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 مقدمة
تحيلةة ت ش تحال ميةةة متحميةتويةةة فةةب   عمليةةة تحليليةةم تحمةة حب رةةب عتةة ر  عةةن لالةةير مةةدحمؤش تحتي وةة ش متحم  ةةرتش تحةةمترد أن          

 موليجةة تحو ة ء اةالم فلةر  ةمويةة متحعالقة فيم  تيوهة  ملحةإل طعءة و ةةمر  عةن تحمرمةة تحمة حب حلميةد  تؤقلةة ديةتحعمممية 
  يلتب ي جةة تحملةلايدين مةن اةالم تلةلارتن تي وة ش تقلةة دية عةن تطولة ن متؤلةلادتم ش تحملةيءة معيوة )لوة م حية( تم

متحقيمةةة تحمفةةة فة متحممجةةةمدتش متحمءلمتةةة ش حلميةةد  تؤقلةةةة دية محقو ةةةءة محمجمةةةما تحقءةة ا متلةةةلارتن تعةةة  تحم  ةةةرتش 
يممةن  مة وحية ؤ يممن يةرر  فب أء ر معين مأتؤقلة دية عن تحمفع تحم حب موليجة تحو  ء مع ماليظة أن تحم  رتش تحم 

تحلةب لتةين  تلةلارجو  أرةا تحم  ةرتش رلت تحمللايد  مفب لقريرو د ميلب ي جة تحجهة م تللارتن تحم  رتش ت مم غير ميد
 تحمفع تحم حب حمم ميد  تقلة دية محمجمما تحو  ء متحقء ا.

تحمليقة ته  متحلب لعدر  تحميدتش تؤقلة دية على تالالف أو ةءله   تحم مف شم تحيل ت ش تحال مية متحميةتوية تحعمممية  دلع          
أوهة  لتةين  ألتحمةدر تحمييد حلتي و ش تحم حية تحلب لللادا ألغرت  إجرتو تحدرتل ش تحماللاة مأعةدتد لقة رير تحليليةم تحمة حب 

 .من مم لوة 11/11 فب ملولهب 1/1ل ريخ ت لتدأ تحمرمة تحم حب موليجة تحو  ء االم فلر  ةموية عت ر  عن لوة م حية
تحليليةةم تحمةة حب لقةةع علةةى عةة لل تحجهةة ة تحمرمةةةل حعيةةة و مةةن اةةالم  ةةعتة تحليليةةم تحمةة حب تحل تعةةة حمديريةةة  مهمةةة أن          

لقةما للةإل تح ةعتة تاةةدتر يم ويةة لقة رير لةومية عةن تألو ةءة تؤقلةة دية ممةن فةمن للةإل تألو ةءة  ألتحيلة ت ش تحقمميةة 
حقو ةءة تؤقلةة دية تحماللاةة   ء تحلجة ر  حلقءة ا تحعة ا ملةا إةةدتر عةد  لقة رير لة تقة عةن تحم  ةرتش تحم حيةة تحليليليةة و

   .مرلت تحلقرير رم لمملة حللق رير تحل تقة 1119-1791تفموه  و  ء تحلج ر  حلقء ا تحع ا حلالر  
حلمةةمم علةى أوجة ة مه مهة  ش حلجه ش لتش تحعالقة تحلب للة عد ش متحم  رتمأايرت وأمم أن وممن قد مفقو  فب لقديا تحتي و           

     .تح  ملة حتلدو  تحعةية تؤقلة ديةليقيل تحلومية  إحى
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 د التقرير:أعدا منهجية
بيانات الالزمة ألعداد التقرير الوحيد لمالتي تصدرىا الشركات المصدر  الحسابات الختامية والميزانيات العمومية دتع  

ديوان الرقابة المالية وذات درجة عالية من الدقة والموثوقية . يتم تحميل  قبل فيي بيانات فعمية ومصادق عمييا من
واإليرادات   شركة من خالل استمارتين األولى تتضمن معمومات رقمية عن الموجودات والمطموبات  البيانات المالية لكل

إلى بيانات  اً لنفقات وأستخراج القيمة المضافة والثانية تتضمن أستخراج أىم النسب والمؤشرات لكل شركة استنادوا
مع االشارة إلى إن التقرير ال يتضمن مقارنة مع المالي واألقتصادي آلداء المنشأة. األستمارة األولى ألغراض التقييم

ة من الشركات الميمة عند أعداد التقرير مثل الشركة العامة لتجارة السنوات السابقة بسبب عدم صدور ميزانيات مجموع
 وغيرىا والتي ليا نسبة مساىمة كبيرة في الناتج المحمي االجمالي. لمواد الغذائيةا

 يتم احتساب نفس البيانات والمؤشرات لمجموع النشاط ومجموع القطاع وذلك من خالل المعادالت التالية:  
    ىو عبارة عن عائد الدينار الواحد المدفوع كتعويضات  ر :الدينار من األجو .  مؤشر إنتاجية 1   

 المشتغمين من قيمة اإلنتاج الكمي بسعر المنتج.       
  WP=P/EP                                                                                                           

 :اذ    
      = WP مؤشر إنتاجية الدينار من األجور 

P           = اإلنتاج الكمي بسعر المنتج 
  = EP        تعويضات المشتغمين 

  ىو عبارة عن ما يولده المستثمر في األصول الثابتة من قيمة اإلنتاج الكمي بسعر المنتج. .  إنتاجية رأس المال الثابت : 2
FP=P/FA                                                                                                             
        

 :اذ  
FP         = إنتاجية رأس المال الثابت 

 = P          اإلنتاج الكمي بسعر المنتج 
  = FA       إجمالي الموجودات الثابتة 

  ة عمى اإلبقاء بالتزاماتيا المتداولة عند الطمب.ىي عبارة عن قدرة المنشأ .  نسبة التداول : 3
CR=WC/L                                                                       

  :اذ  
       = CR   نسبة التداول   

        WC  =رأس المال العامل  
L             = المتداولة المطموبات 

النقاد فاي المنشأة عمى اإلبقااء بالتزاماتياا القصايرة األجال مان األصاول الساائمة  ي عبارة عن قدرة :ى.  نسبة السيولة السريعة 4
 .الصندوق ولدى المصارف(
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 :اذ 
   LR=LA/L                       

LR        = نسبة السيولة السريعة 
= LA      السائمة الموجودات  

 = L         المتداولة المطموبات 
ىاو مؤشار يعكاس نسابة الخازين مان صاافي رأس الماال العامال والاذي يعبار  :خزون إلى صاافي رأس الماال العامالالم نسبة. 5

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

 :اذ
WCS  = نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل 
CPS   =  بضاعة مشتراة بغرض البيع مخزون 

 = NWCصافي رأس المال العامل 
.  نسبة عائد االستثمار: ىو مؤشر يعبر عن عائد الدينار الواحاد المساتثمر فاي رأس الماال المساتخدم مان اإلربااق المتحققاة  6

  رة مالك المشروع. الصافية وىو المؤشر يدل عمى كفاءة إدا
RI=(NI/CI)*100%                                                                                                   

 :اذ  
RI        = نسبة عائد االستثمار 

 = NI       صافي الربح أو الخسارة  
= CI         رأس المال المستخدم 

ىااو مؤشاار يبااين حجاام مساااىمة القااروض فااي تموياال المشااروع فارتفاااع النساابة  إلااى مجمااوع الموجااودات : .  نساابة االقتااراض 7
  يعني إن نسبة كبيرة من رأس مال المشروع يمول عن طريق القروض وأن مساىمة رأس مال المالكين قميمة والعكس صحيح. 
AD=(TD/TA)*100%                                                                                                
   

 :اذ  
 = AD       نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 
  = TD       مجموع القروض  

      = TA )مجموع الموجودات  األصول 
ماة المضاافة خاالل فتارة ىاو عباارة عان ماا يولاده اساتثمار ديناار واحاد مان رأس الماال المتااق مان القي .  معامل رأس المال : 8

 زمنية معينة  سنة مالية(.
                                                                                  C=VC/GA                          

 :اذ   
  = C      معامل رأس المال  
  = VC    رأس المال المتاق  
  = GA    ية بالكمفةالقيمة المضافة اإلجمال  
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 ىي عبارة عن مساىمة صافي الربح في تكوين القيمة المضافة بالكمفة..  مساىمة الربح في تكوين القيمة المضافة : 9
AI=NI/NG           

 : اذ
        = AI  مساىمة الربح في تكوين القيمة المضافة 

 = NI         صافي الربح أو الخسارة  
      = NG  بالكمفة ألجماليةالقيمة المضافة 
ىي عبارة عن نسبة تمويل الموجودات بواسطة حقوق  نسبة مساىمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبمية : .11

 المالكين.
                                                           AO=(OE/TA)*100% 

 :اذ
   = AO االستثمارات الحالية والمستقبمية نسبة مساىمة التمويل الذاتي في 

= OE     حق الممكية  
=TA     )مجموع الموجودات  األصول  

:ىو عبارة عن عائد رأس المال المدفوع في المشروع من صافي الربح يب رأس المال من العائد المتحققمعدل نص.11
  المتحقق خالل السنة.

CI=NI/PC                                                                                                
 :اذ

   =CI معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق 
  = NI   صافي الربح أو الخسارة  

   =PC رأس المال المدفوع 
يعني زيادة  زيادة معدل الدوران اذسمع إلى نقد ىو مؤشر يعبر عن عدد مرات تحول المخزون من : وران المخزوند.12

 اإلرباق والعكس صحيح.
                                                        IT=R/ED                                                    

                                                  :اذ  
IT       دوران المخزون = 
R        =ئيسيالر النشاط  اتإيراد 
ED       المدة أخر= مخزون 
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 :تحع ا حلو  ء تحلج رل حلقء اما ريا مم  رتش تحليليم تحم حب    

بّ انًبنكٌٕ يٍ أيٕال عُذ حؤطٛض انشزكت ٚخكٌٕ يٍ رأص انًبل  يبطبْىْٕ عببرة عٍ يمذار  رأس انمال انمذفوع :  .0

 ٍ لبم انخطت ٔانخسٕٚالث انزأطًبنٛت. انًذفٕع يٍ لبم انًُشؤة إظبفت إنٗ رأص انًبل انًذفٕع ي

زخٛبغبث فٙ َٓبٚت انظُت + انفبئط إليخبمٙ يٍ األرببذ انظُٕٚت ٔحشًم ا ْٙ عببرة عٍ كم يب األرباذ انمستدزة: .8

 .انعدش انًخزاكى –انًخزاكى 

َمذٚت  ْٕ عببرة عٍ َظبت يظخمطعت يٍ انفبئط نغزض حٕفٛز طٕٛنت ازتياغي ارتفاع أسعار انموخوداث انثابتت: .3

  كبفٛت الطخبذال انًٕخٕداث انثببخت انمذًٚت بؤخزٖ زذٚثت.

ْٙ عببرة عٍ زمٕق انًبنكٍٛ حدبِ انشزكت ٔحخعًٍ رأص انًبل ٔاألرببذ انًسخدشة ٔازخٛبغٙ ارحفبع  زق انمهكيت: .4

 أطعبر انًٕخٕداث انثببخت .

ٚظخمطع يٍ اإلٚزاداث نًٕاخٓت خظبئز يظخمبهٛت ٔحخعًٍ يخصص انذٌٕٚ  ْٙ كم يب تخصيصاث غويهت األخم: .5

نهًٕظفٍٛ ٔانعًبل  عخٛبدٚتالاحخصٛصبث اإلخبساث  حخصٛصبث بعبعت بطٛئت انسزكت ٔ انًشكٕن فٙ حسصٛهٓب ٔ

  ٔانًببنغ انًظخمطعت يٍ األرببذ نمبء يصبرٚف غٛز يخسممت .

 ظخسك انظذاد نفخزة أكثز يٍ طُت  ْٙ انمزٔض انًظخهًت انخٙ ح قروض غويهت األخم: .6

ْٙ عببرة عٍ زمٕق انعًالء حدبِ انشزكت ٔحخكٌٕ يٍ انذائٌُٕ ٔانمزٔض لصٛزة األخم  انخصوو انمتذاونت: .7

 انخخصٛصبث انمصٛزة األخم ٔأ٘ يطهٕببث أخزٖ لصٛزة األخم . ٔانظسب عهٗ انًكشٕف ٔ

انخٙ حًخهكٓب انشزكت ٔحشًم كهفت األصٕل انثببخت  ْٙ عببرة عٍ انمًٛت انصبفٛت نألصٕل صافي األصول انثابتت: .8

          ٔانُفمبث اإلٚزادٚت انًؤخهت ٔيشزٔعبث حسج انخُفٛذ يطزٔذ يُٓب اإلَذثبراث ٔاألغفبءاث انًخزاكًت .

 ْٕ عببرة عٍ لًٛت انًٕخٕداث انًخشَٛت فٙ َٓبٚت انًذة ٔٚشًم انًظخهشيبث انظهعٛت مخزون أخر انمذة: .9

غزض انبٛع ٔانبعبعت بطزٚك انشسٍ ٔأ٘ يٕخٕداث نٔانبعبعت انًشخزاة  نصُع ٔحبيت انصُعٔانبعبعت حسج ا

 أخزٖ .  ّيخشَٛ

ْٙ عببرة عٍ األصٕل انخٙ حًخهكٓب انشزكت ٔٚكٌٕ حذأنٓب خالل فخزة ألم يٍ طُت  انموخوداث انمتذاونت األخرى: .01

 اث انًبنٛت انمصٛزة األخم .ٔانمزٔض انًًُٕزت انمصٛزة األخم ٔاالطخثًبرٔحخكٌٕ يٍ انًذٌُٕٚ 

ْٙ عببرة عٍ يبحًخهكّ انشزكت يٍ َمذ ٔحخكٌٕ يٍ انُمذٚت فٙ انصُذٔق ٔانسظبببث اندبرٚت  :ئهتانسا انموخوداث .00

 .نذٖ انًصبرف ٔشٛكبث بزطى انخسصٛم

أنت اعخببرْب أصٕل يخذ ٍال ًٚكْٙ عببرة عٍ األصٕل انخٙ نٛظج ببنثببخت ٔفٙ َفض انٕلج  انموخوداث األخرى: .08

 . ألٌ حذأنٓب لذ ٚكٌٕ نفخزة أكثز يٍ طُت يثم اطخثًبراث غٕٚهت األخم ٔلزٔض غٕٚهت األخم

ْٕ عببرة عٍ انًٕخٕداث انًخذأنت انخٙ حظخخذيٓب انشزكت فٙ يًبرطت َشبغٓب ٔٚخكٌٕ يٍ  رأس انمال انعامم: .03

 . يخشٌٔ أخز انًذة ٔانًٕخٕداث انًخذأنت األخزٖ ٔانًٕخٕداث انظبئهت

 .ْٕ عببرة عٍ رأص انًبل انعبيم يطزٔذ يُّ انخصٕو انًخذأنت ي رأس انمال انعامم:صاف  .04

ْٕ عببرة عٍ رأص انًبل انذ٘ حظخخذيّ انشزكت فٙ يًبرطت َشبغٓب ٔٚخكٌٕ يٍ صبفٙ  :رأس انمال انمستخذو .05

 انًٕخٕداث انثببخت ٔصبفٙ رأص انًبل انعبيم ٔانًٕخٕداث األخزٖ .

ٔحخعًٍ انًٕخٕداث انثببخت ٔانُفمبث اإلٚزادٚت انًؤخهت ٔانًشزٔعبث  نهسىت انسابقت: إخماني انموخوداث انثابتت .06

 حسج انخُفٛذ نهظُت انظببمت.

ٔٚخعًٍ بعبعت حسج انصُع ٔحبيت انصُع  ْٕ عببرة عٍ انًٕخٕداث انًخشَٛت فٙ بذاٚت انظُت مخزون أول انمذة: .07

 ٔانًٕخٕداث انًخشَٛت األخزٖ فٙ بذاٚت انظُت. 

بًب فٛٓب لًٛت انًبٛعبث ٔانخغٛز فٙ يخشٌٔ اإلَخبج انظهعٙ نهشزكت ٔٚشًم إٚزاداث انُشبغ  :يانىشاغ انرئيسإيراداث  .08

 انخبو َٔصف انخبو.
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ْٙ عببرة عٍ صبفٙ أٚزاد انُشبغ انخدبر٘ نهشزكت ٔحشًم يبٛعبث بعبعت يشخزاة  إيراداث انىشاغ انتداري: .99

 انبٛع إظبفت إنٗ انعًٕنت انًظخهًت ٔاإلٚزاداث انًخُٕعت . غزضنغزض انبٛع يطزٔذ يُٓب كهفت بعبعت يشخزاة ن

 .ٔحشًم إٚزاداث األَشطت انًخخهفت عذا انُشبغ انزئٛض ٔانخدبر٘ اإليراداث األخرى: .81

ْٕ عببرة عٍ انمًٛت انظٕلٛت إلَخبج انشزكت ٔٚشًم إٚزاداث انُشبغ انزئٛض ٔإٚزاداث  اإلوتاج انكهي بسعر انمىتح: .80

 .ٚزاداث األخزٖانُشبغ انخدبر٘ ٔاإل

ْٙ عببرة عٍ كهفت انظهع ٔانخذيبث انذاخهت فٙ اإلَخبج ٔحشًم يظخهشيبث اإلَخبج انظهعٛت  االستخذاماث انوسيطت: .88

انعبيهٍٛ ٔاالشخزاكبث ٔاالَخًبءاث ٔألظبغ انخؤيٍٛ ٔإٚدبراث األراظٙ  خذيٛت عذا حدٓٛشاث انعبيهٍٛ َٔممٔان

 .انًذفٕعت

ْٙ يمذار يظبًْت عٕايم اإلَخبج فٙ سٚبدة لًٛت انًظخهشيبث انذاخهت فٙ  عر انمىتح:بس تانقيمت انمعافت اإلخماني .32

 اإلَخبج ٔحشًم اإلَخبج انكهٙ بظعز انًُخح يطزٔذ يُٓب االطخخذايبث انٕطٛطت.

 ٔحشًم انعزائب ٔانزطٕو عهٗ اإلَخبج ٔظزٚبت انعمبر انًذفٕعت. انعرائب انغير مباشرة: .84

كذعى نُشبغ انشزكت ٔحشًم اإلعبَبث  أٔ أ٘ خٓت أخزٖ حظخهًّ انشزكت يٍ انذٔنت ْٙ عببرة عٍ كم يب اإلعاواث: .85

 .ٔانًُر انخًٕٚهٛت انًظخهًت نذعى األطعبر أٔ إلغفبء خظبئز طببمت أٔ إعبَبث انخصذٚز

 َخبجْٙ يمذار يظبًْت عٕايم اإلَخبج فٙ سٚبدة لًٛت انًظخهشيبث انذاخهت فٙ اإل بانكهفت: تانقيمت انمعافت اإلخماني .86

 انعزائب انغٛز يببشزة -بظعز انظٕق تٔحظبٔ٘ انمًٛت انًعبفت اإلخًبنٛ يمًٛت بؤطعبر كهفت عٕايم اإلَخبج

 +اإلعبَبث.

 طخٓالن انظُٕ٘ نزأص انًبل انثببج.إلٔٚشًم يمذار ا اإلوذثاراث انسىويت: .87

 .تانظُٕٚ اإلَذاراثٔذ يُٓب ٔحظبٔ٘ انمًٛت انًعبفت اإلخًبنٛت ببنكهفت يطز انقيمت انمعافت انصافيت بانكهفت: .88

( ٔحشًم انًظخهًت ْٙ عببرة عٍ كبفت انًببنغ انًسٕنت يٍ ٔإنٗ انشزكت )عذا اإلعبَبث صافي انتسويالث انداريت: .39

اإلٚزاداث انخسٕٚهٛت ٔاألخزٖ يطزٔذ يُٓب انًصزٔفبث انخسٕٚهٛت ٔاألخزٖ ٔاالشخزاكبث ٔاالَخًبءاث ٔألظبغ 

 انخؤيٍٛ. 

ْٕ عببرة عٍ عٕائذ عٕايم اإلَخبج انخٙ طبًْج فٙ َشبغ انشزكت ٔٚظبٔ٘ انمًٛت انًعبفت  دخم عوامم اإلوتاج: .31

انصبفٛت ببنكهفت يعبف إنٛٓب صبفٙ انخسٕٚالث اندبرٚت ٔٚظبٔ٘ أٚعبً يدًٕع انذخٕل انًٕسعت عهٗ عٕايم اإلَخبج 

ث انًشخغهٍٛ ٔصبفٙ انزبر انخٙ حخكٌٕ يٍ صبفٙ انفٕائذ انًذفٕعت ٔصبفٙ إٚدبراث األراظٙ انًذفٕعت ٔحعٕٚعب

 .أٔ انخظبرة

ْٕ عببرة عٍ انفبئط انمببم نهخٕسٚع أٔ انعدش انُبحح عٍ َشبغ انشزكت خالل انظُت  صافي انربر أو انخسارة: .30

ٔٚظبٔ٘ اإلٚزاداث اندبرٚت ٔانخسٕٚهٛـت يطـزٔذ يُــٓب انًصزٔفبث اندبرٚت ٔانخسٕٚهٛت ٔٚخى حٕسٚعّ إنٗ األرببذ 

 .شُٚت ٔزصت انعبيهٍٛانًسخدشة ٔزصت انخ

ْٙ عببرة عٍ انعبئذ انذ٘ ٚظخهًّ انعبيهٌٕ فٙ انشزكت يمببم عًهٓى  ٔحشًم انزٔاحب ٔاألخٕر  انرواتب واألخور: .38

انًذفٕعت نهعبيهٍٛ ٔانًخصصبث ٔانًكبفآث انًخخهفت ٔحدٓٛشاث انعبيهٍٛ ٔيصبرٚف َمم انعبيهٍٛ ٔزصت انًُشؤة 

 ... انخ.يٍ صُذٔق انخمبعذ ٔانعًبٌ االخخًبعٙ

ْٕ عببرة عٍ صبفٙ انعبئذ انذ٘ ٚظخهًّ انًمزظٌٕ يمببم إلزاظٓى أيٕال نهشزكت  عت:ونفوائذ انمذفاصافي  .33

 .ٔحظبٔ٘ انفٕائذ انًذفٕعت يطزٔذ يُٓب انفٕائذ انًمبٕظت

ْٕ عببرة عٍ صبفٙ انًببنغ انًذفٕعت عٍ إٚدبراث األراظٙ انًظخؤخزة   صافي إيداراث األراظي انمذفوعت: .34

 .٘ اإلٚدبراث انًذفٕعت يطزٔذ يُٓب اإلٚدبراث انًمبٕظتٔٚظبٔ

ٚظخهًّ انعبيهٍٛ يٍ انشزكت ٔحشًم انزٔاحب ٔاألخٕر انًذفٕعت ٔيب  ْٙ عببرة عٍ يدًٕع يب تعويعاث انمشتغهيه: .35

 .فٙ زكًٓب يعبف إنٛٓب زصت انعبيهٍٛ يٍ صبفٙ انزبر

 .يُٓب حعٕٚعبث انًشخغهٍٛ ٔٚظبٔ٘ صبفٙ انمًٛت انًعبفت ببنكهفت يطزٔذ فائط انعمهياث: .13
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 :2018حلوة  تحع ا حلو  ء تحلج رل حلقء اليليم تحم  رتش تحم حية متؤقلة دية 
 :  وكما يمي 2018لسنة والشكل البياني مؤشرات التحميل المالي إلجمالي نشاط القطاع التجاري العام  تياآليبين الجدول  

 .وبدون تغير 8108 لسنة ( مميار دينار01.9 رأس المال المدفوع  بمغ رأس المال المدفوع: .0
وأن سبب االرتفاع ىو  8108لسنة  %(548.6  بنسبة  منتجاإلنتاج الكمي بسعر ال أرتفع: منتجاإلنتاج الكمي بسعر ال .8

     .زيادة إيرادات شركة توزيع المنتجات النفطية
 .8108 لسنة (%2.8  بنسبة االستخدامات الوسيطة ارتفعت :االستخدامات الوسيطة .3
 لسنة (%162.3 بنسبة  بسعر المنتجالقيمة المضافة اإلجمالية  ارتفعت:  بسعر المنتج القيمة المضافة اإلجمالية .4

القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج تساوي اإلنتاج الكمي بسعر  اذبسبب زيادة اإلنتاج الكمي بسعر المنتج   2018
 .الوسيطة االستخداماتالمنتج مطروق منو 

 .8108%( لسنة 8.8اإلعانات: انخفضت اإلعانات الممنوحة لمشركات بنسبة   .5
     .2018 لسنة (%87.6  بنسبة القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة ارتفعت :لقيمة المضافة اإلجمالية بالكمفةا .6
 .8108 لسنة (%38.9  بنسبة صافي الربح أرتفع :الخسارة الربح أو صافي .7

 .8108 لسنة( %4.7  بنسبة تعويضات المشتغمين تفعتار تعويضات المشتغمين:  .8
 .8108 لسنة %(39.3  بنسبة فائض العممياتأرتفع  فائض العمميات: .9

 
 

 (2012-2012تحم  رتش تحم حية تحليليلية حلو  ء تحلج رل حلقء ا تحع ا حلمد )
     (1جدمم)

 

 ديو ر مليمن

لغير ولب تح 2018 2017 2016 2015 2014 تحم  ةةةةةةةةرتش
 تحلومل %

 0.0 10993.8 10993.8 10993.8 9428.8 6760.0 رأس تحم م تحمدفما
 542.6 1071758.8 166790.6 184697.1 2424169.3 2486233.9- تؤول ن تحملب تلعر تحمولج

 2.8 732136.1 712250.8 649182.7 432138.7 226015.8 تؤللادتم ش تحمليءة
 162.3 339622.6 545460.2- 464485.6- 1992030.6 2712249.7- تحمولج  حية تلعرتحقيمة تحمف فة تؤجم

 2.2- 3391984.4 3469044.2 3252360.4 0.0 1.2 تؤع و ش
 27.6 3731607.0 2923584.0 2787874.8 1992030.6 2712248.5- تحقيمة تحمف فة تؤجم حية ت حملاة

 38.9 3554046.6 2559085.5 2038914.4 1910810.3 38228.3- ة فب تحرتح أم تحال ر 
 4.7 845142.3 807404.0 681615.9 52553.2 207331.4 لعميف ش تحم لغلين

 39.3 2746048.2 1971269.8 1055322.2 1349083.4 2929360.3- ف ئ  تحعملي ش
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