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ملیون دینار

قیمة األنتاج12,112,695.2مستلزمات األنتاج3,543,223.9

قیمة مضافة أجمالیة8,569,471.3
األندثار السنوي996,919.0

قیمة مضافة صافیة7,572,552.3
12,112,695.212,112,695.2

قیمة مضافة أجمالیة8,569,471.3تعویضات المشتغلین 3,609,252.1
قیمة مضافة صافیة7,572,552.3ضرائب ورسوم غیر مباشرة 63,504.0

ــ األعانات المستلمة1,978,982.0
صافي الضرائب والرسوم 1,915,478.0-
فائض التشغیل األجمالي6,875,697.2
فائض التشغیل الصافي5,878,778.2
8,569,471.38,569,471.3
7,572,552.37,572,552.3

فائض التشغیل االجمالي 6,875,697.2
فائض التشغیل الصافي5,878,778.2

دخول ملكیة محصلة 86,240.0دخول ملكیة مدفوعة4,794.0
فوائد  مستلمة86,240.0فوائد مدفوعة4,794.0

ارباح مستلمةارباح موزعة
ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)

الدخل األولي األجمالي6,957,143.2
الدخل األولي الصافي5,960,224.2
6,961,937.26,961,937.2
5,965,018.25,965,018.2

الدخل االولي االجمالي 6,957,143.2ضرائب مباشرة على الدخل 89,395.0
الدخل األولي الصافي5,960,224.2تحویالت جاریة مدفوعة 

تحویالت الجاریة مقبوضة المنافع األجتماعیة
المصروفات التحویلیة واألخرى

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي6,867,748.2
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي5,870,829.2
6,957,143.26,957,143.2
5,960,224.25,960,224.2

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي6,867,748.2انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي5,870,829.2

ادخار اجمالي 6,867,748.2
ادخار صافي5,870,829.2
6,867,748.26,867,748.2
5,870,829.25,870,829.2

ادخار اجمالي 6,867,748.2تكوینات لراس المال1,419,595.0
ادخار صافي5,870,829.2

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي996,919.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي5,448,153.2
صافي االقراض أو األقتراض الصافي5,448,153.2
6,867,748.26,867,748.2
6,867,748.26,867,748.2

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط الزراعة والصید والغابات 2012
جدول (1)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج132,810,772.0مستلزمات األنتاج4,407,400.7

قیمة مضافة أجمالیة128,403,371.3
األندثار السنوي221,958.0

قیمة مضافة صافیة128,181,413.3
132,810,772.0132,810,772.0

قیمة مضافة أجمالیة128,403,371.3تعویضات المشتغلین 1,148,990.0
قیمة مضافة صافیة128,181,413.3ضرائب ورسوم غیر مباشرة 1,177,697.0

ــ األعانات المستلمة
صافي الضرائب والرسوم 1,177,697.0

فائض التشغیل األجمالي126,076,684.3
فائض التشغیل الصافي125,854,726.3
128,403,371.3128,403,371.3
128,181,413.3128,181,413.3

فائض التشغیل االجمالي 126,076,684.3
فائض التشغیل الصافي125,854,726.3

دخول ملكیة محصلة 2,644.0دخول ملكیة مدفوعة509,194.0
فوائد  مستلمة797.0فوائد مدفوعة154,155.0
ارباح مستلمةارباح موزعة355,039.0

ریع (أیجارات أراضي مستلمة)1,847.0ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)
الدخل األولي األجمالي125,570,134.3
الدخل األولي الصافي125,348,176.3
126,079,328.3126,079,328.3
125,857,370.3125,857,370.3

الدخل االولي االجمالي 125,570,134.3ضرائب مباشرة على الدخل 170,238.0
الدخل األولي الصافي125,348,176.3تحویالت جاریة مدفوعة 355,083.0

تحویالت الجاریة مقبوضة 1,847.0المنافع األجتماعیة44.0
المصروفات التحویلیة واألخرى355,039.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي124,691,577.3
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي124,469,619.3
125,571,981.3125,571,981.3
125,350,023.3125,350,023.3

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي124,691,577.3انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي124,469,619.3

ادخار اجمالي 124,691,577.3
ادخار صافي124,469,619.3
124,691,577.3124,691,577.3
124,469,619.3124,469,619.3

ادخار اجمالي 124,691,577.3تكوینات لراس المال2,955,571.0
ادخار صافي124,469,619.3

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین73,822.0
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي221,958.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي121,662,184.3
صافي االقراض أو األقتراض الصافي121,662,184.3
124,691,577.3124,691,577.3
124,691,577.3124,691,577.3

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط التعدین والمقالع 2012
جدول (2)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج14,604,706.0-مستلزمات األنتاج6,490,878.8

قیمة مضافة أجمالیة21,095,584.8-
األندثار السنوي710,434.0

قیمة مضافة صافیة21,806,018.8-
-14,604,706.0-14,604,706.0

قیمة مضافة أجمالیة21,095,584.8-تعویضات المشتغلین 2,928,873.2
قیمة مضافة صافیة21,806,018.8-ضرائب ورسوم غیر مباشرة 37,355.0

ــ األعانات المستلمة28,052,389.0
صافي الضرائب والرسوم 28,015,034.0-

فائض التشغیل األجمالي3,990,576.0
فائض التشغیل الصافي3,280,142.0

-21,095,584.8-21,095,584.8
-21,806,018.8-21,806,018.8

فائض التشغیل االجمالي 3,990,576.0
فائض التشغیل الصافي3,280,142.0

دخول ملكیة محصلة 158,346.0دخول ملكیة مدفوعة570,756.0
فوائد  مستلمة158,346.0فوائد مدفوعة156,343.0
ارباح مستلمةارباح موزعة413,051.0

ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)1,362.0
الدخل األولي األجمالي3,578,166.0
الدخل األولي الصافي2,867,732.0
4,148,922.04,148,922.0
3,438,488.03,438,488.0

الدخل االولي االجمالي 3,578,166.0ضرائب مباشرة على الدخل 24,458.0
الدخل األولي الصافي2,867,732.0تحویالت جاریة مدفوعة 413,426.0

تحویالت الجاریة مقبوضة 1,048.0المنافع األجتماعیة375.0
المصروفات التحویلیة واألخرى413,051.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي2,727,904.0
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي2,017,470.0
3,579,214.03,579,214.0
2,868,780.02,868,780.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي2,727,904.0انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي2,017,470.0

ادخار اجمالي 2,727,904.0
ادخار صافي2,017,470.0
2,727,904.02,727,904.0
2,017,470.02,017,470.0

ادخار اجمالي 2,727,904.0تكوینات لراس المال1,031,258.0
ادخار صافي2,017,470.0

تحویالت راسمالیة محصلة706.0التغیر في الخزین449,922.0
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعة177.0التغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي710,434.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي1,247,253.0
صافي االقراض أو األقتراض الصافي1,247,253.0
2,728,433.02,728,433.0
2,728,433.02,728,433.0

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط الصناعة التحویلیة 2012
جدول (3)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج1,028,240.0مستلزمات األنتاج1,974,886.1

قیمة مضافة أجمالیة946,646.1-
األندثار السنوي223,895.0

قیمة مضافة صافیة1,170,541.1-
1,028,240.01,028,240.0

قیمة مضافة أجمالیة946,646.1-تعویضات المشتغلین 1,437,419.0
قیمة مضافة صافیة1,170,541.1-ضرائب ورسوم غیر مباشرة 25,215.0

ــ األعانات المستلمة4,607,261.0
صافي الضرائب والرسوم 4,582,046.0-
فائض التشغیل األجمالي2,197,980.9
فائض التشغیل الصافي1,974,085.9
-946,646.1-946,646.1

-1,170,541.1-1,170,541.1

فائض التشغیل االجمالي 2,197,980.9
فائض التشغیل الصافي1,974,085.9

دخول ملكیة محصلة 8,696.0دخول ملكیة مدفوعة34,577.0
فوائد  مستلمة8,696.0فوائد مدفوعة34,557.0

ارباح مستلمةارباح موزعة
ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)20.0

الدخل األولي األجمالي2,172,099.9
الدخل األولي الصافي1,948,204.9
2,206,676.92,206,676.9
1,982,781.91,982,781.9

الدخل االولي االجمالي 2,172,099.9ضرائب مباشرة على الدخل 
الدخل األولي الصافي1,948,204.9تحویالت جاریة مدفوعة 124,112.0

تحویالت الجاریة مقبوضة 104,224.0المنافع األجتماعیة71,428.0
المصروفات التحویلیة واألخرى52,684.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي2,028,099.9
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي1,804,204.9
2,276,323.92,276,323.9
2,052,428.92,052,428.9

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي2,028,099.9انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي1,804,204.9

ادخار اجمالي 2,028,099.9
ادخار صافي1,804,204.9
2,028,099.92,028,099.9
1,804,204.91,804,204.9

ادخار اجمالي 2,028,099.9تكوینات لراس المال11,446,718.0
ادخار صافي1,804,204.9

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین305,698.0
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي223,895.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي9,724,316.1-
صافي االقراض أو األقتراض الصافي9,724,316.1-
2,028,099.92,028,099.9
2,028,099.92,028,099.9

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط الكھرباء والمیاه 2012
جدول (4)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج26,072,880.3مستلزمات األنتاج10,576,134.1

قیمة مضافة أجمالیة15,496,746.2
األندثار السنوي1,269,405.0

قیمة مضافة صافیة14,227,341.2
26,072,880.326,072,880.3

قیمة مضافة أجمالیة15,496,746.2تعویضات المشتغلین 6,775,421.0
قیمة مضافة صافیة14,227,341.2ضرائب ورسوم غیر مباشرة 80,314.0

ــ األعانات المستلمة
صافي الضرائب والرسوم 80,314.0

فائض التشغیل األجمالي8,641,011.2
فائض التشغیل الصافي7,371,606.2

15,496,746.215,496,746.2
14,227,341.214,227,341.2

فائض التشغیل االجمالي 8,641,011.2
فائض التشغیل الصافي7,371,606.2

دخول ملكیة محصلة 237,857.0دخول ملكیة مدفوعة44,596.0
فوائد  مستلمة237,857.0فوائد مدفوعة44,238.0

ارباح مستلمةارباح موزعة
ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)358.0

الدخل األولي األجمالي8,834,272.2
الدخل األولي الصافي7,564,867.2
8,878,868.28,878,868.2
7,609,463.27,609,463.2

الدخل االولي االجمالي 8,834,272.2ضرائب مباشرة على الدخل 46,917.0
الدخل األولي الصافي7,564,867.2تحویالت جاریة مدفوعة 16,285.0

تحویالت الجاریة مقبوضة 294.0المنافع األجتماعیة603.0
المصروفات التحویلیة واألخرى15,682.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي8,755,079.2
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي7,485,674.2
8,834,566.28,834,566.2
7,565,161.27,565,161.2

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي8,755,079.2انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي7,485,674.2

ادخار اجمالي 8,755,079.2
ادخار صافي7,485,674.2
8,755,079.28,755,079.2
7,485,674.27,485,674.2

ادخار اجمالي 8,755,079.2تكوینات لراس المال806,157.0
ادخار صافي7,485,674.2

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین2,102,538.0
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي1,269,405.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي5,846,384.2
صافي االقراض أو األقتراض الصافي5,846,384.2
8,755,079.28,755,079.2
8,755,079.28,755,079.2

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط البناء والتشیید 2012
جدول (5)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج18,790,920.0مستلزمات األنتاج5,146,026.0

قیمة مضافة أجمالیة13,644,894.0
األندثار السنوي1,776,288.0

قیمة مضافة صافیة11,868,606.0
18,790,920.018,790,920.0

قیمة مضافة أجمالیة13,644,894.0تعویضات المشتغلین 2,716,867.6
قیمة مضافة صافیة11,868,606.0ضرائب ورسوم غیر مباشرة 138,215.0

ــ األعانات المستلمة4,000,000.0
صافي الضرائب والرسوم 3,861,785.0-
فائض التشغیل األجمالي14,789,811.4
فائض التشغیل الصافي13,013,523.4
13,644,894.013,644,894.0
11,868,606.011,868,606.0

فائض التشغیل االجمالي 14,789,811.4
فائض التشغیل الصافي13,013,523.4

دخول ملكیة محصلة 943,760.0دخول ملكیة مدفوعة60,049.0
فوائد  مستلمة943,760.0فوائد مدفوعة43,961.0
ارباح مستلمةارباح موزعة16,088.0

ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)
الدخل األولي األجمالي15,673,522.4
الدخل األولي الصافي13,897,234.4
15,733,571.415,733,571.4
13,957,283.413,957,283.4

الدخل االولي االجمالي 15,673,522.4ضرائب مباشرة على الدخل 66,810.0
الدخل األولي الصافي13,897,234.4تحویالت جاریة مدفوعة 16,088.0

تحویالت الجاریة مقبوضة 3,676.0المنافع األجتماعیة
المصروفات التحویلیة واألخرى16,088.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي15,578,212.4
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي13,801,924.4
15,677,198.415,677,198.4
13,900,910.413,900,910.4

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي15,578,212.4انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي13,801,924.4

ادخار اجمالي 15,578,212.4
ادخار صافي13,801,924.4
15,578,212.415,578,212.4
13,801,924.413,801,924.4

ادخار اجمالي 15,578,212.4تكوینات لراس المال1,276,077.0
ادخار صافي13,801,924.4

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین116,035.0
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي1,776,288.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي14,186,100.4
صافي االقراض أو األقتراض الصافي14,186,100.4
15,578,212.415,578,212.4
15,578,212.415,578,212.4

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط تجارة الجملة والمفرد وأصالح المركبات والسلع الشخصیة 2012
جدول (6)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج4,276,605.7مستلزمات األنتاج2,130,889.4

قیمة مضافة أجمالیة2,145,716.3
األندثار السنوي226,970.0

قیمة مضافة صافیة1,918,746.3
4,276,605.74,276,605.7

قیمة مضافة أجمالیة2,145,716.3تعویضات المشتغلین 559,867.0
قیمة مضافة صافیة1,918,746.3ضرائب ورسوم غیر مباشرة 14,943.0

ــ األعانات المستلمة
صافي الضرائب والرسوم 14,943.0

فائض التشغیل األجمالي1,570,906.3
فائض التشغیل الصافي1,343,936.3
2,145,716.32,145,716.3
1,918,746.31,918,746.3

فائض التشغیل االجمالي 1,570,906.3
فائض التشغیل الصافي1,343,936.3

دخول ملكیة محصلة دخول ملكیة مدفوعة
فوائد  مستلمةفوائد مدفوعة
ارباح مستلمةارباح موزعة

ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)
الدخل األولي األجمالي1,570,906.3
الدخل األولي الصافي1,343,936.3
1,570,906.31,570,906.3
1,343,936.31,343,936.3

الدخل االولي االجمالي 1,570,906.3ضرائب مباشرة على الدخل 8,405.0
الدخل األولي الصافي1,343,936.3تحویالت جاریة مدفوعة 

تحویالت الجاریة مقبوضة المنافع األجتماعیة
المصروفات التحویلیة واألخرى

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي1,562,501.3
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي1,335,531.3
1,570,906.31,570,906.3
1,343,936.31,343,936.3

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي1,562,501.3انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي1,335,531.3

ادخار اجمالي 1,562,501.3
ادخار صافي1,335,531.3
1,562,501.31,562,501.3
1,335,531.31,335,531.3

ادخار اجمالي 1,562,501.3تكوینات لراس المال
ادخار صافي1,335,531.3

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي226,970.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي1,562,501.3
صافي االقراض أو األقتراض الصافي1,562,501.3
1,562,501.31,562,501.3
1,562,501.31,562,501.3

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط الفنادق والمطاعم 2012
جدول (7)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج22,567,998.9مستلزمات األنتاج8,057,124.0

قیمة مضافة أجمالیة14,510,874.9
األندثار السنوي1,156,593.0

قیمة مضافة صافیة13,354,281.9
22,567,998.922,567,998.9

قیمة مضافة أجمالیة14,510,874.9تعویضات المشتغلین 6,811,691.4
قیمة مضافة صافیة13,354,281.9ضرائب ورسوم غیر مباشرة 70,976.0

ــ األعانات المستلمة
صافي الضرائب والرسوم 70,976.0

فائض التشغیل األجمالي7,628,207.5
فائض التشغیل الصافي6,471,614.5

14,510,874.914,510,874.9
13,354,281.913,354,281.9

فائض التشغیل االجمالي 7,628,207.5
فائض التشغیل الصافي6,471,614.5

دخول ملكیة محصلة 52,731.0دخول ملكیة مدفوعة88,798.0
فوائد  مستلمة52,731.0فوائد مدفوعة80,820.0

ارباح مستلمة0.0ارباح موزعة0.0
ریع (أیجارات أراضي مستلمة)0.0ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)7,978.0

الدخل األولي األجمالي7,592,140.5
الدخل األولي الصافي6,435,547.5
7,680,938.57,680,938.5
6,524,345.56,524,345.5

الدخل االولي االجمالي 7,592,140.5ضرائب مباشرة على الدخل 40,019.0
الدخل األولي الصافي6,435,547.5تحویالت جاریة مدفوعة 119,924.0

تحویالت الجاریة مقبوضة 44,483.0المنافع األجتماعیة2,403.0
المصروفات التحویلیة واألخرى117,521.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي7,356,756.5
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي6,200,163.5
7,636,623.57,636,623.5
6,480,030.56,480,030.5

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي7,356,756.5انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي6,200,163.5

ادخار اجمالي 7,356,756.5
ادخار صافي6,200,163.5
7,356,756.57,356,756.5
6,200,163.56,200,163.5

ادخار اجمالي 7,356,756.5تكوینات لراس المال6,665,050.0
ادخار صافي6,200,163.5

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین8,653.0
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي1,156,593.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي683,053.5
صافي االقراض أو األقتراض الصافي683,053.5

7,356,756.57,356,756.5
7,356,756.57,356,756.5

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط النقل والتخزین واألتصاالت 2012
جدول (8)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج10,043,043.5مستلزمات األنتاج760,542.1

قیمة مضافة أجمالیة9,282,501.4
األندثار السنوي106,508.0

قیمة مضافة صافیة9,175,993.4
10,043,043.510,043,043.5

قیمة مضافة أجمالیة9,282,501.4تعویضات المشتغلین 8,541,430.0
قیمة مضافة صافیة9,175,993.4ضرائب ورسوم غیر مباشرة 6,537.0

ــ األعانات المستلمة
صافي الضرائب والرسوم 6,537.0

فائض التشغیل األجمالي734,534.4
فائض التشغیل الصافي628,026.4

9,282,501.49,282,501.4
9,175,993.49,175,993.4

فائض التشغیل االجمالي 734,534.4
فائض التشغیل الصافي628,026.4

دخول ملكیة محصلة دخول ملكیة مدفوعة
فوائد  مستلمةفوائد مدفوعة
ارباح مستلمةارباح موزعة

ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)
الدخل األولي األجمالي734,534.4
الدخل األولي الصافي628,026.4
734,534.4734,534.4
628,026.4628,026.4

الدخل االولي االجمالي 734,534.4ضرائب مباشرة على الدخل 4,194.0
الدخل األولي الصافي628,026.4تحویالت جاریة مدفوعة 

تحویالت الجاریة مقبوضة المنافع األجتماعیة
المصروفات التحویلیة واألخرى

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي730,340.4
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي623,832.4
734,534.4734,534.4
628,026.4628,026.4

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي730,340.4انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي623,832.4

ادخار اجمالي 730,340.4
ادخار صافي623,832.4
730,340.4730,340.4
623,832.4623,832.4

ادخار اجمالي 730,340.4تكوینات لراس المال
ادخار صافي623,832.4

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي106,508.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي730,340.4
صافي االقراض أو األقتراض الصافي730,340.4
730,340.4730,340.4
730,340.4730,340.4

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط التعلیم 2012
جدول (9)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج8,645,255.2مستلزمات األنتاج2,932,076.1

قیمة مضافة أجمالیة5,713,179.1
األندثار السنوي331,750.0

قیمة مضافة صافیة5,381,429.1
8,645,255.28,645,255.2

قیمة مضافة أجمالیة5,713,179.1تعویضات المشتغلین 3,403,773.1
قیمة مضافة صافیة5,381,429.1ضرائب ورسوم غیر مباشرة 21,480.0

ــ األعانات المستلمة
صافي الضرائب والرسوم 21,480.0

فائض التشغیل األجمالي2,287,926.0
فائض التشغیل الصافي1,956,176.0
5,713,179.15,713,179.1
5,381,429.15,381,429.1

فائض التشغیل االجمالي 2,287,926.0
فائض التشغیل الصافي1,956,176.0

دخول ملكیة محصلة دخول ملكیة مدفوعة
فوائد  مستلمةفوائد مدفوعة
ارباح مستلمةارباح موزعة

ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)
الدخل األولي األجمالي2,287,926.0
الدخل األولي الصافي1,956,176.0
2,287,926.02,287,926.0
1,956,176.01,956,176.0

الدخل االولي االجمالي 2,287,926.0ضرائب مباشرة على الدخل 13,053.0
الدخل األولي الصافي1,956,176.0تحویالت جاریة مدفوعة 

تحویالت الجاریة مقبوضة المنافع األجتماعیة
المصروفات التحویلیة واألخرى

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي2,274,873.0
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي1,943,123.0
2,287,926.02,287,926.0
1,956,176.01,956,176.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي2,274,873.0انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي1,943,123.0

ادخار اجمالي 2,274,873.0
ادخار صافي1,943,123.0
2,274,873.02,274,873.0
1,943,123.01,943,123.0

ادخار اجمالي 2,274,873.0تكوینات لراس المال
ادخار صافي1,943,123.0

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي331,750.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي2,274,873.0
صافي االقراض أو األقتراض الصافي2,274,873.0
2,274,873.02,274,873.0
2,274,873.02,274,873.0

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

نشاط الصحة والعمل األجتماعي 2012
جدول (10)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج7,647,657.4مستلزمات األنتاج6,059,391.5

قیمة مضافة أجمالیة1,588,265.9
األندثار السنوي7,742.0

قیمة مضافة صافیة1,580,523.9
7,647,657.47,647,657.4

قیمة مضافة أجمالیة1,588,265.9تعویضات المشتغلین 1,525,534.2
قیمة مضافة صافیة1,580,523.9ضرائب ورسوم غیر مباشرة 9,338.0

ــ األعانات المستلمة
صافي الضرائب والرسوم 9,338.0

فائض التشغیل األجمالي53,393.7
فائض التشغیل الصافي45,651.7

1,588,265.91,588,265.9
1,580,523.91,580,523.9

فائض التشغیل االجمالي 53,393.7
فائض التشغیل الصافي45,651.7

دخول ملكیة محصلة دخول ملكیة مدفوعة
فوائد  مستلمةفوائد مدفوعة
ارباح مستلمةارباح موزعة

ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)
الدخل األولي األجمالي53,393.7
الدخل األولي الصافي45,651.7
53,393.753,393.7
45,651.745,651.7

الدخل االولي االجمالي 53,393.7ضرائب مباشرة على الدخل 302.0
الدخل األولي الصافي45,651.7تحویالت جاریة مدفوعة 

تحویالت الجاریة مقبوضة المنافع األجتماعیة
المصروفات التحویلیة واألخرى

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي53,091.7
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي45,349.7
53,393.753,393.7
45,651.745,651.7

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي53,091.7انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي45,349.7

ادخار اجمالي 53,091.7
ادخار صافي45,349.7
53,091.753,091.7
45,349.745,349.7

ادخار اجمالي 53,091.7تكوینات لراس المال
ادخار صافي45,349.7

تحویالت راسمالیة محصلة0.0التغیر في الخزین
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعة0.0التغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي7,742.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي53,091.7
صافي االقراض أو األقتراض الصافي53,091.7
53,091.753,091.7
53,091.753,091.7

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

انشطة الخدمة المجتمعیة واألجتماعیة 2012
جدول (11)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج229,391,362.2مستلزمات األنتاج52,078,572.7

قیمة مضافة أجمالیة177,312,789.5
األندثار السنوي7,028,462.0

قیمة مضافة صافیة170,284,327.5
229,391,362.2229,391,362.2

قیمة مضافة أجمالیة177,312,789.5تعویضات المشتغلین 39,459,118.6
قیمة مضافة صافیة170,284,327.5ضرائب ورسوم غیر مباشرة 1,645,574.0

ــ األعانات المستلمة38,638,632.0
صافي الضرائب والرسوم 36,993,058.0-
فائض التشغیل األجمالي174,846,728.9
فائض التشغیل الصافي167,818,266.9
177,312,789.5177,312,789.5
170,284,327.5170,284,327.5

فائض التشغیل االجمالي 174,846,728.9
فائض التشغیل الصافي167,818,266.9

دخول ملكیة محصلة 1,490,274.0دخول ملكیة مدفوعة1,312,764.0
فوائد  مستلمة1,488,427.0فوائد مدفوعة518,868.0
ارباح مستلمة0.0ارباح موزعة784,178.0

ریع (أیجارات أراضي مستلمة)1,847.0ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)9,718.0
الدخل األولي األجمالي175,024,238.9
الدخل األولي الصافي167,995,776.9
176,337,002.9176,337,002.9
169,308,540.9169,308,540.9

الدخل االولي االجمالي 175,024,238.9ضرائب مباشرة على الدخل 463,791.0
الدخل األولي الصافي167,995,776.9تحویالت جاریة مدفوعة 1,044,918.0

تحویالت الجاریة مقبوضة 155,572.0المنافع األجتماعیة74,853.0
0.0المصروفات التحویلیة واألخرى970,065.0

0.0الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي172,626,183.9
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي165,597,721.9
175,179,810.9175,179,810.9
168,151,348.9168,151,348.9

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي172,626,183.9أنفاق أستھالكي نھائي
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي165,597,721.9

ادخار اجمالي 172,626,183.9
ادخار صافي165,597,721.9
172,626,183.9172,626,183.9
165,597,721.9165,597,721.9

ادخار اجمالي 172,626,183.9تكوینات لراس المال25,600,426.0
ادخار صافي165,597,721.9

تحویالت راسمالیة محصلة706.0التغیر في الخزین3,056,668.0
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعة177.0التغیر في األشیاء الثمینة0.0

األندثار السنوي7,028,462.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي143,969,618.9
صافي االقراض أو األقتراض الصافي143,969,618.9
172,626,712.9172,626,712.9
172,626,712.9172,626,712.9

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

 القطاع الغیر مالي 2012
جدول (12)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج3,942,381.0مستلزمات األنتاج402,346.4

قیمة مضافة أجمالیة3,540,034.6
األندثار السنوي79,798.0

قیمة مضافة صافیة3,460,236.6
3,942,381.03,942,381.0

قیمة مضافة أجمالیة3,540,034.6تعویضات المشتغلین 401,487.6
قیمة مضافة صافیة3,460,236.6ضرائب ورسوم غیر مباشرة 34,553.0

ــ األعانات المستلمة600,000.0
صافي الضرائب والرسوم 565,447.0-

فائض التشغیل األجمالي3,703,994.0
فائض التشغیل الصافي3,624,196.0
3,540,034.63,540,034.6
3,460,236.63,460,236.6

فائض التشغیل االجمالي 3,703,994.0
فائض التشغیل الصافي3,624,196.0

دخول ملكیة محصلة دخول ملكیة مدفوعة2,969.0
فوائد  مستلمةفوائد مدفوعة2,969.0

ارباح مستلمةارباح موزعة
ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)

الدخل األولي األجمالي3,701,025.0
الدخل األولي الصافي3,621,227.0
3,703,994.03,703,994.0
3,624,196.03,624,196.0

الدخل االولي االجمالي 3,701,025.0ضرائب مباشرة على الدخل 47,782.0
الدخل األولي الصافي3,621,227.0تحویالت جاریة مدفوعة 0.0

تحویالت الجاریة مقبوضة 1,579.0المنافع األجتماعیة2,588,176.0
المصروفات التحویلیة واألخرى

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي1,066,646.0
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي986,848.0

3,702,604.03,702,604.0
3,622,806.03,622,806.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي1,066,646.0انفاق استھالكي نھائي 
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي986,848.0

ادخار اجمالي 1,066,646.0
ادخار صافي986,848.0

1,066,646.01,066,646.0
986,848.0986,848.0

ادخار اجمالي 1,066,646.0تكوینات لراس المال133,455.0
ادخار صافي986,848.0

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي79,798.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي933,191.0
صافي االقراض أو األقتراض الصافي933,191.0

1,066,646.01,066,646.0
1,066,646.01,066,646.0

القطاع المالي 2012
جدول (13)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج24,231,144.6مستلزمات األنتاج4,853,645.0

قیمة مضافة أجمالیة19,377,499.6
األندثار السنوي655,278.0

قیمة مضافة صافیة18,722,221.6
24,231,144.624,231,144.6

قیمة مضافة أجمالیة19,377,499.6تعویضات المشتغلین 18,722,221.6
قیمة مضافة صافیة18,722,221.6ضرائب ورسوم غیر مباشرة 

ــ األعانات المستلمة
صافي الضرائب والرسوم 

فائض التشغیل األجمالي655,278.0
فائض التشغیل الصافي

19,377,499.619,377,499.6
18,722,221.618,722,221.6

فائض التشغیل االجمالي 655,278.0
فائض التشغیل الصافي

دخول ملكیة محصلة 111,575,571.0دخول ملكیة مدفوعة656,374.0
فوائد  مستلمةفوائد مدفوعة656,374.0

ارباح مستلمة111,575,571.0ارباح موزعة
ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)

الضرائب والرسوم المباشرة المستلمة من القطاعات1,824,834.0الدخل األولي األجمالي74,160,677.0
_  األعانات المدفوعھ39,238,632.0الدخل األولي الصافي73,505,399.0
74,817,051.074,817,051.0
74,161,773.074,161,773.0

الدخل االولي االجمالي 74,160,677.0المزایا األجتماعیة0.0
الدخل األولي الصافي73,505,399.0رواتب التقاعد5,155,954.0

الضرائب المباشرة517,478.0منح مدفوعة13,508,949.0
المنح المستلمة48,740.0تحویالت مدفوعة أخرى10,284,646.0
األیرادات األخرى8,491,058.0الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي54,337,773.0
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي53,682,495.0

المساھمات األجتماعیة المستلمة69,369.0
83,287,322.083,287,322.0
82,632,044.082,632,044.0

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي54,337,773.0انفاق استھالكي نھائي فردي للحكومة12578524
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي53,682,495.0انفاق استھالكي نھائي جماعي للحكومة29,580,110.0
ادخار اجمالي 12,179,139.0
ادخار صافي11,523,861.0
54,337,773.054,337,773.0
53,682,495.053,682,495.0

ادخار اجمالي 12,179,139.0تكوینات لراس المال8,914,131.0
ادخار صافي11,523,861.0

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي655,278.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي3,265,008.0
صافي االقراض أو األقتراض الصافي3,265,008.0

12,179,139.012,179,139.0
12,179,139.012,179,139.0

األدارة العامة والدفاع والضمان األجتماعي األلزامي 2012
جدول (14)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج22,874,898.0مستلزمات األنتاج4,791,951.9

قیمة مضافة أجمالیة18,082,946.1
األندثار السنوي2,229,018.0

قیمة مضافة صافیة15,853,928.1
22,874,898.022,874,898.0

قیمة مضافة أجمالیة18,082,946.1تعویضات المشتغلین 893,237.3
قیمة مضافة صافیة15,853,928.1ضرائب ورسوم غیر مباشرة 144,707.0

ــ األعانات المستلمة
صافي الضرائب والرسوم 144,707.0

فائض التشغیل األجمالي17,045,001.8
فائض التشغیل الصافي14,815,983.8
18,082,946.118,082,946.1
15,853,928.115,853,928.1

فائض التشغیل االجمالي 17,045,001.8
فائض التشغیل الصافي14,815,983.8

دخول ملكیة محصلة 348,355.0دخول ملكیة مدفوعة12,285,837.0
فوائد  مستلمة348,355.0فوائد مدفوعة12,285,837.0

ارباح مستلمةارباح موزعة
ریع (أیجارات أراضي مستلمة)ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)

الدخل األولي األجمالي5,107,519.8
الدخل األولي الصافي2,878,501.8

17,393,356.817,393,356.8
15,164,338.815,164,338.8

الدخل االولي االجمالي 5,107,519.8ضرائب مباشرة على الدخل 5,905.0
الدخل األولي الصافي2,878,501.8تحویالت جاریة مدفوعة 

تحویالت الجاریة مقبوضة المنافع األجتماعیة
المصروفات التحویلیة واألخرى

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي5,101,614.8
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي2,872,596.8
5,107,519.85,107,519.8
2,878,501.82,878,501.8

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي5,101,614.8انفاق استھالكي نھائي فردي/اسر معیشیة101297924
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي2,872,596.8

ادخار اجمالي 96,196,309.2-
ادخار صافي98,425,327.2-

5,101,614.85,101,614.8
2,872,596.82,872,596.8

ادخار اجمالي 96,196,309.2-تكوینات لراس المال3,491,859.0
ادخار صافي98,425,327.2-

تحویالت راسمالیة محصلةالتغیر في الخزین
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعةالتغیر في األشیاء الثمینة

األندثار السنوي2,229,018.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي99,688,168.2-
صافي االقراض أو األقتراض الصافي99,688,168.2-
-96,196,309.2-96,196,309.2
-96,196,309.2-96,196,309.2

قطاع األسر المعیشیة 2012
جدول (15)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

قیمة األنتاج280,439,785.8مستلزمات األنتاج62,126,516.0

قیمة مضافة أجمالیة218,313,269.8
األندثار السنوي9,992,556.0

قیمة مضافة صافیة208,320,713.8
280,439,785.8280,439,785.8

قیمة مضافة أجمالیة218,313,269.8تعویضات المشتغلین 59,476,065.1
قیمة مضافة صافیة208,320,713.8ضرائب ورسوم غیر مباشرة 1,824,834.0

ــ األعانات المستلمة39,238,632.0
صافي الضرائب والرسوم 37,413,798.0-
فائض التشغیل األجمالي196,251,002.7
فائض التشغیل الصافي186,258,446.7
218,313,269.8218,313,269.8
208,320,713.8208,320,713.8

فائض التشغیل االجمالي 196,251,002.7
فائض التشغیل الصافي186,258,446.7

دخول ملكیة محصلة 113,414,200.0دخول ملكیة مدفوعة14,257,944.0
فوائد  مستلمة1,836,782.0فوائد مدفوعة13,464,048.0

ارباح مستلمة111,575,571.0ارباح موزعة784,178.0
ریع (أیجارات أراضي مستلمة)1,847.0ریع (أیجارات أراضي مدفوعة)9,718.0

الضرائب والرسوم الغیر مباشرة (األدارة العامة)1,824,834.0الدخل األولي األجمالي257,993,460.7
الدخل األولي الصافي248,000,904.7

_  األعانات المدفوعھ39,238,632.0
272,251,404.7272,251,404.7
262,258,848.7262,258,848.7

الدخل االولي االجمالي 257,993,460.7ضرائب مباشرة على الدخل (تدفعھا األنشطة)517,478.0
الدخل األولي الصافي248,000,904.7تحویالت جاریة مدفوعة 6,200,872.0

تحویالت الجاریة مقبوضة 157,151.0المنافع األجتماعیة16,171,978.0
الضرائب المباشرة517,478.0المصروفات التحویلیة واألخرى11,254,711.0

المنح المستلمة48,740.0الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي233,132,217.7
األیرادات األخرى8,491,058.0الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي223,139,661.7

المساھمات األجتماعیة المستلمة69,369.0
267,277,256.7267,277,256.7
257,284,700.7257,284,700.7

الدخل المتاح للتصرف بھ األجمالي233,132,217.7انفاق استھالكي نھائي /فردي وجماعي113,876,448.0
الدخل المتاح للتصرف بھ الصافي223,139,661.7انفاق استھالكي نھائي جماعي للحكومة29,580,110.0
ادخار اجمالي 89,675,659.7
ادخار صافي79,683,103.7

233,132,217.7233,132,217.7
223139661.7223,139,661.7

ادخار اجمالي 89,675,659.7تكوینات لراس المال38,139,871.0
ادخار صافي79,683,103.7

تحویالت راسمالیة محصلة706.0التغیر في الخزین3,056,668.0
یطرح : تحویالت راسمالیة مدفوعة177.0التغیر في األشیاء الثمینة0.0

األندثار السنوي9,992,556.0صافي االقراض أو األقتراض األجمالي48,479,649.7
صافي االقراض أو األقتراض الصافي48,479,649.7
89,676,188.789,676,188.7

89676188.789676188.7

مجموع القطاعات 2012
جدول (16)

حساب / األنتاج
الموارداالستخدامات

حساب / تولید الدخل
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع االولي للدخل 
الموارداالستخدامات

حساب / رأس المال
الموارداالستخدامات

حساب / التوزیع الثانوي للدخل
الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

الصادرات السلعیة109,847,227.6األستیرادات السلعیة58,480,730.0
النفط الخام109,345,731.0األستیرادات الحكومیة:21,240,555.6

المنتجات النفطیة1155,777.6- أستھالكیة5,628,515.2
الصادرات األخرى2345,719.0- رأسمالیة10,327,145.4

الصادرات من الخدمات33,304,560.6- منتجات نفطیة5,272,069.0
4- تكالیف طبع العملة12,826.0

5- أخرى
أستیرادات القطاع الخاص:37,240,174.4

1- أستھالكیة9,307,711.6
2- رأسمالیة27,923,368.0

3- منتجات نفطیة9,094.8
األستیرادات من الخدمات15,499,521.4
المیزان التجاري39,171,536.8

113,151,788.2113,151,788.2

المیزان التجاري39,171,536.8تعویضات المشتغلین
تعویضات المشتغلین المحولة من الخارج27,517.6دخل األستثمارات الداخلیة1,180,924.8

دخل األستثمارات الخارجیة2,388,434.4الفوائد على الدین العام الخارجي651,094.4
فوائد أخرى529,830.4

حساب الدخل األولي والسلع والخدمات39,225,639.2
41,587,488.841,587,488.8

حساب الدخل األولي والسلع والخدمات39,225,639.2التحویالت الرسمیة6,001,052.2
التحویالت الخاصة وتحویالت العاملین40,460.2مدفوعات صندوق التعویضات (بضمنھا البطاقة الصفراء)5,942,985.4

المنح المقدمة من الدول المانحة15,507.8مدفوعات أخرى77,772.2
التحویالت األخرى4,197.6

رصید الحسابات الجاریة27,263,995.0
39,285,804.839,285,804.8

رصید الحسابات الجاریة27,263,995.0المدفوعات
األیرادات7,695.6

صافي األقراض27,271,690.6
27,271,690.627,271,690.6

صافي األقراض27,271,690.6األستثمار األجنبي المباشر570,757.0
األستثمار األجنبي المباشر3,964,866.4األستثمار في الحافظة/ حكومة عامة51,889,098.8

األستثمار في الحافظة/ حكومة عامة45,267,035.0األستثمار في الحافظة/ قطاعات أخرى77,655.6
األستثمار في الحافظة/ قطاعات أخرى86,050.8صافي األستثمارات األخرى15,641,656.8
األصول األحتیاطیة10,790,980.2
صافي األقراض بعد األستثمارات2,380,505.6-
یطرح السھو أو الحذف4,801,471.4

صافي األقراض النھائي7,181,977.0-
76,589,642.876,589,642.8

حساب رأس المال

حساب العالم الخارجي 2012

حساب السلع والخدمات
الموارداالستخدامات

حساب الدخل األولي
الموارداالستخدامات

حساب / الدخل الثانوي
الموارداالستخدامات

الموارداالستخدامات

الحساب المالي
الموارداالستخدامات



ملیون دینار

األستھالك النھائي للسلع والخدمات143,456,558.0

الدخل المتاح للتصرف بھ143,456,558.0

143,456,558.0143,456,558.0

الدخل المتاح للتصرف بھ143,456,558.0انفاق استھالكي نھائي فردي للحكومة12,578,524.0

انفاق استھالكي نھائي جماعي للحكومة29,580,110.0

انفاق استھالكي نھائي فردي لألسر المعیشیة101,297,924.0

143,456,558.0143,456,558.0

الموارداالستخدامات

 السلع والخدمات 2012

حساب / أألنتاج

الموارداالستخدامات

حساب / أستخدام الدخل المتاح للتصرف بھ




