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

  . حتساب الدخل القوميحتساب الناتج المحلي اإلجمالي لنشاط التجارة وبالتالي فهي ضرورية إلإل الضرورية

ىهذا الشكل من التجارة  أهميةى يعزو ه وتبعا إن إل ن خالل ة تستطيع م ً لدول ي تصوغها  ا اللخطط الت ة  أجهزته التخطيطي

ً انطالق  بأسعارالمواد والسلع والخدمات ويتجلى ذلك من خالل عرض  السوق،في  أهدافهاتحقق  نأمعينة  إستراتيجيةمن  ا

  .المواطنينولجميع البلد  إنحاءمحددة في جميع 

 منهجية العمل  2- 
 لإلحصاء المركزي الجهاز في التجارة اتإحصاء مديرية قبل منمعدة  خاصة استمارة ببموج البيانات جمع تمي   
  
 حصراُ.ت التجارية في القطاع العام أالمنش على ستمارةاإل توزع 

  
  العام.عتماد على الميزانية الختامية للمنشات التجارية في القطاع ألايتم 

  
  سنوي.تجمع البيانات بشكل 
 
 كسلاأل برنامج عداد التقرير علىادخال البيانات وا تمي . 
 

  -الشمول: والبيانات  مصدر3-    

  الغالب على إيراداتها السنوية المتحققة رئيسي أوالالشركات التجارية التي يكون النشاط التجاري 
  اآلتية:يشمل التقرير المنشات 

  ).النفطيةالعامة لتوزيع المنتجات  (الشركةوزارة النفط  -1
  الزراعية)ركة العامة للتجهيزات وزارة الزراعة (الش -2
 ).(الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية / البيئة وزارة الصحة -3
 :اآلتيةوزارة التجارة وتشمل الشركات  -4

 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.  
  الحبوب.الشركة العامة لتجارة 
  المركزية. لألسواقالشركة العامة 
 اإلنشائية.ارة المواد الشركة العامة لتج 
  فروعها في االقليم ) (السياراتالشركة العامة لتجارة.  

 
  والمصطلحات المستخدمة المفاهيم 4 -

  الداخليةالتجارة :-  
جملة والمفرد والمستهلكين ضمن الهي عملية تبادل للسلع والخدمات من خالل عقد الصفقات التجارية بين تجار 

بالمواطنين ومعيشتهم اليومية والتجارة الداخلية  اً ر القطاعات االقتصادية تماسحدود البلد ومن هنا فهي أكث
او تجارة تجزئة. وتكون شكال التجارة الداخلية سواء كانت تجارة جملة أهي شكل من  العام) (القطاعالحكومية 

ً أكثر وضوح تمتلكها الحكومة المركزية  في البلدان النامية متمثلة بمؤسسات أو شركات القطاع العام التجاري التي  ا
   للدولة أو للسلطات المحلية كما هو الحال في العراق
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  المدفوعالمال  راس: - 
 الذي الذي يساهم بها المالكون ي مقدار األموالأ قيمة رأس المال المدفوع للمشروع أو الذي تم االكتتاب به  

وقد يكون مساويا لرأس المال المسجل أو أقل  .اً عين" أو قدانمدفوع المنشأة لمزاولة نشاطها سواء كان  تمتلكه
 أكبرمنه ويقيم على أساس القيمة االسمية لألسهم أو االنصبه بصرف النظر عن القيمة السوقية التي قد تكون 

  ذلكمن 
  
  المال: رأس  حتياطيا -  

   االستثمارية،المركز المالي للمنشأة ويتكون من احتياطي تمويل المشاريع  التي تعززالفوائض المالية يمثل     
  .أخرى حتياجاتا وأيأسعار األصول حتياطي ارتفاع إ العام، حتياطياال والتوسعات،التجديدات     
  
  الربح: إجمالي -  

  -أن يحتسب كما يلي : والذي يمكن جرة )أ(عجز أو فائض اإلنتاج والمت يمثل حصيلة النشاط التجاري للمنشأة   
ً لمستلمة واإليرادات األخرى مطروحالعموالت ا إليهاصافي قيمة المبيعات مضافا        منها كلفة البضاعة  ا

   العامة.مع األخذ في االعتبار قيمة تنزيل مصاريف البيع والمصاريف  المباعة.
  
   الربح:صافي- 
                   منه نفقات اإليجارات والفوائد والضرائب  اً جمالي الربح مطروحإ إي للتوزيع)(العجز أو الفائض القابل  عبارة عن  

   ندثار ......الخإلوالرواتب واألجور وا
        
  التراكمية الخسارة : -  
من السنوات في نقص اإليرادات عن المصروفات المتراكم متمثل لعبارة عن حصيلة النشاط التجاري للمنشأة ا   

     السابقة
   

  المؤشرات تحليل5-     

   نفطت  2120لسنة  منشأة)  8 (المشمولة بلغ عدد المنشآت ن  وزارة ال ل م ة لك ة  ابع وزارة ، ، وزارة الزراع
 .)1كما في جدول ( ووزارة التجارةالصحة 

  
 8,294( ) وعدد االناث 33,381بلغ عدد الذكور ( حيث 2120 لسنة ) عامالً 41,675( بلغ عدد العاملين ( 
  ). 5كما في جدول ( عامال )42,428( حيث بلغ  2020مقارنة بسنة %) 1.8( امقداره انخفاضنسبة وب
 
  ) انخفاضوبنسبة  2021لسنة  دينار مليار) 725.0بلغ مجموع األجور والرواتب والمزايا المدفوعة للعاملين 

 ) .1كما في جدول ( دينار مليار) 791بلغ ( حيث 2020بسنة  ) مقارنة8.3%( امقداره
  
   بسنة  مقارنة ) 100.5%ا(مقداره زيادة وبنسبة 2120 لسنة دينار مليار) 11,590( بلغت قيمة المشتريات

 .)1كما في جدول ( دينارمليار  )5,780بلغت ( حيث  2020
  
  ةبسن ) مقارنة25.1%( مقدارها زيادةوبنسبة  2120لسنة  ردينا رمليا )11,121( بلغت قيمة المبيعات 

  .) 1كما في جدول ( دينار مليار) 8, 891(تلغب حيث 2020
  
 بسنة مقارنة) %29.7( مقدارها زيادة وبنسبة 2021لسنة  دينارمليار ) 1,250( المصروفات قيمة بلغت 

 .)1كما في جدول ( دينار مليار) 964( تبلغ حيث 2020
  

 مقارنة بسنة % 21.7( مقدارها زيادة وبنسبة 2120لسنة  دينارمليار ) 14,050قيمة اإليرادات ( تبلغ (
  ). 1كما في جدول ( دينار ار) ملي11,545( تحيث بلغ 2020

 
                                                               

 
 



 

السنة
عدد 

المنشأت
عدد العاملين

نسبة 
التغيير %

أجور 
ومزايا 
العاملين

نسبة التغيير 
%

قيمة 
المشتريات

نسبة 
التغيير %

 قيمة 
المبيعات

نسبة 
التغيير %

قيمة 
المصروفات

نسبة 
التغيير %

قيمة 
االيرادات

نسبة التغيير 
%

2011746,873-522.0 -10,968-9,663-764-15873-

2012852,43311.9676.0 29.59,245-15.79,9533.0474-38.0158780.0

2013852,9351.0791.0 17.010,91818.110,4675.2962103.01753710.4

2014850,435-4.7788.0 -0.412,36513.312,27217.2912-5.216928-3.5

2015848,621-3.6770.0 -2.38,856-28.46,053-50.7100510.211204-33.8

2016846,876-3.6708.0 -8.17,565-14.67,82829.3751-25.3118836.1

2017845,730-2.4720.0 1.78,57913.48,5719.5107342.9122833.4

2018845,695-0.1611.0 -15.111,30431.811,70436.6996-7.21658135.0

2019844295.0-3.1 756.023.79635.0-14.812943.010.61894.0      90.2 19656.018.5

2020842,428-4.2791.0 4.65,780-40.08,891-31.3964-49.111,545-41.3

2021841,675-1.8 725.0-8.311,590100.511,12125.11,250      29.7 14,05021.7

 القيمة: مليار دينار

  مؤشرات اجمالية لتطور نشاط منشأت القطاع العام التجاري للسنوات ( 2021-2011)

  جدول (1) 
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القيمة: الف دينارجدول (2)

صافي الربح او الخسارةاجمالي الربح احتياطي رأس المالرأس المال المدفوعالعددالوزارة

13,064,2645,064,472,975394,429,078479,709,473النفط

12,000,00034,447,86769,356,27969,356,279الزراعة

1500,00019,022,69041,104,31239,070,666الصحة /البيئة

55,535,00078,987,58112,885,03813,180,570التجارة

811,099,2645,196,931,113517,774,707601,316,988االجمالي

 جدول (3)

مجموع العاملينعددهاالمجموعالجملةالمفرد

153401,53400النفط

2341,5341,76800الزراعة

00000الصحة /البيئة

31148031,1484713,863التجارة

32,9161,53434,4504713,863األجمالي

  عدد منشأت القطاع العام التجاري وراس المال المدفوع واالحتياطي والربح او الخسارة حسب عائدية المنشأت  لسنة 2021

الفروععدد الوكالء

  عدد الوكالء والفروع التابعة لمنشأت القطاع العام  التجاري حسب عائدية المنشأت  لسنة 2021

الوزارة

4



جدول (4)

المجموعالعربالعراقيوناصناف العاملين 

22022رئيس الشركة والمدراء العامون ومعاونيهم

7,95747,961العاملون في االمور اإلدارية والذاتية واالحصاء والحقوق

3,70403,704العاملون في الحسابات والتدقيق

2,56502,565العاملون في المشتريات واإلستيرادات

5,49825,500العاملون في المبيــعات

3,86213,863العاملون في المخــازن

6,58536,588العاملون في الشعب الفنيــــة

4,62934,632العاملون في شعبة الصيانة والتصليح واإلنتاج

6,84006,840العاملون في الخـدمــات

 41,675 13 41,662االجمالي

جدول (5)

المجموعاناثذكور اصناف العاملين 

19322رئيس الشركة والمدراء العامون ومعاونيهم

5,4222,5397,961العاملون في االمور اإلدارية والذاتية واإلحصاء والحقوق

2,4781,2263,704العاملون في الحسابات والتدقيق

2,0814842,565العاملون في المشتريات واإلستيرادات

4,7549575,711العاملون في المبيــعات

4,1488575,005العاملون في المخــازن

5,0411,0276,068العاملون في الشعب الفنيــــة

5,5413885,929العاملون في شعبة الصيانة والتصليح واإلنتاج

3,8978134,710العاملون في الخـدمــات

 41,675 8,294 33,381االجمالي

 توزيع العاملين في نهاية السنة حسب الجنس والصنف لسنة 2021

   توزيع العاملين في نهاية السنة حسب الجنسية والصنف لسنة 2021
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شكل (1) عدد العاملين لمنشآت القطاع العام التجاري حسب الصنف والجنس لسنة 2021
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القيمة : الف دينار

المجموعالعربالعراقيونالوزارة

21,219021,219العدد

139,238,6830139,238,683االجور

4,34604,346العدد

19,573,067019,573,067االجور

2,28712,288العدد

13,830,0495,36413,835,413االجور

13,8101213,822العدد

15,318,88534,21615,353,101االجور

41,6621341,675العدد

187,960,68439,580188,000,264االجور

 عدد العاملين وأجورهم حسب الجنسية وعائدية المنشأت لسنة 2021

االجمالي

النفط

الزراعة

التجارة

الصحة / البيئة

جدول (6)
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شكل (2) قيمة أجور العاملين حسب نوع المنشأة لسنة 2021 (القيمة مليار دينار) 
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 جدول (7)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفط الــوزارة

139,238,68319,573,06713,835,41315,353,101188,000,264مجموع الرواتب واالجور

17,021,1441,942,3561,415,55511,038,03131,417,086مخصصات عائلية

40,673,6714,557,0134,675,08328,659,40278,565,169مخصصات الشهادة

1,404,527181,583159,297575,4782,320,885مخصصات المنصب

15,578,49426,619312,4501,296,73317,214,296اجور اعمال اضافية

219,971,188205,55039,392,628769,093260,338,459مكافــأت تشــجيعية

15,342,4091,018,8715,892,7766,484,07728,738,133مخصصات مهنية وفنية

029,655217,987937,6621,185,304مخصصات تعويضية (سكن ، نقل ، طعام )

00000مخصصات غالء معيشة

00000مخصصات مقطوعة

62,611,3313,178,638489,12715,518,93981,798,035مخصصات اخرى

18,849,2001,983,8541,978,36011,736,53034,547,944المساهمة في الضمان اإلجتماعي للموظفين

00000المساهمة في الضمان اإلجتماعي للعمال

00000المساهمة في الضمان اإلجتماعي لغير العراقيين

0001,247,2541,247,254اخرى

530,690,64732,697,20668,368,67693,616,300725,372,829االجمالي

 قيمة الرواتب واالجور والمزايا المدفوعة للعاملين حسب عائدية المنشأت لسنة 2021

 القيمة :الف دينار
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 القيمة : الف دينار جدول (8) 
المبيعاتالمشترياتنوع  السلعةالوزارة

4,800,684,3744,150,273,510بنزين بانواعه
792,666,945613,680,056نفط أبيض
3,077,622,7335,400,430,600زيت الغاز

272,824,545480,621,599غاز (سائل  وفل)
466,260900,756شحوم
14,810,72923,395,649أسفلت

00نفتا
243,270,740245,358,475مواد نفطية أخرى

9,202,346,32610,914,660,645المجموع

08,768,503مكائن وتجهيزات زراعية
019,532أدوات أحتياطية للمكائن الزراعية

00مبيدات
934,784,299142,141,111اســــمدة
00بــــذور

00أدوية بيطرية
00نايلون

00ذرة صفراء
00مواد علفية (فول الصويا)

934,784,299150,929,146المجموع

00
00
00
00

00المجموع

 قيمة المشتريات والمبيعات حسب عائدية المنشأت لسنة 2021

النـفــــــــط

الزراعــــــــــة

الصحة / البيئة  **

1,450,919,14650,680,231مواد غذائية
01,755,398حبوب

00ادوات وسيارات
1,213,3001,124,131زيت الغاز

00شحوم وزيوت
0175دراجات

00ادوات احتياطية ومكائن
86,97686,976قرطاسية

19,00618,519وقود وزيوت
27,5000مواد نفطية أخرى

511,1251,581,066مواد انشائية
74,314102,606اخرى

1,452,851,36755,349,102المجموع

11,589,981,99211,120,938,893االجمالي

 التجـــــــــارة

**     التوجد مشتريات ومبيعات لدىى وزارة الصحة انما أيرادها من نشاط الصناعات التحويلية ومن بيع المخلفات                  
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شكل (3) قيمة المشتريات والمبيعات حسب عائدية المنشأت لسنة 2021 (القيمة مليار دينار) 
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القيمة : الف دينار جدول (9)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع المصروف

70,433,102692,0661,352,29711,558,93684,036,401المستلزمات السلعية

336,558,9552,840,4755,237,13846,426,475391,063,043المستلزمات الخدمية

87,794,44049,940225,96595,66488,166,009المصروفات التحويلية

325,542,73611,5452,779,2935,301,319333,634,893المصروفات االخرى

352,619,221000352,619,221المقاوالت والخدمات

 1,249,519,567       63,382,394           9,594,693      3,594,026      1,172,948,454    االجمالي

القيمة :الف دينارجدول (10)

المجموعالتجارةالصحة /البيئةالزراعةالنفطنوع المصروف

008,67008,670الخامات والمواد االولية

37,306,046312,280579,1099,971,56248,168,997مواد نفطية

187,9401520317188,409غاز

853,67335,26334,887237,3631,161,186زيوت وشحوم

00000فحم

22,253,095182,3300353,56622,788,991ادوات احتياطية

262,281000262,281مواد تعبئة وتغليف

4,055,78848,83278,702174,1484,357,470لوازم ومهمات

2,269,58962,13574,010187,7922,593,526القرطاسية

15,59203586016,010الكتب التعليمية

00000مخلفات والمستهلكات

213,0492,7525,3152,818223,934كساوي للعامليـن

55,7430059056,333مواد غذائية

84,5436,74803,09094,381مواد طبية

580,6158,54917,174173,864780,202المياه

2,295,14833,025554,072453,7663,336,011الكهرباء

00000اخرى

 84,036,401            11,558,936           1,352,297      692,066         70,433,102         االجمالي

  قيمة المستلزمات السلعية حسب نوع عائدية المنشأت لسنة 2021

 اجمالي قيمة المستلزمات والمصروفات حسب عائدية المنشأت لسنة 2021
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شكل (4) اجمالي قيمة المستلزمات والمصروفات للمنشأت حسب نوع المصروف لسنة 2021
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جدول (11)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع المصروف

10,209,833430,217657,40213,145,44324,442,895خدمات صيانة

001,11018,28019,390خدمات وابحاث وأستشارات

1,910,865155,359334,763393,2622,794,249دعاية وطبع وضيافة واحتفاالت ....الخ

6,160,232472,1516,134431,4507,069,967نقل العاملين

266,484,13402,620,65322,409,086291,513,873نقل السلع والبضائع

10,710,041371,451755,0804,721,22616,557,798سفر وأيفاد

718,46930,111123,687481,6251,353,892أتصاالت عامة

757,861204,40952,809217,4341,232,513أستئجار موجودات ثابتة (عدا االراضي)

5508394,6355,529أشتراكات وانتماءات

20,431,2550193,11591,75820,716,128أقساط تأمين

609,186110,275118,625187,1351,025,221مكأفات لغير العاملين

00000ضرائب ورسوم مدفوعة لجهات اجنبية

30,81012,80188053,97498,465خدمات قانونية

15,048,442619,29236,3693,199,18018,903,283خدمات مصرفية

68,277905,01667874,061تدريب وتأهيل

3,419,495434,319330,6561,071,3095,255,779مصروفات خدمية اخرى

 391,063,043   46,426,475      5,237,138   2,840,475     336,558,955   االجمالي

 قيمة المستلزمات الخدمية حسب نوع عائدية المنشأت لسنة 2021

القيمة : الف دينار
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 جدول (12)  

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع المصروف

00000نفقات التقاعد والضمان  االجتماعي

7,067,5910007,067,591مساهمة نفقات الوحدات المركزية

2,359,24749,940213,09102,622,278تبرعات للغير

00000تعويضات و غرامات

20,000,0000013,09120,013,091ديـون مشطوبة

00000نفقات خدمات خاصة

00000أطفاء سلف زواج

حصة المنشأة من تمويل المؤسسة 
العمالية

00000

58,342,60200058,342,602رسوم انتاج

0012,8746,60219,476ضرائب ورسم اخرى

25,0000075,271100,271اعانات داخلية

000700700اعانات خارجية

 88,166,009     95,664        225,965       49,940          87,794,440     االجمالي

جدول (13)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع المصروف

324,820,53311,5452,779,2935,199,172332,810,543مصروفات سنوات سابقة

722,20300574722,777مصروفات عرضية

000101,573101,573خسائر رأسمالية

 333,634,893   5,301,319   2,779,293    11,545          325,542,736   االجمالي

قيمة المصروفات التحويلية حسب نوع وعائدية المنشأت لسنة 2021

  قيمة المصروفات االخرى حسب نوع وعائدية المنشأت لسنة 2021

القيمة : الف دينار

القيمة :الف دينار

15



جدول (14)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع المصروف

00000المقاوالت والخدمات

00000مقاوالت قانونية

352,619,221000352,619,221خدمات التشغيل

352,619,221000352,619,221االجمالي

القيمة : الف دينارجدول (15)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع االيراد

10,949,038,998180,733,533118,491,892792,824,40412,041,088,827االيرادات الرئيسة

69,138,07525,366406,696069,570,137االيـرادات الثانـوية

87,183,148521,164481,477,270,3391,564,974,699االيرادات االتحويلية

353,091,822179,755958,69020,119,422374,349,689االيرادات االخرى

11,458,452,043181,459,818119,857,3262,290,214,16514,049,983,352االجمالي

 قيمة المقاوالت والخدمات حسب نوع وعائدية المنشأت لسنة 2021

القيمة :الف دينار

 اجمالي قيمة االيرادات حسب عائدية المنشأت لسنة 2021
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شكل (6) اجمالي قيمة االيرادات حسب نوع االيراد لسنة 2021 (القيمة مليار دينار)

شكل (5) اجمالي قيمة االيرادات حسب عائدية المنشأت لسنة 2021 (القيمة مليار دينار)
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جدول (16)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع االيراد

 11,120,938,893 55,349,102 0 150,929,146 10,914,660,645صافي قيمة مبيعات بضائع بغرض البيع

 774,980,193 730,229,013 254,523 23,962,911 20,533,746تغير مخزون بضائع بغرض البيع

 134,030,069 6,178,269 116,881,258 14,538 10,956,004عمـوالت مسـتلمة

 11,139,672 1,068,020 1,356,111 5,826,938 2,888,603أيرادات متـنوعة

 12,041,088,827 792,824,404 118,491,892 180,733,533 10,949,038,998االجمالي

جدول (17)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع االيراد

 69,508,596 0 406,696 25,366 69,076,534أيراد النشاط الخدمي

 61,541 0 0 0 61,541ايراد تشغيل للغير

 69,570,137 0 406,696 25,366 69,138,075مجموع االيرادات الثانوية*

 1,564,974,699 1,477,270,339 48 521,164 87,183,148مجموع االيرادات التحويلية

مجموع االيرادات الثانوية  = ايراد النشاط الخدمي + ايراد تشغيل للغير

 قيمة االيرادات الرئيسة حسب عائدية المنشأت لسنة 2021

القيمة : الف دينار

  قيمة االيرادات الثانوية والتحويلية حسب عائدية المنشأت لسنة 2021

القيمة :الف دينار
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جدول (18)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع االيراد

 318,145,727 434,520 941,180 40,145 316,729,882ايرادات سنوات سابقة

 56,203,962 19,684,902 17,510 139,610 36,361,940ايـرادات عرضيـة

 0 0 0 0 0ايـرادات رأسماليـة

 374,349,689 20,119,422 958,690 179,755 353,091,822االجمالي

جدول (19)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطالتفاصيـــل

 0 0 0 0 0فوائد دائنة (مقبوضة)

 0 0 0 0 0فوائد مدينة (مدفوعة)

 178,579 96,887 0 0 81,692أيجارات اراضي دائنة (مقبوضة)

 0 0 0 0 0أيجارات اراضى مدينة (مدفوعة)

 جدول (20)
المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطالتفاصيـــل

 32,754,247 0 0 32,754,247 0إعانات سلع مستوردة

 74,125,228 0 0 74,125,228 0إعانات انتاج محلى

 0 0 0 0 0إعانات تصدير

 0 0 0 0 0إعانات أخرى

 106,879,475 0 0 106,879,475 0االجمالي

  الفوائد و إيجارات األراضى حسب عائدية المنشأت لسنة 2021

القيمة :الف دينار

 اإلعــانــات حسب عائدية المنشأت لسنة 2021
القيمة :الف دينار

 قيمة االيرادات االخرى حسب عائدية المنشأت لسنة 2021

القيمة :الف دينار
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جدول (21)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع الســيارة

 707 0 212 59 436نقل االشخاص

 925 0 85 43 797نقل البضائع

 122 0 7 21 94اخرى

1,32712330401,754االجمالي

جدول (22)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع المخــزون

 208,576,134 38,821,839 0 0 169,754,295مخزون  أول المدة

 223,786,639 34,223,606 0 0 189,563,033مخزون أخر المدة

 15,210,505 4,598,233- 0 0 19,808,738قيمة التغير في المخــزون

 عدد السيارات التي تمتلكها المنشأت لسنة 2021

  قيمة المخزون السلعي للبضائع لغرض البيع حسب عائدية المنشأت لسنة 2021

القيمة : الف دينار

مالحظة :- قيمة التغير في المخزون السلعي =  مخزون اخر المدة - مخزون اول المدة 
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القيمة : الف دينار

أدوات أحتياطيةوقود وزيوتخامات ومواد أوليةنوع المخزونالوزارة
مواد تعبئة 

وتغليف
متنوعات

مخزون 
انتاج غير 

تام

مخزون 
المواد 

لدى الغير

بضائع تامة الصنع 
لغرض البيع

المجمـوع

246,730,624 169,754,295 0 0 12,595,667 9,613,502 54,767,160 0 0 مخزون  أول المدة

262,683,583 189,563,033 0 0 12,219,209 9,187,445 51,713,896 0 0 مخزون أخر المدة

قيمة التغير في 
المخزون

 0 0-3,053,264 -426,057 -376,458  0 019,808,738 15,952,959 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 مخزون  أول المدة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 مخزون أخر المدة

قيمة التغير في 
المخزون

 0 0 0 0 0 0 0 00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 مخزون  أول المدة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 مخزون أخر المدة

قيمة التغير في 
المخزون

 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39,122,263 38,821,839 0 0 57,648 0 54,783 187,993 0 مخزون  أول المدة

34,489,835 34,223,606 0 0 64,460 0 42,507 159,262 0 مخزون أخر المدة

قيمة التغير في 
المخزون

 0 28,731- 12,276- 0 6,812 0 0 4,598,233--4,632,428 

285,852,887 208,576,134 0 0 12,653,315 9,613,502 54,821,943 187,993 0 مخزون  أول المدة

297,173,418 223,786,639 0 0 12,283,669 9,187,445 51,756,403 159,262 0 مخزون أخر المدة

قيمة التغير في 
المخزون

 0 28,731- 3,065,540- 426,057- 369,646- 0 0 15,210,505 11,320,531

التجارة

االجمالي

 قيمة المخزون السلعي للبضائع حسب عائدية المنشأت لسنة 2021

 جدول (23)

النفط

الزراعة

الصحة / البيئة
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جدول (24)

المجموعالتجارةالصحة / البيئةالزراعةالنفطنوع الموجودات

 3,544,621,411 3,164,436,876 2,268,787 6,407,572 371,508,176أراضي

 19,812,075,255 19,634,612,891 9,824,092 6,683,179 160,955,093مباني وأنشاءات

 12,783,256,117 12,720,332,504 7,333,692 329,093 55,260,828أالت ومعدات

 4,634,701,363 4,555,852,960 9,650,878 310,965 68,886,560وسائط نقل

 7,224,531,077 7,223,281,735 302,290 2,700 944,352عدد وقوالب

 4,893,977,597 4,876,398,589 5,435,079 1,082,268 11,061,661أثاث وأجهزة مكاتب

 16,426,457 848,587 525,060 15,052,810 0مشروعات تحت التنفيذ

 204,498 204,498 0 0 0موجودات اخرى

 52,909,793,775 52,175,968,640 35,339,878 29,868,587 668,616,670االجمالي

  القيمة الدفترية للموجودات الثابتة كما هي في 2021/12/31 حسب عائدية المنشأت لسنة 2021

القيمة : الف دينار
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 جدول (25)

اندثار العام الحالي

محلية جديدة
محلية 

مستعملة
مستبعدةمباعةمستوردة

123456789

 3,544,621,411 0 2,507 0 0 755,014 0 66,043,750 3,477,825,154اراضى

 19,812,075,255 79,597,268 2,665,101 0 0 2,974,666 0 22,758,662 19,868,604,296مبانى وانشاءات

 12,783,256,117 95,463,797 4,675,061 4,096 0 9,172 0 11,199,535 12,872,190,364االت ومعدات

 4,634,701,363 238,151,494 8,903,588 8 0 0 0 15,042,450 4,866,714,003وسائط نقل

 7,224,531,077 3,007,931 14,498 4,802 0 385 0 252,066 7,227,305,857عدد وقوالب

 4,893,977,597 53,102,365 2,206,779 7,699 0 219,575 0 6,588,380 4,942,486,485أثاث واجهزة مكاتب

مشروعات تحت 
التنفيذ

12,365,730 0 0 4,060,727 0 0 0 0 16,426,457 

 204,498 0 0 0 0 0 0 0 204,498موجودات اخرى

 52,909,793,775 469,322,855 18,467,534 16,605 0 8,019,539 0 121,884,843 53,267,696,387االجمالي

 القيمة الدفترية في 2021/12/31= القيمة الدفترية في 2021/1/1 + االضافات الرأسمالية خالل العام + موجودات محولة من مشروعات تحت التنفيذ - موجودات مستبعدة خـالل العـام -  اندثار العام 
الحالي (9= 8-7-6-5+4+3+2+1)

موجودات مستبعدة خـالل العـام
القيمة الدفترية في 
2021/12/31

 قيمة الموجودات الثابتة لمنشأت القطاع العام التجاري لسنة 2021

القيمة : الف دينار

نــوع الموجوداتنــوع الموجودات
القيمة الدفترية في 

2021/1/1

محولة من االضافات الرأسمالية خالل العام
موجودات 
مشروعات 
تحت التنفيذ
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