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 :مقدمة
عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية  يأن عممية التحميل المالي ه 

والميزانية العمومية والعالقة فيما بينها وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي لموحدة االقتصادية ونتيجة النشاط 
اجة المستفيدين من خالل استخراج بيانات اقتصادية محددة عن خالل فترة زمنية معينة )سنة مالية( بما يمبي ح

اإلنتاج واالستخدامات الوسيطة والقيمة المضافة والموجودات والمطموبات لموحدة االقتصادية ولألنشطة ولمجموع 
واستخراج بعض المؤشرات االقتصادية عن الوضع المالي ونتيجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات   القطاع
نما يمكن أستخرج المؤشرات بشكل غير محدود وحسب حاجة الجهة المال ية اليمكن حصرها في أطار معين وا 

أهم المؤشرات التي تبين الوضع المالي لكل وحدة اقتصادية ولمجموع  استخرجناالمستفيدة وفي تقريرنا هذا 
 .النشاط

ا والتي تعدها الوحدات االقتصادية تعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية والكشوفات الممحقة به
اختالف أنشطتها المصدر الوحيد لمبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختمفة وأعداد   عمى

تقارير التحميل المالي حيث أنها تبيين المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية عبارة عن سنة مالية تبدأ 
 من كل سنة. 11/11في  وتنتهي 1/1بتاريخ 

أن مهمة التحميل المالي تقع عمى عاتق الجهاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحميل المالي التابعة لمديرية 
الحسابات القومية حيث تقوم تمك الشعبة بإصدار سبعة تقارير سنوية عن األنشطة االقتصادية ومن ضمنها 

م إصدار عدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحميمية لألنشطة وت نشاط الصناعة التحويمية لمقطاع العام
وهذا التقرير هو تكممة  1118 -1791لمفترة  نشاط الصناعة التحويمية لمقطاع العاماالقتصادية المختمفة بضمنها 

 . النشاطلمتقارير السابقة عن 

ات ذات العالقة التي تساعد عمى إنجاز مهامها وأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم البيانات والمؤشرات لمجه
 بما يساعد عمى تحقيق التنمية االقتصادية الشاممة لبمدنا العزيز .
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 :منهجية أعداد التقرير
عداد المصدر الوحيد لمبيانات الالزمة إل لشركاتتعتبر الحسابات الختامية و الميزانيات العمومية التي تصدرها ا

 بيانات فعمية و مصادق عميها من قبل ديوان الرقابة المالية و ذات درجة عالية من الدقة والموثوقية. فهي التقرير
يتم تحميل البيانات المالية لكل مديرية من خالل استمارتين األولى تتضمن معمومات رقمية عن الموجودات 

لثانية تتضمن معمومات رقمية لكل مديرية والمطموبات و اإليرادات و النفقات و استخراج القيمة المضافة و ا
  .استنادا إلى بيانات االستمارة األولى إلغراض التقييم المالي و االقتصادي ألداء المنشاة

 

 مؤشر إنتاجية الدينار من األجور: .  1
                                       WP=P/EP 

 حيث أن 
     WP ر=  مؤشر إنتاجية الدينار من األجو 

  =  P        اإلنتاج الكمي بسعر المنتج  

   =  EP     تعويضات المشتغمين 
 .  إنتاجية رأس المال الثابت :1

FP=P/FA 
 حيث أن      

  = FP      إنتاجية رأس المال الثابت  

=  P         اإلنتاج الكمي بسعر المنتج  

  = FA     إجمالي الموجودات الثابتة  
 ول :.   نسبة التدا3

                     CR=WC/L             
 حيث أن     
       CR =  نسبة التداول 

  =  WC    رأس المال العامل  

   = L        المطموبات المتداولة 
 .   نسبة السيولة السريعة :4

LR=LA/L 
 حيث أن     
      LR    =نسبة السيولة السريعة 

= LA         مةالموجودات السائ  

   = L         المطموبات السائمة  
 .   نسبة عائد االستثمار: 5

RI=(NI/CI)*100% 
 حيث أن     
   RI    =  نسبة عائد االستثمار 

  =  NI     صافي الربح أو الخسارة  

   = CI     رأس المال المستخدم 
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 .   نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات :6
  AD=(TD/TA)*100%        

 حيث أن     
     AD  =  نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 

=  TD       مجموع القروض الطويمة األجل  

  =  TA      مجموع الموجودات 
 .   معامل رأس المال :7 

C=VC/GA 
 حيث أن      
      C    = معامل رأس المال 

   = VC       رأس المال المتاح  

  = GA        المضافة بالكمفةالقيمة 
 .   مساهمة الربح في تكوين القيمة المضافة: 8

AT=NI/NA 
 حيث أن      
      AT = مساهمة الربح في تكوين القيمة المضافة 

= NI        صافي الربح أو الخسارة  

NA       = القيمة المضافة الصافية بالكمفة 
 حالية والمستقبمية :.   نسبة مساهمة التمويل الذاتي في االستثمارات ال9

           AO=(OE/TA)*100%  
 حيث أن      
     AO = نسبة مساهمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبمية 

 = OE      حقوق الممكية 

      = TAمجموع الموجودات 
 .   معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق :20

                                                                                               CI=NI/PC    
 حيث أن 

       CI =  معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق 

       =  NI صافي الربح أو الخسارة 

     PC    =  عرأس المال المدفو
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  ية القطاع العام:مفاهيم ومؤشرات التحليل المالي لنشاط الصناعة التحويل 
هو عبارة عن مقدار مايساهم به الماالكون مان أماوال عناد تأسايس الشاركة يتكاون مان رأس  رأس المال المدفوع : .1

 المال المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحويالت الرأسمالية . 

ألرباااح الساانوية وتشاامل االحتياطااات فااي نهايااة الساانة   هااي عبااارة عاان كاال مااامتبقي ماان ا األرباااح المحتجاازة: .2
 العجز المتراكم . –الفائض المتراكم 

هااو عبااارة عاان نساابة مسااتقطعة ماان الفااائض لغاارض تااوفير ساايولة  احتياااطي ارتفاااع أ ااعار الموجااودات ال ابتااة: .3
 نقدية كافية الستبدال الموجودات الثابتة القديمة بأخرى حديثة . 

رة عاان حقااوق المااالكين تجااا  الشااركة وتتضاامن رأس المااال واألرباااح المحتجاازة واحتياااطي هااي عبااا حااا الملةيااة: .4
 ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة .

هاااي كااال مايساااتقطع مااان اإليااارادات لمواجهاااة خساااائر مساااتقبمية وتتضااامن مخصااا   تخصيصاااات طويلاااة األجااال: .5
اإلجازات االعتيادياة لمماوظفين الديون المشكوك في تحصيمها وتخصيصات بضاعة بطيئة الحركة وتخصيصات 

  والعمال والمبالغ المستقطعة من األرباح لقاء مصاريف غير متحققة .
 هي القروض المستممة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة   قروض طويلة األجل: .6

األجاال هااي عبااارة عاان حقااوق العمااالء تجااا  الشااركة وتتكااون ماان الاادائنون والقااروض قصاايرة  الخصااوم المتداولااة: .7
 والسحب عمى المكشوف والتخصيصات القصيرة األجل وأي مطموبات أخرى قصيرة األجل .

هااي عبااارة عاان القيمااة الصااافية لألصااول التااي تمتمكهااا الشااركة وتشاامل كمفااة األصااول  صااافي األصااول ال ابتااة: .8
          طفاءات المتراكمة .الثابتة والنفقات اإليرادية المؤجمة ومشروعات تحت التنفيذ مطروح منها اإلندثارات واأل

هاو عباارة عان قيماة الموجاودات المخزنياة فاي نهاياة المادة ويشامل المساتمزمات السامعية  مخزون أخر المدة: .9
والبضااااعة تحااات الصااانع وتاماااة الصااانع والبضااااعة المشاااتراة بغااارض البياااع والبضااااعة بطرياااق الشاااحن وأي 

  .موجودات مخزنيه أخرى
هاي عباارة عان األصاول التاي تمتمكهاا الشاركة ويكاون تاداولها خاالل فتارة أقال مان  الموجودات المتداولة األخار:: .11

 والقروض الممنوحة القصيرة األجل واالستثمارات المالية القصيرة األجل .سنة وتتكون من المدينون 
هااي عبااارة عاان ماتمتمكااه الشااركة ماان نقااد وتتكااون ماان النقديااة فااي الصااندوق والحسااابات  الموجااودات ال ااا لة: .11

 .جارية لدى المصارف وشيكات برسم التحصيلال
هااي عبااارة عاان األصااول التااي ليساات بالثابتااة وفااي نفااس الوقاات اليمكاان اعتبارهااا أصااول  الموجااودات األخاار:: .12

 . متداولة ألن تداولها قد يكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طويمة األجل وقروض طويمة األجل
جودات المتداولة التي تساتخدمها الشاركة فاي ممارساة نشااطها ويتكاون مان هو عبارة عن المو  رأس المال العامل: .13

 مخزون أخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائمة .
 هو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولة صافي رأس المال العامل:  .14
تستخدمه الشركة في ممارسة نشاطها ويتكاون مان صاافي هو عبارة عن رأس المال الذي  :رأس المال الم تخدم .15

 الموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .
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وتتضمن الموجودات الثابتاة والنفقاات اإليرادياة المؤجماة والمشاروعات  إجمالي الموجودات ال ابتة لل نة ال ابقة: .26
 تحت التنفيذ لمسنة السابقة.

ويتضامن بضااعة تحات الصانع وتاماة  و عباارة عان الموجاودات المخزنياة فاي بداياة السانةها مخزون أول المادة: .27
 الصنع والموجودات المخزنية األخرى في بداية السنة. 

بما فيها قيماة المبيعاات والتغيار    فاي مخازون السمعي لمشركة ويشمل إيرادات النشاط  إيرادات النشاط الر ي ي: .28
 اإلنتاج التام ونصف التام.

هااي عبااارة عاان صااافي أيااراد النشاااط التجاااري لمشااركة وتشاامل مبيعااات بضاااعة مشااتراة  دات النشاااط التجااار :إياارا .91
 بغرض البيع مطروح منها كمفة بضاعة مشتراة بغرض البيع إضافة إلى العمولة المستممة واإليرادات المتنوعة .

 . سي والتجاريوتشمل إيرادات األنشطة المختمفة عدا النشاط الرئي اإليرادات األخر:: .10
هااو عبااارة عاان القيمااة السااوقية إلنتاااج الشااركة ويشاامل إياارادات النشاااط الرئيسااي  اإلنتاااج الةلااي ب ااعر المناات : .12

يرادات النشاط التجاري واإليرادات األخرى   .وا 

هااي عبااارة عاان كمفااة الساامع والخاادمات الداخمااة فااي اإلنتاااج وتشاامل مسااتمزمات اإلنتاااج  اال ااتخدامات الو اايطة: .11
يجاااارات السااامعي ة والخدمياااة عااادا تجهيااازات العااااممين ونقااال  العااااممين واالشاااتراكات واالنتمااااءات وأقسااااط التاااأمين وا 

  .األراضي المدفوعة

هي مقدار مساهمة عوامل اإلنتااج فاي زياادة قيماة المساتمزمات الداخماة  القيمة المضافة اإلجمالي ب عر المنت : .32
 مطروح منها االستخدامات الوسيطة . في اإلنتاج وتشمل اإلنتاج الكمي بسعر المنتج

 وتشمل الضرائب والرسوم عمى اإلنتاج وضريبة العقار المدفوعة. الضرا ب الغير مباشرة: .14
هي عبارة عن كل ماتستممه الشركة من الدولة كادعم لنشااط الشاركة وتشامل اإلعاناات المساتممة لادعم  اإلعانات: .15

 .ديراألسعار أو إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التص
هاي مقادار مسااهمة عوامال اإلنتااج فاي زياادة قيماة المساتمزمات الداخماة فاي  القيماة المضاافة اإلجماالي بالةلفاة: .16

الضاارائب الغياار -وتساااوي القيمااة المضااافة اإلجمااالي بسااعر السااوق مقيمااة بأسااعار كمفااة عواماال اإلنتاااج اإلنتاااج
 مباشرة اإلعانات.

 ك السنوي لرأس المال الثابت .ويشمل مقدار االستهال اإلند ارات ال نوية: .17

 السنوي. اإلندثاراتالقيمة المضافة الصافية بالكمفة: وتساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة مطروح منها  .18
لااى الشاااركة )عاادا اإلعانااات( وتشااامل  صااافي التحااويلت الجارياااة: .31 هااي عباااارة عاان كافااة المبااالغ المحولاااة ماان وا 

وح منهاااا المصاااروفات التحويمياااة واألخااارى واالشاااتراكات واالنتمااااءات وأقسااااط اإليااارادات التحويمياااة واألخااارى مطااار 
 التأمين . 

هاااو عباااارة عااان عوائاااد عوامااال اإلنتااااج التاااي سااااهمت فاااي نشااااط الشاااركة ويسااااوي القيماااة  دخااال عوامااال اإلنتااااج: .30
وزعاة عماى المضافة الصافية بالكمفاة مضااف إليهاا صاافي التحاويالت الجارياة ويسااوي أيضاًا مجماوع الادخول الم

عواماااال اإلنتاااااج التااااي تتكااااون ماااان صااااافي الفوائااااد المدفوعااااة وصااااافي إيجااااارات األراضااااي المدفوعااااة وتعويضااااات 
 .المشتغمين وصافي الربح أو الخسارة

هو عبارة عن الفائض القابل لمتوزيع أو العجاز النااتج عان نشااط الشاركة خاالل السانة  صافي الربح أو الخ ارة: .32
والتحويميااااة مطاااروح منااااها المصاااروفات الجاريااة والتحويميااة وياااتم توزيعااه إلااى األربااااح  ويساااوي اإلياارادات الجاريااة

 المحتجزة وحصة الخزينة وحصة العاممين
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تممه العااااممون فاااي الشاااركة مقابااال عممهااام  وتشااامل الرواتاااب هاااي عباااارة عااان العائاااد الاااذي يسااا الرواتاااب واألجاااور: .32
المختمفاااة وتجهيااازات العااااممين ومصااااريف نقااال العااااممين واألجاااور المدفوعاااة لمعااااممين والمخصصاااات والمكافااا ت 
 .. الخ ..وحصة المنشأة من صندوق التقاعد والضمان االجتماعي

هااو عبااارة عاان صااافي العائااد الااذي يسااتممه المقرضااون مقاباال إقراضااهم أمااوال لمشااركة  :عااةو لفوا ااد المدفاصااافي  .33
 .وتساوي الفوائد المدفوعة مطروح منها الفوائد المقبوضة

هاو عباارة عان صاافي المباالغ المدفوعاة عان إيجاارات األراضاي المساتأجرة   إيجارات األراضاي المدفوعاة:ي صاف .34
 .ويساوي اإليجارات المدفوعة مطروح منها اإليجارات المقبوضة

هي عبارة عن مجماوع مايساتممه العااممين مان الشاركة وتشامل الرواتاب واألجاور المدفوعاة  تعويضات المشتغلين: .35
 .ا مضاف إليها حصة العاممين من صافي الربحوما في حكمه

 . ويساوي صافي القيمة المضافة بالكمفة مطروح منها تعويضات المشتغمين فا ض العمليات: .63
 

  1117أوال: المؤشرات المالية التحليلية إلجمالي  نشاط الصناعة التحويلية للقطاع العام ل نة 
القيماة  فاي الاى الزياادة تشايروالتاي  إلجماالي نشااط الصاناعة التحويمياة المااليالتحميال ( مؤشرات 2يبين الجدول رقم )   

اال أن هناك انخفاض في صافي الربح  المنتجادة الحاصمة في االنتاج الكمي بسعر يبالكمفة بسبب الز  ةاإلجمالي المضافة
 نتيجة زيادة تعويضات المشتغمين وزيادة اإلندثارات السنوية.

 (5102-5102ة ألجمالي نشاط الصناعة التحويلية للقطاع العام للمدة )المؤشرات المالية التحليلي

   (1جدول رقم )
    

 مليون دينار

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشاااااااااااارات
نسب التغير 
 السنوي%

 45.3 128464.6 88384.8 126272.5 70005.6 123947.7 رأس المال المدفوع

 16.7 3965236.88 3398840.3 2978710.6 1566065.2 2719115.5  االنتاج الةلي ب عر المنت

 23.2 2100908.95 1705559.9 1499877.0 1049818.0 1667837.5 هالو يطاال تخدامات 

 10.1 1864328.13 1693280.4 1478833.6 516247.2 1051278.0 ب عر المنت   القيمة المضافة االجمالية

 1.3 2775101.49 2740479.5 2554713.6 1143334.8 1054006.1 بالةلفة القيمة المضافة االجمالية 

 1.9- 1402199.47 1429110.5 1506942.8 202138.8 172837.8- صافي الربح أو الخ ارة

 4.7 1519981.35 1451446.8 1354855.0 1009192.6 1244306.3 تعويضات المشتغلين

 0.9 1073106.55 1063570.4 1059520.8 57260.5 330542.1- فا ض العمليات
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 1117 انيا: المؤشرات المالية التحليلية لنشاط صناعة المنتجات الغذا ية المصنعة والمشروبات والتبغ ل نة 
 جات الغذائية المصنعة والمشروبات( مؤشرات التحميل المالي إلجمالي نشاط صناعة المنتو 2( والشكل )1يبين جدول )  

وأن  انخفاض القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج حيث تشير مؤشرات التحميل الى( 1029 – 1028والتبغ لسنتي )
االعانات أن اال  كمفة مشتريات بضاعة بغرض البيع لشركة ما بين النهرين العامة لمبذورجاء نتيجة زيادة  االنخفاض

 وتحقيق الربح. ة المضافة االجمالية بالكمفةلقيمادى الى زيادة في ا لتمك الشركةالممنوحة من قبل وزارة المالية 

صناعة المنتجات الغذائية المصنعة والمشروبات والتبغ ونسب التغير السنوي لسنتي  تحليل نشاط
(8102-8102) 

 (2جدول رقم )
     

 مليون دينار

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشــــــــــــرات
نسب التغير 
 السنوي %

 460.4 64232.3 11461.6 48014.6 2005.7 39471.8 وعرأس المال المدف

 43.3 85524.834 59681.1 47935.6 45173.0 8221.1 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 62.4 167850.76 103375.2 83815.1 72618.0 6918.0 االستخدامات الوسيطه

 88.4- 82325.927- 43694.1- 35879.5- 27445.0- 1303.1 القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج

 116.6 73218.032 33802 102322.1 32434.2 1303.1 القيمة المضافة االجمالية بالكلفة

 253.4 42723.6 12090.1 128927.7 30218.4 2740.2- صافي الربح أو الخسارة

 10.7 99151.545 89568.0 100653.2 13664.7 37534.3 تعويضات المشتغلين

 45.9 34777.814- 64283.8- 5913.1- 15690.9 36674.9 فائض العمليات
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مقارنة المؤشرات المالية التحليلية لنشاط صناعة المنتجات الغذائية المصنعة     شكل رقم 
      -      والمشروبات والتبغ للسنوات 

 فائض العمليات صافي الربح أو الخسارة القيمة المضافة االجمالية بالكلفة
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 :1117ل نة  الورا والمنتجات الورقية والطباعة والنشر: المؤشرات المالية التحليلية لنشاط صناعة ل ا   ا 
لمنتجااات الورقيااة والطباعااة الااورا وا( مؤشاارات التحلياال المااالي إلجمااالي نشاااط صااناعة 1( والشااةل )1يبااين جاادول )  

القيمة المضافة االجمالية ب عر المنت  نتيجة  زيادة( حيث تشير مؤشرات التحليل الى 1117 – 1118ل نتي ) والنشر
علما أن النشااط يشامل فقاط دار الشاؤون ال قافياة  صافي الخ ارة اال أنه بالرغم من ذلك هناك زيادة في اإلنتاج زيادة 
 .العامة

صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر ونسب التغير السنوي لسنتي  تحليل نشاط
(8102-8102) 

 (3جدول رقم )
     

 مليون دينار

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشــــــــــــرات
نسب التغير 
 السنوي %

 0.0 15 15 15 15.0 1207.5 رأس المال المدفوع

 306.9 348.748 85.7 520.9 221.4 444.0 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 8.0- 310.788 337.9 542.3 524.4 831.0 االستخدامات الوسيطه

 115.1 37.96 252.2- 21.4- 303.0- 387.0- القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج

 115.1 37.96 252.2- 2439.1 2217.1 2533.7 القيمة المضافة االجمالية بالكلفة

 4667 796.629- 543.2- 559.2- 971.2- 36994.1- أو الخسارةصافي الربح 

 2.3- 2341.607 2396.7 2542.7 2539.4 38908.5 تعويضات المشتغلين

 14.1 2657.338- 3091.9- 637.4- 948.7- 37138.3- فائض العمليات
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 :1117ها ل نة المؤشرات المالية التحليلية لنشاط الصناعات الةيمياوية ومنتوجات: رابعا   
  ( مؤشارات التحميال إلجماالي نشااط الصاناعات الكيمياوياة ومنتوجاتهاا حياث تشاير 3( والشاكل رقام )4يبين الجدول رقام )   

المؤشرات الى الزيادة في القيماة المضاافة االجمالياة بساعر الكمفاة بسابب الزياادة فاي القيماة المضاافة االجمالياة بساعر المناتج تمك 
لاابعض  تعويضااات المشااتغميناالرتفاااع الحاصاال فااي فااأن ذلااك سااببه فااائض العمميااات  انخفاااض صااافي الااربح وإلااى  امااا بالنساابة
 .الشركات

 (8102 - 8102الصناعات الكيمياوية ومنتوجاتها ونسب التغير السنوي لسنتي ) تحليل نشاط  
 (4جدول رقم )

     
 مليون دينار

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشــــــــــــرات
نسب التغير 
 السنوي %

 0.0 16963.5 16963.5 16143.1 15675.0 23699.5 رأس المال المدفوع

 16.1 3699567.6 3187125.1 2788313.7 1346829.4 2406346.9 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 19.9 1801562.8 1502136.8 1343504.3 889971.2 1438538.6 االستخدامات الوسيطه

 فة االجمالية بسعرالقيمة المضا
 المنتج 

967808.3 456858.2 1444809.4 1684988.3 1898004.9 12.6 

 3.1 2528351.9 2451523.2 2126542.2 904046.3 967649.2 القيمة المضافة االجمالية بالكلفة

 2.1- 1351712.5 1380323.5 1172727.5 253062.0 209511.9 صافي الربح أو الخسارة

 6.9 1256982.1 1176237.0 1001769.3 708143.5 696460.5 لينتعويضات المشتغ

 1.9- 1119082.6 1140929.3 1012926 145521.7 175069.5 فائض العمليات
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 :1117المؤشرات المالية التحليلية لنشاط صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمةا ن والمعدات ل نة : خام ا  
إلجماااالي نشااااط صاااناعة المنتوجاااات المعدنياااة المصااانعة والمكاااائن الماااالي ( مؤشااارات التحميااال 4كل رقااام)( والشااا5يباااين الجااادول رقااام )

ويعاود  انخفاض القيمة المضافة االجمالية بالكمفة بسبب انخفاض القيماة المضاافة االجمالياة بساعر المناتج والمعدات والتي تشير الى 
بسابب االعاناات المقدماة مان قبال  ال أن االرتفااع الحاصال فاي صاافي الاربحا االيارادات بنسابة أكبار مانالسبب زياادة فاي المصارفات 

 .وزارة المالية لمشركات

صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن والمعدات ونسب التغير السنوي لسنتي  تحليل نشاط        
(8102-8102) 

 (5جدول رقم )
     

 مليون دينار

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشــــــــــــرات
نسب التغير 
 السنوي %

 0.0 47253.8 47253.8 48658.8 49493.7 48732.5 رأس المال المدفوع

 18.4 179795.7 151816.9 138307.9 60221.7 177177.2 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 32.8 131184.6 98784.6 67959.1 49677.4 140662.0 االستخدامات الوسيطه

 8.3- 48611.2 53032.2 70348.8 10544.3 36515.2 المنتج  فة االجمالية بسعرالقيمة المضا

 11.3- 173493.6 195650.1 290585.3 116166.1 36515.2 القيمة المضافة االجمالية بالكلفة

 1520.6 8560 528.2 205029 84735.9- 190338.2- صافي الربح أو الخسارة

 0.8 161506.1 160221.3 218626.6 208129.6 260214.5 تعويضات المشتغلين

 161.7- 8540.9- 13834.6 52469 107200.4- 243174.5- فائض العمليات

 

 


