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

الــذي أعــد علــى أســاس جمــع البیانــات مــن خــالل دراســة وتحلیــل  2010للقطــاع المخــتلط لســنة 
وقــد تضــمن  2010الحســابات الختامیــة والمیزانیــات العمومیــة لشــركات القطــاع المخــتلط لســنة 

التقریر تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة لـثالث أنشـطة هـي نشـاط الصـناعة التحویلیـة للقطـاع 
  .ختلط والنشاط التجاري للقطاع المختلط ونشاط النقل واالتصاالت للقطاع المختلطالم

أن الهــدف مــن التقریــر هــو بیــان الوضــع المــالي لكــل شــركة ولألنشــطة الفرعیــة ولكــل نشــاط 
قیمـة مـا أضـافته كـل منشـأة وكـل نشـاط فرعـي واألنشـطة (واستخراج القیمة المضـافة اإلجمالیـة 

إضافة إلى احتساب نسب الزیادة والنقصان لعدد من المؤشـرات ) القوميالرئیسیة إلى االقتصاد 
   :وكما موضح في الجداول التالیة)2010-2009(للفترة 

 



ألف دینارأ-أجمالي المبالغ
المبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
18339879األضافات السنویة للموجودات الثابتة1038698062200رأس المال المدفوع100
42714884مخزون أول المدة353205262300-األرباح المحتجزة200
16157804بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع13946912310أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
26557080غیرها699439712320حق الملكیة (300+200+100)400
32552885أیرادات النشاط الرئیسي8526222400تخصیصات طویلة االجل500
910926أیرادات النشاط التجاري58650002500قروض طویلة األجل600
6827116أیرادات أخرى766615932600رأس المال المتاح = (600+500+400)700
40290927اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)892691562700الخصوم المتداولة800
33636354اإلستخدامات الوسیطة1659307492800مجموع جانب الخصوم (800+700)900
6654573القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)211524552900إجمالي الموجودات الثابتة1000
147099الضرائب الغیر مباشرة19099003000انشاءات تحت التنفیذ1100
6441004اإلعانات100524603100االندثارات المتراكمة1200
12948478القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)130098953200صافي االصول الثابتة (1200-1100+1000)1300
1416708اإلندثارات السنویة432250053300مخزون اخر المدة1400
11531770القیمة المضافة الصافیة بالكلفة (3200-3300)233569363400أ - مستلزمات سلعیة1410
564330صافي التحویالت الجاریة27800993500ب- بضاعة تحت الصنع1420
12096100دخل عوامل اإلنتاج (3400+3500)156322673600ج- بضاعة تامة الصنع1430
11279230-أ- صافي الربح أو الخسارة5466043610د- بضاعة مشتراة بغرض البیع1440
11279230-1- األرباح المحتجزة3358673611ه- مواد أخرى1450
20- حصة الخزینة5732313612و- بضاعة بطریق الشحن1460
30- حصة العاملین671321933613الموجودات المتداولة االخرى1500
40- أرباح المساهمین343713363614االصول السائلة1600
23308782ب- الرواتب واإلجور1447285343620رأس المال العامل (1600+1500+1400)1700
126671-ج- صافي الفوائد المدفوعة554593783630صافي رأس المال العامل (800-1700)1800
193219د- صافي ایجارات االراضي المدفوعة81923203640االصول االخرى1900
23308782تعویضات المشتغلین(3614+3620 )766615933700رأس المال المستخدم (1900+1800+1300)=2000700
11777012-فائض العملیات ( 3400-3700)1659307493800مجموع جانب االصول  (1900+1700+1300)=2100900

جدول رقم(1)
مجموع القطاع الصناعي المختلط



ألف دینارأ- أجمالي المبالغ
المبلــــــغالمفــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــغالمفـــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
14427056األضافات السنویة للموجودات الثابتة141684692100رأس المال المدفوع100
6723571ایرادات النشاط الجاري8267632200-األرباح المحتجزة200
3526832ایرادات اخرى133417062300حق الملكیة (200+100)300
43093كلفة البضاعة المباعة1506522400تخصیصات طویلة االجل400
10207310قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق(2200+2300-2400)33582082500قروض طویلة األجل500
3685315االستخدامات الوسیطة168505662600رأس المال المتاح = (500+400+300)600
6521995القیمة المضافة االجمالیة بسعر السوق (2500-2600)111064642700الخصوم المتداولة700
142068الضرائب غیر المباشرة279570302800مجموع جانب الخصوم (700+600)800
0االعانات129277202900إجمالي الموجودات الثابتة900
6379927القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (2700-2800+2900)126093000انشاءات تحت التنفیذ1000
1126931االندثارات السنویة38299873100االندثارات المتراكمة1100
5252996القیمة المضافة الصافیة بالكلفة (3000-3100)91103423200صافي االصول الثابتة (1100-1000+900)1200
493009-صافي التحویالت الجاریة4153543300مخزون اخر المدة1300
4759987دخل عوامل اإلنتاج (3200+3300)2776493400أ - مستلزمات سلعیة1310
209282-أ- صافي الربح أو الخسارة123593420ب- بضاعة مشتراة بغرض البیع 1320
11481091- األرباح المحتجزة1253463421ج - مواد اخرى1330
20- حصة الخزینة03422د- بضائع بطریق الشحن1340
30- حصة العاملین116523673423الموجودات المتداولة االخرى1400
40- أرباح المساهمین51113893424االصول السائلة1500
5081779ب- الرواتب واإلجور171791103430رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
35386-ج- صافي الفوائد المدفوعة60726463440صافي رأس المال العامل (700-1600)1700
77124-د- صافي ایجارات االراضي المدفوعة16675783450االصول االخرى1800
5081779تعویضات المشتغلین(3424+ 3430 )168505663500رأس المال المستخدم (1800+1700+1200) =1900600
171217فائض العملیات ( 3200-3500)279570303600مجموع جانب االصول (1800+1600+1200) =2000800

جدول رقم(2)
مجموع النشاط التجاري المختلط



ألف دینارأ- أجمالي المبالغ
المبلــــغالمفــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
1101825األضافات السنویة للموجودات الثابتة50500002100رأس المال المدفوع100
6828143ایرادات النشاط الجاري118867982200األرباح المحتجزة200
187264ایرادات اخرى169367982300حق الملكیة (200+100)300
0كلفة البضاعة المباعة23560852400تخصیصات طویلة االجل400
7015407قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق(2200+2300-2400)1200002500قروض طویلة األجل500
582469االستخدامات الوسیطة194128832600رأس المال المتاح = (500+400+300)600
6432938القیمة المضافة االجمالیة بسعر السوق (2500-2600)383135352700الخصوم المتداولة700
17446الضرائب غیر المباشرة577264182800مجموع جانب الخصوم (700+600)800
0االعانات28431812900إجمالي الموجودات الثابتة900
6415492القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (2700-2800+2900)03000انشاءات تحت التنفیذ1000
172384االندثارات السنویة5966093100االندثارات المتراكمة1100
6243108القیمة المضافة الصافیة بالكلفة (3000-3100)22465723200صافي االصول الثابتة (1100-1000+900)1200
483260-صافي التحویالت الجاریة505923300مخزون اخر المدة1300
5759848دخل عوامل اإلنتاج (3200+3300)382383400أ - مستلزمات سلعیة1310
4228331أ- صافي الربح أو الخسارة03420ب- بضاعة مشتراة بغرض البیع 1320
14194698- األرباح المحتجزة123543421ج - مواد اخرى1330
2887116- حصة الخزینة03422د- بضائع بطریق الشحن1340
30- حصة العاملین435002473423الموجودات المتداولة االخرى1400
40- أرباح المساهمین85689803424االصول السائلة1500
1832483ب- الرواتب واإلجور521198193430رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
286091-ج- صافي الفوائد المدفوعة138062843440صافي رأس المال العامل (700-1600)1700
14875-د- صافي ایجارات االراضي المدفوعة33600273450االصول االخرى1800
1832483تعویضات المشتغلین(3424+ 3430 )194128833500رأس المال المستخدم (1800+1700+1200) =1900600
4410625فائض العملیات ( 3200-3500)577264183600مجموع جانب االصول (1800+1600+1200) =2000800

جدول رقم(3) 
مجموع نشاط النقل واالتصاالت المختلط


