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  :مقدمة
عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية  يأن عملية التحليل المالي ه 

والميزانية العمومية والعالقة فيما بينها وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة االقتصادية ونتيجة 
حاجة المستفيدين من خالل استخراج بيانات اقتصادية بما يلبي ) سنة مالية(النشاط خالل فترة زمنية معينة 

محددة عن اإلنتاج واالستخدامات الوسيطة والقيمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة االقتصادية 
واستخراج بعض المؤشرات االقتصادية عن الوضع المالي ونتيجة النشاط مع    ولألنشطة ولمجموع القطاع
لية اليمكن حصرها في أطار معين وٕانما يمكن أستخرج المؤشرات بشكل غير مالحظة أن المؤشرات الما

أهم المؤشرات التي تبين الوضع المالي لكل  استخرجنامحدود وحسب حاجة الجهة المستفيدة وفي تقريرنا هذا 
  .وحدة اقتصادية ولمجموع النشاط 

بها والتي تعدها الوحدات االقتصادية تعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية والكشوفات الملحقة 
اختالف أنشطتها المصدر الوحيد للبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد    على
ين المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية عبارة عن سنة مالية تبدأ ارير التحليل المالي حيث أنها تبتق

  .من كل سنة 31/12ي في وتنته 1/1بتاريخ 

أن مهمة التحليل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحليل المالي التابعة 
لمديرية الحسابات القومية حيث تقوم تلك الشعبة بإصدار سبعة تقارير سنوية عن األنشطة االقتصادية ومن 

تم إصدار عدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحليلية و  نشاط الصناعة التحويلية للقطاع العامضمنها 
وهذا  2014 - 1970للفترة  نشاط الصناعة التحويلية للقطاع العاملألنشطة االقتصادية المختلفة بضمنها 

  . النشاطالتقرير هو تكملة للتقارير السابقة عن 

هات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز وأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم البيانات والمؤشرات للج
  .مهامها بما يساعد على تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة لبلدنا العزيز 
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  :منهجية أعداد التقرير
المصدر الوحيد للبيانات الالزمة  لشركاتتعتبر الحسابات الختامية و الميزانيات العمومية التي تصدرها ا

بيانات فعلية و مصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية و ذات درجة عالية من الدقة و  فهيير عداد التقر إل
و ذلك لعدم اصدار  2014إن التقرير يتضمن عرض مؤشرات فقط وال يتضمن مقارنة مع سنة  .الموثوقية

  .أجراء المقارنة الحسابات الختامية لمعظم الشركات الواقعه في المناطق الساخنة و بالتالي ال يمكن
يتم تحليل البيانات المالية لكل مديرية من خالل استمارتين األولى تتضمن معلومات رقمية عن الموجودات و 
المطلوبات و اإليرادات و النفقات و استخراج القيمة المضافة و الثانية تتضمن معلومات رقمية لكل مديرية 

   .التقييم المالي و االقتصادي ألداء المنشاةاستنادا إلى بيانات االستمارة األولى إلغراض 
  

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

  حيث أن 
     WP  =مؤشر إنتاجية الدينار من األجور 

  =  P        اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  

   =  EP     تعويضات المشتغلين  
  :اجية رأس المال الثابت إنت.  2

FP=P/FA  
 حيث أن      

  = FP      إنتاجية رأس المال الثابت  

=  P         اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  

  = FA     إجمالي الموجودات الثابتة   
  :نسبة التداول .   3

                     CR=WC/L              
  حيث أن     

      CR =   لنسبة التداو 

  =  WC    رأس المال العامل  

   = L        المطلوبات المتداولة  
  :نسبة السيولة السريعة .   4

LR=LA/L  
  حيث أن     

      LR    =نسبة السيولة السريعة 

= LA         الموجودات السائلة  

   = L         المطلوبات السائلة   
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  : نسبة عائد االستثمار.   5
RI%=(NI/CI)*100  

  حيث أن     
   RI    =  نسبة عائد االستثمار 

  =  NI     صافي الربح أو الخسارة  

   = CI     رأس المال المستخدم 

  
  :نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات .   6

  AD%=(TD/TA)*100         
  حيث أن     
     AD  =  نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 

=  TD        ع القروض الطويلة األجلمجمو  

  =  TA      مجموع الموجودات  
  :معامل رأس المال .   7 

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

   = VC       رأس المال المتاح  

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

AT=NI/NA  
  ث أنحي      
      AT = مساهمة الربح في تكوين القيمة المضافة 

= NI        صافي الربح أو الخسارة  

NA       = القيمة المضافة الصافية بالكلفة  
  :نسبة مساهمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبلية .   9

           AO%=(OE/TA)*100   
  حيث أن      

     AO = ساهمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبليةنسبة م 

 = OE      حقوق الملكية 

      = TAمجموع الموجودات  
  :معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق .   10

                                                                                              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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   :مفاهيم ومؤشرات التحليل المالي لنشاط الصناعة التحويلية القطاع العام 
من أموال عند تأسيس الشركة يتكون من رأس المال هو عبارة عن مقدار مايساهم به المالكون  :رأس المال المدفوع  .1

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

الفائض + هي عبارة عن كل مامتبقي من األرباح السنوية وتشمل االحتياطات في نهاية السنة  :األرباح المحتجزة .2
 . راكمالعجز المت –المتراكم 

هو عبارة عن نسبة مستقطعة من الفائض لغرض توفير سيولة نقدية  :احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة .3
  .كافية الستبدال الموجودات الثابتة القديمة بأخرى حديثة 

رتفاع هي عبارة عن حقوق المالكين تجاه الشركة وتتضمن رأس المال واألرباح المحتجزة واحتياطي ا :حق الملكية .4
  .أسعار الموجودات الثابتة 

هي كل مايستقطع من اإليرادات لمواجهة خسائر مستقبلية وتتضمن مخصص الديون  :تخصيصات طويلة األجل .5
المشكوك في تحصيلها وتخصيصات بضاعة بطيئة الحركة وتخصيصات اإلجازات االعتيادية للموظفين والعمال 

   .ف غير متحققة والمبالغ المستقطعة من األرباح لقاء مصاري
 هي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة   :قروض طويلة األجل .6

هي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة وتتكون من الدائنون والقروض قصيرة األجل والسحب  :الخصوم المتداولة .7
  .ل على المكشوف والتخصيصات القصيرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصيرة األج

هي عبارة عن القيمة الصافية لألصول التي تمتلكها الشركة وتشمل كلفة األصول الثابتة  :صافي األصول الثابتة .8
           .والنفقات اإليرادية المؤجلة ومشروعات تحت التنفيذ مطروح منها اإلندثارات واألطفاءات المتراكمة 

 نية في نهاية المدة ويشمل المستلزمات السلعيةهو عبارة عن قيمة الموجودات المخز  :مخزون أخر المدة .9
والبضاعة المشتراة بغرض البيع والبضاعة بطريق الشحن وأي موجودات  والبضاعة تحت الصنع وتامة الصنع

  . مخزنيه أخرى 
هي عبارة عن األصول التي تمتلكها الشركة ويكون تداولها خالل فترة أقل من سنة  :الموجودات المتداولة األخرى .10

  .والقروض الممنوحة القصيرة األجل واالستثمارات المالية القصيرة األجل تكون من المدينون وت
هي عبارة عن ماتمتلكه الشركة من نقد وتتكون من النقدية في الصندوق والحسابات الجارية  :الموجودات السائلة .11

  .لدى المصارف وشيكات برسم التحصيل
التي ليست بالثابتة وفي نفس الوقت اليمكن اعتبارها أصول متداولة هي عبارة عن األصول  :الموجودات األخرى .12

  . ألن تداولها قد يكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طويلة األجل وقروض طويلة األجل
هو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدمها الشركة في ممارسة نشاطها ويتكون من  :رأس المال العامل .13

 . مدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائلةمخزون أخر ال

  هو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولة :صافي رأس المال العامل  .14
هو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمه الشركة في ممارسة نشاطها ويتكون من صافي  :رأس المال المستخدم .15

 .لمال العامل والموجودات األخرى الموجودات الثابتة وصافي رأس ا
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وتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات اإليرادية المؤجلة والمشروعات تحت  :إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة .16
  .التنفيذ للسنة السابقة

صنع ويتضمن بضاعة تحت الصنع وتامة ال هو عبارة عن الموجودات المخزنية في بداية السنة :مخزون أول المدة .17
  . والموجودات المخزنية األخرى في بداية السنة

بما فيها قيمة المبيعات والتغير في مخزون اإلنتاج السلعي للشركة ويشمل إيرادات النشاط  :إيرادات النشاط الرئيسي .18
  .التام ونصف التام

ضاعة مشتراة بغرض هي عبارة عن صافي أيراد النشاط التجاري للشركة وتشمل مبيعات ب :إيرادات النشاط التجاري .19
  .البيع مطروح منها كلفة بضاعة مشتراة بغرض البيع إضافة إلى العمولة المستلمة واإليرادات المتنوعة 

  . وتشمل إيرادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئيسي والتجاري :اإليرادات األخرى .20
كة ويشمل إيرادات النشاط الرئيسي وٕايرادات هو عبارة عن القيمة السوقية إلنتاج الشر  :اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .21

 .النشاط التجاري واإليرادات األخرى 

هي عبارة عن كلفة السلع والخدمات الداخلة في اإلنتاج وتشمل مستلزمات اإلنتاج السلعية  :االستخدامات الوسيطة .22
لتأمين وٕايجارات األراضي والخدمية عدا تجهيزات العاملين ونقل  العاملين واالشتراكات واالنتماءات وأقساط ا

 .المدفوعة 

هي مقدار مساهمة عوامل اإلنتاج في زيادة قيمة المستلزمات الداخلة في  :القيمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج .23
  .اإلنتاج وتشمل اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منها االستخدامات الوسيطة 

  .لى اإلنتاج وضريبة العقار المدفوعةوتشمل الضرائب والرسوم ع :الضرائب الغير مباشرة .24
هي عبارة عن كل ماتستلمه الشركة من الدولة كدعم لنشاط الشركة وتشمل اإلعانات المستلمة لدعم  :اإلعانات .25

  .األسعار أو إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدير
 مة المستلزمات الداخلة في اإلنتاجهي مقدار مساهمة عوامل اإلنتاج في زيادة قي :القيمة المضافة اإلجمالي بالكلفة .26

الضرائب الغير -وتساوي القيمة المضافة اإلجمالي بسعر السوق مقيمة بأسعار كلفة عوامل اإلنتاج
  .اإلعانات+مباشرة

 .ويشمل مقدار االستهالك السنوي لرأس المال الثابت  :اإلندثارات السنوية .27

  .السنوي اإلندثاراتضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منها وتساوي القيمة الم: القيمة المضافة الصافية بالكلفة .28
وتشمل اإليرادات ) عدا اإلعانات(هي عبارة عن كافة المبالغ المحولة من وٕالى الشركة  :صافي التحويالت الجارية .29

  . التحويلية واألخرى مطروح منها المصروفات التحويلية واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمين 
هو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التي ساهمت في نشاط الشركة ويساوي القيمة المضافة  :خل عوامل اإلنتاجد .30

الصافية بالكلفة مضاف إليها صافي التحويالت الجارية ويساوي أيضًا مجموع الدخول الموزعة على عوامل اإلنتاج 
ي المدفوعة وتعويضات المشتغلين وصافي الربح أو التي تتكون من صافي الفوائد المدفوعة وصافي إيجارات األراض

  .الخسارة
هو عبارة عن الفائض القابل للتوزيع أو العجز الناتج عن نشاط الشركة خالل السنة  :صافي الربح أو الخسارة .31

المحتجزة  ويساوي اإليرادات الجارية والتحويليـة مطـروح منــها المصروفات الجارية والتحويلية ويتم توزيعه إلى األرباح
  وحصة الخزينة وحصة العاملين
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تلمه العــاملون فــي الشــركة مقابــل عملهــم  وتشــمل الرواتــب واألجــور هــي عبــارة عــن العائــد الــذي يســ :الرواتــب واألجــور .32
المدفوعة للعاملين والمخصصات والمكافآت المختلفة وتجهيزات العاملين ومصاريف نقل العاملين وحصة المنشـأة مـن 

 . الخ.. .الضمان االجتماعيصندوق التقاعد و 

هو عبارة عن صافي العائد الذي يستلمه المقرضون مقابـل إقراضـهم أمـوال للشـركة وتسـاوي  :عةو لفوائد المدفاصافي  .33
  .الفوائد المدفوعة مطروح منها الفوائد المقبوضة

ضـــي المســـتأجرة هـــو عبـــارة عـــن صـــافي المبـــالغ المدفوعـــة عـــن إيجـــارات األرا  :إيجـــارات األراضـــي المدفوعـــةصـــافي  .34
  .ويساوي اإليجارات المدفوعة مطروح منها اإليجارات المقبوضة

هي عبـارة عـن مجمـوع مايسـتلمه العـاملين مـن الشـركة وتشـمل الرواتـب واألجـور المدفوعـة ومـا  :تعويضات المشتغلين .35
  .في حكمها مضاف إليها حصة العاملين من صافي الربح

  . افة بالكلفة مطروح منها تعويضات المشتغلينويساوي صافي القيمة المض :فائض العمليات .36
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  : 2015لسنة  تحليل المؤشرات المالية التحليلية إلجمالي نشاط الصناعة التحويلية للقطاع العام: أوال
   )2015-2011( مدةعة التحويلية للقطاع العام للمؤشرات التحليل المالي اإلجمالية لنشاط الصنا) 1(يبين جدول 

  : ما يأتيوك
  
  . 2015مليار دينار لسنة ) 123.9(المال المدفوع  رأسبلغ  :رأس المال المدفوع .1
  . 2015مليار دينار لسنة ) 2719.1(الكلي بسعر المنتج  اإلنتاجبلغ  :اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .2
 . 2015مليار دينار لسنة ) 1667.8(بلغت االستخدامات الوسيطة  :االستخدامات الوسيطة .3

مليـار دينـار ) 1051.3(بسـعر المنـتج  اإلجماليـةبلغت القيمـة القيمـة المضـافة  :سعر المنتجالقيمة المضافة اإلجمالية ب .4
اإلنتــــاج الكلــــي بســــعر المنــــتج مطــــروح منــــه حيــــث إن القيمــــة المضــــافة اإلجماليــــة بســــعر المنــــتج تســــاوي   2015لســــنة 

  .االستخدامات الوسيطة
حيـث  2015مليـار دينـار لسـنة ) 1054.0(بلغـت القيمـة المضـافة اإلجماليـة بالكلفـة  :بالكلفـةالقيمة المضافة اإلجماليـة  .5

إن القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة تساوي القيمة المضافة اإلجماليـة بسـعر المنـتج مطـروح منهـا الضـرائب والرسـوم غيـر 
  . المباشرة ومضاف إليها اإلعانات المستلمة

  . 2015 مليار دينار لسنة) 172.8(الخسارة  بلغ صافي :الخسارةصافي   .6
  . 2015مليار دينار لسنة ) 1244.3(بلغت تعويضات المشتغلين  :تعويضات المشتغلين .7
حيــث إن فــائض العمليــات يســاوي القيمــة  2015مليــار دينــار لســنة  (330.5-)بلــغ فــائض العمليــات  :فــائض العمليــات  .8

   .ثارات السنوية ومطروح منه تعويضات المشتغلينالمضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منه االند
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  المؤشرات المالية التحليلية ألجمالي نشاط الصناعة التحويلية للقطاع العام للمدة

2011) -2015  (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(جدول 
  مليون دينار                                                                            

 2015 2014 2013 2012 2011  المؤشــــــــــــرات

 123947.7 70152.7 84844.5 104742.0 102596.6 رأس المال المدفوع

االنتاج الكلي بسعر 
 المنتج

3654101.7 4047638.1 3034819.5 2154375.9 2719115.5 

 1667837.5 1236477.2 1422425.4 1884673.4 1705129.6 االستخدامات الوسيطه

القيمة المضافة 
 االجمالية بسعر المنتج

1948972.2 2162964.7 1612394.0 917898.6 1051278.0 

القيمة المضافة 
 االجمالية بالكلفة

1948091.1 2161607.6 1611261.9 917835.9 1054006.1 

صافي الربح أو 
 الخسارة

-168716.7 -129061.9 -235782.5 255373.8 -172837.8 

 1244306.3 928938.7 1616037.5 2161932.8 2002342.9 تعويضات المشتغلين

 330542.1- 113509.8- 124889.8- 135098.8- 159703.1- فائض العمليات
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لنشــاط صـناعة المنتجــات الغذائيــة المصـنعة والمشــروبات والتبــغ تحليــل المؤشــرات الماليـة التحليليــة : ثانيـا

  :2015لسنة 
 مــدةلل صـناعة المنتجـات الغذائيـة المصـنعة والمشـروبات والتبـغمؤشـرات التحليـل المـالي اإلجماليـة لنشـاط ) 2(يبـين جـدول 

  :وكما يأتي) 2011-2015(
  

  .2015مليار دينار لسنة ) 39.5(المال  رأسبلغ  :رأس المال المدفوع .1
  .2015مليار دينار لسنة ) 8.2(الكلي بسعر المنتج  اإلنتاجبلغ  :اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .2
 .  2015مليار دينار لسنة ) 6.9(بلغت االستخدامات الوسيطة  :االستخدامات الوسيطة .3

ليــار دينــار لســنة م) 1.3(بســعر المنــتج  اإلجماليــةبلغــت القيمــة المضــافة  :ســعر المنــتجالقيمــة المضــافة اإلجماليــة ب .4
حيث إن القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج تساوي اإلنتاج الكلي بسـعر المنـتج مطـروح منـه االسـتخدامات   2015
  .الوسيطة

حيث إن   2015مليار دينار لسنة ) 1.3(بالكلفة  اإلجماليةبلغت القيمة المضافة  :القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة .5
ماليـة بالكلفـة تسـاوي القيمـة المضـافة اإلجماليـة بسـعر المنـتج مطـروح منهـا الضـرائب والرسـوم غيـر القيمة المضـافة اإلج

  .المباشرة ومضاف إليها اإلعانات المستلمة 
  .2015مليار دينار لسنة ) 2.7(بلغ صافي الخسارة  :الخسارةصافي   .6
  .2015مليار دينار لسنة ) 37.5(بلغت تعويضات المشتغلين  :تعويضات المشتغلين .7
حيــث إن فــائض العمليــات يســاوي القيمــة  2015مليــار دينــار لســنة ) 36.7(بلــغ فــائض العمليــات : فــائض العمليــات .8

 .  المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منه االندثارات السنوية ومطروح منه تعويضات المشتغلين
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ذائية المصنعة والمشروبات والتبغ للمدة المؤشرات المالية التحليلية لنشاط صناعة المنتجات الغ

)2011 - 2015( 

 مليون دينار )2(جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشــرات

 39471.8 37157.5 5487.1 5987.1 4928.6 رأس المال المدفوع

 8221.1 9141.3 11996.1 10768.7 2550.5 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 6918.0 7586.6 13240.3 9853.6 2595.0 االستخدامات الوسيطه

القيمة المضافة االجمالية بسعر 
 المنتج

-44.5 915.2 -1244.2 1554.6 1303.1 

 1303.1 1554.6 1244.2- 915.2 44.9- القيمة المضافة االجمالية بالكلفة

 2740.2- 38149.7- 64751.3-49933.5- 34207.7- صافي الربح أو الخسارة

 37534.3 41416.2 66162.3 66806.0 35058.7 غلينتعويضات المشت

 36674.9 40535.0- 68359.4-66793.5- 35755.3- فائض العمليات
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        ديــــة الجــــاهزة والجل واأللبســــةلنشــــاط صــــناعة المنســــوجات تحليــــل المؤشــــرات الماليــــة التحليليــــة : ثالثــــا
  :2015 لسنة

     مــــدةلل اهزة والجلديـــةـصـــناعة المنســـوجات واأللبســـة الجـــ اإلجماليـــة لنشـــاطمؤشـــرات التحليـــل المـــالي ) 3(يبـــين جـــدول 
  :وكما يأتي) 2011-2015(
  

  .2015 لسنة مليار دينار) 8.2(رأس المال المدفوع  بلغ :رأس المال المدفوع .1
  . 2015لسنة مليار دينار ) 18.9(اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  بلغ :اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .2
 .2015لسنة مليار دينار ) 16.8(االستخدامات الوسيطة من  بلغت :تخدامات الوسيطةاالس .3

لســنة مليــار دينــار ) 2.1(القيمــة المضــافة اإلجماليــة بســعر المنــتج  بلغــت :ســعر المنــتجالقيمــة المضــافة اإلجماليــة ب .4
نـتج مطـروح منـه االسـتخدامات حيث إن القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج تساوي اإلنتاج الكلي بسـعر المو  2015
  . الوسيطة

حيـث إن   2015لسنة مليار دينار ) 2.1(القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة  بلغت :القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة .5
القيمة المضـافة اإلجماليـة بالكلفـة تسـاوي القيمـة المضـافة اإلجماليـة بسـعر المنـتج مطـروح منهـا الضـرائب والرسـوم غيـر 

  .المستلمة شرة ومضاف إليها اإلعانات المبا
  .2015لسنة مليار دينار ) 115.7( الخسارة بلغت: الخسارةصافي   .6
  . 2015لسنة مليار دينار ) 139.3(تعويضات المشتغلين  بلغت: تعويضات المشتغلين .7
اوي القيمـة حيـث إن فـائض العمليـات يسـ 2015لسـنة مليـار دينـار ) -147.5(فـائض العمليـات  بلـغ :فائض العمليات .8

 .  المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منه االندثارات السنوية ومطروح منه تعويضات المشتغلين
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سة الجاھزة والجلـدية للمدة           بلية لنشاط صناعة المنسوجات واأللالمؤشرات المالية التحلي
)2011 -2015( 

 مليون دينار )3(جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 ـــــــراتالمؤشـــــ

 8183.4 5036.6 7787.5 11296.8 11296.8 رأس المال المدفوع

 18889.9 17912.3 32296.3 50152.8 42641.2 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 16822.5 15164.3 28184.3 43368.1 37570.4 االستخدامات الوسيطه

القيمة المضافة االجمالية 
 جبسعر المنت

5070.8 6784.7 4112.1 2748.0 2067.4 

القيمة المضافة االجمالية 
 بالكلفة

5285.9 6781.0 4112.1 2742.5 2067.1 

-115683.1 17722.9- 155221.2-239128.0- 244047.6- صافي الربح أو الخسارة  

 139259.4 115039.3 153787.0 238604.9 240398.4 تعويضات المشتغلين

-147495.8 120211.5- 158898.4-241032.1- 242572.0- فائض العمليات  
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 السنوات

لنشاط صناعة المنسوجات واألليسة الجاھزة والجلدية الرئيسة المؤشرات مقارنة  ):2(شكل 
 )2015-2011(  للمدة 

 فائض العمليات صافي الربح أو الخسارة القيمة المضافة االجمالية بالكلفة
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لسـنة الـورق والمنتجـات الورقيـة والطباعـة والنشـر لنشاط صـناعة تحليل المؤشرات المالية التحليلية : رابعا

2015  :  
ــين جــدول  ــالي اإلجماليــة لنشــاط ) 4(يب ــل الم ــة والطباعــة والنشــر صــناعةمؤشــرات التحلي  لمــدةل الــورق والمنتجــات الورقي

  :وكما يأتي) 2011-2015(
  

  .2015لسنة  مليار دينار) 1.2(رأس المال المدفوع  بلغ :رأس المال المدفوع .1
  . 2015 ةلسن دينار ارملي) 0.4(اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  بلغ :اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .2
 . 2015لسنة دينار  ارملي) 0.8(ستخدامات الوسيطة اال بلغت :االستخدامات الوسيطة .3

لســنة مليــار دينــار ) -0.4(القيمــة المضــافة اإلجماليــة بســعر المنــتج  بلغــت  :ســعر المنــتجالقيمــة المضــافة اإلجماليــة ب .4
 حيث إن القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج تساوي اإلنتاج الكلي بسـعر المنـتج مطـروح منـه االسـتخدامات  2015
  . الوسيطة

حيـث إن  2015لسـنة مليـار دينـار ) 2.5( لقيمـة المضـافة اإلجماليـة بالكلفـةا بلغـت :القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفـة .5
القيمة المضـافة اإلجماليـة بالكلفـة تسـاوي القيمـة المضـافة اإلجماليـة بسـعر المنـتج مطـروح منهـا الضـرائب والرسـوم غيـر 

  .لمستلمة ا المباشرة ومضاف إليها اإلعانات
  .2015لسنة مليار دينار ) 36.9( الخسارةصافي  بلغت :الخسارةصافي   .6
  . 2015لسنة مليار دينار ) 38.9(تعويضات المشتغلين  بلغت  :تعويضات المشتغلين .7
ــات .8 حيــث إن فــائض العمليــات يســاوي القيمــة  2015لســنة مليــار دينــار ) -37.1(فــائض العمليــات  بلــغ: فــائض العملي

  . مالية بالكلفة مطروح منه االندثارات السنوية ومطروح منه تعويضات المشتغلينالمضافة اإلج
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  المؤشرات المالية التحليلية لنشاط صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر للمدة
 )2011- 2015( 

 مليون دينار   )4(جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشــــــــــــرات

 1207.48 1192.5 1192.5 1207.5 1192.5 رأس المال المدفوع

 443.95 1.5- 34.7 744.4 168.7 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 831.0 155.8 188.1 1221.1 830.7 االستخدامات الوسيطه

القيمة المضافة االجمالية بسعر 
 المنتج

-662.0 -476.8 -153.4 -157.3 -387.1 

 2533.7 157.3- 153.4- 476.8- 662.0- جمالية بالكلفةالقيمة المضافة اال

 36994.1- 8523.2- 40385.0-41183.6- 42206.0- صافي الربح أو الخسارة

 38908.5 38817.3 39612.7 43486.9 40868.8 تعويضات المشتغلين

 37138.3- 39022.9- 39812.1-44192.6- 41632.6- فائض العمليات
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  :2015 لسنةجاتها نتاوية وميالصناعات الكيملنشاط تحليل المؤشرات المالية التحليلية : خامسا
وكمـا ) 2015-2011( لمـدةل توجاتهـاناويـة وميالصـناعات الكيم مؤشـرات التحليـل المـالي اإلجماليـة لنشـاط) 5(يبين جدول 

  :يأتي
  

  .2015لسنة مليار دينار ) 23.7(ل المدفوع رأس الما بلغ :رأس المال المدفوع .1
  .2015لسنة مليار دينار ) 2406.3(اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  بلغ :اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .2
 . 2015لسنة مليار دينار ) 1438.5(االستخدامات الوسيطة  بلغت :االستخدامات الوسيطة .3

   لسـنةمليـار دينـار  )967.8(ة المضـافة اإلجماليـة بسـعر المنـتج القيمـ بلغـت :سـعر المنـتجالقيمة المضـافة اإلجماليـة ب .4
اإلنتاج الكلـي بسـعر المنـتج مطـروح منـه االسـتخدامات  افة اإلجمالية بسعر المنتج تساويحيث إن القيمة المض 2015
  . الوسيطة

حيـث  2015لسـنة ر دينـار مليـا) 967.6(القيمـة المضـافة اإلجماليـة بالكلفـة  بلغـت :القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفـة .5
إن القيمــة المضــافة اإلجماليــة بالكلفــة تســاوي القيمــة المضــافة اإلجماليــة بســعر المنــتج مطــروح منهــا الضــرائب والرســوم 

  .المستلمة  غير المباشرة ومضاف إليها اإلعانات
  .2015لسنة مليار دينار ) 209.5(صافي الربح  بلغ :صافي الربح  .6
  . 2015لسنة مليار دينار ) 696.5(تعويضات المشتغلين  بلغت :تعويضات المشتغلين .7
حيــث إن فــائض العمليــات يســاوي القيمــة   2015لســنة مليــار دينــار ) 175.1(فــائض العمليــات  بلــغ :فــائض العمليــات .8

    المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منه االندثارات السنوية ومطروح منه تعويضات المشتغلين
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 )2015- 2011( للمدة ومنتجاتھامؤشرات المالية التحليلية لنشاط الصناعات الكيمياوية ال

 مليون دينار )5(جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشــــــــــــرات

 23699.5 18835.7 26666.7 36202.5 36202.5 رأس المال المدفوع

 2406346.9 2318453.71791713.7 2732602.72842803.8 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 1438538.66 970526.8 938734.4 1062991.51092857.5 االستخدامات الوسيطه

القيمة المضافة االجمالية 
 المنتج  بسعر

1669611.21749946.2 1379719.4821186.9 967808.3 

القيمة المضافة االجمالية 
 بالكلفة

1668516.81748766.9 1378587.3821186.9 967649.2 

 209511.9 372813.7 258479.0 444170.3 543550.1 صافي الربح أو الخسارة

 696460.5 428363.6 894105.2 1060792.01172090.0 تعويضات المشتغلين

 175069.5 319987.6 399141.0 481915.5 535543.8 فائض العمليات
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)2011‐2015(مقارنة المؤشرات الرئيسة لنشاط الصناعات الكيمياوية ومنتوجاتھا للمدة ): 4(شكل

القيمة المضافة االجمالية بالكلفة صافي الربح أو الخسارة   فائض العمليات
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  :2015لسنة الخامات التعدينية غير المعدنية  منتوجاتلنشاط صناعة تحليل المؤشرات المالية التحليلية : اادسس
 مــدةالعــام لل صــناعة منتجــات الخامــات التعدينيــة غيــر المعدنيــةمؤشــرات التحليــل المــالي اإلجماليــة لنشــاط ) 6(يبــين جــدول 

  :وكما يأتي) 2010-2014(
  

  .2015لسنة مليار دينار ) 2.7(المال المدفوع  رأسبلغ  :رأس المال المدفوع .1
  .  2015لسنة مليار دينار ) 108.0(اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  بلغ :اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .2
 . 2015لسنة مليار دينار ) 64.1( االستخدامات الوسيطة بلغت: االستخدامات الوسيطة .3

لســنة مليــار دينــار ) 43.9(قيمــة المضــافة اإلجماليــة بســعر المنــتج ال بلغــت :ســعر المنــتجالقيمــة المضــافة اإلجماليــة ب .4
حيث إن القيمة المضافة اإلجمالية بسـعر المنـتج تسـاوي اإلنتـاج الكلـي بسـعر المنـتج مطـروح منـه االسـتخدامات  2015
  .الوسيطة

 أنحيـث  2015 لسـنةدينـار مليـار ) 43.9(القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة  بلغت :القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة .5
  المستلمة  القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج مطروح منها الضرائب والرسوم غير المباشرة ومضاف إليها اإلعانات

  . 2015لسنة مليار دينار ) 36.6( الخسارةصافي  تبلغ: الخسارةصافي   .6
  . 2015لسنة مليار دينار ) 71.9(تعويضات المشتغلين  بلغت: تعويضات المشتغلين .7

حيــث إن فــائض العمليــات يســاوي القيمــة   2014لســنة مليــار دينــار ) -41.1( فــائض العمليــات بلــغ: فــائض العمليــات .8
 . المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منه االندثارات السنوية ومطروح منه تعويضات المشتغلين
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  ات الخامات التعدينية غير المعدنية  للمدةالمؤشرات المالية التحليلية لنشاط صناعة منتوج
 )2011 -2015( 

 مليون دينار )6(جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشــــــــــــرات

 2653.0 2288.1 2288.1 15931.1 16811.1 رأس المال المدفوع

 108036.5 105966.0 113656.7 216860.2 251505.2 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 64065.4 66765.4 72556.2 123580.0 144812.8 االستخدامات الوسيطه

القيمة المضافة االجمالية 
 بسعرالمنتج 

106692.5 93280.2 41100.4 39200.6 43971.1 

 43937.8 39143.5 41100.4 93366.1 106692.6 القيمة المضافة االجمالية بالكلفة

-36594.0 18581.6 91329.1- 98480.9-106683.2- صافي الربح أو الخسارة  

 71929.2 111054.2 123487.8 194904.2 198741.5 تعويضات المشتغلين

-41128.2 83808.3- 93236.5-116179.1-106532.6- فائض العمليات  
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مقارنة المؤشرات الرئيسة لنشاط صناعة منتوجات الخامات التعدينية غير المعدنية  ): 5(شكل 
)2011‐2015( للمدة

القيمة المضافة االجمالية بالكلفة صافي الربح أو الخسارة فائض العمليات
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والمكـائن والمعـدات نيـة المصـنعة المنتجـات المعدلنشـاط صـناعة تحليل المؤشرات المالية التحليليـة : سابعا
  :2015لسنة 

 مـدةلل صـناعة المنتجـات المعدنيـة المصـنعة والمكـائن والمعـداتمؤشـرات التحليـل المـالي اإلجماليـة لنشـاط ) 7(يبين جـدول 
  :وكما يأتي) 2011-2015(
  

  .2015لسنة مليار دينار ) 48.7(رأس المال المدفوع  بلغ :رأس المال المدفوع .1
  . 2015لسنة مليار دينار ) 177.2(اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  بلغ :ي بسعر المنتجاإلنتاج الكل .2
 .2015لسنة مليار دينار ) 140.7(االستخدامات الوسيطة  بلغت: االستخدامات الوسيطة .3

ة لســنمليــار دينــار ) 36.5(القيمــة المضــافة اإلجماليــة بســعر المنــتج  بلغــت :ســعر المنــتجالقيمــة المضــافة اإلجماليــة ب .4
حيث إن القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج تساوي اإلنتاج الكلي بسـعر المنـتج مطـروح منـه االسـتخدامات   2014
  . الوسيطة

حيـث إن  2015لسـنة مليـار دينـار ) 36.5(القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة  بلغت :المضافة اإلجمالية بالكلفة القيمة .5
تسـاوي القيمـة المضـافة اإلجماليـة بسـعر المنـتج مطـروح منهـا الضـرائب والرسـوم غيـر  القيمة المضـافة اإلجماليـة بالكلفـة
  .المستلمة  المباشرة ومضاف إليها اإلعانات

  .2015لسنة مليار دينار ) 190.3( الخسارة صافي بلغت :الخسارةصافي   .6
  . 2015لسنة مليار دينار ) 260.2(تعويضات المشتغلين  بلغت: تعويضات المشتغلين .7
حيــث إن فــائض العمليــات يســاوي القيمــة  2015لســنة مليــار دينــار  )-243.2(فــائض العمليــات  بلــغ :ئض العمليــاتفــا .8

  . المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منه االندثارات السنوية ومطروح منه تعويضات المشتغلين
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   نية المصنعة والمكائن والمعدات للمدةالمؤشرات المالية التحليلية لنشاط صناعة المنتجات المعد
)2011 -2015( 

 مليون دينار )7(جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشــــــــــــرات

 48732.5 32165.134117.041422.75642.4 رأس المال المدفوع

 177177.2 624633.4926308.3558382.0229644.1 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 140662.0 456329.2613793.1369522.2176278.4 ستخدامات الوسيطهاال

القيمة المضافة االجمالية 
 بسعرالمنتج 

168304.2312515.2188859.853365.7 36515.2 

 36515.2 168302.7312255.1188859.853365.7 القيمة المضافة االجمالية بالكلفة

 190338.2- 71625.6-142574.9-144506.2-285122.3- صافي الربح أو الخسارة

 260214.5 426483.5446040.7338882.7194248.1 تعويضات المشتغلين

 243174.5- 149919.7-163724.4-148817.0-268754.4- فائض العمليات
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مقارنة المؤشرات الرئيسة لنشاط صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن ): 6(شكل 
)2011‐2015(والمعدات للمدة 

القيمة المضافة االجمالية بالكلفة صافي الربح أو الخسارة فائض العمليات

  
                    


