
  

 

 التحويل املايل والصريفةمسح منشآت 

2018 

  مديرية إحصاءات التجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير اجلداول

 2020 ايار –مديرية إحصاءات التجارة 



 ١ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

 

 

    

  

  

  

  

  

  
 

 مسح منشآت التحويل املايل والصرافة

 2018راق لسنة يف الع
 

 مديرية احصاءات التجارة

 2020- آيار



فھرسة

رقم الصفحةالموضوعت

2مقدمة
3أھداف المسح1
3استمارة المسح2
3اقسام االستمارة3
3تدریب الباحثین4
3 - 4 مرحلة جمع البیانات5
4العینة6
 5  -  13خالصة بأھم المؤشرات7

 14 - 31تعلیمات مسح شركات التحویل المالي والصرافة
32 -  38استمارة مسح شركات التحویل المالي والصرافة

رقم 
رقم الصفحةاسم الجدولالجدول

39عدد منشات التحویل المالي والصرافة وراس المال المستثمر حسب المحافظة1
40عدد منشات التحویل المالي والصرافة حسب الكیان القانوني2
41عدد المنشات حسب استخدامھا لتكنلوجیا المعلومات واالتصاالت والمحافظة3
42 عدد المنشات حسب ملكیة المنشاة والمحافظة4
43 -  44 توزیع المسؤولین عن ادارة الشركة حسب التحصیل الدراسي والنوع االجتماعي والمحافظة5
45 -  46توزیع المسؤولین عن ادارة الشركة حسب الفئة العمریة والنوع االجتماعي والمحافظة6
47عدد المنشات حسب بدء ممارسة النشاط والمحافظة7
48عدد المنشات المتوقفة الكثر من شھر وسبب التوقف حسب المحافظة8
49توزیع المشات حسب امتالكھا للدفتر المحاسبي وعائدیة االدارة حسب المحافظة9

50عدد العاملین بدون أجر حسب أصناف العاملین والمحافظة10
51 عدد العاملین  بأجر حسب أصناف العاملین والمحافظة11
52 عدد العاملین ( بأجر ، بدون أجر ) حسب أصناف العاملین والمحافظة12
53قیمة اجمالي تعویضات العاملین حسب المحافظة13
54 قیمة المزایا العینیة حسب المحافظة14
55 قیمة مساھمة المنشاة لصالح العاملین حسب المحافظة15
56 قیمة المستلزمات السلعیة حسب المحافظة16
57قیمة المستلزمات الخدمیة حسب المحافظة17
58 قیمة المصروفات التحویلیة والمصروفات األخرى حسب المحافظة18
59قیمة اجمالي االنتاج حسب  نوع االیراد والمحافظة19
60 قیمة االیرادات التحویلیة واالیرادات األخرى حسب المحافظة20
61 - 62قیمة التغیر في االصول المالیة21
63 - 64قیمة التغیر في الخصوم22
65 - 69كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود23
70 - 74كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود وتفاصیل اإلضافات والمستبعدات24



رقم 
رقم الصفحةالشكلالشكل

5التوزیع النسبي لمنشآت التحویل المالي والصرافة حسب المحافظات1

6التوزیع النسبي لقیمة رأس المال المستثمر حسب المحافظات2

َت حسب الكیان القانوني3 6عدد المنشآ

6التوزیع النسبي للمنشآت حسب الكیان القانوني4

7عدد المنشآت حسب استخدامھا لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والمحافظة عدا محافظة بغداد5

7عدد المنشآت حسب استخدامھا لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لمحافظة بغداد6

8التوزیع النسبي لعدد المنشآت حسب ملكیة المنشأة7

8توزیع المسؤولین عن ادارة الشركة حسب الجنس8

9التوزیع النسبي للمسؤولین عن ادارة الشركة حسب الفئات العمریة9

9التوزیع النسبي لعدد المنشآت حسب بدء ممارسة النشاط10

10التوزیع النسبي لعدد العاملین حسب الجنس11

10التوزیع النسبي لعدد العاملین حسب التصنیف12

11التوزیع النسبي إلجمالي تعویضات العاملین حسب النوع13

11التوزیع النسبي إلجمالي تعویضات العاملین حسب المحافظات14

12التوزیع النسبي للمستلزمات السلعیة حسب النوع15

12التوزیع النسبي للمستلزمات الخدمیة حسب المحافظات16

13التوزیع النسبي للمستلزمات الخدمیة حسب النوع17



 ٢ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

  مقدمة:
تطورات هائلة في جميع  والصرافة شهدت اسواق المال والوساطة المالية وشركات التحويل المالي       

من دور بالغ االهمية في  لهذه المؤسسات، لما رةاالخي العقود الثالثةاالصعدة وعلى المستوى العالمي خالل 
مالية ذات طبيعة خاصة. وان سالمة وحسن اداء هذه المؤسسات  اقتصاديات الدول وما تقدمه من خدمات

  ينعكس على سالمة وحسن االداء االقتصادي للدولة بشكل عام.

بدأ البنك  1997فكان البد من وجود اداة سهلة ومريحة تسمح بتدفق العمالت داخل وخارج البلد. في عام 
حويل المالي التي تعد واحدة من ادوات البنك المركزي العراقي بمنح اجازات لفتح شركات الصرافة والت

 المركزي في المحافظة على االستقرار المالي للدولة.

واليوم تحتفظ شركات الصرافة والتحويل المالي بدورها الفاعل في االقتصاد الوطني من خالل ما تؤديه من 
لمحوري في تلبية االحتياجات مهام مكملة لما تقوم به البنوك في استقرار القطاع المالي، وكذلك دورها ا

  المحلية من العملة االجنبية لمجموعة من المعامالت غير المنظورة.

وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة في انتشار نشاط هذه الشركات عبر توفير خدمات جديدة ساعدت في تسهيل 
 ح ألي شخص تحويل االموالحركة االموال داخل وخارج البلد كخدمات التحويل المالي عبر االنترنت الذي يتي

  دون مغادرة المكتب، او استالم وسحب المال المحول عن طريق اجهزة الصراف اآللي وغيرها من الخدمات. 

ي من مشاكل كثيرة وخاصة فوبالنظر ألهمية دور هذه الشركات في استقرار االقتصاد في بلدنا الذي يعاني 
      المال.ب قطاعات الجانب المالي لعدم وجود الية واضحة لعمل اغل

نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية احصاءات التجارة (مسح منشآت التحويل المالي والصيرفة في العراق 
)، شمل محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردستان و نينوى واالنبار، من اجل توفير بيانات 2018لسنة 

تم تقديمه، وااليفاء بمتطلبات الحسابات القومية والبنك حديثة ودقيقة حول نشاط هذه الشركات في ضوء ما 
  المركزي العراقي والجهات المستفيدة االخرى.

ويسعدنا اليوم ان نقدم نتائج هذا المسح مصحوبا بحمد هللا عز وجل لتيسيره هذا االنجاز آملين ان يكون اداة 
جلة في الجهد البحثي والعلمي الرامي لدفع ع فاعلة في تطوير السياسات المالية واالقتصادية للبلد، والمساهمة

  التنمية والتقدم في بلدنا العزيز ... وال يغيب عنا ان نثمن جهود كل من ساهم بإنجاز هذا العمل. 
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   التجارةات إحصاءمديرية 

 أهداف املسح: .١

 توفير بيانات مفصلة عن نشاط شركات التحويل المالي والصرافة.  .٢
 توفير بيانات تلبي احتياجات الحسابات القومية. .٣
 توفير بيانات تفي بمتطلبات البنك المركزي العراقي. .٤
 توفير بيانات تلبي حاجة المستفيدين من الطلبة، الباحثين، والوزارات والمنظمات. .٥
 

 استمارة املسح:. ٢

في تصميم  2013تم االعتماد على استمارة مسح منشآت التحويل المالي والصيرفة في العراق لسنة        
لي، بعد ان تم اجراء بعض التعديالت عليها في ضوء المالحظات التي ظهرت خالل تنفيذ استمارة المسح الحا

التي  ةاالختبار القبلي ومالحظات اللجنة الفنية (الحسابات القومية والبنك المركزي) وتم اصدار النسخة االخير
  اعتمدت في هذا المسح. 

  

 :اقسام االستمارة. ٣

  ضمت: تكونت استمارة المسح من ستة اقسام 
  تعريفيةالبيانات ال القسم األول .١
  .المزايا العينية ومساهمة الشركة لصالح العاملين(ب) عدد العاملين: (أ) القسم الثاني .٢
) المصروفات التحويلية ج( ،)المستلزمات الخدميةب( ،المستلزمات السلعية )أ(: القسم الثالث .٣

  .والمصروفات األخرى
  .اليرادات التحويلية واإليرادات األخرىا ، (ب)اإليرادات(أ)  القسم الرابع: .٤
  .التغير في الخصوم المالية ب)( ،) التغير في االصول الماليةأ( القسم الخامس: .٥
 القسم السادس: قيمة الموجودات الثابتة. .٦
 

 تدريب الباحثني. ٤

في نهاية شهر ) أيام ٣لمدة (محافظة النجف في  في مركز تدريب الفرات االوسطتنفيذ دورة تدريبية تم        
مسح منشآت التحويل المالي ، لغرض تأهيل كوادر العمل الميداني المشاركة في تنفيذ ٢٠١٩نيسان من سنة 

، وقد تضمن البرنامج التدريبي التعريف بأهداف المسح واسلوب جمع البيانات وشرح مفصل ألسئلة والصيرفة
  االستمارة.

 اً، ضمت الدورة التدريبية المحافظاتميدانيباحثاً  31وكزيين مشرفين مر 7 ومشرفاً محلياً،  13شملت الدورة 
 ،ميسان ،ذي قارالمثنى،  ة،القادسي ،النجف ،صالح الدين ،واسط ،كربالء ،بابل ،بغداد ،كركوك (ديالى،

  .البصرة)و
  

  مرحله مجع البيانات. ٥
 

  بحسب المحافظات التي كوادر العمل الميداني للمسح الى فرق عمل  تقسيم جرى :الميدانيتنظيم العمل
يتواجد فيها الباحثون، تكّون كل فريق من المشرف المحلي (مدير االحصاء في المحافظة) والمشرف 

بالتعاون مع موظفين من البنك المركزي (موظف مكلّف من مركز الجهاز) وعدد من الباحثين الميدانيين 
  .كل محافظةفي حسب عدد المنشآت هم تم توزيع ،المركزي العراقي
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   التجارةات إحصاءمديرية 

  

    اريخ بت االسناد الزمني للمسح اسبوعين، حيث بدء تنفيذ العمل الميداني للمسح فترة :المسحفترة
  .3/6/2019واستمر لغاية  19/5/2019

 
    استيفاء بيانات االستمارة عن طريق جمع البيانات بأسلوب المقابلة الشخصية ويُعد  تم :البياناتجمع

لومات من المستجيبين (صاحب المنشأة او من ينوب عنه) وفي الباحث الميداني المسؤول عن جمع المع
  حالة عدم تواجد اي منهما يتم تحديد موعد آخر للمقابلة.

 

  العينة:. ٦
لمحافظة بغداد لذا فان حجم  آتالمنشكافة الوصول الى مؤشرات تمثل هو ان الهدف من االستطالع       

  :ةالصيغة االتيالعينة الكافي والمناسب يكون حسب 
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  االتية:وقد تم تحديد حجم العينة على اساس المعاينة 

  

  . 1.96) وتساوي %5: وهي حدود الثقة معبر عنه بالقيم الجدولية بمستوى معنوية (�
  
  .1300 حجم التجمع السكاني الذي سوف يحسب المؤشر على مستوى هذا التجمع وهو حوالي :�
  

   .0.089ويساوي الخطأ المسموح به �:
  
  

يقل عن ذلك عندما تكون التقديرات  الخطأبغداد لذلك فان  ىوان هذا الخطأ يخص التقديرات على مستو       
وبنسبة حوالي  306التالي يكون مجموع حجم العينة هو بو على مستوى مناطق بغداد ويصبح صغير جدا

  منشاة. 1300لبالغ الكلي وا آتمن مجموع المنش % 24
ت الصرافة والتحويل المالي وهو آمنش بأعداد لبنك المركزي العراقيالمقدم من ا طاراإلوقد تم االعتماد على 

الى الوقت في  باإلضافةالعينة ولكون ان هذا العدد كبير مكلف ماليا  ألغراضجديد ومحدث وملبي  إطار
من مجموع العدد  %٢٤بلغت لمحافظة بغداد فقط، ا مناسبة العمل الميداني لذا اضطررنا اختيار عينة عشوائي

  .تآالكلي لهذه المنش
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   التجارةات إحصاءمديرية 

  املؤشرات: خالصة بأهم.٧
  
 ت آَ عدد املنش  

تركز  منشnnأة،) 1794( بلغالتحويل المالي والصnnرافة  منشnnآتعدد  بينت نتائج المسnnح ان اجمالي       
لك لكونها المركز االقتصnnnnnnادي الرئيسnnnnnnي في ) وذ% 73.7تقارب ( بنسnnnnnnبة محافظة بغداد معظمها في

اي  ،) على التوالي%2.9، %4.7 ،%5.3(بنسnnب  ات البصnnرة والنجف وكربالءمحافظ العراق، تلتها
)، في حين شnnnكلت باقي المحافظات المشnnnمولة بالمسnnnح %13ان نسnnnبة هذه المحافظات مجتمعة تقارب (

  ).1قم (، كما في جدول ر) من اجمالي عدد المنشآت%13.4نسبة (
  
  

  المحافظات والصرافة حسبالتحويل المالي  منشآت) التوزيع النسبي ل1شكل (
  
  

  
  

  

 رأس املال املستثمر قيمة  
  

ته نسnnnnnnnب ما بغدادمحافظة تسnnnnnnnتثمر  دينار،ترليون  1.3 رأس المال المسnnnnnnnتثمر إجمالي قيمةبلغ      
جمالي قيمة رأس المال من إ) %10.8( ةبنسnnnnnnnب بابلالبصnnnnnnnرة والنجف وات تليها محافظ) 79.6%(

ويالحظ ان هذه النسnnnnnبة لم تتغير كثيراً عن نسnnnnnبة عدد المنشnnnnnآت لكون ان قيمة رأس المال  المسnnnnnتثمر.
  )1جدول رقم ( كما في المستثمر تعتمد بشكل كبير على عدد المنشآت.
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   التجارةات إحصاءمديرية 

  ) التوزيع النسبي لقيمة رأس المال المستثمر حسب المحافظات2شكل (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ت حسب الكيان القانوني  آنشعدد امل  
     
في حين شnnnnnnكلت ) من المنشnnnnnnآت لها كيان قانوني فردي على المسnnnnnnتوى الوطني %40.9ما يقارب (  

)، اما الشnnركات المسnnاهمة فقد بلغ عددها %23.4( الشnnركات التضnnامنيةو )%33الشnnركات المحدودة (
جدول  كما في ،تآالمنشإجمالي عدد  من) %3منشأة وبذلك تكون قد شكلت اقل نسبة اذ لم تتجاوز ( 50
  .)2( رقم
  
  
  

  ت حسب الكيان القانونيآ) التوزيع النسبي للمنش4شكل (                        ت حسب الكيان القانونيآَ ) عدد المنش3شكل (                   
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   التجارةات إحصاءمديرية 

 ت حسب استخدامها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتآعدد املنش  
إضافة ) من المنشآت تستخدم الهاتف المحمول في عملية االتصال. %99.1(اظهرت النتائج ان          
ً ) %96.1(الى أن  بن كما تتسnnnتخدم الحاسnnnبة المحمولة في اسnnnتخدام تقنية تكنولوجيا المعلومات.  ايضnnnا

تائج أن  ها ت) %97.8(الن خدم االنترنت من بائن وعلى سnnnnnnnت يل والتواصnnnnnnnnل مع الز يات التحو في عمل
لكون العمل في هذا المجال يحتاج الى متوقعة  لكنهامرتفعة  نسnnnnnnبةالمسnnnnnnتويين الوطني والعالمي، وهي 

  .)3( جدول رقم كما في، التقنيات الحديثة وتعتبر من أهم مقومات عمل هذه المنشآت
  
  

  بغدادمحافظة عدا  ت حسب استخدامها لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمحافظةآ) عدد المنش5شكل (
  

  
  
  
  

  لمحافظة بغدادت حسب استخدامها لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آ) عدد المنش6شكل (
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   التجارةات إحصاءمديرية 

 ت حسب ملكية املنشاةآعدد املنش 

النسnnnبة و الذي تزاول اعمالها فيه،المبنى  تسnnnتأجر المنشnnnآت) من %97.4(تبين نتائج المسnnnح ان       
  المنشآت.التي تعود ملكيتها الى أصحاب هذه ) هي المباني %3المتبقية التي ال تتجاوز (

 ً ان النسnnnnnبة ال تختلف على مسnnnnnتوى المحافظات عن المسnnnnnتوى الوطني في تصnnnnnنيف ملكية مبنى  علما
  .)4جدول رقم ( كما ،الشركة

  
  
  ةأت حسب ملكية المنشآ) التوزيع النسبي لعدد المنش7شكل (    

  

  
  

     

 المسؤولين عن ادارة الشركة  
بة بكالوريوس بنسهم من حملة شهادة الاغلب المسؤولين عن ادارة شركات الصرافة  تائج انبينت الن      

وم ل متقارب بين الدبلشكتوزع بت المتبقية الى النسبة باإلضافة) على المستوى الوطني 67.3%(
  .ةإلعدادياو

ً  اغلبولكون  ة عن ادار ينلوالمسؤنسبة االناث ، فان العاملين هم من الذكور كما تم االشارة اليه سابقا
  ).5كما في جدول( )%11.3(الشركات لم تتجاوز 

  
  

  الجنس) توزيع المسؤولين عن ادارة الشركة حسب 8شكل (
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   التجارةات إحصاءمديرية 

) سنة حيث شكلت 55-51) الى (30-26بين الفئات العمرية ( عن ادارة الشركاتلين ؤواغلب المس تركز 
عدد  نم )45-41في الفئة ( 16.6%نسبة بمقدار  وقد بلغت أعلى) %89.6هذه الفئات نسبة تقارب (

بغداد أعلى نسبة وقد بلغت على مستوى المحافظات فكانت  اما ،الوطنيالمسؤولين على المستوى 
كما هو موضح ) على التوالي، %4.7، %5.3) تليها محافظتي (البصرة، النجف) حيث بلغت (73.7%(

  .)6في جدول (
  
  
  فئات العمريةمسؤولين عن ادارة الشركة حسب اللل النسبي توزيعال) 9شكل (    

  

  
  

 ت حسب بدء ممارسة النشاطآعدد املنش  

للمنشآت التي  2018وحتى سنة  1987بدأت منشآت التحويل المالي والصرافة نشاطها منذ سنة      
ها ، تلي%32.6هي أعلى سنة إنشاء للمنشآت فقد بلغت نسبتها  2014شملت في المسح، وقد تبين أن سنة 

 ).7، كما في جدول (%10.4بنسبة  2015ثم سنة  %19.4بنسبة  2013سنة 
  

 ت حسب بدء ممارسة النشاطآعدد المنشالتوزيع النسبي ل )10شكل (
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   التجارةات إحصاءمديرية 

 عدد العاملني  
تسnnnnnnnتخدم  ألنهاعاملين كبير من العدد  الصnnnnnnnرافة الىمنشnnnnnnnآت التحويل المالي و ال تحتاجقد          

  .)10,11,12الجداول ( ته نتائجوضحما مات واالتصاالت في عملها وهذا وتقنية المعلو التكنولوجيا
وهذا يعني  (بأجر، بدون أجر)عامل  2882ت التحويل المالي والصرافة آبلغ إجمالي عدد العاملين لمنش

شكل عدد العاملين من الذكور  ).12عامل فقط كما في الجدول ( 16منشآت يمكن ان تشغل  10ان كل 
  .)%4.2( واإلناث) %95.8حيث بلغت ( من إجمالي عدد العاملين االعلى نسبةال
  

  

  حسب الجنس العاملين) التوزيع النسبي لعدد 11شكل (
  

 
      
 ، فقد حلتالنسnnnب متوافقة مع عدد العاملين على المسnnnتوى الوطني جاءتالمحافظات  صnnnعيدعلى و    

  .نعدد العاملياجمالي من  )%71.8نسبة (ب اوالً محافظة بغداد 
منهم ) %41.6و ( اإلدارة،العnnاملين يعملون في اجمnnالي عnnدد ) من %55.7ان ( كمnnا بينnnت النتnnائج

المجاالت و) يعملون في الخدمات %2.7التي ال تتجاوز (و. اما النسnnnnnبة المتبقية سnnnnnاباتيعملون في الح
  خرى.األ

  

  التصنيفالعاملين حسب ) التوزيع النسبي لعدد 12شكل (

  
  
  

كانت النسnnnبة متوافقة مع التوزيع على المسnnnتوى الوطني عدا محافظة بغداد  ،حافظاتوعلى مسnnnتوى الم
  .)%20.8التي شكل العاملين في اإلدارة فيها نسبة تجاوزت (
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   التجارةات إحصاءمديرية 

  إجمالي تعويضات العاملين  
مليار دينار على المستوى  16ضات للمشتغلين في شركات الصرافة حوالي يبلغ إجمالي قيمة التعو      

من إجمالي قيمة التعويضات،  )%86.6( تقارب نسبة قيمة الرواتب واالجور المدفوعة شكلت الوطني.
اغلب العاملين هم من  ، ولكونالى العاملين في االدارة والحسابات تدفع هذه النسبة) من %97.8(وان 

 ً واألجور ب قيمة الرواتمن مجموع ) %96.2حوالي ( حصتهم ، فقد شكلتالذكور كما تم االشارة اليه سابقا
  . المدفوعة

، اي ما ضاتيمن إجمالي قيمة التعوالمتبقية  نسبةالشكلت مساهمة الشركة لصالح العاملين والمزايا كما 
  .)%13.4( يقارب

  
   

  ) التوزيع النسبي إلجمالي تعويضات العاملين حسب النوع13شكل (
  

  

  
      

) من مجموع التعويضات على %73.5( اوالً بنسبةمحافظة بغداد جاءت اما على مستوى المحافظات  
  ).13المستوى الوطني كما في جدول (

  
  

  المحافظات) التوزيع النسبي إلجمالي تعويضات العاملين حسب 14شكل (
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   التجارةات إحصاءمديرية 

  المستلزمات السلعية 
المرتبة األولى  دينار، تصدرت محافظة بغداد مليار 3.7بلغ مجموع قيمة المستلزمات السلعية         
) بينما شكلت محافظة %5.8) ثم النجف بنسبة (%7.1) تليها محافظة البصرة بنسبة (%68.2بنسبة (

  .)16( جدولكما في  ،) من إجمالي قيمة المستلزمات السلعية%0.3صالح الدين اقل نسبة (
 القرطاسية بنسبة) تليها %68والكهرباء حيث بلغت ( اءوكانت اعلى نسبة من المصروفات على الم

 مجموعة الوقود)، فيما جاءت %5.3األخرى بنسبة ( ) والمستلزمات%8.4م ومهمات ()، ولواز14%(
  ) من إجمالي قيمة المستلزمات السلعية.%4.3راً بنسبة (يوالزيوت اخ

  
  

  حسب النوع لمستلزمات السلعية ل ) التوزيع النسبي15شكل (
  

 

  
  
 

 المستلزمات الخدمية  
تقارب دينار، شكلت محافظة بغداد نسبة  ) مليار(9ية بلغ مجموع قيمة المستلزمات الخدم        

النسبة هذه ) من %21.3وإن ( الوطني،) من اجمالي قيمة المستلزمات الخدمية على المستوى 70.1%(
   ).17، كما في جدول ()البصرة، بابل، ذي قار، النجفالمحافظات (كانت من حصة 

  
  

  المحافظاتب ) التوزيع النسبي للمستلزمات الخدمية حس16شكل (
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   التجارةات إحصاءمديرية 

  
من  )%24.4واإليجار التقديري أعلى نسبة ( )%75.6( شكلت إيجارات األبنية المدفوعة         

)، ثم اجور تنظيم وتدقيق الحسابات %32.9خدمات مصرفية بنسبة ( تليها مجموع االيجار التقديري،
 خدمات القانونية بنسبةوال)، %14.2المصاريف على االتصاالت العامة بنسبة ( و)، %23.8بنسبة (

ومن , )،%6.6(المصاريف األخرى (كالضيافة والتنظيف والحراسة) بنسبة من ثم تليها و)، 13.4%(
الصيانة أدنى نسبة خدمات حين شكلت المصاريف على  ) في%6مصاريف الدعاية واإلعالن (ثم 

  ) من إجمالي قيمة المستلزمات الخدمية.3.1%(
  

  

 النوعللمستلزمات الخدمية حسب  ) التوزيع النسبي17شكل (
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   التجارةات إحصاءمديرية 

 تعليمات مسح شركات التحويل املايل والصرافة

٢٠١٨لسنة 
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   التجارةات إحصاءمديرية 

    تعريفية بيانات األول: القسم
  يكتب اسم المحافظة، القضاء، الناحية 

  :  العنوان
ويدرج رقم  الحال،يثبّت العنوان حسب موقع الشركة وواقع 

  ل، البريد االلكترونيالموباي

  :  االسم التجاري للشركة
يذكر االسم التجاري للشركة مثلما موجود في إجازة التأسيس أو في 

  لوحة العرض في حالة وجوده.

  :  اسم صاحب الشركة
يذكر االسم الثالثي لصاحب الشركة أو الشخص المسؤول عن إدارة 

  الشركة رسمياً.

A1  رمز الوحدة اإلدارية  

  مز الوحدة اإلدارية المكون من خمسة مراتب حسب دليل الوحدات اإلدارية للتعداد وال يقبل الفراغ.يمثل ر

A2  تسلسل االستمارة  

  .إلى آخر استمارة لكل محافظة 1يدرج رقم االستمارة ويبدأ من رقم 

A3  رمز النشاط  

  كة (صيرفة).كان نشاط الشر إذا) 2(تحويل مالي) ويؤشر ( نشاط الشركةكان  إذا) 1يؤشر(

A4  البيئة  

  كان ريف. إذا) 2كان حضر ويؤشر ( ) إذا1يؤشر (

A5  عائدية االدارة  

ويكون لها ثالثة حقول القطاع الخاص يعود ألفراد وشركاء عراقيين أما القطاع األجنبي فيكون لغير العراقيين 
  والمختلط تكون أدارة (عراقية وأجنبية).

A6  اجلنس  

  .مديرها سواء ذكر او أنثى الشركة اويؤشر نوع الجنس لصاحب 

A7  العمر بالسنوات  

  يذكر عمر صاحب الشركة او مديرها رقماً دون ذكر المواليد.
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   التجارةات إحصاءمديرية 

A8  التحصيل الدراسي  

  حصل عليها صاحب الشركة ويكتب رمز الشهادة في الحقل المضلل. شهادة دراسيةتذكر أخر 

A9   املقابلة: نتيجة  
  

    :االستمارة من قبل الباحث الميداني حيث تدون النتائج كاآلتي تّدون نتيجة استيفاء بيانات

  تؤشر عندما يتم استيفاء كافة بيانات االستمارة من الشركة بنجاح.  :  تمت المقابلة  1

يذكر االسم التجاري للشركة مثلما موجود في إجازة التأسيس أو في   :  رفض المقابلة  2
  لوحة العرض في حالة وجوده.

تؤشر عندما ال يستطيع الباحث أجراء المقابلة كأن يرفض جميع   :  الشركة اسم صاحب  3
أفراد الشركة اإلدالء بالبيانات لعدم القناعة أو الخوف أو ألي سبب 

  أخر ويؤشر الحقل بعد أعادة المحاولة عدة مرات.

الشركة متوقفة بشكل   4
  مؤقت (أستمر)

نها توقفت خالل تؤشر عندما تكون الشركة موجودة مع األثاث ولك  :
 ة،الحاليوعادت لممارسة نشاطها لنفس السنة او للسنة  2018سنة 

نا أي ان سنة،علما ان فترة التوقف ال تقل عن شهر وال تزيد عن 
شهر وعملت لمدة شهر  11نأخذ بيانات عن الشركة حتى لو توقفت 

  واحد فتكون البيانات لمدة شهر.

مZغZلZقZZZZة  الشZZZZZZZZركZZZZة  5
(متوقفZZة نهZZائيZZاً) او 

  مهدمة

:    مغلقة: المبنى موجود ولكن قد تكون الشركة فارغة، أو قد
 .تكون معدة للبيع

  مهدمة: تؤشر عندما يتم التأكد من الوصول إلى الموقع
الصحيح للشركة لكن لم يجد مبنى في المكان أما بسبب الهدم 

  أو التدمير.

  

  البيانات تجمع من اإلدارة العامة فقط  مالحظة  

  ) انهي االستمارة.2،4ج (في حالة النموذ
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   التجارةات إحصاءمديرية 

A10  :(للسنة املاضية) هل توقفت الشركة عن العمل ألكثر من شهر  
  

 A11يؤشر بـ (نعم) ثم يجيب على الفقرة    2018إذا توقفت الشركة عن العمل لمدة شهر أو أكثر خالل سنة 
 . A12 وفي حالة لم تتوقف الشركة عن العمل يجيب بـ (ال) ثم ينتقل إلى سؤال

A11  :السبب الرئيسي للتوقف  
  

    يختار إجابة واحدة عن سبب توقف الشركة عن العمل.

A12  الكيان القانوني  

   في المربع المناسب الذي يتم اختياره المطابق (X) ضع عالمة

  شركة فردية   1

  (شخص واحد)

شركة تتألف من شخص واحد يكون مالكا للشركة ومسؤوالً   :
  عن جميع التزامات الشركة. مسؤولية شخصية وغير محدودة

  شركة مساهمة  2

  أشخاص فما فوق) 5(

شركة تتألف من عدد من األشخاص ال يقل عن خمسة اشخاص   :
يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين 
عن كافة االلتزامات المالية للشركة بمقدار القيمة االسمية لألسهم 

  التي اكتتبوا بها.

كZZZة المحZZZدودة الشZZZZZZZر  3
  شخص) 25-1(

تتألف الشركة من شخص واحد وال يزيد عدد األشخاص في   :
) خمسة 25الشركة المختلطة أو الشركة المحدودة الخاصة عن (

ً ويساهم هؤالء في أسهم الشركة ويتحملون  وعشرون شخصا
مسؤولية ديونها بالقيمة االسمية لألسهم التي ساهموا بها، أي ان 

ة الديون أو أي التزام آخر فإن مسؤولية المساهمين في حال
المساهمين برؤوس أموالهم فقط وحسب نسبة مساهمة كل منهم 

  في رأس المال.

الشركة ممكن تتكون من شخص واحد ويسمى شركة المشروع     مالحظة  
  الفردي وحتى تخضع لقانون الشركات تسمى شركة.

        

الشZZZZZZركة التضZZZZZZامنية   5
  شخص) 25-2(

من عدد ال يقل عن شخصين وال يزيد عددهم على شركة تتألف   :
خمسة وعشرين شخصاً، يكون لكل منهم حصة في رأس مال 

الشركة، ويتحملون على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير 
محدودة عن جميع التزامات الشركة، أي انه في حالة الديون 

  تمتد مسؤولية المساهمين الى أموالهم الخاصة.
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   التجارةات إحصاءمديرية 

A13  شاط:سنة بدء الن  

  تذكر السنة التي بدأت فيها الشركة ممارسة نشاطها

A14   (يسجل باأللف دينار عراقي) 2018رأس مال املستثمر يف الشركة حاليًا سنة:  

يقصد به كافة المبالغ المستثمرة في الشركة حالياً والتي يستخدمها لممارسة نشاطه وبضمنها (السرقفلية، وقيمة 
لمتداولة نقداً، القروض التي دفعتها الشركة للغير) تحسب ضمن رأس المال جميع الموجودات الثابتة وا

  .المستثمر

A15  :ملكية املبىن للشركة  
  

) في المربع وإذا كان إيجار 1إذا كانت الشركة ملك (صاحب الشركة أو أحد أوالده أو ورثته.. ) يضع رقم (
ن إيجار باالتفاق مع المالك أو بدون االتفاق ) في المربع وإذا كان أخرى (ملك للغير ومشغولة بدو2يضع (

  ) في المربع.3مع المالك، تجاوز دائرة حكومية، ... الخ) ضع (

A16  (تسجل القيمة باأللف دينار) االجيار التقديري للشركة يف حالة امللك او األخرى:  
   

إليجار المثل أي يكون  تقدر قيمة اإليجار في حالة كون مبنى الشركة ملك أو أخرى على أن تكون مساوية
 قريباً من اإليجارات المدفوعة في المنطقة لمثل هذا المبنى.

   ?هل تستخدم الشركة األجهزة التالية لتعزيز أعماهلا التجارية
 

A17  :هاتف  
  

) 2) ويؤشر على رمز (1) على رمز (xإذا كانت الشركة تمتلك هاتف أرضي داخل الشركة يؤشر عالمة (
  ) في حالة استخدام فاكس ويمكن تأشير أكثر من حقل.3أو أي هاتف نقال (ثريا) ويؤشر (للموبايل (نقال) 

A18  :حاسبة شخصية  
  

(التي تتكون من أجزاء شاشة، كيس، كي بورد ... الخ)  ة) المقابل للمنضدي1) على رمز (xيؤشر عالمة (
  ثنين أذا كان يملك كالهما.) المقابل للمحمولة أذا كان يملك الب توب ويؤشر اال2ويؤشر على رمز (

A19  :انرتنيت  
  

  ) في حالة عدم وجود انترنيت.2) في حالة وجود انترنيت ويؤشر على الرمز (1) على رمز(xيؤشر عالمة (
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A20  :هل لدى الشركة دفاتر حماسبية منتظمة  
  

هل تمتلك الشركة مجموعة دفاتر محاسبية يسجل فيها كافة المعامالت اليومية التي تقوم بها وسجالت االستاذ 
  من خالل المعامالت وحسابات ختامية وميزانية.

  :القسم الثاني
  2018عدد العاملين وأجورهم لسنة 

  

A-200   2018عدد العاملني وأجورهم لسنة  
  

العاملين الذين ال يستلمون أجور مثال ذلك صاحب يمثل عدد   :  عاملون بدون أجر  1
  الشركة او افراد اسرته أو شركائهم الذين يعملون بدون أجر.

يمثل مجموع عدد العاملين الذين يستلمون رواتب وأجور ومزايا   :  عاملون بأجر  2
  .2018نقدية من الشركة لسنة 

  

  دينار): تسجل القيمة باأللف( االجور والمزايا النقدية المدفوعة

األجور السنوية المدفوعة للعاملين وهي قيمة ما تدفعه الشركة نقداً الى العاملين من رواتب  مجموعوتمثل  
  .2018وأجور ومزايا (مكافئات نقدية) لقاء عملهم فيها لسنة 

  عدد املساهمني الكلي:  201

  يسجل عدد المساهمين الكلي وهم أصحاب الشركة.

  ني فيها:أصحاب الشركة العامل  202

  من أصحاب الشركة العاملين فيها فقط. 2018يذكر عدد العاملين المشتغلين خالل سنة 

  العاملون يف اإلدارة:  203

يقصد بذلك كافة العاملين الذين يعملون في (األمور الذاتية واإلدارية واألفراد وأقسام المتابعة والحقوق ...الخ) 
  من أصحاب الشركة المساهمين فيها. بضمنهم مدير الشركة في حالة كونه ليس 

  احلسابات:  204

يقصد بهم العاملون من ذو االختصاص في أقسام الحسابات والمالية والتدقيق وأعداد التسويات الحسابية وقوائم 
  .الرواتب واألجور والعاملون في كشوفات المشتريات والتحويل المالي وتصريف األموال
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  اخلدمات:  205

لمجموعة كافة العاملين الذين يؤدون خدمات لصالح الشركة ... كالمنظفين (على مالك ويدخل ضمن هذه ا
  .الشركة) وما شابه ذلك

  أخرى تذكر (حارس موظف يف الشركة .. اخل):  206

  أي عامل آخر يعمل في الشركة لم يذكر في الفقرات أعاله مثل حارس (على مالك الشركة). 

   -: 2018لصالح العاملين لسنة المزايا العينية ومساهمة الشركة 

)B - 200(   تسجل القيمة) دينار): ألفاملزايا العينية  

هي قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعاملين من (مأكل، ملبس، سكن، أجور الطبيب، هدايا في المناسبات، 
    .   2018 لسنةمتطلبات اجتماعية...الخ) 

  طعام:  221

تمنح للعاملين في الشركة ويحسب لجميع العاملين المشمولين وتقدر مجموع  تقدر كلفة الطعام، مياه الشرب التي
  . 2018القيمة النقدية للطعام لسنة 

  سكن:  222

 في حالة توفير سكن للعاملين من قبل صاحب الشركة تقدر قيمة اإليجار ولجميع العاملين المشمولين بالسكن 
  .2018وتقدر مجموع القيمة النقدية للسكن لسنة 

  مالبس:  223

في حالة توفير مالبس للعاملين غير مالبس العمل من قبل صاحب العمل تقدر مجموع القيمة النقدية وتحسب 
   .   2018لسنة  لجميع العاملين المشمولين

  نقل العاملني:  224

يمة قفي حالة توفير سيارات لنقل للعاملين من محل سكناهم الى الشركة، من قبل صاحب العمل تقدر مجموع ال
  .  2018لسنة النقدية وتحسب لجميع العاملين المشمولين

  :تذكر ىأخر  225

أي مزايا أخرى عينية غير مذكورة أعاله وليست نقدية تقدم للعامل من قبل صاحب الشركة مثالً معالجة طبية، 
ين لعاملين المشمولتذاكر سفر، هدايا، كارت موبايل ... الخ، تقدر مجموع القيمة النقدية لهذه المزايا لجميع ا

  . 2018لسنة 
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  تسجل القيمة الف دينار)( 2018مساهمة الشركة لصالح العاملين لسنة  

  ضمان اجتماعي:  241

  .2018لسنة  تمثل مجموع المبالغ التي تتحملها الشركة لصالح العاملين والمدفوعة إلى الضمان االجتماعي

  صحي: تأمني   242
  

  .2018ن قبل الشركة في الضمان الصحي للعاملين لديها لسنة يمثل مجموع المبالغ المدفوعة م

  تأمني على احلياة:  243

يمثل مجموع قيمة أقساط التأمين على الحياة التي تتحملها الشركة للتأمين على حياة العاملين لدى شركات 
   .2018التأمين لسنة 

  أخرى:  244

 .2018مساهمات أخرى للشركة غير مذكورة أعاله لسنة 

  :القسم الثالث-300 
  

)A -300(   (تسجل القيمة ألف دينار): 2018املستلزمات السلعية لسنة  

يقصد بها قيمة المصروفات على السلع ـ الوسيطة ـ المستخدمة في الشركة نتيجة ممارستها نشاطها... كقيمة 
  .2018المصروفات على الوقود والمحروقات الماء والكهرباء والقرطاسية وما شابه ذلك لسنة 

  وقود وزيوت:  )301(

قيمة كل المواد التي تشتريها الشركة الستخدامها كوقود (بنزين، كاز، زيوت المكائن ... الخ) للمكائن 
  .والمولدات الخاصة والسيارات المستخدمة ألغراض عمل الشركة

  لوازم ومهمات:  )302(

والمالبس وغيرها من المهمات الالزمة  تمثل شراء أجهزة أطفاء الحرائق ولوازم الحراسة والدفاع المدني
  .لتنفيذ النشاط

  قرطاسية:  )303(

  .هي المبالغ المصروفة على شراء القرطاسية التي استخدمت خالل السنة
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  مياه وكهرباء:  )304(

قيمة كذلك  ،يمثل قيمة المياه التي استهلكتها الشركة سواء لالستعمال أو التنظيف وتؤخذ القيمة من ورقة الماء
جور قائمة الكهرباء (الوطنية) المستخدمة خالل السنة مضاف اليها األجور المدفوعة عن استخدام الكهرباء أ

  .من المولدات المشتركة

  سلع أخرى:  )305(

أعاله (مواد تنظيف، مساحيق، غسيل، مواد زينة...  ةقيمة المواد األخرى التي تستخدمها الشركة غير المذكور
   . الخ)

   تسجل القيمة ألف دينار):( خدميةالمستلزمات ال

 2018تشمل كلفة الخدمات المؤداة من الغير والالزمة لتسهيل أعمال الشركة وتسجل مجموع القيم لسنة 
  :وهي

  استئجار أبنية:  )321(

أو إيجارات المخازن المستخدمة  الشركة،يمثل قيمة اإليجارات التي تدفعها الشركة خالل السنة مثالً أيجار 
  .الشركة ألغراض ممارسة نشاطها عدا األراضي الفضاء من قبل

  خدمات صيانة:  )322(

هي المبالغ المصروفة للغير عن صيانة موجودات الشركة (صيانة مباني، صيانة اآلالت والمعدات وسائل 
  .النقل والحاسبات الكترونية واألثاث) والمتمثلة بأجور العمل والمواد وغيرها

  شر وطبع:دعاية وإعالن و ن  )323(

 ور،األجدعاية للشركة تسجل أجور الدعاية في حالة دفع  ، تعملإذا كانت الشركة لديها نفقات دعاية وإعالن
... تسجل هذه  طبع كارتأو في حالة ووضع عليها اسم الشركة ورقم الهاتف  أو قلم وإذا عمل كيس (عالكة)

  .الدعايةالكلفة في حقل أجور 

  عامة:اتصاالت   )324(

 المبالغ المدفوعة خالل السنة عن (خدمات االنترنيت و البريد والبرق والفاكس والهاتف األرضي و جميع
  .كارتات الموبايل ....الخ) الخاصة بعمل الشركة

  قانونية:خدمات   )325(

تمثل األجور المدفوعة للمحامين مقابل استشارة قانونية أو دعوة قضائية أو وكالة أو ما يخص القانون وله 
  .القة بعمل الشركةع
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  خدمات مالية ومصرفية:  )326(

التي تدفعها الشركة مقابل الخدمات المالية يشمل هذا الحساب جميع مبالغ العموالت واألجور المصرفية 
أو (تصدير صك أو الحصول على صك) ففي الحالتين يدفع عمولة الى  فتح حساب والمصرفية مثل عمولة

باستثناء الفوائد ومصاريف االعتمادات (مثل  لكترونية مثل الفيزا كارد،المصرف أو عموالت الخدمات اال
  تحويل مبلغ الى الخارج). 

  أجور تنظيم وتدقيق احلسابات:  )327(

  .يشمل المبالغ المدفوعة للمحاسبين عن خدمات تنظيم وتدقيق الحسابات

  اخل:خدمات أخرى خدمات تنظيف ... خدمات حراسة ...  )328(

، أجور ، أجور حارس، أجور سيارة النفاياتالمدفوعة عدا ما ذكر أعاله مثل أجور ضيافة تمثل األجور
  ليس من العاملين على مالك الشركة. أو المنظف أن يكون الحارس  منظف، على

 )C 300 تسجل القيمة (ألف دينار)  2018) المصروفات التحويلية والمصروفات األخرى لسنة  

  الدخل:مسحوبات من أرباح أسهم موزعة /   )351(

  .المالهي عبارة عن قيمة األرباح الموزعة إلى المالكين مقابل حصصهم في رأس  

  املدفوعة:الفوائد   )352(

  .عن القروض المستلمة من قبل الشركة للسنوات السابقة 2018هي قيمة الفوائد المدفوعة سنة 

  إجيارات أراضي مدفوعة:  )353(

  .أرض فضاء او اراضي زراعية)قبلها (جار األراضي المستغلة من قيمة ما تدفعه الشركة عن أي

  اشرتاكات وانتماءات:  )354(

يمثل بدالت االشتراكات في الهيئات اإلقليمية والدولية، جمعيات، نقابات، اتحاد غرف التجارة كذلك االشتراك 
   .في المجالت والصحف واألدبيات الدورية األخرى

  تعويضات وغرامات:   )355(

ت مثال تعرض ،الوحدةهي المبالغ التي تدفعها الوحدة بدون الحصول على مقابل وهي غير مرتبطة بنشاط 
السيارة الخاصة بالشركة الى حادث واضطر الى دفع غرامة أو تعرضت الشركة المؤجرة الى ضرر، ودفع 

  صاحب الشركة غرامة أو تعويض عن الضرر. 
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  رسوم مهنية (إجازة عمل):  )356(

 الرسوم المدفوعة عن االنتساب المهنة أواألجور والرسوم التي تدفعها الشركة مقابل السماح لها بممارسة قيمة 
  أو أي جهة أخرى. الغرف التجارية  البنك المركزي أوإلى 

  رسوم طابع:  )357(

   . قيمة الرسوم التي تدفعها الشركة مقابل خدمة تحصل عليها من الحكومة (أجور الطوابع)

  املتحققة:ضرائب الدخل عن األرباح   )358(

   .السابقة عن أرباح الشركة وفق تعليمات قانون ضريبة الدخل المدفوعة للسنةقيمة الضرائب المباشرة 

  رسوم وضرائب أخرى:  )359(

    .قيمة أي ضريبة أخرى تدفعها الشركة لم تذكر أعاله

  أقساط التامني:  )360(

فعها صاحب الشركة إلى شركة التامين مقابل التامين على موجودات عبارة عن األقساط السنوية التي يد
   .الشركة

  منح وتربعات مدفوعة:  )361(

   .مواكب ام،األيتهي قيمة المنح والهدايا والتبرعات التي تقدمها الشركة للغير بدون مقابل تبرع للفقراء، دار 

  خسائر رأمسالية:  )362(

موجوداتها الثابتة بأسعار اقل من قيمتها  أو ضرر في ركة نتيجة بيععبارة عن الخسائر التي تتحملها الش
  .الدفترية

  أخرى تذكر:  )363(

(أي مصاريف  مثل مصاريف سنوات سابقة2018السابقة أي مصاريف أخرى، تدفعها الشركة خالل السنة 
متأخرة، ايجار متأخر  مثل ورقة كهرباء متأخرة، فوائد 2018لسنوات سابقة لم تدفعها الشركة وتم دفعها سنة 

   .. الخ).
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  :القسم الرابع
(A 400)   تسجل القيمة (ألف دينار) 2018اإليرادات لسنة  

  العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت األجنبية:  )401(

لتي يتم الحصول عليها عن عمليات بيع وشراء العمالت االجنبية التي تقوم بها شركات اهي العموالت  
   .الصرافة

  عموالت مستلمة عن عمليات التحويل املايل:  )402(

   موال من شخص الى آخر.حويل األتيقصد بها العموالت المستلمة عن عمليات 

  ايرادات األنشطة األخرى:  )403(

ويقصد بها قيمة اإليرادات المتحققة في الشركة نتيجة ممارستها لألنشطة الثانوية غير نشاطها الرئيسي مثل 
   .رتات والخطوط والبطاقات الذكية ... الخ)(بيع الكا

(B 400)  وتسجل القيمة (الف دينار) 2018االيرادات التحويلية واإليرادات األخرى لسنة  

  أرباح أسهم مقبوضة:  )411(

هي عوائد استثمارات الشركة في األسهم والسندات التي تمتلكها الشركة في الشركات المساهمة األخرى لسنة 
2018.  

  فوائد مقبوضة:  )412(

   .قيمة الفوائد التي تستلمها الشركة من المصارف لقاء الودائع التي تمتلكها

  مقبوضة:إجيارات أراضي   )413(

   .قيمة اإليرادات التي تستلمها الشركة كبدل أيجار لألراضي الفضاء التي تمتلكها الشركة او االراضي الزراعية

  تعويضات التأمني املقبوضة:  )414(

   .ة التعويضات المستلمة من شركات التأمين في حالة حصول حادث للشركة او الشركة خالل السنة الماضيةقيم

  حتويالت ومنح جارية مقبوضة:  )415(

   .قيمة اإليرادات التي تستلمها الشركة من جهات أخرى، كمنح أو تبرعات للشركة خالل السنة الماضية
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  أرباح رأمسالية أخرى:  )416(

   .رباح المتحققة للشركة في حالة بيع األصول الثابتة بأعلى من قيمتها الدفترية خالل السنة الماضيةقيمة األ

  إيرادات أخرى تذكر:  )417(

  قيمة أي إيرادات غير مذكورة أعاله، ومن ضمنها:

يشمل هذا الحساب اإليرادات المستحصلة خالل السنة والتي تعود   :  إيرادات سنوات سابقة
ة ولم يجري احتسابها في حينه وقد تم تحصيلها أو اكتشافها لسنوات سابق

  .2018سنة الحقاً مثل أرباح وفوائد لسنوات سابقة .. الخ واستالمها 

يشمل هذا الحساب اإليرادات التي تحصل عليها الوحدة بصورة   :  إيرادات عرضية
عرضية نتيجة مزاولتها للنشاط والتي ليس لها صفة االستمرار مثالً 

مات مستلمة، تعويضات مستلمة من الجهات الحكومية أو غير غرا
الحكومية عن العمليات اإلرهابية، .....الخ  المستلمة خالل السنة 

  .2018الماضية 

  :القسم اخلامس
(A- 500)  تسجل القيمة الف دينار(  2018التغير في االصول المالية خالل السنة(  

  
  .وق المستحقة لدى الشركةوهي التغير في الحق التغري يف االصول:

  

  مدينون (عمالء):  )501(

يشمل الحقوق التي تعود للشركة ولدى جهة اخرى عن النشاط المالي واألنشطة االخرى التي مارستها الشركة 
في  بيع عمالت أجنبية باآلجلالقروض التي تدفعها الشركة للعمالء أو مثل  2018خالل العام السابق 

وتسجل في العمود األول، وتسجل قيمة ، 31/12/2017مة التي سجلت في وهي نفس القي 1/1/2018
حسب ، أما العمود الثالث يكون 31/12/2018القروض في العمود الثاني وهي تخص القروض بتاريخ 

 المعادلة 

 )1 عمود( السنة بداية –) 2) = نهاية السنة (عمود3(عمود 
 

  

  

بعضها خالل السنة لذلك يكون من المحتمل ان تضاف قروض أخرى ويسدد   مالحظة
  ) مجموع ما تبقى من القروض.2عمود (

   
 



 ٢٧ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

  التغري يف ارصدة النقدية لدى البنوك والصندوق:  )502(
 

  هي مجموع التغير في األرصدة النقدية المتداولة لدى   البنوك.  :  أرصدة نقدية لدى البنوك

 في خزائنلنقدية المتداولة هي مجموع التغير في األرصدة ا  :  أرصدة نقدية يف الصندوق
  الشركة.

 

يجب ان نحول األرصدة الى عملة محلية في حالة كونها عملة اجنبية ويتم   مالحظة  
  االعتماد في التحويل على سعر الصرف في السوق.

 

  اصول مالية اخرى:  )503(
  

 هي عبارة عن االصول المالية (عدا النقد) مثل االسهم والسندات الثابتة 

عبارة عن األسهم التي تقوم الشركة بشرائها من شركات أخرى وتستلم مقابلها   :  األسهم
أرباح (امتالك األسهم في الشركات األخرى تعتبر شراكة وتتحمل الربح والخسارة 

  على أرباح). وتحصل

 :السندات من نوعين هناك  :  السندات 

 ل السندات التي تشتريها الشركة كحقوق ملكية وفي هذه الحالة تدخ
الشركة شريك وتختلف عن األسهم من حيث استالمها فوائد ثابتة فقط بدل 

  .األرباح وال تتحمل الخسارة
  السندات التي بموجبها تقرض الشركة جهة أخرى مثالً ان تقدم الشركة

قرض للحكومة مقابل فوائد (مثالً تدفع الشركة قرض الى الحكومة أو أي 
 فوائد.جهة أخرى وتستلم سند وتأخذ مقابلها 

  

(B- 500) تسجل القيمة الف دينار(  2018 التغير في الخصوم المالية خالل سنة( 

 .وهي التزامات الواجب دفعها من قبل الشركة للغير سواء كانت طويلة األجل او قصيرة األجل اخلصوم:

  حقوق الشركاء:  )511(

عند التأسيس  رأس المال المدفوع «تشمل حقوق الملكية وهي عبارة عن حقوق مالكي الشركة التي تشمل 
واالحتياطات » وفي حالة تمت إضافة الى راس المال في السنوات الالحقة يسجل رأس المال بعد اإلضافة

  .»الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة األرباح الغير موزعة أو«التي تشمل 

 وتسجل  31/12/2017الموجودة في وهي نفس القيمة  1/1/2018أي ان حقوق الشركاء في بداية السنة في 

  الخسائر المتراكمة –حقوق الشركاء = رأس المال المدفوع + األرباح الغير موزعة 



 ٢٨ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

  .31/12/2018وفي عمود نهاية السنة تسجل حقوق الشركاء في 

  المصاريف = األرباح (إذا كانت القيمة بالموجب) –اإليرادات   مالحظة  

  كانت القيمة بالسالب) إذاالمصاريف = الخسائر ( –اإليرادات 

  

  الدائنون (عمالء):  )512(

يشمل االلتزامات المترتبة على الشركة تجاه جهة خارجية اخرى عن النشاط الجاري واالنشطة االخرى مثل 
مثالً استالم الشركة لقرض من جهة  فوائد مستحقة(، الخ)  .مثل ورقة كهرباء، ايجار،  . مصاريف مستحقة(

   .، تعويضات غير مدفوعة ..... الختسديد الفوائد) معينة ولم يتم 

  :2018قيمة املوجودات الثابتة لسنة   )513(

هي عبارة عن كل ما تملكه الشركة من الموجودات الثابتة لغرض أستخدمها في ممارسة النشاط بشكل دائم 
  جودات أخرىالمعدات، أثاث وأجهزة المكتب، وسائط النقل، مو واآلالت مثل األراضي، المباني،

  :وتشمل الموجودات الثابتة ما يلي
وهي المساحات الفارغة من األراضي وتشمل قيمة شراء األرض   :  األراضي  601

  ورسوم التسجيل لغاية تسجيلها باسم الشركة.

يقصد بها كافة ما تم إنشاءه على ارض مملوكة أو تم شراءه جاهزاً من   :  املباني  602
  وما شابه) التي تمتلكها الشركة.لمسقفات (مخازن االمباني و

يقصد بها اآلالت والمعدات التي تساهم بشكل مباشر او غير مباشر في   :  اآلالت واملعدات  603
 لمياه،االعملية اإلنتاجية وتتضمن (مكائن العملة، مولدات، فلتر لتصفية 

  ...الخ)

النارية كذلك عربات وهي عبارة عن السيارات أو الدراجات الهوائية أو   :  وسائل نقل  604
النقل .. إذا كانت جميعها مستخدمة ألغراض العمل في الشركة وتكون 

  مملوكة للشركة.

يشمل جميع النفقات الخاصة بشراء او صنع او تحوير العدد واألدوات   :  عدد وقوالب  605
  والقوالب التي تؤدي خدمات لعمليات اإلنتاج او الصيانة.

  :احلاسبات واألجهزة الكرتونيةاألثاث وأجهزة املكتب،   606

ويقصد باألثاث وأجهزة المكتب (الكراسي والمناضد والشراشف       
واالفرشة واللوحات والساعات الجدارية والديكورات والمكاتب 

الخ مما يوجد في  …التبريدوالخزائن والثالجة والتلفزيون وأجهزة 
لفة شراء اما الحاسبات واألجهزة االلكترونية فتمثل (ك )،الشركة



 ٢٩ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

الحاسبات االلكترونية والحاسبات المحمولة واألجهزة الملحقة بها مثل 
، كيبورد، ..... الخ) وأجهزة االستنساخ UPS(مكائن الطباعة، ماوس، 

  واالتصاالت.

 يراديةإلالنفقات ا  607
  املؤجلة

يمثل صافي المبالغ التي تنفقها الشركة من أجل الحصول على خدمات   :
كثر من فترة مالية مثل (ديكورات وقواطع ونفقات تستفيد منها أل

  التأسيس ... الخ).

  أي موجودات عدا ما ذكر أعاله.  :  موجودات أخرى  608

  

  العمر اإلنتاجي:  

) 8) ، عمود (1عمود ([) أي تصبح قيمة 1اذا انتهى العمر اإلنتاجي للموجود الثابت تصبح القيمة الدفترية (
  .)ساوي (صفر) ي7) ، عمود (1تساوي ( ]

  العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة:  

 10سنوات، وسائل نقل =  10سنة، اآلالت والمعدات =  25(األراضي = ال يوجد عمر انتاجي، المباني =  
سنوات، الحاسبات واألجهزة االلكترونية  10سنوات، األثاث وأجهزة المكتب =  5سنوات، عدد وقوالب = 

  . سنوات) 5سنوات، موجودات أخرى =  5رادية المؤجلة = يسنوات، النفقات اإل 10=

  :)١(عمود  ١/١/٢٠١٨القيمة الدفرتية كما يف   

مقيمة بكلف شرائها في سنة الشراء مطروحاً منها االندثار  1/1/2018تمثل مجموع قيم األصول الثابتة في 
  . 1/1/2018المتراكم لغاية 

   الندثارنسبة ا× االندثار السنوي =   سعر الشراء 

   عدد السنوات× االندثار المتراكم = االندثار السنوي

  1/1/2018المتراكم لغاية  االندثار-القيمة الدفترية = سعر الشراء 

  

           

دينار حتسب  1,000,000سنوات بسعر  5يف حالة شراء مبىن قبل   
  القيمة الدفرتية كاآلتي:

  

  

 مثال



 ٣٠ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

  سبة االندثارن× سعر الشراء   االندثار السنوي = 

 =1,000,000 × 4% ⇐ 40,000  

  عدد السنوات× االندثار المتراكم = االندثار السنوي 

  200,000 ⇐سنوات  5×  40,000= 

  1/1/2018االندثار المتراكم لغاية -القيمة الدفترية = سعر الشراء 

=1,000,000 - 200,000 ⇐ 800,000  

  نسب االندثار:  

، عدد %) 10 (، وسائل نقل  10%) (اآلالت والمعدات ، ) %4 (المباني  ،)ليس لها اندثار (األراضي 
، النفقات  )%10( ، الحاسبات واألجهزة االلكترونية10%)  (، األثاث وأجهزة المكتب %) 20 (وقوالب

  .)%  (20موجودات أخرى )20%( االيرادية المؤجلة

    اتمالحظ  

) (كلفة 1الدفترية في عمود ( األراضي ال يحسب لها اندثار لذلك تكتب القيمة  �  
) اندثار العام الحالي تساوي 7الشراء األصلية) لألرض وتكون قيمة عمود (

  (صفر).

) دينار 1تثبت القيمة الدفترية لألصول المنتهية أعمارها ومستمرة بالعمل (  �  
  ويكون اندثار العام الحالي لها يساوي (صفر).

) وال يمكن إن تكون صفر أو اقل 1مكن تكون (القيمة الدفترية في بداية العام م  �  
  أي ال يمكن إن تكون بالسالب.

  في حالة ال توجد سجالت تسجل القيمة بسعر الشراء االصلي.  �  

  .في حالة كون الشركة تمتلك موجودات ثابتة تم شراؤها في سنوات مختلفة  �  

عن  مثالً: يمتلك أكثر من سيارة وكل سيارة تم شراؤها في سنة تختلف
السيارات األخرى فتحسب القيمة الدفترية لكل منها على انفراد ثم تجمع 

  ).1وتوضع في عمود (

  

 



 ٣١ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

  اإلضافات الرأمسالية خالل العام:  

هي قيمة األصول الثابتة المشتراة خالل العام محلية أو مستوردة جديدة أو مستعملة وهي تمثل اإلضافات التي 
مستعمل عمود  ) أو2عمود ( ختلفة للموجودات الثابتة مع تحديد ما هو جديدحصلت خالل السنة في األنواع الم

) مثالً شراء سيارة أو أثاث أو ارض أخرى يستفيد منها 4مستورد عمود ( ) بالنسبة للموجودات المحلية أو3(
عملة تالمرفق السياحي .... الخ. مع مالحظة إن األرض تكون محلية جديدة فقط وال يمكن إن تكون محلية مس

  أو مستوردة.

  : 2018خالل العام) 6(أو مستبعدة عمود  )5(موجودات مباعة عمود   

يقصد بها ما يباع أو يشطب أو يستهلك من الموجودات الثابتة بأنواعها محسوبة بالقيمة الدفترية عند البيع أو  
  الشطب.

  ):7(اندثار العام احلايل (االندثار السنوي) عمود   

اقص في قيمة الموجود نتيجة االستهالك أثناء التشغيل او نتيجة عوامل السوق ...الخ خالل هو عبارة عن التن
  السنة ويحسب من خالل المعادلة التالية:

  نسبة االندثار) × 1اندثار العام الحالي = عمود (

   1/1/2018ويحسب من خالل النسب الواردة في النظام المحاسبي الموحد في القيمة الدفترية في 

  ):8عمود ( 31/12/2018لقيمة الدفرتية يف ا  

  :وهي تمثل الرصيد في نهاية العام حسب المعادلة أدناه

8 = 1+2+3+4-5+6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٢ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

  

  



 ٣٣ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

  

  

 

 

 

 



 ٣٤ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

 



 ٣٥ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

 



 ٣٦ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

 

 



 ٣٧ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

 

 



 ٣٨ 

   التجارةات إحصاءمديرية 

 

 



جدول (1)

النسبة  %عدد المنشاتالمحافظة
قيمة راس المال المستثمر  في الشركة 

القيمة ( الف دينار)
النسبة%

301.714,550,0001.1كركوك

120.76,000,0000.4ديالى

1,32273.71,064,864,79479.6بغداد

452.529,045,2002.2بابل

522.925,550,0001.9كربالء

181.010,532,3750.8واسط

90.54,100,0000.3صالح الدين

844.742,120,0003.2النجف

130.76,510,0000.5القادسية

311.715,500,0001.2المثنى

462.523,129,0141.7ذي قار

372.123,000,0001.7ميسان

955.372,302,4395.4البصرة

1,7941001,337,203,822100المجموع

عدد منشات التحويل المالي والصرافة وراس المال المستثمر حسب المحافظة لسنة 2018
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جدول (2)

المجموعشركة تضامنيةشركة محدودةشركة مساهمةفرديةالمحافظة

0030030كركوك

0012012ديالى

459394553691,322بغداد

4500045بابل

5200052كربالء

1161018واسط

41409صالح الدين

72111084النجف

0031013القادسية

1030031المثنى

13131146ذي قار

3700037ميسان

392252995البصرة

733505924191,794المجموع

 عدد منشات التحويل المالي والصرافة حسب الكيان القانوني لسنة 2018
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جدول (3)

محمولة منضدية

30003030كركوك

12011110ديالى

1,313041,2701,292بغداد

45004545بابل

52005252كربالء

18001618واسط

90099صالح الدين

84018382النجف

13001113القادسية

31023131المثنى

46004542ذي قار

32302936ميسان

93049294البصرة

1,7783121,7241,754المجموع

* التتوفر أي بيانات عن الهاتف األرضي

عدد المنشات حسب استخدامها لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت والمحافظة لسنة 2018

فاكسهاتف محمول المحافظة
الحاسبة الشخصية

االنترنيت

41



جدول (4)

اخرىايجارملك

030030كركوك

111012ديالى

91,31301,322بغداد

441045بابل

151052كربالء

018018واسط

0909صالح الدين

480084النجف

112013القادسية

426131المثنى

046046ذي قار

730037ميسان

1480195البصرة

451,74721,794المجموع

 عدد المنشات حسب ملكية المنشاة والمحافظة لسنة 2018

المجموعالمحافظة
ملكية مبنى الشركة
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جدول (5)

المجموعماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعداديةمتوسطةابتدائييقرا ويكتبامي
000071470028ذكور

0000020002اناث

000071670030المجموع

00008220012ذكور

0000000000اناث

00008220012المجموع

409414611683326211,159ذكور

000039011644163اناث

409418511694930251,322المجموع

000058242140ذكور

0000203005اناث

000078272145المجموع

00001010250247ذكور

0000104005اناث

00001110290252المجموع

000041130018ذكور

0000000000اناث

000041130018المجموع

0000306009ذكور

0000000000اناث

0000306009المجموع

0001725461181ذكور

0000003003اناث

0001725491184المجموع

 توزيع المسؤولين عن ادارة الشركة حسب التحصيل الدراسي والنوع االجتماعي والمحافظة لسنة 2018

المحافظة
التحصيل العلمي

الجنس

كركوك

ديالى

بغداد

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين

النجف
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جدول (5)

المجموعماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعداديةمتوسطةابتدائييقرا ويكتبامي

 توزيع المسؤولين عن ادارة الشركة حسب التحصيل الدراسي والنوع االجتماعي والمحافظة لسنة 2018

المحافظة
التحصيل العلمي

الجنس

00004170012ذكور

0000100001اناث

00005170013المجموع

000047140126ذكور

0000203005اناث

000067170131المجموع

000079190237ذكور

0000072009اناث

0000716210246المجموع

0000511180034ذكور

0000003003اناث

0000511210037المجموع

01011420530089ذكور

0000006006اناث

01011420590095المجموع

41962242241,06729281,592ذكور

000045914044202اناث

41962692331,20733321,794المجموع

المثنى

ذي قار

ميسان

البصرة

المجموع

القادسية
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جدول (6)

فاكثر 6566-6061-5556-5051-4546-4041-3536-3031-26فاقل  25

034343730128ذكور

00100010002اناث

035343830130المجموع

000143310012ذكور

00000000000اناث

000143310012المجموع

41591291721932101724756171,159ذكور

443391326821900163اناث

82021681852192181935656171,322المجموع

1554125331140ذكور

02011010005اناث

1755135431145المجموع

0414695270047ذكور

02111000005اناث

06157105270052المجموع

001562400018ذكور

00000000000اناث

001562400018المجموع

01120320009ذكور

00000000000اناث

01120320009المجموع

المجموع

توزيع المسؤولين عن ادارة الشركة حسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي والمحافظة لسنة 2018

الجنسالمحافظة
فئات العمر

كركوك

ديالى

بغداد

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين
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جدول (6)

فاكثر 6566-6061-5556-5051-4546-4041-3536-3031-26فاقل  25
المجموع

توزيع المسؤولين عن ادارة الشركة حسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي والمحافظة لسنة 2018

الجنسالمحافظة
فئات العمر

31115118161340081ذكور

00020100003اناث

31115138171340084المجموع

000152111112ذكور

00001000001اناث

000162111113المجموع

042356320126ذكور

02120000005اناث

063556320131المجموع

0713511730037ذكور

11212020009اناث

1834711930046المجموع

147843430034ذكور

02001000003اناث

167853430037المجموع

011181310131490189ذكور

01130100006اناث

012191610141490195المجموع

92091972322652822358358221,592ذكور

5534523321025900202اناث

142622422552972922609258221,794المجموع

القادسية

المثنى

ذي قار

ميسان

البصرة

المجموع

النجف
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جدول (7)

البصرةميسانذي قارالمثنىالقادسيةالنجفصالح الدينواسطكربالءبابلبغدادديالىكركوك

198700000000000101

199200000000000101

19930013000000000013

19940039000000000443

19971021000001000225

19990160000001000264

2000211242010203424145

2001009010000011113

200210000000000012

200300400000000004

200400401000000005

20050013000010001015

2006009000000100111

2007009100000000111

20080013100000000014

20090030000000000030

20100013110010010017

20110034000010500040

20121098510083410016146

201316422791910311484627348

2014764082119642847231833584

20152014247102103313187

20160026130140002037

20170013000160001021

20180013000010003017

3012132245521898413314637951794المجموع

عدد المنشات حسب بدء ممارسة النشاط والمحافظة لسنة 2018

السنة
المحافظة

المجموع
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جدول (8)

المجموعاخرىصيانةامني

00000كركوك

21102ديالى

26017926بغداد

10101بابل

00000كربالء

10101واسط

84228صالح الدين

31203النجف

00000القادسية

00000المثنى

00000ذي قار

00000ميسان

31203البصرة

447261144المجموع

عدد الشركات المتوقفة
السبب الرئيسي  للتوقف

عدد المنشات المتوقفة الكثر من شهر وسبب التوقف حسب المحافظة لسنة 2018

المحافظة
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جدول (9)

المجموعأجنبيخاصالمجموعالنعم

3003030030كركوك

1201212012ديالى

1,31841,3221,31841,322بغداد

4504545045بابل

5205252052كربالء

1801818018واسط

909909صالح الدين

8318484084النجف

1301313013القادسية

3103131031المثنى

4514646046ذي قار

3703737037ميسان

9509595095البصرة

1,78861,7941,79041,794المجموع

توزيع المشات حسب امتالكها للدفتر المحاسبي وعائدية االدارة حسب المحافظة لسنة 2018

المحافظة
عائدية  االدارةهل لدى الشركة دفاتر محاسبية
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جدول (10)

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

10000000101كركوك

10000000101ديالى

9909000001080108بغداد

10000000101بابل

51000000516كربالء

13000000013013واسط

60100000707صالح الدين

21010000022022النجف

10000000101القادسية

40000000404المثنى

10000000101ذي قار

10300000404ميسان

40000010505البصرة

158114000101731174المجموع

عدد العاملين بدون أجر حسب أصناف العاملين والمحافظة لسنة 2018

اخرىالخدماتالحسابات
المحافظة

المجموع االدارة
المجموع
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جدول (11)

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

80240000032032كركوك

11100000011112ديالى

1,11260695393901701,863991,962بغداد

180541001073174بابل

321530200087188كربالء

60200000026026واسط

10040000014014صالح الدين

44368351101187125النجف

40110000015015القادسية

140211000035136المثنى

460490000095095ذي قار

70450000052052ميسان

653917605016710177البصرة

1,377681,135515212402,5881202,708المجموع

 عدد العاملين  بأجر حسب أصناف العاملين والمحافظة لسنة 2018

المحافظة
المجموعاخرىالخدماتالحساباتاالدارة

المجموع
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جدول (12)

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

90240000033033كركوك

12100000012113ديالى

1,21160704393901701,971992,070بغداد

190541001074175بابل

372530200092294كربالء

190200000039039واسط

16050000021021صالح الدين

65369351101407147النجف

50110000016016القادسية

180211000039140المثنى

470490000096096ذي قار

80480000056056ميسان

693917606017210182البصرة

1,535691,149515212502,7611212,882المجموع

 عدد العاملين ( بأجر ، بدون أجر ) حسب أصناف العاملين والمحافظة لسنة 2018

المحافظة
المجموعاخرىالخدماتالحساباتاالدارة

المجموع
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اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

23,900073,9000000097,800097,80011,70516,740126,245كركوك

48,4593,00000000048,4593,00051,4591208,42860,007ديالى

6,269,112143,5313,570,70815,452153,232064,812010,057,864158,98310,216,847339,9301,236,71811,793,495بغداد

120,6000326,5800002,4000449,5800449,5806,75056,362512,692بابل

182,0024,200246,65206,600000435,2544,200439,45417,95149,333506,738كربالء

23,520082,92000000106,4400106,4403012,084118,554واسط

31,92009,0000000040,920040,9201,7205,75448,394صالح الدين

212,0507,920342,4808,40030,50008,4000593,43016,320609,7509,01562,758681,523النجف

14,63444,8590000059,493059,49306,48565,978القادسية

56,220082,38000000138,6000138,6008,51522,176169,291المثنى

272,400269,60000000542,0000542,000033,696575,696ذي قار

28,2020217,50000000245,7020245,702036,720282,422ميسان

317,58515,500486,53031,62020,270018,7200843,10547,120890,225124,03882,6411,096,904البصرة

7,600,604174,1515,753,10955,472210,602094,332013,658,647229,62313,888,270519,7741,629,89516,037,939المجموع

المحافظة

قيمة الرواتب واالجور المدفوعة
المزايا 
العينية

مساهمة 
الشركة 
لصالح 
العاملين

اجمالي 
تعويضات 
العاملين

المجموعاخرىالخدماتالحساباتاالدارة

مجموع قيمة 
الرواتب 
واالجور 
المدفوعة

القيمة (الف دينار)

قيمة اجمالي تعويضات العاملين حسب المحافظة لسنة 2018 جدول (13)
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جدول (14)

القيمة ( الف دينار )

المجموعأخرى نقل العاملينمالبسسكنطعامالمحافظة

11,30500040011,705كركوك

6000600120ديالى

301,0680038,347515339,930بغداد

1,800002004,7506,750بابل

17,951000017,951كربالء

00003030واسط

1,1200060001,720صالح الدين

7,955009601009,015النجف

000000القادسية

7,7700074508,515المثنى

000000ذي قار

000000ميسان

116,5386,00001,5000124,038البصرة

465,5676,000042,4125,795519,774المجموع

 قيمة المزايا العينية حسب المحافظة لسنة 2018
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جدول (15)

القيمة ( الف دينار )

المجموعاخرى تأمين على الحياة  تأمين صحي  ضمان اجتماعيالمحافظة

16,74000016,740كركوك

8,4280008,428ديالى

1,236,7180001,236,718بغداد

56,36200056,362بابل

49,33300049,333كربالء

12,08400012,084واسط

5,7540005,754صالح الدين

62,75800062,758النجف

6,4850006,485القادسية

22,17600022,176المثنى

33,69600033,696ذي قار

36,72000036,720ميسان

82,3410300082,641البصرة

1,629,595030001,629,895المجموع

 قيمة مساهمة المنشاة لصالح العاملين حسب المحافظة لسنة 2018
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جدول (16)

القيمة ( الف دينار )

المجموع أخرى (مواد تنظيف ... الخ) ماء , كهرباء قرطاسية لوازم ومهمات وقود وزيوتالمحافظة

1,2503002,67224,68840529,315كركوك

701,3151,13710,53015013,202ديالى

30,505140,012273,4441,922,407139,8192,506,187بغداد

20,34239,92140,22956,5085,755162,755بابل

13,36025014,99661,6021,95592,163كربالء

6004,2203,33422,16685031,170واسط

5,8001,0027854,665012,252صالح الدين

29,76012,49032,329130,5688,410213,557النجف

2,0204,7162,96014,41222524,333القادسية

1,0652,6393,59818,84360726,752المثنى

17,20042,26042,54359,5156,150167,668ذي قار

18,23521,69033,29050,7209,870133,805ميسان

16,11539,20862,877123,46119,412261,073البصرة

156,322310,023514,1942,500,085193,6083,674,232المجموع

 قيمة المستلزمات السلعية حسب المحافظة لسنة 2018
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االيجار التقديري 
 للشركات

المجموع استئجار مباني

110,650110,6503,5844,19315,40312,9958,81228,8058,74182,533كركوك

1,00024,60025,6004201,3953,5327,0002,87613,5091,38030,112ديالى

24,0368,604,4118,628,448149,429334,054776,679844,7412,244,0861,488,100473,9546,311,042بغداد

24,000782,747806,74710,03258,854110,1628,01797,188107,9007,473399,626بابل

4,800352,500357,3007,10012,48631,66054,5702,47364,1173,345175,751كربالء

50,67850,67804,9697,39211,3405,54119,9232,94952,114واسط

18,99018,9905501,6681,2296,65014,0218,03076532,913صالح الدين

28,100598,120626,22028,0704,05551,050130,94013,671114,6407,310349,736النجف

8,00032,90040,9009804,26212,6476,6758,91214,26513,79061,531القادسية

14,50081,17595,6753,61549018,77511,5009,49832,7302,81579,423المثنى

691,200691,2008,12560,732120,3907,78077,085116,8106,745397,667ذي قار

74,800241,200316,00026,70015,62536,51030,10098,94444,3608,275260,514ميسان

3,734,560563,4654,298,02538,29535,91295,10877,050377,97989,28059,630773,254البصرة

3,913,79612,152,63616,066,433276,900538,6951,280,5371,209,3582,961,0862,142,469597,1729,006,216المجموع

المحافظة

قيمة االيجار
خدمات 
صيانة

 دعاية 
وإعالن , 
نشر وطبع

 اتصاالت 
عامة

المجموع
اجور تنظيم 

وتدقيق 
الحسابات

 اخرى (الضيافة 
, التنظيف , 
الحراسة )

 خدمات 
قانونية

 خدمات 
مصرفية

القيمة ( الف دينار )

قيمة المستلزمات الخدمية حسب المحافظة لسنة 2018جدول (17)
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المحافظة

 أرباح أسهم 
موزعة 

مسحوبة من 
الدخل

 الفوائد 
المدفوعة

 
إيجارات 
أراضي 
مدفوعة

 اشتراكات 
وانتماءات

 تعويضات 
وغرامات

 رســوم 
مهـنية (إجازة 

عمــل)

 رسوم 
طابع

 ضرائب الدخل 
عن األرباح 

المتحققة

المصروفات 
رسوم 

وضرائب أخرى

أقساط 
التأمين

 منح وتبرعات 
مدفوعة

 خسائر 
رأسمالية

 أخرى 
(مصاريف 

سنوات سابقة)
المجموع

000047,9003,6500270,0004,7000000326,250كركوك

00007,02562,9500011,15008,2000089,325ديالى

08580163,7261,593,5084,746,16473,6804,719,0763,214,03952,7942,853,3821,951,40917,69219,386,328بغداد

00003,526226,16716,709144,70719,3553,52881,84004,321500,153بابل

0003,6000244,5001,000193,87017,7000118,80000579,470كربالء

000010,00036,0000104,87647,48702,72500201,088واسط

01,2000020,2005,100011,32520,0000150100058,075صالح الدين

00030,1602,350199,8509,000236,80012,50007,15023,50060521,370النجف

000070126,0002034,89650,796018,3002,4003,744136,857القادسية

6,50000200155,000072,8491,500018,61500254,484المثنى

0003,6003,600234,15017,050153,63719,7503,60086,60004,410526,397ذي قار

00000185,000045,35093,000015,10000338,450ميسان

6,0000001,795184,1505,940167,50797,6674,13014,3555,171475487,190البصرة

12,5002,0580201,1061,690,6056,308,681123,3996,154,8933,609,64464,0523,225,2171,982,58030,70223,405,437المجموع

القيمة ( الف دينار )

جدول (18) قيمة المصروفات التحويلية والمصروفات األخرى حسب المحافظة لسنة 2018
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جدول (19)

القيمة ( الف دينار )

المحافظة
العموالت المستلمة عن بيع 

وشراء العمالت األجنبية
 عموالت مستلمة عن 
عمليات التحويل المالي

 أيرادات األنشطة الثانوية (بيع 
كارت ، خط ، بطاقة ذكية،.الخ)

المجموعااليجار التقديري  للشركات

1,766,1591,155001,767,314كركوك

118,480001,000119,480ديالى

62,161,321169,9711,834,66524,03664,189,993بغداد

2,827,7353,000118,15624,0002,972,891بابل

2,117,15586,90004,8002,208,855كربالء

713,228237,853257,33901,208,420واسط

23,23300023,233صالح الدين

3,762,332238,150166,97528,1004,195,557النجف

491,941008,000499,941القادسية

833,8720014,500848,372المثنى

3,028,9280129,60003,158,528ذي قار

1,739,9940074,8001,814,794ميسان

4,893,446510,95549,3203,734,5609,188,281البصرة

84,477,8241,247,9842,556,0553,913,79692,195,659المجموع

 قيمة اجمالي االنتاج حسب  نوع االيراد والمحافظة لسنة 2018
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المحافظة
 أرباح أسهم 

مقبوضة
 فوائد مقبوضة

 إيجارات أراضي 
مقبوضة

تعويضات 
التأمين 

المقبوضة

  تحويالت 
ومنح جارية 

مقبوضة

 أرباح 
رأسمالية 

أخرى

 إيرادات 
أخرى

المجموع

00000000كركوك

00000000ديالى

0015,452000015,452بغداد

00000000بابل

00000000كربالء

000000169,625169,625واسط

000008000800صالح الدين

8,160010,00008,0002,000028,160النجف

00000000القادسية

00000000المثنى

00000000ذي قار

00000000ميسان

113,75056,97000000170,720البصرة

121,91056,97025,45208,0002,800169,625384,757المجموع

القيمة ( الف دينار )

 قيمة االيرادات التحويلية وااليرادات األخرى حسب المحافظة لسنة 2018جدول (20)
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جدول (21)

القيمة ( الف دينار )

التغير في االصولنهاية السنةبداية السنةاالصولالمحافظة

000مدينون عمالء

189,534-14,768,81414,579,280ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

53,54053,982442اصول مالية اخرى

189,092-14,822,35414,633,262المجموع

195,500831,250635,750مدينون عمالء

731,717-5,768,2415,036,524ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

95,967-5,963,7415,867,774المجموع

10,959,25418,001,1437,041,889مدينون عمالء

823,913,350850,329,12426,415,774ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

12,696-77,65064,954اصول مالية اخرى

834,950,254868,395,22133,444,967المجموع

000مدينون عمالء

22,755,00026,060,0003,305,000ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

22,755,00026,060,0003,305,000المجموع

000مدينون عمالء

000ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

000المجموع

9,321,9919,450,267128,276مدينون عمالء

2,870-8,974,2658,971,395ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

18,296,25618,421,662125,406المجموع

000مدينون عمالء

3,401-60,64957,248ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

3,401-60,64957,248المجموع

00مدينون عمالء

989,0001,267,000278,000ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

989,0001,267,000278,000المجموع

صالح الدين

قيمة التغير في االصول المالية لسنة 2018

كركوك

ديالى

بغداد

بابل

كربالء

واسط

النجف
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جدول (21)

القيمة ( الف دينار )

التغير في االصولنهاية السنةبداية السنةاالصولالمحافظة

قيمة التغير في االصول المالية لسنة 2018

1,136,1551,560,820424,665مدينون عمالء

266,371-5,723,1045,456,733ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

6,859,2597,017,553158,294المجموع

000مدينون عمالء

36,875-2,972,3452,935,470ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

36,875-2,972,3452,935,470المجموع

000مدينون عمالء

3,991,9084,130,544138,636ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

180,000180,0000اصول مالية اخرى

4,171,9084,310,544138,636المجموع

000مدينون عمالء

000ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

000المجموع

1,145,320-15,142,84113,997,521مدينون عمالء

45,460,82445,991,165530,341ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

000اصول مالية اخرى

614,979-60,603,66559,988,686المجموع

36,755,74143,841,0017,085,260مدينون عمالء

935,377,500964,814,48329,436,983ارصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

12,254-311,190298,936اصول مالية اخرى

972,444,4311,008,954,42036,509,989المجموع

المجموع

القادسية

المثنى

ذي قار

ميسان

البصرة
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جدول (22)

القيمة ( الف دينار )

التغير في الخصومنهاية السنةبداية السنةالخصومالمحافظة

124,263-8,094,1287,969,865حقوق الشركاء

36,07538,4502,375دائنون (عمالء )

121,888-8,130,2038,008,315المجموع

104,037-5,972,4845,868,447حقوق الشركاء

126-7,5867,460دائنون (عمالء )

104,163-5,980,0705,875,907المجموع

652,021,246676,484,16124,462,915حقوق الشركاء

1,846,1732,210,542364,369دائنون (عمالء )

653,867,419678,694,70324,827,284المجموع

000حقوق الشركاء

000دائنون (عمالء )

000المجموع

000حقوق الشركاء

000دائنون (عمالء )

000المجموع

9,137,9129,420,153282,241حقوق الشركاء

1,397-13,24511,848دائنون (عمالء )

9,151,1579,432,001280,844المجموع

000حقوق الشركاء

1,3003,3002,000دائنون (عمالء )

1,3003,3002,000المجموع

000حقوق الشركاء

000دائنون (عمالء )

000المجموع

صالح الدين

قيمة التغير في الخصوم لسنة 2018

كركوك

ديالى

بغداد

بابل

كربالء

واسط

النجف
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جدول (22)

القيمة ( الف دينار )

التغير في الخصومنهاية السنةبداية السنةالخصومالمحافظة

قيمة التغير في الخصوم لسنة 2018

10,937,94211,049,403111,461حقوق الشركاء

104-14,36914,265دائنون (عمالء )

10,952,31111,063,668111,357المجموع

15,000,00015,000,0000حقوق الشركاء

000دائنون (عمالء )

15,000,00015,000,0000المجموع

475,000475,0000حقوق الشركاء

1,0031,0030دائنون (عمالء )

476,003476,0030المجموع

000حقوق الشركاء

000دائنون (عمالء )

000المجموع

68,397,03568,537,955140,920حقوق الشركاء

2,485,223-19,556,80117,071,578دائنون (عمالء )

2,344,303-87,953,83685,609,533المجموع

770,035,747794,804,98424,769,237حقوق الشركاء

2,118,106-21,476,55219,358,446دائنون (عمالء )

791,512,299814,163,43022,651,131المجموع

المجموع

القادسية

المثنى

ذي قار

ميسان

البصرة
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يتبعجدول (23)

نوع الموجوداتالمحافظة
 القيمة الدفترية 

1/1/2018

قيمة االضافات 
الراسمالية خالل 
السنة الماضية

قيمة المستبعدات 
خالل السنة 

الماضية
اندثار العام الحالي

القيمة الدفترية 
31/12/2018

00000االراضي

00000المباني

00000االالت والمعدات

00000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

127,5520012,755114,797االثاث  واجهزة  المكتب

79,754007,97671,778النفقات االيرادية المؤجلة

1,20000240960موجودات اخرى

208,5060020,971187,535المجموع

00000االراضي

8,880003558,525المباني

00000االالت والمعدات

00000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

45,8116,60504,58147,835االثاث  واجهزة  المكتب

00000النفقات االيرادية المؤجلة

00000موجودات اخرى

54,6916,60504,93656,360المجموع

515,065000515,065االراضي

257,5320010,301247,231المباني

412,1680041,214370,954االالت والمعدات

00000وسائل نقل

12,877002,57510,301عدد وقوالب

5,937,45358,2501,524593,7625,400,416االثاث  واجهزة  المكتب

461,7600046,176415,584النفقات االيرادية المؤجلة

00000موجودات اخرى

7,596,85558,2501,524694,0286,959,551المجموع

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود لسنة 2018

بغداد

القيمة ( الف دينار )

كركوك

ديالى
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يتبعجدول (23)

نوع الموجوداتالمحافظة
 القيمة الدفترية 

1/1/2018

قيمة االضافات 
الراسمالية خالل 
السنة الماضية

قيمة المستبعدات 
خالل السنة 

الماضية
اندثار العام الحالي

القيمة الدفترية 
31/12/2018

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود لسنة 2018

القيمة ( الف دينار )

140,000000140,000االراضي

95,000003,80091,200المباني

168,8000016,880151,920االالت والمعدات

00000وسائل نقل

1,800003601,440عدد وقوالب

486,0000048,600437,400االثاث  واجهزة  المكتب

00000النفقات االيرادية المؤجلة

00000موجودات اخرى

891,6000069,640821,960المجموع

100,000000100,000االراضي

40,000001,60038,400المباني

00000االالت والمعدات

00000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

306,9500030,695276,255االثاث  واجهزة  المكتب

00000النفقات االيرادية المؤجلة

00000موجودات اخرى

446,9500032,295414,655المجموع

00000االراضي

00000المباني

00000االالت والمعدات

00000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

353,4630035,347318,116االثاث  واجهزة  المكتب

23,975002,39821,577النفقات االيرادية المؤجلة

00000موجودات اخرى

377,4380037,745339,693المجموع

بابل

كربالء

واسط
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يتبعجدول (23)

نوع الموجوداتالمحافظة
 القيمة الدفترية 

1/1/2018

قيمة االضافات 
الراسمالية خالل 
السنة الماضية

قيمة المستبعدات 
خالل السنة 

الماضية
اندثار العام الحالي

القيمة الدفترية 
31/12/2018

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود لسنة 2018

القيمة ( الف دينار )

00000االراضي

00000المباني

00000االالت والمعدات

00000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

21,723002,17319,550االثاث  واجهزة  المكتب

8,591008597,732النفقات االيرادية المؤجلة

00000موجودات اخرى

30,314003,03227,282المجموع

180,000000180,000االراضي

295,0000011,800283,200المباني

82,3004,10008,33078,070االالت والمعدات

20,000002,00018,000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

1,350,7507,2000135,0751,222,875االثاث  واجهزة  المكتب

00000النفقات االيرادية المؤجلة

00000موجودات اخرى

1,928,05011,3000157,2051,782,145المجموع

300,000000300,000االراضي

100,000004,00096,000المباني

2,810002812,529االالت والمعدات

00000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

50,7612,16005,07647,845االثاث  واجهزة  المكتب

12,733001,27311,460النفقات االيرادية المؤجلة

1,18100236945موجودات اخرى

467,4852,160010,866458,779المجموع

القادسية

صالح الدين

النجف
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يتبعجدول (23)

نوع الموجوداتالمحافظة
 القيمة الدفترية 

1/1/2018

قيمة االضافات 
الراسمالية خالل 
السنة الماضية

قيمة المستبعدات 
خالل السنة 

الماضية
اندثار العام الحالي

القيمة الدفترية 
31/12/2018

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود لسنة 2018

القيمة ( الف دينار )

00000االراضي

88,000003,52084,480المباني

3,830003833,447االالت والمعدات

00000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

76,6201,47507,66270,433االثاث  واجهزة  المكتب

12,900001,29011,610النفقات االيرادية المؤجلة

79000158632موجودات اخرى

182,1401,475013,013170,602المجموع

00000االراضي

27,000001,08025,920المباني

4,750004754,275االالت والمعدات

00000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

813,3300081,333731,997االثاث  واجهزة  المكتب

132,4500013,245119,205النفقات االيرادية المؤجلة

00000موجودات اخرى

977,5300096,133881,397المجموع

00000االراضي

88,000003,52084,480المباني

5,000005004,500االالت والمعدات

00000وسائل نقل

00000عدد وقوالب

473,0004,000047,300429,700االثاث  واجهزة  المكتب

00000النفقات االيرادية المؤجلة

00000موجودات اخرى

566,0004,000051,320518,680المجموع

المثنى

ذي قار

ميسان
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جدول (23)

نوع الموجوداتالمحافظة
 القيمة الدفترية 

1/1/2018

قيمة االضافات 
الراسمالية خالل 
السنة الماضية

قيمة المستبعدات 
خالل السنة 

الماضية
اندثار العام الحالي

القيمة الدفترية 
31/12/2018

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود لسنة 2018

القيمة ( الف دينار )

00000االراضي
1,632,4400065,2981,567,142المباني

149,7500014,975134,775االالت والمعدات
00000وسائل نقل

14,295002,85911,436عدد وقوالب
796,04225,9914,17379,614738,246االثاث  واجهزة  المكتب

88,952008,89580,057النفقات االيرادية المؤجلة
00000موجودات اخرى

2,681,47925,9914,173171,6412,531,656المجموع
1,235,0650001,235,065االراضي
2,631,85200105,2742,526,578المباني

829,4084,100083,038750,470االالت والمعدات
20,000002,00018,000وسائل نقل

28,972005,79423,177عدد وقوالب
10,839,455105,6815,6971,083,9739,855,465االثاث  واجهزة  المكتب

821,1150082,112739,003النفقات االيرادية المؤجلة
3,171006342,537موجودات اخرى

16,409,038109,7815,6971,362,82515,150,295المجموع

البصرة

المجموع
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یتبعجدول (24)

محلیة 
جدیدة

محلیة 
مستبعدةمباعةمستوردةمستعملة

00000000االراضي
00000000المباني

00000000االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
127,5520000012,755114,797االثاث  واجھزة  المكتب

79,754000007,97671,778النفقات االیرادیة المؤجلة
1,20000000240960موجودات اخرى

208,5060000020,971187,535المجموع
00000000االراضي
8,880000003558,525المباني

00000000االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
45,8116,60500004,58147,835االثاث  واجھزة  المكتب

00000000النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

54,6916,60500004,93656,360المجموع
515,065000000515,065االراضي
257,5320000010,301247,231المباني

412,1680000041,214370,954االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

12,877000002,57510,301عدد وقوالب
5,937,4532,146056,10301,524593,7625,400,416االثاث  واجھزة  المكتب

461,7600000046,176415,584النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

7,596,8552,146056,10301,524694,0286,959,551المجموع

نوع الموجودات المحافظة
 القیمة 
الدفتریة 

1/1/2018

موجودات مباعة او 
مستبعدة

كركوك

دیالى

بغداد

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود وتفاصیل اإلضافات والمستبعدات لسنة 2018

القیمة ( الف دینار )

اندثار العام 
الحالي

القیمة الدفتریة 
31/12/2018

قیمة االضافات الراسمالیة خالل 
العام
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یتبعجدول (24)

محلیة 
جدیدة

محلیة 
مستبعدةمباعةمستوردةمستعملة

140,000000000140,000االراضي
95,000000003,80091,200المباني

168,8000000016,880151,920االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

1,800000003601,440عدد وقوالب
486,0000000048,600437,400االثاث  واجھزة  المكتب

00000000النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

891,6000000069,640821,960المجموع
100,000000000100,000االراضي
40,000000001,60038,400المباني

00000000االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
306,9500000030,695276,255االثاث  واجھزة  المكتب

00000000النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

446,9500000032,295414,655المجموع
00000000االراضي
00000000المباني

00000000االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
353,4630000035,347318,116االثاث  واجھزة  المكتب

23,975000002,39821,577النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

377,4380000037,745339,693المجموع

المحافظة

كربالء

واسط

بابل

نوع الموجودات

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود وتفاصیل اإلضافات والمستبعدات لسنة 2018
القیمة ( الف دینار )

اندثار العام 
الحالي

القیمة الدفتریة 
31/12/2018

 القیمة 
الدفتریة 

1/1/2018

قیمة االضافات الراسمالیة خالل 
العام

موجودات مباعة او 
مستبعدة
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یتبعجدول (24)

محلیة 
جدیدة

محلیة 
مستبعدةمباعةمستوردةمستعملة

00000000االراضي
00000000المباني

00000000االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
21,723000002,17319,550االثاث  واجھزة  المكتب

8,591000008597,732النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

30,314000003,03227,282المجموع
180,000000000180,000االراضي
295,0000000011,800283,200المباني

82,300004,100008,33078,070االالت والمعدات
20,000000002,00018,000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
1,350,750007,20000135,0751,222,875االثاث  واجھزة  المكتب

00000000النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

1,928,0500011,30000157,2051,782,145المجموع
300,000000000300,000االراضي
100,000000004,00096,000المباني

2,810000002812,529االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
50,761002,160005,07647,845االثاث  واجھزة  المكتب

12,733000001,27311,460النفقات االیرادیة المؤجلة
1,18100000236945موجودات اخرى

467,485002,1600010,866458,779المجموع

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود وتفاصیل اإلضافات والمستبعدات لسنة 2018

القادسیة

صالح الدین

النجف

نوع الموجوداتالمحافظة
 القیمة 
الدفتریة 

1/1/2018

قیمة االضافات الراسمالیة خالل 
العام

موجودات مباعة او 
مستبعدة

القیمة ( الف دینار )

اندثار العام 
الحالي

القیمة الدفتریة 
31/12/2018
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یتبعجدول (24)

محلیة 
جدیدة

محلیة 
مستبعدةمباعةمستوردةمستعملة

0االراضي
88,000000003,52084,480المباني

3,830000003833,447االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
76,6205250950007,66270,433االثاث  واجھزة  المكتب

12,900000001,29011,610النفقات االیرادیة المؤجلة
79000000158632موجودات اخرى

182,14052509500013,013170,602المجموع
00000000االراضي
27,000000001,08025,920المباني

4,750000004754,275االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
813,3300000081,333731,997االثاث  واجھزة  المكتب

132,4500000013,245119,205النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

977,5300000096,133881,397المجموع
00000000االراضي
88,000000003,52084,480المباني

5,000000005004,500االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

00000000عدد وقوالب
473,000004,0000047,300429,700االثاث  واجھزة  المكتب

00000000النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

566,000004,0000051,320518,680المجموع

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود وتفاصیل اإلضافات والمستبعدات لسنة 2018

اندثار العام 
الحالي

القیمة الدفتریة 
31/12/2018

المثنى

ذي قار

میسان

نوع الموجوداتالمحافظة
 القیمة 
الدفتریة 

1/1/2018

قیمة االضافات الراسمالیة خالل 
العام

موجودات مباعة او 
مستبعدة

القیمة ( الف دینار )
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جدول (24)

محلیة محلیة جدیدة
مستبعدةمباعةمستوردةمستعملة

00000000االراضي
1,632,4400000065,2981,567,142المباني

149,7500000014,975134,775االالت والمعدات
00000000وسائل نقل

14,295000002,85911,436عدد وقوالب
796,04217,51808,47304,17379,614738,246االثاث  واجھزة  المكتب

88,952000008,89580,057النفقات االیرادیة المؤجلة
00000000موجودات اخرى

2,681,47917,51808,47304,173171,6412,531,656المجموع
1,235,0650000001,235,065االراضي
2,631,85200000105,2742,526,578المباني

829,408004,1000083,038750,470االالت والمعدات
20,000000002,00018,000وسائل نقل

28,972000005,79423,177عدد وقوالب
10,839,45526,794078,88605,6971,083,9739,855,465االثاث  واجھزة  المكتب

821,1150000082,112739,003النفقات االیرادیة المؤجلة
3,171000006342,537موجودات اخرى

16,409,03826,794082,98605,6971,362,82515,150,295المجموع

كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظة ونوع الموجود وتفاصیل اإلضافات والمستبعدات لسنة 2018

القیمة الدفتریة اندثار العام الحالي
31/12/2018

البصرة

المجموع

 القیمة الدفتریة نوع الموجوداتالمحافظة
1/1/2018

موجودات مباعة او قیمة االضافات الراسمالیة خالل العام
مستبعدة

القیمة ( الف دینار )
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