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  مقدمة

عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة  يأن عملیة التحلیل المالي ه
) سنة مالیة(ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة معینة  قتصادیةاإلصورة عن المركز المالي للوحدة  إلعطاءوالعالقة فیما بینها وذلك 

الوسیطة والقیمة المضافة  واالستخدامات اإلنتاجمحددة عن  قتصادیةإبیانات  استخراجبما یلبي حاجة المستفیدین من خالل 
عن الوضع  قتصادیةإلابعض المؤشرات  واستخراج  ولألنشطة ولمجموع القطاع اإلقتصادیةوالموجودات والمطلوبات للوحدة 

نماالمالي ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات المالیة الیمكن حصرها في أطار معین  المؤشرات بشكل  أستخرجیمكن  وإ
أهم المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة  استخرجناغیر محدود وحسب حاجة الجهة المستفیدة وفي تقریرنا هذا 

  .ط ولمجموع النشا قتصادیةإ

اختالف أنشطتها   قتصادیة علىالحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والكشوفات الملحقة بها والتي تعدها الوحدات اإلتعتبر 
المصدر الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تقاریر التحلیل المالي حیث أنها تبین 

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

من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة الحسابات  لإلحصاءأن مهمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي 
 إصداروتم  القطاع المختلط هاومن ضمن قتصادیةإلاعن األنشطة  سبعة تقاریر سنویة بإصدارالقومیة حیث تقوم تلك الشعبة 

  . القطاع المختلطوهذا التقریر هو تكملة للتقاریر السابقة عن  2017لغایة سنة عدة تقاریر سابقة 

وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم البیانات والمؤشرات للجهات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مهامها بما یساعد على 
  .الشاملة لبلدنا العزیز االقتصادیةتحقیق التنمیة 
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 :عداد التقریرإمنهجیة 

عداد التقریر فهي بیانات إلتعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة التي تصدرها الشركات المصدر الوحید للبیانات الالزمة 
  .فعلیة ومصادق علیها من قبل دیوان الرقابة المالیة وذات درجة عالیة من الدقة والموثوقیة 

 واإلیراداتاألولى تتضمن معلومات رقمیة عن الموجودات والمطلوبات  استمارتینیتم تحلیل البیانات المالیة لكل شركة من خالل 
 االستمارةأهم النسب والمؤشرات لكل مدیریة استنادا إلى بیانات  استخراجالقیمة المضافة، والثانیة تتضمن  واستخراجوالنفقات 

  :للشركات واالقتصادیةهم المؤشرات المالیة وفیما یلي أ. ألداء المنشأة  واالقتصادياألولى ألغراض التقییم المالي 
هو عبارة عن عائد الدینار الواحد المـدفوع كتعویضـات للمشـتغلین مـن قیمـة اإلنتـاج الكلـي : مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور.  1 

  .  )السوق( بسعر المنتج
WP=P/EP  

  :حیث أن
=WP مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور  

 = P    السوق(بسعر المنتجاإلنتاج الكلي(  
 = EP  تعویضات المشتغلین  

 جهو عبارة عن ما یولده الدینار المستثمر في األصول الثابتة من قیمـة اإلنتـاج الكلـي بسـعر المنـت: إنتاجیة رأس المال الثابت.  2 

  . )السوق(

  :حیث أن 

FP=P /FA 

 = FPإنتاجیة رأس المال الثابت 

= P السوق( اإلنتاج الكلي بسعر المنتج(  
 =FA  إجمالي الموجودات الثابتة 

  .هو مؤشر یعكس مستوى التصنیع الذي تم على السلع المنتجة : مؤشر درجة التصنیع.   3
 

  حیث أن           
MP=IC/ P 

MP  =      مؤشر درجة التصنیع  

IC = االستخدامات الوسیطة  

P  =السوق( اإلنتاج الكلي بسعر المنتج(  
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كثافـة رأس المـال إلـى العمـل (هو مؤشر یعبر عن درجة التكنولوجیا المستخدمة في العملیـة اإلنتاجیـة : التكنولوجیامؤشر درجة . 4
  ) .، كثافة العمل إلى رأس المال 

  :   حیث أن

T=FA/EP                                                                                                                 

 = T              مؤشر درجة التكنولوجیا  

=FAجمالي الموجودات الثابتةإ 

= EPتعویضات المشتغلین  

  

  .هي عبارة عن قدرة المنشأة على اإلیفاء بالتزاماتها المتداولة عند الطلب : نسبة التداول . 5

CR=WC/L  

  : حیث أن

CR=  نسبة التداول 

  = WCلمال العاملرأس ا 

= L   الخصوم المتداولة  
  
النقــد فــي (هـي عبــارة عــن قــدرة المنشـأة علــى اإلیفــاء بالتزاماتهـا القصــیرة األجــل مــن األصـول الســائلة : نسـبة الســیولة الســریعة . 6 

  ) .الصندوق ولدى المصارف

LR=LA/L  
  : حیث أن

LR   =نسبة السیولة السریعة  
= LAلسائلةاالصوال  

 = L   الخصوم المتداولة  
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هو مؤشر یعكس نسبة الخزین من صافي رأس المال العامل والذي یعبر عن : نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل. 7
حجم األموال المعطلة المستثمرة في الخزین ، حیث أن انخفاض النسبة یعني سرعة دوران رأس المال والذي یؤدي إلى زیادة في 

  .األرباح والعكس صحیح 
  

WCS(%)=(CPS/NWC)*100    
  :حیث أن
WCS =  نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل  

   =CPS       مخزون اإلنتاج التام  
NWC        = صافي رأس المال العامل  

 
 

هو مؤشر یعبر عن عائد الدینار الواحد المستثمر في رأس المال المستخدم من األرباح المتحققة : نسبة عائد االستثمار. 8
  .  الصافیة وهو مؤشر یدل على كفاءة أدارة مالك المشروع 

RI(%)=(NI/CI)*100  

  : حیث أن

RI =  نسبة عائد االستثمار  
 =NI      صافي الربح أو الخسارة  

=CIالمال المستخدم رأس  
  
هـو مؤشـر یبـین حجـم مسـاهمة القـروض فـي تمویاللمشـروع ، فارتفـاع النسـبة یعنـي : نسبة االقتراض إلى مجمـوع الموجـودات . 9 

  .أن نسبة كبیرة من رأس مال المشروع یمول عن طریق القروض وأن مساهمة رأس مال المالكین قلیلة والعكس صحیح 

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

  حیث أن

AD =  نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 

=TD  مجموع القروض الطویلة األجل 

 =TA مجموع جانب االصول  
  
  



 2018المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 

  

 5 العراق/ الجھاز المركزي لالحصاء –مدیریة الحسابات القومیة 
 

هــو عبــارة عــن مایولــده اســتثمار دینــار واحــد مــن رأس المــال المتــاح مــن قیمــة مضــافة خــالل فتــرة زمنیــة : معامــل رأس المــال. 10
  ) .سنة مالیة(معینة 

C=VC/GA  
  :حیث أن 

C= معامل رأس المال 

 = VC    رأس المال المتاح 

= GA   بالكلفة اإلجمالیة القیمة المضافة  

  .في تكوین القیمة المضافة بالكلفةهي عبارة عن مساهمة صافي الربح : مساهمة الربح أو الخسارة في تكوین القیمة المضافة.11

AT=NI/NA  
 : حیث أن

AT= مساهمة الربح في تكوین القیمة المضافة 

= NI  صافي الربح أو الخسارة 

NA =القیمة المضافة الصافیة بالكلفة  
 

هــي عبــارة عــن نســبة تمویــل الموجــودات بواســطة حقــوق : نســبة مســاهمة التمویــل الــذاتي فــي االســتثمارات الحالیــة والمســتقبلیة. 12
  .المالكین 

AO(%) =(OE/TA)*100  
  :  حیث أن

AO= نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة 

  =OE  حقوق الملكیة 

 =TA مجموع جانب االصول( مجموع الموجودات(  
  

هـو عبـارة عـن عائـد رأس المـال المـدفوع فـي المشـروع مـن صـافي الـربح المتحقـق :معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقـق.13
  .خالل السنة 

CI=NI/PC     
  :حیث أن

CI= معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق 

 =  NIصافي الربح أو الخسارة 

 = PCرأس المال المدفوع 
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  :مفاهیم مؤشرات التحلیل المالي لنشاط القطاع المختلط

یتكون من رأس المال المدفوع  هو عبارة عن مقدار مایساهم به المالكون من أموال عند تأسیس الشركة:رأس المال المدفوع  .1
  . الرأسمالیة  التحویالتو من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة 

الفائض المتراكم +  في نهایة السنة االحتیاطات( هي عبارة عن كل مامتبقي من األرباح السنویة وتشمل: األرباح المحتجزة .2
  ) لعجز المتراكم –

  .سنةهي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من : قروض طویلة األجل .3

وتتضمن مخصص الدیون المشكوك هي كل مایستقطع من اإلیرادات لمواجهة خسائر مستقبلیة : تخصیصات طویلة األجل .4
 ل والمبالغ المستقطعةفي تحصیلها وتخصیصات بضاعة بطیئة الحركة وتخصیصات اإلجازات االعتیادیة للموظفین والعما

  .غیر متحققة  من األرباح لقاء مصاریف

قصیرة األجل والسحب على وتتكون من الدائنون والقروض هي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة :الخصوم المتداولة .5
  .والتخصیصات القصیرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصیرة األجل  المكشوف

شمل كلفة األصول الثابتة والنفقات تو  هي عبارة عن القیمة الصافیة لألصول التي تمتلكها الشركة :صافي األصول الثابتة .6
  .اإلندثارات واألطفاءات المتراكمةمشروعات تحت التنفیذ مطروح منها المؤجلة و  اإلرادیة

المشتراة ل المستلزمات السلعیة والبضاعة هو عبارة عن قیمة الموجودات المخزنیة في نهایة المدة ویشم: مخزون أخر المدة .7
  .أخرى ةبغرض البیع والبضاعة بطریق الشحن وأي موجودات مخزنی

وتتكون من  هي عبارة عن األصول التي تمتلكها الشركة ویكون تداولها خالل فترة أقل من سنة:األخرى الموجودات المتداولة .8
  .مختلفةالمدینون وأي أرصدة مدینة 

ى وتتكون من النقدیة في الصندوق والحسابات الجاریة لدهي عبارة عن ماتمتلكه الشركة من نقد : األصول السائلة .9
  .التحصیل المصارف وشیكات برسم

ویتكون من مخزون أخر  هو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدمها الشركة في ممارسة نشاطها :رأس المال العامل .10
 .والموجودات السائلة  األخرى المدة والموجودات المتداولة

  .هو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولة : صافي رأس المال العامل .11
ویتكون من صافي الموجودات  هو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمه الشركة في ممارسة نشاطها :رأس المال المستخدم .12

  .الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى 
 .المتضمن قیمة صافي المبیعات والعموالت المستلمة  النشاط الرئیسي للشركة هي عبارة عن إیراد : الجاريإیرادات النشاط  .13
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وتشــمل مبیعـات بضـاعة مشــتراة بغـرض البیــع  هـي عبـارة عــن صـافي أیـراد النشــاط التجـاري للشـركة :إیـرادات النشـاط التجــاري .14
  .مطروح منها كلفة بضاعة مشتراة بغرض البیع إضافة إلى العمولة المستلمة واإلیرادات المتنوعة 

  .وتشمل إیرادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئیسي والتجاري : اإلیرادات األخرى .15
یـرادات  یشـملو  یمـة السـوقیة إلنتـاج الشـركةهـو عبـارة عـن الق :)السوق( اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .16 إیـرادات النشـاط الرئیسـي وإ

  .النشاط التجاري واإلیرادات األخرى
وتشـمل مسـتلزمات اإلنتـاج السـلعیة والخدمیـة  هي عبارة عن كلفة السلع والخدمات الداخلة في اإلنتـاج :االستخدامات الوسیطة .17

یجارات األراضي المدفوعةعدا تجهیزات العاملین ونقل  العاملین واالشتراك   .ات واالنتماءات وأقساط التأمین وإ
هـي مقـدار مسـاهمة عوامـل اإلنتـاج فـي زیـادة قیمـة المسـتلزمات الداخلـة فـي :)السـوق( القیمة المضافة اإلجمالیـة بسـعر المنـتج .18

  .اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منها االستخدامات الوسیطة  اإلنتاج وتشمل
  .وتشمل رسم اإلنتاج ورسوم التصدیر ورسم الطابع والضرائب الغیر مباشرة األخرى : مباشرةالضرائب الغیر  .19
ألسـعار أو وتشـمل اإلعانـات المسـتلمة لـدعم ا هي عبارة عن كل ماتستلمه الشركة مـن الدولـة كـدعم لنشـاط الشـركة: اإلعانات .20

  .إعانات التصدیر إلطفاء خسائر سابقة أو
+ الضــرائب الغیــر مباشــرة  – )المنـتج( القیمــة المضــافة اإلجمالیـة بســعر الســوق ( وتســاوي: بالكلفـةالقیمـة المضــافة اإلجمالیــة  .21

  .)اإلعانات
  .هي عبارة عن االستهالك السنوي لألصول الثابتة :اإلندثارات السنویة .22
  .ت السنویة وتساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منها اإلندثارا: القیمة المضافة الصافیة بالكلفة .23
لـى الشـركة : صافي التحویالت الجاریة .24 وتشـمل اإلیـرادات التحویلیـة ) عـدا اإلعانـات(هي عبارة عن كافة المبالغ المحولة مـن وإ

  . واالنتماءات وأقساط التأمین ت التحویلیة واألخرى واالشتراكاتواألخرى مطروح منها المصروفا
ویسـاوي القیمـة المضـافة الصـافیة هـو عبـارة عـن عوائـد عوامـل اإلنتـاج التـي سـاهمت فـي نشـاط الشـركة : دخل عوامل اإلنتاج .25

بالكلفة مضاف إلیها ـصافي التحـویالت الجاریـة ویسـاوي أیضـًا مجمـوع الـدخول الموزعـة علـى عوامـل اإلنتـاج التـي تتكـون مـن 
  .لمشتغلین وصافي الربح أو الخسارةت اإیجارات األراضي المدفوعة وتعویضا وصافي صافي الفوائد المدفوعة

ویســاوي  النــاتج عــن نشــاط الشــركة خــالل الســنة هــو عبــارة عــن الفــائض القابــل للتوزیــع أو العجــز: صــافي الــربح أو الخســارة .26
زینـة اإلیرادات الجاریة والتحویلیـة مطـروح منــها المصروفات الجاریـة والتحویلیـة ویـتم توزیعـه إلـى األربـاح المحتجـزة وحصـة الخ

 .وحصة العاملین
وتشـمل الرواتـب واألجـور المدفوعـة  العـاملون فـي الشـركة مقابـل عملهـم  یسـتلمههي عبارة عن العائـد الـذي  :الرواتب واألجور .27

العـاملین ومصـاریف نقـل العـاملین وحصـة المنشـأة مـن صـندوق التقاعـد والمكافآت المختلفة وتجهیزات للعاملین والمخصصات 
  .الخ.. .والضمان االجتماعي

وتسـاوي الفوائـد  هـو عبـارة عـن صـافي العائـد الـذي یسـتلمه المقرضـون مقابـل إقراضـهم أمـوال للشـركة :صافي الفوائد المدفوعـة .28
 .المدفوعة مطروح منها الفوائد المقبوضة 
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ویســـاوي  المبـــالغ المدفوعـــة عـــن إیجـــارات األراضـــي المســـتأجرة صـــافي هـــو عبـــارة عـــن: إیجـــارات األراضـــي المدفوعـــةصـــافي  .29
  . اإلیجارات المدفوعة مطروح منها اإلیجارات المقبوضة

المدفوعــة ومــا فــي  وتشــمل الرواتــب واألجــور هــي عبــارة عــن مجمــوع مایســتلمه العــاملین مــن الشــركة :تعویضــات المشــتغلین .30
  .مضاف إلیها حصة العاملین من صافي الربح حكمها

  .لفة مطروح منه تعویضات المشتغلینویساوي القیمة المضافة الصافیة بالك: فائض العملیات .31

  :تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة إلجمالي القطاع المختلط

حیث تبین تلك المؤشرات انخفاض مساهمة  2018لسنة  المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط) 1(یبین الجدول رقم 
العملیات وذلك نتیجة عدم إصدار المیزانیات العمومیة لمجموعة النشاط الصناعي في القیمة المضافة وصافي الربح وفائض 

 .من الشركات المهمة للنشاط الصناعي وكما تبین الجداول التحلیلیة الالحقة

  2018لسنة  حسب النشاط المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط

)1(جدول رقم    ملیون دینار             

 المجموع % النقل   % التجاري % الصناعي المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 124,502.3 12.0 15,000.0 20.9 26,046.5 67.0 83,455.8 رأس المال المدفوع
 اإلنتاج الكلي بسعر المنتج

  )السوق(
20,908.6 35.0 34,562.7 57.9 4,211.4 7.1 59,682.7 

 40,380.6 0.5 192.8 21.7 8,771.1 77.8 31,416.7 الوسیطة االستخدامات
القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر 

 )السوق( المنتج
-10,508.1 -54.4 25,791.6 133.6 4,018.6 20.8 19,302.1 

 36,702.0 10.3 3,784.2 65.4 24,020.6 24.2 8,897.3 القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة

 13,104.2 10.7 1,402.3 86.8 11,374.4 2.5 327.6 الخسارةصافي الربح أو 

 22,826.8 5.7 1,304.0 48.7 11,126.8 45.5 10,396.0 تعویضات المشتغلین

 9,845.6 13.5 1,325.8 122.1 12,016.9 35.5- 3,497.2- فائض العملیات
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  :المختلط لقطاعل لنشاط الصناعيللمؤشرات المالیة التحلیلیة ا

ســنتي ل ونســب التغیــر الســنوي القطــاع الصــناعي المخــتلطمؤشــرات التحلیــل المــالي لنشــاط ) 1(والشــكل رقــم  )2(الجــدول رقــم  یبــین

  :یأتيما حیث تبین تلك المؤشرات  )2018،  2017(

الوسـیطة إال أنـه الزالـت القیمـة المضـافة اإلجمالیـة بسـعر المنـتج  االستخداماتبالرغم من زیادة اإلنتاج الكلي بسعر المنتج وانخفاض 

الممنوحـة لتلـك الشـركة وعـدم مـنح  اإلعانـاتفي الشركة العراقیة إلنتـاج البـذور وان انخفـاض  اإلیراداتسالبة وهذا ناتج عن انخفاض 

وانخفــاض صــافي الــربح بنســـبة %) 29.0(للشــركات األخــرى أدى إلــى انخفــاض القیمــة المضــافة اإلجمالیــة بالكلفــة بنســبة  إعانــات

)74.2(%  
 

 )2018-2017(المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط الصناعي للقطاع المختلط ونسب التغیر السنوي للمدة 
 ملیون دینار )2(جدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014 المؤشــــــــــــرات
نسب التغیر 

 %السنوي 

 4.4 83,455.8 79,962.5 116,355.8 69,294.6 100,023.0 المال المدفوعرأس 

 13.1 20,908.6 18,494.9 35,927.5 31,146.1 32,720.4 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 30.6- 31,416.7 45296.0 65,514.8 74,869.7 69,026.1 االستخدامات الوسیطه

 60.8 10,508.1- 26,801.1- 29,587.3- 43,723.6- 36,305.7- القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج

 29.0- 8,897.3 12,537.4 9,150.0 10,277.2 15,521.3 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة

 74.2- 327.6 1,269.8 4,831.5- 2,141.0- 8,340.0- صافي الربح أو الخسارة

 10.0 10,396.0 9,450.7 15,844.7 12,138.6 21,234.0 تعویضات المشتغلین

 401.8- 3,497.2- 1,158.8 8,833.1- 3,191.0- 7,326.6- فائض العملیات
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  : لقطاع المختلطلالمؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري 

 لســـنتي ونســـب التغیـــر الســـنوي مؤشـــرات التحلیـــل المـــالي لنشـــاط القطـــاع التجـــاري المخـــتلط) 2(والشـــكل رقـــم  )3(یبـــین الجـــدول رقـــم 
  :أتيما یحیث تبین تلك المؤشرات  )2018- 2017(

الوطنیة لالستثمارات السیاحیة وشركة فنادق عشتار وشركة مدینة الشالالت هناك تحسن في أداء بعض الشركات مثل الشركة 
السیاحیة وشركة الموصل لمدن األلعاب واالستثمارات السیاحیة حیث انعكس هذا التحسن على القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر 

وصافي الربح الذي ارتفع %) 54.9(عت بنسبة والقیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة التي ارتف%) 48.0(المنتج التي ارتفعت بنسبة 
  %)260.1(بنسبة 

فندق بغداد وفندق المنصور لها مثل  اإلجماليوانخفض الناتج المحلي  إیراداتهابرغم التحسن هناك بعض الفنادق انخفضت 
  .وفندق فلسطین وفندق آشور وفندق بابل وفندق السدیر
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)2018-2014(المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط الصناعي للقطاع المختلط للفترة ) 1(شكل  رقم 

القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة صافي الربح أو الخسارة فائض العملیات
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 )2018-2017(ط التجاري للقطاع المختلط ونسب التغیر السنوي للمدة المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشا
 )3(جدول رقم 

     
 ملیون دینار

نسب التغیر  2018 2017 2016 2015 2014 المؤشـــــــــــرات
 %السنوي 

 1.5- 26,046.5 26,446.5 24,206.5 18,857.0 16,627.0 رأس المال المدفوع

 13.1 34,562.7 30,557.2 21,775.2 15,745.9 19,180.4 الكلي بسعر المنتجاالنتاج 

 33.2- 8,771.1 13,132.6 7,856.5 4,382.6 4,373.7 االستخدامات الوسیطه

 48.0 25,791.6 17,424.6 13,918.7 11,363.3 14,806.6 القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج

 54.9 24,020.6 15,510.2 13,244.7 10,780.7 14,689.4 بالكلفةالقیمة المضافة االجمالیة 

 260.1 11,374.4 3,159.1 3,192.7 4,523.0 6,563.1 صافي الربح أو الخسارة

 59.0 11,126.8 6,996.9 6,747.9 4,388.0 6,686.7 تعویضات المشتغلین

 57.8 12,016.9 7,614.2 5,549.8 5,579.5 6,965.5 فائض العملیات

  

  
  :المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل للقطاع المختلط

الســنوي  ونســب التغیــر لنشــاط النقــل واالتصــاالت للقطــاع المخــتلط مؤشــرات التحلیــل المــالي )3(والشــكل رقــم ) 4(یبــین الجــدول رقــم 
  :ما یأتيحیث تبین تلك المؤشرات  )2018-2017(لسنتي

وارتفـع صـافي الـربح بنسـبة %) 34.0(المضافة اإلجمالیة بسـعر المنـتج حیـث ارتفعـت بنسـبة هناك تحسن في نشاط النقل تعكسه القیمة 
)330.2.(% 
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 )2018-2014(المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع  المختلط للفترة )  2(شكل رقم 

بالكلفةاالجمالیةالمضافةالقیمة الخسارةأوالربحصافي العملیاتفائض
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 )2018-2017(المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل للقطاع المختلط ونسب التغیر السنوي للمدة 

 )4(جدول رقم 
     

 ملیون دینار

  
2014 2015 2016 2017 2018 

 نسب التغیر

 % السنوي المؤشـــــــــرات

 0.0 15,000.0 15,000.0 17,340.0 21,100.0 18,540.0 رأس المال المدفوع

 30.3 4,211.4 3,230.9 3,553.8 4,925.5 3,708.9 الكلي بسعر المنتج اإلنتاج

 16.9- 192.8 232.2 354.3 1,330.2 1,379.8 الوسیطةاالستخدامات 

 34.0 4,018.6 2,998.7 3,199.5 3,595.3 2,329.0 بسعر المنتج اإلجمالیةالقیمة المضافة 

 35.4 3,784.2 2,795.7 3,052.0 3,451.9 2,220.2 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة

 330.2 1,402.3 609.1- 627.7- 670.9- 1,925.2- صافي الربح أو الخسارة

 13.3- 1,304.0 1,504.6 1,890.7 2,158.1 2,130.9 تعویضات المشتغلین

 283.8 1,325.8 721.2- 797.1- 524.2- 1,646.0- فائض العملیات
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 السنوات

 )2018-2014(المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط  النقل للقطاع المختلط للفترة ) 3(شكل رقم 

بالكلفةاالجمالیةالمضافةالقیمة الخسارةأوالربحصافي العملیاتفائض


