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

ات من  2010قطاع العام  لسنة لللنشاط الصناعة التحویلیة  ع البیان ى أساس جم الذي أعد عل
ة  ناعیة العام ركات الص ة للش ات العمومی ة والمیزانی ابات الختامی ل الحس ة وتحلی الل دراس خ

  ).2010-2006( للفترة
اع  الي القط اط وإلجم ل نش ركة ولك ل ش الي لك ع الم ان الوض و بی ر ھ ن التقری دف م أن الھ

ة  افة اإلجمالی ة المض تخراج القیم اتواس ائض العملی اط  وف ل نش ركة وك ل ش افتھ ك ذي أض ال
اب  ى احتس افة إل ومي إض اد الق ى االقتص اع إل الي القط نویةوإجم ر الس ب التغی ن  نس دد م لع

  .  )2010-2006(للفترة المؤشرات 
  

ة لقد  م للتضمن التقریر مجموعة من المؤشرات المالیة لنشاط الصناعة التحویلی ام ت اع الع قط
ركة ل ش ة لك ة العمومی ة والمیزانی ابات الختامی ل الحس الل تحلی ن خ ابھا م اط و  احتس ل نش لك

  :ةالتالی الجداولكما موضح في ) 2010-2006(وإلجمالي القطاع للفترة 
  

  

 



أالف الدنانیر
المبلـــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــــغالمفــــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
72095536إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة87314422100رأس المال المدفوع100
18543178اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)593658502200-األرباح المحتجزة200
40574207مخزون أول المدة148215522300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
2358846أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع358128562310-حق الملكیة (300+200+100)400
38215361ب. غیرها165500002320تخصیصات طویلة األجل500
48235588إیرادات النشاط الرئیسي322060002400قروض طویلة األجل600
8197760إیرادات النشاط التجاري129431442500رأس المال المتاح (600+500+400)700
25153183اإلیرادات األخرى4031118422600المطلوبات المتداولة800
81586531اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)4160549862700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
69605925األستخدامات الوسیطة807446322800إجمالي الموجودات الثابتة1000
11980606القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)98940822900إنشاءات تحت التنفیذ1010
6589الضرائب غیر المباشرة 208314403000اإلندثارات المتراكمة1100
53437490اإلعانات698072743100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
65411507القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)463699583200مخزون أخر المدة1300
4213488اإلندثارات السنویة442173793300أ. مستلزمات سلعیة1310
61198019صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)5400073400ب. بضاعة تحت الصنع1320
15206556-صافي التحویالت الجاریة11256043500ج. بضاعة تامة الصنع1330
45991463دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)466403600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
52507005-أ. صافي الربح أو الخسارة4372943620ه. مواد أخرى1350
61166112-األرباح المحتجزة30343621و. بضاعة بطریق الشحن1360
4995639حصة الخزینة 1445149113622الموجودات المتداولة األخرى1400
3663468حصة العاملین1553544543623الموجودات السائلة1500
98738793ب. الرواتب واألجور3462393233630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة568725193640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
240325-د. إیجارات األراضي المدفوعة83893650الموجودات األخرى1800
102402261تعویضات المشتغلین(3623+3630)129431443700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
41204242-فائض العملیات(3400-3700)4160549863800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

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

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
52251440إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة112968252100رأس المال المدفوع100
35927551اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)4652734622200-األرباح المحتجزة200
85032942مخزون أول المدة27814472300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
34665013أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع4511951902310-حق الملكیة (300+200+100)400
50367929ب. غیرها60742320تخصیصات طویلة األجل500
87059033إیرادات النشاط الرئیسي946693712400قروض طویلة األجل600
1160076إیرادات النشاط التجاري3565197452500-رأس المال المتاح (600+500+400)700
1512684اإلیرادات األخرى7183227102600المطلوبات المتداولة800
89731793اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)3618029652700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
69589884األستخدامات الوسیطة794639512800إجمالي الموجودات الثابتة1000
20141909القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)87150402900إنشاءات تحت التنفیذ1010
17259الضرائب غیر المباشرة 166408493000اإلندثارات المتراكمة1100
199688اإلعانات715381423100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
20324338القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)890215163200مخزون أخر المدة1300
5246690اإلندثارات السنویة395890123300أ. مستلزمات سلعیة1310
15077648صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)64700213400ب. بضاعة تحت الصنع1320
38708614-صافي التحویالت الجاریة411574973500ج. بضاعة تامة الصنع1330
23630966-دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)3933413600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
283336519-أ. صافي الربح أو الخسارة6649833620ه. مواد أخرى1350
283336519-األرباح المحتجزة7466623621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 1351815443622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین654113953623الموجودات السائلة1500
256899339ب. الرواتب واألجور2896144553630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
593543ج. صافي الفوائد المدفوعة4287082553640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
2212671د. إیجارات األراضي المدفوعة6503683650الموجودات األخرى1800
256899339تعویضات المشتغلین(3623+3630)3565197453700-رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
241821691-فائض العملیات(3400-3700)3618029653800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

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

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
413433إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة4328082100رأس المال المدفوع100
35262اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)18959932200-األرباح المحتجزة200
2852129مخزون أول المدة02300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
2565191أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع14631852310-حق الملكیة (300+200+100)400
286938ب. غیرها02320تخصیصات طویلة األجل500
2541351إیرادات النشاط الرئیسي15630002400قروض طویلة األجل600
26774-إیرادات النشاط التجاري998152500رأس المال المتاح (600+500+400)700
0اإلیرادات األخرى52183732600المطلوبات المتداولة800
2514577اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)53181882700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
1441453األستخدامات الوسیطة4486952800إجمالي الموجودات الثابتة1000
1073124القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)02900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 1747913000اإلندثارات المتراكمة1100
0اإلعانات2739043100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
1073124القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)22615973200مخزون أخر المدة1300
28536اإلندثارات السنویة2300973300أ. مستلزمات سلعیة1310
1044588صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)277713400ب. بضاعة تحت الصنع1320
95739صافي التحویالت الجاریة17840793500ج. بضاعة تامة الصنع1330
1140327دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)1858323600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
1186661-أ. صافي الربح أو الخسارة338183620ه. مواد أخرى1350
1186661-األرباح المحتجزة03621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 7751613622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین19960963623الموجودات السائلة1500
2326988ب. الرواتب واألجور50328543630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة1855193640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
0د. إیجارات األراضي المدفوعة114303650الموجودات األخرى1800
2326988تعویضات المشتغلین(3623+3630)998153700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
1282400-فائض العملیات(3400-3700)53181883800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

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

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
2314902إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة11924772100رأس المال المدفوع100
116377اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)971886702200-األرباح المحتجزة200
2353647مخزون أول المدة107942300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
586524أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع959853992310-حق الملكیة (300+200+100)400
1767123ب. غیرها3076972320تخصیصات طویلة األجل500
99895إیرادات النشاط الرئیسي02400قروض طویلة األجل600
0إیرادات النشاط التجاري956777022500-رأس المال المتاح (600+500+400)700
74373اإلیرادات األخرى1073447592600المطلوبات المتداولة800
174268اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)116670572700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
672440األستخدامات الوسیطة24312792800إجمالي الموجودات الثابتة1000
498172-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)02900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 5660343000اإلندثارات المتراكمة1100
401255اإلعانات18652453100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
96917-القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)22906143200مخزون أخر المدة1300
99856اإلندثارات السنویة16032963300أ. مستلزمات سلعیة1310
196773-صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)03400ب. بضاعة تحت الصنع1320
12951543-صافي التحویالت الجاریة5676053500ج. بضاعة تامة الصنع1330
13148316-دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)33600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
55333170-أ. صافي الربح أو الخسارة820783620ه. مواد أخرى1350
55333170-األرباح المحتجزة376323621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 40238523622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین34310183623الموجودات السائلة1500
42207227ب. الرواتب واألجور97454843630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة975992753640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
22373-د. إیجارات األراضي المدفوعة563283650الموجودات األخرى1800
42207227تعویضات المشتغلین(3623+3630)956777023700-رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
42404000-فائض العملیات(3400-3700)116670573800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

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

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
204077410إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة320305932100رأس المال المدفوع100
114807639اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)5937341872200األرباح المحتجزة200
612658902مخزون أول المدة14325462300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
84579903أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع6271973262310حق الملكیة (300+200+100)400
510516463ب. غیرها27196822320تخصیصات طویلة األجل500
1367884147إیرادات النشاط الرئیسي1225193812400قروض طویلة األجل600
201208373إیرادات النشاط التجاري7524363892500رأس المال المتاح (600+500+400)700
18955287اإلیرادات األخرى15675206612600المطلوبات المتداولة800
1588047807اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)23199570502700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
492295874األستخدامات الوسیطة2831656302800إجمالي الموجودات الثابتة1000
1095751933القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)357194192900إنشاءات تحت التنفیذ1010
1072653الضرائب غیر المباشرة 752083993000اإلندثارات المتراكمة1100
6402550اإلعانات2436766503100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
1101081830القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)8420744393200مخزون أخر المدة1300
20045147اإلندثارات السنویة3278181423300أ. مستلزمات سلعیة1310
1081036683صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)184822973400ب. بضاعة تحت الصنع1320
41080971-صافي التحویالت الجاریة922939233500ج. بضاعة تامة الصنع1330
1039955712دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)97664913600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
331264504أ. صافي الربح أو الخسارة240354993620ه. مواد أخرى1350
187501977األرباح المحتجزة3696780873621و. بضاعة بطریق الشحن1360
86113319حصة الخزینة 8689979593622الموجودات المتداولة األخرى1400
57649208حصة العاملین3614057143623الموجودات السائلة1500
711606771ب. الرواتب واألجور20724781123630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
47993-ج. صافي الفوائد المدفوعة5049574513640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
2867570-د. إیجارات األراضي المدفوعة38022883650الموجودات األخرى1800
769255979تعویضات المشتغلین(3623+3630)7524363893700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
311780704فائض العملیات(3400-3700)23199570503800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 5 )
مجموع نشاط الصناعات الكیمیاویة ومنتوجاتها

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
137703979إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة682804372100رأس المال المدفوع100
92341038اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)39090422200-األرباح المحتجزة200
273254526مخزون أول المدة13783282300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
136475177أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع657497232310حق الملكیة (300+200+100)400
136779349ب. غیرها3499572320تخصیصات طویلة األجل500
287335736إیرادات النشاط الرئیسي463929422400قروض طویلة األجل600
203659إیرادات النشاط التجاري1124926222500رأس المال المتاح (600+500+400)700
987200اإلیرادات األخرى4383206472600المطلوبات المتداولة800
288526595اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)5508132692700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
141590207األستخدامات الوسیطة2118668302800إجمالي الموجودات الثابتة1000
146936388القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)181781872900إنشاءات تحت التنفیذ1010
874الضرائب غیر المباشرة 656877903000اإلندثارات المتراكمة1100
0اإلعانات1643572273100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
146935514القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)2431002013200مخزون أخر المدة1300
14506024اإلندثارات السنویة1214085363300أ. مستلزمات سلعیة1310
132429490صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)855510203400ب. بضاعة تحت الصنع1320
71787217-صافي التحویالت الجاریة134625203500ج. بضاعة تامة الصنع1330
60642273دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)17753600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
161745657-أ. صافي الربح أو الخسارة35430913620ه. مواد أخرى1350
161745657-األرباح المحتجزة191332593621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 482933853622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین911489563623الموجودات السائلة1500
221060387ب. الرواتب واألجور3825425423630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة557781053640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
1327543د. إیجارات األراضي المدفوعة39135003650الموجودات األخرى1800
221060387تعویضات المشتغلین(3623+3630)1124926223700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
88630897-فائض العملیات(3400-3700)5508132693800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

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

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
68148723إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة136660902100رأس المال المدفوع100
69943601اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)3304355952200-األرباح المحتجزة200
166981561مخزون أول المدة182773712300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
43365716أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع2984921342310-حق الملكیة (300+200+100)400
123615845ب. غیرها02320تخصیصات طویلة األجل500
301514272إیرادات النشاط الرئیسي1684019792400قروض طویلة األجل600
902996إیرادات النشاط التجاري1300901552500-رأس المال المتاح (600+500+400)700
17579479اإلیرادات األخرى10138860602600المطلوبات المتداولة800
319996747اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)8837959052700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
219645754األستخدامات الوسیطة1197880642800إجمالي الموجودات الثابتة1000
100350993القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)183042602900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 211387143000اإلندثارات المتراكمة1100
24905387اإلعانات1169536103100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
125256380القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)2390904683200مخزون أخر المدة1300
5433625اإلندثارات السنویة941473093300أ. مستلزمات سلعیة1310
119822755صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)355428533400ب. بضاعة تحت الصنع1320
84071804-صافي التحویالت الجاریة466838873500ج. بضاعة تامة الصنع1330
35750951دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)5792803600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
320313665-أ. صافي الربح أو الخسارة400979113620ه. مواد أخرى1350
320313665-األرباح المحتجزة220392283621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 2371870123622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین2897089593623الموجودات السائلة1500
356055388ب. الرواتب واألجور7659864393630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
75012ج. صافي الفوائد المدفوعة2478996213640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
65784-د. إیجارات األراضي المدفوعة8558563650الموجودات األخرى1800
356055388تعویضات المشتغلین(3623+3630)1300901553700-رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
236232633-فائض العملیات(3400-3700)8837959053800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

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

أجمالي المبالغ



االف الدنانیر
المبلـــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
644708717إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة1356306722100رأس المال المدفوع100
331714646اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)3643344252200-األرباح المحتجزة200
1183707914مخزون أول المدة387020382300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
304596370أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع1900017152310-حق الملكیة (300+200+100)400
861549008ب. غیرها199334102320تخصیصات طویلة األجل500
2094670022إیرادات النشاط الرئیسي4657526732400قروض طویلة األجل600
211646090إیرادات النشاط التجاري2956843682500رأس المال المتاح (600+500+400)700
64262206اإلیرادات األخرى42537250522600المطلوبات المتداولة800
2370578318اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)45494094202700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
994841537األستخدامات الوسیطة7779090812800إجمالي الموجودات الثابتة1000
1375736781القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)908109882900إنشاءات تحت التنفیذ1010
1097375الضرائب غیر المباشرة 2002480173000اإلندثارات المتراكمة1100
85346370اإلعانات6684720523100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
1459985776القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)14642087933200مخزون أخر المدة1300
49573366اإلندثارات السنویة6290137713300أ. مستلزمات سلعیة1310
1410412410صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)1466139693400ب. بضاعة تحت الصنع1320
263710966-صافي التحویالت الجاریة1970751153500ج. بضاعة تامة الصنع1330
1146701444دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)109733623600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
543158173-أ. صافي الربح أو الخسارة688946743620ه. مواد أخرى1350
695579807-األرباح المحتجزة4116379023621و. بضاعة بطریق الشحن1360
91108958حصة الخزینة 14389738243622الموجودات المتداولة األخرى1400
61312676حصة العاملین9684565923623الموجودات السائلة1500
1688894893ب. الرواتب واألجور38716392093630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
620562ج. صافي الفوائد المدفوعة3820858433640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
344162د. إیجارات األراضي المدفوعة92981593650الموجودات األخرى1800
1750207569تعویضات المشتغلین(3623+3630)2956843683700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
339795159-فائض العملیات(3400-3700)45494094203800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول رقم( 8 )
مجموع قطاع الصناعة التحویلیة العام

أ- أجمالي المبالغ




