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  :المقدمة

یعتبر التغیر في المخزون من المؤشرات االقتصادیة المهمة في االقتصاد القومي لكونه یقدم صورة عن االستثمار في         
االقتصادیة ونوع المخزون والذي یعكس حجم االستثمار في  األنشطةالمخزون في كُل من القطاع العام والخاص وتوزیعاته حسب 

  .الموجودات المخزنیة للبلد

االقتصادیة،  األنشطةالتغیر في الموجودات المخزنیة في كافة  الناتج عن االستثمارحجم  یمكن تعریف التغیر في المخزون بأنه
كمستلزمات  اإلنتاجالغرض من اقتناؤها هو استخدامها في ویقصد بالمخزون كل ما تمتلكه الوحدة االقتصادیة من موجودات یكون 

تشكل جزء مهم من رأس  متداولة أصول باعتبارهاسلعیة أو كبضاعة مشتراة بغرض البیع ویكون تداولها خالل فترة أقل من سنة 
  . االقتصادیةالمال العامل للوحدة 

المتعلقة بالسوق  والتوقعاتمن خالل حجم الطلب على المواد المخزنیة  یتحدد إجراءاتفي المخزون یخضع لمجموعة  االستثمار إن
ئ وكذلك استهالك المادة خالل الفترة بین طوار  كاحتیاطي االقتصادیةتحتفظ به الوحدة  إنوأسعار المواد والحد األدنى الذي یجب 

  .إلى السیولة النقدیة الالزمة للشراء إضافةالطلب والتجهیز 

االقتصادیة باالعتماد على الحسابات  األنشطةحسب صنف المخزون وحسب  2012تغیر في المخزون لسنة ال احتسابلقد تم 
  .للقطاع الخاص لإلحصاءالختامیة لشركات القطاع العام والمسوحات التي نفذها الجهاز المركزي 
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:التقریر إعدادمنهجیة   
على قیمة الموجودات المخزنیة الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة العائدة لشركات القطاع  باالعتمادالتقریر  إعدادلقد تم 

 اعتمدتالعام والمصادق علیها من قبل دیوان الرقابة المالیة لذا فهي على درجة عالیة من الموثوقیة، أما فیما یخص القطاع الخاص فقد 
في القطاع العام وعكس تلك النسبة  اإلنتاجقي األنشطة تم تقدیر قیمة المخزون حسب نسبة المخزون إلى التجارة والفنادق وبا نتائج مسوح

  .على القطاع الخاص
التغیر في المخزون  احتسابمن خالل طرح مخزون أول المدة من مخزون أخر المدة وفي هذا التقریر تم  مخزونیحتسب التغیر في ال

  .نف المخزونوحسب ص االقتصادیةحسب األنشطة 

  :المفاهیم والمصطلحات
كمواد أولیة ثم تتحول إلى  اإلنتاجهي عبارة عن الموجودات المخزنیة المتكونة من السلع التي تدخل في  :الخامات والمواد األولیة .1

 .اإلنتاجمنتجات تامة الصنع من خالل عملیة 
 .اإلنتاجیةهي عبارة عن الموجودات المخزنیة المتكونة من الوقود والزیوت الالزمة لتشغیل المكائن  :الوقود والزیوت .2
 المكائنقطع الغیار التي تستبدل عند أجراء صیانة وتصلیح  تي تشملهي عبارة عن الموجودات المخزنیة ال :االحتیاطیةاألدوات  .3

 .اإلنتاجیة
رسة مواد التعبئة والتغلیف التي تستخدمها الشركة لغرض مما التي تشملموجودات المخزنیة هي عبارة عن ال :مواد التعبئة والتغلیف .4

 .ونقل المنتوج التجارةنشاطها 
 .القرطاسیة التي تمتلكها الشركة تي تشملهي عبارة عن الموجودات المخزنیة ال :القرطاسیة .5
الحریق  إطفاءهي عبارة عن الموجودات المخزنیة المتكونة من المواد الالزمة لصیانة الموجودات الثابتة وأجهزة  :اللوازم والمهمات .6

 .دینار) 100000(التزید كلفة تلك اللوازم عن  إنومستلزمات الدفاع المدني والحراسة على 
 .المخزونة لدى جهة أخرى ألي سبب كانهي عبارة عن الموجودات المخزنیة التي تمتلكها الشركة و : بضائع لدى الغیر .7
هي عبارة عن الموجودات المخزنیة المتكونة من المستلزمات التي تخص العاملین مثل مالبس العمل والمواد الطبیة : تجهیزات العاملین .8

 .واألغذیة
دة للبیع في النشاط الصناعي هي عبارة عن الموجودات المخزنیة المتكونة من البضاعة التامة الصنع والمع :التام اإلنتاجمخزون  .9

 .التجارةوالبضاعة المشتراة لغرض بیعها في النشاط 
% 100هي عبارة عن الموجودات المخزنیة المتكونة من البضاعة الغیر التامة الصنع بنسبة أنجاز دون  :الغیر تام اإلنتاجمخزون  .10

 .في النشاط الصناعي
 .البضاعة المستوردة من قبل الشركة والتي الزالت في طریق الشحنهي عبارة عن قیمة  :لشراء مواد مستندیهأعتمادات  .11
غیر مذكورة في الفقرات السابقة مثل المخلفات والمستهلكات  مخزنیههي عبارة عن أي موجودات  :الموجودات المخزنیة األخرى .12

 .أخرى مخزنیهوالكتب التعلیمیة وأي موجودات 
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  :(2011-2012)لسنتي التغیر في المخزون حسب االنشطه للقطاعین العام والخاص تحلیل : أوالً 

عن %) 22.4(وبنسبة زیادة  2012ملیار دینار لسنة ) 2956.7( االقتصادیة األنشطةلمجموع  بلغ التغیر في المخزون       
 :وكاألتي )1(الجدول رقم  وكما مبین في 2011سنة 

ملیار دینار ) 2102.5(إلى  2011عام  ملیار دینار) 163.3( البناء والتشیید منمجموع التغیر في المخزون لنشاط  أرتفع .1
وان أكثر الزیادة كانت في مخزون الخامات  من أجمالي التغیر في المخزون) %1183.6( بنسبة زیادة مقدارها 2012عام 

مخزون احتیاطي من مواد البناء تحسبًا لالرتفاع المستمر في أسعار تلك حیث أن شركات المقاوالت تحتفظ ب األولیةوالمواد 
تحت التنفیذ في  أعمالالمباني غیر المكتملة تعتبر مخزون  إنالمواد وكذلك زیادة في مخزون أعمال تحت التنفیذ حیث 

 .شركات المقاوالت
ملیار دینار ) 205.7(إلى  2011عام  ار دینارملی) 126.8( الكهرباء والماء منمجموع التغیر في المخزون لنشاط  أرتفع .2

لمدیریات نقل الطاقة  االحتیاطیةوأن أكثر الزیادة كانت في مخزون األدوات ) %62.2( بنسبة زیادة مقدارها 2012عام 
 .لمدیریات أنتاج الطاقة لالستیرادواألعتمادات المستندیة 

ملیار دینار ) 449.9( إلى 2011عام  ملیار دینار) 337.3( من لنشاط الصناعة التحویلیة المخزونمجموع التغیر في  أرتفع .3
التام  اإلنتاجوأن أكثر الزیادة كانت في مخزون  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %33.4( بنسبة زیادة مقدارها 2012 عام

هناك رؤوس أموال معطلة ومستثمرة في المخزون  إناالحتیاطیة وأن هذه الزیادة تعني  واألدوات األولیةوالخامات والمواد 
 إلى إضافة األجنبیةالتام التي تعني عدم قدرة الشركات الصناعیة على منافسة المنتجات  اإلنتاجخصوصًا الزیادة في مخزون 

 .تحمل الشركات مصاریف الخزن ومخاطر التخزین
ملیار دینار عام ) 8.7(إلى  2011عام  ملیار دینار) 8.3( من واالتصاالتالنقل لمخزون لنشاط مجموع التغیر في ا أرتفع .4

 األدواتتلك  استهالكاالحتیاطیة بسبب كثرة  األدواتوان أكثر الزیادة كانت في مخزون ) %4.2( بنسبة زیادة مقدارها 2012
 .في المرتبة األولى مقارنة ببقیة فقرات المخزون في ذلك النشاط

ملیار ) 73.8(إلى  2011عام  ملیار دینار) 93.6( النفط والتعدین من استخراجمجموع التغیر في المخزون لنشاط  أنخفض .5
االنخفاض تركز في مخزون  أكثروأن  من أجمالي التغیر في المخزون) %21.2( بنسبة انخفاض مقدارها 2012دینار عام 

 .طالنف استخراجلشركات  األولیةالخامات والمواد 
ملیار دینار عام ) 116.0(إلى  2011عام  ملیار دینار) 1686.7( من التجارةنشاط لل المخزونمجموع التغیر في  أنخفض .6

في مخزون البضاعة وأن أكثر االنخفاض كان  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %93.1( بنسبة انخفاض مقدارها 2012
الكبیر یشیر إلى أن ما تم  االنخفاضیعبر عن حجم نمو الطلب على السلع وأن هذا المشتراة بغرض البیع وهو مؤشر جید 

تغطیة الزیادة في الكمیات  إلى التجارةواستیراده خالل العام األمر الذي دفع الشركات  إنتاجهاكبر مما تم  المخزونسحبه من 
 .المطلوبة من خزین أول المدة ولو استمر هذا الحال في السنة القادمة فأن ذلك قد یؤدي إلى شحة في السلع في السنة القادمة 
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 )  2012-2011(التغیر في المخزون حسب االنشطھ للقطاعین العام والخاص لسنتي 

 (ملیون دینار)    )1(جدول رقم 

التغیر في المخزون لسنة  النشاط 
2011 

التغیر  في المخزون لسنة 
 %نسبة التغیر السنوي  2012

 33.4 449921.9 337272.4 التحویلیة الصناعة

 93.1- 116034.7 1686722.8  التجارة

 21.2- 73822.3 93638.9 استخراج النفط والتعدین 

 4.2 8652.7 8300.8  النقل

 1183.6 2102537.7 163804.3 والتشیید البناء 

 62.2 205697.9 126806.6 الكھرباء و الماء

 22.4 2956667.2 2416545.8 المجموع
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)  2012-2011(التغیر في المخزون حسب  االنشطھ للقطاعین العام والخاص لسنتي ) 1(شكل رقم 

2011 2012
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  ):2012 –2011(لسنتي  التغیر في المخزون حسب  الصنف للقطاعین العام والخاصتحلیل : ثانیاً 

  :وكما یلي) 2012 –2011( لسنتيللقطاعین العام والخاص حسب الصنف  المخزونالتغیر في ) 2(یبین الجدول رقم 

ملیار دینار ) 1774.6(إلى  2011عام  ملیار دینار) 8.2-( غیر التام من اإلنتاجلمخزون مجموع التغیر في المخزون  أرتفع .1
وأن أكثر الزیادة كانت في نشاط البناء  من أجمالي التغیر في المخزون) %21854.4( بنسبة زیادة مقدارها 2012عام 

 .والتشیید والصناعة التحویلیة حیث أن المباني الغیر مكتملة تعتبر أنتاج غیر تام في نشاط البناء والتشیید
 2012ملیار دینار عام ) 21.6(إلى  2011عام  ملیار دینار) 0.9( للوازم والمهمات منمجموع التغیر في المخزون  أرتفع .2

وأن أكثر الزیادة كانت في نشاط الصناعة التحویلیة ونشاط  من أجمالي التغیر في المخزون) %02070.( زیادة مقدارهابنسبة 
  .ولكافة األنشطة اإلنتاجیةاستخراج النفط والتعدین وذلك بسبب كون هذه المواد تستهلك بشكل كبیر في العملیة 

ملیار دینار ) 183.2(إلى  2011عام  ملیار دینار) 33.3-( من ولیةاألللخامات والمواد  المخزونمجموع التغیر في  أرتفع .3
وأن أكثر الزیادة كانت في نشاط الصناعة  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %650.7( بنسبة زیادة مقدارها 2012عام 

ولتغطیة االنخفاض  وذلك كون هذه األنشطة تعتمد بشكل كبیر على المواد األولیة في نشاطها التحویلیة ونشاط البناء والتشیید
 .2012المتزاید في سنة  اإلنتاجألغراض  أولیةولتوفیر خامات ومواد  2011الحاصل في سنة 

ملیار دینار عام ) 480.0(إلى  2011عام  ملیار دینار) 230.2( لألدوات االحتیاطیة منمجموع التغیر في المخزون  أرتفع .4
وأن أكثر الزیادة كانت في نشاط الكهرباء والماء  من أجمالي التغیر في المخزون) %108.5( بنسبة زیادة مقدارها 2012

 .االحتیاطیة بشكل كبیر األدواتتستهلك  األنشطةالنفط والتعدین وذلك ألن هذه  واستخراجوالبناء والتشیید والصناعة التحویلیة 
ملیار دینار عام ) 17.6(إلى  2011عام  ملیار دینار) 1.7( للبضاعة لدى الغیر منجموع التغیر في المخزون م أرتفع .5

وأن أكثر الزیادة كانت في نشاط استخراج النفط  من أجمالي التغیر في المخزون) %1560.3( بنسبة زیادة مقدارها 2012
 إلى إضافةجهات أخرى  إلىتعود لبعض الشركات ومعارة  مخزنیهوالتعدین ونشاط الكهرباء والماء وذلك بسبب وجود موجودات 

 .وجود موجودات مخزنیة تعود لبعض الشركات ومخزنة في مخازن ال تعود للشركة
ملیار دینار عام ) 6.0-(إلى  2011عام  ملیار دینار) 9.2-( لوقود والزیوت منل المخزونمجموع التغیر في  أنخفض .6

الكهرباء االنخفاض تركز في نشاط  أكثروأن  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %34.1( بنسبة انخفاض مقدارها 2012
 .وذلك بسبب المشاكل المالیة بین وزارتي الكهرباء والنفط والماء

ملیار دینار عام ) 1.6(إلى  2011عام  ملیار دینار) 2.5( لتجهیزات العاملین منمجموع التغیر في المخزون  أنخفض .7
االنخفاض تركز في نشاط الكهرباء  أكثروأن  من أجمالي التغیر في المخزون) %35.2( مقدارها انخفاضبنسبة  2012

 .والماء ونشاط النقل واالتصاالت وذلك بسبب كون هذه المواد بطیئة االستهالك
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ملیار دینار ) 287.1(إلى  2011عام  ملیار دینار) 452.7( من لألعتمادات المستندیةمجموع التغیر في المخزون  أنخفض .8
االنخفاض تركز في نشاط الكهرباء  أكثروأن  لي التغیر في المخزونمن أجما) %36.6( بنسبة انخفاض مقدارها 2012عام 

 .والماء ونشاط النقل واالتصاالت
ملیار دینار عام ) 2.1(إلى  2011عام  ملیار دینار) 4.3( لمواد التعبئة والتغلیف من المخزونمجموع التغیر في  أنخفض .9

االنخفاض تركز في نشاط الصناعة  أكثروأن  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %50.3( بنسبة انخفاض مقدارها 2012
 .المسوق اإلنتاجالتحویلیة وذلك بسبب انخفاض كمیة 

ملیار دینار ) 222.9(إلى  2011عام  ملیار دینار) 1599.5( التام من اإلنتاجلمخزون مجموع التغیر في المخزون  أنخفض .10
االنخفاض تركز في نشاط البناء  أكثروأن  التغیر في المخزونمن أجمالي ) %86.1( بنسبة انخفاض مقدارها 2012عام 

 .تام في نشاط البناء والتشیید ویتم تسلیمها عند االنتهاء من انجازها مباشرةً  إنتاجوالتشیید حیث أن المباني التامة الصنع تعتبر 
) 28.0-(إلى  2011عام  رملیار دینا) 175.7( من موجودات المخزنیة األخرىللمجموع التغیر في المخزون  أنخفض .11

االنخفاض تركز في  أكثروأن  من أجمالي التغیر في المخزون) %116.0( بنسبة انخفاض مقدارها 2012ملیار دینار عام 
 النفط والتعدین استخراجنشاط الصناعة التحویلیة ونشاط 

 2012ملیار دینار عام ) 0.2-(إلى  2011عام  ملیار دینار) 0.5( للقرطاسیة من المخزونمجموع التغیر في  أنخفض .12
االنخفاض تركز في نشاط الصناعة التحویلیة  أكثروأن  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %143.2( بنسبة انخفاض مقدارها

 .ونشاط النقل واالتصاالت
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 ) 2012-2011( والخاص لسنتيللقطاعین العام  حسب الصنفالتغیر في المخزون 

 (ملیون دینار)   )2(جدول رقم 

التغیر في المخزون لسنة  صنف المخزون 
2011 

التغیر في المخزون لسنة 
 %نسبة التغییر السنوي  2012

 650.7 183218.8 33270.6- خامات ومواد أولیة

 34.1 6003.8- 9109.2- وقود وزیوت

 108.5 480033.0 230249.9 احتیاطیةأدوات 

 50.3- 2126.1 4277.1 مواد تعبئة وتغلیف

 143.2- 228.8- 530.1 قرطاسیھ

 2070.0 21617.9 996.2 لوازم ومھمات

 1560.3 17644.7 1062.8 بضاعة لدى الغیر

 35.2- 1638.9 2528.9 تجھیزات العاملین

 86.1- 222953.9 1599529.9 مخزون أنتاج تام

 21854.4 1774565.0 8157.3- مخزون أنتاج غیر تام

 36.6- 287122.8 452725.9  مستندیھأعتمادات 

 116.0- 28021.2- 175181.9 الموجودات المخزنیة األخرى

 22.4 2956667.2 2416545.8 المخزون يالتغیر فمجموع 
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  : 2012 ةلسنوالقطاع حسب الصنف  المخزونتحلیل التغیر في : لثاً ثا
ملیار دینار شكل القطاع العام مبلغ ) 2956.7(والخاص بلغ مجموع التغیر في المخزون حسب الصنف للقطاعین العام        

الجدول رقم وأن %) 68.5(ملیار دینار بنسبة ) 2024.3(وشكل القطاع الخاص مبلغ ) %31.5(ملیار دینار بنسبة ) 932.4(
  :وكما یلي 2012ة لسنوالقطاع حسب الصنف  المخزونالتغیر في یبین ) 3(

أما ) %36.2( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 183.3( األولیةللخامات والمواد  المخزونبلغ مجموع التغیر في  .1
أن شركات القطاع الخاص تحتفظ بالمواد  حیث المخزونمن أجمالي التغیر في ) %63.8( ةنسب شكلالقطاع الخاص فقد 

 .وكذلك قد تقوم ببیع تلك المواد وتحقیق أرباح اإلنتاج واستمراراألولیة لتأمین حاجتها 
أما القطاع الخاص ) %181.9( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) -6.0( للوقود والزیوت المخزونبلغ مجموع التغیر في  .2

 .المخزونمن أجمالي التغیر في ) %81.9-( ةنسب شكلفقد 
أما القطاع ) %58.8( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 480.0( لألدوات االحتیاطیة المخزونبلغ مجموع التغیر في  .3

حیث أن شركات القطاع الخاص تفضل شراء األدوات  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %41.2( ةنسب شكلالخاص فقد 
 .االحتیاطیةوذلك لمواكبة التطور التكنولوجي في األصول الثابتة واألدوات ولیس خزنها  إلیهاعند الحاجة  االحتیاطیة

أما القطاع ) %144.7( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 2.1( لمواد التعبئة والتغلیف المخزونبلغ مجموع التغیر في  .4
 .المخزونمن أجمالي التغیر في ) %44.7-( ةنسب شكلالخاص فقد 

أما القطاع الخاص فقد ) %190.2( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار)  (0.2-للقرطاسیة المخزونبلغ مجموع التغیر في  .5
 .المخزونمن أجمالي التغیر في ) %90.2-( ةنسب شكل

أما القطاع الخاص ) %96.1( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 21.6( للوازم والمهمات المخزونبلغ مجموع التغیر في  .6
النفط  استخراجث أن تلك المواد تستخدم بشكل كبیر في نشاط حی المخزونمن أجمالي التغیر في ) %3.9( ةنسب شكلفقد 

 .والتعدین المملوك بالكامل للقطاع العام
من أجمالي ) %100( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 17.7( للبضاعة لدى الغیر مخزونبلغ مجموع التغیر في  .7

وأن السبب في عدم وجود بضاعة لدى الغیر في القطاع الخاص هو عدم تحمل الشركات لتكالیف تأجیر  المخزونالتغیر في 
 .المخازن

أما القطاع ) %76.9( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 1.6( لتجهیزات العاملین المخزونبلغ مجموع التغیر في  .8
حیث أن القطاع العام یوفر المواد الطبیة واألطعمة  نالمخزو من أجمالي التغیر في ) %23.1( ةنسب شكلالخاص فقد 

 .یوفره القطاع الخاص للعاملین وهذا ما ال
أما القطاع ) %70.3( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 222.9( التام اإلنتاجلمخزون  المخزونبلغ مجموع التغیر في  .9

وذلك ألن القطاع الخاص أكثر فاعلیة في تصریف  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %29.7( ةنسب شكلالخاص فقد 
 .البضاعة في السوق من القطاع العام وخاصة البضاعة المستوردة
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أما ) %14.5( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 1774.6( غیر التام اإلنتاجلمخزون  المخزونبلغ مجموع التغیر في  .10
زیادة وأن زیادة نسبة القطاع الخاص تعود إلى  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %85.5( ةنسب شكلالقطاع الخاص فقد 

 .أنتاج غیر تام تعتبرفي نشاط البناء والتشیید والتي  االنجازالمشاریع الغیر مكتملة 
القطاع  أما) %61.1( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 287.1( لألعتمادات المستندیة المخزونبلغ مجموع التغیر في  .11

المواد  استیرادوأن زیادة نسبة القطاع العام تعود إلى زیادة  المخزونمن أجمالي التغیر في ) %38.9( ةنسب شكلالخاص فقد 
 .التي تستخدم لتصفیة النفط وكذلك زیادة أستیرادات وزارة الكهرباء الكیماویة

أما ) %133.9( ةالقطاع العام نسب شكل ملیار دینار) 2.8-( خرىموجودات المخزنیة األلل المخزونبلغ مجموع التغیر في  .12
 .المخزونمن أجمالي التغیر في ) %33.9-( ةنسب شكلالقطاع الخاص فقد 
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  2012التغیر في المخزون حسب  الصنف والقطاع لسنة 
 (ملیون دینار)         )3(جدول رقم 

التغیر  في المخزون  صنف المخزون 
التغیر  في المخزون  % )العامالقطاع (

 المجموع  % )القطاع الخاص(

 183218.8 63.8 116868.9 36.2 66349.9 خامات ومواد أولیة
 6003.8- 81.9- 4918.4 181.9 10922.1- وقود وزیوت

 480033.0 41.2 197634.4 58.8 282398.6 احتیاطیةأدوات 
 2126.1 44.7- 951.0- 144.7 3077.1 مواد تعبئة وتغلیف

 228.8- 90.2- 206.4 190.2 435.2- قرطاسیھ
 21617.9 3.9 837.7 96.1 20780.2 لوازم ومھمات

 17644.7 0.0 6.3 100.0 17638.3 بضاعة لدى الغیر
 1638.9 23.1 379.0 76.9 1259.9 تجھیزات العاملین
 222953.9 29.7 66286.9 70.3 156667.0 مخزون أنتاج تام

 1774565.0 85.5 1517036.1 14.5 257528.9 غیر تاممخزون أنتاج 
 287122.8 38.9 111558.3 61.1 175564.6  مستندیھأعتمادات 

 28021.2- 33.9- 9501.3 133.9 37522.5- الموجودات المخزنیة األخرى

 2956667.2 68.5 2024282.6 31.5 932384.6 المخزون يالتغیر فمجموع 

  

 

خامات 
ومواد 
أولیة

وقود 
وزیوت

أدوات 
أحتیاطیة

مواد تعبئة 
وتغلیف

قرطاسیة لوازم 
ومھمات

بضاعة 
لدى الغیر

تجھیزات 
العاملین

مخزون 
أنتاج تام

مخزون 
أنتاج غیر 

تام

أعتمادات 
مستندیة 

أخرى

183218.8
-6003.8

480033.0

2126.1 -228.8 21617.9 17644.7 1638.9
222953.9

1774565.0

287122.8

-28021.2

2012التغیر في المخزون حسب الصنف والقطاع لسنة ) 2(شكل رقم 
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  : 2012حسب النشاط والصنف لسنة  المخزونتحلیل التغیر في : رابعاً 

  :وكما یلي 2012الصنف لسنة و  النشاط حسب المخزونالتغیر في ) 4(یبین الجدول رقم  

 بمبلغ األولىأحتل نشاط الصناعة التحویلیة المرتبة دینار  ملیار) 183.2( األولیةللخامات والمواد  المخزونبلغ مجموع التغیر في  .1
هذین  اعتمادوذلك بسبب  دینار ملیار) 121.0(وحصل نشاط البناء والتشیید على المرتبة الثانیة بمبلغ  دینار ملیار) 42.0(

وحصل نشاط الكهرباء والماء على المرتبة الثالثة بمبلغ بشكل كبیر في ممارسة نشاطهما،  األولیةالنشاطین على الخامات والمواد 
 واالتصاالتالنقل وحصل نشاط  دینار ملیار) 0.01(على المرتبة الرابعة بمبلغ  التجارةالنشاط فیما حصل  دینار ملیار) 25.0(

     بمبلغ  واألخیرةوأحتل نشاط استخراج النفط والتعدین على المرتبة السادسة  دینار ملیار) 0.6-(على المرتبة الخامسة بمبلغ 
 .المخزونمن أجمالي التغیر في دینار  ملیار) 4.2-(

 بمبلغ األولىأحتل نشاط استخراج النفط والتعدین المرتبة دینار  ملیار) 6.0-( للوقود والزیوت المخزونبلغ مجموع التغیر في  .2
 واالتصاالتالنقل وحصل نشاط  دینار ملیار) 5.2(وحصل نشاط البناء والتشیید على المرتبة الثانیة بمبلغ  دینار ملیار) 1.0(

 دینار ملیار) 0.5(فیما حصل نشاط الصناعة التحویلیة على المرتبة الرابعة بمبلغ  دینار ملیار) 0.9(لثة بمبلغ على المرتبة الثا
 واألخیرةوأحتل نشاط الكهرباء والماء المرتبة السادسة  دینار ملیار) 0.06-(على المرتبة الخامسة بمبلغ  التجارةالنشاط وحصل 

 .المخزوندینار من أجمالي التغیر في  ملیار) 13.6-(بمبلغ 
 بمبلغ األولىأحتل نشاط البناء والتشیید المرتبة دینار  ملیار) 480.0( لألدوات االحتیاطیة المخزونبلغ مجموع التغیر في  .3

اعة وحصل نشاط الصن دینار ملیار) 178.4(وحصل نشاط الكهرباء والماء على المرتبة الثانیة بمبلغ  دینار ملیار) 212.1(
بشكل كبیر  األولیةهذه األنشطة على الخامات والمواد  اعتمادوذلك بسبب  دینار ملیار) 71.8(التحویلیة على المرتبة الثالثة بمبلغ 

وحصل نشاط  دینار ملیار) 11.8(فیما حصل نشاط استخراج النفط والتعدین على المرتبة الرابعة بمبلغ  في ممارسة نشاطاتها،
) 0.3-(بمبلغ  واألخیرةالمرتبة السادسة  التجارةنشاط وأحتل  دینار ملیار) 5.9(على المرتبة الخامسة بمبلغ  واالتصاالتالنقل 
 .المخزوندینار من أجمالي التغیر في  ملیار

 بمبلغ األولىالمرتبة الصناعة التحویلیة أحتل نشاط دینار  ملیار) 2.1( لمواد التعبئة والتغلیف المخزونبلغ مجموع التغیر في  .4
استخراج النفط وحصل نشاط  دینار ملیار) 0.01(وحصل نشاط الكهرباء والماء على المرتبة الثانیة بمبلغ  دینار ملیار) 2.1(

والبناء والتشیید أي  التجارةو  واالتصاالتالنقل فیما لم یسجل نشاط من  دینار ملیار) 0.005(على المرتبة الثالثة بمبلغ والتعدین 
 .مخزون مواد التعبئة والتغلیفجمالي التغیر في أل قیمة تذكر

 ملیار) 0.9( بمبلغ األولىأحتل نشاط الكهرباء والماء المرتبة دینار  ملیار) 0.02-( للقرطاسیة المخزونبلغ مجموع التغیر في  .5
على المرتبة الثالثة بمبلغ  التجارةنشاط وحصل  دینار ملیار) 0.2(وحصل نشاط البناء والتشیید على المرتبة الثانیة بمبلغ  دینار

وحصل نشاط الصناعة  دینار ملیار) 0.4-(على المرتبة الرابعة بمبلغ  واالتصاالتالنقل فیما حصل نشاط  دینار ملیار) 0.04(
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من أجمالي  فیما لم یسجل نشاط استخراج النفط والتعدین أي قیمة تذكر دینار ملیار) 0.5-(التحویلیة على المرتبة الخامسة بمبلغ 
 .المخزونالتغیر في 

 بمبلغ األولىأحتل نشاط استخراج النفط والتعدین المرتبة دینار  ملیار) 21.6( للوازم والمهمات المخزونبلغ مجموع التغیر في  .6
وحصل نشاط البناء والتشیید  دینار ملیار) 9.3(وحصل نشاط الصناعة التحویلیة على المرتبة الثانیة بمبلغ  دینار ملیار) 10.1(

 دینار ملیار) 0.9(فیما حصل نشاط الكهرباء والماء على المرتبة الرابعة بمبلغ  دینار ملیار) 1.2(على المرتبة الثالثة بمبلغ 
على المرتبة السادسة  التجارةنشاط وأحتل  دینار ملیار) 0.02(على المرتبة الخامسة بمبلغ  واالتصاالتالنقل وحصل نشاط 

 .المخزوندینار من أجمالي التغیر في  ملیار) 0.02-(بمبلغ  واألخیرة
 بمبلغ األولىأحتل نشاط استخراج النفط والتعدین المرتبة دینار  ملیار) 17.6( للبضاعة لدى الغیر المخزونبلغ مجموع التغیر في  .7

الصناعة وحصل نشاط  دینار ملیار) 12.3(على المرتبة الثانیة بمبلغ الكهرباء والماء وحصل نشاط  دینار ملیار) 19.6(
والبناء والتشیید أي قیمة  التجارةو  واالتصاالتالنقل فیما لم یسجل نشاط  دینار ملیار) 14.3-(على المرتبة الثالثة بمبلغ التحویلیة 

 .المخزونمن أجمالي التغیر في  تذكر
) 1.2( بمبلغ األولىالمرتبة الصناعة التحویلیة أحتل نشاط دینار  ملیار) 1.6(لتجهیزات العاملین  المخزونبلغ مجموع التغیر في  .8

 واالتصاالتالنقل فیما لم یسجل نشاط  دینار ملیار) 0.4(على المرتبة الثانیة بمبلغ  البناء والتشییدوحصل نشاط  دینار ملیار
 .المخزونمن أجمالي التغیر في  واستخراج النفط والتعدین والكهرباء والماء أي قیمة تذكر التجارةو 

 بمبلغ األولىأحتل نشاط الصناعة التحویلیة المرتبة دینار  ملیار) 222.9( التام اإلنتاجلمخزون  المخزونبلغ مجموع التغیر في  .9
هذین النشاطین  اعتمادوذلك بسبب  دینار ملیار) 37.8(على المرتبة الثانیة بمبلغ  التجارةالنشاط وحصل  دینار ملیار) 180.1(

على استخراج النفط والتعدین وحصل نشاط ، التجارةالتام والبضاعة بغرض البیع بشكل كبیر في ممارسة نشاطهما  اإلنتاجعلى 
 دینار ملیار) 0.001-(على المرتبة الرابعة بمبلغ  واالتصاالتالنقل فیما حصل نشاط  دینار ملیار) 9.1(المرتبة الثالثة بمبلغ 

 أي قیمة تذكر الكهرباء والماءفیما لم یسجل نشاط  دینار ملیار) 4.1-(وحصل نشاط البناء والتشیید على المرتبة الخامسة بمبلغ 
 .التام بسبب عدم وجود هذا الصنف في الكهرباء والماء  اإلنتاجمخزون من أجمالي التغیر في 

 بمبلغ األولىأحتل نشاط البناء والتشیید المرتبة دینار  ملیار) 1774.6( غیر التام اإلنتاجلمخزون  المخزونبلغ مجموع التغیر في  .10
وذلك بسبب كثرة  دینار ملیار) 138.1(وحصل نشاط الصناعة التحویلیة على المرتبة الثانیة بمبلغ  دینار ملیار) 1636.4(

النقل وحصل نشاط  شاط البناء والتشیید،البضاعة الغیر تامة الصنع في نشاط الصناعة التحویلیة والمباني الغیر مكتملة في ن
واستخراج النفط والتعدین  التجارةفیما لم یسجل نشاط الكهرباء والماء و  دینار ملیار) 0.001(على المرتبة الثالثة بمبلغ  واالتصاالت

 .المخزونمن أجمالي التغیر في  أي قیمة تذكر
) 78.1( بمبلغ األولىالمرتبة  التجارةنشاط أحتل دینار  ملیار) 287.1( لألعتمادات المستندیة المخزونبلغ مجموع التغیر في  .11

نشاط التجارة  اعتمادوذلك بسبب  دینار ملیار) 64.9(على المرتبة الثانیة بمبلغ استخراج النفط والتعدین وحصل نشاط  دینار ملیار
 كیماویةعلى البضاعة المستوردة لغرض تسویقها في السوق المحلیة واعتماد نشاط استخراج النفط والتعدین على استیراد مواد 
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فیما حصل نشاط البناء  ملیار) 23.7(على المرتبة الثالثة بمبلغ  الصناعة التحویلیةوحصل نشاط لغرض استخدامها في التصفیة، 
 ملیار) 0.3(على المرتبة الخامسة بمبلغ  الكهرباء والماءوحصل نشاط  دینار ملیار) 12.0(لمرتبة الرابعة بمبلغ والتشیید على ا

 .المخزونمن أجمالي التغیر في  دینار ملیار) 0.7(بمبلغ  واألخیرةعلى المرتبة السادسة  واالتصاالتالنقل وأحتل نشاط  دینار
 بمبلغ األولىأحتل نشاط البناء والتشیید المرتبة دینار  ملیار) 28.0-( المخزنیة األخرى موجوداتل المخزونبلغ مجموع التغیر في  .12

 الكهرباء والماءوحصل نشاط  دینار ملیار) 2.8(على المرتبة الثانیة بمبلغ  واالتصاالتالنقل وحصل نشاط  دینار ملیار) 10.1(
وحصل نشاط  دینار ملیار) 0.1(على المرتبة الرابعة بمبلغ  التجارةنشاط فیما حصل  دینار ملیار) 1.9(على المرتبة الثالثة بمبلغ 
المرتبة السادسة  الصناعة التحویلیةوأحتل نشاط  دینار ملیار) 38.7-(على المرتبة الخامسة بمبلغ  استخراج النفط والتعدین

 .المخزونمن أجمالي التغیر في دینار  ملیار) 4.3-(بمبلغ  واألخیرة
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  )2012( لسنة الصنف و النشاط حسب المخزون في التغیر
  )ملیون دینار (                                                                                                                                                   )                  4(جدول رقم  

  

خامات 
 ومواد أولیة

وقود 
 وزیوت

أدوات 
 احتیاطیة

مواد 
تعبئة 
 وتغلیف

لوازم  قرطاسیھ
 ومھمات

بضاعة لدى 
 الغیر

تجھیزات 
 العاملین

 إنتاجمخزون 
 تام

مخزون أنتاج 
 غیر تام

أعتمادات 
 مستندیھ

لموجودات ا
المخزنیة 
 األخرى

 مجموع المخزون

 449921.851 4284.8- 23745.2 138157.4 180169.8 1236.1 14329.9- 9272.9 456.3- 2108.3 71763.9 537.4 42002.0 التحویلیة الصناعة

 116034.7 127.7 78131.8 0.0 37823.7 0.0 0.0 19.8- 42.6 0.0 29.6- 58.7- 17.0 ةالتجار

 73822.295 38626.9- 64935.3 0.0 9135.5 0.0 19600.0 10153.9 0.0 5.7 11836.5 1026.6 4244.4- استخراج النفط والتعدین

 8652.718895 2777.4 66.9 1.7 1.7- 0.2 0.0 22.4 381.7- 0.0 5861.5 910.2 604.1- واالتصاالتالنقل 

 2102537.736 10118.7 119936.1 1636405.9 4173.3- 403.3 0.0 1196.3 233.8 0.0 212168.0 5203.3 121045.6 البناء والتشیید

 205697.933 1866.7 307.5 0.0 0.0 0.6- 12374.6 992.1 332.7 12.1 178432.7 13622.5- 25002.7 الكھرباء والماء

 2956667.2 28021.2- 287122.8 1774565.0 222953.9 1638.9 17644.7 21617.9 228.8- 2126.1 480033.0 6003.8- 183218.8 المجموع

  

  الصنف
  

 النشاط 


