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  مقدمة ال1- 
ام اع الع ة للقط ارة الداخلی ل بالتج ي تتمث ع والت اءات التوزی ات إحص ر بیان تلط تعتب رات  أو المخ دى المؤش اص إح أو الخ

  . حتساب الدخل القوميحتساب الناتج المحلي اإلجمالي لنشاط التجارة وبالتالي فھي ضروریة إلإل الضروریة
ھ وتبعا إن إلىھذا الشكل من التجارة  أھمیةى یعزو ة تستطیع من خالل ي تصوغھا  اً لدول اللخطط الت ة  أجھزتھ التخطیطی

 بأسعارالمواد والسلع والخدمات ویتجلى ذلك من خالل عرض  السوق،في  أھدافھاتحقق  نأمعینة  إستراتیجیةمن  اً انطالق
  .المواطنینولجمیع البلد  إنحاءمحددة في جمیع 

 منھجیة العمل  2- 
 لإلحصاء المركزي الجھاز في التجارة اتإحصاء مدیریة قبل منمعدة  خاصة استمارة ببموج البیانات جمع تمی  
  
 ت التجاریة في القطاع العام أالمنش على ستمارةاإل توزع.ُ  حصرا

  
  العام.عتماد على المیزانیة الختامیة للمنشات التجاریة في القطاع ألایتم 

  
  ى الوزارات من خالل استمارة توزع عل سنويتجمع البیانات بشكل. 
 
 كسلاأل برنامج ادخال البیانات واعداد التقریر على تمی . 
 

  -الشمول: والبیانات  مصدر3-     

  الغالب على إیراداتھا السنویة المتحققة رئیسي أوالالشركات التجاریة التي یكون النشاط التجاري 
  اآلتیة:یشمل التقریر المنشات 

  ).النفطیةمنتجات العامة لتوزیع ال (الشركةوزارة النفط  - 1
  الزراعیة)وزارة الزراعة (الشركة العامة للتجھیزات  - 2
 ).(الشركة العامة لتسویق األدویة والمستلزمات الطبیة / البیئة وزارة الصحة - 3
 :اآلتیةوزارة التجارة وتشمل الشركات  - 4

 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة.  
  الحبوب.الشركة العامة لتجارة 
  المركزیة. لألسواقالشركة العامة 
  اإلنشائیة.الشركة العامة لتجارة المواد 
  فروعھا في االقلیم ) (السیاراتالشركة العامة لتجارة.  
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  والمصطلحات المستخدمة المفاھیم 4 - 
  الداخلیةالتجارة :-  

جملة والمفرد والمستھلكین ضمن لاھي عملیة تبادل للسلع والخدمات من خالل عقد الصفقات التجاریة بین تجار 
بالمواطنین ومعیشتھم الیومیة والتجارة الداخلیة  اً حدود البلد ومن ھنا فھي أكثر القطاعات االقتصادیة تماس

او تجارة تجزئة. وتكون شكال التجارة الداخلیة سواء كانت تجارة جملة أھي شكل من  العام) (القطاعالحكومیة 
نامیة متمثلة بمؤسسات أو شركات القطاع العام التجاري التي  تمتلكھا الحكومة المركزیة في البلدان ال اً أكثر وضوح

   للدولة أو للسلطات المحلیة كما ھو الحال في العراق
  
   المدفوعرأس المال: - 

 الذي الذي یساھم بھا المالكون ي مقدار األموالأ قیمة رأس المال المدفوع للمشروع أو الذي تم االكتتاب بھ  
وقد یكون مساویا لرأس المال المسجل أو أقل  .اً عین" أو قدامدفوع نالمنشأة لمزاولة نشاطھا سواء كان  تمتلكھ

 أكبرمنھ ویقیم على أساس القیمة االسمیة لألسھم أو االنصبھ بصرف النظر عن القیمة السوقیة التي قد تكون 
  ذلك.من 

  
  
  المال: رأس  حتیاطيا-  

   االستثماریة،المركز المالي للمنشأة ویتكون من احتیاطي تمویل المشاریع  التي تعززالفوائض المالیة یمثل     
   .أخرى حتیاجاتا وأيأسعار األصول حتیاطي ارتفاع إ العام، حتیاطياال والتوسعات،التجدیدات     
  
  
  الربح: إجمالي-  

  -والذي یمكن أن یحتسب كما یلي : جرة )أنتاج والمت(عجز أو فائض اإل یمثل حصیلة النشاط التجاري للمنشأة   
    منھا كلفة البضاعة  اً لمستلمة واإلیرادات األخرى مطروحالعموالت ا إلیھاصافي قیمة المبیعات مضافا   

   العامة.مع األخذ في االعتبار قیمة تنزیل مصاریف البیع والمصاریف  المباعة.
  
  
   الربح:صافي- 
                   منھ نفقات اإلیجارات والفوائد والضرائب  اً جمالي الربح مطروحإ إي للتوزیع)الفائض القابل  (العجز أو عبارة عن  

   ندثار ......الخإلوالرواتب واألجور وا
  

        
  التراكمیة الخسارة : -  
من السنوات تراكم في نقص اإلیرادات عن المصروفات الممتمثل لعبارة عن حصیلة النشاط التجاري للمنشأة ا   

     السابقة
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  المؤشرات تحلیل5-     

   نفطت  2019لسنة  ) منشات 8 (المشمولة بلغ عدد المنشآت ة  ابعة لكل من  وزارة ال وزارة ، ، وزارة الزراع
 . ووزارة التجارةالصحة 

  
 9433) وعدد االناث (34862بلغ عدد الذكور ( حیث  2019  لسنة ) عامالً 44295( بلغ عدد العاملین (      

  ). 5كما في جدول ( عامال )45695( حیث بلغ 2018 ) مقارنة بسنة% 3.1 ( امقدارھ انخفاضوبنسبة 
 
  ) زیادةوبنسبة  2019لسنة  دینار ملیار) 756بلغ مجموع األجور والرواتب والمزایا المدفوعة للعاملین 

 ) .1كما في جدول ( دینار ملیار) 611بلغ ( حیث 2018بسنة  ) مقارنة%23.8( امقدارھ
  
 
   بسنة  ) مقارنة%14 8.( مقدارھا انخفاض وبنسبة 2019 لسنة دینار ملیار) 9635( بلغت قیمة المشتریات

 .)1كما في جدول ( دینارملیار  )11304بلغت ( حیث  2018
  
  
  ة   بسن ) مقارنة% 10.6( مقدارھا زیادةوبنسبة  2019لسنة  دینار ملیار )12943( بلغت قیمة المبیعات 

  .) 1كما في جدول ( دینار ملیار) 11704( تبلغ حیث  2018
  
 بسنة مقارنة) %90 2. ( مقدارھا زیادة وبنسبة 2019لسنة  دینارملیار ) 1894( المصروفات قیمة بلغت 

 .)1كما في جدول ( دینار ملیار) 996( تبلغ حیث 2018
  
  

 مقارنة %18 . 5( مقدارھا  زیادة وبنسبة 2019لسنة  دینارملیار  )19656جمالي اإلیرادات (إقیمة  تبلغ (
   .)1كما في جدول ( دینار ار) ملی16581( تحیث بلغ 2018بسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القیمة: ملیار دینار   جدول (1) 

عدد السنة
نسبة عدد العاملینالمنشأت

التغییر %

أجور 
ومزایا 
العاملین

نسبة 
التغییر %

قیمة 
المشتریات

نسبة 
التغییر %

 قیمة 
المبیعات

نسبة 
التغییر %

قیمة 
المصروفات

نسبة 
التغییر %

قیمة 
االیرادات

نسبة 
التغییر %

2011746,873-522-10,968-9,663-764-15,873-

2012852,43311.967629.59,245-15.79,9533.0474-38.015,8780.0

2013852,9351.079117.010,91818.110,4675.2962103.017,53710.4

2014850,435-4.7788-0.412,36513.312,27217.2912-5.216,928-3.5

2015848,621-3.6770-2.38,856-28.46,053-50.71,00510.211,204-33.8

2016846,876-3.6708-8.17,565-14.67,82829.3751-25.311,8836.1

2017845,730-2.47201.78,57913.48,5719.51,07342.912,2833.4

2018845,695-0.1611-15.111,30431.811,70436.6996-7.216,58135.0

2019844,295-3.175723.89,635-14.812,94310.61,89490.219,65618.5

  مؤشرات اجمالیة لتطورنشاط منشأت القطاع العام التجاري للمدة 2019-2011
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القیمة: الف دینارجدول (2)

صافي الربح او الخسارةاجمالي الربح احتیاطي رأس المالرأس المال المدفوعالعددالوزارة

13,064,2643,875,167,2292,898,551,2784,668,258,767النفط

12,000,000,00033,576,64161,340,99261,340,992الزراعة

1500,00012,609,69836,208,49833,744,718الصحة /البیئة

55,860,000377,935,27145,500,01437,229,823التجارة

82,009,424,2644,299,288,8393,041,600,7824,800,574,300االجمالي

 جدول (3)

مجموع العاملینعددھاالمجموعالجملةالمفرد

00000النفط

78078153,025الزراعة

00000الصحة /البیئة

32357032,357607,835التجارة

32435032,4357510,860األجمالي

الفروع عدد الوكالء 
الوزارة

  عدد الوكالء والفروع التابعة لمنشأت القطاع العام  التجاري حسب عائدیة المنشأت  لسنة 2019

  عدد منشأت القطاع العام التجاري وراس المال المدفوع واالحتیاطي والربح او الخسارة حسب عائدیة المنشأت  لسنة 2019
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جدول (4)
المجموعالعربالعراقیوناصناف العاملین 
22022رئیس الشركة والمدراء العامون ومعاونیھم

8,27468,280العاملون في االمور اإلداریة والذاتیة واالحصاء والحقوق 

3,75113,752العاملون في الحسابات والتدقیق

2,62502,625العاملون في المشتریات واإلستیرادات

5,84225,844العاملون في المبیــعات

4,40114,402العاملون في المخــازن

6,84736,850العاملون في الشعب الفنیــــة

4,91744,921العاملون في شعبة الصیانة والتصلیح واإلنتاج

7,59907,599العاملون في الخـدمــات

44,2781744,295االجمالي

جدول (5)

المجموعاناثذكور اصناف العاملین 

21122رئیس الشركة والمدراء العامون ومعاونیھم

5,1643,1168,280العاملون في االمور اإلداریة والذاتیة واإلحصاء والحقوق 

2,7171,0353,752العاملون في الحسابات والتدقیق

2,2273982,625العاملون في المشتریات واإلستیرادات

4,6661,1785,844العاملون في المبیــعات

3,1211,2814,402العاملون في المخــازن

5,7081,1426,850العاملون في الشعب الفنیــــة

4,4274944,921العاملون في شعبة الصیانة والتصلیح واإلنتاج

6,8117887,599العاملون في الخـدمــات

34,8629,43344,295االجمالي

   توزیع العاملین في نھایة السنة حسب الجنسیة والصنف لسنة 2019

 توزیع العاملین في نھایة السنة حسب الجنس والصنف لسنة 2019
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القیمة : الف دینارجدول (6)

المجموعالعربالعراقیون

21,623021,623العدد

134,618,4050134,618,405االجور

4,68204,682العدد

18,734,537018,734,537االجور

2,31532,318العدد

20,854,30818,48220,872,790االجور

15,6581415,672العدد

112,685,330149,400112,834,730االجور

44,2781744,295العدد

286,892,580167,882287,060,462االجور
االجمالي

الوزارة 

 عدد العاملین وأجورھم حسب الجنسیة وعائدیة المنشأت لسنة 2019

النفط

الزراعة

الصحة / البیئة

التجارة
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 القیمة :الف دینار جدول (7) 

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفط الــوزارة

134,618,40518,734,53720,872,790112,834,730287,060,462مجموع الرواتب واالجور 

17,681,6572,116,9831,469,38611,938,00733,206,033مخصصات عائلیة

40,314,8914,317,6934,585,60925,261,55974,479,752مخصصات الشھادة 

1,434,719241,138154,945521,0742,351,876مخصصات المنصب

15,704,898137,002262,9741,383,43017,488,304اجور اعمال اضافیة

188,860,676193,9759,493,660458,545199,006,856مكافــأت تشــجیعیة 

14,030,883922,7975,754,3383,678,35124,386,369مخصصات مھنیة وفنیة

0114,297232,187608,548955,032مخصصات تعویضیة (سكن ، نقل ، طعام )

00000مخصصات غالء معیشة

00000مخصصات مقطوعة

64,566,1101,581,537107,89115,397,84781,653,385مخصصات اخرى

19,355,5901,864,5092,023,84313,138,21336,382,155المساھمة في الضمان اإلجتماعي للموظفین

00000المساھمة في الضمان اإلجتماعي للعمال

00000المساھمة في الضمان اإلجتماعي لغیر العراقیین

00000اخرى 

496,567,82930,224,46844,957,623185,220,304756,970,224االجمالي

 قیمة الرواتب واالجور والمزایا المدفوعة للعاملین حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019
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شكل(2 ) اجمالي قیمة اجور ومزایا العاملین حسب عائدیة المنشأت (القیمة ملیار دینار)
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 القیمة : الف دینار جدول (8) 
المبیعاتالمشتریاتنوع  السلعةالوزارة

4,254,147,7318,263,004,995بنزین بانواعھالنـفــــــــط
773,632,965644,275,179نفط أبیض
2,077,822,7332,225,630,490زیت الغاز

262,824,745340,808,374غاز (سائل  وفل)
443,260490,756شحوم
14,305,72923,095,649أسفلت

00نفتا
263,282,735235,323,877مواد نفطیة أخرى

7,646,459,89811,732,629,320المجموع 
27,784,16929,670,809مكائن وتجھیزات زراعیةالزراعــــــــــة

00أدوات أحتیاطیة للمكائن الزراعیة
212,3948,463مبیدات

166,463,118177,098,727اســــمدة
0500,000بــــذور

015,769,363أدویة بیطریة
057,847,897نایلون

02,172,365ذرة صفراء
00مواد علفیة (فول الصویا)

194,459,681283,067,624المجموع 
707,691,12543,865,851مواد غذائیة التجـــــــــارة

1,074,592,034866,449,200حنطة
00رز

00شعیر 
36,4772,720,509ادوات وسیارات 

00زیت الغاز
00شحوم وزیوت

00دراجات
00ادوات احتیاطیة ومكائن 

00قرطاسیة
00وقود وزیوت
00لوازم مھمات
02,216,640مواد انشائیة 

11,369,26612,413,554اخرى
1,793,688,902927,665,754المجموع
9,634,608,48112,943,362,698االجمالي

 قیمة المشتریات والمبیعات حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019

    التوجد مشتریات ومبیعات لدى وزارة الصحة انما ایرادھا من نشاط الصناعات التحویلیة ومن بیع المخلفات                  
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القیمة : الف دینار جدول (9)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع المصروف

60,780,796700,7461,236,69626,628,54689,346,784المستلزمات السلعیة

315,505,8209,989,2864,556,11947,651,822377,703,047المستلزمات الخدمیة

82,773,432114,6945,38654,712,341137,605,853المصروفات التحویلیة

300,935,577155,0862,778,060625,988,156929,856,879المصروفات االخرى

359,862,510000359,862,510المقاوالت والخدمات

1,119,858,13510,959,8128,576,261754,980,8651,894,375,073االجمالي

 اجمالي قیمة المستلزمات والمصروفات حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019
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شكل ( 3) اجمالي قیمة المستلزمات والمصروفات حسب عائدیة المنشآت لسنة 2019 (القیمة ملیار دینار)

شكل (4 ) اجمالي  قیمة المستلزمات والمصروفات حسب النوع لسنة 2019 (القیمة ملیار دینار)
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القیمة :الف دینارجدول (10)

المجموعالتجارةالصحة /البیئةالزراعةالنفطنوع المصروف 

006,1806,361,9606,368,140الخامات والمواد االولیة

27,345,750298,669683,6868,726,42637,054,531مواد نفطیة

129,2173680284,303413,888غاز

67,49935,41936,3471,147,4781,286,743زیوت وشحوم

00000فحم

22,652,189121,11303,434,42826,207,730ادوات احتیاطیة

0003,642,2523,642,252مواد تعبئة وتغلیف

5,753,404106,91360,671587,5176,508,505لوازم ومھمات

2,065,19568,02421,578757,8912,912,688القرطاسیة

1,74701323802,259الكتب التعلیمیة

0029,722029,722مخلفات والمستھلكات

281,9028,2779,8055,749305,733كساوي للعاملیـن

116,9120066,219183,131مواد غذائیة

7,380002,4359,815مواد طبیة

334,4968,03252,748382,261777,537المیاه

2,025,10553,931335,8271,229,2473,644,110الكھرباء

00000اخرى

60,780,796700,7461,236,69626,628,54689,346,784االجمالي

  قیمة المستلزمات السلعیة حسب نوع وعائدیة المنشأت لسنة 2019

14



القیمة : الف دینارجدول (11)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع المصروف

23,267,4241,239,528394,1588,874,58133,775,691خدمات صیانة

0020,9205,29726,217خدمات وابحاث وأستشارات

508,95170,489308,976458,6001,347,016دعایة وطبع وضیافة واحتفاالت ....الخ

7,418,095960,6584,340285,9468,669,039نقل العاملین

228,576,15802,449,94431,496,399262,522,501نقل السلع والبضائع

10,785,957451,044728,6133,237,81415,203,428سفر وأیفاد 

530,23224,13164,481239,563858,407أتصاالت عامة

1,730,021757,59144,478122,6422,654,732أستئجار موجودات ثابتة (عدا االراضي)

4501,0557,0168,116أشتراكات وانتماءات

17,922,8290246,457141,17618,310,462أقساط تأمین

269,725152,87515,75070,488508,838مكأفات لغیر العاملین

5,2290005,229ضرائب ورسوم مدفوعة لجھات اجنبیة

74,37124,88430263,478163,035خدمات قانونیة

19,484,9165,855,38743,7041,351,25026,735,257خدمات مصرفیة

780,5986,0705,99947,305839,972تدریب وتأھیل

4,151,269446,629226,9421,250,2676,075,107مصروفات خدمیة اخرى 

315,505,8209,989,2864,556,11947,651,822377,703,047االجمالي

 قیمة المستلزمات الخدمیة حسب نوع وعائدیة المنشأت لسنة 2019
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القیمة : الف دینار جدول (12)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع المصروف

نفقات التقاعد والضمان  االجتماعي ( 
00000رواتب تقاعدیة ،مكافات اجتماعیة)

19,864,31800019,864,318مساھمة نفقات الوحدات المركزیة
394,222114,69400508,916تبرعات للغیر

2,50001,03003,530تعویضات و غرامات
1,000,0000001,000,000دیـون مشطوبة

97,85100097,851نفقات خدمات خاصة

00000أطفاء سلف زواج

00000حصة المنشأة من تمویل المؤسسة العمالیة

61,267,88300061,267,883رسوم انتاج
004,35641,03245,388ضرائب ورسم اخرى

146,6580054,671,30954,817,967اعانات داخلیة
00000اعانات خارجیة

82,773,432114,6945,38654,712,341137,605,853االجمالي

القیمة :الف دینارجدول (13)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع المصروف

300,841,496155,0472,777,707618,777,088922,551,338مصروفات سنوات سابقة
03907,211,0687,211,107مصروفات عرضیة

94,0810353094,434خسائر رأسمالیة

300,935,577155,0862,778,060625,988,156929,856,879االجمالي

القیمة :الف دینارجدول (14)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع المصروف

00000المقاوالت والخدمات
00000مقاوالت قانونیة
359,862,510000359,862,510خدمات التشغیل

359,862,510000359,862,510االجمالي

قیمة المصروفات التحویلیة حسب نوع وعائدیة المنشأت لسنة 2019

  قیمة المصروفات االخرى حسب نوع وعائدیة المنشأت لسنة 2019

 قیمة المقاوالت والخدمات حسب نوع وعائدیة المنشأت لسنة 2019
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القیمة : الف دینارجدول (15)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع االیراد 

11,748,242,458300,946,9174,171,7561,479,347,93013,532,709,061االیرادات الرئیسة

129,423,27014,694684,29139,022,402169,144,657االیـرادات الثانـویة

85,105,4761,348,042943,850,254,8743,936,708,486االیرادات التحویلیة

2,006,965,71735,393315,21610,259,3212,017,575,647االیرادات االخرى

13,969,736,921302,345,0465,171,3575,378,884,52719,656,137,851االجمالي

 اجمالي قیمة االیرادات حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019
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شكل (6 )  قیمة  االیرادات حسب عائدیة المنشأت  لسنة 2019 (القیمة ملیار دینار)

شكل (5)  قیمة االیرادات حسب النوع لسنة 2019 (القیمة ترلیون دینار)
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القیمة : الف دینارجدول (16)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع االیراد 

11,732,629,320283,067,6240927,665,75412,943,362,698صافي قیمة مبیعات بضائع بغرض البیع

13,227,0334,379,42514,089549,958,051567,578,598عمـوالت مسـتلمة

2,386,10513,499,8684,157,6671,724,12521,767,765أیرادات متـنوعة

11,748,242,458300,946,9174,171,7561,479,347,93013,532,709,061االجمالي

القیمة :الف دینارجدول (17)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع االیراد 

129,108,57614,694684,29139,022,402168,829,963أیراد النشاط الخدمي

314,694000314,694ایراد تشغیل للغیر

129,423,27014,694684,29139,022,402169,144,657مجموع االیرادات الثانویة*

85,105,4761,348,042943,850,254,8743,936,708,486مجموع االیرادات التحویلیة

   مجموع االیرادات الثانویة  = ایراد النشاط الخدمي + ایراد تشغیل للغیر

القیمة :الف دینارجدول (18) 

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع االیراد 

1,998,160,20833,057284,0953,906,5042,002,383,864ایرادات سنوات سابقة

8,805,5092,33631,1216,352,81715,191,783ایـرادات عرضیـة

00000ایـرادات رأسمالیـة

2,006,965,71735,393315,21610,259,3212,017,575,647االجمالي

 قیمة االیرادات الرئیسة حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019

  قیمة االیرادات الثانویة والتحویلیة حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019

 قیمة االیرادات االخرى حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019
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القیمة :الف دینارجدول (19)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطالتفاصیـــل

00000فوائد دائنة (مقبوضة)

00000فوائد مدینة (مدفوعة)

100,82700185,711286,538أیجارات اراضي دائنة (مقبوضة)

00000أیجارات اراضى مدینة (مدفوعة)

القیمة :الف دینار جدول (20)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطالتفاصیـــل

0297,130,8490890,000,0001,187,130,849إعانات سلع مستوردة

073,908,10301,517,658,9121,591,567,015إعانات انتاج محلى

00000إعانات تصدیر

00000إعانات أخرى

0371,038,95202,407,658,9122,778,697,864االجمالي

  الفوائد و إیجارات األراضى حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019 

 اإلعــانــات حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019
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جدول (21)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع الســیارة

36702271,0021,596نقل االشخاص

1,5120877912,390نقل البضائع

7308123204اخرى

1,95203221,9164,190االجمالي

القیمة : الف دینارجدول (22)

المجموعالتجارةالصحة / البیئة الزراعةالنفطنوع المخــزون

174,946,031224,334,177063,051,541462,331,749مخزون  أول المدة

188,710,229219,954,7510243,997,421652,662,401مخزون أخر المدة

4,379,4260180,945,880190,330,652-13,764,198قیمة التغیر في المخــزون

مالحظة :- قیمة التغیر في المخزون السلعي =  مخزون اخر المدة - مخزون اول المدة 

 عدد السیارات التي تمتلكھا المنشأت لسنة 2019

  قیمة المخزون السلعي للبضائع لغرض البیع حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019
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القیمة : الف دینار جدول (23)

مخزون انتاج غیر تاممتنوعاتمواد تعبئة وتغلیفأدوات أحتیاطیةوقود وزیوتخامات ومواد أولیةنوع المخزونالوزارة

مخزون 
المواد 
لدى 
الغیر

بضائع تامة 
الصنع لغرض 

البیع
المجمـوع

0045,706,10710,132,20010,873,44400174,946,031241,657,782مخزون  أول المدة

0058,928,0189,749,53712,124,47800188,710,229269,512,262مخزون أخر المدة

382,6631,251,0340013,764,19827,854,480-0013,221,911قیمة التغیر في المخزون

00009,389,00400224,334,177233,723,181مخزون  أول المدة

00009,389,00400219,954,751229,343,755مخزون أخر المدة

4,379,426-4,379,426-0000000قیمة التغیر في المخزون

0240,734139,59520,500207,9590063,051,54163,660,329مخزون  أول المدة

9,523,270,822460,825,42401,558,498,8061,055,133,938125,282,632,9000243,997,421138,124,359,311مخزون أخر المدة

139,5951,558,478,3061,054,925,979125,282,632,9000180,945,880138,060,698,982-9,523,270,822460,584,690قیمة التغیر في المخزون

0240,73445,845,70210,152,70020,470,407125,281,419,8930462,331,749125,820,461,185مخزون  أول المدة

9,523,270,822460,825,42458,928,0181,568,248,3431,076,647,420250,564,052,7930652,662,401263,904,635,221مخزون أخر المدة

9,523,270,822460,584,69013,082,3161,558,095,6431,056,177,013125,282,632,9000190,330,652138,084,174,036قیمة التغیر في المخزون

      تم حذف وزارة الصحة النھا لم ترد بیانات بخصوص الفقرات اعاله          *       

االجمالي

 قیمة المخزون السلعي للبضائع حسب عائدیة المنشأت لسنة 2019

النفط

الزراعة

التجارة
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القیمة : الف دینارجدول (24)

المجموعالتجارةالصحة / البیئةالزراعةالنفطنوع الموجودات

239,119,8643,302,5641,512,5563,285,081,6623,529,016,646أراضى

161,452,1487,908,3329,712,26792,075,099,99192,254,172,738مباني وأنشاءات

96,557,0691,479,5797,256,41231,761,234,06531,866,527,125أالت ومعدات

190,279,249339,9599,656,0278,074,382,5798,274,657,814وسائط نقل

2,626,6994,034271,5041,172,545,9621,175,448,199عدد وقوالب

461,644,9973,708,6124,876,01810,973,601,55911,443,831,186أثاث وأجھزة مكاتب

0919,794021,859,78322,779,577مشروعات تحت التنفیذ

0008,0048,004موجودات اخرى

1,151,680,02617,662,87433,284,784147,363,813,605148,566,441,289االجمالي

  القیمة الدفتریة للموجودات الثابتة كما ھي في 2019/12/31 حسب عائدیة المنشأت
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القیمة : الف دینار جدول (25)

محلیة محلیة جدیدة
مستبعدةمباعةمستوردةمستعملة

3,528,202,462814,18400000003,529,016,646اراضى

92,613,696,15650,402,34920,9400001,618,513408,328,19434,537,268,40092,254,172,738مبانى وانشاءات

36,412,656,029138,098,3110000158,797,5364,525,429,6792,710,590,62331,866,527,125االت ومعدات

9,198,722,176747,469,18100004,957,8201,666,575,7234,047,460,3708,274,657,814وسائط نقل

3,472,939,140554,012,562000205,0004,521,9062,846,776,5971,987,688,9561,175,448,199عدد وقوالب

11,750,376,15484,396,447000013,160,275377,781,140888,352,03511,443,831,186أثاث واجھزة مكاتب

22,445,951333,626000000022,779,577مشروعات تحت التنفیذ

8,2080000002041948,004موجودات اخرى

156,999,046,2761,575,526,66020,94000205,000183,056,0509,824,891,53744,171,360,578148,566,441,289االجمالي

 القیمة الدفتریة في 2019/12/31= القیمة الدفتریة في 2019/1/1 + االضافات الرأسمالیة خالل العام + موجودات محولة من مشروعات تحت التنفیذ - موجودات مستبعدة خـالل العـام -  اندثار العام 
الحالي

 قیمة الموجودات الثابتة لمنشأت القطاع العام التجاري لسنة 2019

االضافات الرأسمالیة خالل العام

القیمة الدفتریة في نــوع الموجودات
2019/1/1

محولة من 
موجودات 
مشروعات 
تحت التنفیذ

موجودات مستبعدة خـالل 
العـام

االندثارات اندثار العام الحالي
المتراكمة السابقة

القیمة الدفتریة في 
2019/12/31
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