةً 54,563,827,281

ل.دالخرىًيراداتًالسياديةًاإلإجماليً 1,170,716,623

ل.دبواقي أرصدة حسابات عن سنوات سابقة  812,420,549

ل.دإجماليًالمواردًالماليةًالعامةً 56,546,964,453

1

2



م2022ً/ 06/ 30حتى01ً/ 01المواردًالماليةًالمحققةًخاللًالفترةًمنًتوزيعنسبةً

بواقيًأرصدةًالحساباتًالسنواتً
السابقة

ل.د812,420,549
  %1.4

ايرادًالمبيعاتًالنفطيةً
لً.د37,368,800,000

 %66.1

إيرادًالضرائبًوالتاواتً
الشركاتًالنفطيةً
ل.د17,195,027,281

 %30.4

اليراداتًالسياديةًالخرىً
ل.د1,170,716,623

 %2.1



نسبة توزيع اإليرادات النفطية

م06/2022/ 30حتى م 01/2022/ 01من 

صافيًمبيعاتًالنفطيةً
ل.د37,368,800,000

68%
الضرائبًوالتاواتً
الشركاتًالنفطيةً
ل.د6,300,443,664

12%

طيةًًالضرائبًوالتاواتًالشركاتًالنف
عنًسنواتًسابقةً
ل.د10,894,583,617

20%
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نسبةًاإليراد 53.6% 10.2% 12.5% 0.0% 7.7% 16.0%

قيمةًاإليراد 627,375,79 119,928,38 146,283,89 0 89,968,491 187,160,06

53.6%

10.2% 12.5%

0.0%

7.7%

16.0%

الليبيًًًبالدينارًالمبالغً

خالل الفترةالمحققة االيرادات السيادية

م 2022/ 06/ 30م حتى 01/2022/ 01من 



ا  لتغطية النفقات العامة المالية اإلستخدامات الموارد :   ثانيا
. م2022/ 06/ 30حتى م01/01/2022الفترة من  خالل 



الفترةخالل حسب األبوابالتحويالت المالية لتغطية النفقات العامة

م2022/ 06/ 30الى م 2022/ 01/ 01من 

.ومــا في حكمهاالمــــرتبات  :  الـبــاب األول  

غيل نفقات التسيير والتجهيز والتش:   البــاب الثــانـي  

. مشروعات وبرامج التنمية:   اب الـثــالـث  ـالب

20,266,436,268

3,161,259,371

12,787,216,083 نفقات الدعـــــــــــــم: الــرابع  البـــاب 

118,450,936

الممولةالجهاتًالعامةًالنفقاتًإجماليً

قيمةًالتحويالتًالماليةًبالدينارالليبي البيــــــــــــــــانً

% 55.8

% 8.7

% 35.2

% 0.3

منًاإلجمالينسبة

36,333,362,658100.0%



النفقات العامة خالل الفترة المبالغ المسيلة لتغطية

م2022/ 06/ 30م حتى 2022/ 01/ 01من 
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:  الباب الثاني 
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والتشغيلية

:  الباب الثالث 
مشروعات وبرامج 

التنمية 

: الباب الرابع 
نفقات الدعم 

المسيل الفعلي 19,737,143,967 3,086,289,194 118,450,936 11,787,216,083

صكوك معلقة 529,292,301 74,970,177 1,000,000,000

التحويالت  20,266,436,268 3,161,259,371 118,450,936 12,787,216,083

المرتبات  ومافي حكمها:الباب األول 
529,292,301

ةالنفقات التسيرية والتشغيلي: الباب الثاني 
74,970,177

نفقات الدعم : الباب الرابع 
1,000,000,000

الليبيًًًبالدينارًالمبالغً



األجور والمرتبات ومافي حكمها : الباب األول 



ول للقطاعات الحكومية ومكاتب الخدمات بالمناطق الباب األالعامة على نفقاتال

م2022/06/30م  حتى 01/01/2022خالل فترة من 

المبالغًالواردةًبالدينارالليبي

%8,311,140,846للقطاعات الممولة األول إجمالي نفقات الباب 41.0

52.3 %10,605,430,762للمراقبات بالمناطقاألول الباب نفقات إجمالي 

6.5  %1,306,498,058بنغازي/ سلفة مراقبة الخدمات المالية 

0.2  %43,366,602سلفة مجلس النواب

100.0 %20,266,436,268اإلجمالي 



الجهات التابعة لها الممولةوة يقطاعات الحكومللالباب األول التحويالت المالية لتغطية نفقات 

م 2022/ 06/ 30الى م2022/ 01/ 01خالل الفترة من 



القطاعت
ليبيبالدينارالالتحويالت المالية

م2022/ 06/ 30حتى 
الباب االول نسبة من االجمالي 

%344,026,7961.70النواب والجهات التابعة لهمجلس  1

%7,732,9530.04االعلى للدولةالمجلس  2

%199,689,4440.99والجهات التابعة لهالرئاسي المجلس  3

%377,684,2551.86الوزراء والجهات التابعة لهمجلس  4

%2,173,940,21910.73الداخلية والجهات التابعة لهاوزارة  5

%465,298,6132.30العدل والجهات التابعة لهاوزارة  6

%338,023,9811.67الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لهاوزارة  7

%384,597,2821.90المالية والجهات التابعة لهاوزارة  8

%1,693,113,7098.35الصحة والجهات التابعة لهاوزارة  9

%7,662,938,87637.81التربية والتعليم والجهات التابعة لهاوزارة  10

%795,644,3343.93ة لهاالتعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعوزارة  11

%623,744,9463.08التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لهاوزارة  12

%134,222,5560.66االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لهاوزارة  13

%5,348,4430.03الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لهاوزارة  14

%156,188,0570.77المواصالت والجهات التابعة لهاوزارة  15

%134,067,4270.66والجهات التابعة لهااالجتماعية الشؤون وزارة  16

%21,721,6740.11التخطيط والجهات التابعة لهاوزارة  17

%195,599,7800.97الحكم المحلي والجهات التابعة لهاوزارة  18

%2,003,897,3569.89الدفاع والجهات التابعة لهاوزارة  19

%399,189,1071.97الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لهاوزارة  20



القطاعت
بيالدينارالليالتحويالت المالية

م2022/ 06/ 30حتى 
الباب االول نسبة من االجمالي 

%40,562,4610.20الثروة البحرية و الجهات التابعة لهاوزارة  21

%373,163,6811.84العمل والتأهيل والجهات التابعة لهاوزارة  22

%114,019,9270.56االسكان والتعمير والجهات التابعة لهوزارة  23

%69,132,4990.34لهاالسياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعةوزارة  24

%112,142,2160.55الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لهاوزارة  25

%35,711,2860.18الرياضة و الجهات التابعة لهاوزارة  26

%6,591,0020.03الشباب و الجهات التابعة لهاوزارة  27

%1,704,6020.01الخدمة المدنية و الجهات التابعة لهاوزارة  28

%5,334,2340.03الموارد المائية و الجهات التابعة لهاوزارة  29

%5,647,3970.03البيئة و الجهات التابعة لهاوزارة  30

%2,500,5980.01النفط و الغاز و الجهات التابعة لهاوزارة  31

%2,485,9410.01رعاية أسر الشهداء والمفقودينهيئة  32

%16,124,9450.08عة لهاالعامة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات التابالهيئة  33

%14,781,0110.07العامة لالتصاالت والجهات التابعة لهاالهيئة  34

%1,306,498,0586.45مراقبة الخدمات المالية بنغازيسلفة 35

%43,366,6020.21مالية مجلس النوابسلفة 36

%20,266,436,268100.00اإلجمالي قيمة التحويالت المالية خالل الفترة 



خدمات بالمناطقالمكاتب ومراقباتلللتغطية نفقات الباب األول التحويالت المالية 

م 2022/ 06/ 30حتى م 2022/ 01/ 01خالل الفترة من 



المنطقة / القطاع ت
التحويالت المالية بالدينارالليبي 

م  2022/ 06/ 30حتى 

إجمالي نسبة من 

المالية التحويالت 

%47,151,710المجالس البلدية 1 0.4

%7,414,991مجالس التخطيط 2 0.1

%928,293,238مديريات األمن الوطني 3 8.8

%7,478,920,925مراقبات التعليم 4 70.5

%161,339,635مراقبات ومكاتب الخدمات المالية 5 1.5

%92,286,521مكاتب اإلسكان والمرافق 6 0.9

%115,318,336مكاتب اإلقتصاد 7 1.1

%17,792,147مكاتب التخطيط 8 0.2

%84,112,011مكاتب الثقافة 9 0.8

%276,342,044مكاتب الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 10 2.6

%43,739,334مكاتب الشؤون اإلجتماعية 11 0.4

%912,766,145مكاتب الصحة 12 8.6

%365,029,892مكاتب العمل والتأهيل 13 3.4

% 74,923,838مكاتب المواصالت والنقل 14 0.7

%10,605,430,769الفترةالمالية خالل التحويالت إجمالي  100.0



م2022/ 06/ 30نسبةًاالنفقاتًالبابًاألولًبينًالمراقباتًوالمكاتبًبالمناطقًحتىً
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الخدمات الماليةمكتب /مراقبةت
بالدينارالليبيالتحويالت المالية 

م2022/06/30حتى 

نسبة من إجمالي      

ولالتحويالت المالية الباب األ

0.072  % 7,682,325اجخرة1

1.792  % 190,033,772اجدابيا2

0.345  % 36,633,319االبرق3

2.004  % 212,503,075األبيار4

0.811  % 85,965,662االصابعة5

0.280  % 29,742,343البريقة6

4.426  % 469,417,549البيضاء7

0.066  % 6,991,870الجغبوب8

4.443  % 471,175,837الجفارة9

1.093  % 115,956,471الجفرة10

1.527  % 161,905,603الجميل11

0.205  % 21,793,217الحرابة12

0.136  % 14,413,719الحوامد13

2.832  % 300,299,215الخمس14

0.182  % 19,306,051الرجبان15

0.236  % 25,081,231الرحيبات16

0.140  % 14,795,276الرياينة17

3.643  % 386,308,906الزاوية18

0.260  % 27,534,905الزاوية الجنوب19

1.690  % 179,249,622الزاوية الغربية20

0.440  % 46,633,521الزنتان21

0.237  % 25,122,423الزويتينة22



الخدمات الماليةمكتب /مراقبةت
بالدينارالليبيالتحويالت المالية 

م2022/06/30حتى 

نسبة من إجمالي      

ألولالتحويالت المالية الباب ا

0.199  % 21,126,818السائح23

0.186  % 19,746,858الشرقية24

0.369  % 39,090,431الشقيقة25

0.022  % 2,377,495ربيانة26

0.076  % 8,109,077الشويرف27

2.443  % 259,070,199العجيالت28

0.010  % 1,046,760العربان29

0.912  % 96,736,485القبة30

1.115  % 118,215,720القربوللى31

0.196  % 20,796,750القلعة32

0.140  % 14,883,330القيقب33

0.763  % 80,875,034الكفرة34

1.935 % 205,254,523المرج35

0.154  % 16,376,625أم الرزم36

0.267  % 28,309,084امساعد37

0.041  % 4,306,254أنتيالت البيضان38

0.157  % 16,613,618اوجلة39

0.558  % 59,156,610باطن الجبل40

0.064  % 6,829,980بنت بية41

7.138  % 757,038,353بنغازى42

1.609  % 170,636,867بنى وليد43

0.454  % 48,133,779بئر األشهب44

0.101  % 10,680,780تازربو45



الخدمات الماليةمكتب /مراقبةت
بالدينارالليبيالتحويالت المالية 

م2022/06/30حتى 

نسبة من إجمالي      

ألولالتحويالت المالية الباب ا

0.218  % 23,119,078تاورغاء46

2.139  % 226,807,633ترهونة47

0.808  % 85,699,420توكرة48

0.407  % 43,183,783جادو49

0.417  % 44,216,035جالو50

0.429  % 45,445,485جردس العبيد51

1.948  % 206,551,806جنزور52

0.304  % 32,204,677خليج السدرة53

2.668  % 282,938,546درنة54

0.558  % 59,205,123رقدالين55

0.411  % 43,567,189زلطن56

2.221  % 235,514,641زليتن57

0.610  % 64,674,590زوارة58

0.877  % 92,993,485ساحل الجبل59

1.581  % 167,718,886سبها60

1.420  % 150,559,780سرت61

0.420  % 44,513,666سلوق62

1.640  % 173,908,121شحات63

1.990  % 211,031,516صبراتة64

1.429  % 151,537,042صرمان65

2.582  % 273,832,107طبرق66

10.698  % 1,134,616,092طرابلس67

0.264   % 27,948,104ظاهر الجبل68



الخدمات الماليةمكتب /مراقبةت
بالدينارالليبيالتحويالت المالية 

م2022/06/30حتى 

نسبة من إجمالي      

ولالتحويالت المالية الباب األ

 0.292  % 30,923,780غات69

0.300  % 31,812,323غدامس70

3.459  % 366,848,562غريان71

0.501  % 53,120,444قصر االخيار72

1.566  % 166,040,161قصر بن غشير73

0.351  % 37,272,626قمينس74

0.237  % 25,170,264كاباو75

0.288  % 30,552,046ككلة76

0.243  % 25,733,739مرادة77

1.014  % 107,526,393مرزق78

0.714  % 75,730,644مزدة79

0.681  % 72,227,463مسالتة80

2.979  % 315,958,382مصراتة81

0.784  % 83,127,806نالوت82

1.346  % 142,766,293وادى االجال83

2.285  % 242,303,586وادى الشاطئ84

0.003  % 283,715واو الناموس85

0.388  % 41,174,975يفرن86

0.010  % 1,041,717الشعبة87

0.171  % 18,142,788المليطانية88

0.112  % 11,870,869بنينا89



الخدمات الماليةمكتب /مراقبةت
بالدينار الليبيالتحويالت المالية 

م2022/06/30حتى 

نسبة من إجمالي            

ولالتحويالت المالية الباب األ

0.039  % 4,156,293قصر الجدي90

0.145   % 15,429,502وردامة91

0.027   % 2,899,798تراغن92

0.001   % 146,504البوانيس93

0.255   % 26,994,574اسبيعة94

0.004   % 431,374وازن95

 100.000  % 10,605,430,769الجمـــــــــــــــــــالي



المصروفات العمومية والتسييرية : لثاني االباب



يًالماليةًبالدينارالليبالتحويالتاسمًالجهةت

107,363,248مجلس النواب والجهات التابعة له1

17,500,001المجلس االعلى للدولة2

35,637,498المجلس الرئاسى والجهات التابعة له3

186,633,981مجلس الوزراء والجهات التابعة له4

136,166,665وزارة الداخلية والجهات التابعة لها5

171,574,997وزارة العدل والجهات التابعة لها6

137,333,330وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها7

612,966,137وزارة المالية والجهات التابعة لها8

539,038,837وزارة الصحة والجهات التابعة لها9

78,916,664وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها10

59,486,598وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها11

5,499,997وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها12

6,949,994وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها13

4,166,662وزارة الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لها14

22,034,341وزارة المواصالت والجهات التابعة لها15

720,416,657وزارة الشؤون اإلجتماعية والجهات التابعة لها16

4,566,657وزارة التخطيط والجهات التابعة لها17

8,949,997وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها18

41,691,663وزارة الدفاع والجهات التابعة لها19

10,058,322وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها20

م2022/06/30حتىم 2022/01/01من  التحويالت المالية لتغطية نفقات الباب الثاني للقطاعات والجهات التابعة لها خالل الفترة



يًالماليةًبالدينارالليبالتحويالتاسمًالجهةت

1,266,664الثروة البحرية و الجهات التابعة لهاوزارة 21

5,233,332العمل والتأهيل والجهات التابعة لهاوزارة 22

15,249,998االسكان والتعمير والجهات التابعة لهوزارة 23

2,049,992السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لهاوزارة 24

4,583,331الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لهاوزارة 25

36,634,580الرياضة و الجهات التابعة لهاوزارة 26

4,666,659الشباب و الجهات التابعة لهاوزارة 27

1,333,328الخدمة المدنية و الجهات التابعة لهاوزارة 28

916,667الموارد المائية و الجهات التابعة لهاوزارة 29

1,000,000البيئة و الجهات التابعة لهاوزارة 30

466,664النفط و الغاز و الجهات التابعة لهاوزارة 31

102,645,416رعاية أسر الشهداء والمفقودين   هيئة 32

77,260,498العامة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات التابعة لهاالهيئة 33

999,996العامة لالتصاالت والجهات التابعة لهاالهيئة 34

3,161,259,371الحمالي



الحكوميةالثاني على مستوى القطاعاتالباب نسبة توزيع التحويالت المالية لتغطية النفقات 



100.00% 3,161,259,371
الثانيًالتحويالتًالماليةًلتغطيةًنفقاتًالبابإجمالي

المبالغًالواردةًبالدينارًالليبيًًً

%107,363,248له    النواب والجهات التابعة مجلس 1 3.40

%17,500,001للدولة     االعلى المجلس 2 0.55

% 124,863,249المجموعًً 3.95

1.13  %35,637,498المجلس الرئاسى والجهات التابعة له1

 5.90  %186,633,981الوزراء والجهات التابعة لهمجلس 2

 5.43  %171,574,997الخارجية و التعاون الدولي وزارة 3

4.34  %137,333,330العدل والجهات التابعة لها وزارة 4

 19.39 %612,966,137المالية والجهات التابعة لهاوزارة 5

 0.14   %4,566,657التخطيط والجهات التابعة لهاوزارة 6

  36.34  %  1,148,712,600المجموع

: السلطةًالتشريعيةًواألجهزةًالرقابية

:السياديةالقطاعات



0.01   %466,664وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة لها1

0.03   %916,667وزارة الموارد المائية و الجهات التابعة لها2

0.03   %999,996الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها3

0.32   %10,058,322الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لهاوزارة 4

0.04  %1,266,664وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها5

 0.43   %13,708,313المجموعً

100.00% 3,161,259,371
الثانيًالتحويالتًالماليةًلتغطيةًنفقاتًالبابإجمالي

المبالغًالواردةًبالدينارًالليبيًًً

: القطاعاتًاألنتاجيةً

 17.05  %539,038,837قطاع الصحة 1

4.55   %143,903,259التعليم قطاع 2

4.31   %136,166,665قطاع األمن  والعدل 3

1.52  %47,934,562والشباب والرياضة والسياحة قطاع الثقافة 4

26.04  %823,062,073األسرالشهداء الشؤن االجتماعية ورعاية قطاع 5

1.32   %41,691,663الدفاع وحرس الحدود قطاع 6

2.44   %77,260,498العامة لألوقاف والشؤون االسالمية الهيئة 7

57.23  %1,809,057,557المجموعً

:القطاعاتًالخدمية



0.28  %8,949,997وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها1

0.22   %6,949,994وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها2

0.13   %4,166,662وزارة الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لها3

0.70   %22,034,341وزارة المواصالت والجهات التابعة لها4

0.17   %5,233,332وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها5

0.48   %15,249,998وزارة االسكان والتعمير والجهات التابعة له6

0.03   %1,000,000وزارة البيئة و الجهات التابعة لها7

0.04  %1,333,328وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها8

2.05   %64,917,652المجموعً

: القطاعاتًبالسلطاتًالحكمًالمحليً

100.00% 3,161,259,371
الثانيًالتحويالتًالماليةًلتغطيةًنفقاتًالبابإجمالي

المبالغًالواردةًبالدينارًالليبيًًً



مشروعات وبرامج التنمية: لثالث االباب



من إجمالي اإلنفاق العام%0.3تمثل نسبة  التنميةمشروعات وبرامج :   البابًالـثــالــثًًً

.م2022الربع األول لسنة لطلبة الدارسين بالخارج عن لالشهريةالمنحتمثل قيمة:     الحظةًـــم

دينار118,450,936بند الدراسات العليا والبعثات بالخارج -

الثالثلتغطية نفقات الباب التحويالت المالية 

م 06/2022/ 30م  حتى 2022/01/ 01خالل الفترة من 



الدعم/ الربع الباب



يبيًًالتحويالتًالماليةًبالديناراللالبيـــــــانت

1,179,999,996دعم االدوية1

612,500,000دعم الكهرباء واالنارة العامة2

223,676,083دعم النظافة العامة3

115,000,002دعم المياه والصرف الصحي4

4,990,000,002المحروقاتدعم 5

4,666,040,000منحة الزوجة و األبناء6

1,000,000,000صندوق دعم الزواج7

12,787,216,083الجمالــــــــــــــــــــــــــــي

الدعم / التحويالت المالية لتغطية نفقات الباب الرابع

م 2022/ 06/ 30م  حتى 2022/ 01/01خالل الفترة من 

.م2022/06/30صندوقًدعمًالزواجًحتىًتاريخًبتمويلًالخاص(مليارًدينارواحدً) مبلغًاللمًيتمًتسييلًقيمةً* :مالحظةً

دينار1,074,510,900ًًًًًبقيمةً( الزوجةًوالبناتً) قيمةًالتحويالتًالماليةًالواردةًببندًمنحةًالزوجةًواألبناءًتتضمنًقيمةًمنحةً*   

.                                                    م2022ً/ 06/ 30مًوحتى2022ً/ 01/ 01عنًالفترةًمنً



دعمًالدوية
9% دعمًالكهرباءًوالنارةًالعامة

5%

دعمًالنظافةًالعامة
2%

دعمًالمياهًوالصرفً
الصحي

1%

دعمًالمحروقاتً
39%

منحةًالزوجةًوًاألبناء
36%

صندوقًدعمًالزواج
8%

م2022/ 06/ 30مًحتى2022ً/ 01/ 01نسبةًتوزيعًتمويلًالنفقاتًالبنودًالبابًالرابعًالدعمًعنًالفترةًمنً



امة دعم نفقات النظافة الع/ التحويالت المالية لتغطية نفقات الباب الرابع 



النسبةاالجمالي عدد المناطقالمنطقه

%58152,099,73668الغربية

%4053,682,26024الشرقية

%3417,894,0878الجنوبية 

%223,676,083100االجمالي

دعم نفقات النظافة العامة حسب المناطق/ التحويالت المالية لتغطية نفقات الباب الرابع 

م2022/ 06/ 30حتى 2022/01/01خالل الفترة من 

2021لسنة ( 12-11-10)تتضمن التحويالت المالية خالل الفترة قيمة مستحقات المرتبات عن األشهر  : مالحظة 

المبالغًالواردةًبالدينارًالليبيًًً



الدعم المياه والصرف الصحي/ التحويالت المالية لتغطية نفقات الباب الرابع 



التحويالت المالية لتغطية نفقات الدعم المياه والصرف الصحي 

م2022/ 06/ 30م حتى 2022/ 01/ 01خالل الفترة من 

النسبة من إجمالي ترة خالل الفالمالية إجمالي التحويالتالبيان ت

ل.داإلدارة العامة 1 8,050,0007%

ل .دطرابلس 2 23,000,00020%

ل .دسهل بنغازي 3 14,950,00013%

ل  .دالوسطى 4 13,800,00012%

ل   .دالغربية 5 11,500,00010%

ل  .دالوسطى الشرقية 6 11,500,00010%

ل .دالجبل الغربي7 10,350,0009%

ل.دالجبل األخضر 8 11,500,00010%

ل .دالجنوبية 9 9,200,0008%

لً.داإلجماليً 115,000,002% 100



8,050,000

23,000,000

14,950,000

13,800,000

11,500,000

11,500,000

10,350,000

11,500,000

9,200,000

7%

20%

13%
12%

10% 10% 9% 10%
8%

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

توزيع النفقات الدعم المياه والصرف الصحي بين المناطق  



والشركات التابعة لهاللنفطالمؤسسة الوطنية 

م2022/  06/ 30حتىًالتحويالتًالماليةًالمنفذةًالبيــــــــــــانً

للنفطية للمؤسسة الوطنالطارئة الترتيبات المالية المؤقتة 

والشركات التابعه لها 
ل.د 6,451,299,374

مؤقتدده ماليدة الترتيبددات إعتمداد م بشددأن 2022لسدنة ( 384)  أصددر رئدديس مجلدس الددوزراء قدرار رقددم 

(دينار 34,272,499,000) بمبلغ  للمؤسسة الوطنية للنفط 



حسب(م30/06/2022حتىم01/01/2022من)للنفطالوطنيةالمؤسسةلصالحالمؤقتةالترتيباتتمويلتم

بشأنم2022لسنة(384)رقمالوزراءمجلسقراروفقوذلك,التخطيطوزارةمنالصادرةالماليةالتفويضات

وطنيةالالوحدةبحكومةالوزراءمجلسبقراروالمعدلللنفطالوطنيةللمؤسسةمؤقتةطارئةماليةترتيباتأعتماد

.صرفهاأوجهواألغراضالبنودقيمةتحديدبشأنم2022لسنة(414)رقم

والشركات التابعة لهاللنفطالمؤسسة الوطنية 

مدنسبة من المخصص المعتالتحويالت الماليةالمخصصات المالية المعتمدةالبيانت

ل.دالمرتبات ومافي حكمها1 ل.د3,005,349,000 562,698,174% 19

ل .دالنفقات التسييرية والتشغيلية2 ل.د7,915,839,000 3,957,920,000% 50

ل .دطويرنفقات الخطة التنموية واالستراتجية للت3 16,915,707,0000% 0

ل .دالتزامات سنوات سابقة4 ل .د6,435,604,000 1,930,681,200% 30

ل .داالجمـــــــــــــــــــالي ل.د34,272,499,000 6,451,299,374 % 19



نسبةًالتحويالتًالماليةًمنًقيمةًالمخصصاتًالمعتمدةًبالترتيباتًالماليةًالمؤقتةًالطارئةًللمؤسسةًالوطنيةًللنفطً

المرتباتًومافيًحكمها
النفقاتًالتسييريةً

والتشغيلية
نفقاتًالخطةًالتنمويةً
والستراتجيةًللتطوير

التزاماتًسنواتًسابقة

نسبةًاألنفاق 19% 50.0% 0.0% 30.0%

التحويالتًالمالية 562,698,174 3,957,920,000 - 1,930,681,200

المخصصًالمعتمد 3,005,349,000 7,915,839,000 16,915,707,000 6,435,604,000

19%

50 %

0%

30%
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9%

61%

30%

المرتباتًومافيًحكمها

النفقاتًالتسييريةًوالتشغيلية

التزاماتًسنواتًسابقة

نسبةًمنًإجماليًالتحويالتًالماليةًحسبًالبنودًالممولةًبالترتيباتًالماليةًالمؤقتةًالطارئةًللمؤسسةًالوطنيةًللنفطًً


