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  المقدمة واألهداف
مدیریة الحسـابات القومیـة تقریـر المؤشـرات المالیـة التحلیلیـة / أنجز الجهاز المركزي لإلحصاء 

الــذي أعــد علــى أســاس جمــع البیانــات مــن خــالل دراســة وتحلیــل  2008للقطــاع المخــتلط لســنة 
وقــد تضــمن  2008الحســابات الختامیــة والمیزانیــات العمومیــة لشــركات القطــاع المخــتلط لســنة 

التقریر تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة لـثالث أنشـطة هـي نشـاط الصـناعة التحویلیـة للقطـاع 
  .ط ونشاط النقل واالتصاالت للقطاع المختلطالمختلط والنشاط التجاري للقطاع المختل

واسـتخراج القیمـة ومجمـوع األنشـطة لكـل نشـاط  أن الهدف من التقریر هـو بیـان الوضـع المـالي
  . 2008لألنشطة لسنة المضافة اإلجمالیة 

تضـــمن التقریـــر مجموعـــة مـــن المؤشـــرات المالیـــة لكـــل نشـــاط مـــن األنشـــطة المـــذكورة تـــم لقـــد 
ــالي احتســاب  المالیــة یــل واحتســاب المؤشــراتاحتســابها مــن خــالل تحل لكــل نشــاط فرعــي وبالت

  :ةول التالیاكما موضح في الجد 2008لسنة نشاط رئیسي ال مؤشرات

  

 



ألف دینارأ-أجمالي المبالغ
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
6654025األضافات السنویة للموجودات الثابتة1826850502200رأس المال المدفوع100
53847902مخزون أول المدة187068162300-األرباح المحتجزة200
12106531بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع23971732310أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
41741371غیرها1663754072320حق الملكیة (300+200+100)400
113363419أیرادات النشاط الرئیسي15479012400تخصیصات طویلة االجل500
1178523أیرادات النشاط التجاري02500قروض طویلة األجل600
4158821أیرادات أخرى1679233082600رأس المال المتاح = (600+500+400)700
118700763اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)1248408062700الخصوم المتداولة800
84767586اإلستخدامات الوسیطة2927641142800مجموع جانب الخصوم (800+700)900
33933177القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)1103595452900إجمالي الموجودات الثابتة1000
244614الضرائب الغیر مباشرة59866023000انشاءات تحت التنفیذ1100
806586اإلعانات274226173100االندثارات المتراكمة1200
34495149القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)889235303200صافي االصول الثابتة (1200-1100+1000)1300
9690632اإلندثارات السنویة1102329373300مخزون اخر المدة1400
24804517القیمة المضافة الصافیة بالكلفة (3200-3300)632732113400أ - مستلزمات سلعیة1410
5630827-صافي التحویالت الجاریة214553583500ب- بضاعة تحت الصنع1420
19173690دخل عوامل اإلنتاج (3400+3500)102260943600ج- بضاعة تامة الصنع1430
15701367-أ- صافي الربح أو الخسارة24125033610د- بضاعة مشتراة بغرض البیع1440
15979070-1- األرباح المحتجزة2425603611ه- مواد أخرى1450
2277703- حصة الخزینة126232113612و- بضاعة بطریق الشحن1460
30- حصة العاملین595203333613الموجودات المتداولة االخرى1500
40- أرباح المساهمین261466663614االصول السائلة1600
31944631ب- الرواتب واإلجور1958999363620رأس المال العامل (1600+1500+1400)1700
1235489ج- صافي الفوائد المدفوعة710591303630صافي رأس المال العامل (800-1700)1800
1694937د- صافي ایجارات االراضي المدفوعة79406483640االصول االخرى1900
31944631تعویضات المشتغلین(3614+3620 )1679233083700رأس المال المستخدم (1900+1800+1300)=2000700
7140114-فائض العملیات ( 3400-3700)2927641143800مجموع جانب االصول  (1900+1700+1300)=2100900

جدول رقم(1)
مجموع القطاع الصناعي المختلط



ألف دینارأ- أجمالي المبالغ
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
10112307األضافات السنویة للموجودات الثابتة126575192100رأس المال المدفوع100
8402360ایرادات النشاط الجاري26862232200األرباح المحتجزة200
2442729ایرادات اخرى153437422300حق الملكیة (200+100)300
112897كلفة البضاعة المباعة1593602400تخصیصات طویلة االجل400
10732192قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق(2200+2300-2400)200002500قروض طویلة األجل500
5016487االستخدامات الوسیطة155231022600رأس المال المتاح = (500+400+300)600
5715705القیمة المضافة االجمالیة بسعر السوق (2500-2600)135424682700الخصوم المتداولة700
61716الضرائب غیر المباشرة290655702800مجموع جانب الخصوم (700+600)800
0االعانات148865812900إجمالي الموجودات الثابتة900
5653989القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (2700-2800+2900)26986853000انشاءات تحت التنفیذ1000
1444399االندثارات السنویة55300443100االندثارات المتراكمة1100
4209590القیمة المضافة الصافیة بالكلفة (3000-3100)120552223200صافي االصول الثابتة (1100-1000+900)1200
269615-صافي التحویالت الجاریة16371453300مخزون اخر المدة1300
3939975دخل عوامل اإلنتاج (3200+3300)13025823400أ - مستلزمات سلعیة1310
2017601-أ- صافي الربح أو الخسارة426653420ب- بضاعة مشتراة بغرض البیع 1320
2053373-1- األرباح المحتجزة2916993421ج - مواد اخرى1330
235772- حصة الخزینة03422د- بضائع بطریق الشحن1340
30- حصة العاملین67805893423الموجودات المتداولة االخرى1400
40- أرباح المساهمین44426213424االصول السائلة1500
6081623ب- الرواتب واإلجور128603553430رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
128409-ج- صافي الفوائد المدفوعة6821133440-صافي رأس المال العامل (700-1600)1700
4362د- صافي ایجارات االراضي المدفوعة41469933450االصول االخرى1800
6081623تعویضات المشتغلین(3424+ 3430 )155201023500رأس المال المستخدم (1800+1700+1200) =1900600
1872033-فائض العملیات ( 3200-3500)290625703600مجموع جانب االصول (1800+1600+1200) =2000800

جدول رقم(3)  
مجموع القطاع التجاري المختلط



ألف دینارأ- أجمالي المبالغ
المبلــــــغالمفــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــغالمفــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
744836األضافات السنویة للموجودات الثابتة61000002100رأس المال المدفوع100
1773292ایرادات النشاط الجاري79025962200األرباح المحتجزة200
5599675ایرادات اخرى140025962300حق الملكیة (200+100)300
0كلفة البضاعة المباعة825552400تخصیصات طویلة االجل400
7372967قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق(2200+2300-2400)02500قروض طویلة األجل500
592195االستخدامات الوسیطة140851512600رأس المال المتاح = (500+400+300)600
6780772القیمة المضافة االجمالیة بسعر السوق (2500-2600)258052192700الخصوم المتداولة700
10220الضرائب غیر المباشرة398903702800مجموع جانب الخصوم (700+600)800
122906االعانات22305762900إجمالي الموجودات الثابتة900
6893458القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (2700-2800+2900)03000انشاءات تحت التنفیذ1000
192924االندثارات السنویة10572363100االندثارات المتراكمة1100
6700534القیمة المضافة الصافیة بالكلفة (3000-3100)11733403200صافي االصول الثابتة (1100-1000+900)1200
713048-صافي التحویالت الجاریة1548193300مخزون اخر المدة1300
5987486دخل عوامل اإلنتاج (3200+3300)658453400أ - مستلزمات سلعیة1310
4977760أ- صافي الربح أو الخسارة03420ب- بضاعة مشتراة بغرض البیع 1320
14152709- األرباح المحتجزة889743421ج - مواد اخرى1330
2825051- حصة الخزینة03422د- بضائع بطریق الشحن1340
30- حصة العاملین329891533423الموجودات المتداولة االخرى1400
40- أرباح المساهمین31162813424االصول السائلة1500
1651941ب- الرواتب واإلجور362602533430رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
627215-ج- صافي الفوائد المدفوعة104550343440صافي رأس المال العامل (700-1600)1700
15000-د- صافي ایجارات االراضي المدفوعة24567773450االصول االخرى1800
1651941تعویضات المشتغلین(3424+ 3430 )140851513500رأس المال المستخدم (1800+1700+1200) =1900600
5048593فائض العملیات ( 3200-3500)398903703600مجموع جانب االصول (1800+1600+1200) =2000800

جدول رقم(2)
مجموع قطاع النقل واالتصاالت المختلط




