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 ةـدمــمق
عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیة  هيأن عملیة التحلیل المالي 

ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة  االقتصادیةالعمومیة والعالقة فیما بینها وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة 
حاجة المستفیدین من خالل استخراج بیانات اقتصادیة محددة عن اإلنتاج واالستخدامات بما یلبي ) سنة مالیة(معینة 

واستخراج بعض   ولألنشطة ولمجموع القطاع االقتصادیةالوسیطة والقیمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة 
لیة الیمكن حصرها في أطار عن الوضع المالي ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات الما االقتصادیةالمؤشرات 

معین وأنما یمكن استخراج المؤشرات بشكل غیر محدود وحسب حاجة الجهة المستفیدة وفي تقریرنا هذا استخرجنا أهم 
  . والقطاع المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة اقتصادیة ولمجموع النشاط

اختالف   الملحقة بها والتي تعدها الوحدات اإلقتصادیة على تعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والكشوفات
اریر التحلیل المالي أنشطتها المصدر الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تق

 31/12وتنتهي في  1/1ین المركز المالي ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة عبارة عن سنة مالیة تبدأ بتاریخ حیث أنها تب
  .من كل سنة

أن مهمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة 
ومن ضمن تلك األنشطة نشاط  االقتصادیةالحسابات القومیة حیث تقوم تلك الشعبة بإصدار تقاریر سنویة عن األنشطة 

 االقتصادیةوتم إصدار عدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة  لقطاع العامل واالتصاالتالنقل 
  ، وهذا التقریر هو تكملة للتقاریر السابقة ) 2015 - 1970( نشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام للفترة هانبضمالمختلفة 

ت للجهات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مهامها بما وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم البیانات والمؤشرا
  .الشاملة لبلدنا العزیز  االقتصادیةیساعد على تحقیق التنمیة 
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  منھجیة أعداد التقریر
تقریر فهي التي تصدرها الشركات المصدر الوحید للبیانات الالزمة ألعداد التعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة 

  .ةیالموثوقو ات درجة عالیة من الدقة ذبیانات فعلیة ومصادق علیها من قبل دیوان الرقابة المالیة و 
األولى تتضمن معلومات رقمیة عن الموجودات والمطلوبات  استمارتینیتم تحلیل البیانات المالیة لكل شركة من خالل 

إلى  استناداأهم النسب والمؤشرات لكل شركة  استخراجنیة تتضمن القیمة المضافة والثا واستخراجوالنفقات  واإلیرادات
مع مالحظة أن الشركة العامة للخدمات  المنشأةألداء  واالقتصاديألغراض التقییم المالي  األولى االستمارةبیانات 

  .تصاالتالمصرفیة تمارس نشاط نقل النقود من خالل السیارات المصفحة وبذلك تم إدراجها ضمن نشاط النقل واال
  :من خالل المعادالت التالیة القطاع وذلكنفس البیانات والمؤشرات لمجموع النشاط ومجموع  احتسابیتم 

هو عبارة عن عائد الدینار الواحد المدفوع كتعویضات المشتغلین من قیمة اإلنتاج : مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور .1
  .المنتجالكلي بسعر 

WP=P/EP    
                                                         :        حیث أن

WP=                                 مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور                   
  P= اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
   EP= تعویضات المشتغلین  
ستثمر في األصول الثابتة من قیمة اإلنتاج الكلي بسعر هو عبارة عن ما یولده الدینار الم: إنتاجیة رأس المال الثابت .2

  .المنتج 
    FP=P/FA                                                                                                

 :                                                                حیث أن
FP   = س المال الثابتإنتاجیة رأ  

    P =اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
  FA =إجمالي الموجودات الثابتة  

  .الطلبهي عبارة عن قدرة المنشأة على اإلیفاء بالتزاماتها المتداولة عند : نسبة التداول .3
CR=WC/L 

 :                                                                حیث أن  
CR      =سبة التداولن 

    WC   =رأس المال العامل  
        L =الخصوم المتداولة   
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   هـي عبـارة عـن قـدرة المنشـأة علـى اإلیفـاء بالتزاماتهـا القصـیرة األجـل مـن األصـول السـائلة : نسـبة السـیولة السـریعة .4
  ).المصارفالنقد في الصندوق ولدى (

LR=LA/L                                                                        
                                                                                                           : حیث أن

LR = السیولة السریعة نسبة  
LA =األصول السائلة  

 L =الخصوم المتداولة 
مـن صـافي رأس المـال العامـل والـذي  المخـزونر یعكس نسـبة هو مؤش:نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل .5

  .المخزونیعبر عن حجم األموال المعطلة المستثمرة في 
WCS= (CPS/NWC)*100%                       

 :                                                                حیث أن
WCS =لنسبة المخزون إلى صافي رأس المال العام  
CPS =مخزون اإلنتاج التام  
NWC =صافي رأس المال العامل  

هو مؤشر یعبر عن عائد الدینار الواحد المستثمر في رأس المال المستخدم من اإلرباح المتحققة :نسبة عائد االستثمار .6
  .الصافیة وهو المؤشر یدل عل كفاءة إدارة مالك المشروع 

RI= (NI/CI)*100%                                                                                     
 :                                                                حیث أن

=RI نسبة عائد االستثمار  
NI =صافي الربح أو الخسارة  
CI      =رأس المال المستخدم  

فارتفـاع النسـبة  المشـروع،حجم مساهمة القـروض فـي تمویـل  هو مؤشر یبین: نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات .7
یعنـي إن نســبة كبیــرة مـن رأس مــال المشــروع یمـول عــن طریــق القـروض وان مســاهمة رأس مــال المـالكین قلیلــة والعكــس 

  .صحیح
AD= (TD/TA)*100%                                                                                    

 :                                                                حیث أن

AD = نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات  

  TD =مجموع القروض  

    TA = األصول(مجموع الموجودات(  
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فة خـالل فتـرة هو عبارة عن ما یولده استثمار دینار واحد من رأس المال المتاح من القیمة المضـا: معامل رأس المال .8
  ).سنة مالیة(زمنیة معینة 

C=VC/GA                                                                                                                         
 :                                                                حیث أن

-C  معامل رأس المال  
 -VC رأس المال المتاح  

GA  =القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة  

  .بالكلفةهي عبارة عن مساهمة صافي الربح في تكوین القیمة المضافة :الربح في تكوین القیمة المضافةنسبة مساهمة  .9
AI=NI/NA                                                                                                                        

 :                                                                حیث أن
AI   = مساهمة الربح في تكوین القیمة المضافة  

  NI =صافي الربح أو الخسارة  
NA = القیمة المضافة الصافیة بالكلفة 

هــي عبــارة عــن نســبة تمویــل الموجــودات بواســطة : ات الحالیــة والمسـتقبلیةنسـبة مســاهمة التمویــل الــذاتي فــي االســتثمار  .10
  . حقوق المالكین

AO= (OE/TA)*100%                                                                                                    
           :                                                      حیث أن

AO = مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة نسبة  
 OE =حق الملكیة  
 TA = األصول(مجموع الموجودات(  

هو عبارة عن عائد رأس المال المـدفوع فـي المشـروع مـن صـافي الـربح : معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق .11
  .المتحقق خالل السنة

 CI=NI/PC                                                                                                                      
                                                                 :أنحیث 

 =CI معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق  

 NI =صافي الربح أو الخسارة  

 PC =رأس المال المدفوع  
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هــي عبـارة عــن عائــد الـدینار الواحــد المسـتثمر فــي الخامــات والمـواد األولیــة مـن قیمــة اإلنتــاج : إنتاجیـة المــواد األولیـة  .12
 . المتحقق حیث إن ارتفاع النسبة دلیل على كفاءة االستثمار في الخامات والمواد األولیة والعكس صحیح

MP=P/M          
                                                                  :أنحیث  

MP  = إنتاجیة المواد األولیة  
P     =اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
M    = خدمات ومواد أولیة(المستلزمات السلعیة( 

الدوران یعني هو مؤشر یعبر عن عدد مرات تحول المخزون من سلع إلى نقد حیث إن زیادة معدل  :المخزوندوران   .13
 .صحیحزیادة اإلرباح والعكس 

 IT=R/ED 
  :إنحیث  

IT    =دوران المخزون                                                                      
R     =إیرادات النشاط الرئیسي  
ED    =مخزون أخر المدة  
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   :العام قطاعلواالتصاالت النقل  لنشاطمفاھیم ومؤشرات التحلیل المالي  
   

ركة  یساھم ماھو عبارة عن مقدار : رأس المال المدفوع  د تأسیس الش ال وبھ المالكون من أموال عن ن رأس الم یتكون م

  . المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحویالت الرأسمالیة

ارة ع : األرباح المحتجزة ل ھي عب ان ك ي م اح السنویة وتشمل  متبق ن األرب ة السنة  اتیاالحتیاطم ي نھای ائض + ف الف

 . العجز المتراكم –المتراكم 

ھي عبارة عن حقوق المالكین تجاه الشركة وتتضمن رأس المال واألرباح المحتجزة واحتیاطي ارتفاع أسعار : حق الملكیة

  .الموجودات الثابتة

دیون المشكوك  مستقبلیةتقطع من اإلیرادات لمواجھة خسائریس ماھي كل  :تخصیصات طویلة األجل ص ال تتضمن مخص

في تحصیلھا وتخصیصات بضاعة بطیئة الحركة وتخصیصات اإلجازات االعتیادیة للموظفین والعمال والمبالغ المستقطعة 

  . من األرباح لقاء مصاریف غیر متحققة

   .حق السداد لفترة أكثر من سنةھي القروض المستلمة التي تست: قروض طویلة األجل

حب : الخصوم المتداولة ل والس روض قصیرة األج دائنون والق ن ال ركة وتتكون م ھي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الش

  .على المكشوف والتخصیصات القصیرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصیرة األجل

ات ي تمتلكھا الشركة وتشمل كلفة األصول الثابھي عبارة عن القیمة الصافیة لألصول الت: .األجلصافي األصول  تة والنفق

  .         اإلیرادیة المؤجلة ومشروعات تحت التنفیذ مطروح منھا اإلندثارات واألطفاءات المتراكمة

ھو عبارة عن قیمة الموجودات المخزنیة في نھایة المدة ویشمل المستلزمات السلعیة والبضاعة : مخزون أخر المدة

  . المشتراة بغرض البیع والبضاعة بطریق الشحن وأي موجودات مخزنیھ أخرى

تكون ھي عبارة عن األصول التي تمتلكھا الشركة ویكون تداولھا خالل فترة أقل من سنة وت: الموجودات المتداولة األخرى

  .من المدینون والقروض الممنوحة القصیرة األجل واالستثمارات المالیة القصیرة األجل

ة ف ھي عبارة عن ما: الموجودات السائلة دى تمتلكھ الشركة من نقد وتتكون من النقدی ة ل ندوق والحسابات الجاری ي الص

  .المصارف وشیكات برسم التحصیل

ت ھي عبارة عن األصول : الموجودات األخرى ن الالتي لیست بالثابتة وفي نفس الوق ة ألن  یمك ا أصول متداول اعتبارھ

 .األجلتداولھا قد یكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طویلة األجل وقروض طویلة 

ن مخزون : رأس المال العامل اطھا ویتكون م ھو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدمھا الشركة في ممارسة نش

  .السائلةمدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات أخر ال

  .ھو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منھ الخصوم المتداولة: صافي رأس المال العامل 

تخدم ال المس افي  :رأس الم ن ص ون م اطھا ویتك ة نش ي ممارس ركة ف تخدمھ الش ذي تس ال ال ن رأس الم ارة ع و عب ھ

 .األخرىلمال العامل والموجودات الموجودات الثابتة وصافي رأس ا

ات : إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة ة والنفق من الموجودات الثابت ةوتتض ة والمشروعات تحت  اإلرادی المؤجل

  .التنفیذ للسنة السابقة

البضاعة  ویشمل إیرادات النشاط التجاري للشركة ویتضمن صافي المبیعات والتغیر في مخزون :إیرادات النشاط الجاري

  .المتنوعةالمشتراة بغرض البیع إضافة إلى العمولة المستلمة واإلیرادات 
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  .والتجاريوتشمل إیرادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئیسي : اإلیرادات األخرى 

اعة المشتراة  تم ماھي عبارة عن كلفة : كلفة البضاعة المباعة ة البض بغرض بیعھ من البضاعة خالل السنة وتشمل قیم

 .البیعالبیع مقیمة بالكلفة ومعالجة بالتغیر في مخزون بضاعة مشتراة بغرض 

ھو عبارة عن القیمة السوقیة للبضاعة والخدمات التي تقدمھا الشركة ویشمل إیرادات النشاط : اإلنتاج الكلي بسعر المنتج

 .المباعةالجاري واإلیرادات األخرى مطروح منھا كلفة البضاعة 

لعیة : الوسیطةاالستخدامات  اج الس مل مستلزمات اإلنت اج وتش ي اإلنت تخدمة ف ھي عبارة عن كلفة السلع والخدمات المس

 .العاملین واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمیندمیة عدا تجھیزات العاملین ونقل والخ

وتشمل اإلنتاج الكلي بسعر  ألجمالياالمنشأة في الناتج المحلي ھي مقدار مساھمة : القیمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج

  .المنتج مطروح منھا االستخدامات الوسیطة

  .وتشمل الضرائب والرسوم على االستیراد وضریبة العقار المدفوعة: الضرائب الغیر مباشرة

سعار ة كدعم لنشاط الشركة وتشمل اإلعانات المستلمة لدعم األحكومالشركة من ال تستلمھ ماعبارة عن كل  ھي:اإلعانات

  .أو إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدیر

ھي مقدار مساھمة عوامل اإلنتاج في زیادة قیمة المستلزمات الداخلة في اإلنتاج مقیمة : بالكلفة ةالقیمة المضافة اإلجمالی

  .اناتاإلع + الضرائب الغیر مباشرة -بأسعار كلفة عوامل اإلنتاج وتساوي القیمة المضافة اإلجمالي بسعر السوق

 .شمل مقدار االستھالك السنوي لرأس المال الثابتتو  :اإلندثارات السنویة

  .ةوتساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منھا اإلندثارات السنوی: القیمة المضافة الصافیة بالكلفة

وتشمل ) والضرائب والرسوم عاناتعدا اإل(عبارة عن كافة المبالغ المحولة من وإلى الشركة  .العاملینصافي التحویالت ا

  . اإلیرادات التحویلیة واألخرى مطروح منھا المصروفات التحویلیة واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین

ھو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التي ساھمت في نشاط الشركة ویساوي القیمة المضافة الصافیة : دخل عوامل اإلنتاج

ً مجموع الدخول الموزعة على عوامل اإلنتاجبالكلفة مض التي ساھمت  اف إلیھا صافي التحویالت الجاریة ویساوي أیضا

ة وتعویضات المشتغلین و في نشاط الشركة التي تتكون من صافي الفوائد المدفوعة وصافي إیجارات األراضي المدفوع

  .وصافي الربح أو الخسارة

اوي ھو عبارة عن : صافي الربح أو الخسارة ركة خالل السنة ویس اط الش ن نش الفائض القابل للتوزیع أو العجز الناتج ع

  .اإلیرادات مطـروح منــھا المصروفات ویتم توزیعھ إلى األرباح المحتجزة وحصة الخزینة وحصة العاملین

تب واألجور المدفوعة الروا عملھم وتشملھي عبارة عن العائد الذي یستلمھ العاملون في الشركة مقابل : الرواتب واألجور

ن صندوق  أة م ة المنش املین وحص ل الع اریف نق املین ومص زات الع ة وتجھی آت المختلف للعاملین والمخصصات والمكاف

 .الخ... التقاعد والضمان االجتماعي

اوي : صافي الفوائد المدفوعة وال للشركة وتس ل إقراضھم أم ذي یستلمھ المقرضون مقاب د ال افي العائ ھو عبارة عن ص

  .لفوائد المدفوعة مطروح منھا الفوائد المقبوضةا

اوي : صافي إیجارات األراضي المدفوعة ي المستأجرة ویس ن إیجارات األراض ھو عبارة عن صافي المبالغ المدفوعة ع

  .اإلیجارات المدفوعة مطروح منھا اإلیجارات المقبوضة

ي العاملین من ا یستلمھ ماھي عبارة عن مجموع : تعویضات المشتغلین لشركة وتشمل الرواتب واألجور المدفوعة وما ف

  .حكمھا مضاف إلیھا حصة العاملین من صافي الربح

  .المشتغلینویساوي صافي القیمة المضافة بالكلفة مطروح منھا تعویضات : فائض العملیات
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  :العام قطاعلواالتصاالت المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل 
ونسـب التغیـر العـام  قطـاعل واالتصـاالت نشـاط النقـللمؤشرات التحلیل المـالي إلجمـالي  یانيوالشكل الب )1( جدولیبین 

  : يیل وكما) 2016 -2015( لسنة السنوي
دینــار عـــام  ملیــار) 6.1(إلــى  2015 عـــامدینــار  ملیــار) 4.1(مــن رأس المـــال المــدفوع  أرتفــع :رأس المــال المــدفوع .1

شـركة نـاقالت الـنفط  (كـل مـن  اتصدور میزانی یعود إلى  زیادةال ببوأن س  %)46.2(مقدارها  زیادةبنسبة  2016
  . عند أعداد التقریرالعراقیة والشركة العراقیة للخدمات المصرفیة وشركة النقل البحري 

ــتج مــــن اإلنتــــ ارتفــــع: اإلنتــــاج الكلــــي بســــعر المنــــتج .2 ــار عــــام  ملیــــار) 1190.5(اج الكلــــي بســــعر المنــ إلــــى  2015دینــ
 إیـــراداتیعـــود الـــى زیـــادة  االرتفـــاعوأن ســـبب  %) 4.6( مقـــدارها زیـــادةبنســـبة  2016ینـــار عـــام د ملیـــار) 1245.5(

   .لالتصاالت والبرید إضافة الى ما ذكر عالهالشركة العامة 
) 407.8( إلــى 2015دینــار عــام  ملیــار) 431.5(االســتخدامات الوســیطة مــن  انخفضــت: االســتخدامات الوســیطة .3

 االستخدامات الوسیطة انخفاضیعود  انخفاضوان سبب  %) 5.5( مقدارها نخفاضا بنسبة 2016دینار عام  ملیار
  .لنقل المسافرین والوفودوالشركة العامة التصاالت والبرید للشركة العامة للخطوط الجویة ال

 دینـار ملیـار) 759.0( مـنبسعر المنتج القیمة المضافة اإلجمالیة أرتفعت : بسعر المنتج القیمة المضافة اإلجمالیة  .4
 یعــود إلــى  االرتفــاعســبب  وان%) 10.4( مقــدارها زیــادةبنســبة  2016دینــار عــام  ملیــار )837.7( إلــى 2015عــام 
بسـعر المنـتج  اإلجمالیـةالقیمـة المضـافة  إنحیـث وانخفاض االستخدامات الوسـیطة  االنتاج الكلي بسعر المنتجزیادة 

 .الوسیطةتخدامات منه االس اً الكلي بسعر المنتج مطروح اإلنتاجتساوي 
إلى  2015دینار عام  ملیار) 600.7(بالكلفة من  ةالقیمة المضافة الصافی أرتفعت: بالكلفة ةالقیمة المضافة الصافی .5

ــبة  2016دینـــار عـــام  ملیـــار) 643.5( ــادةبنسـ القیمـــة  رتفـــاعا إلـــىیعـــود  االرتفـــاعوان ســـبب   ) %7.1( مقـــدارها زیـ
بســعر  اإلجمالیـةالقیمـة المضـافة الصـافیة بالكلفـة تســاوي القیمـة المضـافة  نإبسـعر المنـتج حیــث  اإلجمالیـةالمضـافة 

 .السنویة واالندثاراتائب والرسوم منها الضر  اً المستلمة مطروح اإلعانات إلیها مضافاً المنتج 
 دینـار ملیار) 110.8( إلى 2015عام  ملیار دینار) 175.4(من  الربحصافي  أنخفض :أو الخسارة صافي الربح .6

خسـائر رأسـمالیة لموجـودات الشـركة  إلـىیعود  نخفاضوان سبب اال%)  36.9(مقدارها  انخفاضبنسبة  2016 عام
  .)من األراضي والمباني واآلالت والمعدات ووسائط النقل والخ(  العامة لالتصاالت والبرید

 ملیـار) 504.2( إلـى 2015 ملیار دینـار عـام )516.9( تعویضات المشتغلین من انخفضت: تعویضات المشتغلین .7
انخفاض رواتب وأجور العاملین  وان سبب االنخفاض یعود إلى .%) 2.5( مقدارها انخفاضبنسبة  2016دینار عام 

  .) ة والشركة العامة لنقل المسافرینكة العامة للسكك الحدید العراقیر الش( في
ملیـــار دینــار عـــام ) 139.3(ى إلــ 2015ملیـــار دینــار عـــام ) 83.8(مــن فــائض العملیـــات ارتفـــع  :فــائض العملیــات  .8

وانخفـاض  القیمـة المضـافة الصـافیة بالكلفـة زیـادةوان سـبب الزیـادة یعـود إلـى %) 66.3(بنسبة زیادة مقدارها  2016
فــائض العملیــات یســاوي القیمــة المضــافة الصــافیة بالكلفــة مطروحــًا منهــا تعویضــات  إن، حیــث تعویضــات المشــتغلین

 المشتغلین
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 ) 2016 - 2015( تحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام ونسب التغیر السنوي لسنتي المؤشرات المالیة ال

 ملیون دینار   )1(جدول 

ـــــــــرات نسب التغیر   2016 2015 2014 2013 2012 المؤشـ
 %السنوي 

 46.2 6,065.5 4,148.3 4,148.5 6,670.5 6,740.5 رأس المال المدفوع

 4.6 1,245,544.0 1,190,504.7 1,093,432.3 1,131,769.8 1,056,924.0 نتاج الكلي بسعر المنتجاال

 5.5- 407,809.2 431,535.9 394,904.0 321,282.3 173,441.1 االستخدامات الوسیطة

 اإلجمالیةالقیمة المضافة 
 10.4 837,734.7 758,969.8 698,528.2 810,487.5 883,124.2 بسعر المنتج

القیمة المضافة الصافیة 
 7.1 643,473.3 600,657.2 736,167.4 706,150.2 791,212.5 بالكلفة

 36.9- 110,771.3 175,427.4 29,598.5- 87,767.4 60,841.4 صافي الربح أو الخسارة

 2.5- 504,154.5 516,898.9 592,081.0 609,773.9 746,684.4 تعویضات المشتغلین

 66.3 139,318.8 83,758.4 144,086.4 96,376.3 44,528.1 فائض العملیات

              
              
  

  
 

            

              

  
                                                                                                                             

    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         


