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 المقدمة     

ى الخارج الصرافة ھي مؤسسات لتسھیل عملیة تداول وتحویل العمالت التحویل المالي و شركات   ن وال م

ذ عام . مسبقا ت محددةمقابل عموال ذه الشركات من د انتشرت ھ ادل العمالت  1997وق ة تب إذ كانت عملی

ي زي العراق ك المرك ورة بالبن ویالت محص نح . والتح دة لم ة الوحی ي الجھ زي العراق ك المرك ر البن ویعتب

ب  وزع حس ة م ة المھن اریخ مزاول ركات وت ذه الش اص بھ جل خ دیھم س د ل ة ویوج ة المھن ازات ممارس أج

د إحداث  .المحافظات رة بع ة األخی ي اآلون ولي ا 2003یالحظ ف ود السبب لت ة ویع ذه المھن نتشار واسع لھ

د إن كان ة بع ة والداخلی ل الخارجی ات التحوی ام بعملی اص القی اع الخ ور تالقط زي  ةمحص ك المرك بالبن

  .العراقي

ي مجال       م ف ھ دور مھ ذي أصبح ل ذا النشاط ال ات عن ھ وفیر بیان اء  الوساطةولغرض ت ة ولإلیف المالی

ي  زي العراق ك المرك ة والبن ابات القومی ات الحس ات وبمتطلب ذه البیان تفیدة لھ ات المس ذتالجھ ة  نف مدیری

اء ارة  اتإحص ره ألوالتج نة ول م ذه   2007س ح لھ اَتالمس توى  منش ى مس یم العل دا إقل ات ع محافظ

تان ذكردس نة ت ، و نف اني  2013س ح الث افةالمس ة  بإض ابات القومی ام الحس ات نظ ق متطلب رات وف مؤش

)SAN. (  

ً للمعنیین ..یقدم نتائج المسح  أن الجھاز المركزي لإلحصاءویسر          .أملین أن یكون مفیدا
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 المسح ھدف  .1
  العاملة  منشاَتمن حیث عدد ال التحویل المالي والصرافة  منشاَتر مؤشرات تفصیلیة عن نشاط یتوف

، المستلزمات السلعیة والخدمیة ،   اإلیراداتتعویضات العاملین ، القیمة المضافة ، ، أعداد العاملین ، 

الموجودات الثابتة ، الخ من المؤشرات الضروریة لتقیم أداء ھذا النشاط ووضع السیاسات الالزمة 

 .  لتطویره 

  بحساب حتساب المؤشرات المتعلقة ت القومیة الاباتوفیر البیانات التي تفي بمتطلبات واحتیاجات الحس

كذلك الصرافة تحویل المالي وال منشاَتتكوین رأس المال الثابت لنشاط  ،المحلي اإلجمالي الناتج

 .المنتج -المستخدم لوجدا أعدادتساعد في 

 

 تصمیم االستمارة  .2

بالتعاون مع مدیریة إحصاءات التجارة  /تم تصمیم استمارة المسح في الجھاز المركزي لإلحصاء 

  .اللجنة الفنیة للمسحأعضاء 

  

 مكونات االستمارة  .3
الثاني بیانات عن إعداد  ، القسمالمسح ستة أقسام شمل القسم األول البیانات التعریفیة استمارة  تتضمن

المستلزمات  ثالقسم الثال ، لصالح العاملین العاملین وأجورھم  والمزایا العینیة ومساھمة المنشاة

 الرئیسیة القسم الرابع اإلیرادات ،األخرى السلعیة والخدمیة والمصروفات التحویلیة والمصروفات 

الخصوم المالیة  والقسم الخامس التغیر في األصول ، واإلیرادات التحویلیة واإلیرادات األخرى 

      .والقسم السادس قیمة الموجودات الثابتة  

                                                                                                                                                                 

  الشمول  .4

ً ا منشاَتلجمیع اشمل المسح  *     راق وللمجازة رسمیا اد على كافة محافظات الع د باالعتم اإلطار المع

  .وھیئة إحصاء إقلیم كردستان  المركزي العراقي من قبل البنك

  .2012 المؤشرات المالیة لسنةیشمل المسح * 

ي تشكل نسبة الرغیر  منشاَتیشمل التقریر ال ال* سمیة لذلك ال یتضمن التقریر المؤشرات المالیة والت

اجیستھان بھا في  ال اتج  إنت دیرھا ون تم تق م ی اط ، ول ذا النش ات ھ وفر البیان دم ت ر لع ذا التقری ي ھ  أوف

  .المؤشرات التي یمكن االعتماد علیھا في عملیة التقدیر
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 دریب الباحثین ت .5
لمشاركة في تنفیذ المسح تم األخذ بعین االعتبار منذ البدایة للغرض تأھیل كوادر العمل المیداني 

من لجمیع العاملین  والتأھیلالخبرة في تنفیذ المسوح حیث جرى التدریب  من ذوياختیار األشخاص 

التعریف بأھداف المسح وأسلوب جمع  البرنامج التدریبي ، وتضمنن یبیتیدورتین تدر إقامةخالل 

ً لجمیع أسئلة  اةالمنشمدلي البیانات في البیانات وكیفیة التعامل مع  ً مفصال ، كما تضمن شرحا

  .االستمارة 

ملت *     ى دورةالش ینال األول رفین المحلی زیین) 12( ھمددوع مش رفین المرك ددو والمش ) 7( ھمع

دریب والبحوث اإلحصائیة وقد )16( ھمعددو والباحثین المیدانیین ز الت ي مرك داد/  أقیمت ف دة  بغ للم

ار ، (للمحافظات   24/6/2013 -23 من الى ،االنب داد ، دی ل ، بغ یة ، باب ار ، القادس كربالء ، ذي ق

  .) ، واسط النجف ، المثنى ، میسان ،البصرة

ملت  *    ة ال دورةالش ین ثانی رفین المحلی ددوالمش دانیین ) 6( ھمع احثین المی ددووالب د ) 20( ھمع وق

ي  أقیمت یمف اء إقل ة إحص تان  ھیئ ات كردس وك(للمحافظ ل ، دھ لیمانیة ، اربی وك ، س وى ، كرك ، نین

  . 27/6/2013-26 من للمدة )صالح الدین

 

  حلة جمع البیانات مر  .6
  تنظیم العمل المیداني  1.6

ن من ذوي الخبرة في العمل المیداني ، حیث تم یالمیدانین من قبل الباحثیتم تنفیذ العمل المیداني      

ویشرف على سیر العمل المیداني المشرف المحلي  ،لكل محافظة   منشاَتعدد الحسب  توزیع الباحثین

  .والمشرف المركزي المكلف من قبل مركز الجھاز) مدیر اإلحصاء في المحافظة ( 

  

 فترة المسح    2.6 

   .16/7/2013ولغایة  1/7/2013من  أسبوعینمدة  ت فترة المسحغبل      

  

  أسلوب جمع البیانات  3.6

وفي حالة عدم من ینوب عنھ  أوالبیانات بأسلوب المقابلة الشخصیة مع صاحب المنشاة  تم جمع     

وتحدید موعد  المنشاةرقم الھاتف لصاحب  اخذ إلى لمیدانيا یضطر الباحثصاحب المنشاة تواجد 

ً  أخر إلعادة   .المقابلة الحقا
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  التدقیق النوعي  إجراءات  .7
   التدقیق المیداني   1.7

ن وفي حالة وجود أخطاء یالمشرفین المركزی إلىأسندت عملیة التدقیق المیداني خالل فترة المسح   

حیث تمت الزیارة المیدانیة ،  المیدان لغرض تصحیحھا إلىفي االستمارات تعاد مرة أخرى 

قار،  ذي( و 10/7/2013 -2بتاریخ  )نجف ، بابل، كربالء(للمحافظات  المركزیین للمشرفین

 9/9/2013 -6بتاریخ  )المثنى، میسان ، كركوك (و 5/7/2013-2بتاریخ  )البصرة ، نینوى

   . 9/7/2013 -2بتاریخ  ومحافظة بغداد

  التدقیق المكتبي 2.7
 إلىإرسال االستمارات  في المحافظات اإلحصاءمدیریات من العمل المیداني تقوم بعد االنتھاء   

ة في المدیریة بتدقیق البیانات الرئیسحیث یقوم موظفي التجارة  إحصاءمدیریة  - مركز الجھاز 

خطا یتم االتصال واالستفسار من الباحث وعند الكشف عن أي  اإلدخالاالستمارة لتھیئتھا لمرحلة 

     .مدیریة الحاسب اآللي لیتم إدخالھا  إلىإلرسالھا المیداني لمعالجتھا وتھیئتھا 

  التجھیز االلكتروني    3.7

المدیریة العامة في  اآللي قسم اإلدخال إلىمن تدقیق وترمیز االستمارات ترسل  بعد االنتھاء     

عند .)CSPro( اً مج اإلدخال المعدة مسبقناب برلتكنولوجیا المعلومات في الجھاز لیتم إدخالھا حس

البرمجة والتحلیل اإلحصائي ممثلي لجنة قام  ال وتنقیة البیانات من األخطاء ،من عملیة اإلدخاالنتھاء 

  ) .SPSS(باستخراج الجداول األولیة باستخدام برنامج 

  

 مرحلة مراجعة البیانات من قبل تحلیل البیانات  4.7

  :لتالي باتقوم وحدة تحلیل البیانات ) SPSS(إلى ) CS Pro(ترحیل البیانات منبعد    

 تدقیق العالقات المنطقیة بین المؤشرات  .1

 غیر المنطقیة ومراجعتھا مع مدیریة  المسح استخراج القیم .2

 .تأشیر القیم المفقودة الموجودة في البیانات ومحاولة معالجتھا من خالل مراجعة االستمارات  .3

 

  تبویب النتائج ونشرھا   5.7
من تم استخراج الجداول النھائیة یمن قبل اللجنة الفنیة تھا منطقیبعد تدقیق النتائج األولیة والتأكد من  

  . قبل فریق إعداد التقریر
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  المفاھیم و المصطلحات  .8
من والى ھي مؤسسات لتسھیل عملیة تداول وتحویل العمالت  :الصرافة  التحویل المالي و منشاَت  

  . ت محددةالخارج مقابل عموال

بدون مقابل أجر أو  اإلناث أو الذكور من المنشاة أو المؤسسة في العاملون ھم األفراد - :العاملون     

   .والعاملین لحسابھم الخاص كأصحاب العمل أجر

 في بما ، أو المؤسسات منشاَتال في العینیةالمزایا و النقدیة األجور ھي مجموع -:تعویضات العاملین

 .عملھم مقابل تدفع للعاملین والتي االجتماعي، الضمان في المساھمات ذلك

تمتلكھا المنشاة أو المؤسسة لغرض أستخدمھا في ممارسة النشاط التي  صولاأل ھي - :الثابتة  األصول

مثل األراضي،المباني،  واحد ، عام عن تزید لفترات مستمرة أو متكررة بصورة تستعمل أوبشكل دائم 

 .ثاث وأجھزة المكتب ،وسائط النقل،موجودات أخرىاألت والمعدات ، الَالآ

موجودات الثابتة التي في قیمة العبارة عن التناقص السنوي  وھ  - ) :االندثار ( استھالك األصول الثابتة 

التي لھا سجالت  منشاَتویمأل من سجالت المنشأة بالنسبة لل تستخدمھا المنشأة نتیجة االستخدام والتقادم

   .حسب من قبل الحاسبة ت) الفردیة منشاَتال(التي لیس لھا سجالت نظامیة  منشاَتنظامیة أما ال

  .األخرى األنشطة الثانویةإیرادات مضافاَ إلیھ قیمة  العموالتھو عبارة عن - :اإلنتاج إجمالي قیمة 

 الحكومة إلى المنتجون یدفعھا مقابل ودون إجباریة عینیة أو نقدیة مدفوعات ھي - :اإلنتاج  على الضرائب

 أو إنتاجھا عند والخدمات السلع على تدفع على المنتجات ضرائب تتضمنو العامة بموجب القوانین،

  .اإلنتاج لعملیة ممارستھ نتیجة المنتج المقیم یدفعھا اإلنتاج على أخرى ضرائب و تصریفھا، أو بیعھا
 نتیجة ممارسة النشاط في المنشاة أو المؤسسة المستخدمة المدخالت قیمة مجموع ھو - :الوسیط االستھالك

 . المشترین بأسعار الوسیط االستھالك تقییم ویتم خالل العام،

   نسبة االستجابة  .9
  -: المحافظاتاالستجابة حسب  ةنسبالتالي یبین جدول ال و%  96.9نسبة الكلي بلغ معدل االستجابة    

نسبة  المحافظة
نسبة  المحافظة (%)االنجاز

نسبة  المحافظة (%)االنجاز
 (%)االنجاز

 100 النجف 93.3 االنبار 98.6 دھوك
 100 القادسیة 93.5 بغداد 100 نینوى

 100 المثنى 100 بابل 99.5 السلیمانیة
 100 ذي قار 100 كربالء 100 كركوك
 100 میسان 100 واسط 93.2 اربیل
 100 البصرة 100 صالح الدین  100 دیالى
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  :للمسح  الرئیسةالمؤشرات ألھم   خالصة .10

   منشاَتعدد ال  1.10
دد       غ ع َتبل ا رافة  منش الي والص ل الم ً  التحوی میا ازة رس أة  825 المج دول (منش ت ،) 1ج  احتل

داد  ة بغ ى محافظ ة األول بة بالمرتب بة %  27.9نس لیمانیة بنس ة الس ا محافظ ة %  25.6تلیھ م محافظ ث

بة  وك بنس ا%  17.7دھ الى احت بینم ة دی ت محافظ رةل ة األخی بة ب المرتب دد %  0.1نس الي ع ن إجم م

َتال   .منشا
  

َتالتوزیع النسبي ل) 1(شكل    التحویل المالي والصرافة  حسب المحافظات منشا
  

  
  
  

الي  غ إجم ة  بل تثمر رأسقیم ال المس ار  915190.0الم ون دین دول (ملی داد ) 1ج ة بغ ت محافظ ، احتل

ا محافظة%  39.0 بنسبةالمرتبة األولى  ل تلیھ م محافظ%  36.0بنسبة  اربی لیمانیة تيث ارو  الس  االنب

  .المال المستثمر رأسقیمة من إجمالي %   6.0بنسبة 

  
  حسب المحافظاتلقیمة رأس المال المستثمر التوزیع النسبي ) 2(شكل 

  

  

17.7

3.6

25.6

1.3
9.9

0.11.7

27.9

1.11.00.20.21.30.61.31.81.03.5

3.12.0
6.0

0.0

36.0

0.0

6.0

39.0

0.01.00.00.01.00.02.02.00.01.0
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   حسب الكیان القانوني  منشاَتعدد ال  2.10

اَتالبلغ عدد      ة منش ة  ذات الملكی اة  340الفردی الشركات ، و%  41.2شكلت نسبة )  2جدول ( منش

ركات ، و%  42.5بنسبة شركة  351الشركات المحدودة ، و%   9.2بنسبة شركة  76المساھمة  الش

  . منشاَتمن إجمالي عدد ال ،%  7.0شركة بنسبة  58التضامنیة 

     
  الكیان القانونيحسب  منشاَتلل التوزیع النسبي) 4( شكل  الكیان القانوني                  حسب  منشاَتالعدد ) 3(شكل              

  
  

  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجیا استخدامھا حسب منشاَتعدد ال  3.10

، و عدد %  38.8شكلت نسبة )  3جدول ( منشاة  320التي تمتلك ھاتف ارضي  منشاَتالبلغ عدد     

 8التي تمتلك فاكس  منشاَتال، و عدد %  99.2نسبة بشركة   819التي تمتلك ھاتف محمول  منشاَتال

   منشاَتمن إجمالي عدد ال% 1.0شركة بنسبة 

التي  منشاَتالعدد و، %  14.8شركة شكلت نسبة  122حاسبة منضدیة  التي تمتلك منشاَتالبلغ عدد  

  .  منشاَتمن إجمالي عدد ال%    70.2شركة شكلت نسبة   579 محمولة حاسبة  تمتلك

  

  واالتصاالت والمحافظة المعلومات لتكنولوجیا استخدامھا حسب منشاَتعدد ال )5(شكل 
  

  

منشأة 
شركة فردیة

شركة مساھمة 
شركة محدودة

أخرىتضامنیة  

340

76

351

58

منشأة فردیة0
شركة مساھمة 

شركة محدودة
شركة تضامنیة  

أخرى

41.2

9.2

42.5

7.0

0.0

الھاتف الشخصیةالحاسبة االنترنیت
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من إجمالي %   64.5منشاة شكلت نسبة  532ت في تعامالتھا یالتي تستخدم االنترن منشاَتبلغ عدد ال   

تلیھا محافظة السلیمانیة %  36.5بنسبة،احتلت محافظة بغداد المرتبة األولى ) 3جدول ( منشاَتعدد ال

أدنى نسبة واسط وصالح الدین بینما سجلت محافظتي %   8.6ثم محافظة اربیل بنسبة %  21.8بنسبة 

  .أما محافظة دیالى فال یتوفر انترنت فیھا  التي تستخدم االنترنیت منشاَتمن إجمالي عدد ال%  0.4
   

  التي تستخدم االنترنت حسب المحافظات منشاَتالتوزیع النسبي لل )6(شكل 

  
  

  عدد العاملین  4.10   
عدد  ، شكل) 5جدول (عامل  2767فة االتحویل المالي والصر منشاَتعدد العاملین لإجمالي بلغ      

  .من إجمالي عدد العاملین%   2.6واإلناث  %   97.4 نسبة الذكورالعاملین من 

  

  عدد العاملین حسب النوع االجتماعي التوزیع النسبي ل) 7(شكل 
  

  

7.5
4.7

21.8

2.1

8.6

0.02.1

36.5

1.71.50.40.41.90.81.52.81.5
4.3

ذكور 
97.4%

اناث
2.6%
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ثم  % 21.0 محافظة السلیمانیة بنسبة تلیھا%  31.8نسبة باحتلت محافظة بغداد المرتبة األولى   

من إجمالي %  0.1بینما احتلت محافظة دیالى المرتبة األخیرة بنسبة % 12.8محافظة دھوك بنسبة 

  .عدد العاملین

  التوزیع النسبي إلجمالي عدد العاملین حسب المحافظات) 8(شكل 

  

  
  

عدد  شكل) 6جدول ( إجمالي عدد العاملینمن  % 47.8 نسبةب عامل 1322بلغ عدد العاملین باجر 

، احتلت محافظة باجر من إجمالي عدد العاملین%  4.1واإلناث %  95.9 نسبة الذكورالعاملین من 

من %  6.6ثم محافظة النجف %  21.5تلیھا محافظة السلیمانیة %  33.9نسبة ببغداد المرتبة األولى 

  .باجر إجمالي عدد العاملین

  
  المحافظاتباجر حسب عدد العاملین ل التوزیع النسبي) 9(شكل 

  

12.8

4.1

21.0

1.8

8.3

0.12.0

31.8

2.81.40.30.2
4.0

0.71.22.01.5
4.2

6.3
4.2

21.5

0.5
4.7

0.0
2.5

33.9

4.5
2.20.50.3

6.6

0.81.42.82.0
5.4
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 من%  52.2 بنسبة عامل 1445 الذین یعملون لحسابھم الخاص أو أصحاب العملبلغ عدد العاملین 

من % 1.2واإلناث %  98.8 نسبة الذكورعدد العاملین من  شكل، ) 7جدول ( إجمالي عدد العاملین

، احتلت محافظة بغداد المرتبة الذین یعملون لحسابھم الخاص أو أصحاب العمل  إجمالي عدد العاملین

من %  18.7بنسبة  دھوكثم محافظة  % 20.6تلیھا محافظة السلیمانیة بنسبة %  29.9نسبة باألولى 

  .الذین یعملون لحسابھم الخاص أو أصحاب العمل إجمالي عدد العاملین
  

  حسب المحافظاتلحسابھم الخاص أو أصحاب العمل لعاملین لالتوزیع النسبي ) 10(شكل 

  
  

  إجمالي تعویضات العاملین   5.10
 األجور المدفوعةإجمالي  شكل، )8 جدول(دینارملیون  9460.8بلغ إجمالي تعویضات العاملین      

   و قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین نسبة، % 15.3المزایا العینیة نسبة و ،% 84.2نسبة للعاملین 

  إجمالي تعویضات العاملین  من % 0.5

  
  جمالي تعویضات العاملین حسب النوعإل التوزیع النسبي) 11(شكل 

  

  

18.7

4.0

20.6

3.0

11.6

0.31.5

29.9

1.30.70.00.11.60.61.01.21.0
3.0

مجموع قیمة الرواتب 
واالجور المدفوعة  

84.2%

%15.3قیمة المزایا العینیة  

قیمة مساھمة المنشأة لصالح 
%0.5العاملین  
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ى     ة األول لیمانیة المرتب ة الس ت محافظ بةاحتل بة%  28.6 بنس داد بنس ة بغ ا محافظ م %  22.0  تلیھ ث

  .إجمالي تعویضات العاملین من %  10.5محافظة دھوك بنسبة 
  

  إلجمالي تعویضات العاملین حسب المحافظات التوزیع النسبي) 12(شكل 
  

  
  
  

  إجمالي األجور المدفوعة   6.10
، وبمعدل أجر شھري )8جدول ( دینار ملیون  7969.0بلغ إجمالي األجور المدفوعة للعاملین بأجر          

ألف  794ھري وبمعدل أجر ش%  30.9 بنسبةاحتلت محافظة السلیمانیة المرتبة األولى ألف دینار،  596

ثم محافظة دھوك بنسبة  ألف دینار 387ھري وبمعدل أجر ش%  24.1تلیھا محافظة بغداد بنسبة  ردینا

  .من إجمالي األجور المدفوعة ألف دینار 999ھري وبمعدل أجر ش%  8.0

  

  حسب المحافظاتاألجور المدفوعة للعاملین إلجمالي  التوزیع النسبي) 13(شكل 

  

  

10.5

1.8

28.6

0.4

8.7

0.0
2.4

22.0

3.72.3
0.40.2

5.5

0.61.62.62.3
6.3

8.0
2.0

30.9

0.4
6.4

0.02.4

24.1

3.62.30.50.2
6.2

0.51.73.02.2
5.6
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  المنشأة حسب التحصیل الدراسي إدارةعدد المسؤولین عن توزیع   7.10 

 اإلعدادیةتلیھا  حملة شھادة %  33.5 بنسبة) 9جدول (المرتبة األولى  البكالوریوسحملة شھادة  احتل

المرتبة فما فوق  الدكتوراهبینما احتل حملة شھادة %  16.8نسبة بثم حملة شھادة الدبلوم %  23.2نسبة ب

  .المسؤولین عن إدارة المنشأة حسب التحصیل الدراسي من إجمالي عدد%  0.2 األخیرة بنسبة
  

  المنشأة حسب التحصیل الدراسي والمحافظة إدارةعدد المسؤولین عن ل التوزیع النسبي )14(كل ش
  

  
  

  عدد المسؤولین عن إدارة المنشأة حسب الفئة العمریةتوزیع   8.10 
ة     ة العمری ت الفئ أة  45-41احتل ن إدارة المنش ؤولین ع ىللمس ة األول دول ( المرتب بة )10ج  بنس

ة %  24.0 ة العمری ا  الفئ بة   50-46تلیھ م %  19.8بنس ة ث ة العمری %  17.2بنسبة  40-36الفئ

من إجمالي عدد المسؤولین عن % 1.3المرتبة األخیرة بنسبة فما فوق  66الفئة العمریة بینما احتل 

  .العمریة الفئة إدارة المنشأة حسب 

  

  والمحافظةالفئة العمریة عدد المسؤولین عن إدارة المنشأة حسب ل التوزیع النسبي) 15(شكل  
  

  

0.70.53.3
10.710.1

23.2
16.8

33.5

0.40.70.20.0

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

1.5
5.2

10.2

17.2

24.0
19.8

11.3
7.3

2.31.3
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  قیمة المزایا العینیة   9.10  

ام ) 11جدول( ملیون دینار 1446.1بلغ إجمالي قیمة المزایا العینیة     ون  309.9 ، بلغت حصة الطع ملی

دینار ملیون  1.9، حصة المالبس  %  0.2ملیون دینار بنسبة  3.6حصة السكن و، %  90.6نسبة ب دینار

   .من إجمالي قیمة المزایا العینیة%  9.0دینار بنسبة  ملیون 130.7،وحصة المزایا األخرى  %  0.1بنسبة 

  المزایا العینیة حسب النوع  التوزیع النسبي لقیمة) 16(شكل 
  

  

  

م محافظة %  12.6بنسبة اربیل تلیھا محافظة %  14.8 بنسبةالمرتبة األولى  دھوكاحتلت محافظة  ث

  .إجمالي قیمة المزایا العینیةمن %  10.1بنسبة  السلیمانیة
  

  التوزیع النسبي لقیمة المزایا العینیة حسب المحافظات) 17(شكل 
  

  

  

%90.5طعام     

%0.3سكن 

%0.1مالبس  

%9.0اخرى   

14.8

0.5

10.1

0.0

12.6

0.01.4

5.9

2.01.5
0.00.21.20.70.80.0

1.7

6.0
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  قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین 10.10  

، بلغت قیمة الضمان ) 12جدول ( دینارملیون  45.6بلغت إجمالي قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین    

دینار بنسبة ملیون  0.6، بلغت حصة التأمین على الحیاة  % 97.5دینار بنسبة ملیون  44.5االجتماعي 

من إجمالي قیمة مساھمة المنشأة %  1.2دینار بنسبة ملیون   0.5، بلغت حصة المساھمات األخرى % 1.3

  .صحي فیھا التأمین للحصة  بینما نالحظ عدم وجودلصالح العاملین 

  
  التوزیع النسبي لقیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین حسب النوع) 18(شكل 

  

  
  

 ذي قارثم محافظة %  29.4بنسبة  بابل تلیھا محافظة %  40.4بنسبةالمرتبة األولى بغداد احتلت محافظة  

  .قیمة المزایا العینیةإجمالي من %  12.1بنسبة 
  

  المحافظاتحسب قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین ل التوزیع النسبي) 19(شكل 
  

  

ضمان اجتماعي 
97.5%

تأمین صحي
0.0%

تأمین على الحیاة
1.3%

أخرى
1.2%

0.00.00.0

8.6

0.00.0

7.4

40.4

29.4

0.00.00.02.20.00.0

12.1

0.00.0
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   جمالياإلقیمة اإلنتاج  11.10

احتلت محافظة بغداد المرتبة األولى  ،) 13جدول (ملیون دینار  73856.8 جمالياإلاإلنتاج بلغت قیمة 

بینما شكلت %  9.3بنسبة  دھوكثم محافظة %  14.8بنسبة  السلیمانیة ، تلیھا محافظة %  51.0 بنسبة

  .من إجمالي قیمة اإلنتاج%  0.04اقل نسبة  دیالىمحافظة 

  

   المحافظاتإجمالي اإلنتاج حسب قیمة ل التوزیع النسبي) 20(شكل 

  

األولى حیث بلغت  المرتبة )14جدول رقم ( األجنبیةاحتلت العموالت المستلمة عن بیع وشراء العمالت 

بة   59595.1 ار شكلت نس ون دین الي ، %  80.7ملی ل الم ات التحوی ن عملی تلمة ع والت مس ا عم تلیھ

ار   12134.6 بة ملیون دین م %   16.4بنس راداتث رى إی ار  1373.9 أخ ون دین بة ملی م %  1.9بنس ث

ار اة اإلیج دیري للمنش بة   753.1 التق ار بنس ون دین ن % 1.0ملی الي م اج إجم ة اإلنت رادات ( قیم اإلی

  ).الرئیسیة 

   اإلیرادنوع  اإلنتاج حسبقیمة إجمالي لالتوزیع النسبي ) 21(شكل  

  

9.3
1.5

14.8

0.5
6.7

0.041.8

51.0

2.11.90.40.22.00.30.82.61.32.8

العموالت المستلمة عن بیع وشراء 
%80.7العمالت االجنبیة 

عموالت مستلمة عن عملیات 
%16.4التحویل المالي 

%1.9ایرادات اخرى 

%1.0االیجار التقدیري للمنشاة 



16 
 

  القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج  12.10
تج          ة بسعر المن ة المضافة اإلجمالی ون 61231.8بلغت القیم ار ملی دول ( دین ار ، ، ) 13ج ون دین ملی

م محافظة ، %  15.6تلیھا محافظة السلیمانیة  بنسبة ، % 52.1بنسبةاحتلت محافظة بغداد المرتبة األولى  ث

  .إجمالي القیمة المضافةمن %  0.03بینما شكلت محافظة دیالى اقل نسبة %  9.6دھوك بنسبة 

  المحافظاتحسب   لقیمة المضافة اإلجمالیةل التوزیع النسبي) 22(شكل 

  
  

  فائض العملیات اإلجمالي  13. 10
، ملیون دینار ، احتلت ) 13جدول ( ملیون دینار 50926.6بلغت قیمة فائض العملیات اإلجمالي    

، ثم محافظة %  13.4، تلیھا محافظة السلیمانیة بنسبة %  58.1 بنسبةمحافظة بغداد المرتبة األولى 

  .من إجمالي قیمة فائض العملیات%  0.03بینما شكلت محافظة دیالى اقل نسبة %  9.5دھوك بنسبة 

  

  فائض العملیات اإلجمالي حسب المحافظاتل التوزیع النسبي) 23(شكل 
  

  
  
  

9.6

1.0

15.6

0.3
7.0

0.031.8

52.1

2.01.40.40.21.80.20.52.61.32.0

9.5

0.8

13.4

0.2
6.8

0.031.7

58.1

1.51.20.40.21.10.10.32.51.20.9
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 المستلزمات السلعیة   14.10
المرتبة  ، احتلت محافظة بغداد )15جدول ( ملیون دینار3202.6 بلغ مجموع قیمة المستلزمات السلعیة    

%  3.9نسبة  اربیلو ثم محافظتي دھوك %  8.1تلیھا محافظة السلیمانیة نسبة %   70.6نسبةباألولى 

  . من إجمالي قیمة المستلزمات السلعیة  %  0.1صالح الدین اقل نسبة  تي دیالي وبینما شكلت محافظ
  

  قیمة المستلزمات السلعیة حسب المحافظاتل التوزیع النسبي)  24(شكل 
  

  

 القرطاسیة ثم %  19.7تلیھا وقود وزیوت بنسبة %  39.9شكلت المصروفات على الكھرباء أعلى نسبة  

من % 1.8بنسبة  األخرىوالمستلزمات % 7.3، والمیاه  % 14.2، ولوازم ومھمات % 17.1بنسبة 

  .إجمالي قیمة المستلزمات السلعیة

  للمستلزمات السلعیة حسب النوعالتوزیع النسبي ) 25(شكل 

  

   
  

3.92.3
8.1

0.53.90.11.3

70.6

2.11.20.20.11.40.20.70.50.52.3

%19.7وقود وزیوت  

%14.2لوازم ومھمات 

%17.1قرطاسیة  
%7.3میاه  

%39.9كھرباء 

%1.8اخرى  
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  المستلزمات الخدمیة 15.10 
، احتلت محافظة بغداد ) 16جدول ( ملیون دینار 9422.4بلغ مجموع قیمة المستلزمات الخدمیة     

%  8.7ثم محافظة البصرة بنسبة %  12.1تلیھا محافظة السلیمانیة بنسبة %  37.4نسبة بالمرتبة األولى 

  . من إجمالي قیمة المستلزمات الخدمیة %  0.1بینما شكلت محافظتي دیالى وصالح الدین  اقل نسبة 

  
  قیمة المستلزمات الخدمیة حسب المحافظاتل التوزیع النسبي) 26(شكل 

  

تلیھا مصاریف االتصاالت العامة %  41.4شكلت إیجارات األبنیة المدفوعة واإلیجار التقدیري أعلى نسبة 

%  1.4نسبة  أدنى واإلعالنبینما شكلت دعایة %   13.3و تلیھا خدمات مصرفیة بنسبة  %  16.8بنسبة 

  .من إجمالي قیمة المستلزمات الخدمیة

  الخدمیة حسب النوعللمستلزمات التوزیع النسبي ) 27(شكل 

  

8.6
4.0

12.1

1.3
5.7

0.11.8

37.4

3.3
5.8

0.20.1
3.4

0.82.53.01.2

8.7

قیمة االیجارات المدفوع 
%41.4واالیجارات التقدیري 

%6.8خدمات صیانة  

%1.8نشر وطبع %1.4دعایة واعالن 

%16.8اتصاالت عامة 

%5.2خدمات قانونیة 

%13.3خدمات مصرفیة 

اجور تنظیم وتدقیق الحسابات 
4.6%

%8.6اخرى 
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  األصولالتغیر في  قیمة  16.10

أة  تبلغ      دى المنش وق المستحقة ل ي الحق ر ف ار  179878.6قیمة التغی ون دین دول (ملی ت، ) 19ج  احتل

، %  88.8نسبة بملیون دینار  159762.1 المرتبة األولى حیث بلغت نقدیة لدى البنوك والصندوق أرصدة

بة ملیون دینار  17530.9) عمالء(مدینون لیھا ی م %  9.7بنس ة ث ي قیم ر ف ة  األوراقالتغی  1889.6المالی

قیمة التغیر في من إجمالي %  0.4 ملیون دینار  695.9 ثم أصول مالیة أخرى %  1.1بنسبة ملیون دینار 

  .الحقوق المستحقة لدى المنشأة

  حسب النوع األصولالتوزیع النسبي للتغیر في ) 28(شكل 

  

  التغیر في الخصوم قیمة   17.10

ة ت قیم راالل بلغ أة للغی ل المنش ن قب ا م ب دفعھ ات الواج ار  194888.9 تزام ون دین دول(ملی ، ) 20 ج

ت  ت احتل ث بلغ ى حی ة األول ركاء المرتب وق الش ار  153766.8حق ون دین بة بملی ا ، %  78.9نس یلیھ

بة ملیون دینار   35845.1) عمالء(دائنون  م %  18.4بنس ة وقصیرة ث روض طویل لق  4458.6 األج

ة %  2.3ملیون دینار بنسبة  ة األوراق المالی ي قیم ر ف م التغی ار  818.4ث ون دین بة ملی ن %  0.4بنس م

   .الواجب دفعھا من قبل المنشأة للغیر االلتزاماتقیمة إجمالي 
  

  حسب النوع الخصومالتوزیع النسبي للتغیر في ) 29(شكل 

  

%9.7) عمالء(مدینون 

التغیر في قیمة االوراق 
%1.1المالیة 

ارصدة نقدیة لدى البنوك 
%88.8والصندوق 

%0.4اصول مالیة اخرى 

%78.9حقوق الشركاء 

قروض طویلة وقصیرة االجل  
2.3%

التغیر في االوراق المالیة 
0.4%

%18.4) عمالء(دائنون 
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       2012الدفتریة للموجودات الثابتة خالل عام القیمة   18.10

ة  تبلغ  ة الدفتری ون 23234.1القیم ام  ملی الل ع ار خ دول (  2012دین داد ، )  21ج ة بغ كلت محافظ ش

بینما %  4.9ثم محافظة بابل بنسبة %  8.9، تلیھا محافظة السلیمانیة بنسبة % 69.5 بنسبة المرتبة األولى

  .من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات الثابتة % 0.2شكلت محافظة كركوك اقل نسبة 

  كلفة األصول الثابتة حسب المحافظات لالتوزیع النسبي  30(شكل 

  

سائط النقل وو ، % 24.4، تلیھا األثاث بنسبة % 48.3 بنسبةالمرتبة األولى احتلت اآلالت والمعدات       

بة  ي ،% 7.1نس بة  األراض بة % 6.4بنس ة بنس ات االیرادی اني ، % 5.3، النفق بة  المب  ، % 4.9 نس

من %  0.2، وموجودات أخرى بنسبة %  1.0، العدد والقوالب بنسبة % 2.3نسبة ب الحاسبات االلكترونیة

  .2012عام  خالل القیمة الدفتریةإجمالي 

  كلفة األصول الثابتة حسب النوعلالتوزیع النسبي ) 31(شكل 

 

4.80.5
8.9

0.23.30.02.3

69.5

4.90.30.00.01.50.30.31.70.41.1

%6.4االراضي 
%4.9المباني 

%48.3االالت والمعدات  

%7.1وسائط النقل 

%1.0عدد وقوالب 

%24.4االثاث  

الحاسبات الكترونیة 
2.3%

%5.3النقات االیرادیة  %0.2موجودات اخرى 



قیمة رأس المال النسبة %عدد المنشاتالمحافظة
النسبة %المستثمر

14617.7280350003.1دھوك

303.6141600001.5نینوى

21125.6519880005.7السلیمانیة

111.341000000.4كركوك

829.933404000036.5أربیل

10.11610960.0دیالى

141.7563750006.2االنبار

23027.935935331139.3بغداد

91.114530000.2بابل

جدول (1) عدد منشآت التحویل المالي والصرافة  وراس المال المستثمر حسب المحافظات  (القیمة الف دینار)

81.0117510001.3كربالء

20.210000000.1واسط

20.26500000.1صالح الدین

111.350100000.5النجف

50.625000000.3القادسیة

111.3151015001.7المثنى

151.8162500001.8ذي قار

81.041000000.4میسان

293.591620001.0البصرة

 مجموع المحافظات عدا 
38646.850112690754.8االقلیم

43953.241406300045.2مجموع اقلیم كردستان

825100.0915189907100.0العراق
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شركة منشأة فردیةالمحافظة
مساھمة

شركة 
مجموعأخرىشركة تضامنیةمحدودة

7906700146دھوك

00291030نینوى

13907200211السلیمانیة

10100011كركوك

75520082أربیل

001001دیالى

6233014االنبار

950121500230بغداد

414009بابل

جدول (2) عدد منشأت التحویل المالي والصرافة  حسب الكیان القانوني والمحافظة

313108كربالء

101002واسط

101002صالح الدین

1352011النجف

230005القادسیة

01100011المثنى

9141015ذي قار

800008میسان

29180029البصرة

مجموع 
4771210580386المحافظات عدا 

مجموع اقلیم 
293514100439كردستان

34076351580825العراق
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المحافظة

المجموعمحمولةمنضدیةالمجموعفاكسالمحمولاالرضي

3614601829526140دھوك

1300314273125نینوى

140211035130123153116السلیمانیة

2110133111411كركوك

448231298526046أربیل

01010000دیالى

713020591411األنبار

38227226735212247194بغداد

7901657129بابل

جدول ( 3) عدد المنشآت حسب استخدامھا لتكنلوجیا المعلومات واالتصاالت والمحافظة 

الحاسبة الشخصیةالھاتف
االنترنیت

7901657129بابل

4831538118كربالء

22041232واسط

12032242صالح الدین

4110152111310النجف

54090554القادسیة

10110211898المثنى

11140254151915ذي قار

180987158میسان

7290362283023البصرة

 مجموع المحافظات 
100380548575352427330عدا االقلیم

220439366247227274202مجموع أقلیم كردستان

32081981147122579701532العراق
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مجموعاخرىایجارملك

11432146دھوك

030030نینوى

92020211السلیمانیة

011011كركوك

577082أربیل

1001دیالى

311014األنبار

42260230بغداد

1809بابل

ملكیة المنشأة
المحافظة

جدول (4 )عدد المنشآت حسب ملكیة المنشأة والمحافظة   (القیمة الف دینار)

1809بابل

0808كربالء

0202واسط

0202صالح الدین

110011النجف

1405القادسیة

29011المثنى

312015ذي قار

3508میسان

821029البصرة

مجموع المحافظات عدا 
273590386االقلیم

154222439 مجموع اقلیم كردستان

427812825العراق
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اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

16405401130220003530353دھوك

5708039080101130113نینوى

210118321731120005784582السلیمانیة

180111151300047249كركوك

150027043090002290229أربیل

مجموعاخرىالخدمات
المجموع

جدول (5)اجمالي عدد العاملین  حسب النوع االجتماعي و الصنف والمحافظة  

االدارةاصحاب المنشاة
المحافظة

الحسابات

150027043090002290229أربیل

4000000000404دیالى

27050160600054054األنبار

3821518910171883910383545880بغداد

1301043551100069978بابل

100111150200038139كربالء

3020101000707واسط

2020200000606صالح الدین

20125352090001064110النجف

803050200018018القادسیة

13030160100033033المثنى 13030160100033033المثنى

17029170100054155ذي قار

14060210000041041میسان

4405052690001106116البصرة

مجموع المحافظات 
63216309204472013691131535681603عدا كردستان

مجموع اقلیم 
52412642329143000116041164كردستان

115617573227762117991132695722767العراق
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اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

1002203501600083083دھوك

0070390801055055نینوى

0010721631110002813284السلیمانیة

0000411000516كركوك

90150300800062062أربیل

0000000000000دیالى

جدول (6)عدد العاملین باجر حسب النوع االجتماعي والصنف والمحافظة 

المحافظة
المجموعاخرىالخدماتالحساباتاالدارة

المجموع
اصحاب المنشاة

9020160600033033األنبار

12116110154880910341731448بغداد

20433451100051859بابل

00111150200028129كربالء

3020101000707واسط

1010200000404صالح الدین

30203520900084387النجف

003050200010010القادسیة

0030150100019019المثنى

0028170100036137ذي قار

0060210000027027میسان

2050506900066672البصرة
مجموع المحافظات 

3212531841520131911384251893عدا االقلیم

 مجموع اقلیم 
19014422281350004263429كردستان

511397206432116691131268541322العراق

26 مدیریة احصاءات التجارة/ الجھاز المركزي لالحصاء- العراق



اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

154032078060002700270دھوك

5701000000058058نینوى

210176010010002971298السلیمانیة

180111110200042143كركوك

141012013010001670167أربیل

4000000000404دیالى

جدول (7)عدد العاملین  لحسابھم الخاص أو أصحاب العمل حسب النوع االجتماعي والصنف والمحافظة 

المجموع المحافظة
مجموعاخرىالخدماتالحساباتاالدارةاصحاب المنشاة

1803000000021021األنبار

37014280170300041814432بغداد

1106110000018119بابل

1000000000010010كربالء

0000000000000واسط

1010000000202صالح الدین

1715000000022123النجف

8000000000808القادسیة

1300010000014014المثنى

1701000000018018ذي قار

1400000000014014میسان

4200020000044044البصرة
مجموع  المحافظات 

60015562320500069317710عدا االقلیم

 مجموع اقلیم 
50511200101080007341735كردستان

11051617621330130001427181445العراق
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المجموع

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

قیمة الرواتب واالجور المدفوعة
اجمالي تعویضات  

العاملین

قیمة مساھمة 
المنشأة لصالح 

العاملین
قیمة المزایا العینیةالمحافظة

مجموع قیمة 
الرواتب واالجور 

المدفوعة

جدول (8) قیمة اجمالي تعویضات العاملین حسب النوع االجتماعي والصنف والمحافظة  (القیمة الف دینار)

اخرىالخدماتالحساباتاالدارةاصحاب المنشاة

4799001866520288348011200000063499006349903608200995810دھوك

00426000962500212500240001625000162500115350174035نینوى

00939680600014322001344069100000244098019440246042024659002707010السلیمانیة

0020000207003600360000026300360029900250391634066كركوك

763000119100025865005820000051225005122503076000819850أربیل

0000000000000000دیالى

588000186000942500172000001888500188850330903384225324األنبار

73100290006317299188067940010880023985419200322001310016562832619801918263144452184272081142بغداد 73100290006317299188067940010880023985419200322001310016562832619801918263144452184272081142بغداد

1200003240090001731009000358000174400270740180002887404850013392350632بابل

0079250375091950078000001790003750182750366900219440كربالء

14400022200040000250000408500408500040850واسط

6100030000910000000182000182004200022400صالح الدین

18600037800972002190009120016200144000029160020280049440028625993524018النجف

0017450018000048000004025004025016100056350القادسیة

00270000100200060000001332000133200193000152500المثنى

0018060060004440004800000229800600023580005498241298ذي قار 0018060060004440004800000229800600023580005498241298ذي قار

00408000138000000001788000178800425000221300میسان

1320004020003372001980038520000429120198004489201458900594810البصرة

مجموع المحافظات 
196200290001175629207830202555023240039607433600520401310038454935159304361423531132456104938165عدا كردستان

مجموع اقلیم 
124290012454326000197919813440239300000358822019440360766091501004522670كردستان

3204902900024210612138304004748245840635374336005204013100743371353537079690831446142456109460835العراق
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دكتوراه  فما ماجستیردبلوم عاليبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدئیةیقرا ویكتبیقرأفقطامي
المجموعاخرىفوق

211834222222223000146ذكور

0000000000000اناث

جدول (9) توزیع عدد المسؤولین عن ادارة المنشأة حسب التحصیل الدراسي والنوع االجتماعي والمحافظة 

التحصیل الدراسي

الجنس المحافظة

دھوك

211834222222223000146المجموع

000024222000030ذكور

0000000000000اناث

000024222000030المجموع

42634436237230000211ذكور

0000000000000اناث

42634436237230000211المجموع

00001163000011ذكور

0000000000000اناث

00001163000011المجموع

السلیمانیة

نینوى

كركوك

0131911211314000082ذكور

0000000000000اناث

0131911211314000082المجموع

0000010000001ذكور

0000000000000اناث

0000010000001المجموع

00000509000014ذكور

0000000000000اناث

00000509000014المجموع

اربیل

دیالى

األنبار
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دكتوراه  فما ماجستیردبلوم عاليبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدئیةیقرا ویكتبیقرأفقطامي
المجموعاخرىفوق

جدول (9) توزیع عدد المسؤولین عن ادارة المنشأة حسب التحصیل الدراسي والنوع االجتماعي والمحافظة 

التحصیل الدراسي

الجنس المحافظة

0000249321300610220ذكور

00000118000010اناث بغداد

0000250331380610230المجموع

0000002600008ذكور

0000000100001اناث

0000002700009المجموع

0000041300008ذكور

0000000000000اناث

0000041300008المجموع

0000000100102ذكور

0000000000000اناث

0000000100102المجموع

بابل

كربالء

واسط

0000000200002ذكور

0000000000000اناث

0000000200002المجموع

00000254000011ذكور

0000000000000اناث

00000254000011المجموع

0000021200005ذكور

0000000000000اناث

0000021200005المجموع

القادسیة

صالح الدین

النجف
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دكتوراه  فما ماجستیردبلوم عاليبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدئیةیقرا ویكتبیقرأفقطامي
المجموعاخرىفوق

جدول (9) توزیع عدد المسؤولین عن ادارة المنشأة حسب التحصیل الدراسي والنوع االجتماعي والمحافظة 

التحصیل الدراسي

الجنس المحافظة

00000406000010ذكور

0000000100001اناث المثنى

00000407000011المجموع

00000366000015ذكور

0000000000000اناث

00000366000015المجموع

0001042100008ذكور

0000000000000اناث

0001042100008المجموع

000026912000029ذكور

0000000000000اناث

000026912000029المجموع

ذي قار

البصرة

میسان

0001785662070620374ذكور

000001110000012اناث

0001786672170620386المجموع

6427877610572593000439ذكور

0000000000000اناث

6427877610572593000439المجموع

642788831901382663620813ذكور

000001110000012اناث

642788831911392763620825المجموع

العراق

 مجموع اقلیم 
كردستان

مجموع 
محافظات عدا 

كردستان
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المجموع66 فما فوق61-5665-5160-4655-4150-3645-3140-2635-2530 فاقلالجنسالمحافظة

2816204524131341146ذكور

00000000000اناث

2816204524131341146المجموع

122265731130ذكور

00000000000اناث

122265731130المجموع

جدول (10) توزیع عدد المسؤولین عن ادارة المنشأة حسب الفئة العمریة والنوع االجتماعي والمحافظة 

دھوك

نینوى

1922315446231555211ذكور

00000000000اناث

1922315446231555211المجموع

001121312011ذكور

00000000000اناث

001121312011المجموع

049231312982282ذكور

00000000000اناث

049231312982282المجموع

00000100001ذكور

00000000000اناث

كركوك

اربیل

دیالى

السلیمانیة

00000100001المجموع

042222110014ذكور

00000000000اناث

042222110014المجموع

األنبار
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المجموع66 فما فوق61-5665-5160-4655-4150-3645-3140-2635-2530 فاقلالجنسالمحافظة

جدول (10) توزیع عدد المسؤولین عن ادارة المنشأة حسب الفئة العمریة والنوع االجتماعي والمحافظة 

51218455045271431220ذكور

004141000010اناث

51222465446271431230المجموع

01112300008ذكور

00100000001اناث

01212300009المجموع

بغداد

بابل

00211112008ذكور

00000000000اناث

00211112008المجموع

00000001012ذكور

00000000000اناث

00000001012المجموع

01000100002ذكور

00000000000اناث

01000100002المجموع

100135010011ذكور

00000000000اناث النجف

كربالء

واسط

صالح الدین

100135010011المجموع

00021101005ذكور

00000000000اناث

00021101005المجموع

القادسیة
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المجموع66 فما فوق61-5665-5160-4655-4150-3645-3140-2635-2530 فاقلالجنسالمحافظة

جدول (10) توزیع عدد المسؤولین عن ادارة المنشأة حسب الفئة العمریة والنوع االجتماعي والمحافظة 

100331101010ذكور

10000000001اناث

200331101011المجموع

001147101015ذكور

00000000000اناث

001147101015المجموع

المثنى

ذي قار

01222010008ذكور

00000000000اناث

01222010008المجموع

013667600029ذكور

00000000000اناث

013667600029المجموع

82232678280482483374ذكور

105141000012اناث

92237688681482483386المجموع

3214774112824536118439ذكور

00000000000اناث مجموع اقلیم 
كردستان

البصرة

مجموع 
المحافظات عدا 

االقلیم

میسان

3214774112824536118439المجموع

11437914119416293601911813ذكور

105141000012اناث

12438414219816393601911825المجموع

العراق

كردستان
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المجموعاخرىمالبسسكن طعامالمحافظة

357960017401120360820دھوك

1153500011535نینوى

246590000246590السلیمانیة

250000250كركوك

303400004200307600أربیل

00000دیالى

3289001505033090األنبار

902150054237144452بغداد

19600360002530048500بابل

13660002303036690كربالء

جدول (11) قیمة المزایا العینیة حسب المحافظات (القیمة الف دینار)

13660002303036690كربالء

00000واسط

30000012004200صالح الدین

2862500028625النجف

1610000016100القادسیة

1080000850019300المثنى

00000ذي قار

3300000950042500میسان

142290003600145890البصرة

مجموع المحافظات 
4019653600150125417531132ماعدا االقلیم

907950017405320915010مجموع اقلیم كردستان

1309915360018901307371446142العراق
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المجموعأخرىتأمین على الحیاةتأمین صحيضمان اجتماعيالمحافظة

00000دھوك

00000نینوى

00000السلیمانیة

39160003916كركوك

00000أربیل

00000دیالى

2854005303384األنبار

1842700018427بغداد

1339200013392بابل

جدول (12)  قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین حسب المحافظات (القیمة ألف دینار)

00000كربالء

00000واسط

00000صالح الدین

993000993النجف

00000القادسیة

00000المثنى

4898060005498ذي قار

00000میسان

00000البصرة

مجموع المحافظات 
44480060053045610ماعد االقلیم

 مجموع اقلیم 
00000كردستان

44480060053045610العراق
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اجمالي قیمة المحافظة
االنتاج

اجمالي قیمة المستلزمات 
السلعیة و الخدمیة

القیمة المضافة االجمالیة 
القیمة المضافة الضرائب والرسومبسعر المنتج

فائض العملیات تعویضات العاملیناالجمالیة بسعر االساس
االجمالي

683749493467259028226262458401989958104844388دھوك

107898545542362356220271603291174035429256نینوى

109419981398817954318137190950599127070106798981السلیمانیة

3426441352472073974942415797334066123907كركوك

497534766470943106383540042752388198503455388أربیل

308921425016642229214350014350دیالى

13477672157171132050179701114080225324888756األنبار

3766445457879093187654521369031662855208114229581713بغداد

جدول (13) قیمة االنتاج والقیمة المضافة االجمالیة حسب المحافظات (القیمة الف دینار)

3766445457879093187654521369031662855208114229581713بغداد

15729273740371198890620501136840350632786208بابل

142682358168384514010956834184219440614744كربالء

26979326098243695024369540850202845واسط

16800015982152018775014426822400121868صالح الدین

14803543635581116796273501089446524018565428النجف

1887238152110720214500927025635036352القادسیة

57970626231031739634700282696152500130196المثنى

191370029845416152468717515280712412981286773ذي قار

9480001255408224600822460221300601160میسان

208915088903312001171610441039073594810444263البصرة

مجموع المحافظات 
5110191896267624147515670917240765984493816535827819ماعدا االقیم ماعدا االقیم

2275483929981981975664113521419621427452267015098757اقلیم كردستان

73856757126249606123179784438660387411946083550926576العراق
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العموالت المستلمة عن بیع المحافظة
وشراء العمالت االجنبیة

عموالت مستلمة عن عملیات 
المجموعاالیجار التقدیري للمنشاةایرادات اخرىالتحویل المالي

5475724112697023150033006837494دھوك

10756100337501078985نینوى

64780044399594470001740010941998السلیمانیة

3156100270340342644كركوك

38318501002250120550206974975347أربیل

2789200300030892دیالى

105226725500029000115001347767األنبار

3414679633720213943710620037664454بغداد

116342733250037000400001572927بابل

759853666970001426823كربالء

269793000269793واسط

168000000168000صالح الدین

14763540040001480354النجف

18822300500188723القادسیة

417000148706014000579706المثنى

1190600720600025001913700ذي قار

83500011000003000948000میسان

72315008390005270002089150البصرة
مجموع المحافظات ماعدا 

االقلیم
43809575560579797484671170051101918

1578557865288143990504139722754839 مجموع اقلیم كردستان

5959515312134611137389675309773856757العراق

 جدول ( 14) قیمة إجمالي اإلنتاج  حسب نوع االیراد والمحافظة (القیمة الف دینار)
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المجموعاخرىكھرباءمیاهقرطاسیةلوازم ومھماتوقود وزیوتالمحافظة

342104305294591985528972747125603دھوك
9771253528995102028824073962نینوى

889241956254512412891289810259225السلیمانیة

590795186530008440132016010كركوك

358021770188296585565024294124781أربیل

جدول (15) قیمة المستلزمات السلعیة حسب المحافظات (القیمة الف دینار)

300035040015080004700دیالى

16109975391555581649012043167األنبار

374250345481376996198918938653280272262325بغداد

5335024005450460513232567117بابل

1369846906135152510980037028كربالء

015782353255105005236واسط

04009000139202692صالح الدین

20743824066031395545582543261النجف

9703781173438463207591القادسیة

037304800106213889023481المثنى

120150381014412520016744ذي قار

00460056010780015940میسان

1095015765155461140920027073697البصرة
مجموع المحافظات ماعدا 

االقلیم
5035514102844435412258941079064306172692951

12671445637102800677119983627851509609 مجموع اقلیم كردستان

6302654559215463412326651278900584683202560العراق
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 ایجارات 
األبنیة 

المدفوعة

االیجار 
التقدیري 
للمنشأة

مجموع

317638330032093811753091508295141893190504800191733809069دھوك

913000913004548110065152455351025800402261931880516381461نینوى

52534817400542748177009502516039912860370290031870587661139592السلیمانیة

المجموع

قیمة االیجار

جدول (16) قیمة المستلزمات الخدمیة حسب المحافظات (القیمة الف دینار)

خدمات اتصاالت عامةنشر وطبعدعایة واعالنخدمات صیانةالمحافظة
قانونیة

خدمات 
مصرفیة

اجور تنظیم 
وتدقیق 
الحسابات

اخرى

18450018450788003169238756800343931397210698119237كركوك

2898042069731050155552190125001620281830011400115016304539928أربیل

030003000800500065060031006003009550دیالى

395001150051000178017554401970530250315502252013550172550األنبار

1232153106200133835331237463012664834958601781655621292457752634333525584بغداد

6950040000109500376001435060504702018150277502230024200306920بابل

6610006610082044228345819024157503737941372640371544655كربالء

37500375042850380021101350270700459720862واسط

6000060000500403000018000195013290صالح الدین

1058004000109800361901240074353731830420458291717023735320297النجف

22410500229101650313560010935225003454200765573930القادسیة 22410500229101650313560010935225003454200765573930القادسیة

417501400055750605035705185372452480089823120704336238829المثنى

160200250016270014000525030706147058007400650015520281710ذي قار

414003000444005000003100010500800083002400109600میسان

11396052700064096020619520064883743026010108201721250597815336البصرة
مجموع المحافظات 

2012273711700272397350191312396512146388015239689512372294043635438586933811ماعدا االقلیم

113279041397117418714078512290459557030499772014780330202668032488589مجموع اقلیم كردستان

31450637530973898160642698136255167418158320149461512520094373838106619422400العراق
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 أرباح أسھم المحافظة
 ایجارات أراضي  فوائد مقبوضةمقبوضة

مقبوضة
 تعویضات التأمین 

المقبوضة
 تحویالت ومنح 
جاریة مقبوضة

 أرباح رأسمالیة 
 المجموع  ایرادات أخرىایرادات عرضیةأخرى

000007500640400129200777100دھوك

000000325003250نینوى

000000000السلیمانیة

0000000200200كركوك

000001100003950050500أربیل

000000000دیالى

000000150001500األنبار

000000000بغداد

001200000080000200094000بابل

000000000كربالء

000000000واسط

000000000صالح الدین

000000000النجف

000000000القادسیة

000000000المثنى

000000000ذي قار

000000000میسان

0000002835005000288500البصرة
مجموع المحافظات ماعدا 

00120000003682507200387450االقلیم

0000018500640400168700827600مجموع اقلیم كرستان

0012000001850010086501759001215050العراق

جدول (17) قیمة االیرادات األخرى واالیرادات التحویلیة حسب المحافظات (القیمة الف دینار)
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المحافظة

ارباح اسھم 
موزعة / 
مسحوبات 
من الدخل

الفوائد 
المدفوعة

ایجارات 
اراضي 
مدفوعة

اشتراكات 
وانتماءات

تعویضات 
رسوم طابعاجازة عملرسوم مھنوغرامات

ضرائب 
الدخل 

واالرباح 
المدفوعة

رسوم 
وضرائب 

اخرى

اقساط 
التأمین

منح 
وتبرعات 
مدفوعة

 خسائر 
المجموع أخرىرأسمالیة

2160000001954038585277931965172010006941066200193219دھوك

1263500208200003587520271067000516482727نینوى

00012300283033635370387963550010600087816السلیمانیة

0000004918014418706100000068130كركوك

0005015039252892017701689078509316010061906اربیل

0001200000250226700003492دیالى

13180000125028012620515020047872001000100000210172األنبار

74792276841250246562245218899229501002309417174127370100121900205418507067بغداد

120000009005250560005001725030001940039335100151035بابل

20000001747001094003369916041500070552كربالء

0000000053100000531واسط

0000075050000450200000008200صالح الدین

955200000985017500019697070001010000159667النجف

0009040570075000312241300000046628القادسیة

1180710000177501300001934339500000172114المثنى

000003625025750547571500197000000158675ذي قار

00000000193750900000028375میسان

2533000001385005615568354721124601179000203636البصرة
مجموع المحافظات 

78945836841250318392363224556921858512127344088232891433706315251235258059871001ماعدا االقلیم

مجموع اقلیم 
2160000128015026295101140491987651286010007872617220100342941كردستان

7916183684125033119237822718643197251704643173923575144370141878684552590510213942العراق

جدول (18) قیمة المصروفات األخرى والمصروفات التحویلیة حسب المحافظات (القیمة الف دینار)
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التغیر في االصولنھایة السنةبدایة السنةاالصولالمحافظة

9553950130830503529100مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

452200609200157000ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
10006150136922503686100المجموع

130260436260306000مدینون (عمالء)

138251455548317297التغیر في قیمة االوراق المالیة

3105746116125178506771ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

200005500035000اصول مالیة اخرى
3394257125593259165068المجموع

جدول (19)  قیمة التغیر في االصول المالیة (القیمة الف دینار)

دھوك

نینوى

2025002070004500مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

000ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
2025002070004500المجموع

11400142500131100مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

158555441941622608608ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
159695443366622739708المجموع

25670003075500508500مدینون (عمالء)

10000011000010000التغیر في قیمة االوراق المالیة

30679475032582050019025750ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

17000020500035000اصول مالیة اخرى
30963175032921100019579250المجموع

000مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

سلیمانیة

كركوك

اربیل

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

0513656513656ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
0513656513656المجموع

000مدینون (عمالء)

50000300000250000التغیر في قیمة االوراق المالیة

000ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
50000300000250000المجموع

دیالى

االنبار
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التغیر في االصولنھایة السنةبدایة السنةاالصولالمحافظة

جدول (19)  قیمة التغیر في االصول المالیة (القیمة الف دینار)

90797812187669012796909مدینون (عمالء)

26676515790771312312التغیر في قیمة االوراق المالیة

227856826350808301122951475ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

5126521038577525925اصول مالیة اخرى
237716024375302645137586621المجموع

51000059300083000مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

20261782680930654752ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

350000450000100000اصول مالیة اخرى
28861783723930837752المجموع

بغداد

بابل

5829010330045010مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

12891920149446752052755ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
12950210150479752097765المجموع

000مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

168342508861340519ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
168342508861340519المجموع

000مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

15000020000050000ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
15000020000050000المجموع

250025000مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

كربالء

واسط

صالح الدین

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

49378951124917460ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
49628951374917460المجموع

1485001533624862مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

212130938956726826ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
3606301092318731688المجموع

النجف

القادسیة
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التغیر في االصولنھایة السنةبدایة السنةاالصولالمحافظة

جدول (19)  قیمة التغیر في االصول المالیة (القیمة الف دینار)

15000190004000مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

625757473973211139747ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
627257474163211143747المجموع

000مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

000ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
000المجموع

المثنى

ذي قار

000مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

000ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
000المجموع

79875197835117960مدینون (عمالء)

000التغیر في قیمة االوراق المالیة

118129521981361016841ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

000اصول مالیة اخرى
126117023959711134801المجموع

100356062352444713488841مدینون (عمالء)

45501623346251879609التغیر في قیمة االوراق المالیة

255929354396508764140579410ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

8826521543577660925اصول مالیة اخرى

267302628423911413156608785المجموع

12323450163655504042100مدینون (عمالء)

البصرة

میسان

مجموع 
المحافظات 
ماعدا االقلیم

12323450163655504042100مدینون (عمالء)

10000011000010000التغیر في قیمة االوراق المالیة

30724695032642970019182750ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

17000020500035000اصول مالیة اخرى
31984040034311025023269850المجموع

223590563988999717530941مدینون (عمالء)

55501624446251889609التغیر في قیمة االوراق المالیة

563176304722938464159762160ارصدة نقدیة لدى البنوك والصندوق

10526521748577695925اصول مالیة اخرى

587143028767021663179878635المجموع

العراق

 مجموع اقلیم 
كردستان
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التغیر في الخصومنھایة السنةبدایة السنةاالصولالمحافظة
10000015000050000حقوق الشركاء

64300069500052000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

10051900122510002199100دائنون (عمالء)

10794900130960002301100المجموع

3411779118664618454682حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

328905056917679دائنون (عمالء)

3444669119170308472361المجموع

000حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

1140001180004000دائنون (عمالء)

جدول (20) قیمة التغیر في الخصوم (القیمة الف دینار )

دھوك

نینوى

سلیمانیة
دائنون (عمالء)

1140001180004000المجموع

139956642548242855258حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

590729079531723دائنون (عمالء)

145863843456192886981المجموع

837500993750156250حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

20500021750012500دائنون (عمالء)

10425001211250168750المجموع

000حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

000دائنون (عمالء)

000المجموع

65000070900059000حقوق الشركاء

5330253841539قروض طویلة وقصیرة االجل

3387001028743690043التغیر في االوراق المالیة

13501520170دائنون (عمالء)

دیالى

االنبار

كركوك

اربیل

13501520170دائنون (عمالء)

10433521793104749752المجموع

46 مدیریة احصاءات التجارة/ الجھاز المركزي لالحصاء- العراق



التغیر في الخصومنھایة السنةبدایة السنةاالصولالمحافظة

جدول (20) قیمة التغیر في الخصوم (القیمة الف دینار )

232107891352345403120237512حقوق الشركاء

111990455249754405071قروض طویلة وقصیرة االجل

9400731068416128343التغیر في االوراق المالیة

190662653614681417080549دائنون (عمالء)

253234133395085608141851475المجموع

.94200025220001580000

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

9000014000050000دائنون (عمالء)

103200026620001630000المجموع

6220583124855396264956حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

54283389055548362721دائنون (عمالء)

بغداد

بابل

كربالء
54283389055548362721دائنون (عمالء)

67634162139109314627677المجموع

000حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

000دائنون (عمالء)

000المجموع

000حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

000دائنون (عمالء)

000المجموع

43110765263941952865حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

000دائنون (عمالء)

43110765263941952865المجموع

000حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

1800452730450930دائنون (عمالء)

صالح الدین

النجف

القادسیة

واسط

1800452730450930دائنون (عمالء)

1800452730450930المجموع
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التغیر في الخصومنھایة السنةبدایة السنةاالصولالمحافظة

جدول (20) قیمة التغیر في الخصوم (القیمة الف دینار )

38505301554230711691777حقوق الشركاء

150025001000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

5484076525277597687دائنون (عمالء)

39068702319733419290464المجموع

000حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

000دائنون (عمالء)

000المجموع

000حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

000دائنون (عمالء)

المثنى

ذي قار

میسان
000دائنون (عمالء)

000المجموع

9612000110765001464500حقوق الشركاء

000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

13447317252538052دائنون (عمالء)

9746473112490251502552المجموع

262505425416065975153560550حقوق الشركاء

117470655813164406610قروض طویلة وقصیرة االجل

12787732097159818386التغیر في االوراق المالیة

199835235361303433629511دائنون (عمالء)

284942427477357484192415057المجموع

9375001143750206250حقوق الشركاء

64300069500052000قروض طویلة وقصیرة االجل

000التغیر في االوراق المالیة

10370900125865002215600دائنون (عمالء)

11951400144252502473850المجموع

263442925417209725153766800حقوق الشركاء

181770662763164458610قروض طویلة وقصیرة االجل

12787732097159818386التغیر في االوراق المالیة

303544236619953435845111دائنون (عمالء)

البصرة

العراق

مجموع اقلیم 
كردستان

مجموع 
المحافظات  
ماعدا االقلیم

303544236619953435845111دائنون (عمالء)

296893827491782734194888907المجموع
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القیمة الدفتریة في نوع الموجودالمحافظة
2012/1/1

قیمة االضافات 
خالل السنة الماضیة

 قیمة المستبعدات 
خالل السنة 

الماضیة

اندثار العام 
الحالي

 القیمة الدفتریة في 
2012/12/31

00000االراضي
00000المباني

1774383100594017460157138االالت والمعدات 
5511000055110495990وسائط النقل
110000220880عدد وقوالب

44671088901868043692393228االثاث 
338802801690324729223الحاسبات الكترونیة

4918000983639344النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

جدول (21 ) كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظات ونوع الموجود خالل سنة 2012  (القیمة الف دینار )

دھوك

125940812270263101295651115803المجموع
0000االراضي
00000المباني

960222503192867االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
00000عدد وقوالب

47235434570906981623االثاث 
1474644000191517231الحاسبات الكترونیة

3550007102840النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

6649150082012012104561المجموع
18900000189000االراضي
3634000014536348864المباني

2447224050024877223895االالت والمعدات 
7700400077004693036وسائط النقل
1616406200033568134272عدد وقوالب

3321855200185033554301982االثاث 
134900012813477121295الحاسبات الكترونیة

91000018207280النقات االیرادیة
50000001000040000موجودات اخرى

نینوى

السلیمانیة

50000001000040000موجودات اخرى
22549871545019782088362059623المجموع
0000االراضي
00000المباني

8000080720االالت والمعدات 
5000005004500وسائط النقل
00000عدد وقوالب

1845100184516606االثاث 
1355000135512195الحاسبات الكترونیة

2595005192076النقات االیرادیة
3000060240موجودات اخرى

4069600435936337المجموع
33996000339960االراضي
485401200800195846982المباني

885001008757875االالت والمعدات 
6000000600054000وسائط النقل
51365113011201027541100عدد وقوالب

13790011540357014587131283االثاث 
6428040802005663659720الحاسبات الكترونیة

113940345021502304892192النقات االیرادیة
120000240960موجودات اخرى

اربیل

كركوك

82603521400974563618774072المجموع

49 مدیریة احصاءات التجارة/ الجھاز المركزي لالحصاء- العراق



القیمة الدفتریة في نوع الموجودالمحافظة
2012/1/1

قیمة االضافات 
خالل السنة الماضیة

 قیمة المستبعدات 
خالل السنة 

الماضیة

اندثار العام 
الحالي

 القیمة الدفتریة في 
2012/12/31

جدول (21 ) كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظات ونوع الموجود خالل سنة 2012  (القیمة الف دینار )

0000االراضي
00000المباني

00000االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
00000عدد وقوالب

00000االثاث 
00000الحاسبات الكترونیة

60000120480النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

60000120480المجموع

دیالى

60000120480المجموع
26000000260000االراضي
135000005400129600المباني

8770008777893االالت والمعدات 
7180000718064620وسائط النقل
00000عدد وقوالب

7242500724365183االثاث 
1617000161714553الحاسبات الكترونیة

00000النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

5641650022317541849المجموع
0000االراضي
00000المباني

11738785445300117833210604984االالت والمعدات 
16718288138025532229788وسائط النقل
63878135001304652182عدد وقوالب

3568352126210104830454347408االثاث 
78240121500903981351الحاسبات الكترونیة

9060201386910208942835769النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

1652245715469600191793616151481المجموع

االنبار

بغداد

3500001000000450000االراضي
4500000018000432000المباني

47245204051905657559171االالت والمعدات 
1310000013100117900وسائط النقل
00000عدد وقوالب

5812046258375543748933االثاث 
44690950320453240788الحاسبات الكترونیة

00000النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

108105512598010600476441148792المجموع
0000االراضي
00000المباني

20480153845000308627778االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
00000عدد وقوالب

348822700351531637االثاث 
1230000123011070الحاسبات الكترونیة

90001500021008400النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

76662171545000993278884المجموع

بابل

كربالء

76662171545000993278884المجموع
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القیمة الدفتریة في نوع الموجودالمحافظة
2012/1/1

قیمة االضافات 
خالل السنة الماضیة

 قیمة المستبعدات 
خالل السنة 

الماضیة

اندثار العام 
الحالي

 القیمة الدفتریة في 
2012/12/31

جدول (21 ) كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظات ونوع الموجود خالل سنة 2012  (القیمة الف دینار )

0000االراضي
00000المباني

00000االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
00000عدد وقوالب

1835001841652االثاث 
4750048428الحاسبات الكترونیة

1350027108النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

2445002582187المجموع

واسط

2445002582187المجموع
0000االراضي
00000المباني

5000050450االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
2500050200عدد وقوالب

4700004704230االثاث 
2500002502250الحاسبات الكترونیة

00000النقات االیرادیة
0200004001600موجودات اخرى

79502000012208730المجموع
10000000100000االراضي
200000080019200المباني

33389800150340430635االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
00000عدد وقوالب

470254000474342683االثاث 
341553000344631010الحاسبات الكترونیة

1536000030720122880النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

388169150015043112346407المجموع

صالح الدین

النجف

0000االراضي
00000المباني

00000االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
00000عدد وقوالب

13477105000239821579االثاث 
4200170005905310الحاسبات الكترونیة

4508300901736066النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

627601220001200462956المجموع
0000االراضي
00000المباني

1617000161714553االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
00000عدد وقوالب

2075000207518675االثاث 
1120000112010080الحاسبات الكترونیة

2675000535021400النقات االیرادیة

المثنى

القادسیة

00000موجودات اخرى
74870001016264708المجموع
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القیمة الدفتریة في نوع الموجودالمحافظة
2012/1/1

قیمة االضافات 
خالل السنة الماضیة

 قیمة المستبعدات 
خالل السنة 

الماضیة

اندثار العام 
الحالي

 القیمة الدفتریة في 
2012/12/31

جدول (21 ) كشف حركة الموجودات الثابتة حسب المحافظات ونوع الموجود خالل سنة 2012  (القیمة الف دینار )

15000000150000االراضي
150000006000144000المباني

5200005204680االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
99700019947976عدد وقوالب

4770000477042930االثاث 
3555000355531995الحاسبات الكترونیة

2670000534021360النقات االیرادیة
75000150600موجودات اخرى

4258700022329403541المجموع

ذي قار

4258700022329403541المجموع
0000االراضي
200000080019200المباني

00000االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
00000عدد وقوالب

4100000410036900االثاث 
3100000310027900الحاسبات الكترونیة

00000النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

                                                                                                                                                                                                                                                                                  92000008000المجموع
0000االراضي
00000المباني

48175457651900920482836االالت والمعدات 
00000وسائط النقل
00000عدد وقوالب

8710563501250922182985االثاث 
4210572501600477642980الحاسبات الكترونیة

24370270003001021440856النقات االیرادیة
00000موجودات اخرى

20175586365505033414249656المجموع

البصرة

میسان

86000010000000960000االراضي
7750000031000744000المباني

119204741291098955120406310836565االالت والمعدات 
37498288138046312416808وسائط النقل
74098135001509060358عدد وقوالب

4063057132770396255381144843022االثاث 
34088126750192036571329140الحاسبات الكترونیة

11984031671913002730591092235النقات االیرادیة
1050200006102440موجودات اخرى

19607945184224120800214481819284568المجموع
528960000528960االراضي
411940120080016494395846المباني

4310107150604043212388908االالت والمعدات 
1381140001381141243026وسائط النقل
2141057330112044063176252عدد وقوالب

916795256302410091833826493االثاث 
2330604360382323360210237الحاسبات الكترونیة

1722203450215034704138816النقات االیرادیة
51200001024040960موجودات اخرى

434043049120380334020193949498المجموع
1388960100000001488960االراضي

اقلیم 
كردستان

مجموع 
المحافظات 
ماعدا االقلیم

1388960100000001488960االراضي
11869401200800474941139846المباني

1235148413625914995124727511225473االالت والمعدات 
17561228813801844261659834وسائط النقل
2882038680112059153236610عدد وقوالب

49798521353333337256299465669514االثاث 
57394131110574359931539377الحاسبات الكترونیة

137062317064124503077631231051النقات االیرادیة
52250200001085043400موجودات اخرى

23948375189136158833254683723234066المجموع

العراق
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البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفصالح الدینواسطكربالءبابلبغداداألنباردیالىأربیلكركوكالسلیمانیةنینوىدھوكالمحافظة
مجموع 

المحافظات 
ماعدا االقلیم

 مجموع 
اقلیم 

كردستان
العراق

1990000000010000000000101
1991201101000000000000001414
199235028018000000000000008181
1993130408003000000000032528
19941131001100130000000010173249

1995501604004000010000052530

19961201201000000000000002525

19979013230281010000200162541

1998721201004000010000072027

199937135202400100011100581876

2000472233135833100123159129120

200131600026000000000110919

2002205100010000000000279

200340804020000000000021618

2004316030081000001016181230

20051060200100000000023912

200600402004100100000511617

2007801101002100000000252025
2008509030171000001103141731
20096020001200001001016814

201021403008130010120219928
201110120501170000202430301747
20121770700400101523122641579
2013000000030000010000404
14630211118211423098221151115829386439825العراق

جدول ( 22) عدد المنشات حسب بدء ممارسة النشاط والمحافظة
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المجموعاخرىصیانةامني

00000دھوك

00000نینوى

30303السلیمانیة

00000كركوك

20202اربیل

00000دیالى

20112األنبار

61146بغداد

00000بابل

00000كربالء

00000واسط

00000صالح الدین

30303النجف

00000القادسیة

00000المثنى

00000ذي قار

00000میسان

80808البصرة

مجموع  المحافظات 
19113519ماعدا االقلیم

50505مجموع اقلیم كردستان

24118524العراق

السبب الرئیسي للتوقف

جدول (23 ) عدد المنشات المتوقفة ألكثر من شھر حسب المحافظة واسباب التوقف 

عدد المنشاتالمحافظة
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المجموعالنعمالمجموعالنعم

13511146214414623000دھوك

29130030300نینوى

9811321102112110السلیمانیة

11011011110كركوك

681482082820أربیل

1010110دیالى

13114014140األنبار

225523002302300بغداد

9090990بابل

8080880كربالء

2020220واسط

2020220صالح الدین

11011011110النجف

5050550القادسیة

11011011110المثنى

15015015150ذي قار

8080880میسان

29029029290البصرة

مجموع المحافظات 
379738603863860ماعدا االقلیم

 مجموع اقلیم 
301138439243743923000كردستان

680145825282382523000العراق

قیمة القرض الذي تم 
الحصول علیة

ھل تم الحصول على  قرض من البنوكھل لدى المنشأة دفاتر محاسبیة منتظمة
المحافظة

جدول (24) عدد المنشات التي تمتلك سجالت نظامیة  حسب المحافظة 
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 محلق تعلیمات واستمارة
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 ستمارةا
 التحىيل المالي والصرافت  منشآثمسح 

 0213لسنت  

 

 

 
 

 

    

   
 عٜٔٞس٣خ اُؼشام

 

   
 ٝصاسح اُزخـ٤ؾ 

 

   
  ُإلؽظبءاُغٜبص أُشًض١ 

   
 اُزغبسح اؽظبءادٓذ٣ش٣خ 



 رؼ٤ِٔبد أعزٔبسح ٓغؼ ٓ٘شآد اُزؾ٣َٞ أُب٢ُ ٝاُظشاكخ 

   -ل٤خ:اُوغْ األٍٝ : ث٤بٗبد رؼش٣
 ٣ٌزت اعْ أُؾبكظخ ، اُوؼبء ، اُ٘بؽ٤خ

 ٣ضجذ اُؼ٘ٞإ ؽغت ٓٞهغ أُ٘شؤح ٝٝاهغ اُؾبٍ -اُؼ٘ٞإ:
٣زًش االعْ اُزغبس١ ُِٔ٘شبح ٓضِٔب ٓٞعٞد ك٢ أعبصح اُزؤع٤ظ أٝ ك٢ ُٞؽخ  -األعْ اُزغبس١ ُِٔ٘شؤح:
 اُؼشع ك٢ ؽبُخ ٝعٞدٙ.

(A1  ) :داس٣خ إٌُٔٞ ٖٓ مٔغخ ٓشارت ؽغت د٤َُ اُٞؽذاد ٣ٔضَ سٓض اُٞؽذح األ -سٓض اُٞؽذح األداس٣خ
 األداس٣خ ُِزؼذاد ٝال٣وجَ اُلشاؽ. 

(A2 :رغِغَ االعزٔبسح )-  ْا٠ُ آمش اعزٔبسح ٌَُ ٓؾبكظخ ٣1ذسط سهْ االعزٔبسح ٣ٝجذأ ٖٓ سه 
(A3:اُج٤ئخ )-    ..ٍ٣ئشش ؽغت ٓٞهغ أُ٘شؤح ٝٝاهغ اُؾب 
(A4: ػبئذ٣خ األداسح) اُوـبع اُخبص  ٣ؼٞد ألكشاد ٝششًبء ػشاه٤٤ٖ أٓب اُوـبع ٣ٌٕٝٞ ُٜب صالصخ ؽو ٍٞ

 األع٘ج٢ ك٤ٌٕٞ ُـ٤ش اُؼشاه٤٤ٖ ٝأُخزِؾ رٌٕٞ أداسح ػشاه٤خ ٝأع٘ج٤خ.
((A5 : ٣ٞػغ سٓض اُ٘شبؽ ٖٓ هجَ ٓذ٣ش٣خ اؽظبء اُزغبسح. -سٓض اُ٘شبؽ 

اداسح أُ٘شؤح ٣زًش االعْ اُضالص٢ ُظبؽت أُ٘شؤح أٝ اُشخض أُغئٍٝ ػٖ -اعْ طبؽت أُ٘شؤح :
 سع٤ًٔب.

((A6 :٣ئشش ٗٞع اُغ٘ظ ُظبؽت أُ٘شؤح  اٝ ٓذ٣شٛب عٞاء رًش اٝ أٗض٠. -اُغ٘ظ 
(A7:ا ُؼٔش)- .٣زًش ػٔش طبؽت أُ٘شؤح اٝ ٓذ٣شٛب سهًٔب دٕٝ رًش أُٞا٤ُذ 
(A8:اُزؾظ٤َ اُذساع٢ )-  . رزًش أمش شٜبدح  دساع٤خ ؽظَ ػ٤ِٜب طبؽت أُ٘شؤح 

(A9) ٣زًش سهْ اُٜبرق ٝاُجش٣ذ االٌُزش٢ٗٝ اُخبص ثظبؽت أُ٘شؤح اٝ  ش٣ذ االٌُزش٢ٗٝ:سهْ أُٞثب٣َ ٝاُج
 ٓذ٣شٛب.

(A10:ٗز٤غخ أُوبثِخ )  
 رّذٕٝ ٗز٤غخ اعز٤لبء ث٤بٗبد االعزٔبسح ٖٓ هجَ اُجبؽش ا٤ُٔذا٢ٗ ؽ٤ش رذٕٝ اُ٘زبئظ ًب٥ر٢:

 ٘شؤح ث٘غبػ.رئشش ػ٘ذٓب ٣زْ اعز٤لبء ًبكخ ث٤بٗبد االعزٔبسح ٖٓ أُ رٔذ أُوبثِخ : .1

رئشش ػ٘ذٓب ال ٣غزـ٤غ اُجبؽش أعشاء أُوبثِخ ًؤٕ ٣شكغ ع٤ٔغ أكشاد أُ٘شؤح  : سكغ أُوبثِخ .2
اإلدالء ثبُج٤بٗبد ُؼذّ اُو٘بػخ أٝ اُخٞف أٝ أل١ عجت أمش ٣ٝئشش اُؾوَ ثؼذ أػبدح أُؾبُٝخ ػذح 

 ٓشاد.

 أُ٘شؤح ٓـِلخ )ٓزٞهلخ ٜٗبئ٤ًب( اٝ ٜٓذٓخ .3

 :هذ رٌٕٞ أُ٘شؤح كبسؿخ ، أٝ هذ رٌٕٞ ٓؼذح ُِج٤غ.أُج٠٘ ٓٞعٞد ُٝ ٓـِوخ ٌٖ 

 :رئشش ػ٘ذٓب ٣زْ اُزؤًذ ٖٓ اُٞطٍٞ ا٠ُ أُٞهغ اُظؾ٤ؼ ُِٔ٘شؤح ٌُٖ ُْ ٣غذ ٓج٠٘ ك٢  ٜٓذٓخ
 أٌُبٕ أٓب ثغجت اُٜذّ أٝ اُزذ٤ٓش.

 رئشش ػ٘ذٓب رٌٕٞ أُ٘شبح ٓٞعٞدح ٓغ األصبس ٌُٜٝ٘ب ال رؼَٔأُ٘شؤح ٓزٞهلخ ثشٌَ ٓئهذ )أعزٔش(: .4
 ك٢ اُٞهذ اُؾب٢ُ،ٌٖٝٓٔ إٔ رؼٞد ُٔضاُٝخ ٗشبؿٜب ك٢ أ١ ٝهذ.

 ( ر٢ٜ٘ االعزٔبسح. 3، 2ٓالؽظخ :ك٢ ؽبُخ )
(A11)ارا رٞهلذ أُ٘شبح ػٖ اُؼَٔ ُٔذح : ( َٛ رٞهلذ أُ٘شؤح ػٖ اُؼَٔ ألًضش ٖٓ شٜش )ُِغ٘خ أُبػ٤خ

بس اُغجت اُشئ٤غ٢ ُِزٞهق ٣ٝخز  ٣A12ئشش ثـ )ٗؼْ( صْ ٣غ٤ت ػ٠ِ اُلوشح  2012شٜشأٝأًضشمالٍ ع٘خ 
٣غ٤ت  ٣ٝA11ؼغ امز٤بس ٝاؽذ كوؾ ك٢ أُشثغ أُ٘بعت ، ٝك٢ ؽبُخ ُْ رزٞهق أُ٘شبح ػٖ اُؼَٔ ك٢ عئاٍ 

 .A13ثـ ) ال ( صْ ٣٘زوَ ا٠ُ عئاٍ 

1



  

1 2 

1 2 

1 2 3 

 أُ٘بعت( ك٢ أُشثغ  Xػغ ػالٓخ )    -ٓالؽظخ :                                                          

        
 .................................. اُ٘بؽ٤خ  ..........................اُوؼبء      ......................... أُؾبكظخ 

 اُؼ٘ٞإ ................................................................................................................

 غبس١ ُِٔ٘شؤح : ......................... اُزاالعْ 

A1 سٓض اُٞؽذح اإلداس٣خ:                                   A2 رغِغَ االعزٔبسح:                                                                                                                  

A3 ُق           ــــــــس٣                       ش ــــــــؽؼ :ج٤ئخا         

A4 هـبع ٓخزِؾ                      هـبع أع٘ج٢                    هـبع مبص  اإلداسح :   خػبئذ٣ 

A5  سٓض اُ٘شبؽ :                                                        

 ............................... أعْ طبؽت أُ٘شؤح أٝ ٓذ٣شٛب  :

A6  :أٗض٠                    رًش    اُغ٘ظ                       A7 ( اُؼٔش  ) ثبُغ٘ٞاد:   

 A8       :اُزؾظ٤َ اُذساع٢ 

 
 A9    ُْجش٣ذاالٌُزش٢ٗٝ:ا   ..... ........................ : أُٞثب٣َ سه ......................................... 

A10 (أُوبثِخ )ا٢ٜٗ سكغ أُوبثِخ                    رٔذ أُوبثِخ  :ٗز٤غخ أُوبثِخ                                

  (٢ٜٗ االعزٔبسحا ) اٝ ٜٓذٓخ (ٜٗبئ٤ًؤ) ٓزٞهلخ  ٓـِوخ حبأُ٘ش

 (اعزٔش)ثشٌَ ٓئهذ أُ٘شؤح ٓزٞهلخ 

A11 ٔ(2012ُغ٘خ )  الًضش ٖٓ شٜشثشٌَ ٓئهذ َ َٛ رٞهلذ أُ٘شؤح ػٖ اُؼ   

  (A13 )اٗزوَ ا٠ُ   ال                          )اعزٔش( ٗؼْ   

  A12رزًش امشٟ                  ط٤بٗخ                  ٢٘ٓأ :اُغجت اُشئ٤غ٢ ُِزٞهق .......... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

٣وشأ أ٢ٓ
 كوؾ

 ٣وشأ
دثِّٞ  ثٌبُٞس٣ٞط دثِّٞ أػذاد٣خ ٓزٞعـخ أثزذائ٢ ٣ٌٝزت

 دًزٞساٙ ٓبعغز٤ش ػب٢ُ
 أمشٟ كٔب كٞم

 القسم االول : بيانات تعريفية
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(A13) :ػغ  -ا٤ٌُبٕ اُوب٢ٗٞٗ ( ػالٓخX ) اُز١ ٣زْ امز٤بسٙ أُـبثن ُٞػغ أُ٘شؤحك٢ أُشثغ أُ٘بعت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ُِٔ٘شؤح ٝ ٓغئٝاًل ٓغئ٤ُٝخ شخظ٤خ  ٓ٘شؤح رزؤُق ٖٓ شخض ؿج٤ؼ٢ ٝاؽذ ٣ٌٕٞ ٓبٌُب -:ٓ٘شبح كشد٣خ  .1
 ٝؿ٤ش ٓؾذٝدح ػٖ ع٤ٔغ اُزضآبد أُ٘شؤح .

ُٔخزِـخ أٝ اُخبطخ ( ششًخ رزؤُق ٖٓ ػذد ٖٓ األشخبص ال ٣وَ ػٖ مٔغخ ٣ٌززت ) ا -: ششًخ ٓغبٛٔخ .2
ك٤ٜب أُغبٕٛٔٞ ثؤعْٜ ك٢ اًززبة ػبّ ٣ٌٕٝٞٗٞ ٓغئ٤ُٖٝ ػٖ ًبكخ االُزضآبد أُب٤ُخ ُِششًخ ثٔوذاس 

 اُو٤ٔخ االع٤ٔخ ُألعْٜ اُز٢ اًززجٞا ثٜب .
ُششًخ أُخزِـخ أٝ اُششًخ أُؾذٝدح اُخبطخ ال ٣ض٣ذ ػذد األشخبص اُـج٤ؼ٤٤ٖ ك٢ ا -اُششًخ أُؾذٝدح : .3

مٔغخ ٝػششٕٝ شخظًب ٣ٝغبْٛ ٛئالء ك٢ أعْٜ اُششًخ ٣ٝزؾِٕٔٞ ٓغئ٤ُٝخ د٣ٜٞٗب ثبُو٤ٔخ  25ػٖ 
 االع٤ٔخ ُألعْٜ اُز٢ عبٛٔٞا ثٜب .                                              

ٖ ٝال ٣ض٣ذ ػذدْٛ ػ٠ِ مٔغخ ٝػشش٣ٖ ششًخ رزؤُق ٖٓ ػذد ال ٣وَ ػٖ شخظ٤ -اُششًخ اُزؼب٤٘ٓخ : .4
شخظب ، ٣ٌٕٞ ٌَُ ْٜٓ٘ ؽظخ ك٢ سأط ٓبٍ اُششًخ ، ٣ٝزؾِٕٔٞ ػ٠ِ ٝعٚ اُزؼبٖٓ ٓغئ٤ُٝخ شخظ٤خ 

 ٝؿ٤ش ٓؾذٝدح ػٖ ع٤ٔغ اُزضآبد اُششًخ .
 أ١ ٤ًبٕ هب٢ٗٞٗ آمش ػذا ا٤ٌُبٗبد أُزًٞسح أػالٙ . -أمشٟ : .5

(A14) :شٝع ٣غ٤ت ثـ )ٗؼْ( ٓغ رًش ػذد اُلشٝع آب ارا ٣غ٤ت ثـ ارا ًبٕ ُذٟ أُ٘شؤح ك َٛ ُِٔ٘شؤح كشٝع
 )ال( ٣غزٔش.

(A15) رزًش اُغ٘خ اُز٢ ثذأد ك٤ٜب أُ٘شبح ٓٔبسعخ ٗشبؿٜب . -:-ثذء اُ٘شبؽ: ع٘خ 
(A16) ٝاُز٢ ٣غزخذٜٓب ٣وظذ ثٚ ًبكخ أُجبُؾ أُغزضٔشح ك٢ أُ٘شؤح  -:سأط ٓبٍ أُغزضٔش ك٢ أُ٘شبح

 رؾغت ػٖٔ سأط أُبٍ أُغزضٔش. هل٤ِٚاُغش ٝثؼٜٔ٘بٗشبؿٚ ُٔٔبسعخ 
(A17) ارا ًبٗذ أُ٘شؤح ِٓي )طبؽت أُ٘شؤح أٝ أؽذ أٝالدٙ أٝ ٝسصزٚ.. ( ٣ؼغ  -:أُج٠٘ ُِٔ٘شبح ٤ٌِٓخ

ٝٓشـُٞخ  ، ِٓي ُِـ٤ش( ك٢ أُشثغ ٝارا ًبٕ أمشٟ )ٓغبؿؾخ 2( ك٢ أُشثغ ٝارا ًبٕ ا٣غبس ٣ؼغ )1سهْ )
( ك٢ 3ػغ )  (دائشح ؽ٤ٌٓٞخ ، ... (رلبم ٓغ أُبُي أٝ ثذٕٝ االرلبم ٓغ أُبُي ، رغبٝص ثذٕٝ ا٣غبس ثبال

 أُشثغ.
(A18)  ٟٓج٠٘ روذس ه٤ٔخ اإل٣غبس ك٢ ؽبُخ ًٕٞ  -:اال٣غبس اُزوذ٣ش١ ُِٔ٘شبح ك٢ ؽبُخ أُِي اٝ األمش 

أُضَ أ١ ٣ٌٕٞ هش٣جًب ٖٓ رٌٕٞ ٓغب٣ٝخ إل٣غبس  إِٔٓي أٝ أمشٟ ٝرٌٕٞ اُو٤ٔخ ثبألُق د٣٘بس ػ٠ِ  ٔ٘شؤحاُ
 .ا أُج٠٘اإل٣غبساد أُذكٞػخ ك٢ أُ٘ـوخ ُٔضَ ٛز

  -اُزب٤ُخ ُزؼض٣ض أػٔبُٜب اُزغبس٣خ :َٛ رغزخذّ أُ٘شؤح األعٜضح 
 ٣ٝئششُِٜبرق األساػ٢ ( 1سٓض ) ( ػx٠ِػالٓخ ) دامَ أُ٘شبح ٣ئشش (ٛبرق (A19ارا ًبٗذ رٔزِي   

ك٢ ؽبُخ أعزخذاّ كبًظ  ٣ٌٖٝٔ  3 ))١ ٛبرق ٗوبٍ ) صش٣ب ( ٣ٝئششٔٞثب٣َ ) ٗوبٍ ( أٝ أُِ( 2سٓض ) ػ٠ِ
 رؤش٤ش أًضش ٖٓ ؽوَ.

أُوبثَ ُِٔ٘ؼذ٣خ )اُز٢  ( 1ض )سٓػ٠ِ  (xػالٓخ ) ٣ئشش -:(ؽبعجخ شخظ٤خ  (A20 ِٔير ذٝارا ًبٗ
ِي ٣ًٔبٕ ٔؾُٔٞخ أرا ( أُوبثَ 2ُِ)سٓض ػ٠ِ رزٌٕٞ ٖٓ أعضاء شبشخ ، ٤ًظ ، ٢ً ثٞسد ... اُخ ( ٣ٝئشش 

 رٞة ٣ٝئشش االص٤ٖ٘ أرا ًبٕ ٣ِٔي ًالٛٔب الة
 ٝعٞد اٗزش٤ٗذ  ك٢ ؽبُخ ( 1ٝ( ػ٠ِ سٓض)٣xئشش ػالٓخ ) (اٗزش٤ٗذ (A21 رِٔيأُ٘شؤح  إٔك٢ ؽبُخ 

 ك٢ ؽبُخ ػذّ ٝعٞد اٗزش٤ٗذ. (2ػ٠ِ اُشٓض )٣ئشش ٝ
 

(A22) :ُذٟ أُ٘شؤح دكبرش ٓؾبعج٤خ ٓ٘زظٔخ َٛ 
عج٤خ ٣غغَ ك٤ٜب ًبكخ أُؼبٓالد ا٤ٓٞ٤ُخ اُز٢ روّٞ ثٜب ٝعغالد َٛ رٔزِي أُ٘شؤح ٓغٔٞػخ دكبرش ٓؾب

 االعزبر ٖٓ مالٍ أُؼبٓالد  ٝؽغبثبد مزب٤ٓخ ٤ٓٝضا٤ٗخ .
(A23) ؽظِذ أُ٘شؤح ػ٠ِ هشع عٞاء ًبٕ ٖٓ اُج٘ٞى اٝعٜبد  :َٛ رْ اُؾظٍٞ ػ٠ِ هشع َٛ

 ٓب٤ُخ ٓظشك٤خ.
(A24) أُبػ٢. ُٔ٘شؤح مالٍ اُؼبّٓبٛٞ ه٤ٔخ اُوشع اُز١  ؽظِذ  ػ٤ِٚ ا :ه٤ٔخ اُوشع 
 
(A25:ه٤ٔخ ٓب رْ عذادٙ ٖٓ اُوشع ) .ٓبٛٞ أُجِؾ اُز١ رْ رغذ٣ذٙ ٖٓ ه٤ٔخ اُوشع مالٍ اُؼبّ أُبػ٢ 
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 A13ششًخ ٓؾذٝدح                    ششًخ ٓغبٛٔخ                    : كشد٣خ٤ٌُبٕ اُوب٢ٗٞٗا 

 رزًش أمشٟ                  ششًخ رؼب٤٘ٓخ            

    A14َٛ  ْال                      ػذد اُلشٝع                    ُِٔ٘شؤح كشٝع أمشٟ:  ٗؼ    

 كشػ٢                                       سئ٤غ٢                         

 ػذد اُلشٝع دامَ اُؼشام                           ػذد اُلشٝع مبسط اُؼشام             

 دامَ أُؾبكظخ                        ػذد اُلشٝع مبسط أُؾبكظخػذد اُلشٝع            

A15       :ع٘خ ثذء اُ٘شبؽ   

 A16  أُق د٣٘بس (:ه٤ٔخ ساط أُبٍ أُغزضٔش ك٢ أُ٘شبح (                               

  A17ٓ  رزًش أمشٟ                  ا٣غبس                    ٤ٌِخ ٓج٠٘ أُ٘شؤح  : ِٓي  

A18   أٝ األمشٟؽبُخ أُِي  اُزوذ٣ش١ ُِٔ٘شؤح ك٢ اإل٣غبس                                                     

 اُزب٤ُخ: رغخذّ أُ٘شؤح االعٜضحَٛ 

A19     : كبًظ                      ٓؾٍٔٞ ) ٓٞثب٣َ(                   سػ٢  ا   اُٜبرق  

A20   ٓؾُٔٞخ ) الة رٞة(                        ٓ٘ؼذ٣خ     ُؾبعجخ اُشخظ٤خ : ا   

A21  ال                            ٗؼْ                      الٗزش٤ٗذ :ا    

  A22 ُٔال                     ٗؼْ     :دكبرش ٓؾبعج٤خ ٓ٘زظٔخ٘شؤح َٛ ُذٟ ا      

A23  ٍال                 ٗؼْ     : 2012َٛ رْ اُؾظٍٞ ػ٠ِ هشع ٖٓ اُج٘ٞى مال                  

A24    ٍ(ق د٣٘بساُ ) 2012ه٤ٔخ اُوشع اُز١ رْ اُؾظٍٞ ػ٤ِٚ مال                                             

A25   ٙ(ُق د٣٘بسا )  2013مالٍ  ٖٓ  اُوشع ه٤ٔخ ٓبرْ عذاد 

2  

   

  اٗزوَ ا٠ُ 
 ُضب٢ٗااُوغْ 

1 

0 1 

0 1 

0 
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 اُوغْ اُضب٢ٗ:   200
200) -(A  2012ػذد اُؼب٤ِٖٓ ٝأعٞسْٛ ُغ٘خ 

  -ػبِٕٓٞ ثذٕٝ سٝارت ٝأعٞس :
٣ٔضَ ػذد اُؼب٤ِٖٓ اُز٣ٖ ال ٣غزِٕٔٞ أعٞس ٓضبٍ رُي طبؽت أُ٘شبح اٝ اكشاد اعشرٚ أٝ ششًبئْٜ اُز٣ٖ 

 عش .٣ؼِٕٔٞ ثذٕٝ ا
٣ٔضَ ػذد اُؼب٤ِٖٓ اُز٣ٖ ٣غزِٕٔٞ سٝارت ٝأعٞس ٝٓضا٣ب ٗوذ٣خ ٖٓ أُ٘شؤح.  -ػبِٕٓٞ ثشٝارت ٝأعٞس :

ًٝزاُي ٣زًش ٓغٔٞع األعٞس اُغ٣ٞ٘خ أُذكٞػخ ُْٜ ٢ٛٝ ه٤ٔخ ٓب رذكؼٚ أُ٘شؤح ٗوذًا ا٠ُ اُؼب٤ِٖٓ ٖٓ سٝارت 
 ٝأعٞس ٝٓضا٣ب ُوبء ػِْٜٔ ك٤ٜب.
ٝرٔضَ ٓجبُؾ االعٞس اُ٘وذ٣خ ًٝزُي أُضا٣ب اُ٘وذ٣خ )ٌٓبكئبد ٗوذ٣خ(  ٞػخ:االعٞس ٝأُضا٣ب اُ٘وذ٣خ أُذك

 ٓذكٞػخ ُِؼب٤ِٖٓ.
 أطؾبة أُ٘شؤح اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب  201اُجـبهخ سهْ 

 ؽغت أط٘بكْٜ ْٝٛ أطؾبة أُ٘شؤح اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب. ٣2012زًش ػذد اُؼب٤ِٖٓ أُشزـ٤ِٖ مالٍ ع٘خ 
  اُؼبِٕٓٞ ك٢ اإلداسح   202اُجـبهخ سهْ 

٣وظذ ثزُي ًبكخ اُؼب٤ِٖٓ اُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ األٓٞس اُزار٤خ ٝاإلداس٣خ ٝاألكشاد ٝأهغبّ أُزبثؼخ 
 ٝاُؾوٞم ...اُخ .

  اُؼبِٕٓٞ ك٢ اُؾغبثبد  203اُجـبهخ سهْ 

٣وظذ ثْٜ اُؼبِٕٓٞ ٖٓ رٝاالمزظبص ك٢ أهغبّ اُؾغبثبد ٝأُب٤ُخ ٝاُزذه٤ن ٝأػذاد اُزغ٣ٞبد اُؾغبث٤خ 
 ٝاألعٞس ٝاُؼبِٕٓٞ ك٢ ًشٞكبد أُشزش٣بد ٝاُزؾ٣َٞ أُب٢ُ ٝرظش٣ق األٓٞاٍ.ٝهٞائْ اُشٝارت 

   اُؼبِٕٓٞ ك٢ اُخذٓبد   204اُجـبهخ سهْ 

٣ٝذمَ ػٖٔ ٛزٙ أُغٔٞػخ ًبكخ اُؼب٤ِٖٓ اُز٣ٖ ٣ئدٕٝ مذٓبد ُظبُؼ أُ٘شؤح ... ًبُلشاش٤ٖ ٝاُؾشاط  
 ٝأُ٘ظل٤ٖ ) ػ٠ِ ٓالى أُ٘شؤح ( ٝٓب شبثٚ رُي.

)200 -(B  : ٖأُضا٣ب اُؼ٤٘٤خ ٝٓغبٛٔخ أُ٘شؤح ُظبُؼ اُؼب٤ِٓ-  
: ٢ٛ ه٤ٔخ ٓب ٣وذٓٚ طبؽت اُؼَٔ ُِؼب٤ِٖٓ ٖٓ )ٓؤًَ ، ِٓجظ ، عٌٖ ، أعٞس اُـج٤ت ، ٛذا٣ب أُضا٣ب اُؼ٤٘٤خ 

 ك٢ أُ٘بعجبد ، ٓزـِجبد اعزٔبػ٤خ...اُخ( .
ؼ ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ أُ٘شبح ٣ٝؾغت ُغ٤ٔغ روذس ًِلخ اُـؼبّ ، ٤ٓبٙ اُششة اُز٢ رٔ٘  -ؿؼبّ :   221اُجـبهخ سهْ

 اُؼب٤ِٖٓ أُش٤ُٖٞٔ. 
ك٢ ؽبُخ رٞك٤ش عٌٖ ُِؼب٤ِٖٓ ٖٓ هجَ طبؽت أُ٘شبح روذس ه٤ٔخ اإل٣غبس   -عٌٖ :  222اُجـبهخ سهْ 

 ُٝغ٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ أُش٤ُٖٞٔ ثبُغٌٖ  .
جَ طبؽت اُؼَٔ روذس ك٢ ؽبُخ رٞك٤ش ٓالثظ ُِؼب٤ِٖٓ ؿ٤ش ٓالثظ اُؼَٔ ٖٓ ه -ٓالثظ :   223اُجـبهخ سهْ

 اُو٤ٔخ اُ٘وذ٣خ ٝرؾغت ُغ٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ أُش٤ُٖٞٔ .
أ١ ٓضا٣ب أمشٟ ػ٤٘٤خ ؿ٤ش ٓزًٞسح أػالٙ ٤ُٝغذ ٗوذ٣خ روذّ ُِؼبَٓ ٖٓ هجَ   -أمش رزًش : 224اُجـبهخ سهْ 

ضا٣ب ُغ٤ٔغ طبؽت أُ٘شبح ٓضاًل ٓؼبُغخ ؿج٤خ، رزاًش علش، ٛذا٣ب، ٗوَ ... اُخ ، روذس اُو٤ٔخ اُ٘وذ٣خ ُٜزٙ أُ
 اُؼب٤ِٖٓ أُش٤ُٖٞٔ. 

 -ٓغبٛٔخ أُ٘شبح ُظبُؼ اُؼب٤ِٖٓ : 
رٔضَ أُجبُؾ اُز٢ رزؾِٜٔب أُ٘شؤح ُظبُؼ اُؼب٤ِٖٓ ٝأُذكٞػخ ا٠ُ  -سهْ ػٔبٕ اعزٔبػ٢ :  241اُجـبهخ

 اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢ .
اُظؾ٢ ُِؼب٤ِٖٓ ٣ٔضَ أُجبُؾ أُذكٞػخ ٖٓ هجَ أُ٘شؤح ك٢ اُؼٔبٕ   رؤ٤ٖٓ طؾ٢ :  242اُجـبهخ سهْ

 ُذ٣ٜب.
٣ٔضَ ه٤ٔخ أهغبؽ اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ اُؾ٤بح اُز٢ رزؾِٜٔب أُ٘شؤح ُِزؤ٤ٖٓ   -رؤ٤ٖٓ ػ٠ِ اُؾ٤بح :   243اُجـبهخ سهْ

 ػ٠ِ ؽ٤بح اُؼب٤ِٖٓ ُذٟ ششًبد اُزؤ٤ٖٓ. 
 ٓغبٛٔبد أمشٟ ُِٔ٘شؤح ؿ٤ش ٓزًٞسح أػالٙ. أمشٟ :  244اُجـبهخ سهْ 
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 اُوغْ اُضب٢ٗ 200
 

200  - A                                 2012ػذد اُؼب٤ِٖٓ ٝأعٞسْٛ ُغ٘خ 
  

سٓض 
 اُجـبهخ

 أط٘بف
 اُؼب٤ِٖٓ

 األعٞس ٝأُضا٣ب اُ٘وذ٣خ ػذد اُؼب٤ِٖٓ
 أُذكٞػخ

 د٣٘بس( اُق)

 
 

 ثؤعش ثذٕٝ أعش

 أُغٔٞع اٗبس رًٞس أُغٔٞع اٗبس رًٞس أُغٔٞع اٗبس رًٞس

201 
 أطؾبة
أُ٘شؤح 

 ٜبك٤اُؼب٤ِٖٓ 
  

 
      

 اإلداسح 202
  

 
      

 اُؾغبثبد 203
  

 
      

 اُخذٓبد 204
  

 
      

 رزًش أمشٟ 205
  

 
      

 أُغٔٞع 210
  

 
      

 

200 -   B                             المزايا العينيت ومساهمت المنشأة لصالح العاملين  

سٓض 
بس(اُو٤ٔخ )أُق د٣٘ أُضا٣ب اُؼ٤٘٤خ اُجـبهخ  

سٓض 
 اُجـبهخ

 ٓغبٛٔخ أُ٘شؤح ُظبُؼ
 اُو٤ٔخ )أُق د٣٘بس( اُؼب٤ِٖٓ

 ؿؼبّ 221
 

 ػٔبٕ اعزٔبػ٢ 241
 

 عٌٖ 222
 

 رؤ٤ٖٓ طؾ٢ 242
 

 ٓالثظ 223
 

 رؤ٤ٖٓ ػ٠ِ اُؾ٤بح 243
 

 رزًش أمشٟ 224
 

 رزًش أمشٟ 244
 

 أُغٔٞع 230
 

 أُغٔٞع 250
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 اُوغْ اُضبُش:  300
300)-(A  2012ُغ٘خ أُغزِضٓبد اُغِؼ٤خ 

٣وظذ ثٜاب ه٤ٔاخ أُظاشٝكبد ػِا٠ اُغاِغ ـ اُٞعا٤ـخ ـ أُغازخذٓخ كا٢ أُ٘شاؤح ٗز٤غاخ ٓٔبسعازٜب ٗشابؿٜب... ًو٤ٔاخ                 أُغزِضٓبد اُغِؼ٤خ:
 ٝٓب شبثٚ رُي ٝاُوشؿبع٤خأُظشٝكبد ػ٠ِ اُٞهٞد ٝأُؾشٝهبد أُبء ٝاٌُٜشثبء 

٣ٜب أُ٘شاؤح العازخذآٜب ًٞهاٞد )ث٘اض٣ٖ ، ًابص ، ص٣اٞد أٌُابئٖ ... اُاخ (         ه٤ٔخ ًَ أُٞاد اُزا٢ رشازش     -ٝهٞد ٝص٣ٞد : 301 اُجـبهخ سهْ
 ٌُِٔبئٖ  ٝأُُٞذاد اُخبطخ ٝاُغ٤بساد أُغزخذٓخ ألؿشاع ػَٔ أُ٘شؤح .

 رٔضَ ششاء أعٜضح أؿلبء اُؾشائن ُٝاٞاصّ اُؾشاعاخ ٝاُاذكبع أُاذ٢ٗ ٝأُالثاظ ٝاألؽز٣اخ اُٞهبئ٤اخ          -ُٞاصّ ٜٝٓٔبد :  302اُجـبهخ سهْ 
 ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُٜٔبد اُالصٓخ ُز٘ل٤ز اُ٘شبؽ.

 ٢ٛ أُجبُؾ أُظشٝكخ ػ٠ِ ششاء اُوشؿبع٤خ اُز٢ اعزخذٓذ مالٍ اُغ٘خ.  -هشؿبع٤خ :  303اُجـبهخ سهْ 
 ٣ٔضَ ه٤ٔخ ا٤ُٔبٙ اُز٢ اعزٌِٜزٜب أُ٘شؤح عٞاء ُالعزؼٔبٍ أٝ اُز٘ظ٤ق ٝرئمز اُو٤ٔخ ٖٓ ٝسهخ أُبء .  -٤ٓبٙ :  304اُجـبهخ سهْ 

ه٤ٔخ أعٞس هبئٔخ اٌُٜشثبء ) اُٞؿ٤٘خ ( أُغزخذٓخ مالٍ ااُغ٘خ ٓؼبف ا٤ُٜب األعٞس أُذكٞػخ ػٖ اعزخذاّ    -ًٜشثبء : 305ُجـبهخ سهْ ا
 اٌُٜشثبء ٖٓ أُُٞذاد أُشزشًخ.

ه٤ٔخ أُٞاد األمشٟ اُز٢ رغزخذٜٓب أُ٘شؤح ؿ٤ش أُزًٞس أػالٙ )ٓٞاد ر٘ظ٤ق ، ٓغبؽ٤ن ، ؿغ٤َ ، ٓٞاد   -عِغ أمشٟ :  306اُجـبهخ سهْ
 ص٣٘خ... اُخ( . 

300)-(B  2012أُغزِضٓبد اُخذ٤ٓخ ُغ٘خ : 
 -رشَٔ ًِلٚ اُخذٓبد أُئداح ٖٓ اُـ٤ش ٝاُالصٓخ ُزغ٤َٜ أػٔبٍ أُ٘شؤح ٢ٛٝ :   -أُغزِضٓبد اُخذ٤ٓخ :

٣ٔضاَ ه٤ٔاخ اإل٣غابساد اُزا٢ راذكؼٜب أُ٘شاؤح ماالٍ اُغا٘خ ٓاضاًل أ٣غابس ٓؾاَ ، ٓؼاشع ، أٝ أ٣غابساد                -: ٓجاب٢ٗ أعازئغبس    321هْاُجـبهخ س
 أُخبصٕ أُغزخذٓخ ٖٓ هجَ  أُ٘شؤح  ألؿشاع ٓٔبسعخ ٗشبؿٜب ػذا األساػ٢ اُلؼبء .

ٓ     -مذٓبد ط٤بٗخ: 322 اُجـبهخ سهْ ٞعاٞداد أُ٘شؤح)طا٤بٗخ ٓجب٢ٗ،طا٤بٗخ األالد ٝأُؼاذاد ٝ     ٢ٛ أُجبُؾ أُظشٝكخ ُِـ٤اش ػاٖ طا٤بٗخ 
 ٝعبئَ اُ٘وَ ٝاُؾبعجبد اٌُزش٤ٗٝخٝاألصبس(ٝأُزٔضِخ ثؤعٞس اُؼَٔ ٝأُٞاد ٝؿ٤شٛب.

ارا ًبٗذ أُ٘شبح ُذ٣ٜب ٗلوبد دػب٣خ ٝاػالٕ،  رؼَٔ دػب٣خ ُِٔؾَ رغغَ أعاٞس اُذػب٣اخ كا٢ ؽبُاخ دكاغ       -دػب٣خ ٝأػالٕ :  323اُجـبهخ سهْ
 س ، ٝارا ػَٔ ٤ًظ )ػالًخ( ٝٝػغ ػ٤ِٜب اعْ أُ٘شؤح ٝسهْ اُٜبرق ... رغغَ ٛزٙ اٌُِلخ ك٢ ؽوَ أعٞس اُذػب٣خ .األعٞ

 ٝرٔضَ أُجبُؾ أُذكٞػخ ػٖ اُ٘شش ٝاُـجغ. -ٗشش ٝؿجغ:   324اُجـبهخ سهْ
ذ ٝ اُجش٣اذ ٝاُجاشم ٝاُلابًظ ٝاُٜابرق     ع٤ٔغ أُجبُؾ أُذكٞػاخ ماالٍ اُغا٘خ ػاٖ )ماذٓبد االٗزش٤ٗا         -أرظبالد ػبٓخ :   325اُجـبهخ سهْ

 األسػ٢ ًٝبسربد أُٞثب٣َ ....اُخ(  اُخبطخ ثؼَٔ أُ٘شؤح.
رٔضَ األعاٞس أُذكٞػاخ ُِٔؾاب٤ٖٓ ٓوبثاَ اعزشابسح هب٤ٗٞٗاخ أٝ دػاٞح هؼابئ٤خ أٝ ًٝبُاخ أٝ ٓاب ٣خاض             -مذٓبد هب٤ٗٞٗخ : 326اُجـبهخ سهْ 

 اُوبٕٗٞ ُٝٚ ػالهخ ثؼَٔ أُ٘شؤح .
٣شَٔ ٛزا اُؾغبة ع٤ٔغ ٓجبُؾ اُؼٔاٞالد ٝاُشعاّٞ ٝاألعاٞس أُظاشك٤خ ثبعازض٘بء اُلٞائاذ ٝٓظابس٣ق         مذٓبد ٓظشك٤خ: 327اُجـبهخ سهْ 
 األػزٔبداد

٣شَٔ أُجبُؾ أُذكٞػخ ُِٔؾبعج٤ٖ ػٖ مذٓبد ر٘ظ٤ْ ٝرذه٤ن اُؾغبثبد ٣ٌٕٝٞ ثؼٜٔ٘ب  أعٞس ر٘ظ٤ْ ٝرذه٤ن اُؾغبثبد: 328اُجـبهخ سهْ 
 األع٘ج٤خ أٝ أُؾ٤ِخ ػٖ أعٞس رذه٤ن ؽغبثبد اُلشٝع اُخبسع٤خ إ ٝعذد.أُجبُؾ أُذكٞػخ ُِغٜبد 

رٔضاَ األعاٞس أُذكٞػاخ ػاذا ٓابرًش أػاالٙ ٓضاَ أعاٞس          -مذٓبد أماشٟ ... ماذٓبد ر٘ظ٤اق ... ماذٓبد ؽشاعاخ ...اُاخ :        329 اُجـبهخ سهْ
 أثؾبس، رذس٣ت ٝدساعخ، ػ٤بكخ، أعٞس ؽبسط.

300)-(C  2012كبد األمشٟ ُغ٘خ أُظشٝٝأُظشٝكبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ : 
٢ٛ ػجبسح ػٖ ه٤ٔخ األسثبػ أُٞصػخ اُا٠ أُاب٤ٌُٖ ٓوبثاَ ؽظظاْٜ كا٢       -: أسثبػ أعْٜ ٓٞصػخ / ٓغؾٞثبد ٖٓ اُذمَ 351 اُجـبهخ سهْ

 سأط أُبٍ .
 غبثوخ. ٢ٛ ه٤ٔخ اُلٞائذ أُذكٞػخ ػٖ اُوشٝع أُغزِٔخ ٖٓ هجَ أُ٘شؤح ُِغ٘خ اُ  -اُلٞائذ أُذكٞػخ :  352 اُجـبهخ سهْ

ه٤ٔخ ٓب رذكؼٚ أُ٘شؤح ػاٖ أ٣غابس األساػا٢ أُغازـِخ ٓاٖ هجِٜاب ) أسع كؼابء اٝ اساػا٢          -ا٣غبساد أساػ٢ ٓذكٞػخ : 353اُجـبهخ سهْ 
 صساػ٤خ(.

:٣ٔضَ ثذالد األشازشاًبد كا٢ ا٤ُٜئابد األه٤ٔ٤ِاخ ٝاُذ٤ُٝاخ ًازاُي األشازشاى كا٢ أُغاالد ٝاُظاؾق            ٝأٗزٔبءاد أشزشاًبد 354 اُجـبهخ سهْ
 األدث٤بد اُذٝس٣خ األمشٟ.ٝ

 . :٢ٛ أُجبُؾ اُز٢ رذكؼٜب اُٞؽذح ثذٕٝ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓوبثَ ٢ٛٝ ؿ٤ش ٓشرجـخ ث٘شبؽ اُٞؽذح رؼ٣ٞؼبد ٝؿشآبد 355اُجـبهخ سهْ 
ٞػخ ػٖ ه٤ٔخ األعٞس ٝاُشعّٞ اُز٢ رذكؼٜب أُ٘شؤح ٓوبثَ اُغٔبػ ُٜب ثٔٔبسعخ أُٜ٘خ ٓضَ اُشعّٞ أُذك -: سعّٞ ٜٖٓ 356اُجـبهخ سهْ 

 االٗزغبة ا٠ُ اُـشف اُزغبس٣خ.
 ه٤ٔخ اُشعّٞ أُذكٞػخ ُـشع ٓٔبسعخ أُٜ٘خ ػ٤ًِٔب  -ػَٔ  :اعبصح  357اُجـبهخ سهْ 
 ه٤ٔخ اُشعّٞ اُز٢ رذكؼٜب أُ٘شؤح ٓوبثَ مذٓخ رؾظَ ػ٤ِٜب ٖٓ اُؾٌٞٓخ ) أعٞس اُـٞاثغ(  -: سعّٞ ؿبثغ 358اُجـبهخ سهْ 
ه٤ٔاخ اُؼاشائت أُجبشاشح أُذكٞػاخ  ُِغا٘خ اُغابثوخ ػاٖ أسثابػ أُ٘شابح ٝكان             -ألسثابػ أُذكٞػاخ :  ػاشائت اُاذمَ ٝا     359اُجـبهخ سهْ

 رؼ٤ِٔبد هبٕٗٞ ػش٣جخ اُذمَ.
 ه٤ٔخ أ١ ػش٣جخ أمشٟ رذكؼٜب أُ٘شؤح ُْ رزًش أػالٙ .  -سعّٞ ٝػشائت أمشٟ :   360اُجـبهخ سهْ
 ْ ٞ  -أهغابؽ اُزااب٤ٖٓ:   361اُجـبهاخ سهاا ٣خ اُزاا٢ ٣ااذكؼٜب طابؽت أُ٘شااؤح اُاا٠ شااشًخ اُزاب٤ٖٓ ٓوبثااَ اُزااب٤ٖٓ ػِاا٠   ػجاابسح ػااٖ األهغابؽ اُغاا٘

 ٓٞعٞداد أُ٘شؤح.
 ٢ٛ ه٤ٔخ أُ٘ؼ ٝاُٜذا٣ب ٝاُزجشػبد اُز٢ روذٜٓب أُ٘شؤح ُِـ٤ش ثذٕٝ ٓوبثَ. -ٓ٘ؼ ٝرجشػبد ٓذكٞػخ :   362اُجـبهخ سهْ
ُٔ٘شاؤح ٗز٤غاخ ث٤اغ ٓٞعٞدارٜاب اُضبثزاخ ثؤعاؼبس اهاَ ٓاٖ ه٤ٔزٜاب          ػجبسح ػٖ اُخغابئش اُزا٢ رزؾِٜٔاب ا    -مغبئش سأعٔب٤ُخ :   363اُجـبهخ سهْ
 اُذكزش٣خ .

أ١ ٓظبس٣ق أمشٟ ، رذكؼٜب أُ٘شؤح ٓضَ )ؿشآبد ، رؼ٣ٞؼبد ، ٓظبس٣ق ع٘ٞاد عبثوخ( مالٍ اُغ٘خ  -أمشٟ رزًش :  364اُجـبهخ سهْ 
 اُغبثوخ.
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 القسم الثالث              300

300          - A                         2012المستلزماث السلعيت لسنت 

 القيمت )الف دينار( أُغزِضٓبد اُغِؼ٤خ سٓض اُجـبهخ

  ص٣ٞدٝ ٝهٞد 301
  ُٞاصّ ٜٝٓٔبد 302
  هشؿبع٤ٚ 303
  ٤ٓبٙ 304
  ًٜشثبء 305
  رزًش أمشٟ 306

  المجمىع 310

 

300           - B                     2012المستلزماث الخذميت لسنت 

 القيمت )الف دينار( أُغزِضٓبد اُخذ٤ٓخ سٓض اُجـبهخ

  اعزئغبس ٓجب٢ٗ 321
  مذٓبد ط٤بٗخ 322
  ٝاػالٕدػب٣خ  323
  ٗشش ٝؿجغ 324
  ارظبالد ػبٓخ 325
  مذٓبد هب٤ٗٞٗخ 326
  مذٓبد ٓظشك٤خ 327
  ر٘ظ٤ْ ٝرذه٤ن اُؾغبثبدساعٞ 328

329 
، ٤قاُز٘ظ ،اُزذس٣ت، اُؼ٤بكخٜب )٘ثؼٔ أمشٟ

  اُؾشاعخ .... اُخ(

  المجمىع 340

 

300         – C          2012ُغ٘خ  األمشٟأُظشٝكبد ٝأُظشٝكبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ 

 القيمت )الف دينار( أُظشٝكبد  سٓض اُجـبهخ

  أسثبػ أعْٜ ٓٞصػخ / ٓغؾٞثبد ٖٓ اُذمَ 351
  اُلٞائذ أُذكٞػخ 352
  ٓذكٞػخ أساػ٢ ا٣غبساد 353
  بد ٝاٗزٔبءاداشزشاً 354
  رؼ٣ٞؼبد ٝؿشآبد 355
  سعــّٞ ٜٓـٖ 356
  ػٔــَ اعبصح 357
  سعّٞ ؿبثغ 358
  ػشائت اُذمَ ٝاألسثبػ أُذكٞػخ 359
  سعّٞ ٝػشائت أمشٟ 360
  أهغبؽ اُزؤ٤ٖٓ 361
  ٓ٘ؼ ٝرجشػبد ٓذكٞػخ 362
  مغبئش سأعٔب٤ُخ 363
  أمشٟ رزًش 364

  المجمىع 370
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 ثغ :اُوغْ اُشا
400)  -(A  2012اإل٣شاداد ُغ٘خ 

٢ٛ اُؼٔٞالد ُز٢ ٣زْ اُؾظٍٞ اُؼٔٞالد أُغزِٔخ ػٖ ث٤غ ٝششاء اُؼٔالد األع٘ج٤خ :    401اُجـبهخ سهْ
 ػ٤ِٜب ػٖ ػ٤ِٔبد ث٤غ ٝششاء اُؼٔٞالد االع٘ج٤خ اُز٢ روّٞ ثٜب ششًبد اُظشاكخ.

ظذ ثٜب اُؼٔٞالد أُغزِٔخ ػٖ ػ٤ِٔبد ٣و: ػٔٞالد ٓغزِٔخ ػٖ ػ٤ِٔبد اُزؾ٣َٞ أُب٢ُ 402اُجـبهخ 
 اُزؾ٣َٞ أُب٢ُ. 

٣ٝوظذ ثٜب ه٤ٔخ اإل٣شاداد أُزؾووخ ك٢ أُ٘شؤح ٗز٤غخ  ا٣شاداد األٗشـخ األمشٟ:  403اُجـبهخ سهْ 
 ٓٔبسعزٜب ُالٗشـخ اُضب٣ٞٗخ ؿ٤ش ٗشبؿٜب اُشئ٤غ٢ ٓضَ )ث٤غ اٌُبسربد ٝاُخـٞؽ ٝاُجـبهبد اُز٤ًخ ... اُخ(.

400)-(B األمشٟ  ٝاإل٣شاداداُزؾ٤ِ٣ٞخ داد اال٣شا: 
٢ٛ ػٞائذ اعزضٔبساد أُ٘شؤح ك٢ األعْٜ ٝاُغ٘ذاد اُز٢ رٔزٌِٜب  -أسثبػ أعْٜ ٓوجٞػخ : 411اُجـبهخ سهْ 

 أُ٘شؤح ك٢ اُششًبد أُغبٛٔخ األمشٟ ُغ٘خ.
 اُز٢ رٔزٌِٜب . ه٤ٔخ اُلٞائذ اُز٢ رغزِٜٔب أُ٘شؤح ٖٓ أُظبسف ُوبء اُٞدائغ -كٞائذ ٓوجٞػخ : 412اُجـبهخ 

ه٤ٔخ اإل٣شاداد اُز٢ رغزِٜٔب أُ٘شؤح ًجذٍ أ٣غبس ُألساػ٢  -ا٣غبساد أساػ٢ ٓوجٞػخ : 413اُجـبهخ سهْ 
 اُلؼبء اُز٢ رٔزٌِٜب أُ٘شؤح اٝ االساػ٢ اُضساػ٤خ.

ه٤ٔخ اُزؼ٣ٞؼبد أُغزِٔخ ٖٓ ششًبد اُزؤ٤ٖٓ ك٢ ؽبُخ  -رؼ٣ٞؼبد اُزؤ٤ٖٓ أُوجٞػخ :  414اُجـبهخ سهْ 
 ٍٞ ؽبدس ُِٔ٘شبح اٝ اُششًخ مالٍ اُغ٘خ أُبػ٤خ .ؽظ

ه٤ٔخ اإل٣شاداد اُز٢ رغزِٜٔب أُ٘شؤح ٖٓ عٜبد  -رؾ٣ٞالد ٝٓ٘ؼ عبس٣خ ٓوجٞػخ :  415اُجـبهخ سهْ
 أمشٟ ، ًٔ٘ؼ أٝ رجشػبد ُِٔ٘شؤح مالٍ اُغ٘خ أُبػ٤خ.

ك٢ ؽبُخ ث٤غ األطٍٞ اُضبثزخ   ه٤ٔخ األسثبػ أُزؾووخ ُِٔ٘شؤح  -أسثبػ سأعٔب٤ُخ أمشٟ :  416اُجـبهخ سهْ 
 ثؤػ٠ِ ٖٓ ه٤ٔزٜب اُذكزش٣خ مالٍ اُغ٘خ أُبػ٤خ.

٣شَٔ اال٣شاداد  اُز٢ رؾظَ ػ٤ِٜب أُ٘شؤح ثظٞسح ػشػ٤خ ٗز٤غخ   -ا٣شاداد ػشػ٤خ : 417اُجـبهخ سهْ 
 ٓضاُٝزٜب ُِ٘شبؽ ٝاُز٢ ٤ُظ ُٜب طلخ األعزٔشاس.

٣شاداد ؿ٤ش أُزًٞسح أػالٙ .ٓضاًل ؿشآبد ٓغزِٔخ ، ه٤ٔخ اإل  -ا٣شاداد أمشٟ رزًش : 418اُجـبهخ سهْ 
رؼ٣ٞؼبد ٓغزِٔخ ٖٓ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ أٝ ؿ٤ش اُؾ٤ٌٓٞخ ػٖ اُؼ٤ِٔبد اإلسٛبث٤خ ، ا٣شاداد ٖٓ ع٘ٞاد 

 عبثوخ .....اُخ  أُغزِٔخ مالٍ اُغ٘خ أُبػ٤خ. 
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 اُشاثغاُوغْ   400        
400     - A                                 2012ُغ٘خ  األ٣شاداد  

 القيمت )الف دينار( اإل٣شاداد اُجـبهخسٓض

401 
اُؼٔالد ٝششاء اُؼٔٞالد أُغزِٔخ ػٖ ث٤غ 

 األع٘ج٤خ
 

 ػٔٞالد ٓغزِٔخ ػٖ ػ٤ِٔبد اُزؾ٣َٞ أُب٢ُ 402
 

 رزًش االمشٟاألٗشـخ  دأ٣شادا 403
 

410 
  المجمىع

 

  
400      - B                2012 ُغ٘خ االمشٟٝاإل٣شاداد  اُزؾ٤ِ٣ٞخاإل٣شاداد 

 اُو٤ٔخ )اُق د٣٘بس(  اإل٣شاداد سٓض اُجـبهخ

  أسثبػ أعْٜ ٓوجٞػخ 411

  كٞائذ ٓوجٞػخ 412

  ٓوجٞػخ ا٣غبساد أساػ٢ 413

  رؼ٣ٞؼبد اُزؤ٤ٖٓ أُوجٞػخ 414

  رؾ٣ٞالد ٝٓ٘ؼ عبس٣خ ٓوجٞػخ 415

  أسثبػ سأعٔب٤ُخ أمشٟ 416

  ا٣شاداد ػشػ٤خ 417

  شاداد أمشٟ رزًشا٣ 418

  أُغٔٞع 430
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 اُوغْ اُخبٓظ:500
 

500) -(A  2012اُزـ٤ش ك٢ االطٍٞ أُب٤ُخ مالٍ اُغ٘خ:  
 ٢ٛٝ اُزـ٤ش ك٢ اُؾوٞم أُغزؾوخ ُذٟ أُ٘شؤح. اُزـ٤ش ك٢ االطٍٞ:

 
أُب٢ُ ٣شَٔ اُؾوٞم اُز٢ رؼٞد ُِٔ٘شؤح ُٝذٟ عٜخ امشٟ ػٖ اُ٘شبؽ  ٓذ٣ٕ٘ٞ )ػٔالء(: 501 اُجـبهخ سهْ

 ٝاألٗشـخ االمشٟ اُز٢ ٓبسعزٜب أُ٘شؤح مالٍ اُؼبّ .
٢ٛ ػجبسح ػٖ ه٤ٔخ اُزـ٤ش ك٢ االٝسام أُب٤ُخ اُز٢  اُزـ٤ش ك٢ ه٤ٔخ أالٝسام أُب٤ُخ: 502اُجـبهخ سهْ 

 رٔزٌِٜب أُ٘شؤح ٓضَ االعْٜ، اُغ٘ذاد، أٌُج٤بالد.
 اُظ٘ذٝم:سطذح اُ٘وذ٣خ ُذٟ اُج٘ٞى ٝاالاُزـ٤ش ك٢  503اُجـبهخ سهْ 

 .أسطذح ٗوذ٣خ ُذٟ اُج٘ٞى: ٢ٛ ٓغٔٞع  اُزـ٤ش ك٢ األسطذح اُ٘وذ٣خ أُزذاُٝخ ُذٟ اُج٘ٞى 
 .أسطذح ٗوذ٣خ ك٢ اُظ٘ذٝم: ٢ٛ ٓغٔٞع اُزـ٤ش ك٢ األسطذح اُ٘وذ٣خ أُزذاُٝخ ك٢ مضائٖ أُ٘شؤح 

 ٓالؽظخ: ٣ٌٖٔ إ ٗوغْ األسطذح ا٠ُ ػِٔخ ٓؾ٤ِخ ٝػِٔخ اع٘ج٤خ.
 ٍ ٓب٤ُخ امشٟ:اطٞ  504اُجـبهخ سهْ 

 ٢ٛ ػجبسح ػٖ االطٍٞ أُب٤ُخ )ػذا اُ٘وذ( ٓضَ االعْٜ ٝاُغ٘ذاد اُضبثزخ.
 

500) -(B   2012اُزـ٤ش ك٢ اُخظّٞ أُب٤ُخ مالٍ ع٘خ: 
 ٢ٛٝ اُزضآبد اُٞاعت دكؼٜب ٖٓ هجَ أُ٘شؤح ُِـ٤ش إ ًبٗذ ؿ٣ِٞخ اٝهظ٤شح األعَ.اُخظّٞ: 

ا٤ٌُِٔخ ٢ٛٝ ػجبسح ػٖ ؽوٞم ٓب٢ٌُ أُ٘شؤح اُز٢ رشَٔ رشَٔ ؽوٞم :ؽوٞم اُششًبء 511اُجـبهخ سهْ 
 سأط أُبٍ أُذكٞع ٝاالؽز٤بؿبد اُز٢ رشَٔ االسثبػ ٝاُخغبئش أُزشأًخ ٖٓ اُغ٘ٞاد اُغبثوخ.

 هشٝع ؿ٣ِٞخ ٝهظ٤شح االعَ: 512اُجـبهخ سهْ 
 ٢ٛ ػجبسح ػٖ اُوشٝع اُٞاعت عذادٛب ٖٓ هجَ أُ٘شؤح ُِـ٤ش ُٔذح ع٘خ أٝ أًضش

 
 اُزـ٤ش ك٢ االٝسام أُب٤ُخ: 513خ سهْ اُجـبه

  اُغ٘ذاد: ٢ٛ ػجبسح ػٖ ه٤ٔخ اُوشٝع اُز٢ رغذدٛب أُ٘شؤح ا٠ُ اُغٜبد اُخبسع٤خ ٝأُٞصوخ ثٞاعـخ
 ع٘ذاد اُوشع.

  أٌُج٤بالد: ٢ٛ ػجبسح ػٖ اٝسام ٗوذ٣خ رغزخذّ ًزؼٜذ ُزغذ٣ذ ٓجِؾ ٓؼ٤ٖ ٖٓ هجَ أُ٘شؤح ك٢ ربس٣خ
 اعزؾوبم أٌُج٤بُخ.

 اُذائٕ٘ٞ )ػٔالء(: 514سهْ اُجـبهخ 
٣شَٔ االُزضآبد أُزشرجخ ػ٠ِ أُ٘شؤح رغبٙ عٜخ مبسع٤خ امشٟ ػٖ اُ٘شبؽ اُغبس١ ٝاالٗشـخ االمشٟ ٓضَ 

 ٓظبس٣ق ٓغزؾوخ، كٞائذ ٓغزؾوخ، رؼ٣ٞؼبد ؿ٤ش ٓذكٞػخ ..... اُخ.
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 اُوغْ اُخبٓظ         500

                      

 

 

     500- B                 (اُق د٣٘بساُو٤ٔخ )              2012غ٘خ اُأُب٤ُخ مالٍ  اُخظّٞ اُزـ٤ش ك٢   

 
                                                                                                            

 سٓض اُجـبهخ
 اُخظّٞ

 ُغ٘خثذا٣خ ا
1 

 ٜٗب٣خ اُغ٘خ
2 

 اُخظّٞ ك٢  اُزـ٤ش
3=2-1 

 ؽوٞم اُششًبء * 511
 

  

 األعَهشٝع ؿ٣ِٞخ ٝهظ٤شح  512
 

  

 ٔب٤ُخ اُ ٝساماُزـ٤ش ك٢ اال 513
 

  

 دائٕ٘ٞ )ػٔالء( 514
 

  

 أُغٔٞع 520
 

  

 ع٘ٞاد عبثوخ ٝاُخغبئش أُشؽِخ ٖٓ  اإلسثبػأُبٍ أُذكٞع ، االؽز٤بؿ٢ ، أُخظظبد ،  سأط)*(  رشَٔ 

500- A        اُو٤ٔخ )أُق د٣٘بس(        2012غ٘خ اُأُب٤ُخ مالٍ  ٍاألطٞاُزـ٤ش ك٢ 
 

سٓض 
 ثذا٣خ اُغ٘خ األطٍٞ اُجـبهخ

1 

 ٜٗب٣خ اُغ٘خ
2 

 ك٢ األطٍٞ اُزـ٤ش
3=2-1 

 ٓذ٣ٕ٘ٞ )ػٔالء( 501
 

   

 ٔب٤ُخ اُ ٝسامااله٤ٔخ اُزـ٤ش ك٢  502
 

   

 مٝاُج٘ٞى ٝاُظ٘ذ ٟٗوذ٣خ ُذ أسطذح 503
 

   

 رزًش أمشٟٓب٤ُخ  أطٍٞ 504
 

   

 أُغٔٞع 510
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 اُوغْ اُغبدط:   600
 2012ه٤ٔخ أُٞعٞداد اُضبثزخ ُغ٘خ 

٢ٛ ػجبسح ػٖ ًَ ٓبرٌِٔٚ أُ٘شؤح ٖٓ أُٞعٞداد اُضبثزخ ُـشع أعزخذٜٓب ك٢ ٓٔبسعخ اُ٘شبؽ ثشٌَ دائْ 
 ٓضَ األساػ٢ ،أُجب٢ٗ،ٝاُألالد أُؼذاد ،أصبس ٝأعٜضح أٌُزت ،ٝعبئؾ اُ٘وَ،ٓٞعٞداد أمشٟ

 -ٞداد اُضبثزخ ٓب٢ِ٣ :ٝرشَٔ أُٞع
أُغبؽبد اُلبسؿخ ٖٓ األساػ٢ أٝ ه٤ٔخ ششاء األسع ٝسعّٞ اُزغغ٤َ هجَ  -:ألساػ٢ ا 601اُجـبهخ سهْ 

 ث٘بئٜب .
:  ٣وظذ ثٜب ًبكخ ٓب رْ اٗشبءٙ ػ٠ِ اسع ًِٓٔٞخ أٝ رْ ششاءٙ عبٛضا" ٖٓ أُجب٢ٗ أُجب٢ٗ 602اُجـبهخ سهْ 

 ٔضَ أُ٘شؤح .ٝأُغولبد ) ٓخبصٕ ٝٓب شبثٚ ( اُز٢ ر
٣ٝذمَ ٓلّٜٞ االالد ٝأُؼذاد اُز٢ رغبْٛ ثشٌَ ٓجبشش اٝ ؿ٤ش ٓجبششك٢  األالد ٝأُؼذاد: 603اُجـبهخ سهْ 

 اُؼ٤ِٔخ األٗزبع٤خ ٝرزؼٖٔ )ٌٓبئٖ اُـجبػخ،ٌٓبئٖ اُؼِٔخ،ُٓٞذاد...(
ثبد اُ٘وَ .. ارا ًبٗذ ٢ٛٝ اُغ٤بساد أٝ اُذساعبد اُٜٞائ٤خ أٝ اُ٘بس٣خ ًزُي ػش : ٝعبئَ ٗوَ 604اُجـبهخ سهْ 

 ع٤ٔؼٜب ٓغزخذٓخ ألؿشاع اُؼَٔ ك٢ أُ٘شؤح ٝرٌٕٞ ًِٓٔٞخ ُِٔ٘شؤح.
٣شَٔ ع٤ٔغ اُ٘لوبد اُخبطخ ثششاء اٝ ط٘غ اٝ رؾ٣ٞش اُؼذد ٝاألدٝاد ػذد ٝهٞاُت: 605اُجـبهخ سهْ 

 ٝاُوٞاُت اُز٢ رئد١ مذٓبد ُؼ٤ِٔبد األٗزبط اٝ اُظ٤بٗخ .
٣ٝوظذ ثٜب اٌُشاع٢ ٝأُ٘بػذ ٝاُشش اشق ٝاالكششخ   : ٌزش٤ٗٝخُبعجبد االاألصبس ػذا اُؾ 606اُجـبهخ سهْ 

 ٝاُِٞؽبد ٝاُغبػبد اُغذاس٣خ ٝاُذ٣ٌٞساد ٝأٌُبرت ٝاُخضائٖ .. اُخ ٓٔب ٣ٞعذ ك٢ أُ٘شؤح . 
رٔضَ ًِلخ ششاء اُؾبعجبد االٌُزش٤ٗٝخ ٝ  اُؾبعجبد أُؾُٔٞخ  ٌزش٤ٗٝخ:ُاُؾبعجبد اال 607سهْ  اُجـبهخ

 أُِؾوخ ثٜب. ٝاألعٜضح
٣ٔضَ طبك٢ أُجبُؾ اُز٢ ر٘لوٜب أُ٘شؤح ٖٓ أعَ اُؾظٍٞ ػ٠ِ مذٓبد اُ٘لوبد األ٣شاد٣خ:  608اُجـبهخ سهْ 

 رغزل٤ذ ٜٓ٘ب ألًضش ٖٓ كزشح ٓب٤ُخ ٓضَ د٣ٌٞساد ٝهٞاؿغ.
 ا٣ٚ ٓٞعٞداد ػذا ٓب رًش أػالٙ . -: ٓٞعٞداد أمشٟ: 609اُجـبهخ سهْ 

 
ٓو٤ٔخ ثٌِق ششائٜب  1/1/2012رٔضَ ٓغٔٞع ه٤ْ األطٍٞ اُضبثزخ ك٢  :1/1/0122اُو٤ٔخ اُذكزش٣خ ًٔب ك٢ 

 .  1/1/2012ك٢ ع٘خ اُششاء ٓـشٝؽًب ٜٓ٘ب األٗذصبس أُزشاًْ ُـب٣خ 
: ٢ٛ ه٤ٔخ األطٍٞ اُضبثزخ أُوز٘بح مالٍ اُؼبّ ٓؾ٤ِخ أٝ ٓغزٞسدح عذ٣ذح أٝ اإلػبكبد اُشأعٔب٤ُخ مالٍ اُؼبّ

 ٓغزؼِٔخ .
٢ٛ ػجبسح ػٖ ه٤ٔخ أُٞعٞداد ؿ٤ش ٌٓزَٔ اٗشبإٛب ٝاُز٢  -:ٓششٝػبد رؾذ اُز٘ل٤زٓٞعٞداد ٓؾُٞخ ٖٓ 

 عٞف رؾٍٞ ا٠ُ ٓٞعٞداد صبثزخ ػ٘ذٓب رٌزَٔ ٓشاؽَ األٗشبء ٝرظجؼ عبٛضح ُألعزخذاّ .
٣وظذ ثٜب ٓب ٣جبع أٝ ٣شـت أٝ ٣غزِٜي ٖٓ أُٞعٞداد اُضبثزخ ثؤٗٞاػٜب  -ٓٞعٞداد ٓجبػخ مالٍ اُؼبّ:

 اُذكزش٣خ مالٍ اُؼبّ. ٓؾغٞثخ ثبُو٤ٔخ
ٛٞ ػجبسح ػٖ اُز٘بهض ك٢ ه٤ٔخ أُٞعٞد ٗز٤غخ األعزٜالى أص٘بء  -اٗذصبس اُؼبّ اُؾب٢ُ )االٗذصبس اُغ١ٞ٘(:

 اُزشـ٤َ اٝ ٗز٤غخ ػٞآَ اُغٞم ...اُخ ٣ٝؾغت ٖٓ مالٍ اُ٘غت اُٞاسدح ك٢ اُ٘ظبّ أُؾبعج٢ أُٞؽذ.
 ط٤ذ ك٢ ٜٗب٣خ اُؼبّ ؽغت أُؼبدُخ أدٗبٙ :٢ٛٝ رٔضَ اُش -اُو٤ٔخ اُذكزش٣خ ك٢ ٜٗب٣خ اُغ٘خ:

 9=1+2+3+4+5-6-7-8 
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