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 مقدمة
عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية والميزانية العمومية  يأن عممية التحميل المالي ى

ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية معينة )سنة مالية(  قتصاديةاإلصورة عن المركز المالي لموحدة  إلعطاءوالعالقة فيما بينيا وذلك 

الوسيطة والقيمة المضافة  واالستخدامات اإلنتاجمحددة عن  قتصاديةإبيانات  استخراجبما يمبي حاجة المستفيدين من خالل 

عن الوضع  قتصاديةإلابعض المؤشرات  واستخراج  ولألنشطة ولمجموع القطاع اإلقتصاديةوالموجودات والمطموبات لموحدة 

نماالمالي ونتيجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات المالية اليمكن حصرىا في أطار معين  المؤشرات بشكل  أستخرجيمكن  وا 

أىم المؤشرات التي تبين الوضع المالي لكل وحدة  استخرجناغير محدود وحسب حاجة الجية المستفيدة وفي تقريرنا ىذا 

 ولمجموع النشاط . ةقتصاديإ

اختالف أنشطتيا   قتصادية عمىالحسابات الختامية والميزانية العمومية والكشوفات الممحقة بيا والتي تعدىا الوحدات اإلتعتبر 

أنيا تبين المركز  أذالمصدر الوحيد لمبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختمفة وأعداد تقارير التحميل المالي 

 من كل سنة. 31/12وتنتيي في  1/1زمنية عبارة عن سنة مالية تبدأ بتاريخ  مدة المالي ونتيجة النشاط خالل 

من خالل شعبة التحميل المالي التابعة لمديرية الحسابات  لإلحصاءأن ميمة التحميل المالي تقع عمى عاتق الجياز المركزي 

عدة  إصداروتم  القطاع المختمط ياومن ضمن قتصاديةإلاسبعة تقارير سنوية عن األنشطة  بإصدارتقوم تمك الشعبة  أذالقومية 

 2018 -1790  واتلسن القطاع المختمط ضمنيابالمختمفة  قتصاديةإلاتقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحميمية لألنشطة 

 . القطاع المختمطوىذا التقرير ىو تكممة لمتقارير السابقة عن 

وأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم البيانات والمؤشرات لمجيات ذات العالقة التي تساعد عمى إنجاز مياميا بما يساعد عمى 

 الشاممة لبمدنا العزيز. االقتصاديةتحقيق التنمية 
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 :عداد التقريرإمنهجية 

عداد التقرير فيي بيانات إلتعتبر الحسابات الختامية والميزانيات العمومية التي تصدرىا الشركات المصدر الوحيد لمبيانات الالزمة 
 فعمية ومصادق عمييا من قبل ديوان الرقابة المالية وذات درجة عالية من الدقة والموثوقية .

ارتين األولى تتضمن معمومات رقمية عن الموجودات والمطموبات واأليرادات يتم تحميل البيانات المالية لكل شركة من خالل أستم
والنفقات وأستخراج القيمة المضافة، والثانية تتضمن أستخراج أىم النسب والمؤشرات لكل مديرية استنادا إلى بيانات األستمارة 

 .لمؤشرات المالية واألقتصادية لمشركاتاألولى ألغراض التقييم المالي واألقتصادي ألداء المنشأة . وفيما يمي أىم ا
.  مؤشر إنتاجية الدينار من األجور: ىو عبارة عن عائد الدينار الواحد المدفوع كتعويضات لممشتغمين من قيمةة اإلنتةاج الكمةي 1 

 .  )السوق( بسعر المنتج
WP=P / EP    

 :أن أذ
    = WP مؤشر إنتاجية الدينار من األجور 

 = P        السوق( اإلنتاج الكمي بسعر المنتج( 
    = EP   تعويضات المشتغمين 
 ج.  إنتاجية رأس المال الثابت: ىو عبارة عن ما يولده الدينار المستثمر في األصول الثابتة من قيمة اإلنتاج الكمي بسعر المنت2 

 . )السوق(
             FP=P / FA                                                              أن: أذ

 = FP     إنتاجية رأس المال الثابت  

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

 

 .   مؤشر درجة التصنيع: ىو مؤشر يعكس مستوى التصنيع الذي تم عمى السمع المنتجة .3
                                                                                                             

                                                                                 MP= IC / Pأن                                          أذ

                             

   MP       مؤشر درجة التصنيع = 

    IC  االستخدامات الوسيطة = 

   P   السوق( = اإلنتاج الكمي بسعر المنتج( 

. مؤشر درجة التكنولوجيا: ىو مؤشر يعبر عن درجة التكنولوجيا المستخدمة في العممية اإلنتاجية )كثافة رأس المةال إلةى العمةل 4
 أن: أذ                                                                                        T= FA / EP، كثافة العمل إلى رأس المال ( .  

         

    = T              مؤشر درجة التكنولوجيا 

  = FA جمالي الموجودات الثابتةإ 

= EP   تعويضات المشتغمين 
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 . نسبة التداول : ىي عبارة عن قدرة المنشأة عمى اإليفاء بالتزاماتيا المتداولة عند الطمب .5

CR=WC / L             

 : أن أذ

CR  =  نسبة التداول 

  = WC لمال العاملرأس ا  

= L     الخصوم المتداولة 
. نسةةبة السةةيولة السةةريعة : ىةةي عبةةارة عةةن قةةدرة المنشةةأة عمةةى اإليفةةاء بالتزاماتيةةا القصةةيرة األجةةل مةةن األصةةول السةةائمة )النقةةد فةةي 6

                                                                                                       LR=LA / L الصندوق ولدى المصارف( .

 :  أن أذ
LR    =نسبة السيولة السريعة 

= LA  السائمة االصول 
 = L   الخصوم المتداولة  

. نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل: ىو مؤشر يعكس نسبة الخزين من صافي رأس المال العامل والذي يعبر عن 7
أن انخفاض النسبة يعني سرعة دوران رأس المال والذي يؤدي إلى زيادة في  أذحجم األموال المعطمة المستثمرة في الخزين ، 

 WCS (%) = (CPS / NWC)*100                                                           األرباح والعكس صحيح .

 
 أن: أذ
    WCS  نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل = 

   = CPS      مخزون اإلنتاج التام 
NWC        صافي رأس المال العامل = 

. نسبة عائد االستثمار: ىو مؤشر يعبر عن عائد الدينار الواحد المستثمر في رأس المال المستخدم من األرباح المتحققة 8  
 RI (%) = (NI / CI)*100                                           الصافية وىو مؤشر يدل عمى كفاءة أدارة مالك المشروع . 

 :  أن أذ   

RI       =  نسبة عائد االستثمار 
 =NI       صافي الربح أو الخسارة  

  =CI         رأس المال المستخدم 
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المشةروع ، فارتفةاع النسةبة يعنةي  . نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات : ىو مؤشةر يبةين حجةم مسةاىمة القةروض فةي تمويةل9
 وأن مساىمة رأس مال المالكين قميمة والعكس صحيح .أن نسبة كبيرة من رأس مال المشروع يمول عن طريق القروض 

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

 أن أذ   
AD      =  نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 

= TD       مجموع القروض الطويمة األجل  

 = TA      مجموع جانب االصول 
واحةةد مةةن رأس المةةال المتةةاح مةةن قيمةةة مضةةافة خةةالل فتةةرة زمنيةةة . معامةةل رأس المةةال: ىةةو عبةةارة عةةن مايولةةده اسةةتثمار دينةةار 10

 C = VC / GA                                                                                      .معينة )سنة مالية(
 : أن أذ 

C        = معامل رأس المال 

 = VC     رأس المال المتاح  

 = GA     بالكمفة االجمالية المضافةالقيمة 
فةةي تكةةوين القيمةةة المضةةافة سةةاىمة الةةربح أو الخسةةارة فةةي تكةةوين القيمةةة المضةةافة: ىةةي عبةةارة عةةن مسةةاىمة صةةافي الةةربح م .11

 AT = NI / NA                                                                                                .بالكمفة
 : أن أذ

AT      = مساىمة الربح في تكوين القيمة المضافة 

= NI       صافي الربح أو الخسارة  

NA      القيمة المضافة الصافية بالكمفة = 

. نسةةبة مسةةاىمة التمويةةل الةةذاتي فةةي االسةةتثمارات الحاليةةة والمسةةتقبمية: ىةةي عبةةارة عةةن نسةةبة تمويةةل الموجةةودات بواسةةطة حقةةوق 12
 المالكين .

AO (%) = (OE / TA)*100  
 أن:   أذ

AO    = نسبة مساىمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبمية 

  = OE    حقوق الممكية 

 = TA    مجموع جانب االصول( مجموع الموجودات( 
صةافي الةربح المتحقةق ىو عبارة عن عائد رأس المال المدفوع فةي المشةروع مةن  .معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق:13

  خالل السنة .
CI= NI / PC     

 أن: أذ
CI     = معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق 

 =  NI    صافي الربح أو الخسارة 

 = PC     رأس المال المدفوع 
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 مفاهيم مؤشرات التحميل المالي لنشاط القطاع المختمط:
يتكون من رأس المال و  يساىم بو المالكون من أموال عند تأسيس الشركة ماىو عبارة عن مقدار  رأس المال المدفوع : .1

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

 الفائض المتراكم+  في نياية السنة االحتياطات)  متبقي من األرباح السنوية وتشمل ىي عبارة عن كل مااألرباح المحتجزة:  .2
  .( لعجز المتراكما  -

 سنة.قروض طويمة األجل: ىي القروض المستممة التي تستحق السداد لفترة أكثر من  .3

وتتضمن مخصص الديون المشكوك يستقطع من اإليرادات لمواجية خسائر مستقبمية  ىي كل ماتخصيصات طويمة األجل:  .4
 وتخصيصات اإلجازات االعتيادية لمموظفين والعمال والمبالغ المستقطعةفي تحصيميا وتخصيصات بضاعة بطيئة الحركة 

 غير متحققة . من األرباح لقاء مصاريف

قصيرة األجل والسحب عمى وتتكون من الدائنون والقروض  ىي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة الخصوم المتداولة: .5
 قصيرة األجل .والتخصيصات القصيرة األجل وأي مطموبات أخرى  المكشوف

شمل كمفة األصول الثابتة والنفقات تو  ىي عبارة عن القيمة الصافية لألصول التي تمتمكيا الشركة صافي األصول الثابتة: .6
 . اإلندثارات واألطفاءات المتراكمةمشروعات تحت التنفيذ مطروح منيا المؤجمة و  راديةياإل

المشتراة ل المستمزمات السمعية والبضاعة المخزنية في نياية المدة ويشممخزون أخر المدة: ىو عبارة عن قيمة الموجودات  .7
  . أخرى ةبغرض البيع والبضاعة بطريق الشحن وأي موجودات مخزني

وتتكون من  صول التي تمتمكيا الشركة ويكون تداوليا خالل فترة أقل من سنةعبارة عن اإل ىي:األخرى الموجودات المتداولة .8
 مختمفة.المدينون وأي أرصدة مدينة 

ى وتتكون من النقدية في الصندوق والحسابات الجارية لدىي عبارة عن ماتمتمكو الشركة من نقد األصول السائمة:  .9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التحصيل. المصارف وشيكات برسم

ويتكون من مخزون أخر  ىو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدميا الشركة في ممارسة نشاطيا رأس المال العامل: .10
 والموجودات السائمة . األخرى ات المتداولةالمدة والموجود

 صافي رأس المال العامل: ىو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منو الخصوم المتداولة . .11
ويتكون من صافي الموجودات  ىو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمو الشركة في ممارسة نشاطيا رأس المال المستخدم: .12

 الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .
  .المتضمن قيمة صافي المبيعات والعموالت المستممة النشاط الرئيسي لمشركة ىي عبارة عن إيراد : الجاريإيرادات النشاط  .13
وتشةمل مبيعةات بضةاعة مشةتراة بغةرض البيةع  ةىةي عبةارة عةن صةافي أيةراد النشةاط التجةاري لمشةرك إيرادات النشةاط التجةاري: .14

 مطروح منيا كمفة بضاعة مشتراة بغرض البيع إضافة إلى العمولة المستممة واإليرادات المتنوعة .
 يرادات األخرى: وتشمل إيرادات األنشطة المختمفة عدا النشاط الرئيسي والتجاري .اإل .15
يةرادات  يشةملو  ىو عبارة عةن القيمةة السةوقية إلنتةاج الشةركة :)السوق( اإلنتاج الكمي بسعر المنتج .16 إيةرادات النشةاط الرئيسةي وا 

 . النشاط التجاري واإليرادات األخرى
وتشمل مسةتمزمات اإلنتةاج السةمعية والخدميةة  ىي عبارة عن كمفة السمع والخدمات الداخمة في اإلنتاج االستخدامات الوسيطة: .17

يجارات األراضي المدفوعةونقل  العاممين واالشتراكات واإل عدا تجييزات العاممين   .نتماءات وأقساط التأمين وا 
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ىي مقدار مسةاىمة عوامةل اإلنتةاج فةي زيةادة قيمةة المسةتمزمات الداخمةة فةي  :)السوق( القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج .18
 اإلنتاج الكمي بسعر المنتج مطروح منيا االستخدامات الوسيطة . اإلنتاج وتشمل

 الضرائب الغير مباشرة: وتشمل رسم اإلنتاج ورسوم التصدير ورسم الطابع والضرائب الغير مباشرة األخرى . .19
ألسةعار أو وتشةمل اإلعانةات المسةتممة لةدعم ا ىي عبارة عن كل ماتستممو الشركة من الدولة كةدعم لنشةاط الشةركةاإلعانات:  .20

 .إعانات التصدير إلطفاء خسائر سابقة أو
الضةرائب الغيةر مباشةةرة +  – )المنةتج( القيمةة المضةافة اإلجماليةة بسةعر السةةوق ) القيمةة المضةافة اإلجماليةة بالكمفةة: وتسةةاوي .21

 .(اإلعانات
 صول الثابتة .ىي عبارة عن االستيالك السنوي لإل اإلندثارات السنوية: .22
 الصافية بالكمفة: وتساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة مطروح منيا اإلندثارات السنوية .القيمة المضافة  .23
لى الشركة )عدا اإلعانات( صافي التحويالت الجارية:  .24 وتشةمل اإليةرادات التحويميةة ىي عبارة عن كافة المبالغ المحولة من وا 

 .  نتماءات وأقساط التأمينواإل اكاتشتر ت التحويمية واألخرى واإلواألخرى مطروح منيا المصروفا
ويسةاوي القيمةة المضةافة الصةافية ىو عبةارة عةن عوائةد عوامةل اإلنتةاج التةي سةاىمت فةي نشةاط الشةركة دخل عوامل اإلنتاج:  .25

بالكمفة مضاف إلييا صافي التحويالت الجارية ويسةاوي أيضةًا مجمةوع الةدخول الموزعةة عمةى عوامةل اإلنتةاج التةي تتكةون مةن 
 .لمشتغمين وصافي الربح أو الخسارةإيجارات األراضي المدفوعة وتعويضات ا وصافي لفوائد المدفوعةصافي ا

ويسةةاوي  النةةاتج عةةن نشةةاط الشةةركة خةةالل السةةنة صةةافي الةةربح أو الخسةةارة: ىةةو عبةةارة عةةن الفةةائض القابةةل لمتوزيةةع أو العجةةز .26
اإليرادات الجارية والتحويميةة مطةروح منةةيا المصروفات الجارية والتحويمية ويتم توزيعةو إلةى األربةاح المحتجةزة وحصةة الخزينةة 

 . وحصة العاممين
وتشةمل الرواتةب واألجةور المدفوعةة  العةاممون فةي الشةركة مقابةل عمميةم  يسةتمموىي عبارة عن العائد الذي  الرواتب واألجور: .27

العاممين ومصاريف نقل العةاممين وحصةة المنشةأة مةن صةندوق التقاعةد والمكافآت المختمفة وتجييزات عاممين والمخصصات لم
 الخ... .والضمان االجتماعي

وتسةاوي الفوائةد  ىو عبةارة عةن صةافي العائةد الةذي يسةتممو المقرضةون مقابةل إقراضةيم أمةوال لمشةركة صافي الفوائد المدفوعة: .28
 منيا الفوائد المقبوضة .المدفوعة مطروح 

ويسةةةاوي  المبةةةالغ المدفوعةةةة عةةةن إيجةةةارات األراضةةةي المسةةةتأجرة صةةةافي إيجةةةارات األراضةةةي المدفوعةةةة: ىةةةو عبةةةارة عةةةنصةةةافي  .29
 . اإليجارات المدفوعة مطروح منيا اإليجارات المقبوضة

المدفوعةةة ومةةا فةةي  وتشةةمل الرواتةةب واألجةةور ىةةي عبةةارة عةةن مجمةةوع مايسةةتممو العةةاممين مةةن الشةةركة تعويضةةات المشةةتغمين: .30
  .مضاف إلييا حصة العاممين من صافي الربح حكميا

 فائض العمميات: ويساوي القيمة المضافة الصافية بالكمفة مطروح منو تعويضات المشتغمين. .31
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 :1029 تحميل المؤشرات المالية التحميمية إلجمالي القطاع المختمط
احتل  أذوحسب األنشطة اإلقتصادية  ممؤشرات المالية التحميمية لمقطاع المختمطاألىمية النسبية ل( 1يبين الجدول رقم )  

األىمية لممؤشرات المالية التحميمية يميو النشاط التجاري ثم نشاط النقل بأستثناء ما يتعمق  أذالنشاط الصناعي النسب األكبر من 
النشاط الصناعي احتل النشاط التجاري النسبة األكبر يميو  أذائض العمميات مايتعمق بمؤشرات القيمة المضافة وصافي الربح وف

 ثم نشاط النقل.

 

 :المختمط مقطاعل منشاط الصناعيللمؤشرات المالية التحميمية ا
،  2018) يسةةنتل  ونسةةب التغيةةر السةةنوي القطةةاع الصةةناعي المخةةتمطمؤشةةرات التحميةةل المةةالي لنشةةاط  (2يبةةين الجةةدول رقةةم )   

  :يأتيوكما  (2017
إال أنو ال تزال القيمة المضافة اإلجمالية  2018%( مقارنة مع سنة 44.7بنسبة ) 2017لسنة ارتفع اإلنتاج الكمي بسعر المنتج 

بسبب زيادة اإلعانات المستممة من قبل وأرتفع صافي الربح إال أنو أرتفعت القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة بسعر المنتج سالبة 
 .الشركة العراقية إلنتاج البذور

 

 9102المؤشرات المالية التحميمية لمقطاع المختمط لسنة 

 مميون دينار             (0جدول رقم )

 المجموع % النقل   % التجاري % الصناعي المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 136,517.9 15.5 21,100.0 20.0 27,342.1 64.5 88075.8 رأس المال المدفوع

 64,645.8 6.5 4,223.9 46.6 30,117.5 46.9 30,304.5 االنتاج الكمي بسعر المنتج

 48,073.7 0.7 339.2 15.9 7,662.2 83.4 40,072.3 االستخدامات الوسيطه

 16,572.1 23.4 3,884.7 135.5 22,455.3 58.9- 9,767.8- المنتجالقيمة المضافة االجمالية بسعر 

 39,232.1 9.3 3,645.1 50.2 19,692.5 40.5 15,894.5 القيمة المضافة االجمالية بالكمفة

 14,582.6 1.8- 266.3- 55.5 8,087.1 46.4 6,761.7 صافي الربح أو الخسارة

 23,706.0 7.9 1,883.2 44.2 10,475.8 47.9 11,347.0 تعويضات المشتغمين

 10,348.9 0.5 52.1 79.0 8,176.4 20.5 2,120.4 فائض العمميات
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 (9102-9102المؤشرات المالية التحميمية لمنشاط الصناعي لمقطاع المختمط ونسب التغير السنوي لسنتي )
 (9جدول رقم )

     
 مميون دينار

نسب التغير  2019 2018 2017 2016 2015 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 5.5 88,075.8 83,455.8 79,962.5 116,355.8 69,294.6 رأس المال المدفوع

 44.9 30,304.5 20,908.6 18,494.9 35,927.5 31,146.1 االنتاج الكمي بسعر المنتج

 27.6 40,072.3 31,416.7 45,296.0 65,514.8 74,869.7 االستخدامات الوسيطو

 7.0 9,767.8- 10,508.1- 26,801.1- 29,587.3- 43,723.6- القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج

 78.6 15,894.5 8,897.3 12,537.4 9,150.0 10,277.2 القيمة المضافة االجمالية بالكمفة

 1,964.0 6,761.7 327.6 1,269.8 4,831.5- 2,141.0- صافي الربح أو الخسارة

 9.1 11,347.0 10,396.0 9,450.7 15,844.7 12,138.6 تعويضات المشتغمين

 160.6 2,120.4 3,497.2- 1,158.8 8,833.1- 3,191.0- العممياتفائض 
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 فائض العمليات صافي الربح أو الخسارة القيمة المضافة االجمالية بالكلفة
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 مقطاع المختمط: لالمؤشرات المالية التحميمية لمنشاط التجاري 
،  1028) لسنتي ونسب التغير السنوي مؤشرات التحميل المالي لنشاط القطاع التجاري المختمط (3يبين الجدول رقم )       

 :أتيوكما ي (1029
%( مقارنة مةع 2129أنخفض اإلنتاج الكمي بسعر المنتج بنسبة ) أذ 1029ىناك تراجع في النشاط التجاري لمقطاع المختمط لسنة 

وأن ىةةذا التراجةةع نتيجةةة ممةةا أدى إلةةى انخفةةاض القيمةةة المضةةافة اإلجماليةةة وأنخفةةاض صةةافي الةةربح وفةةائض العمميةةات  1028سةةنة 
  انخفاض إيرادات بعض الفنادق 

 (9102-9102التغير السنوي لسنتي ) المؤشرات المالية التحميمية لمنشاط التجاري لمقطاع المختمط ونسب
 (3جدول رقم )

     
 مميون دينار

 المؤشـــــــــــرات
  

نسب التغير  2019 2018 2017 2016
 2015 السنوي %

  

 5.0 27,342.1 26,046.5 26,446.5 24,206.5 18,857.0 رأس المال المدفوع

 12.9- 30,117.5 34,562.7 30,557.2 21,775.2 15,745.9 االنتاج الكمي بسعر المنتج

 12.6- 7,662.2 8,771.1 13,132.6 7,856.5 4,382.6 االستخدامات الوسيطو

 12.9- 22,455.3 25,791.6 17,424.6 13,918.7 11,363.3 القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج

 18.0- 19,692.5 24,020.6 15,510.2 13,244.7 10,780.7 القيمة المضافة االجمالية بالكمفة

 28.9- 8,087.1 11,374.4 3,159.1 3,192.7 4,523.0 صافي الربح أو الخسارة

 5.9- 10,475.8 11,126.8 6,996.9 6,747.9 4,388.0 تعويضات المشتغمين

 32.0- 8,176.4 12,016.9 7,614.2 5,549.8 5,579.5 فائض العمميات
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 :المؤشرات المالية التحميمية لنشاط النقل واالتصاالت لمقطاع المختمط

السةةةةةةةنوي  ونسةةةةةةةب التغيةةةةةةةرلنشةةةةةةةاط النقةةةةةةل واالتصةةةةةةةاالت لمقطةةةةةةةاع المخةةةةةةةتمط  ( مؤشةةةةةةةرات التحميةةةةةةةل المةةةةةةةالي4يبةةةةةةين الجةةةةةةةدول رقةةةةةةةم )   
 وكما يأتي: (2018،2019)لسنتي

وذلك بسبب زيادة األستخدامات  1028%( مقارنة مع سنة 323بنسبة ) 1029انخفضت القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج لسنة 
العراقيةة لنقةل المنتجةات النفطيةة الشةركة نتيجة صدور ميزانيات شركة الباديةة العامةة لنقةل الركةاب والبضةائع و  %(9.29الوسيطة بنسبة )
  .1028والتي لم تكن قد صدرت عند إعداد تقرير سنة  1029والبضائع لسنة 

 (9102-9102المؤشرات المالية التحميمية لنشاط النقل واالتصاالت لمقطاع المختمط ونسب التغير السنوي لسنتي )
 (4جدول رقم )

     
 مميون دينار

نسب التغير  2019 2018 2017 2016 2015 المؤشـــــــــرات
 السنوي%

 40.7 21,100.0 15,000.0 15,000.0 17,340.0 21,100.0 رأس المال المدفوع
 0.3 4,223.9 4,211.4 3,230.9 3,553.8 4,925.5 االنتاج الكمي بسعر المنتج

 75.9 339.2 192.8 232.2 354.3 1,330.2 االستخدامات الوسيطو
 3.3- 3,884.7 4,018.6 2,998.7 3,199.5 3,595.3 االجمالية بسعر المنتجالقيمة المضافة 

 3.7- 3,645.1 3,784.2 2,795.7 3,052.0 3,451.9 القيمة المضافة االجمالية بالكمفة
 119.0- 266.3- 1,402.3 609.1- 627.7- 670.9- صافي الربح أو الخسارة
 44.4 1,883.2 1,304.0 1,504.6 1,890.7 2,158.1 تعويضات المشتغمين

 96.1- 52.1 1,325.8 721.2 797.1- 524.2- فائض العمميات
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 المؤشرات المالية التحليلية للنشاط التجاري للقطاع المختلط للسنوات ( 2)شكل 
(2015-2019) 

 فائض العمليات صافي الربح أو الخسارة القيمة المضافة االجمالية بالكلفة
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 (2019-2015)المالية التحليلة لنشاط النقل واألتصاالت للقطاع المختلط للسنوات  المؤشرات( 3)شكل رقم 

 فائض العمليات صافي الربح أو الخسارة القيمة المضافة االجمالية بالكلفة


