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  المقدمــــة
    

اء الخطة فيمـا بينهـا ويـتم ذلـك عـن طريـق تحديـد                 زهي التنسيق أي بمعنى ترابط أجوطنية بادئ التي تتصف بها أي خطة أن من أهم الم  

ـ   إلشـباع بما يضمن أن تكفي هذه الموارد  وحاجات المجتمع خالل فترة الخطة وتحديد الموارد المتاحة والتوفيق بينها  وتعتمـد الـدول              ,اتتلـك الحاج

ويقصـد بـالموازين                . على أسـلوب المـوازين االقتصـادية ومـن أهمهـا أسـلوب المـوازين السـلعية          اقتصادهاالتي اتخذت التخطيط أسلوباً لتنظيم 

خدامات المختلفـة لتلـك السـلعة أو لمجموعـة            السلعية عملية تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة لكل سلعة أو مجموعة من السلع المتجانسة واالسـت 

          اختناقـات يضـمن تـوازن الخطـة ويلغـي وجـود       األسلوبكما انها عملية ربط متكامل بين موارد المجتمع واستخدامات تلك الموارد فهذا . من السلع 

كما تسـاهم  . اإلنتاجيةفي عالقاته  الوطنيتعرف على خصائص االقتصاد أو ثغرات كما يضمن النمو المتوازن لألنشطة والقطاعات المختلفة ويمكنها من ال

  .جداول الموارد واالستخدامات إعدادبشكل ايجابي في  السلعيةالموازين 

  

  تصنيف الموازين السلعية 

  -:السلعةمن حيث طبيعة  .1

  .اإلنتاجيةموازين السلع  –أ        

  .موازين السلع االستهالكية –ب       

  -:فترة الزمنية من حيث ال .2

مــوازين ســلعية إحصــائية وتعــد عــن فتــرات زمنيــة ســابقة بغــرض االســتفادة مــن المؤشــرات والمعــامالت                 –أ       

  .الفنية التي تربط موارد السلعة باستخداماتها

  .مستقبلية فهي تعبر عن المستويات الكمية المرغوب تحقيقهاموازين سلعية تخطيطية وتعد عن فترات زمنية  –ب 
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  -:من حيث الفترة التخطيطية  .3

  .األجلموازين طويلة  –أ      

  .األجلموازين متوسطة  –ب      

  .ةتوضع للخطط السنوية وتكون تفصيليموازين سنوية  –ج      

  

   عناصر الميزان السلعي

  -:يتكون الميزان السلعي من 

  .انب المواردج: أوال 

  .جانب االستخدامات: ثانياً

  -:جانب الموارد يشمل على : اوالً 
ويشمل مجموع ما انتج من السلعة أو مجموعة السلع مقيمـة بسـعر تكلفـة عناصـر اإلنتـاج وبإضـافة الهـوامش المختلفـة                 -: اإلنتاج المحلي .1

  .سعر المشتري توصل إلىكلفة نتسعر العلى 

  

وبإضـافة الهـوامش نحصـل علـى سـعر                ) سـيف  ( وتشمل الكميات المشتراة من السلع مـن خـارج القطـر مقيمـة بسـعر       -: االستيرادات .2

  .المشتري لالستيراد
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ـ            -: مخزون أول المدة .3 الل الفتـرة                ويشمل السلع والخامـات المنتجـة محليـاً والمسـتوردة التـي لـم توضـع موضـع االسـتعمال النهـائي خ

  .الماضية ودورت إلى الفترة الحالية

  
 

  جانب االستخدامات ويشمل على: ثانياً 

  .خالل الفترة المحددة أخرىسلعة  أنتاجوهي استخدام السلعة أو المجموعة السلعية في  -:االستخدامات الوسيطة  .1

  -:ويشمل على  النهائياالستهالك  .2

ويقسم إلى استهالك عائلي                 االستهالكيةعلى السلع  ويمثل اإلنفاق العائلي والهيئات التي ال تستهدف الربح وتخدم القطاع العائلي -:ك العائلياالستهال –أ   

  .من السوق ويكون مقيم بسعر المشتري واستهالك ذاتي ويقيم بسعر الكلفة) نقدي (

  .مقيمة بسعر المشتري االستهالكية ويمثل اإلنفاق الحكومي على السلع -:مياالستهالك الحكو –ب   

  

  .في المجتمع بصورة مباشرة وغير مباشرة اإلنتاجيةذلك الجزء من السلع الموجه إلى زيادة الطاقة  هو -:الثابتتكوين رأس المال   .3

  ).فوب(مقيمة بسعر المباعة للخارج  يةمجموعة السلعالالسلعة أو وهي عبارة عن  -:الصادرات  .4

  .والتي ستدور إلى الفترة المقبلة كمخزون أول المدة في نهاية العام ويتمثل في الكميات المخزونة من السلع -:المدة أخرمخزون  .5
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  استخدامات الموازين السلعية

لعبه القطاع العام والخاص فـي ذلـك وبتحديـد    تتحدد أبعاد وأنماط واستخدامات الموازين السلعية بدور التخطيط وشموله وفعاليته والدور الذي ي  

  .األهداف ودرجة الطموح وتأثيرها في المستقبل االقتصادي وما يطرأ عليه من تغيرات بصورة عامة

  

  -:يمكن تلخيص استخدامات الموازين السلعية كما يلي 

 األحـوال  المفاهيم وتدقيق البيانات اإلحصائية ألنه فـي أغلـب   أهم استخدامات الموازين السلعية عند إعدادها هي توحيد من من الناحية التاريخية أن .1

وتحديد  عملية بناء الميزان السلعي قد تنشأ اختالفات في البيانات اإلحصائية مردها مفاهيم متعددة األمر الذي يحتم ضرورة توحيد هذه المفاهيم أثناءو

  .تدقيق بيانات الموارد واالستخدامات مكوناتها وكذلك يساعد الميزان عند القيام بموازنة مكوناته على

     صف العالقات الفنية واالقتصادية بين أوجه النشاط االقتصادي المختلفة بحيـث يمكـن اسـتخالص المعـادالت التـي تصـور العالقـات بحسـب                و .2

  .) إنتاجي أو استثماري أو نهائي( طبيعة النشاط 

حب ذلك من اتجاهات من خـالل التعـرف علـى المـوارد المتاحـة للمجتمـع ومـدى                انفيذ وما يصمتابعة الخطط المرسومة بالتعرف على نتائج الت .3

والتطـور المرحلـي للمجتمـع ومعالجـة السـلبيات التـي ظهـرت                       يـتالءم صالحيتها باالستمرار في تنفيذ الخطة المرسومة والخطط القادمة ، بما 

  .أو التي يمكن أن تظهر في المستقبل

    التعرف على االختناقات أو التعطل في الموارد سواء كان ذلك في شـكل مخـزون أو فـي شـكل طاقـة متعطلـة ومـن خـالل معرفـة أسـبابها                       .4

  . توضع الحلول الالزمة لمعالجتها
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  متطلبات أعداد الموازين السلعية
ميزانـا   يعد لها سلعيةمجموعة  أوكل سلعه  وازين وهناك متطلبات خاصة تخصلغرض أعداد الموازين السلعية هناك متطلبات عامة تشمل كل الم  

  -: ومن المتطلبات العامه

  -:من المعايير هي على جمله التي يعد لها موازين وذلك باالعتماد اإلستراتيجيةاختيار السلع  .1

  .أهمية السلع في مجال االستهالك النهائي –أ    

  .ستخدامات القطاع العام لتنفيذ األهداف االجتماعية والسياسية واالقتصادية المطلوبة أن تكون السلعة مهمة في ا –ب    

  .أهمية السلعة في التصدير –ح    

  . اإلنتاجيةأهمية السلعة في تكوين رأس المال الثابت وتوسيع القاعدة  –د    

  .طلب النهائيسلع االستهالك الضرورية الالزمة لل إلنتاجأهمية السلعة كمستخدمات  –هـ   

  .البيانات الضرورية ألعداد الموازين السلعية توفر -و    

  

أن عملية تصميم الجداول الخاصة بالموازين السلعية يجـب أن توضـع بالصـورة التـي تعكـس فيهـا الظـروف القائمـة فـي                       : تصميم الجداول  .2

تم بموجبها وفـي إطارهـا العمليـة اإلنتاجيـة لـذلك يجـب أن نصـنفها ونبرزهـا                      جانبي الميزان ففي جانب الموارد نجد أن هناك ظروفا مختلفة ت

            أما في جانب االستخدامات هناك االستهالك الوسيط الذي يتوجب فيه معرفـة القطاعـات المسـتهلكة للسـلعة ، أمـا االسـتهالك النهـائي فيقسـم           

 .ما بين حكومي وعائلي
 
  



6 
  

  
 
 
يجب أن تتوفر بيانات عن كميات اإلنتاج المحلي مقيمة بسـعر كلفـة عناصـر اإلنتـاج ومـن الهـوامش              : زمة ألعداد الميزان السلعي البيانات الال .3

التي تضاف على سعر الكلفة والتي يجب بـدورها أن تسـاوي اإلنتـاج المحلـي بسـعر المشـتري أمـا بالنسـبة لالسـتيرادات                        األخرىالتجارية 

لجانب االستخدامات  بالنسبة أما .الهوامش التجارية  لكي نحصل على قيمة االستيرادات بسعر المشتري إليهاب الحصول على القيمة سيف ويضاف فيج

 .)لها  ياالستخدام النهائ أو للسلعةاالستخدام الوسيط (  حسب مجاالت االستخدام السلعةاستخدام  أوجهبيانات عن  من توفرفالبد 

  

  

 مجاميع              ثمانية سلعة أو مجموعة سلعية مقسمة إلى ) 109 ( ي وتضمنوطنفي االقتصاد ال ةاإلستراتيجيوقد تناول تقرير الموازين السلعية أهم السلع     

  -:هي  سلعية

  .الرمل ، الحصى ، الكبريت النقي: مجموعة السلع االستخراجية وتضم  –أ 

  

وتضم  الحنطـة ، الشـعير ، رز الشـلب ، زهـرة الشـمس ، المـاش ، السمسـم ، البـاقالء اليابسـة ، الزيتـون ،                 مجموعة السلع الزراعية –ب 

          قصـب السـكر ، الــذرة الصـفراء ، بـيض المائــدة ، األسـماك النهريـة والبحريــة ، الحليـب الخـام ، التمــور ، البـذور الزيتيـة ، البطاطــا ،                

  .لقطن الخام ، المطاط الخام ، األخشاب الخام ا
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         مجموعة السلع الصناعية الغذائية والمشروبات والتبغ وتضـم  الـرز المهـبش ، لحـوم الـدجاج ، اللحـوم الحمـراء ، منتجـات األلبـان عـدا                  –ج 

مصــنع ، الســكاير بأنواعهــا ، البيــرة ، المشــروبات                الحليــب الخــام ، الســكر ، معجــون الطماطــة ، التمــور المصــنعة ، الــدبس ، التبــغ ال

  .الروحية ، المشروبات الغازية ، الدهون والزيوت النباتية

  

بطانيـات ،  وتضم  الكهرباء ، الورق ، المنتجات الورقية ، الغزول بأنواعها األقمشة القطنية والصوفية والقديفة ، ال األخرىمجموعة السلع الصناعية  –د 

، معجون األسنان ، حبيبـات بالسـتك ،    اليتالسجاد اليدوي والميكانيكي ، األحذية الجلدية ، الجلود المدبوغة ، الخشب المصنع ، المنظفات ، صابون التو

ائلة ، شمعات القدح ، مقاييس كهربائيـة ،  األكياس البالستيكية ، األسمدة الفوسفاتية والنتروجينية ، المبيدات ، أصباغ البنتواليت ، البطاريات الجافة والس

  .، إطارات  السيارات بكافة أحجامها) المركبة (  الكيماويةمصابيح وهاجة ومصابيح فلورسنت ، المنتجات الزجاجية ، األسمدة 

  

زائيـك ،              والكاشـي والم  م ، الطـابوق ، الجـص المطحـون ،   واألبـيض والعـادي والمقـا    تاالسمنمجموعة السلع الصناعية اإلنشائية وتضم   –هـ 

  .  الكونكريتي ، الحديد ، الزجاج ، األلمنيوم  اإلسفلت

ون ، الباصـــات ، الشـــاحنات والبيكـــاب والالنـــدروفر والجيـــب ،                لوتضـــم  ســـيارات الصـــا اإلنتاجيـــةمجموعـــة الســـلع  –و 

  .الزراعية والجراراتاحبات واآلالت الزراعية ، الس ائنكمال

  

،مجمـدات  مجموعة السلع شبة المعمرة وتضم  مبردات الهواء ، مكيفات الهواء ، طباخات غازية ونفطية وكهربائية ،  الثالجات الكهربائية المنزلية  –ز 

فــــئ نفطيــــة وغازيــــة وكهربائيــــة ، مــــراوح كهربائيــــة ،                 ااألطعمــــة ، مبــــردات المــــاء ، مــــد   

  .مكواة كهربائية ، محركات مبردات الهواء ، مضخات ماء لمبردات الهواء 

ل ،                ، الشـمع ، زيـوت التزييـت ، الغـاز السـائل ، زيـت الـديز        اإلسـفلت مجموعة المنتجات النفطية  وتضـم الـنفط األبـيض ، البنـزين ،      –ح 

  فثا ، النفط األسودناز ، وقود الطائرات ، الغزيت ال
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  مصـــادر البيانـــات
  ت ذات العالقة بالسلعةأالوزارات والمنش.1

  مديرية اإلحصاء الزراعي . 2

  البناء والتشييد تااحصاءمديرية .3

  مديرية اإلحصاء الصناعي. 4

  التجارة                              الجهاز المركزي لإلحصاء  مديرية إحصاء .4

  أحوال المعيشة إحصاءات مديرية  .5

 مديرية الحسابات القومية .6

 ألقياسيةمديرية األرقام  .7

  

  

  -:هيالموازين السلعية بصورة عامة  عدادإومن أهم المشاكل التي جابهت 
اس لنفس من جهة وورود أكثر من وحدة قي) اإلنتاج المحلي والمستورد ( اختالف وحدات القياس في استخدام كثير من السلع بالنسبة لمصادر إنتاجها  .1

ألقمشـة  السلع المستخدمة في نفس الصناعة يتعذر تحويلها إلى وحدة قياسية واحدة فقد تم موازنة الميزان بالقيمة فقط وهذه تشمل الموازين مثـل ا 

 .الخ  ………بأنواعها والغزول بأنواعها والمنتجات الورقية واألخشاب 
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لإلنتاج واالستخدام حيث تدمج عدة سلع مع بعضها في جانب الموارد مما يدعو إلى دمجهـا فـي   عدم تفصيل البيانات حسب السلع المطلوبة بالنسبة  .2

  .جانب االستخدامات أو اختالف التسميات لبعض السلع في جانب الموارد من جانب االستخدامات
 
مثـل المطـاعم والفنـادق       أطالقـاً انـات تفصـيلية    هناك الكثير من القطاعات التي تستخدم السلع المذكورة في هذا التقرير والتي ال تتوفر عنها بي .3

        والمستشفيات والخدمات المقدمة لقطاع األعمال والقطاع الحكومي ونأمل أن يستفاد المحللين والبـاحثين وكـل المعنيـين بـأمور البحـث وتطمـح       

البيانـات والسـلع خدمـة ألهـداف خطـة التنميـة القوميـة                   الدائرة بأن تكون الموازين السلعية التي ستعد مستقبالً أكثر شموال وتفصيال من حيث

 . نرجو أن نكون بعملنا هذا قد قدمنا خدمة لشعبنا وامتنا من اجل التقدم والرفاه االقتصادي

  

 .تشير عبارة غير متوفر الظاهرة في عدد كبير من الموازين إلى النقص الكبير في البيانات الخاصة بتلك السلع .4

  

 التجـارة ضعف بيانات احصـاءات  موازين بعض السلع بدون توازن وذلك لعدم توفر بيانات بعض الفقرات األساسية في تلك الموازين بسبب   وردت . 5

      .) الخ.... السكاير .تاالسمن. المشروبات الغازية (  لكميات بعض السلع القياسيةعدم منطقية بعض الوحدات  إلى إضافة.  وعدم منطقيتها

وعدم منطقية أسعار السلع الصناعية الواردة في تلك التقارير نتيجة لعـدم دقـة الكميـات او    في تقارير مديريةاالحصاء الصناعي  الشمول والدقة عدم. 6

   .االقيام مما يتطلب مفاتحة الدوائر الحكومية ذات العالقة لغرض تزويدنا بالبيانات المطلوبة توخياً للدقة 
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السلعية وذلك لعدم توفر بيانات تفصـيلية  لبعض السلع التي لم تظهر ضمن الموازين الخاصة بمجموعاتها ) بالكميات أو القيم ( ة هناك موازين تجميعي. 7

  .عنها

  

  .التوالمراس التأكيداترغم  النفطيةوعدم شمولها لكافة الشركات  النفطيةنات وزارة النفط مما انعكس ذلك على موازين المنتجات اهناك نقص في بي .8 
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــه:مساحيق الغسيل والمنظفات

وحدة القياس : طن / الف دينار
القيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــــةاالستخدامات تالقيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
37171االستخدامات الوسيـــــــــــطه18631198664521االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

37171الصناعات الكبيره1863119866452 الصناعات الكبيره
ــــاالصناعات المتوسطهــــاالصناعات المتوسطه
ــــالصناعات الصغيرهــــالصناعات الصغيره

24667227الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

ــاالعانات
232681554310551االستهالك النهائي246672272هامش التجارة والنقل

231307552823730االستهالك العائليا1863144533679االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
االستهالك الحكوميب212811190678656االستيرادات (سـيف) *4
337521594الهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

337521594هامش التجارة والنقل

212811528200250االستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
13741486821مخزون آخر المده / عند المنتجد12421450245مخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

232684554317722مجموع االستخدامات (1+2)232684554317722مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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تم احتساب االستيرادات من مساحيق الغسيل والمنظفات آمتبقي بين جانبي 
الموارد واالستخدام لعدم ظهور استيرادات القطاع الخاص لهذه المادة في تقرير 

أحصاءات التجارة  .

*



الموازين السلعية:2009
(المرآبه) السلعـــه:  االسمده الكيمياويه

وحدة القياس : طن/الف دينار
القيمــــــــــــــــةالكميــــــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــــــــــةالكميـــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
338926138784313االستخدامات الوسيـــــــــــطه307409919438801االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

5186514767666الصناعات الكبيره30740991943880الصناعات الكبيره
ــــاالصناعات المتوسطهــــاالصناعات المتوسطه
ــــالمستخدم في  القطاع الزراعيــــالصناعات الصغيره

287061124016647استخدام غير مبين
32556765الهوامش على االنتاج المحلي2

ــالضرائب غير المباشره
االعانات

217558256243االستهالك النهائي325567652هامش التجارة والنقل
ــــاالستهالك العائليا307409124500645االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــــاالستهالك الحكوميب459258510270االستيرادات (سـيف)4
11237480الهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
404320الصادراتجاالعانات

11237480هامش التجارة والنقل

4592519747750االستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
217158251923مخزون آخر المده / عند المنتجد73472792161مخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

360681147040556مجموع االستخدامات (1+2)360681147040556مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه:البنزين

وحدة القياس : طن 
القيمــــــــــــــــــةالكميــــــــةاالستخدامات تالقيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
2587707االستخدامات الوسيطه 24725061االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

ــ الصناعات الكبيره2472506 الصناعات الكبيره
ــ الصناعات المتوسطهــ الصناعات المتوسطه
ــ الصناعات الصغيرهــ الصناعات الصغيره

2587707أستخدام وسيط في القطاعات االخرى
الهوامش على االنتاج المحلي2

الضرائب غير المباشره
االعانات

1627332االستهالك النهائي2هامش التجارة والنقل
1198486االستهالك العائليا2472506االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــاالستهالك الحكوميب1469431االستيرادات (سـيف)4
الهوامش على االستيرادات5

الرسوم الكمرآيه
ــالصادراتجاالعانات

هامش التجارة والنقل

1469431االستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
200011مخزون آخر المده / عند المنتجد62494مخزون أول المده / عند المنتج7

228835عند القطاع التجاري العام210608عند القطاع التجاري العام

4215039مجموع االستخدامات (1+2)4215039مجموع المـــــــوارد (7+6+3)

81



الموازين السلعية:2009

وحدة القياس : طن/الف دينار
القيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــــةاالستخدامات تالقيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
304714292714112االستخدامات الوسيـــــــــــطه5070022516828141االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

195604190968185الصناعات الكبيره507002251682814االنتاج الزراعي
16791620235االصناعات المتوسطه

107431100125692الصناعات الصغيرهانتاج غير مبين

247866257الهوامش على االنتاج المحلي2
الضرائب غير المباشره

االعانات
202288206834959االستهالك النهائي2478662572هامش التجارة والنقل

176334190234781االستهالك العائلي ا507002499549071االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
االستهالك الحكومي بــــاالستيرادات (سـيف)4
ــالهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
2595416600178الصادراتجاالعانات

ــهامش التجارة والنقل

ــــاالستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
ــــمخزون آخر المده /  عند المنتجدــــمخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

507002499549071مجموع االستخدامات (1+2)507002499549071مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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السلعه:التمور غير المصنعه بانواعها



الموازين السلعية:2009
السلعـــــــــــه:  الجص بأنواعه
وحدة القياس : طن / الف دينار

القيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــــةاالستخدامات تلقيمـــــــــــــــــــــــالكميــــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
74940944964540االستخدامات الوسيـــــــــــطه749409368902081االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

4545272700الصناعات الكبيرهــــ الصناعات الكبيره
ــــاالصناعات المتوسطهــــاالصناعات المتوسطه
501033006180الصناعات الصغيره74940936890208الصناعات الصغيره

370862150988البناء والتشييد / قطاع عام
53303831982280البناء والتشييد / قطاع خاص

1246377552392استخدام غير مبين8074332الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

ــاالعانات
ــــاالستهالك النهائي80743322هامش التجارة والنقل

ــــاالستهالك العائليا74940944964540االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــــاالستهالك الحكوميبــاالستيرادات (سـيف)4
ــالهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

ــهامش التجارة والنقل

ــــاالستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
ــــمخزون آخر المده / عند المنتجدــــمخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

74940944964540مجموع االستخدامات (1+2)74940944964540مجموع المـــــــوارد (7+6+3)

63



الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه: الحصى

وحدة القياس : متر مكعب\الف دينار
القيمـــــــــــــــــةالكميـــــــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــــــــةالكميـــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
410849595157062االستخدامات الوسيـــــــــــطه4108495484195731االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

2912727225990الصناعات الكبيره17209195353 الصناعات الكبيره
16060415160االصناعات المتوسطه75740640000االصناعات المتوسطه
50540513519572الصناعات الصغيرهــــالصناعات الصغيره

184076434819027البناء والتشييد\قطاع عام401554647584220أنتاج غير مبين
145499439177313البناء والتشييد\قطاع خاص

46737489الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

ــاالعانات
ــــاالستهالك النهائي467374892هامش التجارة والنقل

ــــاالستهالك العائليأ410849595157062االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــــاالستهالك الحكوميبــــاالستيرادات (سـيف)4
ــالهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

ــهامش التجارة والنقل

ــــاالستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
ــــمخزون آخر المده / عند المنتجدــــمخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

410849595157062مجموع االستخدامات (1+2)410849595157062مجموع المـــــــوارد (7+6+3)

12



الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه: الرز المهبش
وحدة القياس : طن\الف دينار

القيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــــةاالستخداماتتالقيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
ــــاالستخدامات الوسيـــــــــــطه1432731082585661االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

ــــالصناعات الكبيره5014637910376   ناقصا : الفقد
ــــاالصناعات المتوسطه
ــــالصناعات الصغيره

18967858الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

ــاالعانات
14707471105133765االستهالك النهائي189678582هامش التجارة والنقل

14705741105032328االستهالك العائليأ93127127226424االنتاج المحلي بسعر المشتري 3
االستهالك الحكوميب1376944831931269االستيرادات (سـيف) 4
152651343الهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجاالعانات

152651343هامش التجارة والنقل

1376944984582612االستيرادات بسعر المشتري(6+4
عند المنتجدــــمخزون أول المده / عند المنتج7 / ــــمخزون آخر المده

173101437عند القطاع التجاري العام676394937عند القطاع التجاري العام

(1+2)14707471112203973مجموع المـــــــوارد (7+6+3) 14707471112203973مجموع االستخدامات
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الموازين السلعية:2009
السلعـــه:  االسمده الكيمياويه (المرآبه)

طن/الف دينار : وحدة القياس
القيمــــــــــــــــةالكميــــــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــــــــــةالكميـــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
338926138784313االستخدامات الوسيـــــــــــطه307409919438801االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

5186514767666الصناعات الكبيره30740991943880الصناعات الكبيره
ــــاالصناعات المتوسطهــــاالصناعات المتوسطه
ــــالمستخدم في  القطاع الزراعيــــالصناعات الصغيره

287061124016647استخدام غير مبين
32556765الهوامش على االنتاج المحلي2

ــالضرائب غير المباشره
االعانات

217558256243االستهالك النهائي325567652هامش التجارة والنقل
ــــاالستهالك العائليا307409124500645االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــــاالستهالك الحكوميب459258510270االستيرادات (سـيف)4
11237480الهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
404320الصادراتجاالعانات

11237480هامش التجارة والنقل

4592519747750االستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
217158251923مخزون آخر المده / عند المنتجد73472792161مخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

360681147040556مجموع االستخدامات (1+2)360681147040556مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــه:السمنت العادي والمقاوم

وحدة القياس : طن/الف دينار
القيمـــــــــــــــــةالكميــــــــــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــــــــــةالكميـــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
4550176874122648االستخدامات الوسيـــــــــــطه20665402134735611االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

6223811638476الصناعات الكبيره2066540213473561 الصناعات الكبيره
ــــاالصناعات المتوسطهــــاالصناعات المتوسطه
ــــالصناعات الصغيرهــــالصناعات الصغيره

38435375010157البناء والتشييد\ قطاع عام
832698149052970البناء والتشييد\ قطاع خاص

3270887638421045استخدام غير مبين158503639الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

ــاالعانات
21960922680072االستهالك النهائي1585036392هامش التجارة والنقل

ــــاالستهالك العائليا2066540371977200االنتاج المحلي بسعر المشتري (31
ــــاالستهالك الحكوميب2542584207695371االستيرادات (سـيف)4
300821429الهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

300821429هامش التجارة والنقل

2542584508516800االستيرادات بسعر المشتري(65+4
21960922680072مخزون آخر المده / عند المنتجد16066116308720مخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

4769785896802720مجموع االستخدامات (1+2)4769785896802720مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعـــــــه:السمنت االبيض

وحدة القياس : طن/ الف دينار
القيمــــــــــــةالكميـــــــــــةاالستخدامـــــات تالقيمــــــــــةالكميـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
4858612698120االستخدامات الوسيـــــــــــطه1002118870491االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

3880993117الصناعات الكبيره100211887049 الصناعات الكبيره
ــــاالصناعات المتوسطهــــاالصناعات المتوسطه
ــــالصناعات الصغيرهــــالصناعات الصغيره

68421765265البناء والتشييد\قطاع عام
218995693701البناء والتشييد\قطاع خاص

159654246037استخدام غير مبين718411الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

ــاالعانات
2372379680االستهالك النهائي7184112هامش التجارة والنقل

ــــاالستهالك العائليأ100212605460االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــــاالستهالك الحكوميب390776565034االستيرادات (سـيف)4
3594986الهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

3594986هامش التجارة والنقل
3907710160020االستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
2372379680مخزون آخر المده / عند المنتجد1860312320مخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام
5095813077800مجموع االستخدامات (1+2)5095813077800مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه: الشعير

وحدة القياس : طن /الف دينار
القيمـــــــــــةالكميــــــــــــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــــةالكميــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
366478155692870االستخدامات الوسيـــــــــــطه5015082086273281االنتاج المحلي بسعر التكلفه*1
(الفقد)2 ــــالصناعات الكبيره100304172547ناقصآ
ــــاالصناعات المتوسطه7942931771600االستيرادات بسعر الكلفه3
3683015876906الصناعات الصغيرهالرسوم الكمرآيه4
7889435502300الكميات المخصصه آبذوراالعانات5
250754104313664الكميات مخصصه آعلف حيواني570907236226381االنتاج المحلي والمستورد بسعر المنتج6

85048451هامش التجارة والنقل    7
570907321274832االنتاج المحلي والمستورد بسعر المشتري8

257780186922472االستهالك النهائي2
529415747االستهالك العائلي / ذاتيا
ــــاالستهالك الحكومي ب

ــــالصادراتج

مخزون آخر المده / عند المنتجدمخزون أول المده / عند المنتج9
257251186506725عند القطاع التجاري العام5335121340510عند القطاع التجاري العام

624258342615342مجموع االستخدامات (1+2)624258342615342مجموع المـــــــوارد (9+8)
*
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آردستان.



الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه:  الطابوق

وحدة القياس : عدد بااللف\الف دينار
القيمــــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــةاالستخدامات تالقيمــــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
2175236495512086االستخدامات الوسيـــــــــــطه22533003557206531االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

ــــالصناعات الكبيره2253300355720653 الصناعات الكبيره
ــــاالصناعات المتوسطهــــاالصناعات المتوسطه
ــــالصناعات الصغيرهــــالصناعات الصغيره

10970328651841البناء والتشييد\قطاع عام
1060803199329190البناء والتشييد\قطاع خاص150370527الهوامش على االنتاج المحلي2

1004730267531055استخدام غير مبينــالضرائب غير المباشره
ــاالعانات

9540613371664االستهالك النهائي1503705272هامش التجارة والنقل
ــــاالستهالك العائليأ2253300506091180االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــــاالستهالك الحكوميبــــاالستيرادات (سـيف)4
ــالهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجاالعانات

ــهامش التجارة والنقل
ــــاالستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
9540613371664مخزون آخر المده / عند المنتجد173422792570مخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام
2270642508883750مجموع االستخدامات (1+2)2270642508883750مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه:الغاز السائل
وحدة القياس :طن\الف دينار

القيمــــــــةالكميـــــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــةالكميــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
66462846150االستخدامات الوسيطه 244404232549621االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

28601226911 الصناعات الكبيره24440423254962 الصناعات الكبيره
ــــ الصناعات المتوسطهــــ الصناعات المتوسطه
37861619239 الصناعات الصغيرهــــ الصناعات الصغيره

81252188الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

االعانات
238421101707410االستهالك النهائي812521882هامش التجارة والنقل

3+1) 21309399782064االستهالك العائليا244404104507150االنتاج المحلي بسعر المشتري
ــــاالستهالك الحكوميبــــاالستيرادات (سـيف)4
ــالهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

ــهامش التجارة والنقل

ــــاالستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
158041106280مخزون آخر المده / عند المنتجد66346410مخزون أول المده / عند المنتج7

9524819066عند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

245067104553560مجموع االستخدامات (1+2)245067104553560مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه: الكهرباء

وحدة القياس : ميكا واط / ساعة
القيمــــةالكميــــــــةاالستخدامات تالقيمــةالكميـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
11236629الضياعات في الخطوط460230911الكهرباء المولد في محطات التوليد1
20375264دور السكن والمحالت التجارية *415562(زائدا) الكهرباء المولد في محطات الديزل2

3
(ناقصا) االستهالك الداخلي والضياعات في 

محطات التوليد
2454363

الدوائر الحكومية3
4804212

4
(ناقصا) االستهالك الداخلي والضياعات في شبكات 

النقل
6516303

976532المستخدم في القطاع الزراعي370939814(يساوي) اجمالي الطاقة المنتجة والمعدة للبيع5

20الكهرباء المستخدم في القطاع االنشائي العام105(زائدا) الكهرباء المولد في القطاع االنشائي العام6

7
(زائدا) الكهرباء المولد في الصناعة التحويلية 

5305603المستخدم في القطاع الصناعي من /8486واالستخراجية

5305216الكهرباء المشتراة من الشرآة الوطنيةأ

387الكهرباء المستخدم من المولد داخل الصناعةب

(زائدا) المستوردمن الكهرباء8
5603882

7
الكهرباء المباع من المولد من الصناعة 

والمشتراة في القطاعات االخرى
461

42698721مجموع االستخدامات (1+2+3+4+5+6+7)42698721مجموع الموارد (8+7+6+5)
*

40

تم تعديل ارقام دور السكن والمحالت التجارية في التقرير بأضافة المستورد من 
الكهرباء في جانب االستخدام .



الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه: المشروبات الغازيه
وحدة القياس : الف قنينه\الف دينار

القيمــــــــــــــةالكميـــــــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــــــةالكميــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
866424211444952االستخدامات الوسيطه 12921981165562641االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

ــــالصناعات الكبيره1292198116556264 الصناعات الكبيره
ــــاالصناعات المتوسطهــــاالصناعات المتوسطه
ــــالصناعات الصغيرهــــالصناعات الصغيره

866424211444952المستخدم في القطاع التجاري
206493236الهوامش على االنتاج المحلي2

ــالضرائب غير المباشره
ــاالعانات

759034271027913االستهالك النهائي2064932362هامش التجارة والنقل
731734268546378االستهالك العائليا1292198323049500االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
االستهالك الحكوميب315802115899300االستيرادات (سـيف)4
42001700الهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

42001700هامش التجارة والنقل

315802157901000االستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
273002481535مخزون آخر المده / عند المنتجد174581522365مخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

1625458482472865مجموع االستخدامات (1+2)1625458482472865مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه:النفط االبيض
وحدة القياس :طن\الف دينار

القيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــــةاالستخداماتتالقيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
56384410االستخدامات الوسيطه 2137011773415751االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

56384410 الصناعات الكبيره213701177341575 الصناعات الكبيره
ــــ الصناعات المتوسطهــــ الصناعات المتوسطه
ــــ الصناعات الصغيرهــــ الصناعات الصغيره

243210075الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

ــاالعانات
31513884.43E+08االستهالك النهائي2432100752هامش التجارة والنقل

28690344.3E+08االستهالك العائليا2137011320551650االنتاج المحلي بسعر المشتري (3
االستهالك الحكوميبغير متوفرغير متوفراالستيرادات (سـيف)4
غير متوفرالهوامش على االستيرادات5

غير متوفرالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجاالعانات

غير متوفرهامش التجارة والنقل

غير متوفرغير متوفراالستيرادات بسعر المشتري(6+4
عند المنتجد400891119290مخزون أول المده / عند المنتج7 / 1567494028316مخزون آخر المده

1256058415535عند القطاع التجاري العام24613911937735عند القطاع التجاري العام

غير متوفرغير متوفرمجموع االستخدامات (1+2)غير متوفرغير متوفرمجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعه : النفط االسود

وحدة القياس :طن\الف دينار
القيمـــــــــــةالكميـــــــةاالستخدامات تالقيمــــــــــةالكميـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
9195332721575428االستخدامات الوسيطه 114947341503583421االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

327733719689 الصناعات الكبيره11494734150358342 الصناعات الكبيره
ــــ الصناعات المتوسطهــــ الصناعات المتوسطه
ــــ الصناعات الصغيرهــــ الصناعات الصغيره

999115058الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

9162559717855739استخدام غير مبينــاالعانات
2526360114478099االستهالك النهائي9991150582هامش التجارة والنقل

ــــاالستهالك العائليا114947341149473400االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــــاالستهالك الحكوميبــــاالستيرادات (سـيف)4
ــالهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
1418549383569301الصادراتجــاالعانات

ــهامش التجارة والنقل

ــــاالستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
110412651877693مخزون آخر المده / عند المنتجد2248457595095مخزون أول المده / عند المنتج7

3685184250عند القطاع التجاري العام2113138177عند القطاع التجاري العام

117216921157206672مجموع االستخدامات (1+2)117216921157206672مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه: زهرة الشمس

القيمــــــــــــةالكميـــــــــــةاالستخدامات تالقيمــــــــــــــــــةالكميــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
18252407150االستخدامات الوسيطه 522747408891االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

17242321300المستخدم في القطاع الصناعي52274740889 االنتاج الزراعي

1792861الهوامش على االنتاج المحلي2
10185850استخدامات قطاع زراعي آبذورالضرائب غير المباشره

االعانات
34024126600االستهالك النهائي17928612هامش التجارة والنقل

34024126600االستهالك العائليا52276533750االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
االستهالك الحكوميبــــاالستيرادات (سـيف)4
ــالهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

ــهامش التجارة والنقل

ــــاالستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
ــــمخزون آخر المده / عند المنتجدــــمخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام

52276533750مجموع االستخدامات (1+2)52276533750مجموع المـــــــوارد (7+6+3)

17

وحدة القياس :طن /الف دينار



الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه:زيت الديزل
وحدة القياس :طن\الف دينار

القيمــــــــــةالكميــــــــةاالستخدامات تالقيمــــــــــةالكميــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
44542069455609االستخدامات الوسيطه والنهائيه 466133163148351االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

ــــ الصناعات الكبيره46613316314835 الصناعات الكبيره
ــــ الصناعات المتوسطهــــ الصناعات المتوسطه
19036028593860 الصناعات الصغيرهــــ الصناعات الصغيره

53605115الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

25506040861749مستخدم في قطاعات اخرىاالعانات
24368566349االستهالك النهائي536051152هامش التجارة والنقل

ــــاالستهالك العائليا46613369919950االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــــاالستهالك الحكوميبــــاالستيرادات (سـيف)4
ــالهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

ــهامش التجارة والنقل
ــ

ــــاالستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
23932543262مخزون آخر المده / عند المنتجد305670281مخزون أول المده / عند المنتج7

43623087عند القطاع التجاري العام59931727عند القطاع التجاري العام

46978870021958مجموع االستخدامات (1+2)46978870021958مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه:زيت الغاز/ آازاويل

وحدة القياس :طن\الف دينار
القيمــــــــــةالكميـــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــــةالكميــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
36527281440518239االستخدامات الوسيطه 40310111128865001االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

218084 الصناعات الكبيره4031011112886500 الصناعات الكبيره
ــــ الصناعات المتوسطهــــ الصناعات المتوسطه
ــــ الصناعات الصغيرهــــ الصناعات الصغيره

36527071440510155مستخدم في قطاعات اخرى
1499517900الهوامش على االنتاج المحلي2

ــالضرائب غير المباشره
ــاالعانات

709238185400168االستهالك النهائي14995179002هامش التجارة والنقل
258141167791650االستهالك العائليا40310111612404400االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
االستهالك الحكوميبــــاالستيرادات (سـيف)4
ــالهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجــاالعانات

ــهامش التجارة والنقل

ــــاالستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
2994817450246مخزون آخر المده / عند المنتجد974132187217مخزون أول المده / عند المنتج7

15161610158272عند القطاع التجاري العام23354211326790عند القطاع التجاري العام

43619661625918407مجموع االستخدامات (1+2)43619661625918407مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه: الحنطة

وحدة القياس : طن /الف دينار
القيمـــــــــــةالكميــــــــــــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــــةالكميــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
12284861193088االستخدامات الوسيـــــــــــطه17003908297903201االنتاج المحلي بسعر التكلفه*1
(الفقد)2 1654596088استخدام وسيط في الصناعه3400816595806ناقصآ
12119460597000الكميات المخصصه آبذور800000692637911االستيرادات بسعر الكلفه3
غير متوفرالرسوم الكمرآيه4
غير متوفراالعانات5
غير متوفر2466382االنتاج المحلي والمستورد بسعر المنتج6

غير متوفرهامش التجارة والنقل    7
غير متوفر2466382االنتاج المحلي والمستورد بسعر المشتري8

غير متوفرغير متوفراالستهالك النهائي2
/ ذاتيا 49132879018االستهالك العائلي
ــــاالستهالك الحكومي ب

ــــالصادراتج

/ عند المنتجدغير متوفرغير متوفرمخزون أول المده / عند المنتج9 غير متوفرغير متوفرمخزون آخر المده
2635174637898عند القطاع التجاري العام1028801810692عند القطاع التجاري العام

غير متوفرغير متوفرمجموع االستخدامات (1+2)غير متوفرغير متوفرمجموع المـــــــوارد (9+8)
*

14

آردستان.



الموازين السلعية:2009
السلعــــــــــــــــــه: اللحوم الحمراء

وحدة القياس : طن / الف دينار
القيمـــــــــــــــةالكميــــــــةاالستخداماتتالقيمـــــــــــــــةالكميــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
1221308134االستخدامات الوسيـــــــــــطه15228513420225001االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

23247250الصناعات الكبيره1522851342022500 الصناعات الكبيره
ــــاالصناعات المتوسطهــــاالصناعات المتوسطه
991060884الصناعات الصغيرهــــالصناعات الصغيره

289863560الهوامش على االنتاج المحلي2
ــالضرائب غير المباشره

االعانات
2547402297328426االستهالك النهائي2898635602هامش التجارة والنقل

2547402297328426االستهالك العائليأ1522851631886060االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
االستهالك الحكوميب102577533400400االستيرادات (سـيف) *4
133350100الهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجاالعانات

133350100هامش التجارة والنقل

102577666750500االستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
ــــمخزون آخر المده / عند المنتدــــمخزون أول المده / عند المنتج7

ــــعند القطاع التجاري العامــــعند القطاع التجاري العام
2548622298636560مجموع االستخدامات (1+2)2548622298636560مجموع المـــــــوارد (7+6+3)

*

29

تم احتساب استيرادات اللحوم الحمراء آمتبقي بين جانبي الموارد 
واالستخدام وذلك لعدم شمول استيرادات القطاع الخاص لهذه المادة 

في تقرير احصاءات التجارة .



الموازين السلعية:2009
السلعه :االسفلت ( القير)

وحدة القياس :طن\الف دينار
القيمـــــــــةالكميـــــــــةاالستخدامات تالقيمـــــــــــةالكميــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت
607921159399989االستخدامات الوسيطه 675267689111071االنتاج المحلي بسعر التكلفه1

4511861 الصناعات الكبيره38941641012049 الصناعات الكبيره
ــــ الصناعات المتوسطهــــ الصناعات المتوسطه
ــــ الصناعات الصغيرهــــ الصناعات الصغيره

6869018204445البناء والتشيد /قطاع عام28585127899058انتاج غير مبين
536945140679458البناء والتشيد /قطاع خاص

2241504225استخدام غير مبين83190452الهوامش على االنتاج المحلي2
الضرائب غير المباشره

استخدام في قطاعات اخرىاالعانات
17067215142243االستهالك النهائي831904522هامش التجارة والنقل

ــــاالستهالك العائليا675267152101559االنتاج المحلي بسعر المشتري (2+1)3
ــــاالستهالك الحكوميب2241204658االستيرادات (سـيف)4
299567الهوامش على االستيرادات5

ــالرسوم الكمرآيه
ــــالصادراتجاالعانات

299567هامش التجارة والنقل

2241504225االستيرادات بسعر المشتري(5+4)6
17034015031603مخزون آخر المده / عند المنتد193312887948مخزون أول المده / عند المنتج7

332110640عند القطاع التجاري العام8175419048500عند القطاع التجاري العام

778593174542232مجموع االستخدامات (1+2)778593174542232مجموع المـــــــوارد (7+6+3)
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