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 المقدمػػػػة
اء الخطػة يةمػئ ز أي امعيػ   ػرااط أ ػ يئسػؽهػت ال  أي خطػة ططيةػة اهػئف مف أهػـ الماػئدئ ال ػت    ػؼ إ 

امػئ ط حئ ئت الم  مع خالؿ ي رة الخطة ط حدةػد المػطارد الم ئحػة طال طيةػؽ اةيهػئ  طة ـ ذلؾ عف طرةؽ  حدةد اةيهئ
 دهئق  ػئإط ع مد الػدطؿ ال ػت ا خػذت ال خطػةط أسػمطائظ ل يظػةـ  , مؾ الحئ ئت إلشائعةضمف أف  كفت هذه المطارد 

 ق  ئدةة طمف أهمهئ أسمطب المطازةف السمعةة .سمطب المطازةف اإلإعم  
عممةػػػة  حقةػػػؽ ال ػػػطازف اػػػةف المػػػطارد الم ئحػػػة لكػػػؿ سػػػمعة أط م مطعػػػة مػػػف السػػػمع :طةق ػػػد اػػػئلمطازةف السػػػمعةة 

ف مػطارد كمئ ايهئ عممةة راػط م كئمػؿ اػة ،ئت المخ مفة ل مؾ السمعة أط لم مطعة مف السمع س خدامإلالم  ئيسة طا
س خدامالم  مع ط  أط ثغرات كمػئ ةضػمف  اخ يئقئتةضمف  طازف الخطة طةمغت ط طد  األسمطبئت  مؾ المطارد يهذا ا 

يػت عالقئ ػ   الػططيتق  ػئد إلاليمط الم طازف لأليشطة طالقطئعئت المخ مفة طةمكيهئ مػف ال عػرؼ عمػ  خ ػئ ص ا
 . س خدامئتإل داطؿ المطارد طا إعدادت ة ئات يإاشكؿ  السمعةةكمئ  سئهـ المطازةف ،  اإلي ئ ةة
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 مفئهةـ عئمة يت المطازةف السمعةة

   يةؼ المطازةف السمعةة 

 -السمعة:مف حةث طاةعة  .1

 .اإلي ئ ةةمطازةف السمع  –أ        

 .س هالكةةمطازةف السمع اإل –ب       

 -مف حةث الف رة الزميةة : .2

س فئدة مف المؤشرات طالمعئمالت الفيةػة إلعف ي رات زميةة سئاقة اغرض ا د   ئ ةة ط عمطازةف سمعةة إح –أ       

 .ألغراض ال خطةط طال ياؤ ال ت  راط مطارد السمعة ائس خدامئ هئ

لمسػ طةئت الكمةػة المرغػطب عف ي رات زميةػة مسػ قامةة يهػت  عاػر عػف ا مطازةف سمعةة  خطةطةة ط عد   –ب 

 . حقةقهئ

 -خطةطةة :مف حةث الف رة ال  .3

 .األ ؿمطازةف ططةمة  –أ      

 .األ ؿمطازةف م طسطة  –ب      

 .ة طضع لمخطط السيطةة ط كطف  ف ةمةمطازةف سيطةة  –ج      

  عيئ ر المةزاف السمعت

 -ة كطف المةزاف السمعت مف :

 أطال :  ئيب المطارد.

 س خدامئت.إلثئيةئظ:  ئيب ا
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 -اطالظ :  ئيب المطارد ةشمؿ عم  :

مف السمعة أط م مطعة السمع مقةمة اسعر  كمفة عيئ ر اإلي ػئج  أي جطةشمؿ م مطع مئ  -: ي ئج المحمتاإل  .1

 سعر المش ري. إل   ط ؿيلكمفة  سعر العم   ط ئيت الضرا بطاإضئية الهطامش المخ مفة 

ئية ط شػػمؿ الكمةػػئت المشػػ راة مػػف السػػمع مػػف خػػئرج القطػػر مقةمػػة اسػػعر   سػػةؼ   طاإضػػ -: سػػ ةراداتإلا .2

 س ةراد.إلالهطامش يح ؿ عم  سعر المش ري ل

سػ عمئؿ إلطةشمؿ السمع طالخئمئت المي  ة محمةػئظ طالمسػ طردة ال ػت لػـ  طضػع مطضػع ا -: مخزطف أطؿ المدة .3

 اليهئ ت خالؿ الف رة المئضةة طدطرت إل  الف رة الحئلةة.

 

 -:س خدامئت طةشمؿ عم إلثئيةئظ :  ئيب ا

خػالؿ الف ػرة  أخػر سػمعة  ي ػئجإسػ خداـ السػمعة أط الم مطعػة السػمعةة يػت إت طهػ -:سػ خدامئت الطسػةطة إلا .1

 المحددة.

 -طةشمؿ عم  : اليهئ ت اإلس هالؾ .2

عمػ   طةمثؿ اإليفػئؽ العػئ مت طالهة ػئت ال ػت ال  سػ هدؼ الػرام ط خػدـ القطػئع العػئ مت -:العئ مت اإلس هالؾ –أ   
مػف السػطؽ طةكػطف مقػةـ اسػعر المشػ ري طاسػ هالؾ قػدي   يطةقسػـ إلػ  اسػ هالؾ عػئ مت   ةةاإلسػ هالكالسمع 

 ذا ت طةقةـ اسعر الكمفة.

 مقةمة اسعر المش ري. ةةاإلس هالك طةمثؿ اإليفئؽ الحكطمت عم  السمع -:الحكطمت اإلس هالؾ –ب   
ة مم  مػع ا ػطر ل اإلي ئ ةػةئت ذلؾ ال زء مف السمع المط ػ  إلػ  زةػئدة الطئقػ هط -الثئات: كطةف رأس المئؿ   .3

 مائشرة طغةر مائشرة.

 مقةمة اسعر  يطب .المائعة لمخئرج  ةةم مطعة السمعالالسمعة أط طهت عائرة عف  -:ال ئدرات  .4

طال ت س دطر إل  الف رة المقامة  يت يهئةة العئـ طة مثؿ يت الكمةئت المخزطية مف السمع -:المدة أخرمخزطف  .5

 كمخزطف أطؿ المدة.
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 س خدامئت المطازةف السمعةةإ

سػ خدامئت المػطازةف السػمعةة اػدطر ال خطػةط طشػمطل  طيعئلة ػ  طالػدطر الػذي ةمعاػ  ا  دد أاعػئد طأيمػئط ط   ح 

ق  ػئدي طمػئ ةطػرأ عمةػ  إلالقطئع العئـ طالخئص يت ذلؾ طا حدةد األهداؼ طدر ة الطمطح ط أثةرهئ يت المسػ قاؿ ا

 . المطازةف مؾ  إس خداـة خذ مس ط   مف  غةرات ا طرة عئمة

 -ئت المطازةف السمعةة كمئ ةمت :إس خدامص ةمكف  مخة

ئت المػػطازةف السػػمعةة عيػػد إعػػدادهئ هػػت  طحةػػد المفػػئهةـ ط ػػدقةؽ إسػػ خدامأهػػـ  مػػف مػػف اليئحةػػة ال ئرةخةػػة أف .1

عممةة ايئء المةزاف السػمعت قػد  يشػأ اخ اليػئت يػت الاةئيػئت  أثيئءط  األحطاؿ الاةئيئت اإلح ئ ةة ألي  يت أغمب

ـ ضػػرطرة  طحةػػد هػػذه المفػػئهةـ  حػػ األمػػر الػػذي ة إعػػدادهئالؼ المفػػئهةـ المع مػػدة يػػت اخػػ اإلح ػػئ ةة مردهػػئ 

 ئت.س خدامط حدةد مكطيئ هئ طكذلؾ ةسئعد المةزاف عيد القةئـ امطازية مكطيئ   عم   دقةؽ اةئيئت المطارد طاإل

 خالص المعػئدالت ق  ئدي المخ مفػة احةػث ةمكػف اسػإلق  ئدةة اةف أط   اليشئط اإل ؼ العالقئت الفيةة طاط  .2

 .  إي ئ ت أط اس ثمئري أط يهئ ت  ال ت   طر العالقئت احسب طاةعة اليشئط 

حب ذلػؾ مػف ا  ئهػئت مػف خػالؿ ال عػرؼ عمػ  ئؼ عم  ي ئ ج ال يفةذ طمػئ ة ػم ئاعة الخطط المرسطمة ائل عر   .3

 ة الءـطط القئدمة ، امئ س مرار يت  يفةذ الخطة المرسطمة طالخإلالمطارد الم ئحة لمم  مع طمد   الحة هئ ائ

 . طال ططر المرحمت لمم  مع طمعئل ة السماةئت ال ت ظهرت أط ال ت ةمكف أف  ظهر يت المس قاؿ

خ يئقئت أط ال عطؿ يػت المػطارد سػطاء كػئف ذلػؾ يػت شػكؿ مخػزطف أط يػت شػكؿ طئقػة م عطمػة إلال عرؼ عم  ا .4

 .  طمف خالؿ معرية أسائاهئ  طضع الحمطؿ الالزمة لمعئل  هئ

 

 م طمائت أعداد المطازةف السمعةة

كػؿ  لغرض أعداد المطازةف السمعةة هيئؾ م طمائت عئمة  شمؿ كؿ المطازةف طهيئؾ م طمائت خئ ة  خص 

 -: طمف الم طمائت العئمة مةزايئظ  لهئ ةعد   سمعةةم مطعة  أط سمعة

 -:مف المعئةةر هتعم   ممة  ع مئدإللهئ مطازةف طذلؾ ائ ال ت ةعد   اإلس را ة ةةاخ ةئر السمع  .1
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 اليهئ ت. اإلس هالؾأهمةة السمع يت م ئؿ  –أ    

ق  ػئدةة إل  مئعةػة طالسةئسػةة طاإلئت القطئع العػئـ ل يفةػذ األهػداؼ اإس خدامأف  كطف السمعة مهمة يت  –ب    

 المطمطاة .

 أهمةة السمعة يت ال  دةر. – ج   

 . اإلي ئ ةةسةع القئعدة أهمةة السمعة يت  كطةف رأس المئؿ الثئات ط ط  –د    

 الضرطرةة الالزمة لمطمب اليهئ ت. اإلس هالؾسمع  إلي ئجأهمةة السمعة كمس خدمئت  –هػ   

  مةـ ال داطؿ : أف عممةة   مةـ ال داطؿ الخئ ة ائلمطازةف السمعةة ة ب أف  طضع ائل طرة ال ت  عكػس  .2

مخ مفػة  ػ ـ امط اهػئ طيػت   ػد أف هيػئؾ ظرطيػئظ يةهئ الظرطؼ القئ مة يت  ئيات المةػزاف يفػت  ئيػب المػطارد ي

الطسػةط  اإلسػ هالؾئت هيػئؾ سػ خدامإطئرهئ العممةة اإلي ئ ةة لذلؾ ة ب أف ي يفهئ طيارزهئ أمئ يت  ئيػب اإل

 اليهئ ت يةقسـ مئ اةف حكطمت طعئ مت اإلس هالؾالذي ة ط ب ية  معرية القطئعئت المس همكة لمسمعة ، أمئ 

. 

الاةئيئت الالزمة ألعداد المةزاف السمعت : ة ب أف   طير اةئيئت عف كمةئت اإلي ئج المحمت مقةمة اسعر كمفة  .3

ال ت  ضئؼ عم  سػعر الكمفػة طال ػت ة ػب اػدطرهئ أف  سػئطي  األخر عيئ ر اإلي ئج طمف الهطامش ال  ئرةة 

 إلةهػئطةضػئؼ   سػةؼ ؿ عمػ  القةمػة اإلي ئج المحمت اسعر المش ري أمئ ائليسػاة لالسػ ةرادات ية ػب الح ػط

ئت يالاد س خداماإل ل ئيب ائليساة أمئ ،س ةرادات اسعر المش ري  قةمة اإلالهطامش ال  ئرةة  لكت يح ؿ عم

 أط لمسػػمعةالطسػػةط  سػػ خداـ  اإل سػػ خداـحسػػب م ػػئالت اإل السػػمعة إسػػ خداـ أط ػػ اةئيػػئت عػػف  مػػف  ػػطير

 .لهئ   تاليهئ  س خداـاإل

سػػمعة    109   ت ط ضػػمفططيق  ػػئد الػػيػػت اإل ةاإلسػػ را ة ة قرةػػر المػػطازةف السػػمعةة أهػػـ السػػمع طقػػد  يػػئطؿ     

 -هت : سمعةة م ئمةع ثمئيةة مقسمة إل 

 . الرمؿ ، الح   ، الكارةت اليقتاليفط الخئـ ،  :س خرا ةة ط ضـ إلم مطعة السمع ا –أ 
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، زهػػرة الشػػمس ، المػػئش ، السمسػػـ ،  الشػػمبالحيطػػة ، الشػػعةر ، رز  :م مطعػػة السػػمع الزراعةػػة ط ضػػـ  –ب 
م يعة الغةر  ، الاطئطئ ، ال مطر  اةض المئ دة ، األسمئؾ اليهرةة ،الشئي ،القطف ،  الائقالء الةئاسة ، الزة طف

 الاحرةة. األسمئؾ ،الذرة ال فراء ، الخئـ ، الخشب ائيطاعهئ ، الار قئؿ ، الخةئر ، الطمئطة
 المحػػـط الحمػػراء ، ،لحػػـط الػػد ئج ،  الطحػػةف ،الػػرز المهػػاش  :ط ضػػـ  الغذا ةػػة م مطعػػة السػػمع ال ػػيئعةة –ج 

، السػكئةر ، ، الػداس  اأيطاعهئ  ، ال مطر الم يعةالمعمب ، السكر ، مع طف الطمئطة  طمي  ئ  الحمةب الم يع 
 .حمةب الخئـ  ، ليائ ةةالدهطف طالزةطت االمةئه المعديةة ، الرطحةة ، المشرطائت الغئزةة ،   تلمشرطائالاةرة ، ا

ال مػطد  ، أيطاعهػئاكئيػة  ، الاطئيةػئت، المي  ػئت الطرقةػة الكهرائء  :ط ضـ  األخر م مطعة السمع ال يئعةة  –د 
مع ػطف األسػيئف ،  ،مسػئحةؽ الغسػةؿ طالميظفػئت ط  اكئيػة ايطاعػ  الةػت ئاطف ال ط  ع ،المداطغة ، الخشب الم ي  

  ، أيطاعهػػػئإطػػػئرات  السػػػةئرات اكئيػػػة ، لكةمةئطةػػػة الي رط ةيةػػػة  الةطرةػػػئ  ا مدةطاألسػػػالكةمةئطةػػػة المركاػػػة  األسػػػمدة
، طهئ ػػة الم ػػئاةم الالاطئرةػػئت ال ئيػػة ، شػػمعئت القػػدح ، مقػػئةةس كهرائ ةػػة ، ، الاي طالةػػت  إ ػػائغ ، الماةػػدات
األقمشػة ، االسػ ةكةة ال حاةائت االسػ ؾ ، األكةػئساألحذةة ال مدةة ،  ، فمطرسيت ، المي  ئت الز ئ ةةالم ئاةم 

 .الطرؽ ططرؽ الكئر طف ،الاسط  ،الس ئد المةكئيةكت طالةدطي  ،القطيةة طال طيةة 
 اأيطاع  ـ ، الطئاطؽ ، ال صط األاةض طالعئدي طالمقئ تاالسمي :م مطعة السمع ال يئعةة اإليشئ ةة ط ضـ  –هػ 

 أيطاعػ اكئية ، الز ئج ، األلميةـط   اأيطاع  حدةدال شةش الحدةد ، الكطيكرة ت ، اإلسفمتزا ةؾ ، ط طالم  ، الكئشت
 . الكئشت العئدي طالمطزا ةؾ 

سػػػةئرات  ، طاآلالت الزراعةػػػة المكػػػئ ف ، الزراعةػػػة طال ػػػراراتالسػػػئحائت  :ط ضػػػـ  اإلي ئ ةػػػةم مطعػػػة السػػػمع  –ط  
 .رائت طسةئرات الاةؾ آب طالمط طف ، الائ ئت ، الشئحيئت لال ئ
ائخػػئت غئزةػػة ، ، مكةفػػئت الهػػطاء، ط أح ئمهػػئاكئيػػة  ماػػردات الهػػطاء :معمػػرة ط ضػػـ ال  م مطعػػة السػػمع شػػا –ز 

محركػئت ، مكػطاة كهرائ ةػة  سػقفةة ،مراطح ، يفطةة  مدايئ ، إح ئمهئاكئية  م مداتال ، أح ئمهئاكئية الثال ئت 
 أ هػزة،  أح ئمهػئكئيػة الحئسػائت اكئيػة ايطاعهػئ ، ال مفزةطيػئت ا، ، مضخئت مئء لماردات الهػطاء ماردات الهطاء 

 .مئء ماردات ،مدايئ كهرائ ةة طزة ةة  ، المطائةؿ
، ، الشمع ، زةػطت ال زةةػت  القةر  اإلسفمتاليفط األاةض ، الايزةف ،  :  م مطعة المي  ئت اليفطةة  ط ضـ –ح 

 .طد ئ رات ، اليفثئ ، اليفط األس، طقطد الططةؿ  الكئز ئز غؿ ،  زةت الالغئز السئ ؿ ، زةت الدةز
 -هت:المطازةف السمعةة ا طرة عئمة  عدادإطمف أهـ المشئكؿ ال ت  ئاهت 

كثةر مف السمع ائليساة لم ئدر إي ئ هئ   اإلي ػئج المحمػت طالمسػ طرد    إس خداـاخ الؼ طحدات القةئس يت  .1
ة مف  هة ططرطد أكثر مف طحدة قةئس ليفس السمع المس خدمة يت يفػس ال ػيئعة ة عػذر  حطةمهػئ إلػ  طحػد
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قةئسػػةة طاحػػدة يقػػد  ػػـ مطازيػػة المةػػزاف ائلقةمػػة يقػػط طهػػذه  شػػمؿ المػػطازةف مثػػؿ األقمشػػة اأيطاعهػػئ طالغػػزطؿ 
 الخ . ………اأيطاعهئ طالمي  ئت الطرقةة طاألخشئب 

ة سمع مع اعضػهئ يػت حةث  دمج عد   س خداـعدـ  ف ةؿ الاةئيئت حسب السمع المطمطاة ائليساة لإلي ئج طاإل .2
ئت أط اخػ الؼ ال سػمةئت لػاعض السػمع يػت  ئيػب سػ خدامدعط إلػ  دم هػئ يػت  ئيػب اإل ئيب المطارد ممػئ ةػ
 ئت.س خدامالمطارد مف  ئيب اإل

قةمػة السػمعة يػت مةيػئء الدطلػة المسػ طردة م ضػمية أ ػطر اليقػؿ طالشػحف الاحػري مػف مةيػئء هػط  سعر سةؼ .3
ة الم ػدرة أي ال   ضػمف أ ػطر قةمػة الاضػئعة المسػ طردة يػت مةيػئء الدطلػ هػط الدطلة الم ػدرة , سػعر يػطب

  . الشحف طاليقؿ الاحري إل  مةيئء الدطلة المس طردة
كمػئ   شةر عائرة غةر م طير الظئهرة يت عدد مف المطازةف إل  اليقص الكاةر يت الاةئيئت الخئ ة ا مؾ السمع .4

 . شةر عالمة   ػػ   الظئهرة يت اغمب المطازةف ال  عدـ  طير الاةئيئت

 ػػدره اسػػاب عػػدـ  ػػطير اإلي ػػئج الػػذي ال ةعػػرؼ معمػػ  ايػػ     ةمكػػف  عرةفػػ  ػػئج غةػػر الماػػةفاإليم ػػطمم   إف .5
 .الاةئيئت عي 

غةر الماةف  ةمكف  عرةف  عم  اي  السمع المس خدمة مف قاؿ  هئت أط أيشطة غةػر  س خداـإف م طمم  اإل .6
 معرطية اساب اليقص يت الاةئيئت أط عدـ  طيرهئ.

 ػطازف طذلػؾ لعػدـ  ػطير اةئيػئت اعػض الفقػرات األسئسػةة يػت  مػؾ المػطازةف طردت مطازةف اعض السػمع اػدطف  .7
ضعؼ اةئيئت إح ئءات ال  ػئرة طعػدـ ميطقة هػئ . إضػئية إلػ  عػدـ ميطقةػة اعػض الطحػدات القةئسػةة اساب 

    . ... الخ المشرطائت الغئزةة، الحدةد، المي  ئت الخشاةة  لكمةئت اعض السمع

طعػدـ ميطقةػة أسػعئر اعػض السػمع  الػطاردة يػت  مػؾ م ئدر الاةئيئت الم ئحة عدـ الشمطؿ طالدقة يت اعض   .8
ة طمػب مفئ حػة الػدطا ر الحكطمةػة ذات العالقػة لغػرض  زطةػديئ القػةـ ممػئ ال قئرةر ي ة ة لعدـ دقة الكمةئت أط 

  .ائلاةئيئت المطمطاة  طخةئظ لمدقة 

ل ت لـ  ظهر ضمف المطازةف الخئ ة ام مطعئ هئ هيئؾ مطازةف   مةعةة   ائلكمةئت أط القةـ   لاعض السمع ا .9
 السمعةة طذلؾ لعدـ  طير اةئيئت  ف ةمةة عيهئ.

المهمػة  قرةر مسػ طةئت األسػعئر السػيطةة ألسػعئر المسػ همؾ إلػ   ػطيةر اةئيػئت ألسػعئر اعػض السػمعةف قر   .11
  الطاردة يت ال قرةر.

عيهئ اةئيئت    طير لمذكطرة يت هذا ال قرةر طال ت الالسمع ااعض هيئؾ الكثةر مف القطئعئت ال ت  س خدـ  .11
 .الحكطمت  مثؿ المس شفةئت طالخدمئت المقدمة لقطئع األعمئؿ القطئع أطالقئظ  ف ةمةة 

 س خداـإلا ات طقةمهئ كم اقت اداللةس ةرادات يقد  ـ  قدةر كمةة اإلس ةرادائليظر لعدـ شمطلةة  قرةر اإل .12
 لاعض السمع .
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ط طمػم الػدا رة اػأف مػف هػذا ال قرةػر  العممػت فئد المحممةف طالائحثةف طكؿ المعيةػةف اػأمطر الاحػثطيأمؿ أف ةس 

مف حةث الاةئيئت طالسمع خدمة ألهداؼ خطة  ط ف ةالظ  د مس قاالظ أكثر شمطالظ  كطف المطازةف السمعةة ال ت س ع  

 ق  ئدي. إلام يئ مف ا ؿ ال قدـ طالريئه اير ط أف يكطف اعمميئ هذا قد قدميئ خدمة لشعايئ ط  لذا ال يمةة القطمةة

     

 م ػػػئدر الاةئيػػػئت
 ت ذات العالقة ائلسمعةأالطزارات طالميش .1
 مدةرةة اإلح ئء الزراعت   .2
 إح ئءات الايئء طال شةةدمدةرةة  .3
 مدةرةة اإلح ئء ال يئعت .4
 ئء ال هئز المركزي لإلح   ال  ئرة                               مدةرةة إح ئء .5
 أحطاؿ المعةشةإح ئءات  مدةرةة  .6
 مدةرةة الحسئائت القطمةة .7

                                                                                                                                                                                               مدةرةة األرقئـ ألقةئسةة .8



 

              
 
 
 

  مجمـــــوع الســـــلع االستخراجيــــــة–أ 

 

 
 



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

             1,052,512,284                  244,209اإلستخدامات الوسٌطة1             19,573,116,240               1,547,600اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                998,461,566                  234,051النفط الخام المجهز للمصافً              19,573,116,240               1,547,600 الصناعات الكبٌرة

                  54,050,718                    10,158النفط الخام المجهز للكهرباء

             74,503,204,551الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                  549,020,917الضرائب ؼٌر المباشرة والرسوم ا

                      -اإلعاناتب

           93,023,808,507               1,303,391اإلستهالك النهائ2ً             73,954,183,634هامش التجارة والنقلج

ا

             94,076,320,791               1,547,600اإلنتاج  بسعر المشتري 3

           92,818,990,342               1,287,196الصادراتا

                204,818,165                    16,195عند المنتج/ مخزون آخر المدة بعند المنتج/ مخزون أول المدة 4

           94,076,320,791               1,547,600(2+1)مجموع اإلستخدامات              94,076,320,791               1,547,600(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

 2019كمٌة وقٌمة الموارد واإلستخدامات للسلع االستخراجٌة حسب نوع السلعة لسنة 

النفط الخام : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ الؾ برمٌل : وحدة القٌاس ( 1 )جدول 
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القٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          38,123,080            3,718,172اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1         19,061,540           3,718,172اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            4,323,643               840,973الصناعات الكبٌرة              882,044              372,330 الصناعات الكبٌرة

            3,559,818               418,255الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

          24,786,283            2,122,008الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

            5,415,666               335,135قطاع عام/ البناء والتشٌٌد         18,179,496           3,345,842أنتاج ؼٌر مبٌن

                 37,670                   1,801قطاع خاص/ البناء والتشٌٌد         19,061,540الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

               -               -اإلستهالك النهائ2ً         19,061,540هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا         38,123,080           3,718,172(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب              -(سـٌؾ)اإلستٌرادات 4

               -               -              -الهوامش على االستٌرادات5

               -               -              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

               -               -              -هامش التجارة والنقل

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

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

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

          38,123,080            3,718,172(2+1)مجموع اإلستخدامات          38,123,080           3,718,172(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

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

الرمل: السلعــــــــــــــــــة 
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القٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          57,490,482            3,676,805اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1         14,372,621           3,676,805اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            4,552,072               250,108الصناعات الكبٌرة                21,308                  5,212 الصناعات الكبٌرة

            5,199,451               604,823الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

          14,675,156            1,376,265الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

          11,006,951               389,140قطاع عام\البناء والتشٌٌد         14,351,313           3,671,593أنتاج ؼٌر مبٌن

          22,056,852            1,056,469قطاع خاص\البناء والتشٌٌد         43,117,861الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

               -               -اإلستهالك النهائ2ً         43,117,861هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًأ         57,490,482           3,676,805(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

               -               -              -الهوامش على االستٌرادات5

               -               -              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

               -               -              -هامش التجارة والنقل

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

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

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

          57,490,482            3,676,805(2+1)مجموع اإلستخدامات          57,490,482           3,676,805(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ متر مكعب : وحدة القٌاس 

الحصى: السلعــــــــــــــــــة 

( 1 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 40,980                      683اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1              480,404                  1,200اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 40,980                      683 الصناعات الكبٌرة              480,404                  1,200 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

-              

              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          48,502,816               734,700اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا              480,404                  1,200(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

          48,502,816               734,700عند المنتج/ مخزون آخر المدة د         48,063,392              734,183عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

          48,543,796               735,383(2+1)مجموع اإلستخدامات          48,543,796              735,383(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الكبرٌت النقً: السلعــــــــــــــــــة 

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



القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

       1,708,805,608              4,852,330اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1        1,880,723,809              4,343,473اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

       1,601,225,776              4,700,383الصناعات الكبٌرة            37,614,476                   86,869  %2 (الفقد)ناقصآ 2

                 -                 -الصناعات المتوسطة              4,566,174                   14,148االستٌرادات بسعر الكلفة3

                 -                 -الصناعات الصؽٌرة        1,847,675,507              4,270,752اإلنتاج المحلً و المستورد بسعر المنتج4

          107,579,832                 151,947الكمٌات المخصصه كبذور           -461,918,877اجمالً الهوامش 5

                 -                 -الكمٌه مخصصه كعلؾ حٌوانً                 -الرسوم الكمركٌة6

           461,918,877(-)اإلعانات 

                 -هامش التجارة والنقل7

        1,385,756,630              4,270,752(4+5)اإلنتاج المحلً والمستورد بسعر المشتري8

              3,862,793                    8,921اإلستهالك النهائ2ً

              3,862,793                    8,921اإلستهالك العائلً أ

                 -                 -اإلستهالك الحكومًب

                 -                 -الصادراتج

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           326,911,771                 590,499عند المنتج/ مخزون أول المدة 9

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

       1,712,668,401              4,861,251(2+1)مجموع اإلستخدامات         1,712,668,401              4,861,251(10+9+8)مجموع المـــــــوارد 

 2019كمٌة وقٌمة الموارد واإلستخدامات للسلع الزراعٌة حسب نوع السلعة لسنة 

الحنطة : السلعــــــــــــــــــة 

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

        927,513,332            1,487,342اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1       545,131,089           1,518,471اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة         10,902,622                30,369 %2(الفقد)ناقصآ 2

               -               -الصناعات المتوسطة              158,865                     179االستٌرادات بسعر الكلفة3

        580,548,404               623,911الصناعات الصؽٌرة              -              -الرسوم الكمركٌة4

          74,399,383               104,195الكمٌات المخصصة كبذور              -اإلعانات5

        272,565,545               759,236الكمٌه مخصصة كعلؾ حٌوانً       534,387,332           1,488,281اإلنتاج المحلً والمستورد بسعر المنتج6

       394,299,750هامش التجارة والنقل7

       928,687,082           1,488,281اإلنتاج المحلً والمستورد بسعر المشتري8

            1,173,750                      939اإلستهالك النهائ2ً

            1,173,750                      939اإلستهالك العائلً أ

               -               -اإلستهالك الحكومًب

               -               -الصادراتج

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

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

        928,687,082            1,488,281(2+1)مجموع اإلستخدامات        928,687,082           1,488,281(10+9+8)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن: وحدة القٌاس 

الشعٌر: السلعــــــــــــــــــة 

 ( 2 )ٌتبع جدول 

18



القٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        503,441,580               557,464اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1       459,764,000              574,705اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

          15,443,461                 14,318الكمٌه المخصصه كبذور       459,764,000              574,705 اإلنتاج الزراعً

          13,061,123                 17,084صناعات صؽٌرة

        474,936,996               526,062المحول للتهبٌش

         57,470,500الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          13,792,920                 17,241اإلستهالك النهائ2ً         57,470,500هامش التجارة والنقل

          13,792,920                 17,241ذاتً / اإلستهالك العائلً أ       517,234,500              574,705(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)اإلستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

ــــالصادراتج              -اإلعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        517,234,500               574,705(2+1)مجموع اإلستخدامات        517,234,500              574,705(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

رز الشلب: السلعة 

( 2  )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                   8,067                          8اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1              729,504                  816اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -                -المستخدم فً الصناعة               729,504                  816 اإلنتاج الزراعً

                   8,067                          8إستخدامات قطاع الزراعً كبذور           2,387,616الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          73,060,893                 19,120اإلستهالك النهائ2ً           2,387,616هامش التجارة والنقل

          73,060,893                 19,120اإلستهالك العائلً أ           3,117,120                  816(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -                -اإلستهالك الحكومًب         56,701,250              18,312(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         13,250,590الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -                -الصادراتج              -اإلعانات

         13,250,590هامش التجارة والنقل

         69,951,840              18,312(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          73,068,960                 19,128(2+1)مجموع اإلستخدامات          73,068,960              19,128(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

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

زهرة الشمس: السلعــــــــــــــــــة 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               293,699                      279اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1           7,754,448                  8,944اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة           7,754,448                  8,944القطاع الزراعً

               -               -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة

               293,699                      279المستخدم فً الزراعة كبذور         10,133,552الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -اإلعانات

          21,481,272                 11,081اإلستهالك النهائ2ً         10,133,552هامش التجارة والنقل

          21,481,272                 11,081اإلستهالك العائلًا         17,888,000                  8,944(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب           1,691,200                  2,416(سـٌؾ)اإلستٌرادات 4

           2,195,771الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

           2,195,771هامش التجارة والنقل

           3,886,971                  2,416(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          21,774,971                 11,360(2+1)مجموع اإلستخدامات          21,774,971                11,360(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الماش: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          17,781,637                   4,912اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1           5,126,942                  2,923اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 59,670                        90الصناعات الكبٌرة           5,126,942                  2,923القطاع الزراعً

               126,546                        47الصناعات المتوسطة

          17,471,386                   4,716الصناعات الصؽٌرة

               124,035                        59مستخدم فً الزراعه كبذور           5,834,308الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

            3,427,613                      939اإلستهالك النهائ2ً           5,834,308هامش التجارة والنقل

            3,427,613                      939اإلستهالك العائلًا         10,961,250                  2,923(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب           3,132,960                  2,928(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           7,115,040الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

           7,115,040هامش التجارة والنقل

         10,248,000                  2,928(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          21,209,250                   5,851(2+1)مجموع اإلستخدامات          21,209,250                  5,851(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

السمسم: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )ٌتبع جدول 

22



القٌمــــــــــــــةالكمٌــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                  8,310,669                   4,161اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1                130,525                     115اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                    -               -الصناعات الكبٌرة                130,525                     115القطاع الزراعً

                    -               -الصناعات المتوسطة

                    -               -الصناعات الصؽٌرة

                      10,669                        11المستخدم كبذور                128,225الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                  8,300,000                   4,150المستخدم فً القطاع التجاري ــالضرائب ؼٌر المباشره

ــاإلعانات

                35,168,246                 15,025اإلستهالك النهائ2ً                128,225هامش التجارة والنقل

                35,168,246                 15,025اإلستهالك العائلًأ                258,750                     115(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب              6,179,004                19,071(سـٌؾ)اإلستٌرادات 4

            37,041,161الهوامش على االستٌرادات5

                -الرسوم الكمركٌة

                    -               -الصادراتج                -اإلعانات

            37,041,161هامش التجارة والنقل

            43,220,165                19,071(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

                43,478,915                 19,186(2+1)مجموع اإلستخدامات             43,478,915                19,186(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الباقالء الٌابسة: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          69,399,632                 35,500اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         28,842,836                34,501اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة         28,842,836                34,501القطاع الزراعً

               -               -الصناعات المتوسطة         40,159,164الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

          69,399,632                 35,500الصناعات الصؽٌرة              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          12,387,768                   6,104اإلستهالك النهائ2ً         40,159,164هامش التجارة والنقل

          12,387,768                   6,104اإلستهالك العائلًأ         69,002,000                34,501(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب           8,486,699                  7,103(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           4,298,701الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

           4,298,701هامش التجارة والنقل

         12,785,400                  7,103(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          81,787,400                 41,604(2+1)مجموع اإلستخدامات          81,787,400                41,604(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الزٌتون: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            28,684,876              182,244اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       139,666,070            969,107اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 -              -الصناعات الكبٌرة

                  49,140                     327الصناعات المتوسطة

                 480,518                  3,803الصناعات الصؽٌرة

            28,155,218              178,114المستخدم فً القطاع التجاري           5,699,980الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

       1,454,152,992           8,263,834اإلستهالك النهائ2ً           5,699,980هامش التجارة والنقل

       1,454,152,992           8,263,834اإلستهالك العائلً أ       145,366,050            969,107(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب       373,848,550         7,476,971* (سـٌؾ)االستٌرادات 4

       963,623,268الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

                 -              -الصادراتج              -اإلعانات

       963,623,268هامش التجارة والنقل

    1,337,471,818         7,476,971(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

       1,482,837,868           8,446,078(2+1)مجموع اإلستخدامات     1,482,837,868         8,446,078(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

بٌض المائدة: السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ عدد بااللؾ : وحدة القٌاس ( 2 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــةاإلستخدامات القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          10,097,000                   2,116اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       232,586,250                62,023اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة       232,586,250                62,023القطاع الزراعً

               -               -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة

          10,097,000                   2,116المستخدم فً القطاع التجاري         21,708,050الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

     1,125,947,328               225,377اإلستهالك النهائ2ً         21,708,050هامش التجارة والنقل

     1,125,947,328               225,377اإلستهالك العائلًا       254,294,300                62,023(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب       244,399,190              165,470(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       637,350,838الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

       637,350,838هامش التجارة والنقل

       881,750,028              165,470(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

     1,136,044,328               227,493(2+1)مجموع اإلستخدامات     1,136,044,328              227,493(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

االسماك النهرٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 2 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌـــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          20,822,013                 24,446اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       161,376,096              292,348اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة       161,376,096              292,348القطاع الزراعً

               -               -الصناعات المتوسطة

               203,940                      371الصناعات الصؽٌرة

               472,006                      123المخصصه كبذور 

          20,146,067                 23,952المستخدم فً القطاع التجاري          87,119,704الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        747,473,100               900,570اإلستهالك النهائ2ً         87,119,704هامش التجارة والنقل

        747,473,100               900,570اإلستهالك العائلًا       248,495,800              292,348(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب       208,780,440              632,668*(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       311,018,873الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

       311,018,873هامش التجارة والنقل

       519,799,313              632,668(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        768,295,113               925,016(2+1)مجموع اإلستخدامات        768,295,113              925,016(8+7+6+3)   مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن: وحدة القٌاس

البطاطا:  السلعـــــــــة 

( 2 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

           60,401,766                 69,373اإلستخدامات الوسٌطه 1         300,478,355             619,543اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                -               - الصناعات الكبٌرة         300,478,355             619,543 الصناعات الكبٌرة

                -               - الصناعات المتوسطة                -             - الصناعات المتوسطة

                -               - الصناعات الصؽٌرة                -             - الصناعات الصؽٌرة

           60,200,140                 69,355المستخدم فً القطاع التجاري

                201,626                        18المخصصة كبذور         237,284,969الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                -الضرائب ؼٌر المباشرة

                -اإلعانات

      1,463,538,272            1,686,104اإلستهالك النهائ2ً         237,284,969هامش التجارة والنقل

      1,463,538,272            1,686,104اإلستهالك العائلًا         537,763,324             619,543(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب         340,780,200          1,135,934(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         645,396,514الهوامش على االستٌرادات5

                -الرسوم الكمركٌة

                -               -الصادراتج                -اإلعانات

         645,396,514هامش التجارة والنقل

         986,176,714          1,135,934(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

      1,523,940,038            1,755,477(2+1)مجموع اإلستخدامات       1,523,940,038          1,755,477(8+7+6+3)  مجموع المـــــــوارد 

الطماطة :  السلعـــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن: وحدة القٌاس( 2 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            1,094,837                      834اإلستخدامات الوسٌطه 1         79,161,022              149,302اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة         79,161,022              149,302 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               301,268                      790 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

               793,569                        44المخصصة كبذور         37,294,538الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -اإلعانات

        499,914,979               640,917اإلستهالك النهائ2ً         37,294,538هامش التجارة والنقل

        499,914,979               640,917اإلستهالك العائلًا       116,455,560              149,302(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب       147,734,700              492,449(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       236,819,556الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

       236,819,556هامش التجارة والنقل

       384,554,256              492,449(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        501,009,816               641,751(2+1)مجموع اإلستخدامات        501,009,816              641,751(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

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

الخٌار : السلعة 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌطه 1         95,986,500              133,500اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة         95,986,500              133,500 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

         58,206,000الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -اإلعانات

        739,988,736               660,637اإلستهالك النهائ2ً         58,206,000هامش التجارة والنقل

        739,988,736               660,637اإلستهالك العائلًا       154,192,500              133,500(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب       228,250,321              527,137(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       357,545,915الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

       357,545,915هامش التجارة والنقل

       585,796,236              527,137(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        739,988,736               660,637(2+1)مجموع اإلستخدامات        739,988,736              660,637(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن  : وحدة القٌاس 

البرتقال : السلعة 

 ( 2 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          12,523,965                 39,423اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       697,963,912              639,315اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            1,401,061                   3,207الصناعات الكبٌرة       697,963,912              639,315اإلنتاج الزراعً

               137,000                      498الصناعات المتوسطة

          10,915,324                 35,692الصناعات الصؽٌرة

                 70,580                        26المستخدم فً القطاع التجاري        358,184,468الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

     1,043,624,415               599,892اإلستهالك النهائ2ً       358,184,468هامش التجارة والنقل

     1,043,624,415               599,892اإلستهالك العائلً ا    1,056,148,380              639,315(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومً ب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

     1,056,148,380               639,315(2+1)مجموع اإلستخدامات     1,056,148,380              639,315(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / طن : وحدة القٌاس 

التمور ؼٌر المصنعة بانواعها: السلعة 

 ( 2 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

             760,508,872                   690,994اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1     2,572,323,072             4,871,824اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 2,262,886                       7,957الصناعات الكبٌرة      2,452,276,464             4,644,463الصناعات الكبٌرة 2

                 2,211,298                       3,267الصناعات المتوسطة        120,046,608                227,361الصناعات المتوسطة3

             237,058,766                   355,908الصناعات الصؽٌرة               -                -الصناعات الصؽٌرة4

             489,625,383                   292,908المستخدم فً القطاعات االخرى

               29,350,539                     30,954المستخدم فً القطاع التجاري     -1,096,160,400 الهوامش على اإلنتاج المحل5ً

               -الضراب ؼٌر المباشرة

             845,164,800                4,310,341اإلستهالك النهائ2ً     1,192,499,225(-)اإلعانات 

             845,164,800                4,310,341اإلستهالك العائلً ا        10257,232,307%هامش التجارة والنقل  

اإلستهالك الحكومً ب     1,476,162,672             4,871,824(5+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 6

          48,485,576                129,511(سٌؾ)االستٌرادات 

                   -                  -الصادراتج          81,025,424الهوامش على االستٌرادات

               -الرسوم الكمركٌة

               -اإلعانات

          81,025,424هامش التجارة والنقل 

        129,511,000                129,511االستٌرادات بسعر المشتري7

                   -                  -عند المنتج/ مخزون آخر المدة د               -                -عند المنتج/ مخزون أول المدة 8

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

          1,605,673,672                5,001,335(2+1)مجموع اإلستخدامات      1,605,673,672             5,001,335( 8+7+6)مجموع المـــــــوارد 

الطحٌن: السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس   ( 3 ) جدول 

 2019كمٌة وقٌمة الموارد واإلستخدامات للسلع الصناعٌة الؽذائٌة والمشروبات والتبػ حسب نوع السلعة لسنة 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          57,801,733                 28,907اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       327,639,636              341,940اإلنتاج المحلً الصافً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة        474,936,996              526,062اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة

               -               -الصناعات المتوسطة       147,297,360              184,122%35الفقد  :    ناقصا 

               -               -الصناعات الصؽٌرة

          57,801,733                 28,907المستخدم فً القطاع التجاري        390,434,994الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

     1,094,958,080            1,949,044اإلستهالك النهائ2ً    65,527,927.20هامش التجارة والنقل

     1,094,958,080            1,949,044اإلستهالك العائلًأ       718,074,630              341,940(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب       939,070,142           1,636,011 (سـٌؾ)االستٌرادات 4

504384958.8-الهوامش على االستٌرادات5

الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج       645,245,480اإلعانات

       140,860,521هامش التجارة والنقل

       434,685,183           1,636,011(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

مخزون آخر المدة عند القطاع التجاري العامهـمخزون أول المدة عند القطاع التجاري العام8

     1,152,759,813            1,977,951(2+1)مجموع اإلستخدامات     1,152,759,813           1,977,951(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الرز المهبش : السلعة 

 ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        285,556,636                 77,147اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       332,080,445              148,208اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               447,300                      149الصناعات الكبٌرة               -              -انتاج مشارٌع حكومٌه مباعه ومإجره

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -انتاج المشارٌع الحكومٌة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -انتاج المشارٌع الخاصة

        285,109,336                 76,998المستخدم فً القطاع التجاري        216,289,155الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

     3,223,364,640               789,760اإلستهالك النهائ2ً       216,289,155هامش التجارة والنقل

     3,223,364,640               789,760اإلستهالك العائلًا       548,369,600              148,208(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب    1,006,178,600              718,699(سـٌؾ)االستٌرادات 4

    1,954,373,076الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

    1,954,373,076هامش التجارة والنقل

    2,960,551,676              718,699(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

     3,508,921,276               866,907(2+1)مجموع اإلستخدامات     3,508,921,276              866,907(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

لحم الدجاج : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــــــةالكمٌــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــــةالكمٌــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        882,778,968                 84,160اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1    1,656,544,852              182,158اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

الصناعات الكبٌرة 

               536,741                      155الصناعات المتوسطة

               138,741                        13الصناعات الصؽٌرة

        882,103,486                 83,992المستخدم فً القطاع التجاري       396,922,282الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -اإلعانات

     3,904,810,520               438,077اإلستهالك النهائ2ً       396,922,282هامش التجارة والنقل

     3,904,810,520               438,077اإلستهالك العائلًأ    2,053,467,134              182,158(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب       728,449,218              340,079 (سـٌؾ)االستٌرادات 4

    2,005,673,136الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

    2,005,673,136هامش التجارة والنقل

    2,734,122,354              340,079(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

     4,787,589,488               522,237(2+1)مجموع اإلستخدامات     4,787,589,488              522,237(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

اللحوم الحمراء : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــةالكمٌـــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               451,089اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                32,235اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                   1,476 الصناعات الكبٌرة                19,597 الصناعات الكبٌرة

               430,852الصناعات المتوسطة                10,399الصناعات المتوسطة

                      670الصناعات الصؽٌرة                  2,239الصناعات الصؽٌرة

                 18,091المستخدم فً القطاع التجاري              -الصناعات البٌتٌه

الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

الضرائب ؼٌر المباشره

اإلعانات

               967,244اإلستهالك النهائ2ًهامش التجارة والنقل

               967,244اإلستهالك العائلًا                32,235(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب           1,386,098(سـٌؾ)االستٌرادات 4

الهوامش على االستٌرادات5

الرسوم الكمركٌة

               -الصادراتجاإلعانات

هامش التجارة والنقل

           1,386,098(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة دعند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

            1,418,333(2+1)   مجموع اإلستخدامات            1,418,333(8+7+6+3)   مجموع المـــــــوارد 

طن: وحدة القٌاس 

الحلٌب المصنع ومنتجاته : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

             34,074,700                 5,249اإلستخدامات الوسٌطه 1                  -           -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 -              - الصناعات الكبٌرة                  -           - الصناعات الكبٌرة

                 -              - الصناعات المتوسطة                  -           - الصناعات المتوسطة

                 -              - الصناعات الصؽٌرة                  -           - الصناعات الصؽٌرة

             34,074,700                 5,249المستخدم فً القطاعات االخرى

                  -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                  -الضرائب ؼٌر المباشرة

                  -اإلعانات

           665,639,000             102,406اإلستهالك النهائ2ً                  -هامش التجارة والنقل

           665,639,000             102,406اإلستهالك العائلًا                  -           -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب            215,310,000          107,655(سـٌؾ)االستٌرادات 4

            484,403,700الهوامش على االستٌرادات5

                  -الرسوم الكمركٌة

ــــالصادراتج                  -اإلعانات

            484,403,700هامش التجارة والنقل

            699,713,700          107,655(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

           699,713,700             107,655(2+1)مجموع اإلستخدامات             699,713,700          107,655(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الشاي : السلعة 

الؾ دٌنار/ طن  : وحدة القٌاس  ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

         814,382,505            1,171,868اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       720,397,440           1,066,940اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

         730,190,381            1,103,398 الصناعات الكبٌرة       720,397,440           1,066,940 الصناعات الكبٌرة

             9,346,988                   5,896 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

             4,354,092                   6,083 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

           70,491,044                 56,491المستخدم فً القطاع التجاري 

       346,542,560الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

         512,810,732            1,102,442اإلستهالك النهائ2ً       346,542,560هامش التجارة والنقل

         512,810,732            1,102,442اإلستهالك العائلًأ    1,066,940,000           1,066,940(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                -               -اإلستهالك الحكومًب       833,255,476           1,207,370 (سـٌؾ)االستٌرادات 4

       -573,002,239الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

                -               -الصادراتج       426,708,255( - )اإلعانات 

       146,293,984هامش التجارة والنقل

       260,253,237           1,207,370(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

      1,327,193,237            2,274,310(2+1)مجموع اإلستخدامات     1,327,193,237           2,274,310(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

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

السكر : السلعــــــــــــــــــة 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          16,922,571                   6,578اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

          16,922,571                   6,578المستخدم فً القطاع التجاري               -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        568,138,560               237,116اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        568,138,560               237,116اإلستهالك العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب       341,171,600              243,694 *(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       243,889,531الهوامش على االستٌرادات5

         17,058,580الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

       226,830,951هامش التجارة والنقل

       585,061,131              243,694(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        585,061,131               243,694(2+1)مجموع اإلستخدامات        585,061,131              243,694(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

معجون الطماطة المعلب: السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               105,431                      105اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         28,878,290                65,529اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

 الصناعات الكبٌرة           4,033,580                  2,631 الصناعات الكبٌرة

                   5,150                         5 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               100,281                      100 الصناعات الصؽٌرة         24,844,710                62,898 الصناعات الصؽٌرة

-               -المستخدم فً القطاع التجاري         35,237,344الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

الضرائب ؼٌر المباشره

ــاإلعانات

          64,010,203                 65,424اإلستهالك النهائ2ً         35,237,344هامش التجارة والنقل

          48,174,394                 29,581اإلستهالك العائلًا         64,115,634                65,529(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

          15,835,809                 35,843الصادراتج              -اإلعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          64,115,634                 65,529(2+1)مجموع اإلستخدامات          64,115,634                65,529(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

التمور المصنعة بانواعها : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار / طن : وحدة القٌاس   ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               226,520                      403اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         17,842,069                22,002اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة           2,586,640                  1,490 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              665,096                     522 الصناعات المتوسطة

               226,520                      403 الصناعات الصؽٌرة         14,590,333                19,990 الصناعات الصؽٌرة

         36,612,881الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          73,660,722                 29,157اإلستهالك النهائ2ً         36,612,881هامش التجارة والنقل

          72,994,067                 28,172اإلستهالك العائلًا         54,454,950                22,002(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب           4,506,600                  7,511(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         14,876,728الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               609,050                      937الصادراتج              -اإلعانات

         14,876,728هامش التجارة والنقل

         19,383,328                  7,511(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 57,605                        48عند المنتج/ مخزون آخر المدة د                48,964                       47عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

          73,887,242                 29,560(2+1)مجموع اإلستخدامات          73,887,242                29,560(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الدبــــــــس : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

             12,111,348               244,798اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1               -               -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                  -               - الصناعات الكبٌرة               -               - الصناعات الكبٌرة

                  -               - الصناعات المتوسطة               -               - الصناعات المتوسطة

                  -               - الصناعات الصؽٌرة               -               - الصناعات الصؽٌرة

             12,111,348               244,798المستخدم فً القطاع التجاري                -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

               -الضرائب ؼٌر المباشره

               -اإلعانات

            851,842,565          18,870,182اإلستهالك النهائ2ً               -هامش التجارة والنقل

            851,842,565          18,870,182اإلستهالك العائلًا               -               -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                  -               -اإلستهالك الحكومًب        764,599,200          19,114,980(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         99,354,713الهوامش على االستٌرادات5

         38,229,960الرسوم الكمركٌة

                  -               -الصادراتج               -اإلعانات

         61,124,753هامش التجارة والنقل

        863,953,913          19,114,980(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

            863,953,913          19,114,980(2+1)مجموع اإلستخدامات         863,953,913          19,114,980(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد بااللؾ : وحدة القٌاس 

الســكاٌر : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــــةالكمٌــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               837,181               328,664 اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              - اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

               837,181               328,664المستخدم التجاري

              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

            6,662,920            2,220,973اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

            6,662,920            2,220,973اإلستهالك العائلًأ              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب           1,784,746           2,549,637(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           5,715,355الهوامش على االستٌرادات5

                89,237الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

           5,626,118هامش التجارة والنقل

           7,500,101           2,549,637(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

            7,500,101            2,549,637(2+1)مجموع اإلستخدامات            7,500,101           2,549,637(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ لتر : وحدة القٌاس 

البٌره : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )ٌتبع جدول 
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ت
القٌمـــــــــــــةالكمٌــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــوارد

        12,087,945       1,276,047اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1            -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

              -            - الصناعات الكبٌرة            -              - الصناعات الكبٌرة

              -            - الصناعات المتوسطة            -              - الصناعات المتوسطة

              -            - الصناعات الصؽٌرة            -              - الصناعات الصؽٌرة

        12,087,945       1,276,047المستخدم فً القطاع التجاري 

            -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

            -الضرائب ؼٌر المباشره

            -اإلعانات

        18,185,840       2,020,649اإلستهالك النهائ2ً            -هامش التجارة والنقل

        18,185,840       2,020,649اإلستهالك العائلًا            -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

              -            -اإلستهالك الحكومًب      13,186,784           3,296,696*(سـٌؾ)االستٌرادات 4

        7,568,446الهوامش على االستٌرادات5

           659,339الرسوم الكمركٌة

              -            -الصادراتج            -اإلعانات

        6,909,107هامش التجارة والنقل

      30,273,785           3,296,696(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        30,273,785       3,296,696(2+1)مجموع اإلستخدامات       30,273,785           3,296,696(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

المشروبات الروحٌة : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ لتر : وحدة القٌاس  ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــةالكمٌــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            130,299,316               545,835اإلستخدامات الوسٌطه 1          512,963,895       2,906,815اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                  -               - الصناعات الكبٌرة          511,927,009       2,903,359 الصناعات الكبٌرة

                  -               - الصناعات المتوسطة              1,036,886              3,456 الصناعات المتوسطة

                  -               - الصناعات الصؽٌرة                 -           - الصناعات الصؽٌرة

            130,299,316               545,835المستخدم فً القطاع التجاري           795,102,855الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                 -الضرائب ؼٌر المباشره

                 -اإلعانات

         1,179,596,309            2,372,720اإلستهالك النهائ2ً          795,102,855هامش التجارة والنقل

         1,179,596,309            2,372,720اإلستهالك العائلًا       1,308,066,750       2,906,815(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب                   18,602                 168(سـٌؾ)االستٌرادات 4

                   56,998الهوامش على االستٌرادات5

                        930الرسوم الكمركٌة

                  -               -الصادراتج                 -اإلعانات

                   56,068هامش التجارة والنقل

                   75,600                 168(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              1,753,275            11,572عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

         1,309,895,625            2,918,555(2+1)مجموع اإلستخدامات        1,309,895,625       2,918,555(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ الؾ قنٌنة: وحدة القٌاس 

المشروبات الؽازٌة : السلعــــــــــــــــــة 

 ( 3 )ٌتبع جدول 
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ت
القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــوارد

      218,158,724           1,458,182اإلستخدامات الوسٌطه 1      46,069,807           1,229,091اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

              -               - الصناعات الكبٌرة      35,413,706           1,026,126 الصناعات الكبٌرة

              -               - الصناعات المتوسطة        4,401,733              164,602 الصناعات المتوسطة

                   504                         5 الصناعات الصؽٌرة        6,254,368                38,363 الصناعات الصؽٌرة

      218,158,220           1,458,177المستخدم فً القطاع التجاري    138,293,843الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

            -الضرائب ؼٌر المباشرة

            -اإلعانات

      148,983,773           1,234,876اإلستهالك النهائ2ً    138,293,843هامش التجارة والنقل

      148,983,773           1,234,876اإلستهالك العائلًا    184,363,650           1,229,091(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب    146,185,369           1,463,443(سـٌؾ)االستٌرادات 4

      36,546,342الهوامش على االستٌرادات5

        7,309,268الرسوم الكمركٌة

              -               -الصادراتج            -اإلعانات

      29,237,074هامش التجارة والنقل

    182,731,711           1,463,443(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د             47,136                     524عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

      367,142,497           2,693,058(2+1)مجموع اإلستخدامات          367,142,497           2,693,058(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

المٌاه المعدنٌة : السلعة 

الؾ دٌنار/ الؾ عبوه : وحدة القٌاس  ( 3 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          57,802,299                 28,924اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         11,528,565                13,031اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               661,697                      548الصناعات الكبٌرة         11,528,565                13,031 الصناعات الكبٌرة

               720,588                      400الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

            5,012,951                   2,210الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

          51,407,063                 25,766المستخدم فً القطاع التجاري         11,275,685الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        619,316,228               674,721اإلستهالك النهائ2ً         11,275,685هامش التجارة والنقل

        619,316,228               674,721اإلستهالك العائلًأ         22,804,250                13,031(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب       811,471,450              690,614*(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       -157,157,173الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج       238,304,318( - )اإلعانات 

         81,147,145هامش التجارة والنقل

       654,314,277              690,614(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        677,118,527               703,645(2+1)مجموع اإلستخدامات        677,118,527              703,645(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الدهون والزٌوت النباتٌة : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس   ( 3 )ٌتبع جدول 
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 د - مجموع السلع الصناعية األخرى  
 



القٌمــــةالكمٌــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــةالكمٌـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          82,653,137الضٌاعات فً الخطوط1       109,135,188الكهرباء المولد فً محطات التولٌد1

          28,440,935دور السكن والمحالت التجارٌة2           6,608,869الكهرباء المولد فً محطات الدٌزل (زائدا)2

            5,181,654الدوائر الحكومٌة3           5,488,828اإلستهالك الداخلً والضٌاعات فً محطات التولٌد (ناقصا)3

            3,141,675المتجاوزون4         10,386,392اإلستهالك الداخلً والضٌاعات فً شبكات النقل (ناقصا)4

               599,073المستخدم فً القطاع الزراع5ً         99,868,837اجمالً الطاقة المنتجة والمعدة للبٌع (ٌساوي)5

               232,908الكهرباء المستخدم فً القطاع االنشائً العام6              -الكهرباء المولد فً القطاع االنشائً العام (زائدا)6

            4,765,419(ب+أ)الكهرباء المستخدم فً القطاع االصناعً 7                52,859الكهرباء المولد فً الصناعة التحوٌلٌة واالستخراجٌة (زائدا)7

            4,712,560الكهرباء المشتراة من الشركة الوطنٌةأ

                 52,859الكهرباء المستخدم من المولد داخل الصناعةب

8         25,093,105المستوردمن الكهرباء (زائدا)8
الكهرباء المباع من المولد من الصناعة والمشتراة فً القطاعات 

االخرى
-               

               - استخدام ؼٌر مبٌن9

        125,014,801(9+8+7+6+5+4+3+2+1)مجموع اإلستخدامات        125,014,801(8+7+6+5)مجموع الموارد 

ساعة / مٌكا واط : وحدة القٌاس 

الكهرباء: السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )جدول 

 2019كمٌة وقٌمة الموارد واإلستخدامات للسلع الصناعٌة األخرى حسب نوع السلعة لسنة 
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القٌمـــــــــــةالكمٌــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        151,363,536اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         27,808,541اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            1,053,484 الصناعات الكبٌرة         12,955,540 الصناعات الكبٌرة

                 58,835 الصناعات المتوسطة                18,904 الصناعات المتوسطة

        150,251,217 الصناعات الصؽٌرة         14,834,097 الصناعات الصؽٌرة

           5,561,708الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

-اإلستهالك النهائ2ً           5,561,708هامش التجارة والنقل

-اإلستهالك العائلًا         33,370,249(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب         87,402,435(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         30,590,852الهوامش على االستٌرادات5

           4,370,122الرسوم الكمركٌة

الصادراتج              -اإلعانات

         26,220,730هامش التجارة والنقل

       117,993,287(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        151,363,536(2+1)مجموع اإلستخدامات        151,363,536(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

المنتجات الورقٌة : السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                49,535                  2,467اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة                49,535                  2,467 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصغٌرة              -              - الصناعات الصغٌرة

               -               -المستخدم فً القطاع التجاري                29,409الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب غٌر المباشره

              -اإلعانات

        574,219,408          17,965,120اإلستهالك النهائ2ً                29,409هامش التجارة والنقل

        571,033,088          17,842,317اإلستهالك العائلًا                78,944                  2,467(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب       285,085,568         17,817,848(سـٌف)االستٌرادات 4

       285,524,370الهوامش على االستٌرادات5

         14,254,278الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

       271,270,092هامش التجارة والنقل

       570,609,938         17,817,848(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            3,186,320               122,803عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           3,530,526              144,805عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        574,219,408          17,965,120(2+1)مجموع اإلستخدامات        574,219,408         17,965,120(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الف دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

البطانٌات بكافة انواعها : السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            2,151,150اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              416,345اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            2,088,739 الصناعات الكبٌرة              416,345 الصناعات الكبٌرة

               - الصناعات المتوسطة              - الصناعات المتوسطة

                 62,411 الصناعات الصؽٌرة الصناعات الصؽٌرة

                41,635الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

               494,322اإلستهالك النهائ2ً                41,635هامش التجارة والنقل

               -اإلستهالك العائلًأ              457,980(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -اإلستهالك الحكومًب              941,666(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              329,583الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               494,322الصادراتج              -اإلعانات

              329,583هامش التجارة والنقل

           1,271,249(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              916,244عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

            2,645,472(2+1)مجموع اإلستخدامات            2,645,472(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الجلود المدبوؼة : السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        335,732,627اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                39,831اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 84,740 الصناعات الكبٌرة              - الصناعات الكبٌرة

                 78,855 الصناعات المتوسطة              - الصناعات المتوسطة

        335,569,032 الصناعات الصؽٌرة                39,831 الصناعات الصؽٌرة

                  9,958الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

               -اإلستهالك النهائ2ً                  9,958هامش التجارة والنقل

               -اإلستهالك العائلًأ                49,789(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -اإلستهالك الحكومًب       268,546,270(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         67,136,568الهوامش على االستٌرادات5

         13,427,314الرسوم الكمركٌة  

               -الصادراتج              -اإلعانات

         53,709,255هامش التجارة والنقل

       335,682,838(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        335,732,627(2+1)مجموع اإلستخدامات        335,732,627(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الخشب المصنع : السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )ٌتبع جدول 

57



الكمٌــــــــــةالكمٌــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1             123,054                      64اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة             123,054                      64الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

             196,946الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

    1,077,596,934              215,523اإلستهالك النهائً 2             196,946هامش التجارة والنقل

    1,077,585,000              215,517اإلستهالك العائلً أ             320,000                      64( 2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب      227,084,300             215,450* (سـٌؾ)االستٌرادات 4

      850,174,732الهوامش على االستٌرادات5

        11,354,215الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

      838,820,517هامش التجارة والنقل

   1,077,259,032             215,450(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري 6

                11,934                         6عند المنتج/ مخزون آخر المدة د               17,902                        9عند المنتج / مخزن اول المدة 7

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

    1,077,596,934              215,523(2+1)مجموع اإلستخدامات    1,077,596,934             215,523(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

صابون التوالٌت بكافة انواعة : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ طن :                                              وحدة القٌاس ( 4 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 75,170                        48اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1           3,378,129                  2,154اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                   4,573                         5الصناعات الكبٌرة           3,378,129                  2,154الصناعات الكبٌرة

                   3,853                         6الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

                 66,744                        37الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

     1,157,406,240               850,330اإلستهالك النهائ2ً                     -هامش التجارة والنقل

     1,157,406,240               850,330اإلستهالك العائلًا           4,092,600                  2,154(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب       500,361,300              848,070 *(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       652,745,035الهوامش على االستٌرادات5

              204,630الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

هامش التجارة والنقل

    1,153,106,335              848,070(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              282,475                     154عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

     1,157,481,410               850,378(2+1)مجموع اإلستخدامات     1,157,481,410              850,378(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

مساحٌق الؽسٌل والمنظفات : السلعــــــــــة 

( 4 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              284,526                21,555اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة              284,526                21,555الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              103,464الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

            2,288,706               128,816اإلستهالك النهائ2ً              103,464هامش التجارة والنقل

            2,276,706               127,816اإلستهالك العائلًا              387,990                21,555(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب           1,445,663              103,262(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              413,053الهوامش على االستٌرادات5

                72,283الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

              340,770هامش التجارة والنقل

           1,858,716              103,262(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 12,000                   1,000عند المنتج/ مخزون آخر المدة د                42,000                  3,999عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

            2,288,706               128,816(2+1)مجموع اإلستخدامات            2,288,706              128,816(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ كؽم : وحدة القٌاس 

معجون االسنان : السلعــــــــــــــــــة

( 4 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          46,587,716                 62,305اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         13,320,148                27,486اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

          29,035,268                 55,712الصناعات الكبٌرة         13,320,148                27,486الصناعات الكبٌرة

               357,291                      179الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

                 72,524                        54الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

          17,122,633                   6,360المستخدم فً  القطاع الزراعً           7,294,352الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

                      -                      -اإلستهالك النهائ2ً           7,294,352هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا         20,614,500                27,486(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب         10,301,040                33,885(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         15,112,710الهوامش على االستٌرادات5

              515,052الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         14,597,658هامش التجارة والنقل

         25,413,750                33,885(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              559,466                     934عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

          46,587,716                 62,305(2+1)مجموع اإلستخدامات          46,587,716                62,305(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

 (المركبة)االسمدة الكٌمٌاوٌة : السلعـــة 

( 4 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        270,336,978               557,325اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       125,288,496              278,419اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                   7,763                        14الصناعات الكبٌرة       125,288,496              278,419الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               259,499                        89الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

        270,069,716               557,222المستخدم فً  القطاع الزراعً         10,023,138الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

                      -                      -اإلستهالك النهائ2ً         10,023,138هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا       135,311,634              278,419(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب         95,969,577              264,379(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         32,518,617الهوامش على االستٌرادات5

           4,798,479الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         27,720,138هامش التجارة والنقل

       128,488,194              264,379(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           6,537,150                14,527عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        270,336,978               557,325(2+1)مجموع اإلستخدامات        270,336,978              557,325(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الٌورٌا / االسمدة الكٌمٌاوٌة النتروجٌنٌة : السلعــــــــــة 

( 4 )ٌتبع جدول 

62



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌــــــــطه1              201,026                  1,211اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة              201,026                  1,211الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

                40,205الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        351,799,079            5,666,992اإلستهالك النهائ2ً                40,205هامش التجارة والنقل

        351,799,079            5,666,992اإلستهالك العائلًأ              241,231                  1,211(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب       310,824,393           5,651,353(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         39,559,493الهوامش على االستٌرادات5

         15,541,220الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         24,018,273هامش التجارة والنقل

       350,383,886           5,651,353(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           1,173,962                14,428عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        351,799,079            5,666,992(2+1)مجموع اإلستخدامات        351,799,079           5,666,992(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

اطارات السٌارات بانواعها : السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )ٌتبع جدول 

63



القٌمـــــــــةالكمٌــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          95,387,000                   5,611اإلستخدامات الوسٌطه 1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

ــــالصناعات الكبٌرة              -              -الصناعات الكبٌرة

ــــالصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

ــــالصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

          94,035,251                   5,536المستخدم فً القطاع الزراعً              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

            1,351,749                        75المستخدم فً البناء والتشٌد              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

               -               -اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب         17,623,168                  5,611(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         77,763,832الهوامش على االستٌرادات5

              881,158الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         76,882,674هامش التجارة والنقل

         95,387,000                  5,611(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          95,387,000                   5,611(2+1)مجموع اإلستخدامات          95,387,000                  5,611(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

المبٌدات: السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )ٌتبع جدول 

64



القٌمــــــــــةالكمٌــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          97,580,516          24,395,129اإلستخدامات الوسٌطه 1           6,557,094           3,328,540اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                   1,100                      990الصناعات الكبٌرة           6,538,470           3,316,900الصناعات الكبٌرة

                      966                      873الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

                 64,999                   9,995الصناعات الصؽٌرة                18,624                11,640الصناعات الصؽٌرة

          97,513,451          24,383,271المستخدم فً البناء والتشٌٌد           6,757,066الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

               -               -اإلستهالك النهائ2ً           6,757,066هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا         13,314,160           3,328,540(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب         42,735,623         21,066,589(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         41,530,733الهوامش على االستٌرادات5

           2,136,781الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         39,393,952هامش التجارة والنقل

         84,266,356         21,066,589(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          97,580,516          24,395,129(2+1)مجموع اإلستخدامات          97,580,516         24,395,129(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ لتر: وحدة القٌاس 

اصباغ البنتالٌت: السلعــــــــــــــــــة

( 4 )ٌتبع جدول 

65



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌطه 1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة              -              -الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          41,671,202        166,684,807اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

          41,671,202        166,684,807اإلستهالك العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب         30,867,557       166,684,807(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         10,803,645الهوامش على االستٌرادات5

           1,543,378الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

           9,260,267هامش التجارة والنقل

         41,671,202       166,684,807(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          41,671,202        166,684,807(2+1)مجموع اإلستخدامات          41,671,202       166,684,807(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس 

البطارٌات الجافة:السلعــــــــــــــــــة

( 4 )ٌتبع جدول 

66



القٌمــــــــــةالكمٌــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        137,764,020          27,552,804اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة              -              -الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

        137,764,020          27,552,804نشاط النقل واالنشطة االقتصادٌة االخرى              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              - اإلعانات

               134,289               584,409اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب       113,403,322         27,552,804(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         22,680,664الهوامش على االستٌرادات5

           5,670,166الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         17,010,498هامش التجارة والنقل

       136,083,986         27,552,804(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               134,289               584,409عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           1,814,323              584,409عند المنتج\ مخزون أول المدة 7

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

        137,898,309          28,137,213(2+1)مجموع اإلستخدامات        137,898,309         28,137,213(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

شمعات القدح: السلعــــــــــــــــــة

( 4 )ٌتبع جدول 

67



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

            1,134,373                   5,660اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           5,464,247              103,099اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            1,134,373                   5,660الصناعات الكبٌرة           5,464,247              103,099الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

           1,340,287الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

            7,361,222               135,518المستخدم النهائ2ً           1,340,287هامش التجارة والنقل

            5,121,218                 59,228المستخدم فً القطاع العائلًا           6,804,534              103,099(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -المستخدم القطاع الحكومًب                36,800                     800(سـٌؾ)االستٌرادات 4

                16,000الهوامش على االستٌرادات5

                  1,840الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

                14,160هامش التجارة والنقل

                52,800                     800(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            2,240,004                 76,290عند المنتج/  مخزون آخر المدة د           1,638,261                37,279عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

            8,495,595               141,178(2+1)مجموع اإلستخدامات            8,495,595              141,178(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / عدد : وحدة القٌاس 

المقاٌٌس الكهربائٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 4 )ٌتبع جدول 

68



القٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌطه 1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               -الصناعات الكبٌرة              -              -الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        351,260,763        167,267,030المستخدم النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        351,260,763        167,267,030المستخدم فً القطاع العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

المستخدم القطاع الحكومًب       200,720,436       167,267,030(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       150,540,327الهوامش على االستٌرادات5

         10,036,022الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتجــاإلعانات

       140,504,305هامش التجارة والنقل

       351,260,763       167,267,030(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        351,260,763        167,267,030(2+1)مجموع اإلستخدامات        351,260,763       167,267,030(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد:وحدة القٌاس 

المصابٌح الوهاجة: السلعة 

( 4 )ٌتبع جدول 

69



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

              -             -اإلستخدامات الوسٌطه 1               -            -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

              -             -الصناعات الكبٌرة               -            -الصناعات الكبٌرة

              -             -الصناعات المتوسطة               -            -الصناعات المتوسطة

              -             - الصناعات الصؽٌرة               -            - الصناعات الصؽٌرة

               -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

               -الضرائب ؼٌر المباشره

               -اإلعانات

        44,524,775       34,249,827المستخدم النهائ2ً               -هامش التجارة والنقل

        44,524,775       34,249,827المستخدم فً القطاع العائلًا               -            -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

المستخدم القطاع الحكومًب          15,437,238      34,249,827(سـٌؾ)االستٌرادات 4

          29,087,537الهوامش على االستٌرادات5

               771,862الرسوم الكمركٌة

              -             -الصادراتجــاإلعانات

          28,315,675هامش التجارة والنقل

          44,524,775      34,249,827(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        44,524,775       34,249,827(2+1)مجموع اإلستخدامات           44,524,775      34,249,827(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

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

مصابٌح الفلورسنت : السلعة 
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القٌمـــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

       11,375,110              59,869اإلستخدامات الوسٌطه 1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 43,875                      325الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               452,465                   2,585الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

            4,983,601                 23,637 الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

               482,022                   3,756قطاع عام\البناء والتشٌٌد

            5,413,147                 29,566قطاع خاص\البناء والتشٌٌد              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

               -               -اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب           5,885,716                59,869(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           5,489,394الهوامش على االستٌرادات5

              294,286الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتجــاإلعانات

           5,195,108هامش التجارة والنقل

         11,375,110                59,869(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          11,375,110                 59,869(2+1)مجموع اإلستخدامات          11,375,110                59,869(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

السمنت االبٌض: السلعــــــة 

 2019كمٌة وقٌمة الموارد واإلستخدامات للسلع الصناعٌة االنشائٌة حسب نوع السلعة لسنة 

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

        673,146,467            6,534,415اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1       433,489,519           5,290,612اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            4,173,616                 54,001 الصناعات الكبٌرة       433,489,519           5,290,612 الصناعات الكبٌرة

            8,320,912               100,213الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

          58,232,792               662,901الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

          11,720,615               105,521قطاع عام\ البناء والتشٌٌد

        590,698,532            5,611,779قطاع خاص\ البناء والتشٌٌد       106,152,905الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

الضرائب ؼٌر المباشرة

              -اإلعانات

          11,896,371               192,302اإلستهالك النهائ2ً       106,152,905هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا       539,642,424           5,290,612(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب       110,054,597              968,049(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           6,111,283الهوامش على االستٌرادات5

           5,502,730الرسوم الكمركٌة

الصادراتج              -اإلعانات

              608,553هامش التجارة والنقل

       116,165,880              968,049(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

          11,896,371               192,302عند المنتج/ مخزون آخر المدة د         29,234,534              468,056عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        685,042,838            6,726,717(2+1)مجموع اإلستخدامات        685,042,838           6,726,717(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

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

السمنت العادي والمقاوم: السلعــــــة 
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القٌمــــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          101,445,349               682,592اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1         82,014,442              607,696اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 -               - الصناعات الكبٌرة         69,950,154              499,937 الصناعات الكبٌرة

                 -               -الصناعات المتوسطة         12,064,288              107,759الصناعات المتوسطة

                 -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              5,756,278                 36,013قطاع عام\البناء والتشٌٌد

            95,689,071               646,579قطاع خاص\البناء والتشٌٌد         10,216,817الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

                        -                      -اإلستهالك النهائ2ً         10,216,817هامش التجارة والنقل

                 -               -اإلستهالك العائلًأ         92,231,259              607,696(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                 -               -اإلستهالك الحكومًب           6,218,843                46,066(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           1,382,047الهوامش على االستٌرادات5

              310,942الرسوم الكمركٌة

                 -               -الصادراتج              -اإلعانات

           1,071,105هامش التجارة والنقل

           7,600,890                46,066(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           1,613,200                28,830عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

          101,445,349               682,592(2+1)مجموع اإلستخدامات        101,445,349              682,592(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد بااللؾ : وحدة القٌاس 

الطابوق: السلعــــــــــــــــــة 

( 5 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        18,097,624               249,303اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           6,222,419              213,202اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               22,750                      650الصناعات الكبٌرة               -              - الصناعات الكبٌرة

             176,630                   5,104الصناعات المتوسطة           2,367,797              104,882الصناعات المتوسطة

          1,099,012                 29,474الصناعات الصؽٌرة           3,854,622              108,320الصناعات الصؽٌرة

             640,357                   8,730قطاع عام/ البناء والتشٌٌد 

        16,158,875               205,345قطاع خاص/ البناء والتشٌٌد            8,914,923الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

               -الضرائب ؼٌر المباشره

               -اإلعانات

              -               -اإلستهالك النهائ2ً           8,914,923هامش التجارة والنقل

              -               -اإلستهالك العائلًا         15,137,342              213,202(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

              -               -اإلستهالك الحكومًب           2,599,278                36,101(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              361,004الهوامش على االستٌرادات5

              129,964الرسوم الكمركٌة

              -               -الصادراتج               -اإلعانات

              231,040هامش التجارة والنقل

           2,960,282                36,101(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        18,097,624               249,303(2+1)مجموع اإلستخدامات          18,097,624              249,303(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الجص بؤنواعة: السلعـــــــــــة 

( 5 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        103,050,899اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           26,021,313اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               - الصناعات الكبٌرة             1,108,000 الصناعات الكبٌرة

               -الصناعات المتوسطة             5,052,361الصناعات المتوسطة

               -الصناعات الصؽٌرة           19,860,952الصناعات الصؽٌرة

            3,775,910قطاع عام\ البناء والتشٌٌد

          99,274,989قطاع خاص\البناء والتشٌٌد             6,505,328الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                -الضرائب ؼٌر المباشره

                -اإلعانات

               -اإلستهالك النهائ2ً             6,505,328هامش التجارة والنقل

               -اإلستهالك العائلًا           32,526,641(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -اإلستهالك الحكومًب           56,419,406(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           14,104,852الهوامش على االستٌرادات5

             2,820,970الرسوم الكمركٌة

               -الصادراتج                -اإلعانات

           11,283,882هامش التجارة والنقل

           70,524,258(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        103,050,899(2+1)مجموع اإلستخدامات          103,050,899(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الكاشً والموزائٌك: السلعــــــــــــــــــة 

( 5 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        146,037,287            1,300,027اإلستخدامات الوسٌطه 1       109,358,816           1,121,699اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة       109,242,473           1,119,121 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              116,343                  2,578 الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

        146,037,287            1,300,027قطاع عام / البناء والتشٌٌد 

         21,871,763الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

                      -                      -المستخدم النهائ2ً         21,871,763هامش التجارة والنقل

               -               -المستخدم فً القطاع العائلًا       131,230,579           1,121,699(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -المستخدم القطاع الحكومًب         11,291,173              173,710(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           2,822,793الهوامش على االستٌرادات5

              564,559الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

           2,258,234هامش التجارة والنقل

         14,113,966              173,710(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              692,742                  4,618عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        146,037,287            1,300,027(2+1)مجموع اإلستخدامات        146,037,287           1,300,027(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

االسفلت الكونكرٌتً: السلعة 

( 5 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 285,927,170                  411,406اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                  -                 -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                     3,042,350                      4,377الصناعات الكبٌرة                  -                 - الصناعات الكبٌرة

                      -                  -الصناعات المتوسطة                  -                 -الصناعات المتوسطة

                     1,229,760                      1,769الصناعات الصؽٌرة                  -                 -الصناعات الصؽٌرة

                   18,644,810                    22,638قطاع عام/البناء والتشٌد                   -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                 263,010,250                  382,622قطاع خاص/البناء والتشٌد                   -الضرائب ؼٌر المباشره

                  -اإلعانات

                      -                  -اإلستهالك النهائ2ً                  -هامش التجارة والنقل

                      -                  -اإلستهالك العائلًأ                  -                 -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                      -                  -اإلستهالك الحكومًب            254,660,156                 411,406(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              31,267,014الهوامش على االستٌرادات5

              12,733,008الرسوم الكمركٌة  

                      -                  -الصادراتج                  -اإلعانات

              18,534,006هامش التجارة والنقل

            285,927,170                 411,406(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

                 285,927,170                  411,406(2+1)مجموع اإلستخدامات             285,927,170                 411,406(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

شٌش الحدٌد: السلعــــــــــــــــــة 

طن  الؾ دٌنار: وحدة القٌاس  ( 5 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

     4,984,928,807اإلستخدامات الوسٌطه 1         22,881,869اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

          14,426,112 الصناعات الكبٌرة         22,881,869 الصناعات الكبٌرة

                 85,844الصناعات المتوسطة              -الصناعات المتوسطة

        189,055,433الصناعات الصؽٌرةالصناعات الصؽٌرة

            9,587,873قطاع عام\البناء والتشٌٌد           5,720,467الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

     4,771,773,545قطاع خاص\البناء والتشٌٌد              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

                      -اإلستهالك النهائ2ً           5,720,467هامش التجارة والنقل

               -اإلستهالك العائلًا         28,602,336(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -اإلستهالك الحكومًب    3,963,629,479(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       990,907,370الهوامش على االستٌرادات5

       198,181,474الرسوم الكمركٌة

               -الصادراتج              -اإلعانات

       792,725,896هامش التجارة والنقل

    4,954,536,849(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           1,789,622عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

     4,984,928,807(2+1)مجموع اإلستخدامات     4,984,928,807(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الحدٌد بؤنواعة: السلعــــــــــــــــــة 

( 5 )ٌتبع جدول 

80



القٌمــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          39,999,233اإلستخدامات الوسٌطه 1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 18,585 الصناعات الكبٌرة              - الصناعات الكبٌرة

                      333الصناعات المتوسطة              -الصناعات المتوسطة

            1,053,121الصناعات الصؽٌرة              -الصناعات الصؽٌرة

               192,079قطاع عام\البناء والتشٌٌد

          38,735,115قطاع خاص\البناء والتشٌٌد              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

               -اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -اإلستهالك العائلًا              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -اإلستهالك الحكومًب         31,999,386(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           7,999,847الهوامش على االستٌرادات5

           1,599,969الرسوم الكمركٌة

               -الصادراتجــاإلعانات

           6,399,877هامش التجارة والنقل

         39,999,233(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          39,999,233(2+1)مجموع اإلستخدامات          39,999,233(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار: وحدة القٌاس 

الزجاج : السلعــــــــــــــــــة 

( 5 )ٌتبع جدول 
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 و - مجموع السلع اإلنتاجية
 



القٌمـــــةالكمٌـــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌطة1              557,700                       19اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              557,700                       19 الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              107,300الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          56,420,000                   1,612اإلستهالك النهائ2ً              107,300هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا              665,000                       19(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

          56,420,000                   1,612اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         16,801,680                     876(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         13,858,320الهوامش على االستٌرادات5

              840,084الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         13,018,236هامش التجارة والنقل

         30,660,000                     876(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د         25,095,000                     717عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

          56,420,000                   1,612(2+1)مجموع اإلستخدامات          56,420,000                  1,612(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

الساحبات والجرارات الزراعٌة: السلعة 

 2019كمٌة وقٌمة الموارد واإلستخدامات للسلع اإلنتاجٌة حسب نوع السلعة لسنة 

( 6 )ٌتبع جدول 

85



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                      246اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1                        1اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                        12 الصناعات الكبٌرة                        1 الصناعات الكبٌرة

                        16الصناعات المتوسطة              -الصناعات المتوسطة

                      218الصناعات الصؽٌرة              -الصناعات الصؽٌرة

الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

الضرائب ؼٌر المباشره

اإلعانات

               646,024اإلستهالك النهائ2ًهامش التجارة والنقل

               -اإلستهالك العائلًا                        1(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               646,024اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب              646,269(سـٌؾ)االستٌرادات 4

الهوامش على االستٌرادات5

الرسوم الكمركٌة

               -الصادراتجاإلعانات

هامش التجارة والنقل

              646,269(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               -عند المنتج/  مخزون آخر المدة دعند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

               646,270(2+1)مجموع اإلستخدامات               646,270(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

عدد : وحدة القٌاس 

المكائن واالالت الزراعٌة : السلعــــــــــــــــــة 

( 6 )ٌتبع جدول 
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     ز- مجموع السلع شبه المعمرة
 



القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1           1,424,000                 7,690اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              166,000                 1,400 الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة           1,258,000                 6,290الصناعات الصؽٌرة

              267,800الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        245,097,792           1,220,790اإلستهالك النهائ2ً              267,800هامش التجارة والنقل

        245,097,792           1,220,790اإلستهالك العائلًا           1,691,800                 7,690(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب       163,768,500          1,213,100*(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         79,637,492الهوامش على االستٌرادات5

           8,188,425الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         71,449,067هامش التجارة والنقل

       243,405,992          1,213,100(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        245,097,792           1,220,790(2+1)مجموع اإلستخدامات        245,097,792          1,220,790(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

مبردات الهواء بكافة احجامها: السلعــــــــــــــــــة 

 2019كمٌة وقٌمة الموارد واإلستخدامات للسلع شبه المعمرة حسب نوع السلعة لسنة 

( 7 )جدول 

89



القٌمــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌطه 1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        530,574,175               892,116اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        530,574,175               892,116اإلستهالك العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب       401,452,200              892,116(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       129,121,975الهوامش على االستٌرادات5

         20,072,610الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

       109,049,365هامش التجارة والنقل

       530,574,175              892,116(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        530,574,175               892,116(2+1)مجموع اإلستخدامات        530,574,175              892,116(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / عدد : وحدة القٌاس 

(بكافة االحجام)مكٌفات الهواء : السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )ٌتبع جدول 

90



القٌمــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطة1                   47,750                     191اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة                   47,750                     191 الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة                         -                     -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة                         -                     -الصناعات الصؽٌرة

                   19,100الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                         -الضرائب ؼٌر المباشره

                         -اإلعانات

        338,084,340               939,147اإلستهالك النهائ2ً                   19,100هامش التجارة والنقل

        338,064,840               939,069اإلستهالك العائلًا                   66,850                     191(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب          160,515,477              938,687 *(سـٌؾ)االستٌرادات 4

          177,434,463الهوامش على االستٌرادات5

              8,025,774الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج                         -اإلعانات

          169,408,689هامش التجارة والنقل

          337,949,940              938,687(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 19,500                        78عند المنتج/ مخزون آخر المدة د                   67,550                     269عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        338,084,340               939,147(2+1)مجموع اإلستخدامات           338,084,340              939,147(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

الطباخات الؽازٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1      171,000             680اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة      171,000             680 الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

      234,000الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        412,251,542               939,070اإلستهالك النهائ2ً      234,000هامش التجارة والنقل

        412,251,291               939,069اإلستهالك العائلًا      405,000             680(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب       364,091,440              938,380(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         47,752,592الهوامش على االستٌرادات5

         18,204,572الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتجــاإلعانات

         29,548,020هامش التجارة والنقل

       411,844,032              938,380(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

              251                  1عند المنتج/ مخزون آخر المدة د          2,510               10عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        412,251,542               939,070(2+1)مجموع اإلستخدامات        412,251,542              939,070(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

الثالجات الكهربائٌة بكافة احجامها: السلعــــة 

( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــةالكمٌـــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1      174,000             725اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة      174,000             725 الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        179,362,619               469,536اإلستهالك النهائ2ًهامش التجارة والنقل

        179,362,243               469,535اإلستهالك العائلًا      174,000             725(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب       146,269,032              468,811(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         32,919,587الهوامش على االستٌرادات5

           7,313,452الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         25,606,135هامش التجارة والنقل

       179,188,619              468,811(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

              376                  1عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              -              -عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        179,362,619               469,536(2+1)مجموع اإلستخدامات        179,362,619              469,536(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

المجمدات بكافة احجامها: السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )ٌتبع جدول 
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اإلستخدامات تالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

        116,632,494               845,163اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

        116,632,494               845,163اإلستهالك العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         87,896,952              845,163(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         28,735,542الهوامش على االستٌرادات5

           4,394,848الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         24,340,694هامش التجارة والنقل

       116,632,494              845,163(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

        116,632,494               845,163(2+1)مجموع اإلستخدامات        116,632,494              845,163(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

المدافئ النفطٌة : السلعــــــــــــــــــة 

الؾ دٌنار/ عدد :                             وحدة القٌاس ( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          46,953,619            1,408,605اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

          46,953,600            1,408,604اإلستهالك العائلًأ              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         15,494,611           1,408,601(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         31,458,932الهوامش على االستٌرادات5

              774,731الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         30,684,201هامش التجارة والنقل

         46,953,543           1,408,601(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                        19                         1عند المنتج/ مخزون آخر المدة د                       76                        4عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

          46,953,619            1,408,605(2+1)مجموع اإلستخدامات          46,953,619           1,408,605(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

المراوح السقفٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــةالكمٌــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               -               -اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               -الصناعات المتوسطة              -              -الصناعات المتوسطة

               -               -الصناعات الصؽٌرة              -              -الصناعات الصؽٌرة

              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          22,415,872               939,069اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

          22,415,872               939,069اإلستهالك العائلًأ              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         17,842,311              939,069(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           4,573,561الهوامش على االستٌرادات5

              892,116الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

           3,681,445هامش التجارة والنقل

         22,415,872              939,069(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          22,415,872               939,069(2+1)مجموع اإلستخدامات          22,415,872              939,069(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ عدد : وحدة القٌاس 

المكواة الكهربائٌة: السلعــــــــــــــــــة 

( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

             62,504,448            1,220,790اإلستخدامات الوسٌطه 1           1,127,040                50,000اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 -               - الصناعات الكبٌرة           1,127,040                50,000 الصناعات الكبٌرة

                 -               -الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

                 -               -الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

             62,504,448            1,220,790المستخدم فً القطاع الصناعً 

              872,960الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -اإلعانات

                         -                      -اإلستهالك النهائ2ً              872,960هامش التجارة والنقل

                 -               -اإلستهالك العائلًا           2,000,000                50,000(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                 -               -اإلستهالك الحكومًب         45,195,546           1,143,710(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         15,065,182الهوامش على االستٌرادات5

           2,259,777الرسوم الكمركٌة

                 -               -الصادراتج              -اإلعانات

         12,805,405هامش التجارة والنقل

         60,260,728           1,143,710(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              243,720                27,080عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

             62,504,448            1,220,790(2+1)مجموع اإلستخدامات          62,504,448           1,220,790(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

محركات مبردات الهواء: السلعة 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس ( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــــةالكمٌـــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــةالكمٌــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 62,315                 14,030اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                   4,320                   1,200 الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

                 57,995                 12,830 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          11,247,835               739,980اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

          11,247,835               739,980اإلستهالك العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب           9,048,120              754,010(سـٌؾ)االستٌرادات 4

               -               -تكوٌن راس المال الثابت           2,262,030الهوامش على االستٌرادات5

              452,406الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

           1,809,624هامش التجارة والنقل

         11,310,150              754,010(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

          11,310,150               754,010(2+1)مجموع اإلستخدامات          11,310,150              754,010(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / عدد : وحدة القٌاس 

مضخات ماء لمبردات الهواء: السلعــــــــــــــــــه 

( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                  -                  -اإلستخدامات الوسٌطه 1                 -                -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                  -                  - الصناعات الكبٌرة                 -                - الصناعات الكبٌرة

                  -                  - الصناعات المتوسطة                 -                - الصناعات المتوسطة

                  -                  - الصناعات الصؽٌرة                 -                - الصناعات الصؽٌرة

                 -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                 -الضرائب ؼٌر المباشرة

                 -اإلعانات

            430,563,291                   657,349اإلستهالك النهائ2ً                 -هامش التجارة والنقل

            430,563,291                   657,349اإلستهالك العائلًا                 -                -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اجمالً تكوٌن راس المالب          282,660,070                657,349(سـٌؾ)االستٌرادات 4

          147,903,221الهوامش على االستٌرادات5

            14,133,004الرسوم الكمركٌة

                  -                  -الصادراتج                 -اإلعانات

          133,770,218هامش التجارة والنقل

          430,563,291                657,349(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

            430,563,291                   657,349(2+1)مجموع اإلستخدامات           430,563,291                657,349(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الحاسبات بكافة انواعها : السلعة 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس ( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                  -               -اإلستخدامات الوسٌطه 1                  -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                  -               - الصناعات الكبٌرة                  -              - الصناعات الكبٌرة

                  -               - الصناعات المتوسطة                  -              - الصناعات المتوسطة

                  -               - الصناعات الصؽٌرة                  -              - الصناعات الصؽٌرة

                  -               -المستخدم فً القطاع التجاري

                  -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                  -الضرائب ؼٌر المباشرة

                  -اإلعانات

            793,936,170            1,737,278اإلستهالك النهائ2ً                  -هامش التجارة والنقل

            793,936,170            1,737,278اإلستهالك العائلًا                  -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                  -               -اإلستهالك الحكومًب            429,107,666           1,737,278(سـٌؾ)االستٌرادات 4

            364,828,504الهوامش على االستٌرادات5

              21,455,383الرسوم الكمركٌة

                  -               -الصادراتج                  -اإلعانات

            343,373,121هامش التجارة والنقل

            793,936,170           1,737,278(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

            793,936,170            1,737,278(2+1)مجموع اإلستخدامات             793,936,170           1,737,278(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

التلفزٌونات بكافة احجامها: السلعة 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس ( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                     -                  -اإلستخدامات الوسٌطه 1                -                -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                     -                  - الصناعات الكبٌرة                -                - الصناعات الكبٌرة

                     -                  - الصناعات المتوسطة                -                - الصناعات المتوسطة

                     -                  - الصناعات الصؽٌرة                -                - الصناعات الصؽٌرة

                -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                -الضرائب ؼٌر المباشرة

                -اإلعانات

               580,927,960               1,540,923اإلستهالك النهائ2ً                -هامش التجارة والنقل

               580,927,960               1,540,923اإلستهالك العائلًا                -                -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

                     -                  -اجمالً تكوٌن راس المال الثابتب         385,230,750             1,540,923(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         195,697,210الهوامش على االستٌرادات5

           19,261,538الرسوم الكمركٌة

                     -                  -الصادراتج                -اإلعانات

         176,435,673هامش التجارة والنقل

         580,927,960             1,540,923(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

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

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

               580,927,960               1,540,923(2+1)مجموع اإلستخدامات          580,927,960             1,540,923(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

اجهزة موباٌل :السلعة 

الؾ دٌنار/ عدد :وحدة القٌاس ( 7 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          53,280,418               181,663اإلستخدامات الوسٌطه 1       185,389,010           1,746,045اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

          21,422,500                 61,700 الصناعات الكبٌرة       185,389,010           1,746,045 الصناعات الكبٌرة

                 50,450                      166 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

          31,807,468               119,797 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

         76,517,740الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

ــالضرائب ؼٌر المباشره

ــاإلعانات

        226,806,734            1,693,888اإلستهالك النهائ2ً         76,517,740هامش التجارة والنقل

        224,012,626            1,668,647اإلستهالك العائلًا       261,906,750           1,746,045(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب         78,246,603              106,566(سـٌؾ)االستٌرادات 4

62261703-الهوامش على االستٌرادات5

ــالرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج         70,086,363(-)اإلعانات 

           7,824,660هامش التجارة والنقل

         15,984,900              106,566(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            2,794,108                 25,241عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           2,195,502                22,940عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        280,087,152            1,875,551(2+1)مجموع اإلستخدامات        280,087,152           1,875,551(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

النفط االبٌض : السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )جدول 

 2019كمٌة وقٌمة الموارد واإلستخدامات لسلع المنتجات النفطٌة حسب نوع السلعة لسنة 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

   1,674,707,400        3,721,572اإلستخدامات الوسٌطة1       552,523,134        3,349,287اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

   1,674,707,400        3,721,572المستخدم فً القطاعات االقتصادٌة     2,083,573,704        2,688,016(سـٌؾ)االستٌرادات 2

              -            -المستخدم فً القطاع التجاري     2,636,096,838        6,037,303 (2+1)اإلنتاج المحلً والمستورد 3

       305,296,472الهوامش على اإلنتاج المحلً والمستورد 4

              -الضرائب ؼٌر المباشره والرسوم أ

              -اإلعاناتب

   1,275,295,378        2,360,526اإلستهالك النهائ2ً       305,296,472هامش التجارة والنقلج

   1,261,759,950        2,294,109اإلستهالك العائلًا

اإلستهالك الحكومًب

    2,941,393,310        6,037,303اإلنتاج المحلً والمستورد بسعر المشتري 5

              -            -الصادراتج

        13,535,428             66,417عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           8,609,468             44,795عند المنتج/ مخزون أول المدة 6

              -            -مخزون آخر المدة عند القطاع التجاري العامهـ              -            -مخزون أول المدة عند القطاع التجاري العام7

   2,950,002,778        6,082,098(2+1)مجموع اإلستخدامات     2,950,002,778        6,082,098(7+6+5)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار / طن : وحدة القٌاس 

البنزٌن: السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــةالكمٌـــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــــةالكمٌــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

               388,021اإلستخدامات الوسٌطه 1              368,665اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

                 18,709 الصناعات الكبٌرة              368,665 الصناعات الكبٌرة

                        89 الصناعات المتوسطة              - الصناعات المتوسطة

                         8 الصناعات الصؽٌرة              - الصناعات الصؽٌرة

                 14,392قطاع عام/البناء والتشٌد الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

               354,823قطاع خاص/البناء والتشٌد الضرائب ؼٌر المباشره

اإلعانات

                 12,996اإلستهالك النهائ2ًهامش التجارة والنقل

               -اإلستهالك العائلًا              368,665(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب                16,963(سـٌؾ)االستٌرادات 4

الهوامش على االستٌرادات5

الرسوم الكمركٌة

               -الصادراتجاإلعانات

هامش التجارة والنقل

                16,963(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

                 12,996عند المنتج/ مخزون آخر المدة د                15,389عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

               401,017(2+1)مجموع اإلستخدامات               401,017(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

طن: وحدة القٌاس 

(القٌر )االسفلت : السلعة 

( 8 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــــةالكمٌــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

                 71,374                        69اإلستخدامات الوسٌـــــــــــطه1              -              -اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة              -              - الصناعات الكبٌرة

                   5,760                         8 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

                 65,614                        61المستخدم فً القطاعات

              -الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

       148,730              206اإلستهالك النهائ2ً              -هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا              -              -(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب                69,000                       69(سـٌؾ)االستٌرادات 4

                  2,374الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

                  2,374هامش التجارة والنقل

                71,374                       69(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

       148,730              206عند المنتج/  مخزون آخر المدة د              148,730                     206عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

               220,104                      275(2+1)مجموع اإلستخدامات               220,104                     275(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس

الشمع: السلعة 

( 8 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          45,688,385                 16,808اإلستخدامات الوسٌطه والنهائٌه 1         38,661,107                10,177اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            4,544,520                   2,111 الصناعات الكبٌرة         38,661,107                10,177 الصناعات الكبٌرة

            1,052,870                      312 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

          40,090,995                 14,385 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

         -15,762,857الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

            3,868,786                   3,118اإلستهالك النهائ2ً         -15,762,857هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا         22,898,250                10,177(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب           6,495,078                  5,937(سـٌؾ)االستٌرادات 4

         15,532,692الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

         15,532,692هامش التجارة والنقل

         22,027,770                  5,937(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            3,868,786                   3,118عند المنتج/  مخزون آخر المدة د           4,631,151                  3,812عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

          49,557,171                 19,926(2+1)مجموع اإلستخدامات          49,557,171                19,926(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

طن: وحدة القٌاس 

زٌوت التزٌٌت: السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــةالكمٌـــــــــةاإلستخدامات تالقٌمـــــــــةالكمٌــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          11,146,631                 18,263اإلستخدامات الوسٌطه 1         70,731,073              162,740اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

 الصناعات الكبٌرة         70,731,073              162,740 الصناعات الكبٌرة

                 83,483                      111 الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

          11,063,148                 18,152 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

               -               -المستخدم فً القطاعات االقتصادٌة االخرى 

           3,803,847الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشره

              -اإلعانات

          83,704,827               192,453اإلستهالك النهائ2ً           3,803,847هامش التجارة والنقل

          83,484,698               192,040اإلستهالك العائلًا         74,534,920              162,740(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

اإلستهالك الحكومًب         11,897,967                47,783(سـٌؾ)االستٌرادات 4

           8,315,702(جـ + ب - أ )الهوامش على االستٌرادات 5

              -الرسوم الكمركٌةأ

               -               -الصادراتج              -اإلعاناتب

           8,315,702هامش التجارة والنقلجـ

         20,213,669                47,783(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               220,129                      413عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              102,869                     193عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

          94,851,458               210,716(2+1)مجموع اإلستخدامات          94,851,458              210,716(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

الؽاز السائل: السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــةالكمٌــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

        294,337,040               130,458اإلستخدامات الوسٌطه  1           3,256,475                56,449اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة           3,256,475                56,449 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

        294,337,040               130,458 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

       123,753,775الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -اإلعانات

               210,107                   3,642اإلستهالك النهائ2ً       123,753,775هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا       127,010,250                56,449(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب         20,704,754                74,395(سـٌؾ)االستٌرادات 4

       146,683,996الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

       146,683,996هامش التجارة والنقل

       167,388,750                74,395(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

               210,107                   3,642عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              148,147                  3,256عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        294,547,147               134,100(2+1)مجموع اإلستخدامات        294,547,147              134,100(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

زٌت الدٌزل: السلعــــــــــــــــــة 

( 8 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

     2,726,509,795            6,091,456اإلستخدامات الوسٌطة1          395,246,481           4,679,094اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة          395,246,481           4,679,094 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة                 -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة                 -              - الصناعات الصؽٌرة

     2,726,509,795            6,091,456المستخدم فً القطاعات االخرى        1,476,391,119الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

                 -الضرائب ؼٌر المباشرة

                 -اإلعانات

          73,918,786               180,986اإلستهالك النهائ2ً       1,476,391,119هامش التجارة والنقل

          71,228,409               149,955اإلستهالك العائلًا       1,871,637,600           4,679,094(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب       1,118,023,907           1,539,883(سـٌؾ)االستٌرادات 4

194,094,107-الهوامش على االستٌرادات5

                 -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج194094107اإلعانات

                 -هامش التجارة والنقل

          923,929,800           1,539,883(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            2,690,377                 31,031عند المنتج/ مخزون آخر المدة د              4,861,181                53,465عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

     2,800,428,581            6,272,442(2+1)مجموع اإلستخدامات        2,800,428,581           6,272,442(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

كازاوٌل/ زٌت الؽاز : السلعة 

( 8 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          50,032,106               225,997اإلستخدامات الوسٌطة1         26,849,746              224,754اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة         26,849,746              224,754 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

          50,032,106               225,997استخدام فً قطاع النقل         23,495,150الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -اإلعانات

            2,531,178                 20,761اإلستهالك النهائ2ً         23,495,150هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا         50,344,896              224,754(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            2,531,178                 20,761عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           2,218,388                22,004عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

          52,563,284               246,758(2+1)مجموع اإلستخدامات          52,563,284              246,758(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

وقود الطائرات: السلعة 

( 8 )ٌتبع جدول 
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القٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــــــــــةالكمٌــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

          79,245,415            1,069,446اإلستخدامات الوسٌطة1       412,236,023           2,437,225اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

               -               - الصناعات الكبٌرة       412,236,023           2,437,225 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

               -               - الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

          79,245,415            1,069,446المستخدم فً القطاعات االقتصادٌة االخرى       348,178,177الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

ــالضرائب ؼٌر المباشرة

ــاإلعانات

        686,911,995            1,410,659اإلستهالك النهائ2ً       348,178,177هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا       760,414,200           2,437,225(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

        682,932,512            1,385,421الصادراتج              -اإلعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            3,979,483                 25,238عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           5,743,210                42,880عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

        766,157,410            2,480,105(2+1)  مجموع اإلستخدامات        766,157,410           2,480,105(8+7+6+3)   مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار/ طن : وحدة القٌاس 

النفثا: السلعة 

( 8 )ٌتبع جدول 
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القٌمـــــــــــةالكمٌـــــــةاإلستخدامات تالقٌمــــــــــةالكمٌـــــــــةالمـــــــــــــــــــــــــــــــواردت

     2,135,321,482          14,175,911اإلستخدامات الوسٌطه 1       629,564,305         14,260,879اإلنتاج المحلً بسعر التكلفة1

            7,354,125                 46,502 الصناعات الكبٌرة       629,564,305         14,260,879 الصناعات الكبٌرة

               -               - الصناعات المتوسطة              -              - الصناعات المتوسطة

     2,127,967,357          14,129,409 الصناعات الصؽٌرة              -              - الصناعات الصؽٌرة

    1,509,567,545الهوامش على اإلنتاج المحل2ً

              -الضرائب ؼٌر المباشرة

              -اإلعانات

            5,582,180               160,863اإلستهالك النهائ2ً    1,509,567,545هامش التجارة والنقل

               -               -اإلستهالك العائلًا    2,139,131,850         14,260,879(2+1)اإلنتاج المحلً بسعر المشتري 3

               -               -اإلستهالك الحكومًب              -              -(سـٌؾ)االستٌرادات 4

              -الهوامش على االستٌرادات5

              -الرسوم الكمركٌة

               -               -الصادراتج              -اإلعانات

              -هامش التجارة والنقل

              -              -(5+4)االستٌرادات بسعر المشتري6

            5,582,180               160,863عند المنتج/ مخزون آخر المدة د           1,771,812                75,895عند المنتج/ مخزون أول المدة 7

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

     2,140,903,662          14,336,774(2+1)مجموع اإلستخدامات     2,140,903,662         14,336,774(8+7+6+3)مجموع المـــــــوارد 

الؾ دٌنار:  / وحدة القٌاس  ( 8 )ٌتبع جدول 

النفط االسود: السلعة 
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 ي - المــــــــوازین للسلع التجمیعیة
 (بالكمیــــات أو القیـــــــم) 

 

 
 



المتاح لالستهالكخزٌن اخر المدةالصادراتمجموع المواردخزٌن اول المدةاالستٌراداتاإلنتاج الفعلً

1234=1+2+3567=4-(5+6)

 79,779,341            79,779,341                      4,047,904            73,313,346 2,418,091              الؾ دٌناراالحذٌه الجلدٌة

 235,043                                -             - 235,043                               -                 235,043                -طنحبٌبات بالستك

 14,834,211                        - 14,834,211                           65,641              5,478,390             9,290,180الؾ دٌناراكٌاس بالستكٌة

 55,891                                  -             - 55,891                                       -                   55,891                -عددطباخات كهربائٌة

 47,477                               - 47,477                                      426                   47,042                           9عددمدافىء كهربائٌه وزٌتٌة

 200,077                                -             - 200,077                               -                 200,077                -عددمبردات مـــــــــاء

 107,199                                -             - 107,199                               -                 104,907                    2,292عددسٌارات صالون

 70,470,269                           -             - 70,470,269                        70,470,269الؾ دٌنارباصــــــــــــــات

الشاحنات واللوري والبٌك آب 

والسٌارات ذات المواصفات 

الخاصة

 717,178,081                         -             - 717,178,081                    717,178,081الؾ دٌنار

 1,130,528,727                      -             - 1,130,528,727                      -       1,021,792,757         108,735,970الؾ دٌنارااللمنٌوم بكافة انواعة

الوحدة القٌاسٌةالسلع

(بالكمٌات او القٌم فقط  )الموازٌن السلعٌة لبعض السلع 

 2019كمٌة وقٌمة الموارد واإلستخدامات للسلع التجمٌعٌة حسب نوع السلعة لسنة 

( 9 )جدول 
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المتاح لالستهالكخزٌن اخر المدةالصادراتمجموع المواردخزٌن اول المدةاالستٌراداتاإلنتاج الفعلً

1234=1+2+3567=4-(5+6)

               335,044        -     -                  335,044           -                  -         335,044طنالحلٌب الخام

                        12        -     -                           12           -                           10                    2طنالقطن

                        21        -     -                           21           -                           21           -طنالتبػ المصنع

               598,314        -     -                  598,314           -                  125,250         473,064طنالذره الصفراء

                 17,249        -     -                    17,249           -                      4,390           12,859طناالسماك البحرٌة

            2,612,149        -     -               2,612,149           -               2,612,149           -الؾ دٌناراالخشاب الخام

          13,332,322     -             13,332,322         162,341             13,095,732           74,249الؾ دٌناراالقمشه القطنٌه

                 70,805        -     -                    70,805           -                    70,805           -الؾ دٌناراالقمشه الصوفٌه

          16,604,911ــ             16,604,911      3,365,174             12,669,447         570,290الؾ دٌنارالسجاد المٌكانٌكً والٌدوي

            5,430,092        -               5,430,092           -               5,429,763                329الؾ دٌنارالبسط

        278,545,694        -     -            278,545,694           -           277,659,724         885,970الؾ 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 )ٌتبع جدول 

الوحدة القٌاسٌة السلع
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