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 :مقدمة
عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة  ين عملیة التحلیل المالي هإ

والمیزانیة العمومیة والعالقة فیما بینها وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة االقتصادیة ونتیجة النشاط 
اجة المستفیدین من خالل استخراج بیانات اقتصادیة محددة عن خالل فترة زمنیة معینة (سنة مالیة) بما یلبي ح

اإلنتاج واالستخدامات الوسیطة والقیمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة االقتصادیة ولألنشطة ولمجموع 
ن المؤشرات إواستخراج بعض المؤشرات االقتصادیة عن الوضع المالي ونتیجة النشاط مع مالحظة   القطاع

المؤشرات بشكل غیر محدود وحسب حاجة الجهة  إستخراجطار معین وٕانما یمكن إیة الیمكن حصرها في المال
أهم المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة اقتصادیة ولمجموع  استخرجناالمستفیدة وفي تقریرنا هذا 

 .النشاط
ها والتي تعدها الوحدات االقتصادیة تعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والكشوفات الملحقة ب

عداد إ اختالف أنشطتها المصدر الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة و   على
تقاریر التحلیل المالي حیث أنها تبیین المركز المالي ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة عبارة عن سنة مالیة تبدأ 

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

أن مهمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة 
الشعبة بإصدار سبعة تقاریر سنویة عن األنشطة االقتصادیة ومن ضمنها  هذهالحسابات القومیة حیث تقوم 

تم إصدار عدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة و  نشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام
وهذا التقریر هو تكملة  2015 -1970للفترة  نشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العاماالقتصادیة المختلفة بضمنها 

 . النشاطللتقاریر السابقة عن 
هات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مهامها وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم البیانات والمؤشرات للج

 بما یساعد على تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة لبلدنا العزیز .
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 :عداد التقریرإمنهجیة 
عداد المصدر الوحید للبیانات الالزمة إل لشركاتتعتبر الحسابات الختامیة و المیزانیات العمومیة التي تصدرها ا

 بیانات فعلیة و مصادق علیها من قبل دیوان الرقابة المالیة و ذات درجة عالیة من الدقة  فهير التقری
 والموثوقیة.

 األولى تتضمن معلومات رقمیة عن الموجودات  ،ستمارتینأیتم تحلیل البیانات المالیة لكل مدیریة من خالل 
استنادا أالثانیة تتضمن معلومات رقمیة لكل مدیریة القیمة المضافة و  ستخراج أاإلیرادات والنفقات و المطلوبات و و 

وندرج أدناه اهم النسب المالیة  إلى بیانات االستمارة األولى إلغراض التقییم المالي واالقتصادي ألداء المنشاة
  .المستخرجة

 
 مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور: .  1

                                       WP=P/EP 
 نحیث أ 

     WPمؤشر إنتاجیة الدینار من األجور  = 

  =  P        اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  

   =  EP     تعویضات المشتغلین 
 .  إنتاجیة رأس المال الثابت :2

FP=P/FA 
 حیث أن      

  = FP      إنتاجیة رأس المال الثابت  

=  P         اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  

  = FA     إجمالي الموجودات الثابتة  
 .   نسبة التداول :3

                     CR=WC/L             
 حیث أن     

       CR =  نسبة التداول 

  =  WC    رأس المال العامل  

   = L        المطلوبات المتداولة 
 .   نسبة السیولة السریعة :4

LR=LA/L 
 حیث أن     

      LR    =یولة السریعةنسبة الس 

= LA         الموجودات السائلة  

   = L         المطلوبات السائلة  
 .   نسبة عائد االستثمار: 5

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

  =  NI     صافي الربح أو الخسارة  

   = CI     رأس المال المستخدم 
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 مجموع الموجودات :.   نسبة االقتراض إلى 6

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

=  TD       مجموع القروض الطویلة األجل  

  =  TA      مجموع الموجودات 
 .   معامل رأس المال :7 

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

   = VC       رأس المال المتاح  

  = GA       القیمة المضافة بالكلفة 
 .   مساهمة الربح في تكوین القیمة المضافة: 8

AT=NI/NA 
 حیث أن      
      AT = مساهمة الربح في تكوین القیمة المضافة 

= NI        صافي الربح أو الخسارة  

NA       = القیمة المضافة الصافیة بالكلفة 
 مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة : .   نسبة9

           AO=(OE/TA)*100%  
 حیث أن      
     AO = نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة 

 = OE      حقوق الملكیة 

      = TAمجموع الموجودات 
 ئد المتحقق :.   معدل نصیب رأس المال من العا10

                                                                                              CI=NI/PC    
 حیث أن 

       CI =  معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق 

       =  NI صافي الربح أو الخسارة 

     PC    =  عرأس المال المدفو
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  لقطاع العام:لالمالي لنشاط الصناعة التحویلیة رات التحلیل مفاهیم ومؤش 

هو عبارة عن مقدار مایساهم به المالكون من أموال عند تأسیس الشركة یتكون من رأس المـال  رأس المال المدفوع : .1
 المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحویالت الرأسمالیة . 

هـي عبـارة عـن كـل مـامتبقي مـن األربـاح السـنویة وتشـمل االحتیاطـات فـي نهایـة السـنة + الفـائض  اح المحتجزة:األرب .2
 . العجز المتراكم –المتراكم 

هـو عبــارة عـن نسـبة مسـتقطعة مـن الفـائض لغـرض تـوفیر سـیولة نقدیــة  احتیـاطي ارتفـاع أسـعار الموجـودات الثابتـة: .3
  لقدیمة بأخرى حدیثة .كافیة الستبدال الموجودات الثابتة ا

هـي عبـارة عـن حقـوق المـالكین تجـاه الشـركة وتتضـمن رأس المـال واألربـاح المحتجـزة واحتیـاطي ارتفـاع  حق الملكیة: .4
 أسعار الموجودات الثابتة .

هــي كــل مایســتقطع مــن اإلیــرادات لمواجهــة خســائر مســتقبلیة وتتضــمن مخصــص الــدیون  تخصیصــات طویلــة األجــل: .5
ها وتخصیصــات بضــاعة بطیئــة الحركــة وتخصیصــات اإلجــازات االعتیادیــة للمــوظفین والعمــال المشــكوك فــي تحصــیل

  والمبالغ المستقطعة من األرباح لقاء مصاریف غیر متحققة .
 هي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة   قروض طویلة األجل: .6

الشركة وتتكون من الدائنون والقروض قصیرة األجل والسحب هي عبارة عن حقوق العمالء تجاه  الخصوم المتداولة: .7
 على المكشوف والتخصیصات القصیرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصیرة األجل .

هـي عبـارة عـن القیمـة الصـافیة لألصـول التـي تمتلكهـا الشـركة وتشـمل كلفـة األصـول الثابتـة  صافي األصـول الثابتـة: .8
          ت تحت التنفیذ مطروح منها اإلندثارات واألطفاءات المتراكمة .والنفقات اإلیرادیة المؤجلة ومشروعا

 هــو عبــارة عــن قیمــة الموجــودات المخزنیــة فــي نهایــة المــدة ویشــمل المســتلزمات الســلعیة مخــزون أخــر المــدة: .9
والبضاعة المشـتراة بغـرض البیـع والبضـاعة بطریـق الشـحن وأي موجـودات  والبضاعة تحت الصنع وتامة الصنع

 زنیه أخرى . مخ
هي عبـارة عـن األصـول التـي تمتلكهـا الشـركة ویكـون تـداولها خـالل فتـرة أقـل مـن سـنة  الموجودات المتداولة األخرى: .10

 والقروض الممنوحة القصیرة األجل واالستثمارات المالیة القصیرة األجل .وتتكون من المدینون 
وتتكـون مـن النقدیـة فـي الصـندوق والحسـابات الجاریــة هـي عبـارة عـن ماتمتلكـه الشـركة مـن نقـد  الموجـودات السـائلة: .11

 .لدى المصارف وشیكات برسم التحصیل
هـي عبـارة عــن األصـول التـي لیسـت بالثابتـة وفـي نفــس الوقـت الیمكـن اعتبارهـا أصـول متداولــة  الموجـودات األخـرى: .12

 . ألجلألن تداولها قد یكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طویلة األجل وقروض طویلة ا
هــو عبــارة عــن الموجــودات المتداولــة التــي تســتخدمها الشــركة فــي ممارســة نشــاطها ویتكــون مــن  رأس المــال العامــل: .13

 . مخزون أخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائلة
 هو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولة صافي رأس المال العامل:  .14
هــو عبــارة عــن رأس المــال الــذي تســتخدمه الشــركة فــي ممارســة نشــاطها ویتكــون مــن صــافي  :مــال المســتخدمرأس ال .15

 الموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .
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وتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات اإلیرادیة المؤجلة والمشروعات تحت  إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة: .16
 التنفیذ للسنة السابقة.

ویتضمن بضاعة تحت الصـنع وتامـة الصـنع  هو عبارة عن الموجودات المخزنیة في بدایة السنة مخزون أول المدة: .17
 والموجودات المخزنیة األخرى في بدایة السنة. 

ي مخـزون اإلنتـاج فـ رما فیها قیمة المبیعـات والتغیـبالسلعي للشركة ویشمل إیرادات النشاط  إیرادات النشاط الرئیسي: .18
 التام ونصف التام.

یراد النشاط التجاري للشركة وتشـمل مبیعـات بضـاعة مشـتراة بغـرض إهي عبارة عن صافي  إیرادات النشاط التجاري: .19
 البیع مطروح منها كلفة بضاعة مشتراة بغرض البیع إضافة إلى العمولة المستلمة واإلیرادات المتنوعة .

 . ادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئیسي والتجاريوتشمل إیر  اإلیرادات األخرى: .20
هـو عبـارة عـن القیمـة السـوقیة إلنتـاج الشـركة ویشـمل إیـرادات النشـاط الرئیسـي وٕایـرادات  اإلنتاج الكلي بسعر المنتج: .21

 .النشاط التجاري واإلیرادات األخرى 
اإلنتـاج وتشـمل مسـتلزمات اإلنتـاج السـلعیة  هي عبارة عن كلفة السلع والخـدمات الداخلـة فـي االستخدامات الوسیطة: .22

ــــأمین وٕایجــــارات األراضــــي  دمیــــة عــــدا تجهیــــزات العــــاملین ونقــــلوالخ العــــاملین واالشــــتراكات واالنتمــــاءات وأقســــاط الت
 .المدفوعة

هي مقـدار مسـاهمة عوامـل اإلنتـاج فـي زیـادة قیمـة المسـتلزمات الداخلـة فـي  القیمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج: .23
 نتاج وتشمل اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منها االستخدامات الوسیطة .اإل

 وتشمل الضرائب والرسوم على اإلنتاج وضریبة العقار المدفوعة. الضرائب الغیر مباشرة: .24
هــي عبــارة عــن كــل ماتســتلمه الشــركة مــن الدولــة كــدعم لنشــاط الشــركة وتشــمل اإلعانــات المســتلمة لــدعم  اإلعانــات: .25

 .أو إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدیراألسعار 
 هي مقدار مساهمة عوامل اإلنتاج في زیادة قیمة المسـتلزمات الداخلـة فـي اإلنتـاج القیمة المضافة اإلجمالي بالكلفة: .26

الضـــــــرائب الغیـــــــر -وتســـــــاوي القیمـــــــة المضـــــــافة اإلجمـــــــالي بســـــــعر الســـــــوق مقیمـــــــة بأســـــــعار كلفـــــــة عوامـــــــل اإلنتـــــــاج
 مباشرة+اإلعانات.

 ویشمل مقدار االستهالك السنوي لرأس المال الثابت . ندثارات السنویة:اإل  .27

 السنوي. اإلندثاراتوتساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منها  القیمة المضافة الصافیة بالكلفة: .28
) وتشـمل اإلیـرادات هي عبارة عـن كافـة المبـالغ المحولـة مـن وٕالـى الشـركة (عـدا اإلعانـات صافي التحویالت الجاریة: .29

 التحویلیة واألخرى مطروح منها المصروفات التحویلیة واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین . 
هـو عبـارة عـن عوائـد عوامـل اإلنتـاج التـي سـاهمت فـي نشـاط الشـركة ویسـاوي القیمـة المضـافة  دخل عوامـل اإلنتـاج: .30

ت الجاریة ویسـاوي أیضـًا مجمـوع الـدخول الموزعـة علـى عوامـل اإلنتـاج الصافیة بالكلفة مضاف إلیها صافي التحویال
التي تتكون من صافي الفوائد المدفوعة وصافي إیجارات األراضي المدفوعة وتعویضات المشتغلین وصـافي الـربح أو 

 .الخسارة
ركة خــالل الســنة هــو عبــارة عــن الفــائض القابــل للتوزیــع أو العجــز النــاتج عــن نشــاط الشــ صــافي الــربح أو الخســارة: .31

ویساوي اإلیرادات الجاریة والتحویلیـة مطـروح منــها المصروفات الجاریة والتحویلیة ویتم توزیعـه إلـى األربـاح المحتجـزة 
 وحصة الخزینة وحصة العاملین
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 تلمه العــاملون فـي الشـركة مقابــل عملهـم  وتشــمل الرواتـب واألجــورهـي عبــارة عـن العائـد الــذي یسـ الرواتـب واألجــور: .32
المدفوعة للعاملین والمخصصات والمكافآت المختلفة وتجهیزات العاملین ومصاریف نقل العاملین وحصة المنشأة مـن 

 . .. الخ.صندوق التقاعد والضمان االجتماعي
هو عبارة عن صافي العائد الذي یستلمه المقرضون مقابـل إقراضـهم أمـوال للشـركة وتسـاوي  :عةو لفوائد المدفاصافي  .33

 .مدفوعة مطروح منها الفوائد المقبوضةالفوائد ال
هـــو عبـــارة عـــن صـــافي المبـــالغ المدفوعـــة عـــن إیجـــارات األراضـــي المســـتأجرة   إیجـــارات األراضـــي المدفوعـــة:صـــافي  .34

 .ویساوي اإلیجارات المدفوعة مطروح منها اإلیجارات المقبوضة
مل الرواتـب واألجـور المدفوعـة ومـا هي عبارة عـن مجمـوع مایسـتلمه العـاملین مـن الشـركة وتشـ تعویضات المشتغلین: .35

 .في حكمها مضاف إلیها حصة العاملین من صافي الربح
 . ویساوي صافي القیمة المضافة بالكلفة مطروح منها تعویضات المشتغلین فائض العملیات: .36
 

 :2016لسنة أوًال: تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة إلجمالي نشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام 
وزیـادة صـافي الـربح تجـاوز الخسـارة وتحقیـق الصـناعة التحویلیـة  إلجمـالي نشـاط المـالي) مؤشـرات التحلیـل 1یبین الجدول (

اال أن القیمة المضافة اإلجمالیة انخفضت بسبب انخفـاض قیمـة اإلنتـاج الكلـي بسـعر المنـتج حیـث أن  في فائض العملیات
جاءت نتیجـة المـنح التمویلیـة المقدمـة مـن وزارة المالیـة لـبعض  التشغیلیة وانما لم تأتي من العملیات الزیادة في صافي الربح

ـــات التشـــغیلیة ولمعالجـــة الخســـائر تـــم دمـــج معظـــم شـــركات  الشـــركات وذلـــك لتـــوفیر ســـیولة نقدیـــة لمتطلبـــات الرواتـــب والنفق
 .الصناعة التحویلیة ذات النشاط المتشابه

 )2016-2012الصناعة التحویلیة للقطاع العام للمدة (جمالي نشاط المؤشرات المالیة التحلیلیة إل

 ملیون دینار                   )1جدول (

نسب التغیر  2016 2015 2014 2013 2012 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 9.7 135999.7 123947.7 70152.7 84844.5 104742.0 رأس المال المدفوع
 42.4- 1566065.2 2719115.5 2154375.9 3034819.5 4047638.1 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 37.1- 1049818.0 1667837.5 1326477.2 1422425.4 1884673.4 االستخدامات الوسیطھ
القیمة المضافة االجمالیة 

 50.9- 516247.2 1051278.0 917898.6 1612394.0 2162964.7 بسعر المنتج

القیمة المضافة االجمالیة 
 8.5 1143334.8 1054006.1 917835.9 1611261.9 2161607.6 بالكلفة

 217.0- 202136.8 172837.8- 255373.8 235782.5- 129061.9- صافي الربح أو الخسارة
 18.9- 1009192.6 1244306.3 928938.7 1616037.5 2161932.8 تعویضات المشتغلین

 117.3- 57260.5 330542.1- 113509.8- 124889.8- 135098.8- فائض العملیات
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 : 2016ة ات والتبغ لسنلمؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط صناعة المنتجات الغذائیة المصنعة والمشروبتحلیل ا: ثانیاً 
 نشاط صناعة المنتوجات الغذائیة المصنعة والمشروبات والتبغإلجمالي مؤشرات التحلیل المالي ) 1والشكل () 2(یبین جدول 

تشیر مؤشرات التحلیل إلى تراجع في اداء هذا النشاط حیث الیزال النشاط یحقق خسائر رغم  ث) حی2016 – 2015(نتي لس
إال أنه ظهر صافي ربح موجب نتیجة ) 27445.0-وبلغت القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج ( دمج بعض الشركات

   اإلعانات الممنوحة إلى شركة مابین النهرین العامة للبذور

 )2016-2012( للمدةشرات المالیة التحلیلیة لنشاط صناعة المنتجات الغذائیة المصنعة والمشروبات والتبغ المؤ
)2جدول (  

     
 ملیون دینار

نسب التغیر  2016 2015 2014 2013 2012 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 89.9- 4005.7 39471.8 37157.5 5987.1 5987.1 رأس المال المدفوع

 24.3- 45173.0 59701.1 9141.3 11996.1 10768.7 نتاج الكلي بسعر المنتجاال
 35.3- 72618.0 112191.0 7586.6 13240.3 9853.6 االستخدامات الوسیطھ

 47.7 27445.0- 52489.9- 1554.6 1244.2- 915.2 القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج
 67.9- 32434.2 101032.1 1554.6 1244.2- 915.2 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة

 20.7 30218.4 25034.8 38149.7- 64751.3- 49933.5- صافي الربح أو الخسارة
 74.3- 13664.7 53258.3 41416.2 66162.3 66806.0 تعویضات المشتغلین

 42.7- 15690.9 27383.0 40535.0- 68359.4- 66793.5- فائض العملیات
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 :2016 طباعة والنشرالورق والمنتجات الورقیة وال: تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط صناعة ثالثاً 
) مؤشــرات التحلیــل إلجمــالي إلجمــالي نشــاط صــناعة الــورق والمنتجــات الورقیــة والطباعــة والنشــر 2() والشــكل 3یبــین الجــدول(

نخفــاض تعویضــات المشــتغلین إ لــدار الشــؤون الثقافیــة العامــة و نخفــاض القیمــة المضــافة اإلجمالیــة إحیــث تشــیر المؤشــرات إلــى 
 خسائر. وفائض العملیات وتحقیق

 )2016-2012للمدة (والنشر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط صناعة الورق والمنتجات الورقیة والطباعة 
)3جدول (  

     
 ملیون دینار

نسب التغیر  2016 2015 2014 2013 2012 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 0.0 15.0 15.0 1192.5 1192.5 1207.5 رأس المال المدفوع
 48.5- 221.4 430.2 1.5- 34.7 744.4 نتاج الكلي بسعر المنتجاال

 25.5- 524.4 703.5 155.8 188.1 1221.1 االستخدامات الوسیطھ
 10.8- 303.0- 273.4- 157.3- 153.4- 476.8- القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج

 16.2- 2217.1 2647.1 157.3- 153.4- 476.8- القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة
 12.3 971.2- 1108.0- 8523.2- 40385.0- 41183.6- صافي الربح أو الخسارة

 15.2- 2539.4 2994.5 38817.3 39612.7 43486.9 تعویضات المشتغلین
 10.8 948.7- 1063.4- 39022.9- 39812.1- 44192.6- فائض العملیات
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مقارنة المؤشرات الرئیسة لنشاط صناعة الورق والمنتجات الورقیة والطباعة والنشر ) 2(شكل 
)  2016 - 2012( للسنوات 

القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة صافي الربح أو الخسارة فائض العملیات

 
 

 :2016ة نلس الصناعات الكیمیاویة ومنتوجاتهاؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط : تحلیل المرابعاً 
الصــناعات الكیمیاویــة ومنتوجاتهــا زیــادة فــي صــافي  ) مؤشــرات التحلیــل إلجمــالي إلجمــالي نشــاط3) والشــكل (4(یبــین الجــدول

نخفـاض قیمـة اإلنتـاج الكلـي إت بسـبب الربح وتعویضات المشتغلین وفائض العملیـات اال أن القیمـة المضـافة اإلجمالیـة انخفضـ
وذلـك  لـبعض الشـركات مـن وزارة المالیـةالمقدمـة  حیـث أن الزیـادة فـي صـافي الـربح جـاءت نتیجـة المـنح التمویلیـةبسعر المنتج 

 .لتوفیر سیولة نقدیة لمتطلبات الرواتب والنفقات التشغیلیة
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 )2016-2012ة ومنتوجاتھا للمدة  (المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعات الكیمیاوی   
)4جدول (  

     
 ملیون دینار

نسب التغیر  2016 2015 2014 2013 2012 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 46.9 16495.4 11226.5 18835.7 26666.7 36202.5 رأس المال المدفوع
 1.7- 1457328.9 1482034.9 1791713.7 2318453.7 2842803.8 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 7.6 923179.0 857933.6 970526.8 938734.4 1092857.5 االستخدامات الوسیطھ
 14.4- 534150.0 624101.3 821186.9 1379719.4 1749946.2 القیمة المضافة االجمالیة بسعرالمنتج 

 1.4 981338.1 967649.2 821183.9 1378587.3 1748766.9 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة
 68.0 264290.9 157298.9 372813.7 258479.0 444170.3 صافي الربح أو الخسارة

 69.3 768389.3 453929.5 428363.6 894105.2 1172090.0 تعویضات المشتغلین
 26.2 156382.9 123952.5 319987.6 399141.0 481915.5 فائض العملیات

       
        

 
 

     

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           

 :2016ة نلس والمعدات المنتجات المعدنیة المصنعة والمكائن: تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط صناعة خامساً 
صـــناعة المنتوجـــات المعدنیـــة المصـــنعة والمكـــائن ) مؤشـــرات التحلیـــل إلجمـــالي إلجمـــالي نشـــاط 4كل () والشـــ5( لیبـــین الجـــدو 

اال أن القیمـة المضـافة اإلجمالیـة انخفضـت بســبب نخفـاض الخسـائر وزیـادة تعویضـات المشـتغلین وفـائض العملیـات إ والمعـدات
مــن وزارة المالیــة المقدمــة نتیجــة المــنح التمویلیــة  جــاء انخفــاض الخســائرانخفــاض قیمــة اإلنتــاج الكلــي بســعر المنــتج حیــث أن 

 لبعض الشركات وذلك لتوفیر سیولة نقدیة لمتطلبات الرواتب والنفقات التشغیلیة.
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 )2016-2012المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط صناعة المنتجات المعدنیة المصنعة والمكائن والمعدات للمدة (
)5جدول (  

     
 ملیون دینار

نسب التغیر  2016 2015 2014 2013 2012 لمؤشــــــــــــراتا
 السنوي %

 5.7 51489.5 48732.5 5542.4 41422.7 34117.0 رأس المال المدفوع
 64.2- 63341.9 177177.2 229644.1 558382.0 926308.3 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 62.0- 53496.6 140662.0 176278.4 369522.2 613793.1 االستخدامات الوسیطھ
القیمة المضافة االجمالیة 

 73.0- 9845.3 36515.2 53365.7 188859.8 312515.2 بسعرالمنتج 

 647.3 127345.4 17040.0 53365.7 188859.8 312255.1 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة
 52.0 91401.3- 190338.2- 71625.6- 142574.9- 144506.2- صافي الربح أو الخسارة

 13.7- 224599.1 260214.5 194248.1 338882.7 446040.7 تعویضات المشتغلین
 53.2 113864.5- 243174.5- 149919.7- 163724.4- 148817.0- فائض العملیات
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مقارنة الموشرات الرئیسة لنشاط صناعة المنتجات المعدنیة المصنعة والمكائن ) 4(شكل رقم 
) 2016 - 2012( والمعدات للسنوات 

القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة صافي الربح أو الخسارة فائض العملیات
 


	حيث أن
	FP=P/FA
	حيث أن
	حيث أن

	LR=LA/L

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

	C=VC/GA
	AT=NI/NA

	حيث أن
	حيث أن
	CI=NI/PC
	حيث أن


