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مقدمة
أن عممية التحميل المالي ىي عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية والميزانية العمومية
والعالقة فيما بينيا وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي لموحدة اإلقتصادية ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية معينة (سنة مالية)
بما يمبي حاجة المستفيدين من خالل استخراج بيانات إقتصادية محددة عن اإلنتاج واالستخدامات الوسيطة والقيمة المضافة
والموجودات والمطموبات لموحدة اإلقتصادية ولألنشطة ولمجموع القطاع واستخراج بعض المؤشرات اإلقتصادية عن الوضع
المالي ونتيجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات المالية اليمكن حصرىا في أطار معين وانما يمكن أستخرج المؤشرات بشكل
غير محدود وحسب حاجة الجية المستفيدة وفي تقريرنا ىذا استخرجنا أىم المؤشرات التي تبين الوضع المالي لكل وحدة
إقتصادية ولمجموع النشاط .
تعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية والكشوفات الممحقة بيا والتي تعدىا الوحدات اإلقتصادية عمى اختالف أنشطتيا
المصدر الوحيد لمبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختمفة وأعداد تقارير التحميل المالي حيث أنيا تبين
المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية عبارة عن سنة مالية تبدأ بتاريخ  1/1وتنتيي في  12/31من كل سنة.
أن ميمة التحميل المالي تقع عمى عاتق الجياز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحميل المالي التابعة لمديرية الحسابات
القومية حيث تقوم تمك الشعبة بإصدار سبعة تقارير سنوية عن األنشطة اإلقتصادية ومن ضمنيا القطاع المختمط وتم إصدار
عدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحميمية لألنشطة اإلقتصادية المختمفة بضمنيا القطاع المختمط لسنتي2013 -1970
وىذا التقرير ىو تكممة لمتقارير السابقة عن القطاع المختمط .
وأخي ار نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم البيانات والمؤشرات لمجيات ذات العالقة التي تساعد عمى إنجاز مياميا بما يساعد عمى
تحقيق التنمية االقتصادية الشاممة لبمدنا العزيز.
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منهجية إعداد التقرير:
تعتبر الحسابات الختامية والميزانيات العمومية التي تصدرىا الشركات المصدر الوحيد لمبيانات الالزمة إلعداد التقرير فيي بيانات
فعمية ومصادق عمييا من قبل ديوان الرقابة المالية وذات درجة عالية من الدقة والموثوقية .
يتم تحميل البيانات المالية لكل شركة من خالل أستمارتين األولى تتضمن معمومات رقمية عن الموجودات والمطموبات واأليرادات
والنفقات وأستخراج القيمة المضافة ،والثانية تتضمن أستخراج أىم النسب والمؤشرات لكل مديرية استنادا إلى بيانات األستمارة
األولى ألغراض التقييم المالي واألقتصادي ألداء المنشأة  .وفيما يمي أىم المؤشرات المالية واألقتصادية لمشركات:
 . 1مؤشر إنتاجية الدينار من األجور :ىو عبارة عن عائد الدينار الواحد المدفوع كتعويضات لممشتغمين منن قيمنة اإلنتناج الكمني
بسعر المنتج (السوق) .
WP=P / EP
حيث أن:
 = WPمؤشر إنتاجية الدينار من األجور
 = Pاإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق)
 = EPتعويضات المشتغمين
 . 2إنتاجية رأس المال الثابت :ىو عبارة عن ما يولده الدينار المستثمر في األصول الثابتة من قيمة اإلنتاج الكمي بسعر المننتج
(السوق).
حيث أن:
FP=P / FA
 = FPإنتاجية رأس المال الثابت
 = Pاإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق)
 = FAإجمالي الموجودات الثابتة
 . 3مؤشر درجة التصنيع :ىو مؤشر يعكس مستوى التصنيع الذي تم عمى السمع المنتجة .
حيث أن
MP= IC / P
 = MPمؤشر درجة التصنيع
 =ICاالستخدامات الوسيطة
 =Pاإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق)
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 . 4مؤشر درجة التكنولوجيا :ىو مؤشر يعبر عن درجة التكنولوجيا المستخدمة في العممية اإلنتاجية (كثافنة رأس المنال إلنى العمنل
 ،كثافة العمل إلى رأس المال ) .
حيث أن:
T= FA / EP
 = Tمؤشر درجة التكنولوجيا
 = FAإجمالي الموجودات الثابتة
 = EPتعويضات المشتغمين

 .5نسبة التداول  :ىي عبارة عن قدرة المنشأة عمى اإليفاء بالتزاماتيا المتداولة عند الطمب .
CR=WC / L
حيث أن :
 = CRنسبة التداول
 = WCرأس المال العامل
 = Lالخصوم المتداولة
 . 6نسنبة السننيولة السنريعة  :ىنني عبنارة عننن قندرة المنشننأة عمنى اإليفنناء بالتزاماتينا القصننيرة األجنل مننن األصنول السننائمة (النقند فنني
الصندوق ولدى المصارف) .
LR=LA / L
حيث أن :
 = LRنسبة السيولة السريعة
 = LAاالصول
 = Lالخصوم المتداولة
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 .7نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل :ىو مؤشر يعكس نسبة الخزين من صافي رأس المال العامل والذي يعبر عن
حجم األموال المعطمة المستثمرة في الخزين  ،حيث أن انخفاض النسبة يعني سرعة دوران رأس المال والذي يؤدي إلى زيادة في
األرباح والعكس صحيح .
WCS (%) = (CPS / NWC)*100
حيث أن:
 =WCSنسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل
 = CPSمخزون اإلنتاج التام
 = NWCصافي رأس المال العامل

 .8نسبة عائد االستثمار :ىو مؤشر يعبر عن عائد الدينار الواحد المستثمر في رأس المال المستخدم من األرباح المتحققة
الصافية وىو مؤشر يدل عمى كفاءة أدارة مالك المشروع .
RI (%) = (NI / CI)*100
حيث أن :
 = RIنسبة عائد االستثمار
 =NIصافي الربح أو الخسارة
 =CIرأس المال المستخدم
 .9نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات  :ىو مؤشر يبين حجم مساىمة القنروض فني تموينل المشنروع  ،فارتفناع النسنبة يعنني
أن نسبة كبيرة من رأس مال المشروع يمول عن طريق القروض وأن مساىمة رأس مال المالكين قميمة والعكس صحيح .
AD (%) = (TD / TA)*100
حيث أن
 = ADنسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات
 = TDمجموع القروض الطويمة األجل
 = TAمجموع جانب االصول
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 . 10معامننل رأس المننال :ىننو عبننارة عننن مايولننده اسننتثمار دينننار واحنند مننن رأس المننال المتنناح مننن قيمننة مضننافة خننالل فت نرة زمنيننة
معينة (سنة مالية) .
C = VC / GA
حيث أن :
 = Cمعامل رأس المال
 = VCرأس المال المتاح
 = GAالقيمة المضافة االجمالية بالكمفة
. 11مساىمة الربح أو الخسارة في تكوين القيمة المضافة :ىي عبارة عن مساىمة صافي الربح في تكوين القيمة المضافة بالكمفة.
AT = NI / NA
حيث أن :
 = ATمساىمة الربح في تكوين القيمة المضافة
 = NIصافي الربح أو الخسارة
 =NAالقيمة المضافة الصافية بالكمفة
 . 12نسننبة مسنناىمة التمويننل الننذاتي فنني االسننتثمارات الحاليننة والمسننتقبمية :ىنني عبننارة عننن نسننبة تمويننل الموجننودات بواسننطة حقننوق
المالكين .
AO (%) = (OE / TA)*100
حيث أن:
 = AOنسبة مساىمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبمية
 = OEحقوق الممكية
 = TAمجموع الموجودات
.13معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق :ىو عبارة عن عائد رأس المال المندفوع فني المشنروع منن صنافي النربح المتحقنق
خالل السنة .
CI= NI / PC
حيث أن:
 = CIمعدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق
 = NIصافي الربح أو الخسارة
 = PCرأس المال المدفوع
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مفاهيم مؤشرات التحميل المالي لنشاط القطاع المختمط:
 .1رأس المال المدفوع  :ىو عبارة عن مقدار مايساىم بو المالكون من أموال عند تأسيس الشركة يتكون من رأس المال المدفوع
من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحويالت الرأسمالية .
 .2األرباح المحتجزة :ىي عبارة عن كل مامتبقي من األرباح السنوية وتشمل ( االحتياطات في نياية السنة  +الفائض المتراكم
– لعجز المتراكم )
 .3قروض طويمة األجل :ىي القروض المستممة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة.
 .4تخصيصات طويمة األجل :ىي كل ما يستقطع من اإليرادات لمواجية خسائر مستقبمية وتتضمن مخصص الديون المشكوك
في تحصيميا وتخصيصات بضاعة بطيئة الحركة وتخصيصات اإلجازات االعتيادية لمموظفين والعمال والمبالغ المستقطعة
من األرباح لقاء مصاريف غير متحققة .
 .5الخصوم المتداولة :ىي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة وتتكون من الدائنون والقروض قصيرة األجل والسحب عمى
المكشوف والتخصيصات القصيرة األجل وأي مطموبات أخرى قصيرة األجل .
 .6صافي األصول الثابتة :ىي عبارة عن القيمة الصافية لألصول التي تمتمكيا الشركة وتشمل كمفة األصول الثابتة والنفقات
اإلرادية المؤجمة ومشروعات تحت التنفيذ مطروح منيا اإلندثارات واألطفاءات المتراكمة .
 .7مخزون أخر المدة :ىو عبارة عن قيمة الموجودات المخزنية في نياية المدة ويشمل المستمزمات السمعية والبضاعة المشتراة
بغرض البيع والبضاعة بطريق الشحن وأي موجودات مخزنية أخرى .
 .8الموجودات المتداولة األخرى :ىي عبارة عن األصول التي تمتمكيا الشركة ويكون تداوليا خالل فترة أقل من سنة وتتكون من
المدينون وأي أرصدة مدينة مختمفة.
 .9األصول السائمة :ىي عبارة عن ماتمتمكو الشركة من نقد وتتكون من النقدية في الصندوق والحسابات الجارية لدى
المصارف وشيكات برسم التحصيل.
 .10رأس المال العامل :ىو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدميا الشركة في ممارسة نشاطيا ويتكون من مخزون أخر
المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائمة .
 .11صافي رأس المال العامل :ىو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منو الخصوم المتداولة .
 .12رأس المال المستخدم :ىو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمو الشركة في ممارسة نشاطيا ويتكون من صافي الموجودات
الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .
 .13إيرادات النشاط الجاري :ىي عبارة عن إيراد النشاط الرئيسي لمشركة المتضمن قيمة صافي المبيعات والعموالت المستممة .

مديرية الحسابات القومية – الجهاز المركسي لالحصاء /العراق

6

تقرير المؤشرات المالية التحليلية للقطاع المختلط لسنة 4102
 .14إينرادات النشناط التجناري :ىني عبنارة عنن صنافي أينراد النشناط التجناري لمشنركة وتشنمل مبيعنات بضناعة مشنتراة بغنرض البيننع
مطروح منيا كمفة بضاعة مشتراة بغرض البيع إضافة إلى العمولة المستممة واإليرادات المتنوعة .
 .15اإليرادات األخرى :وتشمل إيرادات األنشطة المختمفة عدا النشاط الرئيسي والتجاري .
 .16اإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق) :ىو عبنارة عنن القيمنة السنوقية إلنتناج الشنركة ويشنمل إينرادات النشناط الرئيسني واينرادات
النشاط التجاري واإليرادات األخرى .
 .17االستخدامات الوسيطة :ىي عبارة عن كمفة السمع والخدمات الداخمة في اإلنتاج وتشمل مسنتمزمات اإلنتناج السنمعية والخدمينة
عدا تجييزات العاممين ونقل العاممين واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمين وايجارات األراضي المدفوعة.
 .18القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج (السوق) :ىي مقدار مسناىمة عوامنل اإلنتناج فني زينادة قيمنة المسنتمزمات الداخمنة فني
اإلنتاج وتشمل اإلنتاج الكمي بسعر المنتج مطروح منيا االستخدامات الوسيطة .
 .19الضرائب الغير مباشرة :وتشمل رسم اإلنتاج ورسوم التصدير ورسم الطابع والضرائب الغير مباشرة األخرى .
 .20اإلعانات :ىي عبارة عن كل ماتستممو الشركة من الدولنة كندعم لنشناط الشنركة وتشنمل اإلعاننات المسنتممة لندعم األسنعار أو
إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدير.
 .21القيمنة المضننافة اإلجمالينة بالكمفننة :وتسناوي ( القيمننة المضنافة اإلجماليننة بسنعر السننوق (المننتج) – الضنرائب الغينر مباشنرة +
اإلعانات).
 .22اإلندثارات السنوية :ىي عبارة عن االستيالك السنوي لألصول الثابتة .
 .23القيمة المضافة الصافية بالكمفة :وتساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة مطروح منيا اإلندثارات السنوية .
 .24صافي التحويالت الجارية :ىي عبارة عن كافة المبالغ المحولة من والى الشركة (عدا اإلعاننات) وتشنمل اإلينرادات التحويمينة
واألخرى مطروح منيا المصروفات التحويمية واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمين .
 .25دخل عوامل اإلنتاج :ىنو عبنارة عنن عوائند عوامنل اإلنتناج التني سناىمت فني نشناط الشنركة ويسناوي القيمنة المضنافة الصنافية
بالكمفة مضاف إلييا صافي التحويالت الجارية ويسناوي أيضناً مجمنوع الندخول الموزعنة عمنى عوامنل اإلنتناج التني تتكنون منن
صافي الفوائد المدفوعة وصافي إيجارات األراضي المدفوعة وتعويضات المشتغمين وصافي الربح أو الخسارة.
 .26صننافي ال نربح أو الخسننارة :ىننو عبننارة عننن الفننائض القابننل لمتوزيننع أو العجننز الننناتج عننن نشنناط الشننركة خننالل السنننة ويسنناوي
اإليرادات الجارية والتحويمينة مطنروح منننيا المصروفات الجارية والتحويمية ويتم توزيعنو إلنى األربناح المحتجنزة وحصنة الخزيننة
وحصة العاممين .
 .27الرواتب واألجور :ىي عبارة عن العائد النذي يسنتممو العناممون فني الشنركة مقابنل عممينم وتشنمل الرواتنب واألجنور المدفوعنة
لمعاممين والمخصصات والمكافآت المختمفة وتجييزات العاممين ومصاريف نقل العناممين وحصنة المنشنأة منن صنندوق التقاعند
والضمان االجتماعي ...الخ.
 .28صافي الفوائد المدفوعة :ىنو عبنارة عنن صنافي العائند النذي يسنتممو المقرضنون مقابنل إق ارضنيم أمنوال لمشنركة وتسناوي الفوائند
المدفوعة مطروح منيا الفوائد المقبوضة .
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 .29صننافي إيج ننارات األ ارض نني المدفوعننة :ىننو عبننارة عننن صننافي المبننالغ المدفوعننة عننن إيج ننارات األ ارض نني المسننتأجرة ويسنناوي
اإليجارات المدفوعة مطروح منيا اإليجارات المقبوضة .
 .30تعويضننات المشننتغمين :ىنني عبننارة عننن مجمننوع مايسننتممو العنناممين مننن الشننركة وتشننمل الرواتننب واألجننور المدفوعننة ومننا فنني
حكميا مضاف إلييا حصة العاممين من صافي الربح.
 .31فائض العمميات :ويساوي القيمة المضافة الصافية بالكمفة مطروح منو تعويضات المشتغمين.
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تحميل المؤشرات المالية التحميمية إلجمالي القطاع المختمط:
يبين الجدول رقم ( )1المؤشرات المالية التحميمية لمقطاع المختمط حيث تم استبعاد نشاط الصناعات التعدينية غير المعدنية
بسبب عدم صدور ميزانيات تمك الشركات لكونيا تقع ضمن حدود المناطق الساخنة وكما يمي:
 .1بمغ رأس المال المدفوع لمقطاع المختمط ( )135.2مميار دينار حيث بمغ رأس مال النشاط الصناعي ( )100.0مميار دينار
بنسبة ( )%74.0ولمنشاط التجاري ( )16.6مميار دينار بنسبة ( )%12.3ولنشاط النقل ( )18.5مميار دينار بنسبة
( )%13.7من إجمالي رأس المال المدفوع .
 .2بمغ اإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق) لمقطاع المختمط ( )55.6مميار دينار حيث بمغ اإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق)
لمنشاط الصناعي ( )32.7مميار دينار بنسبة ( )%58.8ولمنشاط التجاري ( )19.2مميار دينار بنسبة ( )%34.5ولنشاط النقل
( )3.7مميار دينار بنسبة ( )%6.7من إجمالي اإلنتاج الكمي بسعر المنتج .
 .3بمغت االستخدامات الوسيطة لمقطاع المختمط ( )74.8مميار دينار حيث بمغت االستخدامات الوسيطة لمنشاط الصناعي
( )69.0مميار دينار بنسبة ( )%92.4ولمنشاط التجاري ( )4.4مميار دينار بنسبة ( )%5.8ولنشاط النقل ( )1.4مميار دينار
بنسبة ( )%1.8من إجمالي االستخدامات الوسيطة .
 .4بمغت القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج (السوق) لمقطاع المختمط ( )-19.2مميار دينار حيث بمغت القيمة المضافة
اإلجمالية بسعر المنتج (السوق) لمنشاط الصناعي ( )-36.3مميار دينار بنسبة ( (%189.3ولمنشاط التجاري ( )14.8مميار
دينار بنسبة ( )%-77.2ولنشاط النقل ( )2.3مميار دينار بنسبة ( )%-12.1من إجمالي القيمة المضافة اإلجمالية بسعر
المنتج (السوق) .
 .5بمغت القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة لمقطاع المختمط ( )32.4مميار دينار حيث بمغت القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة
لمنشاط الصناعي ( )15.5مميار دينار بنسبة ( )%47.9ولمنشاط التجاري ( )14.7مميار دينار بنسبة ( )%45.3ولنشاط النقل
( )2.2مميار دينار بنسبة ( )%6.8من إجمالي القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة .
 .6بمغت صافي الخسارة لمقطاع المختمط ( )3.7مميار دينار حيث بمغت صافي الخسارة لمنشاط الصناعي ( )8.3مميار دينار
بنسبة ( )%225.3بينما حقق النشاط التجاري صافي ربح مقداره ( )6.6مميار دينار بنسبة ( )%177.3ونشاط النقل صافي
خسارة مقداره ( )1.9مميار دينار بنسبة ( )%52.0من إجمالي صافي الربح أو الخسارة .
 .7بمغت تعويضات المشتغمين لمقطاع المختمط ( )30.1مميار دينار حيث بمغت تعويضات المشتغمين لمنشاط الصناعي ()21.2
مميار دينار بنسبة ( )%70.6ولمنشاط التجاري ( )6.7مميار دينار بنسبة ( )%22.3ولنشاط النقل ( )2.1مميار دينار بنسبة
( )%7.1من إجمالي تعويضات المشتغمين .
 .8بم ن ننغ ف ن ننائض العممي ن ننات لمقط ن نناع المخ ن ننتمط ( )-2.0ممي ن ننار دين ن ننار حي ن ننث بم ن ننغ ف ن ننائض العممي ن ننات لمنش ن نناط الص ن ننناعي ()-7.3
ممين ن ننار دينن ن ننار بنسن ن ننبة ( )%365.0ولمنشن ن نناط التجن ن نناري ( )7.0ممين ن ننار دينن ن ننار بنسن ن ننبة ( )%-347.0ولنشن ن ن ناط النقن ن ننل ()-1.6
مميار دينار بنسنبة ( )%82.0من إجمالي فائض العمميات .

مديرية الحسابات القومية – الجهاز المركسي لالحصاء /العراق

9

تقرير المؤشرات المالية التحليلية للقطاع المختلط لسنة 4102

المؤشرات المالية التحميمية لمقطاع المختمط حسب النشاط لسنة 1024
جدول رقم ()2
المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

مميون دينار
الصناعي

%

التجاري

%

النقل

%

المجموع

100023.0

74.0

16627.0

12.3

18540.0

13.7

135190.0

32720.4

58.8

19180.4

34.5

3708.9

6.7

55609.7

69026.1

92.4

4373.7

5.8

1379.8

1.8

74779.6

-36305.7

189.3

14806.6

-77.2

2329.0

-12.1

-19170.1

القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة

15521.3

47.9

14689.4

45.3

2220.2

6.8

32430.9

صافي الربح أو الخسارة

-8340.0

225.3

6563.1

-177.3

-1925.2

52.0

-3702.1

تعويضات المشتغمين

21234.0

70.6

6686.7

22.3

2130.9

7.1

30051.6

فائض العمميات

-7326.6

365.0

6965.5

-347.0

-1646.0

82.0

-2007.1

رأس المال المدفوع
اإلنتاج الكمي بسعر المنتج
(السوق)
االستخدامات الوسيطة
القيمة المضافة اإلجمالية بسعر

المنتج (السوق)
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المؤشرات المالية التحميمية لمنشاط الصناعي لمقطاع المختمط:
يبين الجدول رقم ( )2مؤشرات التحميل المالي لنشناط القطناع الصنناعي المخنتمط ونسنب التغينر السننوي لسننتي ()2024, 2023
حيننث تننم اسننتبعاد نشنناط الصننناعات التعدينيننة الغيننر معدنيننة بسننبب عنندم صنندور ميزانيننات تمننك الشننركات لكونيننا تقننع ضننمن حنندود
المناطق الساخنة وكما يأتي :
 .1رأس المال المدفوع :انخفض رأس المال المدفوع من ( )227.5مميار دينار عام  2023إلى ( )200.0مميار دينار عام 2024
بنسبة انخفاض مقدارىا ( )%2449وان سبب االنخفاض يعود إلى عدم صدور ميزانيات شركة الصناعات االلكترونية والشركة
العراقية لالعمال اليندسية عند اعداد التقرير .
 .2اإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق) :انخفض اإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق) من ( )3846مميار دينار عام  2023إلى
( )32.7مميار دينار عام  2024بنسبة انخفاض مقدارىا ( )%25.2وأن سبب االنخفاض يعود الى تدني نسب استغالل
الطاقات االنتاجية والتسويقية لمشركات إضافة الى قمة الطمب عمى المنتوج الوطني وعدم صدور ميزانيات شركة الصناعات
االلكترونية والشركة العراقية لالعمال اليندسية عند اعداد التقرير .
 .3االستخدامات الوسيطة :ارتفعت االستخدامات الوسيطة من ( )37.5مميار دينار عام  2023إلى ( )69.0مميار دينار عام
 2024بنسبة زيادة مقدارىا ( )%84.2وان سبب االرتفاع يعود الى زيادة المستمزمات الخدمية لبعض الشركات مثل مصاريف
النقل واستئجار موجودات ثابتو.
 .4القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج (السوق) :انخفضت القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج (السوق) من( )1.1مميار دينار
عام  2023إلى ( )-36.3مميار دينار عام  2024بنسبة انخفاض مقدارىا ( )%3344.5وان سبب االنخفاض يعود إلى
انخفاض اإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق) حيث إن القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج تساوي اإلنتاج الكمي بسعر المنتج
(السوق) مطروح منو االستخدامات الوسيطة.
 .5القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة :ارتفعت القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة من ( )20.2مميار دينار عام  2023إلى ()25.5
مميار دينار عام  2024بنسبة زيادة مقدارىا ( )%52.2حيث إن القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة تساوي القيمة المضافة
اإلجمالية بسعر المنتج (السوق) مطروح منيا الضرائب والرسوم غير المباشرة ومضاف إلييا اإلعانات المستممة حيث ارتفعت
االعانات الممنوحة الى الشركة العراقية النتاج البذور .
 .6صافي الربح أو الخسارة :انخفض صافي الخسارة من ( )2844مميار دينار عام  2023إلى ( )8.3مميار دينار عام  2024بنسبة
انخفاض مقدارىا ( )%54.7وأن سبب االنخفاض يعود إلى ارتفاع اإلعانات المستممة حيث ارتفعت االعانات الممنوحة الى الشركة
العراقية النتاج البذور .
 .7تعويضات المشتغمين :انخفضت تعويضات المشتغمين من ( )25.8مميار دينار عام  2023إلى ( )22.2مميار دينار عام 2024
بنسبة انخفاض مقدارىا (. )%27.7
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 .8فائض العمميات :ارتفع فائض العمميات من ( )-27.3مميار دينار عام  2023إلى ( )-743مميار دينار عام  2024بنسبة زيادة
مقدارىا ( )%57.7حيث إن فائض العمميات يساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة مطروح منو اإلندثارات السنوية ومطروح منو
تعويضات المشتغمين .
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المؤشرات المالية التحميمية لمنشاط الصناعي لمقطاع المختمط ونسب التغير السنوي لسنتي ()1024,1023
جدول رقم ()1

مميون دينار

المؤشــــــــــــرات

نسب التغير

2010

2011

2012

2013

2014

رأس المال المدفوع

103869.8

111887.6

112891.3

117494.6

100023.0

-14.9

االنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق)

40290.9

54347.6

50992.3

38598.8

32720.4

-15.2

االستخدامات الوسيطه

33636.4

42844.8

40598.4

37479.8

69026.1

84.2

6654.6

11502.8

9113.0

1119.0

-36305.7

-3344.5

القيمة المضافة االجمالية بالكمفة

12948.5

14136.9

18290.7

10197.5

15521.3

52.2

صافي الربح أو الخسارة

-11279.2

-9662.6

-8756.8

-18394.7

-8340.0

54.7

تعويضات المشتغمين

23308.8

24693.8

26089.3

25790.8

21234.0

-17.7

فائض العمميات

-11777.0

-10556.9

-9378.1

-17308.5

-7326.6

57.7

القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج
(السوق)

السنوي %

شكل رقم ( )1المؤشرات المالية التحليلية للنشاط الصناعي للقطاع
المختلط للفترة ()2014 -2010

2014

2012

2013

2011

مليون دينار

20000
17000
14000
11000
8000
5000
2000
-1000
-4000
-7000
-10000
-13000
-16000
-19000

2010

السنوات
فائض العمليات

صافي الربح أو الخسارة
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المؤشرات المالية التحميمية لمنشاط التجاري لمقطاع المختمط:
يبين الجدول رقم ( )3مؤشرات التحميل المالي لنشناط القطناع التجناري المخنتمط ونسنب التغينر السننوي لسننتي ()2024,2023
وكما يأتي :
 .1رأس المننال المنندفوع :انخفننض رأس المننال المنندفوع مننن ( )22.2مميننار دينننار عننام  2023إلننى ( )26.6مميننار دينننار عننام 2024
بنسننبة انخفنناض مقنندارىا ( )%22.2وأن سننبب االنخفنناض يعننود إلننى عنندم صنندور ميزانيننات فننندق اشننور والمدينننة السننياحية فنني سنند
الموصل ومدينة الشالالت السياحية وشركة الموصل لمدن االلعاب واالستثمارات السياحية عند اعداد التقرينر وانخفناض راس المنال
في الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية .
 .2اإلنتنناج الكمنني بسننعر المنننتج (السننوق) :انخفننض اإلنتنناج الكمنني بسننعر المنننتج (السننوق) مننن ( )22.3مميننار دينننار عننام  2023إلننى
( )29.2مميننار دينننار عننام  2024بنسننبة انخفنناض مقنندارىا ( )%9.9وأن سننبب االنخفنناض يعننود إلننى انخفنناض اينرادات النشنناط
التجاري ونتيجة لتوقف تشغيل فندق السدير وذلك لتاىيل واستثمار الفندق وتخمية المحالت من شاغمييا.
 .3االس ننتخدامات الوس ننيطة :انخفض ننت االس ننتخدامات الوس ننيطة م ننن ( )6.2ممي ننار دين ننار ع ننام  2023إل ننى ( )4.4ممي ننار دين ننار ع ننام
 2024بنسبة انخفاض مقدارىا ( )%28.2وأن سبب االنخفاض يعود الى انخفاض المستمزمات الخدمية كالمكافآت لغير العناممين
وانخفاض حساب الدعاية والطبع والضيافة والسفر وااليفاد.
 .4القيمننة المضننافة اإلجماليننة بسننعر المنننتج (السننوق) :انخفضننت القيمننة المضننافة اإلجماليننة بسننعر المنننتج (السننوق) مننن( )25.2مميننار
دينننار عننام  2023إلننى ( )24.8مميننار دينننار عننام  2024بنسننبة انخفنناض مقنندارىا ( )%2.7وان سننبب االنخفنناض يعننود إلننى
انخفنناض اإلنتنناج الكمنني بسننعر المنننتج (السننوق) حيننث إن القيمننة المضننافة اإلجماليننة بسننعر المنننتج (السننوق) تسنناوي اإلنتنناج الكمنني
بسعر المنتج (السوق) مطروح منو االستخدامات الوسيطة.
 .5القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة :انخفضت القيمنة المضنافة اإلجمالينة بالكمفنة منن( )2540ممينار ديننار عنام  2023إلنى ()24.7
مميار دينار عام  2024بنسبة انخفاض مقدارىا ( )%2.8لنفس السبب أعناله حينث إن القيمنة المضنافة اإلجمالينة بالكمفنة تسناوي
القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج (السوق) مطروح منيا الضرائب والرسوم غير المباشرة ومضاف إلييا اإلعن ن ن ن ن نانات المستممة.
 .6صافي الربح أو الخسارة :ارتفع صافي الربح من ( )6.5مميار دينار عام  2023إلى ( )6.6مميار دينار عام  2024بنسبة زيادة
مقدارىا ( )%2.0وأن سبب الزيادة يعود إلى انخفاض االندثارات السنوية .
 .7تعويضات المشتغمين :انخفضنت تعويضنات المشنتغمين منن ( )7.6ممينار ديننار عنام  2023إلنى ( )647ممينار ديننار عنام 2024
بنسبة انخفاض مقدارىا (.)%22.5
 .8فننائض العمميننات :ارتفننع فننائض العمميننات مننن ( )6.0مميننار دينننار عننام  2023إلننى ( )7.0مميننار دينننار عننام  2024بنسننبة زيننادة
مقدارىا ( )%25.8وأن سبب الزيادة يعود الى انخفاض تعويضات المشتغمين واالندثارات السنوية حيث إن فائض العمميات يسناوي
القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة مطروح منو اإلندثارات السنوية ومطروح منو تعويضات المشتغمين.
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المؤشرات المالية التحميمية لمنشاط التجاري لمقطاع المختمط ونسب التغير السنوي لسنتي ()2014,2013
مميون دينار

جدول رقم ()3
المؤشرات

نسب التغير

2010

2011

2012

2013

2014

رأس المال المدفوع

14168.5

14334.4

20897.3

21097.3

16627.0

-21.2

االنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق)

10207.3

6356.1

11497.3

21290.1

19180.4

-9.9

االستخدامات الوسيطو

3685.3

2181.7

2703.2

6080.4

4373.7

-28.1

6522.0

4174.4

8794.1

15209.7

14806.6

-2.7

القيمة المضافة االجمالية بالكمفة

6380.0

4015.6

8701.9

14956.4

14689.4

-1.8

صافي الربح أو الخسارة

-209.3

1420.9

1924.6

6498.3

6563.1

1.0

تعويضات المشتغمين

5081.8

2551.5

6004.6

7646.0

6686.7

-12.5

فائض العمميات

171.2

538.5

1587.5

6016.4

6965.5

15.8

القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج

(السوق)

السنوي %

شكل رقم ( )2المؤشرات المالية التحليلية للنشاط التجاري للقطاع المختلط
للفترة ()2014-2010
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تقرير المؤشرات المالية التحليلية للقطاع المختلط لسنة 4102

المؤشرات المالية التحميمية لنشاط النقل واالتصاالت لمقطاع المختمط:
يبين الجدول رقم ( )4مؤشرات التحميل المالي لنشاط النقل واالتصاالت لمقطاع المختمط ونسب التغير السنوي لسنتي (,2023
 )2024وكما يأتي:
 .1رأس المننال المنندفوع :أرتفننع رأس المننال المنندفوع مننن ( )27.8مميننار دينننار عننام  2023إلننى ( )28.5مميننار دينننار عننام  2024بنسننبة
زيادة مقدارىا ( )%3.9وان سبب الزيادة يعود إلى زيادة رأس مال شركة بغداد العراق وارتفاع راس مال الشركة العراقية لنقل المنتجات
النفطية.
 .2اإلنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق) :انخفض اإلنتاج الكمي بسنعر المننتج (السنوق) منن ( )446ممينار ديننار عنام  2023إلنى ()347
مميار دينار عام  2024بنسبة انخفاض مقدارىا (. )%28.6
.3

االستخدامات الوسيطة :انخفضت االستخدامات الوسيطة منن ( )2.7ممينار ديننار عنام  2023إلنى ( )2.4ممينار ديننار عنام 2024
بنسبة انخفاض مقدارىا (. )%29.3

 .4القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج (السوق) :انخفضت القيمة المضافة اإلجمالية بسنعر المننتج (السنوق) منن ( )2.8ممينار ديننار
عننام  2023إلننى ( )2.3مميننار دين ننار عننام  2024بنسننبة انخفنناض مقنندارىا ( )%28.2وان سننبب االنخفنناض يعننود إلننى انخفنناض
اإلنتنناج الكمنني بسننعر المنننتج (السننوق) حيننث إن القيمننة المضننافة اإلجماليننة بسننعر المنننتج (السننوق) تسنناوي اإلنتنناج الكمنني بسننعر المنننتج
(السوق) مطروح منو االستخدامات الوسيطة .
 .5القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة :انخفضت القيمة المضنافة اإلجمالينة بالكمفنة منن ( )247ممينار ديننار عنام  2023إلنى ( )2.2ممينار
دينننار عننام  2024بنسننبة انخفنناض مقنندارىا ( )%28.2وأن سننبب االنخفنناض يعننود إلننى انخفنناض القيمننة المضننافة اإلجماليننة بسننعر
المنننتج حيننث إن القيمننة المضننافة اإلجماليننة بالكمفننة تسنناوي القيمننة المضننافة اإلجماليننة بسننعر المنننتج (السننوق) مطننروح منيننا الض نرائب
والرسوم غير المباشرة ومضاف إلييا اإلعانات المستممة .
 .6صافي الربح أو الخسارة :ارتفع صافي الخسارة من ( )245مميار دينار عام  2023إلى ( )2.9مميار دينار عام  2024بنسبة زيادة
مقدارىا ( )%32.2ولنفس السبب أعاله .
 .7تعويضننات المشننتغمين :انخفضننت تعويضننات المشننتغمين مننن ( )2.6مميننار دينننار عننام  2023إلننى ( )2.2مميننار دينننار عننام 2024
بنسبة انخفاض مقدارىا (.)%28.6
 .8ف ننائض العممي ننات :انخف ننض ف ننائض العممي ننات م ننن ( )-0.9ممي ننار دين ننار ع ننام  2023إل ننى ( )-2.6ممي ننار دين ننار ع ننام  2024بنس ننبة
انخفنناض مقنندارىا ( )%77.6وان سننبب االنخفنناض يعننود إلننى انخفنناض القيمننة المضننافة اإلجماليننة بالكمفننة حيننث إن فننائض العمميننات
يساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة مطروح منو اإلندثارات السنوية ومطروح منو تعويضات المشتغمين.
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تقرير المؤشرات المالية التحليلية للقطاع المختلط لسنة 4102
المؤشرات المالية التحميمية لنشاط النقل واالتصاالت لمقطاع المختمط ونسب التغير السنوي لسنتي ()2014,2013
مميون دينار

جدول رقم ()4

نسب التغير
السنوي

المؤشـــــــــرات

2010

2011

2012

2013

2014

رأس المال المدفوع

5050.0

12100.0

12140.0

17840.0

18540.0

3.9

االنتاج الكمي بسعر المنتج (السوق)

7015.4

7209.3

5117.8

4558.8

3708.9

-18.6

االستخدامات الوسيطو

582.5

885.2

982.3

1710.6

1379.8

-19.3

القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج (السوق)

6432.9

6324.1

4135.4

2848.1

2329.0

-18.2

القيمة المضافة االجمالية بالكمفة

6415.4

6256.4

4073.1

2711.5

2220.2

-18.1

صافي الربح أو الخسارة

4228.3

3785.1

2014.1

-1467.3

-1925.2

-31.2

تعويضات المشتغمين

1832.5

2135.4

2176.3

2619.0

2130.9

-18.6

فائض العمميات

4410.6

3875.2

1640.7

-926.6

-1646.0

-77.6

%

شكل رقم ( )3المؤشرات المالية التحليلية لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع المختلط
للفترة ()2014-2010
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