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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  2009للقطــاع المخــتلط لســنة 
وقــد تضــمن  2009الحســابات 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
  . 2009لألنشطة 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 2009لسنة نشاط رئیسي ال مؤشرات

  

 



ألف دینارأ-أجمالي المبالغ
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
1266074األضافات السنویة للموجودات الثابتة592548942200رأس المال المدفوع100
28474224مخزون أول المدة147747992300-األرباح المحتجزة200
7298348بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع15719452310أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
21175876غیرها460520402320حق الملكیة (300+200+100)400
26981956أیرادات النشاط الرئیسي8550702400تخصیصات طویلة االجل500
181663أیرادات النشاط التجاري58650002500قروض طویلة األجل600
6832300أیرادات أخرى527721102600رأس المال المتاح = (600+500+400)700
33995919اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)527359932700الخصوم المتداولة800
22818813اإلستخدامات الوسیطة1055081032800مجموع جانب الخصوم (800+700)900
11177106القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)158393202900إجمالي الموجودات الثابتة1000
53807الضرائب الغیر مباشرة12219303000انشاءات تحت التنفیذ1100
3578834اإلعانات78822653100االندثارات المتراكمة1200
14702133القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)91789853200صافي االصول الثابتة (1200-1100+1000)1300
1171508اإلندثارات السنویة353394033300مخزون اخر المدة1400
13530625القیمة المضافة الصافیة بالكلفة (3200-3300)218379173400أ - مستلزمات سلعیة1410
794208-صافي التحویالت الجاریة17486423500ب- بضاعة تحت الصنع1420
12736417دخل عوامل اإلنتاج (3400+3500)114655333600ج- بضاعة تامة الصنع1430
4670723-أ- صافي الربح أو الخسارة2490373610د- بضاعة مشتراة بغرض البیع1440
4722812-1- األرباح المحتجزة347293611ه- مواد أخرى1450
252089- حصة الخزینة35453612و- بضاعة بطریق الشحن1460
30- حصة العاملین339978683613الموجودات المتداولة االخرى1500
40- أرباح المساهمین196493173614االصول السائلة1600
17396131ب- الرواتب واإلجور889865883620رأس المال العامل (1600+1500+1400)1700
12578ج- صافي الفوائد المدفوعة362505953630صافي رأس المال العامل (800-1700)1800
1569-د- صافي ایجارات االراضي المدفوعة73425303640االصول االخرى1900
17396131تعویضات المشتغلین(3614+3620 )527721103700رأس المال المستخدم (1900+1800+1300)=2000700
3865506-فائض العملیات ( 3400-3700)1055081033800مجموع جانب االصول  (1900+1700+1300)=2100900

مجموع النشاط الصناعي المختلط



ألف دینارأ- أجمالي المبالغ
المبلــــــغالمفــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
26752األضافات السنویة للموجودات الثابتة67339402100رأس المال المدفوع100
9164583ایرادات النشاط الجاري1210002200األرباح المحتجزة200
1419764ایرادات اخرى68549402300حق الملكیة (200+100)300
129465كلفة البضاعة المباعة1328052400تخصیصات طویلة االجل400
10454882قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق(2200+2300-2400)1200002500قروض طویلة األجل500
4264451االستخدامات الوسیطة71077452600رأس المال المتاح = (500+400+300)600
6190431القیمة المضافة االجمالیة بسعر السوق (2500-2600)55189052700الخصوم المتداولة700
125397الضرائب غیر المباشرة126266502800مجموع جانب الخصوم (700+600)800
0االعانات71193662900إجمالي الموجودات الثابتة900
6065034القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (2700-2800+2900)03000انشاءات تحت التنفیذ1000
880938االندثارات السنویة31323283100االندثارات المتراكمة1100
5184096القیمة المضافة الصافیة بالكلفة (3000-3100)39870383200صافي االصول الثابتة (1100-1000+900)1200
549777-صافي التحویالت الجاریة5054883300مخزون اخر المدة1300
4634319دخل عوامل اإلنتاج (3200+3300)4343733400أ - مستلزمات سلعیة1310
11668أ- صافي الربح أو الخسارة336633420ب- بضاعة مشتراة بغرض البیع 1320
227298-1- األرباح المحتجزة374523421ج - مواد اخرى1330
2238966- حصة الخزینة03422د- بضائع بطریق الشحن1340
30- حصة العاملین41616073423الموجودات المتداولة االخرى1400
40- أرباح المساهمین24864393424االصول السائلة1500
4531091ب- الرواتب واإلجور71535343430رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
91538ج- صافي الفوائد المدفوعة16346293440صافي رأس المال العامل (700-1600)1700
22د- صافي ایجارات االراضي المدفوعة3385383450االصول االخرى1800
4531091تعویضات المشتغلین(3424+ 3430 )59602053500رأس المال المستخدم (1800+1700+1200) =1900600
653005فائض العملیات ( 3200-3500)114791103600مجموع جانب االصول (1800+1600+1200) =2000800

مجموع النشاط التجاري المختلط



ألف دینارأ- أجمالي المبالغ
المبلــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
51200-األضافات السنویة للموجودات الثابتة46000002100رأس المال المدفوع100
6844539ایرادات النشاط الجاري90370282200األرباح المحتجزة200
176193ایرادات اخرى136370282300حق الملكیة (200+100)300
0كلفة البضاعة المباعة22151422400تخصیصات طویلة االجل400
7020732قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق(2200+2300-2400)02500قروض طویلة األجل500
313663االستخدامات الوسیطة158521702600رأس المال المتاح = (500+400+300)600
6707069القیمة المضافة االجمالیة بسعر السوق (2500-2600)324779582700الخصوم المتداولة700
2850الضرائب غیر المباشرة483301282800مجموع جانب الخصوم (700+600)800
0االعانات11783552900إجمالي الموجودات الثابتة900
6704219القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (2700-2800+2900)03000انشاءات تحت التنفیذ1000
115347االندثارات السنویة4843023100االندثارات المتراكمة1100
6588872القیمة المضافة الصافیة بالكلفة (3000-3100)6940533200صافي االصول الثابتة (1100-1000+900)1200
551022-صافي التحویالت الجاریة489593300مخزون اخر المدة1300
6037850دخل عوامل اإلنتاج (3200+3300)370523400أ - مستلزمات سلعیة1310
5507747أ- صافي الربح أو الخسارة03420ب- بضاعة مشتراة بغرض البیع 1320
15264421- األرباح المحتجزة119073421ج - مواد اخرى1330
2243326- حصة الخزینة03422د- بضائع بطریق الشحن1340
30- حصة العاملین385434963423الموجودات المتداولة االخرى1400
40- أرباح المساهمین67173933424االصول السائلة1500
1433042ب- الرواتب واإلجور453098483430رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
902939-ج- صافي الفوائد المدفوعة128318903440صافي رأس المال العامل (700-1600)1700
0د- صافي ایجارات االراضي المدفوعة23262273450االصول االخرى1800
1433042تعویضات المشتغلین(3424+ 3430 )158521703500رأس المال المستخدم (1800+1700+1200) =1900600
5155830فائض العملیات ( 3200-3500)483301283600مجموع جانب االصول (1800+1600+1200) =2000800

مجموع نشاط النقل واالتصاالت المختلط


