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 المقدمػػػػة
  
اء ز أخ  مع ػػت فػػ ا ط أ ػػ  تسػػؽ ػػ  الف  هػػت أخ ةطػػة ةط  ػػةأف مػػف أ ػػـ الم ػػتدئ الفػػ  فف ػػؼ  

 ت ػػتت الم فمػػل ةػػةؿ مفػػ ة الةطػػة ةف د ػػد المػػةا د  ة ػػفـ كلػػؾ رػػف ط  ػػؽ ف د ػػد     هػػتالةطػػة م مػػت 
ةفعفمػد الػدةؿ الفػ   ,فلػؾ ال ت ػتت إلشػ تع مت  ضػمف أف ففيػ   ػكل المػةا د ة المفت ة ةالفةم ؽ    هت 

رلػػػت أسػػػلةب المػػةاز ف ا قف ػػػتد ة ةمػػف أ مهػػػت أسػػػلةب  اقف ػػتد تافةػػكت الفةطػػػ ط أسػػلة تم لف ظػػػ ـ 
 ف السلع ة . ة ق د  تلمةاز ف السلع ة رمل ة ف ق ؽ الفةازف   ف المةا د المفت ة لفؿ سػلعة أة المةاز 

م مةرة مف السلل المف ت سة ةا سفةدامتت المةفلية لفلؾ السلعة أة لم مةرة مف السلل . فمت ا هت 
فػةازف الةطػة  ضػمف  األسػلةبرمل ة   ط مففتمؿ   ف مةا د الم فمػل ةاسػفةدامتت فلػؾ المػةا د مهػكا 

أة ثغ ات فمت  ضمف ال مة المفةازف لأل شطة ةالقطترتت المةفلية ة مف هػت مػف  اةف تقتتة لغ  ة ةد 
 شػفؿ  السػلع ةفمػت فسػت ـ المػةاز ف ,  اإل فت  ػةمػ  رةقتفػ   الةط  الفع ؼ رلت ة تئص ا قف تد 

 . داةؿ المةا د ةا سفةدامتت إردادا  ت   م  

 ة ف   ؼ المةاز ف السلع 

 -السلعة:مف   ث ط  عة  .1
 .اإل فت  ةمةاز ف السلل  –أ        
 .مةاز ف السلل ا سفهةف ة –ب       
 -مف   ث اليف ة الزم  ة : .2
مػػةاز ف سػػلع ة إ  ػػتئ ة ةفعػػد رػػف مفػػ ات زم  ػػة سػػت قة  غػػ ض ا سػػفيتدة مػػف المؤشػػ ات  –أ       

 .ألغ اض الفةط ط ةالف  ؤ هتةالمعتمةت الي  ة الف  ف  ط مةا د السلعة  تسفةدامتف
لمسػفة تت الفم ػة مةاز ف سلع ة فةط ط ة ةفعد رف مف ات زم  ة مسفق ل ة مه  فع   رػف ا –ب 

 .الم غةب ف ق قهت
 
 
 
 
 -مف   ث اليف ة الفةط ط ة : .3
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 .األ ؿمةاز ف طة لة  –أ      
 .األ ؿمةاز ف مفةسطة  –ب      
 .ةة ةففةف في  ل فةضل للةطط الس ة مةاز ف س ة ة  –ج      

  ر ت   الم زاف السلع 

 

 - ففةف الم زاف السلع  مف :
 أة  :  ت ب المةا د.

 ثت  تم:  ت ب ا سفةدامتت.

 -اة م :  ت ب المةا د  شمؿ رلت :
مػػف السػػلعة أة م مةرػػة السػػلل مق مػػة  سػػع  ففليػػة  أ ػػف ة شػػمؿ م مػػةع مػػت  -: اإل فػػتج الم لػػ  .1

سػع   إلػت فة ؿ لفلية فسع  الرلت  ة تم  الض ائبش المةفلية ر ت   اإل فتج ة إضتمة الهةام
 المشف خ.

ةفشػػمؿ الفم ػػتت المشػػف اة مػػف السػػلل مػػف ةػػت ج القطػػ  مق مػػة  سػػع    سػػ ؼ    -: ا سػػف  ادات .2
 ة إضتمة الهةامش    ؿ رلت سع  المشف خ لةسف  اد.

 

 دة الفػ  لػـ فةضػل مةضػل ة شمؿ السلل ةالةتمتت الم ف ة م ل تم ةالمسػفة  -: مةزةف أةؿ المدة .3
 ا سفعمتؿ ال هتئ  ةةؿ اليف ة المتض ة ةدة ت إلت اليف ة ال تل ة.

 -:ثت  تم :  ت ب ا سفةدامتت ة شمؿ رلت

 

 أةػػ  سػػلعة  أ فػػتجة ػػ  اسػػفةداـ السػػلعة أة الم مةرػػة السػػلع ة مػػ   -:ا سػػفةدامتت الةسػػ طة  .1
 ةةؿ اليف ة الم ددة.

 
 
 
 
 -لت :ة شمؿ ر ال هتئ ا سفهةؾ  .2
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ة مثػػؿ اإل يػػتؽ العػػتئل  ةاله ئػػتت الفػػ    فسػػفهدؼ الػػ    ةفةػػدـ القطػػتع  -:ا سػػفهةؾ العػػتئل  –أ   

مػػف السػػةؽ ة فػػةف مقػػ ـ   قػػدخ   ة قسػػـ إلػػت اسػػفهةؾ رػػتئل    ا سػػفهةف ةرلػػت السػػلل  العػػتئل 
  سع  المشف خ ةاسفهةؾ كاف  ة ق ـ  سع  الفلية.

مق مػػػة  سػػػع   ا سػػػفهةف ة ثػػػؿ اإل يػػػتؽ ال فػػػةم  رلػػػت السػػػللة م -:ا سػػػفهةؾ ال فػػػةم  –ب   
 المشف خ.

 
 اإل فت  ػػةتت كلػػؾ ال ػػزء مػػف السػػلل المة ػػ  إلػػت ز ػػتدة الطتقػػ  ػػة -الثت ػػت:ففػػة ف  أا المػػتؿ   .3

 لم فمل   ة ة م تش ة ةغ   م تش ة.ل

 
    مةب .مق مة  سعالم ترة للةت ج   ةم مةرة السلعالالسلعة أة ة   ر ت ة رف  -:ال تد ات  .4

 
ةالفػ  سػفدة  إلػت  مػ   هت ػة العػتـ ة فمثؿ م  الفم تت المةزة ة مف السلل -:المدة أة مةزةف  .5

 اليف ة المق لة فمةزةف أةؿ المدة.
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 اسفةدامتت المةاز ف السلع ة

فف ػػدد أ عػػتد ةأ مػػتط ةاسػػفةدامتت المػػةاز ف السػػلع ة  ػػدة  الفةطػػ ط ةشػػمةل  ةمعتل فػػ  ةالػػدة   
ع العػػتـ ةالةػػتص مػػ  كلػػؾ ة ف د ػػد األ ػػداؼ ةد  ػػة الطمػػةح ةفبث   ػػت مػػ  المسػػفق ؿ الػػكخ  لع ػػ  القطػػت

 . المةاز ف فةك مسفة  اسفةداـ فلؾ  ا قف تدخ ةمت  ط أ رل   مف فغ  ات   ة ة رتمة
 

 - مفف فلة ص اسفةدامتت المةاز ف السلع ة فمت  ل  :
 ة ر ػد إرػداد ت  ػ  فة  ػد الميػت  ـ أ ـ اسفةدامتت المةاز ف السػلع مف مف ال ت  ة الفت  ة ة أف .1

رمل ػة   ػػتء الم ػزاف السػػلع  قػد ف شػػب  أث ػتءة  األ ػػةاؿ ةفػدق ؽ ال  ت ػتت اإل  ػػتئ ة أل ػ  مػػ  أغلػب
ـ ف ػفاألمػ  الػكخ   إرػداد تاةفةؼ الميت  ـ المعفمدة مػ  اةفةمتت م  ال  ت تت اإل  تئ ة م د ت 

ؾ  سػترد الم ػزاف ر ػد الق ػتـ  مةاز ػة مفة تفػ  ض ة ة فة  د  ػكل الميػت  ـ ةف د ػد مفة تفهػت ةفػكل
 رلت فدق ؽ   ت تت المةا د ةا سفةدامتت.

 

 ؼ العةقتت الي  ة ةا قف تد ة   ف أة   ال شتط ا قف تدخ المةفلية    ث  مفػف اسػفةةص ة  .2
 .  إ فت   أة اسفثمت خ أة  هتئ   المعتد ت الف  ف ة  العةقتت   سب ط  عة ال شتط 

 

 ب كلػؾ مػػف اف ت ػػتت مػػف ةػػةؿ تالةطػػط الم سػػةمة  ػػتلفع ؼ رلػت  فػػتئ  الف ي ػػك ةمػػت   ػػمفت عػة  .3
الفعػػ ؼ رلػػت المػػةا د المفت ػػة للم فمػػل ةمػػد   ػػة  فهت  ت سػػفم ا  مػػ  ف ي ػػك الةطػػة الم سػػةمة 

ةالفطػة  الم  لػ  للم فمػل ةمعتل ػة السػل  تت الفػ  ظهػ ت أة الفػ    فةءـةالةطط القتدمة ,  مت 
 .   م  المسفق ؿ مفف أف فظه

 

الفع ؼ رلت ا ةف تقتت أة الفعطؿ م  المةا د سةاء فتف كلؾ م  شفؿ مةزةف أة مػ  شػفؿ طتقػة  .4
 .  مفعطلة ةمف ةةؿ مع مة أس ت هت فةضل ال لةؿ الةزمة لمعتل فهت

 

 مفطل تت أرداد المةاز ف السلع ة
ز ف ة  ػػتؾ مفطل ػػتت لغػػ ض أرػػداد المػػةاز ف السػػلع ة   ػػتؾ مفطل ػػتت رتمػػة فشػػمؿ فػػؿ المػػةا 

 -: ةمف المفطل تت العتمةم زا ت   عد لهت سلع ةم مةرة  أة فؿ سلعة ةت ة فةص
 -:مف المعت       رلت  مل  الف   عد لهت مةاز ف ةكلؾ  ت رفمتد اإلسف اف   ةاةف ت  السلل  .1
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 أ م ة السلل م  م تؿ ا سفهةؾ ال هتئ . –أ    
فةدامتت القطػتع العػتـ لف ي ػك األ ػداؼ ا  فمتر ػة ةالس تسػ ة أف ففةف السػلعة مهمػة مػ  اسػ –ب    

 ةا قف تد ة المطلة ة .
 أ م ة السلعة م  الف د  . – ج   
 . اإل فت  ةأ م ة السلعة م  ففة ف  أا المتؿ الثت ت ةفةس ل القتردة  –د    
 لب ال هتئ .سلل ا سفهةؾ الض ة  ة الةزمة للط إل فتجأ م ة السلعة فمسفةدمتت  – ػ   
 
ف م ـ ال داةؿ : أف رمل ة ف م ـ ال داةؿ الةت ة  تلمةاز ف السلع ة   ػب أف فةضػل  تل ػة ة  .2

الفػػ  فعفػػا م هػػت الظػػ ةؼ القتئمػػة مػػ   ػػت    الم ػػزاف ميػػ   ت ػػب المػػةا د   ػػد أف   ػػتؾ ظ ةمػػت 
ت مػ   ت ػب مةفلية ففـ  مة  هت ةم  إطت  ت العمل ػة اإل فت  ػة لػكلؾ   ػب أف   ػ يهت ة   ز ػت أمػ

ا سفةدامتت   تؾ ا سفهةؾ الةس ط الكخ  فة ب م   مع مة القطترتت المسفهلفة للسػلعة , أمػت 
 ا سفهةؾ ال هتئ  م قسـ مت   ف  فةم  ةرتئل .

 

 

ال  ت تت الةزمة ألرداد الم زاف السلع  :   ب أف ففةم    ت تت رف فم تت اإل فتج الم ل  مق مػة  .3
الفػ  فضػتؼ رلػت سػع  الفليػة ةالفػ   األةػ   سع  فلية ر ت   اإل فتج ةمف الهػةامش الف ت  ػة 

ؿ   ب  دة  ت أف فستةخ اإل فتج الم لػ   سػع  المشػف خ أمػت  تل سػ ة لةسػف  ادات م  ػب ال  ػة
ت ق مػة ا سػف  ادات  سػع  الهػةامش الف ت  ػة  لفػ     ػؿ رلػ إل هتة ضتؼ   س ؼ رلت الق مة 

 السػػلعةاسػػفةداـ  أة ػػ   ت ػػتت رػػف  مػػف فػػةم ل ت ػػب ا سػػفةدامتت مة ػػد   تل سػػ ة أمػػت ,المشػػف خ
 .لهت    ا سفةداـ ال هتئ أة للسلعة  ا سفةداـ الةس ط   سب م ت ت ا سفةداـ

 
   109     ةفضػمفةط م  ا قف تد ال ةاإلسف اف   فق    المةاز ف السلع ة أ ـ السلل  ةقد ف تةؿ    

 -   : سلع ة م تم ل ثمت  ة سلعة مقسمة إلت
 . ال مؿ , ال  ت , الف   ت ال ق  :م مةرة السلل ا سفة ا  ة ةفضـ  –أ 
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الشػػما , المػػتش ,  , ز ػػ ة ال  طػػة , الشػػع   ,  ز الشػػلب :م مةرػػة السػػلل الز ار ػػة ةفضػػـ  –ب 
, ال طتطت ,     ض المتئدة , األسمتؾ ال ه  ة ,الشتخ ,القطف ,  السمسـ , ال تقةء ال ت سة , الز فةف

 ,الػػػك ة ال ػػػي اء , الةػػػتـ , الةشػػػب م ػػػ عة  ت ةارهػػػت , ال  فقػػػتؿ , الة ػػػت  , الطمتطػػػةالغ ػػػ   الفمػػػة 
 ال    ة. األسمتؾ

 
الل ػػـة  ,ل ػػـة الػػد تج ,  الط ػػ ف ,الػػ ز المهػػ ش  :فضػػـ ة  م مةرػػة السػػلل ال ػػ تر ة الغكائ ػػة –ج 

  ب ةارهػت  , الفمػة  الم ػ عةالمعلػب , السف  , مع ػةف الطمتطػة  ةم ف تف ال ل ب الم  ل  ال م اء ,
الػد ةف الم ػتل المعد  ػة , ال ة  ػة , المشػ ة تت الغتز ػة ,   تلمش ة ت, السفت   , ال   ة , ا, الد ا 

 .ل ب الةتـ   , ةالز ةت ال  تف ة
 
 أ ةارهػت فتمة  , ال طت  تت, الم ف تت الة ق ة الفه  تء  :ةفضـ  األة  م مةرة السلل ال  تر ة  –د 
 ,مسػت  ؽ الغسػ ؿ ةالم ظيػتت ة  فتم  ا ةارة  ال ت ت ةف الفة  ال لةد المد ةغة , الةشب الم  ل , ,

إطػػت ات  , ة ػػة ال ف ة    ػػة  ال ة  ػػت  لف م تا ةاألسػػمدةالف م تة ػػة الم ف ػػة  األسػػمدةمع ػػةف األسػػ تف , 
ال طت  تت ال تمة , شمعتت القدح , مقت  ا , ال  فة  ت  إ  تغ , الم  دات  , أ ةارهتالس ت ات  فتمة 

    تت األ ك ة ال لد ة ,  , يلة س ت , الم ف تت الز ت  ةالم ت    , ة ت ة الم ت    الفه  تئ ة , 
 ,ال سػط  ,السػ تد الم فػت  ف  ةال ػدةخ  ,األقمشة القط  ة ةال ػةم ة  ,ال ةسف ف ة   ةسفؾ , األف تا

 .الة ؽ ةة ؽ الفت فةف
 

ـ , الطػػت ةؽ , ة األ ػػ ض ةالعػػتدخ ةالمقػػت تا سػػم  :م مةرػػة السػػلل ال ػػ تر ة اإل شػػتئ ة ةفضػػـ  – ػػػ 
,   رػػ  ب ةا ال د ػػد شػػ ش ال د ػػد , الفػػة ف  ف  , اإلسػػيلتزائ ػػؾ , ة ةالم  , الفتشػػ   ب ةارػػ  ال ػػص

 . الفتش  العتدخ ةالمةزائ ؾ  أ ةار  فتمة الز تج , األلم  ـة 
  
 , ةاآل ت الز ار ػػة المفػػتئف , الز ار ػػة ةال ػػ ا اتالسػػت  تت  :ةفضػػـ  اإل فت  ػػةم مةرػػة السػػلل  –ة 

 .  تت ةس ت ات ال  ؾ آب ةاللة ةف , ال ت تت , الشت  تت لس ت ات ال ت
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 تةػتت , مف يػتت الهػةاء, ط أ  تمهػت فتمػة  م ػ دات الهػةاء :ضػـ المعم ة ةف  م مةرة السلل ش  –ز 
مفػةاة  سػقي ة ,مػ اةح ,  يط ػة  مدامئ , إ  تمهت فتمة  م مداتال , أ  تمهت فتمة الثة تت غتز ة , 
ال تسػػ تت  فتمػػة ا ةارهػػت , , , مضػػةتت مػػتء لم ػػ دات الهػػةاء م  فػػتت م ػػ دات الهػػةاء , فه  تئ ػػة 

 .متء م  دات ,مدامئ فه  تئ ة ةز ف ة  , المة ت ؿ أ هزة,  تمهتأ  الفليز ة تت  فتمة 
 
,   الق ػ   اإلسػيلتال يط األ ػ ض , ال  ػز ف ,  ,ال يط الةتـ :  م مةرة الم ف تت ال يط ة  ةفضـ –ح 

تئ ات , ال يثت , , ةقةد الط الفتزاة ؿ تز غؿ ,  ز ت ال, الغتز الستئؿ , ز ت الد زالشمل , ز ةت الفز  ت
 .يط األسةد ال 
 

 م ػػػتد  ال  ت ػػػتت
 ت كات العةقة  تلسلعةبالةزا ات ةالم ش .1
 مد   ة اإل  تء الز ار    .2
 ال  تء ةالفش  د إ  تءاتمد   ة  .3
 مد   ة اإل  تء ال  تر  .4
 ال هتز الم فزخ لإل  تء   الف ت ة                               مد   ة إ  تء .5
 ةأ ةاؿ المع ش إ  تءات مد   ة  .6
 مد   ة ال ست تت القةم ة .7

 ألق تس ةمد   ة األ قتـ  .8

 
 -  :المةاز ف السلع ة   ة ة رتمة  ردادإةمف أ ـ المشتفؿ الف   ت هت 

اةفةؼ ة دات الق تا م  اسفةداـ فث ػ  مػف السػلل  تل سػ ة لم ػتد  إ فت هػت   اإل فػتج الم لػ   .1
المسػفةدمة مػ   يػا ال ػ ترة ةالمسفة د   مف  هة ةة ةد أفث  مف ة ػدة ق ػتا لػ يا السػلل 

 فعك  ف ة لهت إلت ة دة ق تس ة ةا دة مقػد فػـ مةاز ػة الم ػزاف  تلق مػة مقػط ة ػكل فشػمؿ المػةاز ف 
 الخ . ………مثؿ األقمشة  ب ةارهت ةالغزةؿ  ب ةارهت ةالم ف تت الة ق ة ةاألةشتب 

ث فدم  رػدة سػلل مػل ردـ في  ؿ ال  ت تت  سب السلل المطلة ة  تل س ة لإل فتج ةا سفةداـ    .2
 عضػػهت مػػ   ت ػػب المػػةا د ممػػت  ػػدرة إلػػت دم هػػت مػػ   ت ػػب ا سػػفةدامتت أة اةػػفةؼ الفسػػم تت 

 ل عض السلل م   ت ب المةا د مف  ت ب ا سفةدامتت.
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ق مة السلعة م  م  تء الدةلة المسفة دة مفضم ة أ ة  ال قؿ ةالش ف ال   خ مف  ة  سع  س ؼ .3
ق مة ال ضترة المسػفة دة مػ  م  ػتء الدةلػة الم ػد ة أخ     ة مةب م  تء الدةلة الم د ة , سع 

  . ففضمف أ ة  الش ف ةال قؿ ال   خ إلت م  تء الدةلة المسفة دة
فش   ر ت ة غ   مفةم  الظت  ة م  ردد مف المةاز ف إلت ال قص الف    م  ال  ت تت الةت ة  فلؾ  .4

 .لمةاز ف الت ردـ فةم  ال  ت تتفمت فش   رةمة   ػػ   الظت  ة م  اغلب ا السلل

 د ل  س ب ردـ اإل فتج الكخ    ع ؼ مرلت ا       مفف فع  ي اإل فتج غ   الم  فم طل    إف .5
 .فةم  ال  ت تت ر  

 

إف م طل   ا سفةداـ غ   الم  ف   مفف فع  ي  رلت ا   السػلل المسػفةدمة مػف ق ػؿ  هػتت أة  .6
  تت أة ردـ فةم  ت.أ شطة غ   مع ةمة  س ب ال قص م  ال  ت

ة دت مةاز ف  عض السلل  دةف فةازف ةكلؾ لعدـ فػةم    ت ػتت  عػض اليقػ ات األستسػ ة مػ  فلػؾ  .7
ضعؼ   ت تت إ  تءات الف ت ة ةردـ م طق فهت . إضػتمة إلػت رػدـ م طق ػة  عػض المةاز ف  س ب 

    . ... الخلةش  ة  المش ة تت الغتز ة, ال د د, الم ف تت ا الة دات الق تس ة لفم تت  عض السلل

 

ةردـ م طق ة أسعت   عض السلل  الةا دة ردـ الشمةؿ ةالدقة م   عض م تد  ال  ت تت المفت ة   .8
 فطلػػب ميتف ػػة الػػدةائ  ال فةم ػػة كات القػػ ـ ممػػت مػػ  فلػػؾ الفقػػت     ف  ػػة لعػػدـ دقػػة الفم ػػتت أة 

  .العةقة لغ ض فزة د ت  تل  ت تت المطلة ة فةة تم للدقة 

 

ةاز ف ف م ع ة    تلفم تت أة الق ـ   ل عض السلل الف  لـ فظهػ  ضػمف المػةاز ف الةت ػة   تؾ م .9
 السلع ة ةكلؾ لعدـ فةم    ت تت في  ل ة ر هت. م مةرتفهت 

 

          ق    مسفة تت األسعت  الس ة ة ألسعت  المسفهلؾ إلت فةم     ت تت ألسعت   عض  السلل  يفق  ف .11
  م  الفق   . المهمة الةا دة     
  ففةم  السلل المكفة ة م   كا الفق    ةالف    عض   تؾ الفث   مف القطترتت الف  فسفةدـ  .11
           مثؿ المسفشي تت ةالةدمتت المقدمة لقطتع األرمتؿ القطتع أطةقتم ر هت   ت تت في  ل ة      
 .ال فةم       

 مقد فـ فقد   فم ة ا سف  ادات ةق مهت فمف ق   د لة  تل ظ  لعدـ شمةل ة فق    ا سف  ادات  .12
 ا سفةداـ ل عض السلل .     
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ةفطمػ  مػف  ػكا الفق  ػ   العلمػ  ة بمؿ أف  سفيتد الم لل ف ةال ػت ث ف ةفػؿ المع  ػ ف  ػبمة  ال  ػث
 الػػدائ ة  ػػبف ففػػةف المػػةاز ف السػػلع ة الفػػ  سػػفعد مسػػفق ةم أفثػػ  شػػمة  ةفي ػػ ة مػػف   ػػث ال  ت ػػتت

   ػة أف  فػةف  عمل ػت  ػكا قػد قػدم ت ةدمػة لشػع  ت  لػكا ةالسلل ةدمة أل داؼ ةطة الف م ة القةم ة
 ةامف ت مف ا ؿ الفقدـ ةال متل ا قف تدخ. 

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    



 

              
 
 
 

  مجمـــــوع الســـــلع االستخراجيــــــة–أ 

 

 
 



القٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          31,518,594            2,967,138االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         15,759,297           2,967,138االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

            3,245,539               290,684الصناعات الكبٌره           1,060,122              367,970 الصناعات الكبٌره

            2,048,431               300,292الصناعات المتوسطه              126,000                18,000الصناعات المتوسطه

          20,100,194            1,911,764الصناعات الصؽٌره              -              -الصناعات الصؽٌره

            6,064,970               462,073قطاع عام/ البناء والتشٌٌد         14,573,175           2,581,168أنتاج ؼٌر مبٌن

                 59,460                   2,325قطاع خاص/ البناء والتشٌٌد         15,759,297الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               -               -االستهالك النهائ2ً         15,759,297هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا         31,518,594           2,967,138(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

               -               -              -الهوامش على االستٌرادات5

               -               -              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

               -               -              -هامش التجارة والنقل

               -               -              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          31,518,594            2,967,138(2+1)مجموع االستخدامات          31,518,594           2,967,138(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

 2017كمٌة وقٌمة الموارد واالستخدامات للسلع االستخراجٌة حسب نوع السلعة لسنة 

الؾ دٌنار/ متر مكعب : وحدة القٌاس  ( 1 ) جدول 

الرمل: السلعــــــــــــــــــة 
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القٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          68,872,513            3,839,705االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         17,218,128           3,839,705االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

            4,900,115               287,150الصناعات الكبٌره              109,424                12,265 الصناعات الكبٌره

            3,854,646               412,650الصناعات المتوسطه                  9,000                  4,500الصناعات المتوسطه

          18,960,814            1,466,708الصناعات الصؽٌره              -              -الصناعات الصؽٌره

            9,429,877               309,910قطاع عام\البناء والتشٌٌد         17,099,704           3,822,940أنتاج ؼٌر مبٌن

          31,727,061            1,363,287قطاع خاص\البناء والتشٌٌد         51,654,385الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               -               -االستهالك النهائ2ً         51,654,385هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًأ         68,872,513           3,839,705(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

               -               -              -الهوامش على االستٌرادات5

               -               -              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

               -               -              -هامش التجارة والنقل

               -               -              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          68,872,513            3,839,705(2+1)مجموع االستخدامات          68,872,513           3,839,705(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ متر مكعب : وحدة القٌاس 

الحصى: السلعــــــــــــــــــة 

( 1 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               580,169                   4,957االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           9,573,222                49,986االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               580,169                   4,957 الصناعات الكبٌره           9,573,222                49,986 الصناعات الكبٌره

               -               - الصناعات المتوسطه              -              - الصناعات المتوسطه

               -               - الصناعات الصؽٌره              -              - الصناعات الصؽٌره

-              

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          53,977,501               715,661االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا           9,573,222                49,986(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

          53,977,501               715,661عند المنتج/ مخزون آخر المده د         44,984,448              670,632عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          54,557,670               720,618(2+1)مجموع االستخدامات          54,557,670              720,618(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الكبرٌت النقً: السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس  ( 1 )تابع جدول 
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 ب - مجموع السلع الزراعيــــــــــــــــــة
 



القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

       1,514,881,191              3,840,294االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1        1,231,292,304              2,974,136االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

       1,443,446,593              3,739,112الصناعات الكبٌره            24,625,962                   59,483  %2 (الفقد)ناقصآ 2

            71,434,598                 101,182الصناعات المتوسطه            99,349,907                 214,553االستٌرادات بسعر الكلفه3

                 -                 -الصناعات الصؽٌره        1,306,016,249              3,129,206االنتاج المحلً و المستورد بسعر المنتج4

                 -                 -الكمٌات المخصصه كبذور           -326,504,062اجمالً الهوامش 5

                 -                 -الكمٌه مخصصه كعلؾ حٌوانً                 -الرسوم الكمركٌة6

           326,504,062(-)االعانات 

                 -هامش التجارة والنقل7

           979,512,187              3,129,206(4+5)االنتاج المحلً والمستورد بسعر المشتري8

          284,418,014                 560,693االستهالك النهائ2ً

              3,505,752                    8,468االستهالك العائلً أ

                 -                 -االستهالك الحكومًب

                 -                 -الصادراتج

          280,912,262                 552,225عند المنتج/ مخزون آخر المده د           819,787,018              1,271,781عند المنتج/ مخزون أول المده 9

                 -                 -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                 -                 -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام10

       1,799,299,205              4,400,987(2+1)مجموع االستخدامات         1,799,299,205              4,400,987(10+9+8)مجموع المـــــــوارد 

 2017كمٌة وقٌمة الموارد واالستخدامات للسلع الزراعٌة حسب نوع السلعة لسنة 

الحنطة : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن: وحدة القٌاس  ( 2 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        147,887,500               296,666االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       108,211,698              303,114االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌره           2,164,134                  6,062 %2(الفقد)ناقصآ 2

               440,000                   1,100الصناعات المتوسطه              281,258                     505االستٌرادات بسعر الكلفه3

          77,615,145               121,036الصناعات الصؽٌره              -              -الرسوم الكمركٌه4

          15,726,506                 22,973الكمٌات المخصصه كبذور              -االعانات5

          54,105,849               151,557الكمٌه مخصصه كعلؾ حٌوانً       106,328,822              297,557االنتاج المحلً والمستورد بسعر المنتج6

         42,449,678هامش التجارة والنقل7

       148,778,500              297,557االنتاج المحلً والمستورد بسعر المشتري8

               891,000                      891االستهالك النهائ2ً

               891,000                      891االستهالك العائلً أ

               -               -االستهالك الحكومًب

               -               -الصادراتج

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 9

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام10

        148,778,500               297,557(2+1)مجموع االستخدامات        148,778,500              297,557(10+9+8)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن: وحدة القٌاس 

الشعٌر: السلعــــــــــــــــــة 

 ( 2 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        233,979,004               257,876االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       176,259,876              265,852االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

            6,229,149                   6,219الكمٌه المخصصه كبذور       176,259,876              265,852 االنتاج الزراعً

          17,501,774                 26,979صناعات صؽٌرة

        210,248,081               224,678المحول للتهبٌش

         63,006,924الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

            5,287,796                   7,976االستهالك النهائ2ً         63,006,924هامش التجارة والنقل

            5,287,796                   7,976ذاتً / االستهالك العائلً أ       239,266,800              265,852(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

ــــالصادراتج              -االعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

ــــعند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

ــــمخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        239,266,800               265,852(2+1)مجموع االستخدامات        239,266,800              265,852(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

رز الشلب: السلعة 

( 2  )تابع جدول 

17



القٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                   6,572                          7االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              447,606                  486االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -                -المستخدم فً الصناعة               447,606                  486 االنتاج الزراعً

                   6,572                          7استخدامات قطاع الزراعً كبذور              913,194الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          83,785,584                 26,294االستهالك النهائ2ً              913,194هامش التجارة والنقل

          83,785,584                 26,294االستهالك العائلً أ           1,360,800                  486(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -                -االستهالك الحكومًب         31,907,340              25,815(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         50,524,016الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -                -الصادراتج              -االعانات

         50,524,016هامش التجارة والنقل

         82,431,356              25,815(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -                -عند المنتج/ مخزون آخر المده د                     -                   -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -                -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                     -                   -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          83,792,156                 26,301(2+1)مجموع االستخدامات          83,792,156              26,301(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس  ( 2  )تابع جدول 

زهرة الشمس: السلعــــــــــــــــــة 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               324,937                      316االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           8,176,133                  9,197االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌرة           8,176,133                  9,197القطاع الزراعً

               -               -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة

               324,937                      316المستخدم فً الزراعة كبذور         10,217,867الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          25,037,063                 12,365االستهالك النهائ2ً         10,217,867هامش التجارة والنقل

          25,037,063                 12,365االستهالك العائلًا         18,394,000                  9,197(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب           2,050,109                  3,484(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           4,917,891الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

           4,917,891هامش التجارة والنقل

           6,968,000                  3,484(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          25,362,000                 12,681(2+1)مجموع االستخدامات          25,362,000                12,681(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الماش: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          24,187,374                   7,026االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           6,325,429                  3,421االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                   3,180                         1الصناعات الكبٌره           6,325,429                  3,421القطاع الزراعً

               108,486                        40الصناعات المتوسطه

          23,966,039                   6,926الصناعات الصؽٌره

               109,669                        59مستخدم فً الزراعه كبذور           6,503,321الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

            3,253,376                      891االستهالك النهائ2ً           6,503,321هامش التجارة والنقل

            3,253,376                      891االستهالك العائلًا         12,828,750                  3,421(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب           4,809,390                  4,496(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           9,802,610الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

           9,802,610هامش التجارة والنقل

         14,612,000                  4,496(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          27,440,750                   7,917(2+1)مجموع االستخدامات          27,440,750                  7,917(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

السمسم: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــةالكمٌــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                    -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                    8,281                        7االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                    -               -الصناعات الكبٌره                    8,281                        7القطاع الزراعً

                    -               -الصناعات المتوسطه

                    -               -الصناعات الصؽٌره

                    -               -المستخدم كبذور                    7,469الهوامش على االنتاج المحل2ً

ــالضرائب ؼٌر المباشره

ــاالعانات

                33,380,533                 14,261االستهالك النهائ2ً                    7,496هامش التجارة والنقل

                33,380,533                 14,261االستهالك العائلًأ                  15,750                        7(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب              7,953,732                14,254(سـٌؾ)االستٌرادات 4

            25,411,051الهوامش على االستٌرادات5

                -الرسوم الكمركٌه

                    -               -الصادراتج                -االعانات

            25,411,051هامش التجارة والنقل

            33,364,783                14,254(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                    -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د                -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                    -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

                33,380,533                 14,261(2+1)مجموع االستخدامات             33,380,533                14,261(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الباقالء الٌابسة: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          12,507,141                   6,553االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           9,182,700                10,203االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌره           9,182,700                10,203القطاع الزراعً

               -               -الصناعات المتوسطه         11,223,300الهوامش على االنتاج المحل2ً

          12,507,141                   6,553الصناعات الصؽٌره              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          11,758,059                   5,794االستهالك النهائ2ً         11,223,300هامش التجارة والنقل

          11,758,059                   5,794االستهالك العائلًأ         20,406,000                10,203(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب           2,628,684                  2,144(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           1,230,516الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

           1,230,516هامش التجارة والنقل

           3,859,200                  2,144(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          24,265,200                 12,347(2+1)مجموع االستخدامات          24,265,200                12,347(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الزٌتون: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            26,037,763              162,922االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       102,484,724            729,854االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                  12,520                       89الصناعات الكبٌرة

                  41,149                     334الصناعات المتوسطة

                 344,424                  1,777الصناعات الصؽٌرة

            25,639,670              160,722المستخدم فً القطاع التجاري         13,562,062الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

       1,380,233,796           7,843,757االستهالك النهائ2ً         13,562,062هامش التجارة والنقل

       1,380,233,796           7,843,757االستهالك العائلً أ       116,046,786            729,854(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب       531,208,225         7,276,825* (سـٌؾ)االستٌرادات 4

       759,016,548الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

                 -              -الصادراتج              -االعانات

       759,016,548هامش التجارة والنقل

    1,290,224,773         7,276,825(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 -              -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -             -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                 -              -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -             -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

       1,406,271,559           8,006,679(2+1)مجموع االستخدامات     1,406,271,559         8,006,679(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

بٌض المائدة: السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ عدد بااللؾ : وحدة القٌاس ( 2 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــةاالستخدامات القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            8,779,310                   1,946االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       157,021,794                39,582االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌرة       157,021,794                39,582القطاع الزراعً

               -               -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة

            8,779,310                   1,946المستخدم فً القطاع التجاري         13,774,536الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

     1,068,711,864               213,921االستهالك النهائ2ً         13,774,536هامش التجارة والنقل

     1,068,711,864               213,921االستهالك العائلًا       170,796,330                39,582(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب       432,603,390              176,285(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       474,091,454الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

       474,091,454هامش التجارة والنقل

       906,694,844              176,285(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     1,077,491,174               215,867(2+1)مجموع االستخدامات     1,077,491,174              215,867(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

االسماك النهرٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌـــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          16,461,526                 21,952االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       145,402,730              266,794االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌره       145,402,730              266,794القطاع الزراعً

               -               -الصناعات المتوسطه

               -               -الصناعات الصؽٌره

               731,926                      192المخصصه كبذور 

          15,729,600                 21,760المستخدم فً القطاع التجاري          54,692,770الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        641,093,250               854,791االستهالك النهائ2ً         54,692,770هامش التجارة والنقل

        641,093,250               854,791االستهالك العائلًا       200,095,500              266,794(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب       175,055,363              609,949*(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       282,403,913الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

       282,403,913هامش التجارة والنقل

       457,459,276              609,949(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        657,554,776               876,743(2+1)مجموع االستخدامات        657,554,776              876,743(8+7+6+3)   مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن: وحدة القٌاس

البطاطا:  السلعـــــــــة 

( 2 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

           50,323,452                 63,400االستخدامات الوسٌطه 1           57,108,282             123,611االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                -               - الصناعات الكبٌرة           57,108,282             123,611 الصناعات الكبٌرة

                -               - الصناعات المتوسطة                -             - الصناعات المتوسطة

                -               - الصناعات الصؽٌرة                -             - الصناعات الصؽٌرة

           50,204,088                 63,389المستخدم فً القطاع التجاري

                119,364                        11المخصصة كبذور           40,791,630الهوامش على االنتاج المحل2ً

                -الضرائب ؼٌر المباشرة

                -االعانات

      1,560,729,336            1,600,394االستهالك النهائ2ً           40,791,630هامش التجارة والنقل

      1,560,729,336            1,600,394االستهالك العائلًا           97,899,912             123,611(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب         385,045,750          1,540,183(سـٌؾ)االستٌرادات 4

      1,128,107,126الهوامش على االستٌرادات5

                -الرسوم الكمركٌة

                -               -الصادراتج                -االعانات

      1,128,107,126هامش التجارة والنقل

      1,513,152,876          1,540,183(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د                -             -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                -             -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

      1,611,052,788            1,663,794(2+1)مجموع االستخدامات       1,611,052,788          1,663,794(8+7+6+3)  مجموع المـــــــوارد 

الطماطة :  السلعـــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن: وحدة القٌاس( 2 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               421,641                      619االستخدامات الوسٌطه 1         31,827,000                61,800االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌره         31,827,000                61,800 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطه              -              - الصناعات المتوسطة

               421,641                      619 الصناعات الصؽٌره              -              - الصناعات الصؽٌرة

         22,248,000الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -االعانات

        532,294,875               608,337االستهالك النهائ2ً         22,248,000هامش التجارة والنقل

        532,294,875               608,337االستهالك العائلًا         54,075,000                61,800(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب       146,637,808              547,156(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       332,003,708الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -االعانات

       332,003,708هامش التجارة والنقل

       478,641,516              547,156(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        532,716,516               608,956(2+1)مجموع االستخدامات        532,716,516              608,956(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن  : وحدة القٌاس   ( 2 )تابع جدول 

الخٌار : السلعة 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌطه 1         52,491,348                74,774االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة         52,491,348                74,774 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

         33,498,752الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -االعانات

        721,113,250               627,055االستهالك النهائ2ً         33,498,752هامش التجارة والنقل

        721,113,250               627,055االستهالك العائلًا         85,990,100                74,774(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب       171,207,110              552,281(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       463,916,040الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -االعانات

       463,916,040هامش التجارة والنقل

       635,123,150              552,281(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        721,113,250               627,055(2+1)مجموع االستخدامات        721,113,250              627,055(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن  : وحدة القٌاس 

البرتقال : السلعة 

 ( 2 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            6,091,314                 15,434االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       419,027,513              618,818االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

            1,525,525                   2,979الصناعات الكبٌره       419,027,513              618,818االنتاج الزراعً

               123,895                      540الصناعات المتوسطه

            4,433,337                 11,912الصناعات الصؽٌره

                   8,557                         3المستخدم فً القطاع التجاري        602,022,187الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

     1,014,958,386               603,384االستهالك النهائ2ً       602,022,187هامش التجارة والنقل

     1,014,958,386               603,384االستهالك العائلً ا    1,021,049,700              618,818(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومً ب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     1,021,049,700               618,818(2+1)مجموع االستخدامات     1,021,049,700              618,818(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / طن : وحدة القٌاس 

التمور ؼٌر المصنعة بانواعها: السلعة 

 ( 2 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          2,520,206,606                2,470,748االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1     2,601,288,864             5,606,226االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                    654,436                          989الصناعات الكبٌرة      2,489,472,288             5,365,242الصناعات الكبٌرة 2

                 1,825,351                       3,409الصناعات المتوسطة        109,713,728                236,452الصناعات المتوسطة3

             211,810,524                   646,518الصناعات الصؽٌرة            2,102,848                    4,532الصناعات الصؽٌرة4

          2,280,476,257                1,791,628المستخدم فً القطاعات االخرى

               25,440,038                     28,204المستخدم فً القطاع التجاري      -1,009,621,114 الهوامش على االنتاج المحل5ً

               -الضراب ؼٌر المباشرة

               32,117,400                4,108,585االستهالك النهائ2ً     1,269,750,000(-)االعانات 

               24,066,072                4,091,233االستهالك العائلً ا        10260,128,886%هامش التجارة والنقل  

االستهالك الحكومً ب     1,591,667,750             5,606,226(5+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 6

        390,284,103                949,878(سٌؾ)االستٌرادات 

                   -                  -الصادراتج        559,593,897الهوامش على االستٌرادات

               -الرسوم الكمركٌة

               -االعانات

        559,593,897هامش التجارة والنقل 

        949,878,000                949,878االستٌرادات بسعر المشتري7

                 8,051,328                     17,352عند المنتج/ مخزون آخر المده د          10,778,256                  23,229عند المنتج/ مخزون أول المده 8

                   -                  -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ               -                -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام9

          2,552,324,006                6,579,333(2+1)مجموع االستخدامات      2,552,324,006             6,579,333( 8+7+6)مجموع المـــــــوارد 

الطحٌن: السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس   ( 3 ) جدول 

 2017كمٌة وقٌمة الموارد واالستخدامات للسلع الصناعٌة الؽذائٌة والمشروبات والتبػ حسب نوع السلعة لسنة 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          52,710,324                 26,336االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       136,643,849              146,041االنتاج المحلً الصافً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌرة        210,248,081              224,678االنتاج المحلً بسعر التكلفه

               -               -الصناعات المتوسطة         73,604,232                78,637%35الفقد  :    ناقصا 

               -               -الصناعات الصؽٌرة

          52,710,324                 26,336المستخدم فً القطاع التجاري        155,438,151الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

     1,191,327,855            1,873,761االستهالك النهائ2ً       155,438,151هامش التجارة والنقل

     1,175,639,040            1,849,968االستهالك العائلًأ       292,082,000              146,041(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب    1,387,786,356           1,728,252 (سـٌؾ)االستٌرادات 4

       -450,454,969الهوامش على االستٌرادات5

الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج       658,622,922االعانات

       208,167,953هامش التجارة والنقل

       937,331,387           1,728,252(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

          15,688,815                 23,793مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ         14,624,792                25,804مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     1,244,038,179            1,900,097(2+1)مجموع االستخدامات     1,244,038,179           1,900,097(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الرز المهبش 

 ( 3 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        267,685,115                 71,636االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       248,764,242                96,096االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

            3,780,000                   1,260الصناعات الكبٌرة               -              -انتاج مشارٌع حكومٌه مباعه ومإجره

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -انتاج المشارٌع الحكومٌة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -انتاج المشارٌع الخاصة

        263,905,115                 70,376المستخدم فً القطاع التجاري        116,400,558الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

     3,059,510,820               749,614االستهالك النهائ2ً       116,400,558هامش التجارة والنقل

     3,059,510,820               749,614االستهالك العائلًا       365,164,800                96,096(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب       749,084,082              725,154(سـٌؾ)االستٌرادات 4

    2,212,947,053الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

    2,212,947,053هامش التجارة والنقل

    2,962,031,135              725,154(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     3,327,195,935               821,250(2+1)مجموع االستخدامات     3,327,195,935              821,250(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

لحم الدجاج : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــــــةالكمٌــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــــةالكمٌــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        768,192,065                 76,917االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1    1,639,997,442              175,551االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                 45,133                        13الصناعات الكبٌرة 

               587,400                      168الصناعات المتوسطة

                 14,040                         1الصناعات الصؽٌرة

        767,545,492                 76,735المستخدم فً القطاع التجاري       291,063,558الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -االعانات

     3,091,286,855               415,808االستهالك النهائ2ً       291,063,558هامش التجارة والنقل

     3,091,286,855               415,808االستهالك العائلًأ    1,931,061,000              175,551(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب       700,320,192              317,174 (سـٌؾ)االستٌرادات 4

    1,228,097,728الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

    1,228,097,728هامش التجارة والنقل

    1,928,417,920              317,174(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     3,859,478,920               492,725(2+1)مجموع االستخدامات     3,859,478,920              492,725(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

اللحوم الحمراء: السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــةالكمٌـــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 60,891االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                19,648االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                      896 الصناعات الكبٌرة                10,170 الصناعات الكبٌرة

                   3,435الصناعات المتوسطة                  7,480الصناعات المتوسطة

                 39,945الصناعات الصؽٌرة                  1,998الصناعات الصؽٌرة

                 16,615المستخدم فً القطاع التجاري              -الصناعات البٌتٌه

الهوامش على االنتاج المحل2ً

الضرائب ؼٌر المباشره

االعانات

               918,083االستهالك النهائ2ًهامش التجارة والنقل

               918,076االستهالك العائلًا                19,648(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب              959,320(سـٌؾ)االستٌرادات 4

الهوامش على االستٌرادات5

الرسوم الكمركٌه

               -الصادراتجاالعانات

هامش التجارة والنقل

              959,320(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                         7عند المنتج/ مخزون آخر المده د                        6عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

               978,974(2+1)   مجموع االستخدامات               978,974(8+7+6+3)   مجموع المـــــــوارد 

طن: وحدة القٌاس 

الحلٌب المصنع ومنتجاته : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )تابع جدول 

35



القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

             28,611,256                 4,788االستخدامات الوسٌطه 1                  -           -االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 -              - الصناعات الكبٌرة                  -           - الصناعات الكبٌرة

                 -              - الصناعات المتوسطة                  -           - الصناعات المتوسطة

                 -              - الصناعات الصؽٌرة                  -           - الصناعات الصؽٌرة

             28,611,256                 4,788المستخدم فً القطاعات االخرى

                  -الهوامش على االنتاج المحل2ً

                  -الضرائب ؼٌر المباشرة

                  -االعانات

           607,500,000               97,200االستهالك النهائ2ً                  -هامش التجارة والنقل

           607,500,000               97,200االستهالك العائلًا                  -           -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب            295,051,284          101,988(سـٌؾ)االستٌرادات 4

            341,059,972الهوامش على االستٌرادات5

                  -الرسوم الكمركٌة

ــــالصادراتج                  -االعانات

            341,059,972هامش التجارة والنقل

            636,111,256          101,988(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

ــــعند المنتج/ مخزون آخر المده د              -         -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

ــــمخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -         -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

           636,111,256             101,988(2+1)مجموع االستخدامات             636,111,256          101,988(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الشاي: السلعة 

الؾ دٌنار/ طن  : وحدة القٌاس  ( 3 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

       1,111,464,559            1,363,523االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       890,429,700           1,170,084االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

      1,040,235,680            1,303,952 الصناعات الكبٌرة       890,429,700           1,170,084 الصناعات الكبٌرة

             4,761,836                   5,375 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

             2,112,863                   2,677 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

           64,354,180                 51,519المستخدم فً القطاع التجاري 

       279,654,300الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

         506,026,065            1,046,428االستهالك النهائ2ً       279,654,300هامش التجارة والنقل

         506,026,065            1,046,428االستهالك العائلًأ    1,170,084,000           1,170,084(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                -               -االستهالك الحكومًب       735,241,131           1,239,867 (سـٌؾ)االستٌرادات 4

       -287,834,507الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

                -               -الصادراتج       433,713,626( - )االعانات 

       145,879,119هامش التجارة والنقل

       447,406,624           1,239,867(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

      1,617,490,624            2,409,951(2+1)مجموع االستخدامات     1,617,490,624           2,409,951(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس   ( 3 )تابع جدول 

السكر: السلعــــــــــــــــــة 

37



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          11,986,077                   5,995االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

          11,986,077                   5,995المستخدم فً القطاع التجاري               -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        539,258,280               225,062االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        539,258,280               225,062االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب       168,902,667              231,057 *(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       382,341,690الهوامش على االستٌرادات5

           8,445,133الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

       373,896,557هامش التجارة والنقل

       551,244,357              231,057(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        551,244,357               231,057(2+1)مجموع االستخدامات        551,244,357              231,057(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

معجون الطماطه المعلب: السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 24,986                        16االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         14,924,438                30,671االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة           1,356,938                     521 الصناعات الكبٌرة

                   4,160                         4 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

                 20,826                        12 الصناعات الصؽٌرة         13,567,500                30,150 الصناعات الصؽٌرة

-               -المستخدم فً القطاع التجاري         28,819,409الهوامش على االنتاج المحل2ً

                     450الضرائب ؼٌر المباشره

ــاالعانات

          43,718,861                 30,655االستهالك النهائ2ً         28,818,959هامش التجارة والنقل

          42,761,271                 28,077االستهالك العائلًا         43,743,847                30,671(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               957,590                   2,578الصادراتج              -االعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          43,743,847                 30,671(2+1)مجموع االستخدامات          43,743,847                30,671(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

التمور المصنعه بانواعها: السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار / طن : وحدة القٌاس   ( 3 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 59,928                      145االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         18,435,725                17,694االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة           2,835,210                  1,470 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              562,200                     485 الصناعات المتوسطة

                 59,928                      145 الصناعات الصؽٌرة         15,038,315                15,739 الصناعات الصؽٌرة

         25,799,275الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          69,332,247                 26,840االستهالك النهائ2ً         25,799,275هامش التجارة والنقل

          69,283,547                 26,740االستهالك العائلًا         44,235,000                17,694(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب           8,805,011                  9,291(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         16,352,164الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

                 48,700                      100الصادراتج              -االعانات

         16,352,164هامش التجارة والنقل

         25,157,175                  9,291(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          69,392,175                 26,985(2+1)مجموع االستخدامات          69,392,175                26,985(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الدبــــــــس : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

             17,215,943               229,579االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1               711,280                 52,300االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                  -               - الصناعات الكبٌرة               711,280                 52,300 الصناعات الكبٌرة

                  -               - الصناعات المتوسطة               -               - الصناعات المتوسطة

                  -               - الصناعات الصؽٌرة               -               - الصناعات الصؽٌرة

             17,215,943               229,579المستخدم فً القطاع التجاري            1,380,720الهوامش على االنتاج المحل2ً

ــالضرائب ؼٌر المباشره

ــاالعانات

            830,437,881          17,963,251االستهالك النهائ2ً           1,380,720هامش التجارة والنقل

            829,833,816          17,910,951االستهالك العائلًا           2,092,000                 52,300(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                  -               -االستهالك الحكومًب        634,916,800          18,140,480(سـٌؾ)االستٌرادات 4

        210,644,446الهوامش على االستٌرادات5

         31,745,840الرسوم الكمركٌه

                  -               -الصادراتج               -االعانات

        178,898,606هامش التجارة والنقل

        845,561,246          18,140,480(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                  604,065                 52,300عند المنتج/ مخزون آخر المده د                     578                        50عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                  -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ               -               -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

            847,653,824          18,192,830(2+1)مجموع االستخدامات         847,653,824          18,192,830(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد بااللؾ : وحدة القٌاس 

الســكاٌر : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــــةالكمٌــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               643,220               214,553 االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              - االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

               643,220               214,553المستخدم التجاري

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          10,739,068            3,579,543االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

          10,739,068            3,579,543االستهالك العائلًأ              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب           2,480,413           3,794,096(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           8,901,875الهوامش على االستٌرادات5

              569,114الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

           8,332,761هامش التجارة والنقل

         11,382,288           3,794,096(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          11,382,288            3,794,096(2+1)مجموع االستخدامات          11,382,288           3,794,096(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ لتر : وحدة القٌاس 

البٌره: السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )تابع جدول 
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ت
القٌمـــــــــــــةالكمٌــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــوارد

        10,787,406       1,166,206االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1            -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

              -            - الصناعات الكبٌرة            -              - الصناعات الكبٌرة

              -            - الصناعات المتوسطة            -              - الصناعات المتوسطة

              -            - الصناعات الصؽٌرة            -              - الصناعات الصؽٌرة

        10,787,406       1,166,206المستخدم فً القطاع التجاري 

            -الهوامش على االنتاج المحل2ً

            -الضرائب ؼٌر المباشره

            -االعانات

        65,959,789       7,130,788االستهالك النهائ2ً            -هامش التجارة والنقل

        65,959,789       7,130,788االستهالك العائلًا            -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

              -            -االستهالك الحكومًب      24,890,982           8,296,994*(سـٌؾ)االستٌرادات 4

      51,856,213الهوامش على االستٌرادات5

        1,244,549الرسوم الكمركٌه

              -            -الصادراتج            -االعانات

      50,611,664هامش التجارة والنقل

      76,747,195           8,296,994(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

              -            -عند المنتج/ مخزون آخر المده د            -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                    -                  -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                   -                     -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        76,747,195       8,296,994(2+1)مجموع االستخدامات       76,747,195           8,296,994(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

المشروبات الروحٌة: السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ لتر : وحدة القٌاس  ( 3 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــةالكمٌــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            124,478,259               498,951االستخدامات الوسٌطه 1          535,137,351       1,942,094االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                  -               - الصناعات الكبٌرة          534,129,351       1,940,974 الصناعات الكبٌرة

                  -               - الصناعات المتوسطة              1,008,000              1,120 الصناعات المتوسطة

                  -               - الصناعات الصؽٌرة                 -           - الصناعات الصؽٌرة

            124,478,259               498,951المستخدم فً القطاع التجاري           338,804,949الهوامش على االنتاج المحل2ً

                 -الضرائب ؼٌر المباشره

                 -االعانات

            769,520,324            1,499,194االستهالك النهائ2ً          338,804,949هامش التجارة والنقل

            763,490,440            1,473,951االستهالك العائلًا          873,942,300       1,942,094(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب              6,825,522            32,374(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              7,742,778الهوامش على االستٌرادات5

                 341,276الرسوم الكمركٌه

                  -               -الصادراتج                 -االعانات

              7,401,502هامش التجارة والنقل

            14,568,300            32,374(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                6,029,884                 25,243عند المنتج/ مخزون آخر المده د              5,487,983            23,677عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                  -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                 -           -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

            893,998,583            1,998,145(2+1)مجموع االستخدامات           893,998,583       1,998,145(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ الؾ قنٌنة: وحدة القٌاس 

المشروبات الؽازٌة: السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )تابع جدول 
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ت
القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــوارد

      199,385,854           1,329,396االستخدامات الوسٌطه 1      59,414,152           1,172,286االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               18,496                     280 الصناعات الكبٌرة      50,935,323              775,189 الصناعات الكبٌرة

              -               - الصناعات المتوسطة        8,240,329              395,091 الصناعات المتوسطة

              -               - الصناعات الصؽٌرة           238,500                  2,006 الصناعات الصؽٌرة

      199,367,358            1,329,116المستخدم فً القطاع التجاري    116,428,748الهوامش على االنتاج المحل2ً

            -الضرائب ؼٌر المباشرة

            -االعانات

      142,021,456           1,178,891االستهالك النهائ2ً    116,428,748هامش التجارة والنقل

      141,410,456           1,172,123االستهالك العائلًا    175,842,900           1,172,286(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب    124,145,376           1,335,871(سـٌؾ)االستٌرادات 4

      41,381,792الهوامش على االستٌرادات5

        6,207,269الرسوم الكمركٌة

              -               -الصادراتج            -االعانات

      35,174,523هامش التجارة والنقل

    165,527,168           1,335,871(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

             611,000                  6,768عند المنتج/ مخزون آخر المده د             37,242                     130عند المنتج/ مخزون أول المده 7

              -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ            -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

      341,407,310           2,508,287(2+1)مجموع االستخدامات          341,407,310           2,508,287(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

المٌاه المعدنٌة: السلعة 

الؾ دٌنار/ الؾ عبوه : وحدة القٌاس  ( 3 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          50,840,173                 26,442االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       267,742,176              214,537االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

            1,638,998                      965الصناعات الكبٌره       267,742,176              214,537 الصناعات الكبٌره

               649,459                      373الصناعات المتوسطه              -              -الصناعات المتوسطه

            1,698,278                   1,660الصناعات الصؽٌره              -              -الصناعات الصؽٌره

          46,853,438                 23,444المستخدم فً القطاع التجاري         88,389,244الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        534,802,045               640,430االستهالك النهائ2ً         88,389,244هامش التجارة والنقل

        534,802,045               640,430االستهالك العائلًأ       356,131,420              214,537(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب406196830              452,335*(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       -176,686,032الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج       217,305,715( - )االعانات 

         40,619,683هامش التجارة والنقل

       229,510,798              452,335(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        585,642,218               666,872(2+1)مجموع االستخدامات        585,642,218              666,872(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الدهون والزٌوت النباتٌة: السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس   ( 3 )تابع جدول 
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القٌمــــةالكمٌــــــــةاالستخدامات تالقٌمــةالكمٌـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          46,766,790الضٌاعات فً الخطوط1         90,041,302الكهرباء المولد فً محطات التولٌد1

          27,477,139دور السكن والمحالت التجارٌة2           1,618,018الكهرباء المولد فً محطات الدٌزل (زائدا)2

            7,553,790الدوائر الحكومٌة3           1,053,375االستهالك الداخلً والضٌاعات فً محطات التولٌد (ناقصا)3

            2,280,260المتجاوزون4           6,214,581االستهالك الداخلً والضٌاعات فً شبكات النقل (ناقصا)4

               709,735المستخدم فً القطاع الزراع5ً         84,391,364اجمالً الطاقة المنتجة والمعدة للبٌع (ٌساوي)5

               209,735الكهرباء المستخدم فً القطاع االنشائً العام6              -الكهرباء المولد فً القطاع االنشائً العام (زائدا)6

            5,079,709(ب+أ)الكهرباء المستخدم فً القطاع االصناعً 7                49,807الكهرباء المولد فً الصناعة التحوٌلٌة واالستخراجٌة (زائدا)7

            5,029,902الكهرباء المشتراة من الشركة الوطنٌةأ

                 49,807الكهرباء المستخدم من المولد داخل الصناعةب

8           5,635,987المستوردمن الكهرباء (زائدا)8
الكهرباء المباع من المولد من الصناعة والمشتراة فً القطاعات 

االخرى
-               

               - استخدام ؼٌر مبٌن9

          90,077,158(9+8+7+6+5+4+3+2+1)مجموع االستخدامات          90,077,158(8+7+6+5)مجموع الموارد 

ساعة / مٌكا واط : وحدة القٌاس 

الكهرباء: السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )جدول 

 2017كمٌة وقٌمة الموارد واالستخدامات للسلع الصناعٌة األخرى حسب نوع السلعة لسنة 
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القٌمـــــــــــةالكمٌــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        107,172,266االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         23,510,644االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

          20,792,347 الصناعات الكبٌرة         17,318,767 الصناعات الكبٌرة

               776,207 الصناعات المتوسطة                37,525 الصناعات المتوسطة

          85,603,712 الصناعات الصؽٌرة           6,154,352 الصناعات الصؽٌرة

           4,702,129الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               120,482االستهالك النهائ2ً           4,702,129هامش التجارة والنقل

               -االستهالك العائلًا         28,212,773(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب         58,577,759(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         20,502,216الهوامش على االستٌرادات5

           2,928,888الرسوم الكمركٌه

                 96,045الصادراتج              -االعانات

         17,573,328هامش التجارة والنقل

         79,079,975(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 24,437عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        107,292,748(2+1)مجموع االستخدامات        107,292,748(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

المنتجات الورقٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              498,103                24,677االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة              498,103                24,677 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

               -               -المستخدم فً القطاع التجاري              291,561الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        546,321,567          17,132,253االستهالك النهائ2ً              291,561هامش التجارة والنقل

        541,939,872          16,935,621االستهالك العائلًا              789,664                24,677(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب       253,169,820         16,877,988(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       287,644,581الهوامش على االستٌرادات5

         12,658,491الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

       274,986,090هامش التجارة والنقل

       540,814,401         16,877,988(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            4,381,695               196,632عند المنتج/ مخزون آخر المده د           4,717,502              229,588عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـــ              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        546,321,567          17,132,253(2+1)مجموع االستخدامات        546,321,567         17,132,253(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

البطانٌات بكافة انواعها : السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            4,097,424االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              833,129االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

            3,803,214 الصناعات الكبٌرة              547,759 الصناعات الكبٌرة

               - الصناعات المتوسطة              - الصناعات المتوسطة

               294,210 الصناعات الصؽٌرة              285,370 الصناعات الصؽٌرة

                83,313الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

            3,011,528االستهالك النهائ2ً                83,313هامش التجارة والنقل

               -االستهالك العائلًأ              916,442(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -االستهالك الحكومًب           4,025,131(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           2,167,379الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

            3,011,528الصادراتج              -االعانات

           2,167,379هامش التجارة والنقل

           6,192,510(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

            7,108,952(2+1)مجموع االستخدامات            7,108,952(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الجلود المدبوؼة: السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )تابع جدول 

51



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        128,038,985االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               113,511 الصناعات الكبٌرة              - الصناعات الكبٌرة

                 49,614 الصناعات المتوسطة              - الصناعات المتوسطة

        127,875,860 الصناعات الصؽٌرة              - الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               -االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -االستهالك العائلًأ              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -االستهالك الحكومًب       102,431,188(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         25,607,797الهوامش على االستٌرادات5

           5,121,559الرسوم الكمركٌه  

               -الصادراتج              -االعانات

         20,486,238هامش التجارة والنقل

       128,038,985(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        128,038,985(2+1)مجموع االستخدامات        128,038,985(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الخشب المصنع: السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )تابع جدول 

52



الكمٌــــــــــةالكمٌــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1             455,513                    140االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌرة             455,513                    140الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

             109,387الهوامش على االنتاج المحل2ً

                    130الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

       825,447,035              204,582االستهالك النهائً 2             109,257هامش التجارة والنقل

       825,407,670              204,562االستهالك العائلً أ             564,900                    140( 2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب      289,637,634             204,402* (سـٌؾ)االستٌرادات 4

      535,076,233الهوامش على االستٌرادات5

        14,481,882الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

      520,594,351هامش التجارة والنقل

      824,713,867             204,402(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري 6

                39,365                       20عند المنتج/ مخزون آخر المدة د             168,268                      40عند المنتج / مخزن اول المدة 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

       825,447,035              204,582(2+1)مجموع االستخدامات       825,447,035             204,582(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

صابون التوالٌت بكافة انواعة : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن :                                              وحدة القٌاس ( 4 )تابع جدول 

53



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 31,110                        40االستخدامات الوسٌـــــــــــطة1           2,267,038                  1,310االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                   1,950                         1الصناعات الكبٌرة           2,267,038                  1,310الصناعات الكبٌرة

                 28,800                        38الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

                      360                         1الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              156,462الهوامش على االنتاج المحل2ً

                     200الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

     1,098,833,065               807,309االستهالك النهائ2ً              156,262هامش التجارة والنقل

     1,098,571,620               807,105االستهالك العائلًا           2,423,500                  1,310(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب       646,306,938              805,869 *(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       449,875,618الهوامش على االستٌرادات5

         32,315,347الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

       417,560,271هامش التجارة والنقل

    1,096,182,556              805,869(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               261,445                      204عند المنتج/ مخزون آخر المده د              258,119                     170عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     1,098,864,175               807,349(2+1)مجموع االستخدامات     1,098,864,175              807,349(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

مساحٌق الؽسٌل والمنظفات: السلعــــــــــة 

( 4 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              402,900                34,000االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌرة              402,900                34,000الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              175,100الهوامش على االنتاج المحل2ً

                       70الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

            2,549,003               151,488االستهالك النهائ2ً              175,030هامش التجارة والنقل

            2,489,687               146,545االستهالك العائلًا              578,000                34,000(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب           1,571,014              112,215(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              336,641الهوامش على االستٌرادات5

                78,551الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

              258,090هامش التجارة والنقل

           1,907,655              112,215(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 59,316                   4,943عند المنتج/ مخزون آخر المده د                63,348                  5,273عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

            2,549,003               151,488(2+1)مجموع االستخدامات            2,549,003              151,488(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ كؽم : وحدة القٌاس 

معجون االسنان: السلعــــــــــــــــــة

( 4 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          58,912,749               106,533االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         10,704,450                24,551االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

          11,303,464                 21,344الصناعات الكبٌرة         10,704,450                24,551الصناعات الكبٌرة

               182,148                      104الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

                 20,928                        38الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

          47,406,209                 85,047المستخدم فً  القطاع الزراعً           2,872,253الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               -               -االستهالك النهائ2ً           2,872,253هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا         13,576,703                24,551(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب         30,743,411                81,982(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         14,592,635الهوامش على االستٌرادات5

           1,537,171الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         13,055,464هامش التجارة والنقل

         45,336,046                81,982(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          58,912,749               106,533(2+1)مجموع االستخدامات          58,912,749              106,533(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

(المركبة)االسمده الكٌمٌاوٌة : السلعـــة 

( 4 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        164,885,508               341,976االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         94,189,050              209,309االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                 78,703                      187الصناعات الكبٌرة         94,189,050              209,309الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               176,384                        32الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

        164,630,421               341,757المستخدم فً  القطاع الزراعً           7,535,124الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          11,284,650                 25,077االستهالك النهائ2ً           7,535,124هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا       101,724,174              209,309(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب         39,831,435                96,144(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           6,894,549الهوامش على االستٌرادات5

           1,991,572الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

           4,902,977هامش التجارة والنقل

         46,725,984                96,144(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

          11,284,650                 25,077عند المنتج/ مخزون آخر المده د         27,720,000                61,600عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        176,170,158               367,053(2+1)مجموع االستخدامات        176,170,158              367,053(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الٌورٌا/ االسمده الكٌمٌاوٌة النتروجٌنٌة : السلعــــــــــة 

( 4 )تابع جدول 

57



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌــــــــطه1           1,598,128                  9,618االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌرة           1,598,128                  9,618الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

                85,022الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        124,334,049            1,798,191االستهالك النهائ2ً                85,022هامش التجارة والنقل

        122,763,568            1,781,496االستهالك العائلًأ           1,683,150                  9,618(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب         97,206,881           1,767,398(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         24,743,581الهوامش على االستٌرادات5

           4,860,344الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         19,883,237هامش التجارة والنقل

       121,950,462           1,767,398(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            1,570,481                 16,695عند المنتج/ مخزون آخر المده د              700,437                21,175عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        124,334,049            1,798,191(2+1)مجموع االستخدامات        124,334,049           1,798,191(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

اطارات السٌارات بانواعها : السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )تابع جدول 

58



القٌمـــــــــةالكمٌــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          51,509,000                   2,711االستخدامات الوسٌطه 1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

ــــالصناعات الكبٌرة              -              -الصناعات الكبٌرة

ــــالصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

ــــالصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

          51,429,881                   2,706المستخدم فً القطاع الزراعً              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

                 79,119                         5المستخدم فً البناء والتشٌد              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               -               -االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب         35,435,349                  2,711(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         16,073,651الهوامش على االستٌرادات5

           1,771,767الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         14,301,884هامش التجارة والنقل

         51,509,000                  2,711(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          51,509,000                   2,711(2+1)مجموع االستخدامات          51,509,000                  2,711(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

المبٌدات: السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )تابع جدول 

59



القٌمــــــــــةالكمٌــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        120,009,753          22,383,320االستخدامات الوسٌطه 1           7,558,153           3,442,786االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                   1,050                      945الصناعات الكبٌرة           7,329,569           3,243,382الصناعات الكبٌرة

                      850                      765الصناعات المتوسطة              142,184                91,404الصناعات المتوسطة

                   6,709                   2,228الصناعات الصؽٌرة                86,400              108,000الصناعات الصؽٌرة

        120,001,144          22,379,382المستخدم فً البناء والتشٌٌد           8,278,663الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               -               -االستهالك النهائ2ً           8,278,663هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا         15,836,816           3,442,786(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب         77,618,667         18,940,534(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         26,554,270الهوامش على االستٌرادات5

           3,880,933الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         22,673,337هامش التجارة والنقل

       104,172,937         18,940,534(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        120,009,753          22,383,320(2+1)مجموع االستخدامات        120,009,753         22,383,320(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ لتر: وحدة القٌاس 

اصباغ البنتالٌت: السلعــــــــــــــــــة

( 4 )تابع جدول 

60



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌطه 1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌرة              -              -الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          39,553,588        158,214,351االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

          39,553,588        158,214,351االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب         25,709,832       158,214,351(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         13,843,756الهوامش على االستٌرادات5

           1,285,492الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         12,558,264هامش التجارة والنقل

         39,553,588       158,214,351(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده دــــعند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـــــمخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          39,553,588        158,214,351(2+1)مجموع االستخدامات          39,553,588       158,214,351(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس 

البطارٌات الجافة:السلعــــــــــــــــــة

( 4 )تابع جدول 

61



القٌمــــــــــةالكمٌــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        128,786,640          25,757,328االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌرة              -              -الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

        128,786,640          25,757,328نشاط النقل واالنشطة االقتصادٌة االخرى              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              - االعانات

               240,972               775,285االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب       103,051,035         25,843,808(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         25,762,759الهوامش على االستٌرادات5

           5,152,552الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         20,610,207هامش التجارة والنقل

       128,813,794         25,843,808(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               240,972               775,285عند المنتج/ مخزون آخر المده د              213,818              688,805عند المنتج\ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        129,027,612          26,532,613(2+1)مجموع االستخدامات        129,027,612         26,532,613(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

شمعات القدح: السلعــــــــــــــــــة

( 4 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               676,213                 15,334االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           2,095,848                38,812االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               676,213                 15,334الصناعات الكبٌرة           2,095,848                38,812الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              504,556الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

            9,309,565               156,479المستخدم النهائ2ً              504,556هامش التجارة والنقل

            3,391,921                 46,893المستخدم فً القطاع العائلًا           2,600,404                38,812(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -المستخدم القطاع الحكومًب              873,407                15,640(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              174,473الهوامش على االستٌرادات5

                43,670الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

              130,803هامش التجارة والنقل

           1,047,880                15,640(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            5,917,644               109,586عند المنتج/  مخزون آخر المده د           6,337,494              117,361عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامه              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

            9,985,778               171,813(2+1)مجموع االستخدامات            9,985,778              171,813(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / عدد : وحدة القٌاس 

المقاٌٌس الكهربائٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌطه 1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               -الصناعات الكبٌرة              -              -الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        349,287,371        158,766,987المستخدم النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        349,287,371        158,766,987المستخدم فً القطاع العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

المستخدم القطاع الحكومًب       254,027,179       158,766,987(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         95,260,192الهوامش على االستٌرادات5

         12,701,359الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتجــاالعانات

         82,558,833هامش التجارة والنقل

       349,287,371       158,766,987(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        349,287,371        158,766,987(2+1)مجموع االستخدامات        349,287,371       158,766,987(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد:وحدة القٌاس 

المصابٌح الوهاجة: السلعة 

( 4 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

              -             -االستخدامات الوسٌطه 1               -            -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

              -             -الصناعات الكبٌرة               -            -الصناعات الكبٌرة

              -             -الصناعات المتوسطة               -            -الصناعات المتوسطة

              -             - الصناعات الصؽٌرة               -            - الصناعات الصؽٌرة

               -الهوامش على االنتاج المحل2ً

               -الضرائب ؼٌر المباشره

               -االعانات

   5,364,241,644         3,904,106المستخدم النهائ2ً               -هامش التجارة والنقل

   5,364,241,644         3,904,106المستخدم فً القطاع العائلًا               -            -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

المستخدم القطاع الحكومًب     4,023,181,233        3,904,106(سـٌؾ)االستٌرادات 4

     1,341,060,411الهوامش على االستٌرادات5

        201,159,062الرسوم الكمركٌه

              -             -الصادراتجــاالعانات

     1,139,901,349هامش التجارة والنقل

     5,364,241,644        3,904,106(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

              -             -عند المنتج/ مخزون آخر المده د               -            -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

              -             -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ               -            -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

   5,364,241,644         3,904,106(2+1)مجموع االستخدامات      5,364,241,644        3,904,106(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس  ( 4 )تابع جدول 

مصابٌح الفلورسنت : السلعة 
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القٌمـــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

       12,317,208              64,488االستخدامات الوسٌطه 1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 43,200                      320الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               312,800                   1,854الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

            2,702,902                 17,781 الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

                 79,690                      471قطاع عام\البناء والتشٌٌد

            9,178,616                 44,062قطاع خاص\البناء والتشٌٌد              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               -               -االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب           9,888,497                64,488(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           2,428,711الهوامش على االستٌرادات5

              494,425الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتجــاالعانات

           1,934,286هامش التجارة والنقل

         12,317,208                64,488(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د           -           -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العامهـ           -           -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          12,317,208                 64,488(2+1)مجموع االستخدامات          12,317,208                64,488(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

السمنت االبٌض: السلعــــــة 

 2017كمٌة وقٌمة الموارد واالستخدامات للسلع الصناعٌة االنشائٌة حسب نوع السلعة لسنة 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس   ( 5 )جدول 
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القٌمـــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        319,993,525            3,074,912االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       200,767,857           2,391,357االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            3,765,911                 40,027 الصناعات الكبٌرة       200,767,857           2,391,357 الصناعات الكبٌرة

            5,559,474                 64,776الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

          51,507,288               525,741الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

          14,736,015               125,314قطاع عام\ البناء والتشٌٌد

        244,424,837            2,319,054قطاع خاص\ البناء والتشٌٌد         47,933,271الهوامش على االنتاج المحل2ً

              420,308الضرائب ؼٌر المباشرة

              -االعانات

            3,065,482                 38,408االستهالك النهائ2ً         47,512,963هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا       248,701,128           2,391,357(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب         60,697,609              691,938(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         11,263,943الهوامش على االستٌرادات5

           3,034,880الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

           8,229,063هامش التجارة والنقل

         71,961,552              691,938(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            3,065,482                 38,408عند المنتج/ مخزون آخر المده د           2,396,327                30,025عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        323,059,007            3,113,320(2+1)مجموع االستخدامات        323,059,007           3,113,320(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس  ( 5 )تابع جدول 

السمنت العادي والمقاوم: السلعــــــة 
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القٌمــــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          590,050,367            3,779,824االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       368,017,166           3,636,706االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                 -               - الصناعات الكبٌرة       356,503,736           3,541,367 الصناعات الكبٌرة

                 -               -الصناعات المتوسطة         11,376,000                94,800الصناعات المتوسطة

                 -               -الصناعات الصؽٌرة              137,430                     539الصناعات الصؽٌرة

              6,536,778                 35,804قطاع عام\البناء والتشٌٌد

          583,513,589            3,744,020قطاع خاص\البناء والتشٌٌد       195,672,264الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

              2,182,049                 20,220االستهالك النهائ2ً       195,672,264هامش التجارة والنقل

                 -               -االستهالك العائلًأ       563,689,430           3,636,706(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                 -               -االستهالك الحكومًب         23,815,156              141,757(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           2,409,889الهوامش على االستٌرادات5

           1,190,758الرسوم الكمركٌه

                 -               -الصادراتج              -االعانات

           1,219,131هامش التجارة والنقل

         26,225,045              141,757(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

              2,182,049                 20,220عند المنتج/ مخزون آخر المده د           2,317,941                21,581عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                 -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          592,232,416            3,800,044(2+1)مجموع االستخدامات        592,232,416           3,800,044(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد بااللؾ : وحدة القٌاس 

الطابوق: السلعــــــــــــــــــة 

( 5 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        74,643,879               688,556االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         10,342,410              370,069االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               26,000                      650الصناعات الكبٌره               -              - الصناعات الكبٌره

             150,778                   3,673الصناعات المتوسطه           1,371,000                57,276الصناعات المتوسطه

          2,223,030               213,133الصناعات الصؽٌره           8,971,410              312,793الصناعات الصؽٌره

             304,132                   4,474قطاع عام/ البناء والتشٌٌد 

        71,939,939               466,626قطاع خاص/ البناء والتشٌٌد           19,263,110الهوامش على االنتاج المحل2ً

               -الضرائب ؼٌر المباشره

               -االعانات

              -               -االستهالك النهائ2ً          19,263,110هامش التجارة والنقل

              -               -االستهالك العائلًا         29,605,520              370,069(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

              -               -االستهالك الحكومًب         29,619,291              318,487(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         15,419,068الهوامش على االستٌرادات5

           1,480,965الرسوم الكمركٌه

              -               -الصادراتج               -االعانات

         13,938,103هامش التجارة والنقل

         45,038,359              318,487(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

              -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د               -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

              -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ               -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        74,643,879               688,556(2+1)مجموع االستخدامات          74,643,879              688,556(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الجص بؤنواعة: السلعـــــــــــة 

( 5 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          95,287,100االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           13,861,272االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               - الصناعات الكبٌرة             1,071,000 الصناعات الكبٌرة

               -الصناعات المتوسطة             3,513,700الصناعات المتوسطة

               -الصناعات الصؽٌرة             9,276,572الصناعات الصؽٌرة

            4,198,912قطاع عام\ البناء والتشٌٌد

          91,088,188قطاع خاص\البناء والتشٌٌد             3,465,318الهوامش على االنتاج المحل2ً

                -الضرائب ؼٌر المباشره

                -االعانات

               -االستهالك النهائ2ً             3,465,318هامش التجارة والنقل

               -االستهالك العائلًا           17,326,590(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -االستهالك الحكومًب           62,368,408(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           15,592,102الهوامش على االستٌرادات5

             3,118,420الرسوم الكمركٌه

               -الصادراتج                -االعانات

           12,473,682هامش التجارة والنقل

           77,960,510(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -عند المنتج\ مخزون آخر المده د             -عند المنتج\ مخزون أول المده 7

               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ             -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          95,287,100(2+1)مجموع االستخدامات            95,287,100(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الكاشً والموزائٌك: السلعــــــــــــــــــة 

( 5 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          80,225,571            1,059,053االستخدامات الوسٌطه 1         61,031,388           1,015,373االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة         60,947,388           1,015,133 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة                84,000                     240 الصناعات الصؽٌرة

          80,225,571            1,059,053قطاع عام / البناء والتشٌٌد 

         12,206,278الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          20,137,275               202,875المستخدم النهائ2ً         12,206,278هامش التجارة والنقل

               -               -المستخدم فً القطاع العائلًا         73,237,666           1,015,373(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -المستخدم القطاع الحكومًب           5,623,814                93,730(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           1,124,763الهوامش على االستٌرادات5

              281,191الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

              843,572هامش التجارة والنقل

           6,748,577                93,730(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

          20,137,275               202,875عند المنتج/ مخزون آخر المده د         20,376,603              152,825عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        100,362,846            1,261,928(2+1)مجموع االستخدامات        100,362,846           1,261,928(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

االسفلت الكونكرٌتً: السلعة 

( 5 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 325,578,771                  500,121االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                  -                 -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                     4,639,227                      7,126الصناعات الكبٌره                  -                 - الصناعات الكبٌره

                      -                  -الصناعات المتوسطه                  -                 -الصناعات المتوسطه

                     4,623,308                      7,102الصناعات الصؽٌره                  -                 -الصناعات الصؽٌره

                   34,171,215                    42,749قطاع عام/البناء والتشٌد                   -الهوامش على االنتاج المحل2ً

                 282,145,021                  443,144قطاع خاص/البناء والتشٌد                   -الضرائب ؼٌر المباشره

                  -االعانات

                      -                  -االستهالك النهائ2ً                  -هامش التجارة والنقل

                      -                  -االستهالك العائلًأ                  -                 -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                      -                  -االستهالك الحكومًب            278,900,169                 500,121(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              46,678,602الهوامش على االستٌرادات5

                2,333,930الرسوم الكمركٌه  

                      -                  -الصادراتج                  -االعانات

              44,344,672هامش التجارة والنقل

            325,578,771                 500,121(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                      -                  -عند المنتج/ مخزون آخر المده د                  -                 -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                      -                  -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                  -                 -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

                 325,578,771                  500,121(2+1)مجموع االستخدامات             325,578,771                 500,121(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

شٌش الحدٌد: السلعــــــــــــــــــة 

طن  الؾ دٌنار: وحدة القٌاس  ( 5 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

     4,339,771,897االستخدامات الوسٌطه 1       407,893,166االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

          19,552,049 الصناعات الكبٌرة         10,407,953 الصناعات الكبٌرة

                 78,795الصناعات المتوسطة              -الصناعات المتوسطة

        150,023,031الصناعات الصؽٌرة       397,485,213الصناعات الصؽٌرة

          16,925,707قطاع عام\البناء والتشٌٌد       101,973,292الهوامش على االنتاج المحل2ً

     4,153,192,315قطاع خاص\البناء والتشٌٌد              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

            1,441,554االستهالك النهائ2ً       101,973,292هامش التجارة والنقل

               -االستهالك العائلًا       509,866,458(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -االستهالك الحكومًب    3,063,875,108(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       765,968,777الهوامش على االستٌرادات5

       153,193,755الرسوم الكمركٌه

               -الصادراتج              -االعانات

       612,775,022هامش التجارة والنقل

    3,829,843,885(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            1,441,554عند المنتج/ مخزون آخر المده د           1,503,108عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     4,341,213,451(2+1)مجموع االستخدامات     4,341,213,451(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الحدٌد بؤنواعة: السلعــــــــــــــــــة 

( 5 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

     1,585,894,910االستخدامات الوسٌطه 1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                      160 الصناعات الكبٌرة              - الصناعات الكبٌرة

                      300الصناعات المتوسطة              -الصناعات المتوسطة

               400,576الصناعات الصؽٌرة              -الصناعات الصؽٌرة

               219,279قطاع عام\البناء والتشٌٌد

     1,585,274,595قطاع خاص\البناء والتشٌٌد              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               -االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -االستهالك العائلًا              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -االستهالك الحكومًب    1,189,421,182(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       396,473,728الهوامش على االستٌرادات5

         59,471,059الرسوم الكمركٌه

               -الصادراتجــاالعانات

       337,002,669هامش التجارة والنقل

    1,585,894,910(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د                     -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                     -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     1,585,894,910(2+1)مجموع االستخدامات     1,585,894,910(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الزجاج : السلعــــــــــــــــــة 

( 5 )تابع جدول 

75



القٌمـــــةالكمٌـــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌطة1         54,000,000                  1,800االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة         54,000,000                  1,800 الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

           9,000,000الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        117,310,000                   3,464االستهالك النهائ2ً           9,000,000هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا         63,000,000                  1,800(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

          95,470,000                   2,736اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         28,513,008                     878(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           2,216,992الهوامش على االستٌرادات5

           1,425,650الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

              791,342هامش التجارة والنقل

         30,730,000                     878(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

          21,840,000                      728عند المنتج/ مخزون آخر المده د         23,580,000                     786عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        117,310,000                   3,464(2+1)مجموع االستخدامات        117,310,000                  3,464(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

الساحبات والجرارات الزراعٌة: السلعة 

 2017كمٌة وقٌمة الموارد واالستخدامات للسلع االنتاجٌة حسب نوع السلعة لسنة 

( 6 )تابع جدول 

77



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                   1,320االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                  2,250االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               - الصناعات الكبٌرة                  2,250 الصناعات الكبٌرة

               -الصناعات المتوسطة              -الصناعات المتوسطة

                   1,320الصناعات الصؽٌرة              -الصناعات الصؽٌرة

الهوامش على االنتاج المحل2ً

الضرائب ؼٌر المباشره

االعانات

               337,915االستهالك النهائ2ًهامش التجارة والنقل

               -االستهالك العائلًا                  2,250(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               337,153اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب              336,011(سـٌؾ)االستٌرادات 4

الهوامش على االستٌرادات5

الرسوم الكمركٌه

               -الصادراتجاالعانات

هامش التجارة والنقل

              336,011(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                      762عند المنتج/  مخزون آخر المده د                     974عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

               339,235(2+1)مجموع االستخدامات               339,235(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

عدد : وحدة القٌاس 

المكائن واالالت الزراعٌة : السلعــــــــــــــــــة 

( 6 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                85,551                    812االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة                85,551                    812 الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

                89,841الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        232,670,054           1,158,920االستهالك النهائ2ً                89,841هامش التجارة والنقل

        232,641,947           1,158,753االستهالك العائلًا              175,392                    812(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب       163,217,793          1,157,573*(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         69,180,130الهوامش على االستٌرادات5

           8,160,890الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         61,019,240هامش التجارة والنقل

       232,397,923          1,157,573(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 28,107                     167عند المنتج/ مخزون آخر المده د                96,739                    535عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        232,670,054           1,158,920(2+1)مجموع االستخدامات        232,670,054          1,158,920(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

مبردات الهواء بكافة احجامها: السلعــــــــــــــــــة 

 2017كمٌة وقٌمة الموارد واالستخدامات للسلع شبه المعمرة حسب نوع السلعة لسنة 

( 7 )جدول 

80



القٌمــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌطه 1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        503,611,878               846,781االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        503,611,878               846,781االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب       377,708,908              846,781(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       125,902,970الهوامش على االستٌرادات5

         18,885,445الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

       107,017,525هامش التجارة والنقل

       503,611,878              846,781(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        503,611,878               846,781(2+1)مجموع االستخدامات        503,611,878              846,781(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / عدد : وحدة القٌاس 

(بكافة االحجام)مكٌفات الهواء : السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطة1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        308,406,408               891,348االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        308,406,408               891,348االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب       172,921,512              891,348 *(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       135,484,896الهوامش على االستٌرادات5

           8,646,076الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

       126,838,820هامش التجارة والنقل

       308,406,408              891,348(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        308,406,408               891,348(2+1)مجموع االستخدامات        308,406,408              891,348(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

الطباخات الؽازٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        463,500,960               891,348االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        463,500,960               891,348االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب       298,601,580              891,348(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       164,899,380الهوامش على االستٌرادات5

         14,930,079الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتجــاالعانات

       149,969,301هامش التجارة والنقل

       463,500,960              891,348(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        463,500,960               891,348(2+1)مجموع االستخدامات        463,500,960              891,348(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

الثالجات الكهربائٌة بكافة احجامها: السلعــــة 

( 7 )تابع جدول 

83



القٌمــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

الهوامش على االنتاج المحل2ً

الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        170,247,555               445,674االستهالك النهائ2ًهامش التجارة والنقل

        170,247,555               445,674االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         93,145,866              445,674(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         77,101,689الهوامش على االستٌرادات5

           4,657,293الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         72,444,396هامش التجارة والنقل

       170,247,555              445,674(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        170,247,555               445,674(2+1)مجموع االستخدامات        170,247,555              445,674(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

المجمدات بكافة احجامها: السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )تابع جدول 

84



االستخدامات تالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

        112,309,960               802,214االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        112,309,960               802,214االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         84,232,470              802,214(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         28,077,490الهوامش على االستٌرادات5

           4,211,624الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         23,865,866هامش التجارة والنقل

       112,309,960              802,214(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/  مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        112,309,960               802,214(2+1)مجموع االستخدامات        112,309,960              802,214(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

المدافئ النفطٌة : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ عدد :                             وحدة القٌاس ( 7 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          44,567,104            1,337,039االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

          44,566,800            1,337,023االستهالك العائلًأ              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         16,044,420           1,337,035(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         28,522,608الهوامش على االستٌرادات5

              802,221الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

         27,720,387هامش التجارة والنقل

         44,567,028           1,337,035(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                      304                        16عند المنتج/ مخزون آخر المده د                       76                        4عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          44,567,104            1,337,039(2+1)مجموع االستخدامات          44,567,104           1,337,039(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

المراوح السقفٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          21,392,352               891,348االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

          21,392,352               891,348االستهالك العائلًأ              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         11,587,524              891,348(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           9,804,828الهوامش على االستٌرادات5

              579,376الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

           9,225,452هامش التجارة والنقل

         21,392,352              891,348(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -               -عند المنتج/ مخزون آخر المده د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          21,392,352               891,348(2+1)مجموع االستخدامات          21,392,352              891,348(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

المكواة الكهربائٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )تابع جدول 

87



القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

             60,255,156            1,158,753االستخدامات الوسٌطه 1                  8,975                     214االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 -               - الصناعات الكبٌرة                  8,975                     214 الصناعات الكبٌرة

                 -               -الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

                 -               -الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

             60,255,156            1,158,753المستخدم فً القطاع الصناعً 

                  2,153الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -االعانات

                   94,905                   2,148االستهالك النهائ2ً                  2,153هامش التجارة والنقل

                 -               -االستهالك العائلًا                11,128                     214(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                 -               -االستهالك الحكومًب         45,180,313           1,158,449(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         15,060,105الهوامش على االستٌرادات5

           2,259,016الرسوم الكمركٌة

                 -               -الصادراتج              -االعانات

         12,801,089هامش التجارة والنقل

         60,240,418           1,158,449(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                   94,905                   2,148عند المنتج/ مخزون آخر المده د                98,515                  2,238عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                 -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

             60,350,061            1,160,901(2+1)مجموع االستخدامات          60,350,061           1,160,901(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

محركات مبردات الهواء: السلعة 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس ( 7 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــةالكمٌــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                   1,700                      400االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                   1,700                      400 الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               453,178                 48,894االستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

                 43,615                   3,387االستهالك العائلًا              -              -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب                15,444                  1,404(سـٌؾ)االستٌرادات 4

               -               -تكوٌن راس المال الثابت                  8,424الهوامش على االستٌرادات5

                     772الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

                  7,652هامش التجارة والنقل

                23,868                  1,404(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               409,563                 45,507عند المنتج/  مخزون آخر المده د              431,010                47,890عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

               454,878                 49,294(2+1)مجموع االستخدامات               454,878                49,294(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / عدد : وحدة القٌاس 

مضخات ماء لمبردات الهواء: السلعــــــــــــــــــه 

( 7 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                  -                  -االستخدامات الوسٌطه 1                 -                -االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                  -                  - الصناعات الكبٌرة                 -                - الصناعات الكبٌرة

                  -                  - الصناعات المتوسطة                 -                - الصناعات المتوسطة

                  -                  - الصناعات الصؽٌرة                 -                - الصناعات الصؽٌرة

                 -الهوامش على االنتاج المحل2ً

                 -الضرائب ؼٌر المباشرة

                 -االعانات

            335,097,769                   623,944االستهالك النهائ2ً                 -هامش التجارة والنقل

            335,097,769                   623,944االستهالك العائلًا                 -                -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اجمالً تكوٌن راس المالب          268,078,215                623,944(سـٌؾ)االستٌرادات 4

            67,019,554الهوامش على االستٌرادات5

            13,403,911الرسوم الكمركٌة

                  -                  -الصادراتج                 -االعانات

            53,615,643هامش التجارة والنقل

          335,097,769                623,944(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                  -                  -عند المنتج/ مخزون آخر المده د                 -                -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                  -                  -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                 -                -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

            335,097,769                   623,944(2+1)مجموع االستخدامات           335,097,769                623,944(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الحاسبات بكافة انواعها : السلعة 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس ( 7 )تابع جدول 

90



القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                  -               -االستخدامات الوسٌطه 1                   272,160                  1,107االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                  -               - الصناعات الكبٌرة                   272,160                  1,107 الصناعات الكبٌرة

                  -               - الصناعات المتوسطة                  -              - الصناعات المتوسطة

                  -               - الصناعات الصؽٌرة                  -              - الصناعات الصؽٌرة

                  -               -المستخدم فً القطاع التجاري

                   170,640الهوامش على االنتاج المحل2ً

                  -الضرائب ؼٌر المباشرة

                  -االعانات

            660,192,900            1,650,978االستهالك النهائ2ً                   170,640هامش التجارة والنقل

            659,598,000            1,648,995االستهالك العائلًا                   442,800                  1,107(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                  -               -االستهالك الحكومًب            298,145,553           1,647,213(سـٌؾ)االستٌرادات 4

            360,502,263الهوامش على االستٌرادات5

              14,907,278الرسوم الكمركٌة

                  -               -الصادراتج                  -االعانات

            345,594,985هامش التجارة والنقل

            658,647,816           1,647,213(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                   594,900                   1,983عند المنتج/ مخزون آخر المده د                1,102,284                  2,658عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                  -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                  -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

            660,192,900            1,650,978(2+1)مجموع االستخدامات             660,192,900           1,650,978(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

التلفزٌونات بكافة احجامها: السلعة 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس ( 7 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                     -                  -االستخدامات الوسٌطه 1                -                -االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                     -                  - الصناعات الكبٌرة                -                - الصناعات الكبٌرة

                     -                  - الصناعات المتوسطة                -                - الصناعات المتوسطة

                     -                  - الصناعات الصؽٌرة                -                - الصناعات الصؽٌرة

                -الهوامش على االنتاج المحل2ً

                -الضرائب ؼٌر المباشرة

                -االعانات

            1,204,640,604               5,348,091االستهالك النهائ2ً                -هامش التجارة والنقل

            1,204,640,604               5,348,091االستهالك العائلًا                -                -(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                     -                  -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         963,712,483             5,348,091(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         240,928,121الهوامش على االستٌرادات5

           48,185,624الرسوم الكمركٌة

                     -                  -الصادراتج                -االعانات

         192,742,497هامش التجارة والنقل

      1,204,640,604             5,348,091(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                     -                  -عند المنتج/ مخزون آخر المده د                -                -عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                     -                  -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـمخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

            1,204,640,604               5,348,091(2+1)مجموع االستخدامات       1,204,640,604             5,348,091(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

اجهزة موباٌل :السلعة 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس ( 7 )تابع جدول 
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  مجموع المنتجات النفطية–ح 
 



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

             1,301,939,305                  239,075االستخدامات الوسٌطه 1             20,630,249,169               1,631,185االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

             20,630,249,169               1,631,185 الصناعات الكبٌرة

             1,066,937,340                  194,910النفط الخام المجهز للمصافً 

                235,001,965                    44,165النفط الخام المجهز للكهرباء

             61,618,919,342الهوامش على االنتاج المحل2ً

                  632,175,507الضرائب ؼٌر المباشرة والرسوم ا

                       -االعاناتب

           80,947,229,206               1,392,110االستهالك النهائ2ً             60,986,743,835هامش التجارة والنقلج

ا

             82,249,168,511               1,631,185االنتاج  بسعر المشتري 3

           80,893,365,633               1,387,851الصادراتب

                  53,863,573                      4,259عند المنتج/ مخزون آخر المده د                       -                 -عند المنتج/ مخزون أول المده 4

           82,249,168,511               1,631,185(2+1)مجموع االستخدامات              82,249,168,511               1,631,185(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

 2017كمٌة وقٌمة الموارد واالستخدامات لسلع النفط الخام والمنتجات النفطٌة حسب نوع السلعة لسنة 

النفط الخام : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ الؾ برمٌل : وحدة القٌاس ( 8 )جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          30,026,506               122,510االستخدامات الوسٌطه 1       139,542,399           1,691,477االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

            2,103,000                 35,050 الصناعات الكبٌرة       139,542,399           1,691,477 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

          27,923,506                 87,460 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

       114,179,151الهوامش على االنتاج المحل2ً

ــالضرائب ؼٌر المباشره

ــاالعانات

        504,842,577            3,446,355االستهالك النهائ2ً       114,179,151هامش التجارة والنقل

        498,392,398            3,403,159االستهالك العائلًا       253,721,550           1,691,477(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب       334,852,907           1,848,214(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         -57,620,807الهوامش على االستٌرادات5

ــالرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج         91,106,089(-)االعانات 

         33,485,291هامش التجارة والنقل

       277,232,100           1,848,214(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            3,424,359                 25,077عند المنتج/ مخزون آخر المده د           1,610,481                13,909عند المنتج/ مخزون أول المده 7

            3,025,820                 18,119مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ           2,304,952                15,265مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        534,869,083            3,568,865(2+1)مجموع االستخدامات        534,869,083           3,568,865(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

النفط االبٌض : السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )جدول 

95



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

   2,877,534,000        6,394,520االستخدامات الوسٌطة1       287,046,180        1,898,122االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

   2,877,534,000        6,394,520المستخدم فً القطاعات االقتصادٌة     1,606,186,102        6,659,796(سـٌؾ)االستٌرادات 2

              -            -المستخدم فً القطاع التجاري     1,893,232,282        8,557,918 (2+1)االنتاج المحلً والمستورد 3

    2,178,233,429الهوامش على االنتاج المحلً والمستورد 4

              -الضرائب ؼٌر المباشره والرسوم أ

              -االعاناتب

   1,208,460,354        2,224,186االستهالك النهائ2ً    2,178,233,429هامش التجارة والنقلج

   1,197,640,950        2,177,529االستهالك العائلًا

االستهالك الحكومًب

    4,071,465,711        8,557,918االنتاج المحلً والمستورد بسعر المشتري 5

              -            -الصادراتج

          5,590,315             27,982عند المنتج/ مخزون آخر المده د         10,637,654             46,892عند المنتج/ مخزون أول المده 6

          5,229,089             18,675مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ           3,890,989             13,896مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام7

   4,085,994,354        8,618,706(2+1)مجموع االستخدامات     4,085,994,354        8,618,706(7+6+5)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / طن : وحدة القٌاس 

البنزٌن: السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــةالكمٌـــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               486,460االستخدامات الوسٌطه 1              132,821االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

                      222 الصناعات الكبٌرة              132,821 الصناعات الكبٌرة

               - الصناعات المتوسطة              - الصناعات المتوسطة

                      217 الصناعات الصؽٌرة              - الصناعات الصؽٌرة

                      539قطاع عام/البناء والتشٌد الهوامش على االنتاج المحل2ً

               485,482قطاع خاص/البناء والتشٌد الضرائب ؼٌر المباشره

االعانات

                 32,516االستهالك النهائ2ًهامش التجارة والنقل

               -االستهالك العائلًا              132,821(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب              358,312(سـٌؾ)االستٌرادات 4

الهوامش على االستٌرادات5

الرسوم الكمركٌه

               -الصادراتجاالعانات

هامش التجارة والنقل

              358,312(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 32,516عند المنتج/ مخزون آخر المده د                27,843عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

               518,976(2+1)مجموع االستخدامات               518,976(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

طن: وحدة القٌاس 

(القٌر )االسفلت : السلعة 

( 8 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــــةالكمٌــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            8,917,440                   8,918االستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                     832                        1االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

               -               - الصناعات الكبٌرة                     832                        1 الصناعات الكبٌرة

                   4,990                         8 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

            8,912,450                   8,910المستخدم فً القطاعات

                     168الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

               164,340                      273االستهالك النهائ2ً                     168هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا                  1,000                        1(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب           1,874,797                  8,915(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           7,040,203الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

           7,040,203هامش التجارة والنقل

           8,915,000                  8,915(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               164,340                      273عند المنتج/  مخزون آخر المده د              165,780                     275عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

            9,081,780                   9,191(2+1)مجموع االستخدامات            9,081,780                  9,191(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس

الشمع: السلعة 

( 8 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          77,168,070                 23,907االستخدامات الوسٌطه والنهائٌه 1         38,971,619                14,859االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

            1,693,671                      685 الصناعات الكبٌرة         38,971,619                14,859 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

          75,474,399                 23,222 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

           5,605,381الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

            3,828,276                   3,208االستهالك النهائ2ً           5,605,381هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا         44,577,000                14,859(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب         10,276,937                  5,504(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           6,235,063الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌه

               -               -الصادراتج              -االعانات

           6,235,063هامش التجارة والنقل

         16,512,000                  5,504(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            3,828,276                   3,208عند المنتج/  مخزون آخر المده د         19,907,346                  6,752عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

          80,996,346                 27,115(2+1)مجموع االستخدامات          80,996,346                27,115(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

طن: وحدة القٌاس 

زٌوت التزٌٌت: السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )تابع جدول 
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القٌمــــــــةالكمٌـــــــــةاالستخدامات تالقٌمـــــــــةالكمٌــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          24,698,403                 43,874االستخدامات الوسٌطه 1         56,756,117              155,526االنتاج المحلً بسعر التكلفه1

          16,387,585                 30,419 الصناعات الكبٌرة         56,756,117              155,526 الصناعات الكبٌرة

                 58,673                        86 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

            8,252,145                 13,369 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

               -               -المستخدم فً القطاعات االقتصادٌة االخرى 

         14,474,791الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -االعانات

          88,348,036               214,048االستهالك النهائ2ً         14,474,791هامش التجارة والنقل

          77,857,369               182,281االستهالك العائلًا         71,230,908              155,526(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

االستهالك الحكومًب         15,322,713                61,537(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         12,861,233(جـ + ب - أ )الهوامش على االستٌرادات 5

              -الرسوم الكمركٌهأ

               -               -الصادراتج              -االعاناتب

         12,861,233هامش التجارة والنقلجـ

         28,183,946                61,537(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 35,070                      501عند المنتج/ مخزون آخر المده د                14,840                     212عند المنتج/ مخزون أول المده 7

          10,455,597                 31,266مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ         13,616,745                40,647مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        113,046,439               257,922(2+1)مجموع االستخدامات        113,046,439              257,922(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الؽاز السائل: السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــةالكمٌــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        486,586,884               240,299االستخدامات الوسٌطه  1           3,357,043                72,698االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة           3,357,043                72,698 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

        486,586,884               240,299 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

       142,038,957الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -االعانات

               340,382                   5,949االستهالك النهائ2ً       142,038,957هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا       145,396,000                72,698(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب         33,884,231              170,656(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       307,427,769الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -االعانات

       307,427,769هامش التجارة والنقل

       341,312,000              170,656(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               254,524                   5,512عند المنتج/ مخزون آخر المده د              145,496                  2,479عند المنتج/ مخزون أول المده 7

                 85,858                      437مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ                73,770                     415مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        486,927,266               246,248(2+1)مجموع االستخدامات        486,927,266              246,248(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

زٌت الدٌزل: السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

     4,341,702,796            9,691,238االستخدامات الوسٌطة1       232,365,848           3,430,564االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة       232,365,848           3,430,564 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

     4,341,702,796            9,691,238المستخدم فً القطاعات االخرى     1,139,859,752الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -االعانات

          76,234,096               173,821االستهالك النهائ2ً    1,139,859,752هامش التجارة والنقل

          67,608,781               142,334االستهالك العائلًا    1,372,225,600           3,430,564(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب    1,158,730,819           6,395,592(سـٌؾ)االستٌرادات 4

1,879,175,381الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -االعانات

    1,879,175,381هامش التجارة والنقل

    3,037,906,200           6,395,592(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            1,539,207                 16,161عند المنتج/ مخزون آخر المده د           1,647,619                17,365عند المنتج/ مخزون أول المده 7

            7,086,108                 15,326مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ           6,157,473                21,538مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     4,417,936,892            9,865,059(2+1)مجموع االستخدامات     4,417,936,892           9,865,059(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

كازاوٌل/ زٌت الؽاز : السلعة 

( 8 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        254,171,497               499,097االستخدامات الوسٌطة1         23,767,659              242,162االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة         23,767,659              242,162 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

        254,171,497               499,097استخدام فً قطاع النقل         30,234,467الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -االعانات

            3,921,578                 37,095االستهالك النهائ2ً         30,234,467هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا         54,002,126              242,162(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب       105,311,979              280,816(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         97,156,357الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -االعانات

         97,156,357هامش التجارة والنقل

       202,468,336              280,816(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            3,037,110                 29,935عند المنتج/ مخزون آخر المده د           1,085,433                  8,865عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               884,468                   7,160مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              537,180                  4,349مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        258,093,075               536,192(2+1)مجموع االستخدامات        258,093,075              536,192(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

وقود الطائرات: السلعة 

( 8 )تابع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        209,611,556               893,874االستخدامات الوسٌطة1       216,649,206           1,315,693االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة       216,649,206           1,315,693 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

        209,611,556               893,874المستخدم فً القطاعات االقتصادٌة االخرى       193,847,010الهوامش على االنتاج المحل2ً

ــالضرائب ؼٌر المباشرة

ــاالعانات

        203,812,486               435,408االستهالك النهائ2ً       193,847,010هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا       410,496,216           1,315,693(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

        201,211,496               420,669الصادراتج              -االعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            2,600,990                 14,739عند المنتج/ مخزون آخر المده د           2,927,826                13,589عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

        413,424,042            1,329,282(2+1)  مجموع االستخدامات        413,424,042           1,329,282(8+7+6+3)   مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

النفثا: السلعة 

( 8 )تابع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاالستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

     2,457,081,596          16,384,505االستخدامات الوسٌطه 1       157,916,831           6,597,067االنتاج المحلً بسعر التكلفة1

          80,869,310               742,329 الصناعات الكبٌرة       157,916,831           6,597,067 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

     2,376,212,286          15,642,176 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

       831,643,219الهوامش على االنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -االعانات

            1,056,406                 42,477االستهالك النهائ2ً       831,643,219هامش التجارة والنقل

               -               -االستهالك العائلًا       989,560,050           6,597,067(2+1)االنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -االستهالك الحكومًب       736,374,614           9,779,975(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       730,621,636الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -االعانات

       730,621,636هامش التجارة والنقل

    1,466,996,250           9,779,975(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            1,056,406                 42,477عند المنتج/ مخزون آخر المده د           1,581,702                49,940عند المنتج/ مخزون أول المده 7

               -               -مخزون آخر المده عند القطاع التجاري العامهـ              -              -مخزون أول المده عند القطاع التجاري العام8

     2,458,138,002          16,426,982(2+1)مجموع االستخدامات     2,458,138,002         16,426,982(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار:  / وحدة القٌاس  ( 8 )تابع جدول 

النفط االسود: السلعة 
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 المـــــــــوازين التجميعيــــــــــــة
 (بالكميــــات أو القيـــــــم)

 

 
 



المتاح لالستهالكخزٌن اخر المدةالصادراتمجموع المواردخزٌن اول المدةاالستٌراداتاالنتاج الفعلً

1234=1+2+3567=4-(5+6)

53,555,528                       4,742,640      -58,298,168                      4,013,079            3,777,13850,507,951              الؾ دٌناراالحذٌه الجلدٌة

56,647                                  -      -56,647                                 -                   56,647                -طنحبٌبات بالستك

11,496,197                            71,657      -11,567,854                            87,907              7,980,280             3,499,667الؾ دٌناراكٌاس بالستكٌة

187,319                                -      -187,319                                     -                 187,319                -عددطباخات كهربائٌة

669,280                                      416      -669,696                                    385                 669,261                         50عددمدافىء كهربائٌه وزٌتٌة

49,575                                          72      -49,647                                        72                   49,575                -عددمبردات مـــــــــاء

88,177                                  -      -88,177                                    1,013                   78,762                    8,402عددسٌارات صالون

144,539,171                     2,336,000      -146,875,171                    3,296,850          142,839,971                738,350الؾ دٌنارباصــــــــــــــات

الشاحنات واللوري والبٌك آب 

والسٌارات ذات المواصفات 

الخاصة

486,349,709                        898,643      -487,248,352                    6,435,000          473,716,995             7,096,357الؾ دٌنار

91,083,499                           -      -91,083,499                          -            54,815,333           36,268,166الؾ دٌنارااللمنٌوم بكافة انواعة

الوحدة القٌاسٌةالسلع

(بالكمٌات او القٌم فقط  )الموازٌن السلعٌة لبعض السلع 

 2016كمٌة وقٌمة الموارد واالستخدامات للسلع التجمٌعٌة حسب نوع السلعة لسنة 

( 9 )جدول 
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المتاح لالستهالكخزٌن اخر المدهالصادراتمجموع المواردخزٌن اول المدهاالستٌراداتاالنتاج الفعلً

1234=1+2+3567=4-(5+6)

                   6,198        -     -                      6,198           -                  -             6,198طنالحلٌب الخام

                      106        -     -                         106           -                           20                  86طنالقطن

                        34        -     -                           34           -                           34           -طنالتبػ المصنع

               287,541        -     -                  287,541           -                  102,250         185,291طنالذره الصفراء

                 12,353        -     -                    12,353           -                      4,448             7,905طناالسماك البحرٌة

               116,643        -     -                   116,643           -                  116,643           -الؾ دٌناراالخشاب الخام

            1,883,071      157,429     -               2,040,500         279,896               1,698,013           62,591الؾ دٌناراالقمشه القطنٌه

               203,520        -     -                  203,520           -                  -         203,520الؾ دٌناراالقمشه الصوفٌه

            8,739,228   3,537,030ــ             12,276,258      3,813,060               7,713,174         750,024الؾ دٌنارالسجاد المٌكانٌكً والٌدوي

            3,298,914        -   36,612               3,335,526           -               3,305,646           29,880الؾ دٌنارالبسط

        253,263,828        -     -            253,263,828           -           252,751,085         512,743الؾ دٌنارالورق وورق الكارتون

من القٌمة االجمالٌة للسجاد  (%30)نظراً الندماج السجاد مع البسط فً االستٌرادات فقد تم احتساب نسبة 

.كقٌمة للسجاد  (%70)والبسط كقٌمة استٌرادات البسط واعتبرة 

(بالكمٌات او القٌم فقط  )الموازٌن السلعٌة لبعض السلع 

( 9 )تابع جدول 

الوحدة القٌاسٌة السلع
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