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الحسابات الختامیة عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في  يعملیة التحلیل المالي ھأن 
والعالقة فیما بینھا وذلك ألعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة األقتصادیة ونتیجة النشاط والمیزانیة العمومیة 

یلبي حاجة المستفیدین من خالل أستخراج بیانات أقتصادیة محددة عن  بما) سنة مالیة(خالل فترة زمنیة معینة 
قتصادیة ولألنشطة ولمجموع والموجودات والمطلوبات للوحدة اإلاألنتاج واألستخدامات الوسیطة والقیمة المضافة 

ت المالیة القطاع  وأستخراج بعض المؤشرات األقتصادیة عن الوضع المالي ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرا
ستخراج المؤشرات بشكل غیر محدود وحسب حاجة الجھة المستفیدة إالیمكن حصرھا في أطار معین وأنما یمكن 

  .وفي تقریرنا ھذا أستخرجنا أھم المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة أقتصادیة ولمجموع النشاط 
االقتصادیة على   وحداتتعدھا ال لملحقة بھا والتيتعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والكشوفات ا

تقاریر التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد المصدر الوحید للبیانات المالیة اختالف أنشطتھا 
 1/1تبیین المركز المالي ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة عبارة عن سنة مالیة تبدأ بتاریخ حیث أنھا  التحلیل المالي

  .من كل سنة 31/12وتنتھي في 
حصاء من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة مھمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجھاز المركزي لإل أن

ة تقاریر سنویة عن األنشطة األقتصادیة ومن ضمن تلك ثمانیالحسابات القومیة حیث تقوم تلك الشعبة بأصدار 
أصدار عدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة األقتصادیة المختلفة  وتم النشاط المالياألنشطة 
وھذا التقریر ھو تكملة للتقاریر السابقة عن  2016 -1970للقطاع العام والخاص للفترة  النشاط الماليبضمنھا 

  .العام والخاص  ینللقطاع لينشاط الماال
یم البیانات والمؤشرات للجھات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مھامھا بما نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدوأخیرا 

  .تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة لبلدنا العزیز  ھم فيیسا
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وكما   2017 لسنة العام والخاص ینللقطاعالمصارف  إلجمالي نشاطمؤشرات التحلیل المالي ) 1(یتضمن الجدول  
  :یلي
دینار حیث بلغ رأس مال  نتریلیو) 12.7(بلغ رأس المال المدفوع لنشاط المصارف  :رأس المال المدفوع .1

دینار  نتریلیو) 8.3(ورأس مال القطاع الخاص %) 34.8(نسبة دینار و ب نتریلیو) 4.4(القطاع العام 
  .من إجمالي رأس المال المدفوع  %) 65.2( وبنسبة

قروض طویلة األجل  تحیث بلغ دینار لیونتری) 2.2(بلغت القروض الطویلة األجل : قروض طویلة األجل .2
) 0.03(الخاص لقطاع لألجل قروض طویلة اوال%) 98.5(دینار و بنسبة  نتریلیو) 2.17(لقطاع العام ل

  .قروض طویلة األجلالمن إجمالي %) 1.5( دینار وبنسبة نتریلیو
الودائع الثابتة وودائع التوفیر والودائع الجاریة ( جمالي الودائع بأنواعھا المختلفة إبلغ  :أجمالي الودائع .3

لیون دینار وبنسبة تری) 91.5( حیث بلغت ودائع القطاع العام لیون دینارتری) 99.9) (والودائع األخرى
  . من إجمالي الودائع%)  8.4(لیون دینار وبنسبةتری) 8.3(وودائع القطاع الخاص %) 91.6(

نتاج تریلیون دینار حیث بلغ اإل) 6.5(نتاج الكلي بسعر السوق بلغ إجمالي اإل: نتاج الكلي بسعر السوقاإل .4
 تریلیون) 0.7(وللقطاع الخاص %) 89.5(نسبة دینار وب تریلیون) 5.9(الكلي بسعر السوق للقطاع العام 

 .الكلي بسعر السوق  اإلنتاجمن أجمالي %) 10.5(دینار وبنسبة 
حیث بلغت األستخدامات تریلیون دینار ) 0.35(الوسیطة  االستخداماتبلغت : األستخدامات الوسیطة .5

تریلیون دینار ) 0.17(ص وللقطاع الخا%) 52.5(تریلیون دینار وبنسبة ) 0.18(الوسیطة للقطاع العام 
  .الوسیطة  االستخداماتمن أجمالي %) 47.5(وبنسبة 

لیون دینار تری) 6.4(مالیة بسعر السوق بلغت القیمة المضافة اإلج :القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق .6
اع الخاص وللقط %) 88.7(لیون دینار وبنسبة تری) 5.7( امبلغت القیمة المضافة اإلجمالیة للقطاع الع حیث

  .من إجمالي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق%)  11.3( لیون دینار وبنسبةتری) 0.7(
لیون تری) 5.4( ث بلغ صافي الربح للقطاع العاملیون دینار حیتری) 5.7(بلغ صافي الربح  :صافي الربح .7

  .حإجمالي صافي الربمن %) 5.5(لیون دینار وبنسبة تری) 0.3(وللقطاع الخاص%) 94.5(دینار وبنسبة 
لیون دینار حیث بلغت تعویضات المشتغلین تری) 0.45( بلغت تعویضات المشتغلین  :تعویضات المشتغلین .8

لیون دینار تری) 0.14( لقطاع الخاصفي او%)   68.7(لیون دینار وبنسبة تری)  0.31(لقطاع العام ل
  .من إجمالي تعویضات المشتغلین%) 31.3(وبنسبة 

) 5.3(لغ فائض العملیات للقطاع العام لیون دینار حیث بتری) 5.6(بلغ فائض العملیات  :تض العملیافائ .9
من إجمالي %)  5.5(بة لیون دینار وبنستری ) 0.3(وللقطاع الخاص %)  94.5(لیون دینار و بنسبة تری

 .فائض العملیات 
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2017 

1       

  %  %    

 4401600.0 34.8 8262939.8 65.2 12664539.8 

 21716421 98.5 32638.7 1.5 2204280.8 

 91535676.0 91.6 8353681.9 8.4 99889357.8 

 8005271.3 95.5 374846.4 4.5 8380117.6 

 9422836.3 86.2 1511922.4 13.8 10934758.7 

 57336549.2 92.0 4966509.0 8.0 62303058.2 

 16771019.2 91.8 1500404.1 8.2 18271423.3 

 5853305.8 89.5 685182.5 10.5 6538488.3 

 183809.6 52.5 166359.0 47.5 350168.6 

 5669496.2 88.7 720602.5 11.3 6390098.7 

 5386386.8 94.5 310699.8 5.5 5697086.5 

 308193.9 68.7 140708.3 31.3 448902.1 

 5316653.5 94.5 309854.5 5.5 5626508.0 
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2017 

2       

  %  %  

 3401600.0 29.2 8262939.8 70.8 11664539.8 

 1426320.1 97.8 32638.7 2.2 1458958.8 

 67805606.0 89.0 8353681.9 11.0 76159287.8 

 8005271.3 95.5 374846.4 4.5 8380117.6 

 9422836.3 86.2 1511922.4 13.8 10934758.7 

 35834775.2 87.8 4966509.0 12.2 40801284.2 

 14542723.2 90.6 1500404.1 9.4 16043127.3 

 1693236.8 71.2 685182.5 28.8 2387419.3 

 126074.6 43.1 166359.0 56.9 292433.6 

 1567162.2 68.5 720602.5 31.5 2287764.7 

 1311613.8 80.8 310699.8 19.2 1622313.5 

 273540.9 66.0 140708.3 34.0 414249.1 

 1266902.5 80.3 309854.5 19.7 1576757.0 
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مدةلل  ونسب التغیر السنوي العامللقطاع  المصارف نشاطمؤشرات التحلیل المالي ل) 3( یتضمن الجدول 
  :وكما یلي)  2017- 2016(

لیون تری) 4.4(إلى  2016لیون دینار عام تری) 3.1(أرتفع رأس المال المدفوع من  :رأس المال المدفوع .1
 افدینإلى صدور میزانیة مصرف الروأن الزیادة تعود  %)40.8( وبنسبة زیادة قدرھا  2017دینار عام 

وزیادة رأسمال المصرف  2016التي لم تكن قد صدرت عند أعداد تقریر سنة  ومصرف النھرین اإلسالمي
  .العراقي للتجارة

) 2.2(إلى  2016 لیون دینار عامتری) 0.006(القروض الطویلة األجل من  ارتفعت :قروض طویلة األجل .2
نیة مصرف وأن الزیادة تعود إلى صدور میزا%) 282.9( قدرھا زیادة بنسبةو  2017لیون دینار عام تری
وزیادة قروض  2016التي لم تكن قد صدرت عند أعداد تقریر سنة  افدین ومصرف النھرین اإلسالميالر

  .المصرف العقاري
لیون دینار عام تری) 8.0( إلى 2016لیون دینار عام تری) 7.3(الودائع الثابتة من  رتفعتا :الودائع الثابتة .3

  %) .9.1( قدرھا زیادةوبنسبة  2017
لیون دینار عام تری) 9.4(إلى  2016لیون دینار عام تری) 3.7(ودائع التوفیر من  رتفعتا :وفیرودائع الت .4

ومصرف النھرین  افدینبسبب صدور میزانیة مصرف الر %)154.3( قدرھا زیادةوبنسبة  2017
  . 2016تقریر سنة عند أعداد  التي لم تكن قد صدرت اإلسالمي

لیون  دینار تری) 57.4(إلى  2016لیون دینار عام تری) 32.9(جاریة من الودائع ال رتفعتا :الودائع الجاریة .5
ومصرف النھرین  افدینبسبب صدور میزانیة مصرف الر%) 74.0( قدرھا زیادة وبنسبة 2017عام 

  .2016التي لم تكن قد صدرت عند أعداد تقریر سنة  اإلسالمي
لیون تری) 16.8( إلى 2016ن دینار عام لیوتری) 22.0(الودائع األخرى من  نخفضتا :الودائع األخرى .6

  .  %)24.1( قدرھا انخفاضوبنسبة  2017دینار عام 
إلى  2016تریلیون دینار عام ) 0.5(الكلي بسعر السوق من  اإلنتاج ارتفع: األنتاج الكلي بسعر السوق .7

 ارتفاع لى یعود إ االرتفاعسبب وأن  %)1061.2(قدرھا  زیادةوبنسبة  2017تریلیون دینار عام ) 5.9(
تریلیون دینار بعد أن كانت ) 1.9(حیث بلغت  تحویل العمالت األجنبیة لدى البنك المركزي العراقي إیرادات

 . 2016تریلیون دینار عام ) 1.6(خسائر مقدارھا 

) 0.18(إلى  2016تریلیون دینار عام ) 0.13(الوسیطة من  االستخدامات رتفعتا: الوسیطة االستخدامات .8
صدور میزانیة عدم یعود إلى  رتفاعاالوأن سبب %) 43.0(قدرھا  زیادةوبنسبة  2017نار عام تریلیون دی
  .تقریرالعند أعداد  ومصرف النھرین اإلسالمي افدینمصرف الر

لیون تری) 0.4( المضافة اإلجمالیة بسعر السوق منالقیمة  رتفعتا :القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق .9
وذلك بسبب  %)1409.6( قدرھا زیادة وبنسبة 2017لیون دینار عام تری) 5.7(إلى  2016دینار عام 

الكلي بسعر السوق حیث أن القیمة المضافة األجمالیة بسعر السوق تساوي األنتاج الكلي  اإلنتاج ارتفاع
  .بسعر السوق مطروح منھ األستخدامات الوسیطة 

لیون تری) 5.7( إلى 2016لیون دینار عام یتر) 0.2(من  لربحاصافي  ارتفع :أو الخسارة صافي الربح .10
تحویل  أرباح ارتفاعیعود إلى  رتفاعاالسبب وأن  %)3238.4( قدرھا زیادةوبنسبة  2017دینار عام 

  . العمالت األجنبیة لدى البنك المركزي العراقي
 إلى 2016لیون دینار عام تری) 0.20(تعویضات المشتغلین من  رتفعتا :تعویضات المشتغلین.   11

 %). 13.0( قدرھا زیادةبنسبة و  2017لیون دینار عام تری) 0.31(
 لیون دینارتری) 5.3( إلى 2016لیون دینار عام تری) 0.1(فائض العملیات من  رتفعا :فائض العملیات 12

لمضافة القیمة ا ارتفاعیعود إلى  االرتفاعوأن سبب  %)3595.8( قدرھا زیادةوبنسبة  2017عام 
وق حیث أن فائض العملیات یساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق مطروح سعر الساإلجمالیة ب

 .السنویة ومطروح منھ تعویضات المشتغلین  اإلندثاراتمنھ 
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2016 2017 

3        

 2013 2014 2015 2016 2017 


 

 40.8 4,401,600.0 3125600.0 3,276,600.0 1,601,600.0 1,475,600.0 رأس المال المدفوع

 282.9 2,171,642.1 567087.5 2,099,344.9 1,951,323.9 1,487,239.5 قروض طویلة األجل

 38.5 91,535,676.0 66073176.4 102,759,871.1 107,070,592.7 98,414,095.2 إجمالي الودائع

 9.1 8,005,271.3 7336523.6 8,373,115.1 2,973,434.7 3,420,211.6 الودائع الثابتة

 154.3 9,422,836.3 3705660.3 8,189,061.7 5,066,616.1 3,351,816.4 ودائع التوفیر

 74.0 57,336,549.2 32942712.8 59,849,187.9 68,173,878.7 62,841,490.7 الودائع الجاریة

 24.1- 16,771,019.2 22088279.7 26,348,506.4 30,856,663.2 28,800,576.5 الودائع األخرى

 1061.2 5,853,305.8 504069.5 2,158,010.4 2,212,285.5 3,880,414.5 الكلي بسعر السوق اإلنتاج

 43.0 183,809.6 128505.2 546,000.2 148,473.5 210,020.1 الوسیطة االستخدامات

القیمة المضافة اإلجمالیة 
 1409.6 5,669,496.2 375564.3 1,612,010.3 2,063,812.1 3,970,394.4 بسعر السوق 

 3238.4 5,386,386.8 161346 149,348.1- 1,471,272.7 3,412,505.6 صافي الربح

 52.9 308,193.9 201612 314,730.7 210,209.0 186,044.3 تعویضات المشتغلین

 3595.8 5,316,653.5 143855 1,264,795.5 1,826,187.5 3,474,789.9 فائض العملیات
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 2016 2017 

4        

 2013 2014 2015 2016 2017 


 

 60.0 3,401,600.0 2,125,600.0 2,276,600.0 1,501,600.0 1,375,600.0 رأس المال المدفوع

 183.9 1,426,320.1 502,410.5 1,019,214.9 1,097,924.9 544,073.5 قروض طویلة األجل

 89.2 67,805,606.0 35,829,938.9 72,305,996.1 69,593,766.7 50,339,367.2 أجمالي الودائع

 68.6 8,005,271.3 4,749,023.6 8,041,115.1 2,973,434.7 286,031.6 الودائع الثابتة

 154.3 9,422,836.3 3,705,660.3 8,189,061.7 5,066,616.1 3,351,816.4 توفیرودائع ال

 204.7 35,834,775.2 11,760,737.5 35,705,901.9 36,494,127.7 21,750,139.7 الودائع الجاریة

 6.9- 14,542,723.2 15,614,517.5 20,369,917.4 25,059,588.2 24,951,379.5 الودائع األخرى

 82.3 1,693,236.8 928,875.5 1,264,837.4 714,128.5 897,985.5 لكلي بسعر السوقا اإلنتاج

 36.1 126,074.6 92,625.3 115,071.2 57,082.5 131,383.1 الوسیطة االستخدامات

القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر 
 87.4 1,567,162.2 836,250.2 1,149,766.3 657,046.1 1,066,602.4 السوق 

 95.5 1,311,613.8 670,905.1 880,259.9 784,565.7 550,487.6 ربحصافي ال

 63.5 273,540.9 167,311.7 275,449.7 181,954.0 146,232.3 تعویضات المشتغلین

 93.9 1,266,902.5 653,414.1 853,200.5 452,392.5 612,771.9 فائض العملیات
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التغیر ونسب  ) 2017-2016( مدةللالبنك المركزي العراقي  نشاطمؤشرات التحلیل المالي ل) 5(یتضمن الجدول  
  :وكما یلي السنوي

 .وبدون تغیر 2017و  2016للسنوات  لیون دینارتری) 0.1(رأس المال المدفوع  بلغ :رأس المال المدفوع .1
لیون تری) 0.7(إلى  2016 لیون دینار عامتری) 0.06(األجل من  القروض الطویلة ارتفعت: قروض طویلة األجل .2

حیث أن البنك المركزي قد قام بإصدار سندات خزینة بمبلغ %) 1052.4( بنسبة زیادة قدرھاو  2017دینار عام 
  .ملیون دینار) 838150(
لیون دینار عام تری) 0.02( إلى 2016لیون دینار عام تری) 0.03(من  أجمالي الودائع انخفض :أجمالي الودائع .3

الودائع القانونیة للمصارف  یعود إلى انخفاض االنخفاضسبب وأن  %)21.5(قدرھا  انخفاضبنسبة و 2017
  . الخاصة لدى البنك المركزي 

) 4.2(إلى  2016تریلیون دینار عام  ) 0.4-(الكلي بسعر السوق من  اإلنتاج ارتفع :األنتاج الكلي بسعر السوق .4
تحویل  أرباح رتفاعایعود إلى  رتفاعاالوأن سبب  %)1079.3(قدرھا  زیادة  وبنسب 2017عام تریلیون دینار 

 . العمالت األجنبیة

تریلیون ) 0.06(إلى  2016تریلیون دینار عام ) 0.04(الوسیطة  االستخدامات ارتفعت: األستخدامات الوسیطة .5
  %) .60.9(وبنسبة زیادة قدرھا  2017دینار عام 

لیون دینار تری) 0.5-( المضافة اإلجمالیة بسعر السوق منالقیمة  رتفعتا :ة اإلجمالیة بسعر السوقالقیمة المضاف .6
 رتفاعیعود إلى ا الزیادةوأن سبب  %)990.5( قدرھا زیادةوبنسبة  2017لیون دینار عام تری) 4.1(إلى  2016عام 

لسوق تساوي األنتاج الكلي بسعر السوق الكلي بسعر السوق حیث أن القیمة المضافة األجمالیة بسعر ا اإلنتاج
  .سیطة ومطروح منھ األستخدامات ال

صافي  إلى 2016لیون دینار عام تری) 0.5( خسارة مقدارھا من ربحالصافي  أرتفع :أو الخسارة صافي الربح .7
زیادة  یعود إلى رتفاعاالوأن سبب  %)899.7( قدرھا زیادةوبنسبة  2017لیون دینار عام تری) 4.1( ربح مقداره

  . تحویل العمالت األجنبیةأرباح 
تریلیون ) 0.04(إلى  2016لیون دینار عام تری) 0.03(من تعویضات المشتغلین  رتفعتا :تعویضات المشتغلین .8

  .%) 1.0(قدرھا  زیادةوبنسبة  2017عام دینار 
 2017لیون دینار عام ریت) 4.0(إلى  2016لیون دینار عام تری) 0.5-(فائض العملیات من  رتفعا :فائض العملیات .9

القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق حیث  االرتفاعیعود إلى  االرتفاع وأن سبب %)894.8( قدرھا زیادةوبنسبة 
یة ومطروح منھ أن فائض العملیات یساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق مطروح منھ األندثارات السنو

 .تعویضات المشتغلین
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2016 2017 
5      

 

 2013 2014 2015 2016 2017 


 

 0.0 1,000,000.0 1000000.0 1,000,000.0 100,000.0 100,000.0 رأس المال المدفوع 

 1052.4 745,322.0 64677.0 1,080,130.0 853,399.0 943,166.0 قروض طویلة األجل

 21.5- 23,730,070.0 30243237.5 30,453,875.0 37,476,826.0 48,074,728.0 أجمالي الودائع

 100.0- - 2587500.0 332,000.0 - 3,134,180.0 الودائع الثابتة

 … - 0.0 - - - ودائع التوفیر

 1.5 21,501,774.0 21181975.3 24,143,286.0 31,679,751.0 41,091,351.0 الودائع الجاریة

 65.6- 2,228,296.0 6473762.2 5,978,589.0 5,797,075.0 3,849,197.0 الودائع األخرى

 1079.3 4,160,069.0 424806.0- 893,173.0 1,498,157.0 2,982,429.0 األنتاج الكلي بسعر السوق

 60.9 57,735.0 35879.9 430,929.0 91,391.0 78,637.0 الوسیطة االستخدامات

القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر 
 990.5 4,102,334.0 460685.9- 462,244.0 1,406,766.0 2,903,792.0 السوق 

 899.7 4,074,773.0 509559.1- 1,029,608.0- 686,707.0 2,862,018.0 صافي الربح

 1.0 34,653.0 34300.3 39,281.0 28,255.0 39,812.0 تعویضات المشتغلین

 894.8 4,049,751.0 509559.1- 411,595.0 1,373,795.0 2,862,018.0 فائض العملیات
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  :یلي وكما) 2017 -2016( للمدة المالي لقطاع المصارف الخاصمؤشرات التحلیل ) 6(یتضمن الجدول 
لیون دینار تری) 8.3(إلى  2016لیون دینار عام تری) 8.0(ارتفع رأس المال المدفوع من  :رأس المال المدفوع .1

م في وأن سبب االرتفاع یعود إلى قیام بعض المصارف بطرح أسھ %)2.8( وبنسبة زیادة قدرھا 2017عام 
إلى  إضافة وحسب تعلیمات البنك المركزي بسبب حاجتھا إلى السیولة النقدیة لزیادة رؤوس أموالھا تلك الفترة
 . 2016تقریر سنة  إعدادالتي لم تكن قد صدرت عند  ات بعض المصارفنیاصدور میز

) 0.032(إلى  2016 لیون دینار عامتری) 0.031(القروض الطویلة األجل من  ارتفعت: قروض طویلة األجل .2
 .%) 3.2( بنسبة زیادة قدرھاو  2017لیون دینار عام ریت

لیون دینار عام تری) 0.38( إلى 2016لیون دینار عام تری) 0.37(ارتفعت الودائع الثابتة من  :الودائع الثابتة .3
  . %)0.2( وبنسبة زیادة قدرھا 2017

لیون دینار عام تری) 1.5(  ىإل 2016لیون دینار عام تری) 1.4(ارتفعت ودائع التوفیر من  :ودائع التوفیر .4
  . %)6.0( وبنسبة زیادة قدرھا 2017

لیون دینار عام تری) 5.0(إلى 2016لیون دینار عام تری) 4.0(ارتفعت الودائع الجاریة من  :الودائع الجاریة .5
  %) .22.4(وبنسبة زیادة قدرھا 2017

لیون دینار عام تری) 1.5( إلى 2016 لیون دینار عامتری) 1.9( الودائع األخرى من انخفضت :الودائع األخرى .6
  %) .19.6(قدرھا  انخفاضوبنسبة  2017

إلى  2016تریلیون دینار عام ) 0.75(الكلي بسعر السوق من  اإلنتاج انخفض: الكلي بسعر السوق اإلنتاج .7
نخفاض یعود إلى انخفاض وأن سبب اال %)8.2(قدرھا  انخفاضوبنسبة  2017تریلیون دینار عام ) 0.69(

 .وائد المقبوضة والعموالت وذلك بسبب انخفاض االئتمان المصرفي الممنوحالف
) 0.17(إلى  2016تریلیون دینار عام ) 0.11(الوسیطة من  االستخدامات ارتفعت: الوسیطة االستخدامات .8

  %).43.0(قدرھا  زیادةوبنسبة  2017تریلیون دینار عام 
لیون تری) 0.63( لمضافة اإلجمالیة بسعر السوق منقیمة اال انخفضت :القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق .9

وأن سبب  %)17.6( قدرھا انخفاضوبنسبة  2017لیون دینار عام تری) 0.52(إلى  2016دینار عام 
حیث أن القیمة وارتفاع االستخدامات الوسیطة الكلي بسعر السوق  اإلنتاج انخفاضیعود إلى  االنخفاض

  .ق تساوي األنتاج الكلي بسعر السوق مطروح منھ األستخدامات الوسیطة المضافة األجمالیة بسعر السو
لیون دینار عام تری) 0.31(إلى  2016لیون دینار عام تری) 0.34(صافي الربح من  انخفض :صافي الربح .10

الفوائد والعموالت وارتفاع  انخفاضوأن سبب االنخفاض یعود إلى %) 7.8( قدرھا انخفاضوبنسبة   2017
  .المصاریف

لیون تری) 0.14(إلى  2016لیون دینار عام تری) 0.13(ارتفعت تعویضات المشتغلین من  :تعویضات المشتغلین .11
  %) .4.8( وبنسبة زیادة قدرھا 2017دینار عام 

لیون دینار عام تری) 0.30(إلى  2016لیون دینار عام تری) 0.43(فائض العملیات من  انخفض :فائض العملیات .12
 اإلجمالیةالقیمة المضافة  یعود إلى انخفاض االنخفاضوأن سبب %) 29.0( قدرھا انخفاضوبنسبة  2017

بسعر السوق حیث أن فائض العملیات ھو عبارة عن المتبقي من القیمة المضافة األجمالیة بسعر السوق بعد 
 .ارات السنویة وتعویضات المشتغلین طرح األندث
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2016 2017 
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 2013 2014 2015 2016 2017 


 

 2.8 8,262,939.8 8036159.9 6,882,613.1 6,925,497.9 5,788,911.0 رأس المال المدفوع

 3.2 32,638.7 31621.5 5,333.4 15,407.6 1,327.7 قروض طویلة األجل

 8.2 8,353,681.9 7724079.2 8,531,064.0 10,309,302.7 10,777,579.9 أجمالي الودائع

 0.2 374,846.4 374145.3 1,064,524.7 1,597,102.7 1,173,423.1 الودائع الثابتة

 6.0 1,511,922.4 1426333.6 1,290,944.1 1,816,457.7 1,729,929.1 فیرودائع التو

 22.4 4,966,509.0 4057622.8 4,290,132.8 5,088,894.0 4,793,737.5 الودائع الجاریة

 19.6- 1,500,404.1 1865977.5 1,885,462.4 1,806,848.3 3,080,490.2 الودائع األخرى

 8.2- 685,182.5 746254.4 859,252.3 991,641.1 1,384,123.8 األنتاج الكلي بسعر السوق

 43.0 166,359.0 116304.7 138,649.8 189,524.1 290,739.9 األستخدامات الوسیطة

 17.6- 518,823.4 629949.7 720,602.5 802,117.0 1,093,383.9 القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق

 7.8- 310,699.8 337020.3 392,839.7 547,106.9 802,765.7 صافي الربح

 4.8 140,708.3 134322.2 143,434.0 153,219.6 136,060.6 تعویضات المشتغلین

 29.0- 309,854.5 436606.1 516,089.3 589,886.1 887,656.6 فائض العملیات
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وكما   2017 لسنة للقطاعین العام والخاص تأمینال إلجمالي نشاطمؤشرات التحلیل المالي ) 7(یتضمن الجدول  
  :یلي

مال  دینار حیث بلغ رأس نتریلیو) 0.23( تأمینبلغ رأس المال المدفوع لنشاط ال :المال المدفوع رأس .1
دینار  نتریلیو) 0.20(ورأس مال القطاع الخاص %) 14.0(دینار و بنسبة  نتریلیو) 0.03(القطاع العام 

  .من إجمالي رأس المال المدفوع  %) 86.0( وبنسبة
تریلیون دینار حیث بلغ اإلنتاج الكلي ) 0.076(بلغ اإلنتاج الكلي بسعر السوق : اإلنتاج الكلي بسعر السوق .2

 ملیار دینار) 0.008(وللقطاع الخاص %) 88.5(ملیار دینار وبنسبة ) 0.068(بسعر السوق للقطاع العام 
 .الكلي بسعر السوق  اإلنتاجمن أجمالي %) .11.5(وبنسبة 

تریلیون دینار حیث بلغت األستخدامات ) 0.031(الوسیطة  االستخداماتبلغت : األستخدامات الوسیطة .3
تریلیون دینار ) 0.004(وللقطاع الخاص %) 87.0(تریلیون دینار وبنسبة ) 0.027(الوسیطة للقطاع العام 

  .الوسیطة  االستخداماتجمالي من أ%) 13.0(وبنسبة 
لیون تری) 0.045(بلغت القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق  :القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق .4

 %) 89.5(لیون دینار وبنسبة تری) 0.040( بلغت القیمة المضافة اإلجمالیة للقطاع العام حیثدینار 
من إجمالي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر %)  10.5( لیون دینار وبنسبةتری) 0.005(وللقطاع الخاص 

  .السوق
) 0.021(لیون دینار حیث بلغ صافي الربح للقطاع العام تری) 0.022(بلغ صافي الربح  :صافي الربح .5

من إجمالي %) 4.1(لیون دینار وبنسبة تری)  0.001(وللقطاع الخاص%) 95.9(لیون دینار وبنسبة تری
  .صافي الربح 

لیون دینار حیث بلغت تعویضات المشتغلین تری) 0.019( بلغت تعویضات المشتغلین  :لمشتغلینتعویضات ا .6
لیون دینار تری) 0.003( لقطاع الخاصفي او%)  84.2(لیون دینار وبنسبة تری)  0.016(لقطاع العام في ا

  .من إجمالي تعویضات المشتغلین%) 15.8(وبنسبة 
لیون دینار حیث بلغ فائض العملیات للقطاع العام تری) 0.020(بلغ فائض العملیات  :فائض العملیات .7

-(بة لیون دینار وبنستری )0.001-(وللقطاع الخاص %)  101.2(لیون دینار و بنسبة تری) 0.021(
 .من إجمالي فائض العملیات   %)1.2
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2017 

7      

  %  %  

 228,168.9 86.0 196,168.9 14.0 32,000.0 رأس المال المدفوع

 76,548.2 11.5 8,818.1 88.5 67,730.1 األنتاج الكلي بسعر السوق

 31,040.8 13.0 4,038.5 87.0 27,002.3 خدامات الوسیطةاألست

 45,507.4 10.5 4,779.6 89.5 40,727.8 القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق

 22,056.6 4.1 895.6 95.9 21,161.0 صافي الربح

 19,399.2 15.8 3,065.4 84.2 16,333.8 تعویضات المشتغلین

 20,325.3 1.2- 250.8- 101.2 20,576.1 فائض العملیات

 
 

 


