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 :مقدمة

عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة  يأن عملیة التحلیل المالي ه 
والعالقة فیما بینها وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة االقتصادیة ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة معینة (سنة مالیة) 

حاجة المستفیدین من خالل استخراج بیانات اقتصادیة محددة عن اإلنتاج واالستخدامات الوسیطة والقیمة المضافة  بما یلبي
واستخراج بعض المؤشرات االقتصادیة عن الوضع المالي   والموجودات والمطلوبات للوحدة االقتصادیة ولألنشطة ولمجموع القطاع

الیة الیمكن حصرها في أطار معین وٕانما یمكن أستخرج المؤشرات بشكل غیر محدود ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات الم
أهم المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة اقتصادیة ولمجموع  استخرجناوحسب حاجة الجهة المستفیدة وفي تقریرنا هذا 

اختالف   ها والتي تعدها الوحدات االقتصادیة علىالنشاط تعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والكشوفات الملحقة ب
أنشطتها المصدر الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تقاریر التحلیل المالي حیث أنها 

 من كل سنة. 31/12ي في وتنته 1/1تبیین المركز المالي ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة عبارة عن سنة مالیة تبدأ بتاریخ 

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

نشاط الصناعة التحویلیة تم إصدار عدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة االقتصادیة المختلفة بضمنها و  العام
 . النشاطوهذا التقریر هو تكملة للتقاریر السابقة عن  2016 -1970للفترة  للقطاع العام

هات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مهامها بما یساعد على وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم البیانات والمؤشرات للج
 تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة لبلدنا العزیز .
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 :منهجیة أعداد التقریر

بیانات  فهيقریر عداد التالمصدر الوحید للبیانات الالزمة إل لشركاتتعتبر الحسابات الختامیة و المیزانیات العمومیة التي تصدرها ا
لكل مدیریة  یتم تحلیل البیانات المالیةو  الموثوقیةمصادق علیها من قبل دیوان الرقابة المالیة و ذات درجة عالیة من الدقة و فعلیة و 

اإلیرادات والنفقات واستخراج القیمة المضافة والمطلوبات و  من خالل استمارتین األولى تتضمن معلومات رقمیة عن الموجودات
  .ثانیة تتضمن معلومات رقمیة لكل مدیریة استنادا إلى بیانات االستمارة األولى إلغراض التقییم المالي االقتصادي ألداء المنشاةوال

 
 مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور: .  1

                                       WP=P/EP 
 حیث أن 

     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    =نسبة السیولة السریعة 

= 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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 .   نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات :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       المضافة بالكلفة القیمة 
 .   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 
     لحالیة والمستقبلیة :.   نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات ا9

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

 = OE      حقوق الملكیة 
      = TAمجموع الموجودات 

 حقق :.   معدل نصیب رأس المال من العائد المت10
                                                                                                                  CI=NI/PC    

 حیث أن 
       CI =  معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق 

       =  NI صافي الربح أو الخسارة 
     PC   =  عرأس المال المدفو 

 

 مفاهیم ومؤشرات التحلیل المالي لنشاط الصناعة التحویلیة القطاع العام:

 
یسـاهم بـه المـالكون مـن أمـوال عنـد تأسـیس الشـركة یتكـون مـن رأس المـال  هـو عبـارة عـن مقـدار مـا رأس المال المـدفوع : .1

 الیة . المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحویالت الرأسم

ــاح المحتجــزة: .2 متبقــي مــن األربــاح الســنویة وتشــمل االحتیاطــات فــي نهایــة الســنة + الفــائض  هــي عبــارة عــن كــل مــا األرب
 . العجز المتراكم –المتراكم 
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هـو عبـارة عـن نسـبة مسـتقطعة مـن الفـائض لغـرض تـوفیر سـیولة نقدیـة كافیـة  احتیاطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتـة: .3
  موجودات الثابتة القدیمة بأخرى حدیثة .الستبدال ال

هي عبارة عن حقوق المالكین تجاه الشركة وتتضمن رأس المال واألرباح المحتجـزة واحتیـاطي ارتفـاع أسـعار  حق الملكیة: .4
 الموجودات الثابتة .

ن یســـتقطع مـــن اإلیـــرادات لمواجهـــة خســـائر مســـتقبلیة وتتضـــمن مخصـــص الـــدیو  هـــي كـــل مـــا تخصیصـــات طویلـــة األجـــل: .5
المشكوك في تحصیلها وتخصیصات بضاعة بطیئة الحركة وتخصیصات اإلجازات االعتیادیة للمـوظفین والعمـال والمبـالغ 

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

حقــوق العمــالء تجــاه الشــركة وتتكــون مــن الــدائنون والقــروض قصــیرة األجــل والســحب هــي عبــارة عــن  الخصــوم المتداولــة: .7
 على المكشوف والتخصیصات القصیرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصیرة األجل .

هي عبارة عن القیمة الصافیة لألصول التي تمتلكها الشركة وتشمل كلفة األصول الثابتة والنفقات  صافي األصول الثابتة: .8
          یة المؤجلة ومشروعات تحت التنفیذ مطروح منها اإلندثارات واألطفاءات المتراكمة .اإلیراد

والبضـاعة  هو عبارة عن قیمة الموجودات المخزنیـة فـي نهایـة المـدة ویشـمل المسـتلزمات السـلعیة مخزون أخر المدة: .9
 شحن وأي موجودات مخزنیه أخرى . والبضاعة المشتراة بغرض البیع والبضاعة بطریق ال تحت الصنع وتامة الصنع

هي عبارة عن األصول التي تمتلكها الشركة ویكون تداولها خالل فترة أقل من سنة وتتكون  الموجودات المتداولة األخرى: .10
 والقروض الممنوحة القصیرة األجل واالستثمارات المالیة القصیرة األجل .من المدینون 

لكـه الشـركة مـن نقـد وتتكـون مـن النقدیـة فـي الصـندوق والحسـابات الجاریـة لـدى هـي عبـارة عـن ماتمت الموجودات السـائلة: .11
 .المصارف وشیكات برسم التحصیل

هــي عبــارة عــن األصـول التــي لیســت بالثابتــة وفــي نفـس الوقــت الیمكــن اعتبارهــا أصــول متداولــة ألن  الموجــودات األخــرى: .12
 . ألجل وقروض طویلة األجلتداولها قد یكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طویلة ا

هو عبارة عـن الموجـودات المتداولـة التـي تسـتخدمها الشـركة فـي ممارسـة نشـاطها ویتكـون مـن مخـزون  رأس المال العامل: .13
 . أخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائلة

 م المتداولةهو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصو  صافي رأس المال العامل:  .14
هـــو عبـــارة عـــن رأس المـــال الـــذي تســـتخدمه الشـــركة فـــي ممارســـة نشـــاطها ویتكـــون مـــن صـــافي  :رأس المـــال المســـتخدم .15

 الموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .

لــة والمشــروعات تحــت وتتضــمن الموجــودات الثابتــة والنفقــات اإلیرادیــة المؤج إجمــالي الموجــودات الثابتــة للســنة الســابقة: .16
 التنفیذ للسنة السابقة.

ویتضــمن بضــاعة تحــت الصــنع وتامــة الصــنع  هــو عبــارة عــن الموجــودات المخزنیــة فــي بدایــة الســنة مخــزون أول المــدة: .17
 والموجودات المخزنیة األخرى في بدایة السنة. 

المبیعات والتغیـر فـي مخـزون اإلنتـاج التـام بما فیها قیمة السلعي للشركة ویشمل إیرادات النشاط  إیرادات النشاط الرئیسي: .18
 ونصف التام.
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هي عبارة عن صافي أیراد النشاط التجاري للشركة وتشمل مبیعات بضاعة مشـتراة بغـرض البیـع  إیرادات النشاط التجاري: .19
 مطروح منها كلفة بضاعة مشتراة بغرض البیع إضافة إلى العمولة المستلمة واإلیرادات المتنوعة .

 . وتشمل إیرادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئیسي والتجاري األخرى: اإلیرادات .20
هو عبارة عن القیمة السوقیة إلنتاج الشركة ویشمل إیرادات النشاط الرئیسي وٕایرادات النشـاط  اإلنتاج الكلي بسعر المنتج: .21

 .التجاري واإلیرادات األخرى 
ــة فــي اإلنتــاج وتشــمل مســتلزمات اإلنتــاج الســلعیة هــي عبــارة عــن كلفــة الســلع و  االســتخدامات الوســیطة: .22 الخــدمات الداخل

  .والخدمیة عدا تجهیزات العاملین ونقل  العاملین واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین وٕایجارات األراضي المدفوعة
لزمات الداخلــة فــي هــي مقــدار مســاهمة عوامــل اإلنتــاج فــي زیــادة قیمــة المســت القیمــة المضــافة اإلجمــالي بســعر المنــتج: .23

 اإلنتاج وتشمل اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منها االستخدامات الوسیطة .
 وتشمل الضرائب والرسوم على اإلنتاج وضریبة العقار المدفوعة. الضرائب الغیر مباشرة: .24

لمسـتلمة لـدعم األسـعار تستلمه الشركة من الدولة كدعم لنشاط الشركة وتشـمل اإلعانـات ا هي عبارة عن كل ما اإلعانات: .25
 .أو إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدیر

 هــي مقــدار مســاهمة عوامــل اإلنتــاج فــي زیــادة قیمــة المســتلزمات الداخلــة فــي اإلنتــاج القیمــة المضــافة اإلجمــالي بالكلفــة: .26
 اإلعانات. + مباشرة الضرائب الغیر-وتساوي القیمة المضافة اإلجمالي بسعر السوق مقیمة بأسعار كلفة عوامل اإلنتاج

 ویشمل مقدار االستهالك السنوي لرأس المال الثابت . اإلندثارات السنویة: .27

 السنوي. اإلندثاراتالقیمة المضافة الصافیة بالكلفة: وتساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منها  .28
ــة: .29 ــالغ المحولــة مــن وٕالــى  صــافي التحــویالت الجاری الشــركة (عــدا اإلعانــات) وتشــمل اإلیــرادات هــي عبــارة عــن كافــة المب

 التحویلیة واألخرى مطروح منها المصروفات التحویلیة واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین . 
هو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التي ساهمت في نشاط الشركة ویساوي القیمة المضافة الصـافیة  دخل عوامل اإلنتاج: .30

إلیهـا صـافي التحـویالت الجاریـة ویسـاوي أیضـًا مجمـوع الـدخول الموزعـة علـى عوامـل اإلنتـاج التـي تتكــون  بالكلفـة مضـاف
 .من صافي الفوائد المدفوعة وصافي إیجارات األراضي المدفوعة وتعویضات المشتغلین وصافي الربح أو الخسارة

هو عبارة عـن الفـائض القابـل للتوزیـع أو العجـز النـاتج عـن نشـاط الشـركة خـالل السـنة ویسـاوي  صافي الربح أو الخسارة: .31
اإلیــرادات الجاریــة والتحویلیـــة مطــــروح منــــها المصــروفات الجاریـــة والتحویلیــة ویــتم توزیعــه إلـــى األربــاح المحتجــزة وحصـــة 

 .الخزینة وحصة العاملین
ذي یســـتلمه العـــاملون فـــي الشـــركة مقابـــل عملهـــم  وتشـــمل الرواتـــب واألجـــور هـــي عبـــارة عـــن العائـــد الـــ الرواتـــب واألجـــور: .32

العــاملین وحصــة المنشــأة مــن المدفوعــة للعــاملین والمخصصــات والمكافــآت المختلفــة وتجهیــزات العــاملین ومصــاریف نقــل 
 ... الخ.صندوق التقاعد والضمان االجتماعي

ي یســتلمه المقرضــون مقابــل إقراضــهم أمــوال للشــركة وتســاوي هــو عبــارة عــن صــافي العائــد الــذ عــة:و لفوائــد المدفاصــافي  .33
 .الفوائد المدفوعة مطروح منها الفوائد المقبوضة

هــو عبــارة عــن صــافي المبــالغ المدفوعــة عــن إیجــارات األراضــي المســتأجرة ویســاوي  صــافي إیجــارات األراضــي المدفوعــة: .34
 .اإلیجارات المدفوعة مطروح منها اإلیجارات المقبوضة

هـي عبـارة عـن مجمـوع مایسـتلمه العـاملین مـن الشـركة وتشـمل الرواتـب واألجـور المدفوعـة ومـا فـي  المشـتغلین: تعویضات .35
 .حكمها مضاف إلیها حصة العاملین من صافي الربح

 . ویساوي صافي القیمة المضافة بالكلفة مطروح منها تعویضات المشتغلین فائض العملیات: .36
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 :2017لیة التحلیلیة إلجمالي نشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام لسنة أوال: تحلیل المؤشرات الما     
في فائض  وزیادة الخسارة وتحقیق صافي الربح) مؤشرات التحلیل إلجمالي نشاط الصناعة التحویلیة تجاوز 1یبین الجدول (     

الزیادة في صافي الربح  حیث أنلكلي بسعر المنتج بسبب زیادة قیمة اإلنتاج ا القیمة المضافة اإلجمالیة كذلك زیادة فيالعملیات 
لبعض الشركات وذلك لتوفیر سیولة  الماليتأتي من العملیات التشغیلیة وانما جاءت نتیجة المنح التمویلیة المقدمة من وزارة لم 

 یة ذات النشاط المتشابه.الصناعة التحویلشركات  نقدیة لمتطلبات الرواتب والنفقات التشغیلیة ولمعالجة الخسائر تم دمج معظم

 )2017-2013المؤشرات المالیة التحلیلیة ألجمالي نشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام للمدة  ( 

   )1دول (ج
 

 ملیون دینار

نسب التغیر  2017 2016 2015 2014 2013 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 7.7- 125522.41 135999.7 123947.7 70152.7 84844.5 رأس المال المدفوع
 90.0 2975125.6 1566065.2 2719115.5 2154375.9 3034819.5 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 42.5 1496123.7 1049818.0 1667837.5 1326477.2 1422425.4 االستخدامات الوسیطھ
 186.5 1479002 516247.2 1051278.0 917898.6 1612394.0 القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج

 122.9 2548150.7 1143334.8 1054006.1 917835.9 1611261.9 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة
 647.1 1510188.6 202138.8 172837.8- 255373.8 235782.5- صافي الربح أو الخسارة

 33.3 1345697.2 1009192.6 1244306.3 928938.7 1616037.5 تعویضات المشتغلین
 1756.2 1062872.3 57260.5 330542.1- 113509.8- 124889.8- العملیاتفائض 

 
 :2017نشاط صناعة المنتجات الغذائیة المصنعة والمشروبات والتبغ لسنة تحلیل  :اثانی

) مؤشرات التحلیل المالي إلجمالي نشاط صناعة المنتوجات الغذائیة المصنعة والمشروبات والتبغ 1) والشكل (2یبین جدول (
) إال انه 30.7بنسبة ( بسعر المنتج  اإلجمالیة انخفاض القیمة المضافة ) حیث تشیر مؤشرات التحلیل 2017–2016لسنتي (

فائض  وانخفض ما بین النهرین العامة للبذورالى شركة االعانات الممنوحة القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة ارتفعت بسبب 
    .للمنتوجات الغذائیةالعامة شركة لل الحاصل في االجور والرواتب فاعسبب االرتب%) 137.7بنسبة (العملیات 

  )2017-2016صناعة المنتجات الغذائیة المصنعة والمشروبات والتبغ ونسب التغیر السنوي لسنتي ( تحلیل نشاط
)2جدول رقم (             

    
 ملیون دینار

ب التغیر نس 2017 2016 2015 2014 2013 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 1098.7 48014.6 4005.7 39471.8 37157.5 5987.1 رأس المال المدفوع
 6.1 47935.6 45173.0 8221.1 9141.3 11996.1 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 15.4 83815.1 72618.0 6918.0 7586.6 13240.3 االستخدامات الوسیطھ
 30.7- 35879.5- 27445.0- 1303.1 1554.6 1244.2- القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج

 215.5 102322.1 32434.2 1303.1 1554.6 1244.2- القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة
 326.7 128927.7 30218.4 2740.2- 38149.7- 64751.3- صافي الربح أو الخسارة

 636.6 100653.2 13664.7 37534.3 41416.2 66162.3 تعویضات المشتغلین
 137.7- 5913.1- 15690.9 36674.9 40535.0- 68359.4- فائض العملیات
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 :2017 لسنة شاط صناعة الورق والمنتجات الورقیة والطباعة والنشرنتحلیل ثالثأ:       
حیث تشیر  ) مؤشرات التحلیل إلجمالي نشاط صناعة الورق والمنتجات الورقیة والطباعة والنشر2() والشكل3( یبین الجدول

اال انه رغم تلك الزیادة ال تزال  المنتج  ارتفاع االنتاج الكلي بسعربسبب  سعر المنتجالمؤشرات الى زیادة القیمة المضافة االجمالیة ب
 .  القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج سالبة

 
 )2017-2016( لسنتينشاط صناعة الورق والمنتجات الورقیة والطباعة والنشر ونسب التغیر السنوي  تحلیل

 )3جدول رقم ( 
     

 ملیون دینار

نسب التغیر  2017 2016 2015 2014 2013 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 0.0 15.0 15.0 1207.5 1192.5 1192.5 رأس المال المدفوع
 135.3 520.9 221.4 444.0 1.5- 34.7 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 3.4 542.3 524.4 831.0 155.8 188.1 االستخدامات الوسیطھ
 93.0 21.3- 303.0- 387.1- 157.3- 153.4- القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج

 10.0 2439.1 2217.1 2533.7 157.3- 153.4- القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة
 42.4 559.2- 971.2- 36994.1- 8523.2- 40385.0- صافي الربح أو الخسارة

 0.1 2542.6 2539.4 38908.5 38817.3 39612.7 تعویضات المشتغلین
 32.8 637.4- 948.7- 37138.3- 39022.9- 39812.1- فائض العملیات
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 :2017نشاط الصناعات الكیمیاویة ومنتوجاتها لسنة تحلیل  رابعا:
اإلجمـالي  ةزیـادة فـي القیمـة المضـاف ) مؤشـرات التحلیـل إلجمـالي نشـاط الصـناعات الكیمیاویـة ومنتوجاتهـا3() والشكل4یبین جدول (
وفـائض العملیـات وزیادة في صافي الربح وتعویضات المشـتغلین ة في االنتاج الكلي بسعر المنتج بسبب الزیادة الحاصل بسعر المنتج

حیث أن الزیادة في صافي الربح جاءت نتیجة المنج التمویلیـة المقدمـة مـن وزارة المالیـة لـبعض الشـركات وذلـك تـوفیر سـیولة نقدیـة 
  رواتب والنفقات التشغیلیة.لمتطلبات ال

 )2017-2016( لسنتينشاط الصناعات الكیمیاویة ومنتوجاتھا ونسب التغیر السنوي  تحلیل  
 )4جدول (

     
 ملیون دینار

نسب التغیر  2017 2016 2015 2014 2013 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 2.1- 16143.1 16495.4 23699.5 18835.7 26666.7 رأس المال المدفوع
 91.3 2788313.7 1457328.9 2406346.9 1791713.7 2318453.7 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 45.5 1343504.3 923179.0 1438538.6 970526.8 938734.4 االستخدامات الوسیطھ
 170.5 1444809.4 534150.0 967808.3 821186.9 1379719.4 بسعرالمنتج  القیمة المضافة االجمالیة

 116.7 2126542.2 981338.1 967649.2 821183.9 1378587.3 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة
 343.7 1172727.5 264290.9 209511.9 372813.7 258479.0 صافي الربح أو الخسارة

 30.4 1001769.3 768389.3 696460.5 428363.6 894105.2 تعویضات المشتغلین
 547.7 1012926.0 156382.9 175069.5 319987.6 399141.0 فائض العملیات 
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 :2017نشاط صناعة الخامات التعدینیة الغیر معدنیة  لسنة تحلیل خامسًا: 
وأن مؤشـرات سـنة  2017حلیـل المـالي إلجمـالي نشـاط صـناعة الخامـات التعدینیـة الغیـر معدنیـة  لسـنة ) مؤشـرات الت5یبین جـدول (

وبالتــالي الیمكــن أجــراء  2016ســنة  والتــي لــم تكــن قــد صــدرت فــي تشــمل الشــركة العامــة لصــناعة الزجــاج والحراریــات فقــط  2017
 مقارنة.

 )2017-2013نوات (نشاط صناعة الخامات التعدینیة الغیر معدنیة للستحلیل 
 )5جدول (

    
 ملیون دینار

 2017 2016 2015 2014 2013 المؤشــــــــــــرات
 12690.9 - 2653.0 2288.1 2288.1 رأس المال المدفوع

 47.5 - 108036.5 105966.0 113656.7 االنتاج الكلي بسعر المنتج
 302.9 - 64065.4 66765.4 72556.2 االستخدامات الوسیطھ

 255.4- - 43971.1 39200.6 41100.4 قیمة المضافة االجمالیة بسعرالمنتج ال
 26262.0 - 43937.8 39143.5 41100.4 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة

 4063.6 - 36594.0- 18581.6 91329.1- صافي الربح أو الخسارة
 22105.5 - 71929.2 111054.2 123487.8 تعویضات المشتغلین

 4027.8 - 41128.2- 83808.3- 93236.5- لعملیاتفائض ا

 
 2017نشاط صناعة المنتجات المعدنیة المصنعة والمكائن والمعدات لسنة تحلیل سأ: ساد

القیمة زیادة في اعة المنتوجات المعدنیة المصنعة والمكائن والمعدات ن) مؤشرات التحلیل إلجمالي نشاط ص4() والشكل5یبین الجدول(
بالكلفة بسبب الزیادة الحاصلة في االنتاج الكلي بسعر المنتج وزیادة في صافي الربح وتعویضات و  بسعر المنتجة مالیاإلج المضافة

المشتغلین حیث أن الزیادة في صافي الربح جاءت نتیجة المنج التمویلیة المقدمة من وزارة المالیة لبعض الشركات وذلك توفیر 
 قات التشغیلیة. سیولة نقدیة لمتطلبات الرواتب والنف
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 )2017-2016نشاط صناعة المنتجات المعدنیة المصنعة والمكائن والمعدات ونسب التغیر السنوي للمدة ( تحلیل
 )6جدول (

     
 دینار ملیون

نسب التغیر  2017 2016 2015 2014 2013 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 5.5- 48658.8 51489.5 48732.5 5542.4 41422.7 رأس المال المدفوع
 118.4 138307.9 63341.9 177177.2 229644.1 558382.0 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 27.0 67959.1 53496.6 140662.0 176278.4 369522.2 االستخدامات الوسیطھ
 614.5 70348.8 9845.3 36515.2 53365.7 188859.8 القیمة المضافة االجمالیة بسعرالمنتج 

 128.2 290585.3 127345.4 36515.2 53365.7 188859.8 مة المضافة االجمالیة بالكلفةالقی
 324.3 205029.0 91401.3- 190338.2- 71625.6- 142574.9- صافي الربح أو الخسارة

 2.7- 218626.6 224599.1 260214.5 194248.1 338882.7 تعویضات المشتغلین
 146.1 52469.0 113864.5- 243174.5- 149919.7- 163724.4- فائض العملیات
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