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 ةـدمــمق
عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیة  ھيأن عملیة التحلیل المالي 

ونتیجة النشاط خالل فترة  االقتصادیةالعمومیة والعالقة فیما بینھا وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة 

حاجة المستفیدین من خالل استخراج بیانات اقتصادیة محددة عن اإلنتاج بما یلبي ) سنة مالیة(زمنیة معینة 

ولألنشطة ولمجموع  االقتصادیةواالستخدامات الوسیطة والقیمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة 

ال لیة عن الوضع المالي ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات الما االقتصادیةواستخراج بعض المؤشرات    القطاع

حصرھا في أطار معین وأنما یمكن استخراج المؤشرات بشكل غیر محدود وحسب حاجة الجھة المستفیدة وفي  نیمك

  . والقطاع تقریرنا ھذا استخرجنا أھم المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة اقتصادیة ولمجموع النشاط

اختالف    على االقتصادیةت الملحقة بھا والتي تعدھا الوحدات تعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والكشوفا

اریر التحلیل المالي أنشطتھا المصدر الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تق

 31/12وتنتھي في  1/1 ین المركز المالي ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة عبارة عن سنة مالیة تبدأ بتاریخحیث أنھا تب

  .من كل سنة

أن مھمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجھاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة 

ومن ضمن تلك األنشطة نشاط  االقتصادیةالحسابات القومیة حیث تقوم تلك الشعبة بإصدار تقاریر سنویة عن األنشطة 

 االقتصادیةوتم إصدار عدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة  للقطاع العام واالتصاالتالنقل 

  ، وھذا التقریر ھو تكملة للتقاریر السابقة ) 2016 -1970( نشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام للفترة ھانضمبالمختلفة 

ات للجھات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مھامھا بما وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم البیانات والمؤشر

  .الشاملة لبلدنا العزیز  االقتصادیةیساعد على تحقیق التنمیة 
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  منھجیة أعداد التقریر
ر  التي تصدرھا الشركات المصدر الوحید للبیانات الالزمة ألعدادتعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة  التقری

  .الموثوقیةات درجة عالیة من الدقة ذفھي بیانات فعلیة ومصادق علیھا من قبل دیوان الرقابة المالیة و

ات  استمارتینیتم تحلیل البیانات المالیة لكل شركة من خالل  ن الموجودات والمطلوب األولى تتضمن معلومات رقمیة ع
إلى  استناداأھم النسب والمؤشرات لكل شركة  استخراجثانیة تتضمن القیمة المضافة وال واستخراجوالنفقات  واإلیرادات

  .المنشأةألداء  واالقتصاديألغراض التقییم المالي  األولى االستمارةبیانات 

  :من خالل المعادالت التالیة القطاع وذلكنفس البیانات والمؤشرات لمجموع النشاط ومجموع  احتسابیتم 

ھو عبارة عن عائد الدینار الواحد المدفوع كتعویضات المشتغلین من قیمة اإلنتاج : رمؤشر إنتاجیة الدینار من األجو .1
  .المنتجالكلي بسعر 

WP=P/EP    
                                                                 :أنحیث 
WP=                                 مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور                   

    P= اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
  EP= تعویضات المشتغلین  

 ھو عبارة عن ما یولده الدینار المستثمر في األصول الثابتة من قیمة اإلنتاج الكلي بسعر : إنتاجیة رأس المال الثابت .2
  .المنتج 

  FP=P/FA                                                                                                                
                                                                 :أنحیث 

FP    = إنتاجیة رأس المال الثابت  
      P =اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
   FA  =إجمالي الموجودات الثابتة  
  .الطلبالمنشأة على اإلیفاء بالتزاماتھا المتداولة عند ھي عبارة عن قدرة : نسبة التداول .3

CR=WC/L 
                                          :أنحیث 
CR = نسبة التداول  

          WC   =رأس المال العامل  
               L =الخصوم المتداولة  

اء: نسبة السیولة السریعة .4 ى اإلیف أة عل درة المنش ن ق ارة ع ي عب ائلة  ھ ن األصول الس ل م ا القصیرة األج    بالتزاماتھ

  ).المصارفالنقد في الصندوق ولدى (

LR=LA/L                                                                                                                                      

                                         :أنحیث  

LR =  السیولة السریعة  

LA  =األصول السائلة  
    L =الخصوم المتداولة 
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من صافي رأس المال العامل والذي  مخزونالھو مؤشر یعكس نسبة :نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل .5
  .مخزونالیعبر عن حجم األموال المعطلة المستثمرة في 

WCS= (CPS/NWC)*100%                       
                                                                 :أنحیث 

WCS =نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل  
CPS =مخزون اإلنتاج التام  

NWC =صافي رأس المال العامل  
رأس المال المستخدم من اإلرباح المتحققة  ھو مؤشر یعبر عن عائد الدینار الواحد المستثمر في:نسبة عائد االستثمار .6

  .الصافیة وھو المؤشر یدل عل كفاءة إدارة مالك المشروع 
RI= (NI/CI)*100%                                                                                                           

                                                                 :أنحیث 
=RI نسبة عائد االستثمار  

NI =صافي الربح أو الخسارة  
CI      =رأس المال المستخدم  

ى مجموع الموجودات .7 ل : نسبة االقتراض إل ي تموی روض ف اھمة الق م مس ین حج اع  المشروع،ھو مؤشر یب فارتف
ة النسبة یعني إن نسبة كبیرة من رأس مال المشروع یمول عن ط الكین قلیل ال الم اھمة رأس م ریق القروض وان مس

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

                                                                 :أنحیث 
AD = بة االقتراض إلى مجموع الموجوداتنس  

  TD =مجموع القروض  
  TA = األصول(مجموع الموجودات( 

ھو عبارة عن ما یولده استثمار دینار واحد من رأس المال المتاح من القیمة المضافة خالل فترة : معامل رأس المال .8
  ).سنة مالیة(زمنیة معینة 

C=VC/GA                                                                                                                         
                                                                 :أنحیث 
-C  معامل رأس المال  

 -VC رأس المال المتاح  
GA  =القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة  

افة :  تكوین القیمة المضافةنسبة مساھمة الربح في  .9 ة المض وین القیم ي تك ربح ف افي ال اھمة ص ن مس ارة ع ي عب ھ
  .بالكلفة

AI=NI/NA                                                                                                       
                                                                 :أنحیث 
AI   = مساھمة الربح في تكوین القیمة المضافة  

  NI =صافي الربح أو الخسارة  
NA = القیمة المضافة الصافیة بالكلفة 

ل الموجودات بواسطة : نسبة مساھمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة .10 ھي عبارة عن نسبة تموی
  . حقوق المالكین

AO= (OE/TA)*100%                                                                                                       
                                                                 :أنحیث 
AO = مساھمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة نسبة  

 OE =حق الملكیة  
 TA = األصول(مجموع الموجودات(  
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ھو عبارة عن عائد رأس المال المدفوع في المشروع من صافي الربح : معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق .11
  .المتحقق خالل السنة

 CI=NI/PC                                                                                                            
                                                                 :أنحیث 

 =CI معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق  
 NI =صافي الربح أو الخسارة  
 PC =رأس المال المدفوع 
ات والمو: إنتاجیة المواد األولیة  .12 ي الخام اج ھي عبارة عن عائد الدینار الواحد المستثمر ف ة اإلنت ن قیم ة م اد األولی

 .المتحقق حیث إن ارتفاع النسبة دلیل على كفاءة االستثمار في الخامات والمواد األولیة والعكس صحیح 
MP=P/M          

                                                                  :أنحیث  
MP  = إنتاجیة المواد األولیة  
P     =لكلي بسعر المنتجاإلنتاج ا  
M    = خدمات ومواد أولیة(المستلزمات السلعیة( 

دوران  :المخزوندوران   .13 دل ال ادة مع ث إن زی د حی ى نق ھو مؤشر یعبر عن عدد مرات تحول المخزون من سلع إل
 .صحیحیعني زیادة اإلرباح والعكس 

 IT=R/ED 
  :إنحیث  

IT   = دوران المخزون                                                                      
R     =إیرادات النشاط الرئیسي  

ED    =مخزون أخر المدة\ 
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    :العام قطاعلواالتصاالت النقل  لنشاطمفاھیم ومؤشرات التحلیل المالي 

ال وتأسیس الشركة  بھ المالكون من أموال عند یساھم ماھو عبارة عن مقدار : رأس المال المدفوع  ن رأس الم یتكون م

  . المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحویالت الرأسمالیة

ي ماھي عبارة عن كل  : األرباح المحتجزة اح السنویة وتشمل  متبق ن األرب ة السنة  اتیاالحتیاطم ي نھای ائض + ف الف

 . العجز المتراكم –المتراكم 

اع : الملكیة حق اطي ارتف اح المحتجزة واحتی ال واألرب من رأس الم ركة وتتض اه الش الكین تج ھي عبارة عن حقوق الم

  .أسعار الموجودات الثابتة

تتضمن مخصص الدیون المشكوك  مستقبلیةیستقطع من اإلیرادات لمواجھة خسائر  ھي كل ما: تخصیصات طویلة األجل

ة ا اعة بطیئ ات بض یلھا وتخصیص ي تحص الغ ف ال والمب وظفین والعم ة للم ازات االعتیادی ات اإلج ة وتخصیص لحرك

  . المستقطعة من األرباح لقاء مصاریف غیر متحققة

   .ھي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة: قروض طویلة األجل

حب  ھي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة وتتكون من الدائنون: الخصوم المتداولة ل والس روض قصیرة األج والق

  .على المكشوف والتخصیصات القصیرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصیرة األجل

ھي عبارة عن القیمة الصافیة لألصول التي تمتلكھا الشركة وتشمل كلفة األصول الثابتة والنفقات : .األجلصافي األصول 

  .         واألطفاءات المتراكمة ندثاراتاالاإلیرادیة المؤجلة ومشروعات تحت التنفیذ مطروح منھا 

ھو عبارة عن قیمة الموجودات المخزنیة في نھایة المدة ویشمل المستلزمات السلعیة والبضاعة : مخزون أخر المدة

  . المشتراة بغرض البیع والبضاعة بطریق الشحن وأي موجودات مخزنیھ أخرى

ن سنة : الموجودات المتداولة األخرى ل م رة أق داولھا خالل فت ون ت ا الشركة ویك ي تمتلكھ ن األصول الت ھي عبارة ع

  .وتتكون من المدینون والقروض الممنوحة القصیرة األجل واالستثمارات المالیة القصیرة األجل

دى ي الصندوق والحسابات التمتلكھ الشركة من نقد وتتكون من النقدیة ف ھي عبارة عن ما: الموجودات السائلة ة ل جاری

  .المصارف وشیكات برسم التحصیل

ة ألن  یمكن الھي عبارة عن األصول التي لیست بالثابتة وفي نفس الوقت : الموجودات األخرى اعتبارھا أصول متداول

 .األجلتداولھا قد یكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طویلة األجل وقروض طویلة 

موجودات المتداولة التي تستخدمھا الشركة في ممارسة نشاطھا ویتكون من مخزون ھو عبارة عن ال  : رأس المال العامل

  .السائلةأخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات 

  .ھو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منھ الخصوم المتداولة: صافي رأس المال العامل 

تخدم ال المس ذ :رأس الم ال ال ن رأس الم ارة ع و عب افي ھ ن ص ون م اطھا ویتك ة نش ي ممارس ركة ف تخدمھ الش ي تس

 .األخرىالموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات 

المؤجلة والمشروعات تحت  اإلرادیةوتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات  : إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة

  .التنفیذ للسنة السابقة

اط ال رادات النش اريإی زون  :ج ي مخ ر ف ات والتغی افي المبیع من ص ركة ویتض اري للش اط التج رادات النش مل إی ویش

  .المتنوعةالبضاعة المشتراة بغرض البیع إضافة إلى العمولة المستلمة واإلیرادات 



  2017قطاع العام لسنة لل النقل واالتصاالت لنشاطالمؤشرات المالیة التحلیلیة   

   6         العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء  –مدیریة الحسابات القومیة 
 

  .والتجاريوتشمل إیرادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئیسي : اإلیرادات األخرى 

ع  تم ماھي عبارة عن كلفة  :كلفة البضاعة المباعة بیعھ من البضاعة خالل السنة وتشمل قیمة البضاعة المشتراة بغرض البی

 .البیعمقیمة بالكلفة ومعالجة بالتغیر في مخزون بضاعة مشتراة بغرض 

رادا: اإلنتاج الكلي بسعر المنتج دمھا الشركة ویشمل إی ي تق اعة والخدمات الت وقیة للبض ة الس ن القیم ارة ع اط ھو عب ت النش

 .المباعةالجاري واإلیرادات األخرى مطروح منھا كلفة البضاعة 

یطة تخدامات الوس لعیة : االس اج الس تلزمات اإلنت مل مس اج وتش ي اإلنت تخدمة ف دمات المس لع والخ ة الس ن كلف ارة ع ي عب ھ

 .والخدمیة عدا تجھیزات العاملین ونقل  العاملین واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین

ي ھي مقدار مساھمة : القیمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج اتج المحل ي الن أة ف اليالمنش ي بسعر  األجم اج الكل مل اإلنت وتش

  .المنتج مطروح منھا االستخدامات الوسیطة

  .وتشمل الضرائب والرسوم على االستیراد وضریبة العقار المدفوعة: الضرائب الغیر مباشرة

عار أو حكومالشركة من ال تستلمھ ماكل ھي عبارة عن : اإلعانات دعم األس ة كدعم لنشاط الشركة وتشمل اإلعانات المستلمة ل

  .إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدیر

ة : بالكلفة ةالقیمة المضافة اإلجمالی اج مقیم ي اإلنت ة ف تلزمات الداخل ة المس ادة قیم اج في زی اھمة عوامل اإلنت ھي مقدار مس

  .اإلعانات + الضرائب الغیر مباشرة -مل اإلنتاج وتساوي القیمة المضافة اإلجمالي بسعر السوقبأسعار كلفة عوا

 .شمل مقدار االستھالك السنوي لرأس المال الثابتتو  :اإلندثارات السنویة

  .ةوتساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منھا اإلندثارات السنوی: القیمة المضافة الصافیة بالكلفة

ركة  .العاملینصافي التحویالت ا ى الش ن وإل ة م ات(عبارة عن كافة المبالغ المحول وتشمل ) والضرائب والرسوم عدا اإلعان

  . اإلیرادات التحویلیة واألخرى مطروح منھا المصروفات التحویلیة واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین

د: دخل عوامل اإلنتاج افیة  ھو عبارة عن عوائ افة الص ة المض اوي القیم اط الشركة ویس ي نش اھمت ف اج التي س ل اإلنت عوام

اج ً مجموع الدخول الموزعة على عوامل اإلنت ي  بالكلفة مضاف إلیھا صافي التحویالت الجاریة ویساوي أیضا اھمت ف ي س الت

ارات األراضي المدفوو نشاط الشركة افي التي تتكون من صافي الفوائد المدفوعة وصافي إیج تغلین وص ات المش ة وتعویض ع

  .الربح أو الخسارة

ارة ربح أو الخس افي ال اوي : ص نة ویس الل الس اط الشركة خ اتج عن نش ع أو العجز الن ل للتوزی ائض القاب ن الف ارة ع ھو عب

  .اإلیرادات مطـروح منــھا المصروفات ویتم توزیعھ إلى األرباح المحتجزة وحصة الخزینة وحصة العاملین

ل : األجورالرواتب و ي الشركة مقاب املون ف م وتشملھي عبارة عن العائد الذي یستلمھ الع ة  عملھ ب واألجور المدفوع الروات

د  ندوق التقاع ن ص أة م ة المنش املین وحص للعاملین والمخصصات والمكافآت المختلفة وتجھیزات العاملین ومصاریف نقل الع

 .الخ... والضمان االجتماعي

د  :صافي الفوائد المدفوعة ھو عبارة عن صافي العائد الذي یستلمھ المقرضون مقابل إقراضھم أموال للشركة وتساوي الفوائ

  .المدفوعة مطروح منھا الفوائد المقبوضة

ة ي المدفوع ارات األراض افي إیج اوي : ص تأجرة ویس ارات األراضي المس ن إیج ة ع الغ المدفوع افي المب ن ص ارة ع ھو عب

  .اإلیجارات المقبوضة اإلیجارات المدفوعة مطروح منھا

ن مجموع : تعویضات المشتغلین ارة ع اھي عب تلمھ م ي  یس ا ف مل الرواتب واألجور المدفوعة وم ن الشركة وتش املین م الع

  .حكمھا مضاف إلیھا حصة العاملین من صافي الربح

 .المشتغلینویساوي صافي القیمة المضافة بالكلفة مطروح منھا تعویضات : فائض العملیات
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  :2017لسنة  العام قطاعللواالتصاالت رات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل المؤش
ل والشكل البیاني )1( جدولیبین  اط النق االت مؤشرات التحلیل المالي إلجمالي نش اعلل واالتص ام  قط ر الع ب التغی ونس

  : يیل وكما )2017 -2016( تيلسن السنوي

ار ملیار )127.6( إلى 2016 سنةدینار  ملیار )6.1(ن مرأس المال المدفوع  أرتفع :رأس المال المدفوع .1 سنة  دین

ادةبنسبة  2017 دارھا  زی ادةال وأن سبب  %)2003.8(مق ى  زی ود إل ادة رأس  یع ال الزی ة لشركة الم ل العام لنق

 .ملیار دینار 121.5بمبلغ مقداره البحري 

) 1897.0(إلى  2016 سنةدینار  ملیار) 1245.5(اج الكلي بسعر المنتج من اإلنت ارتفع: اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .2

 ةالشرككل من  إیراداتیعود الى زیادة  االرتفاعوأن سبب  %)52.3( مقدارھا زیادةبنسبة  2017 سنةدینار  ملیار

ة لو –سكك الحدید الشركة العامة لو – والوفود لنقل المسافرینالعامة  ل البري الشركة العام  نئمواالشركة و –لنق

   .ناقالت النفط العراقیةشركة و – ةالعراقی

ى 2016 سنةدینار  ملیار )407.8(االستخدامات الوسیطة من  ارتفعت: االستخدامات الوسیطة .3 ار) 515.4( إل  ملی

ل ل االستخدامات الوسیطة ارتفاع الى یعود االرتفاعوان سبب  %) 26.4( مقدارھا زیادةبنسبة  2017سنة دینار  ك

د الشركة العامة لو –البحري  لنقللالعامة ات لشركمن ا كك الحدی ة  ئموانشركة الو –س اقالت شركة و –العراقی ن

لخدمات الشركة العامة و –خطوط الجویة الشركة العامة لو -البرید و تلالتصاالالشركة العامة و –النفط العراقیة 

  .الشبكیة

تج الیة القیمة المضافة اإلجمأرتفعت : بسعر المنتج القیمة المضافة اإلجمالیة  .4 عر المن نبس ار )837.7( م ار دین  ملی

اعسبب  وان %)64.9( مقدارھا زیادةبنسبة  2017 سنةدینار  ملیار )1381.6( إلى 2016سنة  ى  االرتف یعود إل

الكلي بسعر المنتج  اإلنتاجبسعر المنتج تساوي  اإلجمالیةالقیمة المضافة  إنحیث  االنتاج الكلي بسعر المنتج ارتفاع

ً مطروح  .الوسیطةھ االستخدامات من ا

ى  2016 سنةدینار  ملیار )643.5(بالكلفة من  ةالقیمة المضافة الصافی أرتفعت: بالكلفة ةالقیمة المضافة الصافی .5 إل

اعا إلىیعود  االرتفاعوان سبب   ) %114.7( مقدارھا زیادةبنسبة  2017 سنةدینار  ملیار) 1381.5( ة  رتف القیم

افة  إننتج حیث بسعر الم اإلجمالیةالمضافة  ة المض اوي القیم ة تس افیة بالكلف افة الص ةالقیمة المض بسعر  اإلجمالی

ً المنتج  ً المستلمة مطروح اإلعانات إلیھا مضافا  .السنویة االندثاراتوائب والرسوم منھا الضر ا

سنة  دینار ملیار) 439.9( إلى 2016 سنة ملیار دینار )110.8(من  الربحصافي  ارتفع :أو الخسارة صافي الربح .6

  .)2(نفس السبب الذكر أعاله في الفقرة یعود  االرتفاعوان سبب  %) 297.1(مقدارھا  زیادةبنسبة  2017

دینار  ملیار )746.2( إلى 2016 سنةملیار دینار  )504.2( تعویضات المشتغلین من ارتفعت: تعویضات المشتغلین .7

ن لرواتب وأجور العاملین  ارتفاع إلىیعود  فاعاالرتوان سبب  .%) 48.0( مقدارھا زیادةبنسبة  2017 سنة كل م

لنقل البحري  لشركة العامة وا –األنابیب النفطیة ولخطوط لشركة العامة وا –لخدمات الشبكة الدولیة  العامة اتكرالش

  .ناقالت النفط العراقیةشركة و –العراقیة  ئالموانشركة خطوط الجویة العراقیة والشركة العامة لو

 2017 سنةملیار دینار ) 413.0(إلى  2016 سنةملیار دینار  )139.3(من فائض العملیات ارتفع  :ملیاتفائض الع  .8

فائض  إن، حیث  القیمة المضافة الصافیة بالكلفة زیادة إلىوان سبب الزیادة یعود  %)196.4( بنسبة زیادة مقدارھا

ً منھا   .تعویضات المشتغلینالعملیات یساوي القیمة المضافة الصافیة بالكلفة مطروحا
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  )2017- 2016(نسب التغیر السنوي لسنتي المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام و 
 

 ملیون دینار       )1(جدول 

نسب التغیر   2017 2016 2015 2014 2013 المؤشــــــــــرات
 %السنوي 

 2003.8 127,605.2 6,065.5 4,148.3 4,148.5 6,670.5 رأس المال المدفوع

االنتاج الكلي بسعر 
 المنتج

1,131,769.8 1,093,432.3 1,190,504.7 1,245,544.0 1,896,952.0 52.3 

 26.4 515,350.7 407,809.2 431,535.9 394,904.0 321,282.3 االستخدامات الوسیطة

القیمة المضافة 
 االجمالیة بسعر المنتج

810,487.5 698,528.2 758,969.8 837,734.7 1,381,601.4 64.9 

القیمة المضافة 
 الصافیة بالكلفة

706,150.2 736,167.4 600,657.2 643,473.3 1,381,524.6 114.7 

صافي الربح أو 
 297.1 439,869 110,771.3 175,427.4 29,598.5- 87,767.4 الخسارة

 48.0 746,170.7 504,154.5 516,898.9 592,081.0 609,773.9 تعویضات المشتغلین

 196.4 412,996.5 139,318.8 83,758.4 144,086.4 96,376.3 فائض العملیات

              
  

  
 

            

              
              

 
                                                                                           

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        


