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  المقدمة واألھداف
ة / أنجز الجھاز المركزي لإلحصاء  مدیریة الحسابات القومیة تقریر المؤشرات المالیة التحلیلی

ات من  2008التحویلیة للقطاع العام  لسنة لنشاط الصناعة  ع البیان ى أساس جم الذي أعد عل
خالل دراسة وتحلیل الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة للشركات الصناعیة العامة لسنة 

2008.  
ة  الي القطاع واستخراج القیم ل نشاط وإلجم الي لك ان الوضع الم أن الھدف من التقریر ھو بی

افة اإلجما اد المض ى االقتص اع إل الي القط اط وإجم ل نش افھ ك ذي أض ات ال ائض العملی ة وف لی
  .القومي 

  

م لقد  ام ت اع الع ة للقط تضمن التقریر مجموعة من المؤشرات المالیة لنشاط الصناعة التحویلی
الي القطاع  ل نشاط  وإلجم ا موضح 2008لسنة احتسابھا من خالل احتساب المؤشرات لك كم

  :التالیةول افي الجد
 



أالف الدنانیر
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
78267880إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة134138812100رأس المال المدفوع100
6881579اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)36163452200-األرباح المحتجزة200
62691464مخزون أول المدة111905322300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
24115937أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع209880682310حق الملكیة (300+200+100)400
38575527ب. غیرها50000002320تخصیصات طویلة األجل500
39841833إیرادات النشاط الرئیسي24308302400قروض طویلة األجل600
6658813إیرادات النشاط التجاري284188982500رأس المال المتاح (600+500+400)700
874939اإلیرادات األخرى3785372352600المطلوبات المتداولة800
47375585اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)4069561332700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
31104140األستخدامات الوسیطة762178982800إجمالي الموجودات الثابتة1000
16271445القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)66799052900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 165074093000اإلندثارات المتراكمة1100
29404717اإلعانات663903943100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
45676162القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)645462513200مخزون أخر المدة1300
2189129اإلندثارات السنویة554124893300أ. مستلزمات سلعیة1310
43487033صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)5635513400ب. بضاعة تحت الصنع1320
12268872صافي التحویالت الجاریة63191703500ج. بضاعة تامة الصنع1330
55755905دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)467133600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
117863095-أ. صافي الربح أو الخسارة3606253620ه. مواد أخرى1350
117863095-األرباح المحتجزة18437033621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 1790775553622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین960864673623الموجودات السائلة1500
172227721ب. الرواتب واألجور3397102733630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
1391279ج. صافي الفوائد المدفوعة388269623640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
0د. إیجارات األراضي المدفوعة8554663650الموجودات األخرى1800
172227721تعویضات المشتغلین(3623+3630)284188983700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
128740688-فائض العملیات(3400-3700)4069561333800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 1 )
مجموع نشاط صناعة المنتجات الغذائیة المصنعة والمشروبات والتبغ          

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
25157059إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة112968252100رأس المال المدفوع100
6881579اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)1374191132200-األرباح المحتجزة200
62691464مخزون أول المدة2218062300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
24115937أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع1259004822310-حق الملكیة (300+200+100)400
38575527ب. غیرها63632320تخصیصات طویلة األجل500
39841833إیرادات النشاط الرئیسي124434412400قروض طویلة األجل600
6658813إیرادات النشاط التجاري1134506782500-رأس المال المتاح (600+500+400)700
874939اإلیرادات األخرى3540879052600المطلوبات المتداولة800
47375585اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)2406372272700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
31104140األستخدامات الوسیطة283339762800إجمالي الموجودات الثابتة1000
16271445القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)37046622900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 89658923000اإلندثارات المتراكمة1100
29404717اإلعانات230727463100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
45676162القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)706466963200مخزون أخر المدة1300
2189129اإلندثارات السنویة376018683300أ. مستلزمات سلعیة1310
43487033صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)69676523400ب. بضاعة تحت الصنع1320
12268872صافي التحویالت الجاریة220565613500ج. بضاعة تامة الصنع1330
55755905دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)6254823600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
117863095-أ. صافي الربح أو الخسارة6016293620ه. مواد أخرى1350
117863095-األرباح المحتجزة27935043621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 1178336663622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین286420813623الموجودات السائلة1500
172227721ب. الرواتب واألجور2171224433630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
1391279ج. صافي الفوائد المدفوعة1369654623640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
0د. إیجارات األراضي المدفوعة4420383650الموجودات األخرى1800
172227721تعویضات المشتغلین(3623+3630)1134506783700-رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
128740688-فائض العملیات(3400-3700)2406372273800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 2 )
مجموع نشاط صناعة المنسوجات وااللبسة الجاهزة والجلدیة           

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
295982إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة4328082100رأس المال المدفوع100
77072اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)1984232200األرباح المحتجزة200
314338مخزون أول المدة02300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
197838أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع6312312310حق الملكیة (300+200+100)400
116500ب. غیرها02320تخصیصات طویلة األجل500
1598567إیرادات النشاط الرئیسي1000002400قروض طویلة األجل600
27816-إیرادات النشاط التجاري7312312500رأس المال المتاح (600+500+400)700
0اإلیرادات األخرى17460592600المطلوبات المتداولة800
1570751اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)24772902700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
1015137األستخدامات الوسیطة3421292800إجمالي الموجودات الثابتة1000
555614القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)309252900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 1216593000اإلندثارات المتراكمة1100
1192199اإلعانات2513953100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
1747813القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)8028423200مخزون أخر المدة1300
13579اإلندثارات السنویة5391113300أ. مستلزمات سلعیة1310
1734234صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)1673163400ب. بضاعة تحت الصنع1320
29500صافي التحویالت الجاریة850843500ج. بضاعة تامة الصنع1330
1763734دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)03600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
434656أ. صافي الربح أو الخسارة112843620ه. مواد أخرى1350
434656األرباح المحتجزة473621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 11726043622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین2504493623الموجودات السائلة1500
1329078ب. الرواتب واألجور22258953630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة4798363640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
0د. إیجارات األراضي المدفوعة03650الموجودات األخرى1800
1329078تعویضات المشتغلین(3623+3630)7312313700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
405156فائض العملیات(3400-3700)24772903800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 3 ) 
مجموع نشاط صناعة الخشب ومنتجات الخشب واالثاث

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
3066410إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة11924772100رأس المال المدفوع100
21117اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)284749062200-األرباح المحتجزة200
2860193مخزون أول المدة106012300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
669731أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع272718282310-حق الملكیة (300+200+100)400
2190462ب. غیرها3076982320تخصیصات طویلة األجل500
183902إیرادات النشاط الرئیسي02400قروض طویلة األجل600
20904-إیرادات النشاط التجاري269641302500-رأس المال المتاح (600+500+400)700
80956اإلیرادات األخرى364739602600المطلوبات المتداولة800
243954اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)95098302700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
627105األستخدامات الوسیطة30875272800إجمالي الموجودات الثابتة1000
383151-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)02900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 10613513000اإلندثارات المتراكمة1100
0اإلعانات20261763100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
383151-القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)24133603200مخزون أخر المدة1300
120666اإلندثارات السنویة16817743300أ. مستلزمات سلعیة1310
503817-صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)80973400ب. بضاعة تحت الصنع1320
5855037صافي التحویالت الجاریة6175113500ج. بضاعة تامة الصنع1330
5351220دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)33600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
28139041-أ. صافي الربح أو الخسارة885923620ه. مواد أخرى1350
28139041-األرباح المحتجزة173833621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 41587723622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین8415813623الموجودات السائلة1500
33510674ب. الرواتب واألجور74137133630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة290602473640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
20413-د. إیجارات األراضي المدفوعة699413650الموجودات األخرى1800
33510674تعویضات المشتغلین(3623+3630)269641303700-رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
34014491-فائض العملیات(3400-3700)95098303800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 4 )
مجموع نشاط صناعة الورق والمنتجات الورقیة والطباعة والنشر

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
138837425إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة321418072100رأس المال المدفوع100
60426726اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)6107586232200األرباح المحتجزة200
395436136مخزون أول المدة79487762300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
239296255أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع6508492062310حق الملكیة (300+200+100)400
156139881ب. غیرها105540332320تخصیصات طویلة األجل500
1352015801إیرادات النشاط الرئیسي349978482400قروض طویلة األجل600
196463833إیرادات النشاط التجاري6964010872500رأس المال المتاح (600+500+400)700
13537855اإلیرادات األخرى10478472202600المطلوبات المتداولة800
1562017489اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)17442483072700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
435112330األستخدامات الوسیطة1844086742800إجمالي الموجودات الثابتة1000
1126905159القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)148554772900إنشاءات تحت التنفیذ1010
458221الضرائب غیر المباشرة 527551023000اإلندثارات المتراكمة1100
21354696اإلعانات1465090493100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
1147801634القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)5418323393200مخزون أخر المدة1300
14563497اإلندثارات السنویة2236267273300أ. مستلزمات سلعیة1310
1133238137صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)345423163400ب. بضاعة تحت الصنع1320
29391057صافي التحویالت الجاریة768462533500ج. بضاعة تامة الصنع1330
1162629194دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)1596943600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
510695551أ. صافي الربح أو الخسارة105795983620ه. مواد أخرى1350
248867927األرباح المحتجزة1960777513621و. بضاعة بطریق الشحن1360
187696774حصة الخزینة 7306323043622الموجودات المتداولة األخرى1400
74130850حصة العاملین3225939623623الموجودات السائلة1500
652179808ب. الرواتب واألجور15950586053630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
291223-ج. صافي الفوائد المدفوعة5472113853640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
45058د. إیجارات األراضي المدفوعة26806533650الموجودات األخرى1800
726310658تعویضات المشتغلین(3623+3630)6964010873700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
406927479فائض العملیات(3400-3700)17442483073800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 5 )
مجموع نشاط الصناعات الكیمیاویة ومنتوجاتها

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
85699825إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة75978702100رأس المال المدفوع100
23478371اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)1174647942200األرباح المحتجزة200
166563384مخزون أول المدة2974812300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
47550927أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع1253601452310حق الملكیة (300+200+100)400
119012457ب. غیرها62728302320تخصیصات طویلة األجل500
192083850إیرادات النشاط الرئیسي85009262400قروض طویلة األجل600
3050514إیرادات النشاط التجاري1401339012500رأس المال المتاح (600+500+400)700
292033اإلیرادات األخرى2658305992600المطلوبات المتداولة800
195426397اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)4059645002700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
90626090األستخدامات الوسیطة1047819722800إجمالي الموجودات الثابتة1000
104800307القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)43962242900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 345556423000اإلندثارات المتراكمة1100
21099133اإلعانات746225543100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
125899440القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)1835899193200مخزون أخر المدة1300
9216860اإلندثارات السنویة1053463503300أ. مستلزمات سلعیة1310
116682580صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)446175203400ب. بضاعة تحت الصنع1320
8356544صافي التحویالت الجاریة140416893500ج. بضاعة تامة الصنع1330
125039124دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)81013600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
30480973-أ. صافي الربح أو الخسارة105557273620ه. مواد أخرى1350
36215649-األرباح المحتجزة90205323621و. بضاعة بطریق الشحن1360
3371015حصة الخزینة 548985613622الموجودات المتداولة األخرى1400
2363661حصة العاملین923401203623الموجودات السائلة1500
155520070ب. الرواتب واألجور3308286003630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة649980013640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
27د. إیجارات األراضي المدفوعة5133463650الموجودات األخرى1800
157883731تعویضات المشتغلین(3623+3630)1401339013700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
41201151-فائض العملیات(3400-3700)4059645003800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 6 ) 
مجموع نشاط صناعة منتوجات الخامات التعدینیة غیر المعدنیة

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
45379002إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة124079112100رأس المال المدفوع100
6491819اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)479393822200-األرباح المحتجزة200
160033516مخزون أول المدة5087332300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
63097297أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع350227382310-حق الملكیة (300+200+100)400
96936219ب. غیرها02320تخصیصات طویلة األجل500
174808889إیرادات النشاط الرئیسي97421172400قروض طویلة األجل600
305282إیرادات النشاط التجاري252806212500-رأس المال المتاح (600+500+400)700
12245165اإلیرادات األخرى5951771672600المطلوبات المتداولة800
187359336اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)5698965462700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
121649876األستخدامات الوسیطة436798622800إجمالي الموجودات الثابتة1000
65709460القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)81909592900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 146720563000اإلندثارات المتراكمة1100
50870473اإلعانات371987653100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
116579933القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)1764673683200مخزون أخر المدة1300
3519158اإلندثارات السنویة712506633300أ. مستلزمات سلعیة1310
113060775صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)488421933400ب. بضاعة تحت الصنع1320
7525075صافي التحویالت الجاریة363770753500ج. بضاعة تامة الصنع1330
120585850دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)4338093600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
152218972-أ. صافي الربح أو الخسارة17034423620ه. مواد أخرى1350
152218972-األرباح المحتجزة178601863621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 2545755083622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین989931533623الموجودات السائلة1500
271695348ب. الرواتب واألجور5300360293630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
1137182ج. صافي الفوائد المدفوعة651411383640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
27708-د. إیجارات األراضي المدفوعة26617523650الموجودات األخرى1800
271695348تعویضات المشتغلین(3623+3630)252806213700-رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
158634573-فائض العملیات(3400-3700)5698965463800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 7 )
مجموع نشاط صناعة المنتجات المعدنیة المصنعة والمكائن والمعدات             

أجمالي المبالغ



االف الدنانیر
المبلـــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
376703583إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة784835792100رأس المال المدفوع100
102006607اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)5109720942200األرباح المحتجزة200
859063354مخزون أول المدة201779292300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
382086825أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع6096336022310حق الملكیة (300+200+100)400
476976529ب. غیرها221409242320تخصیصات طویلة األجل500
1813277081إیرادات النشاط الرئیسي682151622400قروض طویلة األجل600
221331782إیرادات النشاط التجاري6999896882500رأس المال المتاح (600+500+400)700
31865324اإلیرادات األخرى26797001452600المطلوبات المتداولة800
2066474187اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)33796898332700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
757412817األستخدامات الوسیطة4408520382800إجمالي الموجودات الثابتة1000
1309061370القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)378581522900إنشاءات تحت التنفیذ1010
462275الضرائب غیر المباشرة 1286391113000اإلندثارات المتراكمة1100
192122916اإلعانات3500710793100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
1500722011القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)10402987753200مخزون أخر المدة1300
33483331اإلندثارات السنویة4954589823300أ. مستلزمات سلعیة1310
1467238680صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)1357086453400ب. بضاعة تحت الصنع1320
60863755صافي التحویالت الجاریة1563433433500ج. بضاعة تامة الصنع1330
1528102435دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)12738023600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
103256499أ. صافي الربح أو الخسارة239008973620ه. مواد أخرى1350
175308334-األرباح المحتجزة2276131063621و. بضاعة بطریق الشحن1360
197469494حصة الخزینة 13423489703622الموجودات المتداولة األخرى1400
81095339حصة العاملین6397478133623الموجودات السائلة1500
1417881970ب. الرواتب واألجور30223955583630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
7036368ج. صافي الفوائد المدفوعة3426954133640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
72402-د. إیجارات األراضي المدفوعة72231963650الموجودات األخرى1800
1498977309تعویضات المشتغلین(3623+3630)6999896883700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
31738629-فائض العملیات(3400-3700)33796898333800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 8 )
مجموع قطاع الصناعة التحویلیة العام

أ- أجمالي المبالغ




