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 1 العراق/ الجھاز المركزي لالحصاء –مدیریة الحسابات القومیة 
 

  مقدمة
عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة  يأن عملیة التحلیل المالي ه

) سنة مالیة(ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة معینة  قتصادیةاإلصورة عن المركز المالي للوحدة  إلعطاءوالعالقة فیما بینها وذلك 

الوسیطة والقیمة المضافة  واالستخدامات اإلنتاجمحددة عن  قتصادیةإبیانات  استخراجبما یلبي حاجة المستفیدین من خالل 

عن الوضع  قتصادیةإلابعض المؤشرات  واستخراج  ولألنشطة ولمجموع القطاع اإلقتصادیةوالموجودات والمطلوبات للوحدة 

نماالمالي ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات المالیة الیمكن حصرها في أطار معین  المؤشرات بشكل  أستخرجیمكن  وإ

أهم المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة  استخرجناغیر محدود وحسب حاجة الجهة المستفیدة وفي تقریرنا هذا 

  .ط ولمجموع النشا قتصادیةإ

اختالف أنشطتها   قتصادیة علىالحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والكشوفات الملحقة بها والتي تعدها الوحدات اإلتعتبر 

المصدر الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تقاریر التحلیل المالي حیث أنها تبین 

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

من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة الحسابات  لإلحصاءأن مهمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي 

 إصداروتم  القطاع المختلط هاومن ضمن قتصادیةإلاعن األنشطة  سبعة تقاریر سنویة بإصدارالقومیة حیث تقوم تلك الشعبة 

-1970واتسنلل القطاع المختلط ضمنهابالمختلفة  قتصادیةإلاعدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة 

  . القطاع المختلطوهذا التقریر هو تكملة للتقاریر السابقة عن 2016

وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم البیانات والمؤشرات للجهات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مهامها بما یساعد على 

  .الشاملة لبلدنا العزیز االقتصادیةتحقیق التنمیة 
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 :عداد التقریرإمنهجیة

عداد التقریر فهي بیانات إلتعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة التي تصدرها الشركات المصدر الوحید للبیانات الالزمة 
  .فعلیة ومصادق علیها من قبل دیوان الرقابة المالیة وذات درجة عالیة من الدقة والموثوقیة 

ارتین األولى تتضمن معلومات رقمیة عن الموجودات والمطلوبات واألیرادات یتم تحلیل البیانات المالیة لكل شركة من خالل أستم
والنفقات وأستخراج القیمة المضافة، والثانیة تتضمن أستخراج أهم النسب والمؤشرات لكل مدیریة استنادا إلى بیانات األستمارة 

  .لمؤشرات المالیة واألقتصادیة للشركاتوفیما یلي أهم ا. األولى ألغراض التقییم المالي واألقتصادي ألداء المنشأة 
هو عبارة عن عائد الدینار الواحد المدفوع كتعویضات للمشتغلین من قیمة اإلنتاج الكلي : مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور.  1 

  . )السوق(بسعر المنتج
WP=P/EP  

  :حیث أن
=WP مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور  

 = P    السوق(المنتجاإلنتاج الكلي بسعر(  
 = EP  تعویضات المشتغلین  

 جهو عبارة عن ما یولده الدینار المستثمر في األصول الثابتة من قیمة اإلنتاج الكلي بسعر المنت: إنتاجیة رأس المال الثابت.  2 
  . )السوق(

 FP=P /FA  :حیث أن
 = FPإنتاجیة رأس المال الثابت 

= P السوق( اإلنتاج الكلي بسعر المنتج(  
 =FAإجمالي الموجودات الثابتة 

 
  .هو مؤشر یعكس مستوى التصنیع الذي تم على السلع المنتجة : مؤشر درجة التصنیع.   3
 

 MP=IC/ Pحیث أن                                         

MP  =      مؤشر درجة التصنیع  

IC = االستخدامات الوسیطة  

P =السوق( اإلنتاج الكلي بسعر المنتج( 

كثافة رأس المال إلى العمل (هو مؤشر یعبر عن درجة التكنولوجیا المستخدمة في العملیة اإلنتاجیة : مؤشر درجة التكنولوجیا. 4
                                                                                             T=FA/EP) .  ، كثافة العمل إلـى رأس المـال 

  :نحیث أ

 = T              مؤشر درجة التكنولوجیا  

=FAجمالي الموجودات الثابتةإ 

= EPتعویضات المشتغلین 
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  .هي عبارة عن قدرة المنشأة على اإلیفاء بالتزاماتها المتداولة عند الطلب : نسبة التداول . 5

CR=WC/L  

  : حیث أن

CR=  نسبة التداول 

  = WCلمال العاملرأس ا 

= L  الخصوم المتداولة  
النقد في (هي عبارة عن قدرة المنشأة على اإلیفاء بالتزاماتها القصیرة األجل من األصول السائلة : نسبة السیولة السریعة . 6

 LR=LA/L.                                                                                                   ) الصندوق ولدى المصارف

  : حیث أن
LR   =نسبة السیولة السریعة  
= LAلسائلةاالصوال  

 = L   الخصوم المتداولة 

هو مؤشر یعكس نسبة الخزین من صافي رأس المال العامل والذي یعبر عن : نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل. 7
یعني سرعة دوران رأس المال والذي یؤدي إلى زیادة في  حجم األموال المعطلة المستثمرة في الخزین ، حیث أن انخفاض النسبة

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

  
  :أنحیث

WCS =  نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل  
   =CPSمخزون اإلنتاج التام  

NW   = صافي رأس المال العامل  
هو مؤشر یعبر عن عائد الدینار الواحد المستثمر في رأس المال المستخدم من األرباح المتحققة : نسبة عائد االستثمار. 8

  RI(%)=(NI/CI)*100                                                   .الصافیة وهو مؤشر یدل على كفاءة أدارة مالك المشروع 

  : حیث أن

RI =  نسبة عائد االستثمار  
 =NI      صافي الربح أو الخسارة  

=CIرأس المال المستخدم  
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هو مؤشر یبین حجم مساهمة القروض في تمویاللمشروع ، فارتفاع النسبة یعني أن : نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات . 9
  .القروض وأن مساهمة رأس مال المالكین قلیلة والعكس صحیح نسبة كبیرة من رأس مال المشروع یمول عن طریق 

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

  حیث أن
AD=  نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 

=TD  مجموع القروض الطویلة األجل 
 =TA مجموع جانب االصول  

مــن قیمــة مضــافة خــالل فتــرة زمنیــة هــو عبــارة عــن مایولــده اســتثمار دینــار واحــد مـن رأس المــال المتــاح : معامـل رأس المــال. 10
                                                                                                                      C=VC/GA.)سنة مالیة(معینة 

  :حیث أن 
C= معامل رأس المال 

 = VCرأس المال المتاح 

= GA بالكلفة االجمالیة القیمة المضافة  
 .في تكوین القیمة المضافة بالكلفةهي عبارة عن مساهمة صافي الربح : ساهمة الربح أو الخسارة في تكوین القیمة المضافةم.11

AT=NI/NA                                                                                                                                       
 : حیث أن

AT= مساهمة الربح في تكوین القیمة المضافة 

= NI صافي الربح أو الخسارة 

NA =القیمة المضافة الصافیة بالكلفة 

هـي عبـارة عـن نسـبة تمویـل الموجـودات بواسـطة حقــوق : سـاهمة التمویـل الـذاتي فـي االسـتثمارات الحالیـة والمســتقبلیةنسـبة م. 12
  .المالكین 

AO(%) =(OE/TA)*100  
  :  حیث أن

AO= نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة 

  =OE  حقوق الملكیة 

 =TA مجموع جانب االصول( مجموع الموجودات(  
هو عبارة عن عائد رأس المال المدفوع في المشروع من صافي الـربح المتحقـق :معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق.13

  .خالل السنة 
CI=NI/PC     

  :حیث أن
CI= معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق 

=  NIصافي الربح أو الخسارة 

 = PCرأس المال المدفوع 
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  :مفاهیم مؤشرات التحلیل المالي لنشاط القطاع المختلط
یتكون من رأس المال المدفوع  هو عبارة عن مقدار مایساهم به المالكون من أموال عند تأسیس الشركة:رأس المال المدفوع  .1

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

 الفائض المتراكم+  في نهایة السنة االحتیاطات( هي عبارة عن كل مامتبقي من األرباح السنویة وتشمل: حتجزةاألرباح الم .2
  .) لعجز المتراكم- 

  .سنةهي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من : قروض طویلة األجل .3

وتتضمن مخصص الدیون المشكوك هي كل مایستقطع من اإلیرادات لمواجهة خسائر مستقبلیة : تخصیصات طویلة األجل .4
 في تحصیلها وتخصیصات بضاعة بطیئة الحركة وتخصیصات اإلجازات االعتیادیة للموظفین والعمال والمبالغ المستقطعة

  .غیر متحققة  من األرباح لقاء مصاریف

قصیرة األجل والسحب على وتتكون من الدائنون والقروض هي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة :الخصوم المتداولة .5
  .والتخصیصات القصیرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصیرة األجل  المكشوف

فقات شمل كلفة األصول الثابتة والنتو  هي عبارة عن القیمة الصافیة لألصول التي تمتلكها الشركة :صافي األصول الثابتة .6
  .اإلندثارات واألطفاءات المتراكمةمشروعات تحت التنفیذ مطروح منها المؤجلة و  اإلرادیة

المشتراة ل المستلزمات السلعیة والبضاعة هو عبارة عن قیمة الموجودات المخزنیة في نهایة المدة ویشم: مخزون أخر المدة .7
  .أخرى ةبغرض البیع والبضاعة بطریق الشحن وأي موجودات مخزنی

وتتكون من  هي عبارة عن األصول التي تمتلكها الشركة ویكون تداولها خالل فترة أقل من سنة:األخرى الموجودات المتداولة .8
  .مختلفةالمدینون وأي أرصدة مدینة 

ى وتتكون من النقدیة في الصندوق والحسابات الجاریة لدهي عبارة عن ماتمتلكه الشركة من نقد : األصول السائلة .9
  .التحصیلیكات برسمالمصارف وش

ویتكون من مخزون أخر هو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدمها الشركة في ممارسة نشاطها :رأس المال العامل .10
 .والموجودات السائلة  األخرى المدة والموجودات المتداولة

  .المتداولة هو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم : صافي رأس المال العامل .11
ویتكون من صافي الموجودات  هو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمه الشركة في ممارسة نشاطها :رأس المال المستخدم .12

  .الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى 
 .ت والعموالت المستلمةالمتضمن قیمة صافي المبیعا النشاط الرئیسي للشركة هي عبارة عن إیراد : الجاريإیرادات النشاط  .13
وتشـمل مبیعـات بضـاعة مشـتراة بغـرض البیـع  هي عبارة عـن صـافي أیـراد النشـاط التجـاري للشـركة :إیرادات النشاط التجاري .14

 .مطروح منها كلفة بضاعة مشتراة بغرض البیع إضافة إلى العمولة المستلمة واإلیرادات المتنوعة 
  .المختلفة عدا النشاط الرئیسي والتجاري  وتشمل إیرادات األنشطة: اإلیرادات األخرى .15
یـرادات  یشملو  هو عبارة عن القیمة السوقیة إلنتاج الشركة :)السوق( اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .16 إیـرادات النشـاط الرئیسـي وإ

 .النشاط التجاري واإلیرادات األخرى
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وتشمل مستلزمات اإلنتاج السلعیة والخدمیة  هي عبارة عن كلفة السلع والخدمات الداخلة في اإلنتاج :االستخدامات الوسیطة .17
یجارات األراضي المدفوعة   .عدا تجهیزات العاملین ونقل  العاملین واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین وإ

وامل اإلنتـاج فـي زیـادة قیمـة المسـتلزمات الداخلـة فـي هي مقدار مساهمة ع:)السوق( القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج .18
  .اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منها االستخدامات الوسیطة  اإلنتاج وتشمل

  .وتشمل رسم اإلنتاج ورسوم التصدیر ورسم الطابع والضرائب الغیر مباشرة األخرى : الضرائب الغیر مباشرة .19
ألسعار أو وتشمل اإلعانات المستلمة لدعم ا الشركة من الدولة كدعم لنشاط الشركةهي عبارة عن كل ماتستلمه : اإلعانات .20

عانات التصدیرإلطفاء خسائر سابقة أو    .إ
+ الضـرائب الغیـر مباشـرة  – )المنـتج( القیمة المضافة اإلجمالیة بسـعر السـوق ( وتساوي: القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة .21

  .)اإلعانات
  .ي عبارة عن االستهالك السنوي لألصول الثابتة ه:اإلندثارات السنویة .22
  .وتساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منها اإلندثارات السنویة : القیمة المضافة الصافیة بالكلفة .23
لى الشركة : صافي التحویالت الجاریة .24 ویلیة وتشمل اإلیرادات التح) عدا اإلعانات(هي عبارة عن كافة المبالغ المحولة من وإ

  . واالنتماءات وأقساط التأمین ت التحویلیة واألخرى واالشتراكاتواألخرى مطروح منها المصروفا
ویسـاوي القیمـة المضـافة الصـافیة هو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التـي سـاهمت فـي نشـاط الشـركة : دخل عوامل اإلنتاج .25

مجموع الدخول الموزعة على عوامل اإلنتـاج التـي تتكـون مـن بالكلفة مضاف إلیها صافي التحویالت الجاریة ویساوي أیضًا 
  .لمشتغلین وصافي الربح أو الخسارةإیجارات األراضي المدفوعة وتعویضات ا وصافي صافي الفوائد المدفوعة

ویســاوي  النــاتج عــن نشــاط الشــركة خــالل الســنة هــو عبــارة عــن الفــائض القابــل للتوزیــع أو العجــز: صــافي الــربح أو الخســارة .26
إلیرادات الجاریة والتحویلیـة مطـروح منــها المصروفات الجاریة والتحویلیة ویتم توزیعه إلى األرباح المحتجزة وحصة الخزینـة ا

 .وحصة العاملین
وتشـمل الرواتـب واألجـور المدفوعـة  العاملون في الشركة مقابل عملهـم  یستلمههي عبارة عن العائد الذي  :الرواتب واألجور .27

العاملین ومصاریف نقل العاملین وحصة المنشأة من صندوق التقاعد والمكافآت المختلفة وتجهیزات مخصصات للعاملین وال
  .الخ.. .والضمان االجتماعي

وتسـاوي الفوائـد  هو عبارة عن صافي العائد الذي یسـتلمه المقرضـون مقابـل إقراضـهم أمـوال للشـركة :صافي الفوائد المدفوعة .28
 .المدفوعة مطروح منها الفوائد المقبوضة 

ویســـاوي  المبـــالغ المدفوعـــة عــن إیجـــارات األراضــي المســـتأجرة صــافي هـــو عبــارة عـــن: إیجـــارات األراضــي المدفوعـــةصــافي  .29
 . اإلیجارات المدفوعة مطروح منها اإلیجارات المقبوضة

المدفوعــة ومــا فــي  وتشــمل الرواتــب واألجــور املین مــن الشــركةهــي عبــارة عــن مجمــوع مایســتلمه العــ :تعویضــات المشــتغلین .30
  .مضاف إلیها حصة العاملین من صافي الربح حكمها

  .ویساوي القیمة المضافة الصافیة بالكلفة مطروح منه تعویضات المشتغلین: فائض العملیات .31
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  :2017تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة إلجمالي القطاع المختلط
  :المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط) 1(رقم یبین الجدول 

دینار بنسبة  ملیار )80.0(دینار حیث بلغ رأس مال النشاط الصناعي  ملیار)121.5(بلغ رأس المال المدفوع للقطاع المختلط  .1
من  )%12.4(دینار بنسبة  ملیار) 15.1(ولنشاط النقل )%21.8(دینار بنسبة  ملیار) 26.4(وللنشاط التجاري )65.8%(

 .إجمالي رأس المال المدفوع
 )السوق( دینار حیث بلغ اإلنتاج الكلي بسعر المنتج ملیار) 52.3(للقطاع المختلط  )السوق( بلغ اإلنتاج الكلي بسعرالمنتج .2

ولنشاط  )%58.4(دینار بنسبة  ملیار) 30.6(وللنشاط التجاري )%35.4(دینار بنسبة  ملیار) 18.5(للنشاط الصناعي 
 . من إجمالي اإلنتاج الكلي بسعر المنتج)%6.2(دینار بنسبة  ملیار)3.2(النقل

دینار حیث بلغت االستخدامات الوسیطة للنشاط الصناعي  ملیار) 58.7(بلغت االستخدامات الوسیطة للقطاع المختلط  .3
 ملیار) 0.3(ولنشاط النقل )%22.4(دینار بنسبة  ملیار) 13.1(وللنشاط التجاري %) 77.2(دینار بنسبة  ملیار) 45.3(

 . من إجمالي االستخدامات الوسیطة%)0.4(دینار بنسبة 
دینار حیث بلغت القیمة المضافة  ملیار) 6.4-(للقطاع المختلط  )السوق( بلغت القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج .4

 ملیار) 17.4(للنشاط التجاري و  )%420.2(دینار بنسبة  ملیار) 26.8-(للنشاط الصناعي  )السوق( اإلجمالیةبسعر المنتج
من إجمالي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر %) 47.0-(دینار بنسبة  ملیار)3.0(ولنشاط النقل%) 273.2-(ةدینار بنسب

 . )السوق( المنتج
دینار حیث بلغت القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة  ملیار) 30.9(بلغت القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة للقطاع المختلط  .5

ولنشاط %) 50.3(دینار بنسبة  ملیار)15.5(وللنشاط التجاري %) 40.6(دینار بنسبة  ملیار) 12.6(للنشاط الصناعي 
 . من إجمالي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة%) 9.1(دینار بنسبة  ملیار) 2.8(النقل

دینار بنسبة  ملیار) 1.3(للنشاط الصناعي  الربحدینار حیث بلغت صافي  ملیار) 3.7(للقطاع المختلط  الربحبلغ صافي  .6
دینار  ملیار) 0.8(مقداره خسارةنشاط النقل صافي بینما حقق %)86.2(دینار بنسبة  ملیار) 3.2(لنشاط التجارياو %)34.7(

 .من إجمالي صافي الربح أو الخسارة%)20.9-(بنسبة 
) 9.5(دینار حیث بلغت تعویضات المشتغلین للنشاط الصناعي  ملیار) 18.0(تعویضات المشتغلین للقطاع المختلط بلغت  .7

دینار بنسبة  ملیار) 1.5(ولنشاط النقل %)38.8(دینار بنسبة  ملیار) 7.0(وللنشاط التجاري %)52.4(دینار بنسبة  ملیار
 . من إجمالي تعویضات المشتغلین %)8.8(

ـــار)7.8(بلـــــغ فـــــائض العملیـــــات للقطـــــاع المخـــــتلط  .8 ــناعي  ملیــ ـــغ فـــــائض العملیـــــات للنشـــــاط الصـــ  ملیـــــار)1.2(دینـــــار حیـــــث بلــ
ــــبة  ملیــــــار) 7.2(وللنشــــــاط التجــــــاري %)14.9(دینــــــار بنســــــبة  ـــار بنســ ــــار  ملیــــــار) -0.6(اط النقــــــل ـولنشــــــ%)92.3(دینـــ دینــ

 .من إجمالي فائض العملیات %)7.2-(ةبـبنس
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 2017المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة المؤشرات 
  )1(جدول رقم 

 ملیون دینار             

ـــرات ــ ـــــــ ـ ــ ـــ ــــــــــ ــــــــــ  المجموع % النقل   % التجاري % الصناعي المؤشــــ

 121,549.0 12.4 15,140.0 21.8 26,446.5 65.8 79,962.5 رأس المال المدفوع

 52,300.7 6.2 3,248.6 58.4 30,557.2 35.4 18,494.9 الكلي بسعر المنتجاالنتاج 

 58,677.7 0.4 249.1 22.4 13,132.6 77.2 45,296.0 االستخدامات الوسیطه

القیمة المضافة االجمالیة 
 6,377.0- 47.0- 2,999.5 273.2- 17,424.6 420.2 26,801.1- بسعر المنتج

القیمة المضافة االجمالیة 
 30,859.9 9.1 2,812.3 50.3 15,510.2 40.6 12,537.4 بالكلفة

 3,663.3 20.9- 765.6- 86.2 3,159.1 34.7 1,269.8 صافي الربح أو الخسارة

 18,026.0 8.8 1,578.4 38.8 6,996.9 52.4 9,450.7 تعویضات المشتغلین

 7,760.7 7.2- 562.3- 92.3 7,164.2 14.9 1,158.8 فائض العملیات
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  :المختلط لقطاعللنشاط الصناعیللمؤشرات المالیة التحلیلیة ا
 سنتيلونسب التغیر السنوی القطاع الصناعي المختلطمؤشرات التحلیل المالي لنشاط  )2(یبین الجدول رقم 

  :یأتيوكما )2017، 2016(
 بنسبة 2017عامدینار  ملیار) 80.0(إلى 2016دینار عام  ملیار) 116.4(رأس المال المدفوع من  انخفض:رأس المال المدفوع .1

 شركة(عند اعداد هذا التقریر بعض الشركاتصدور میزانیات عدم  إلىیعود  االنخفاضوان سبب %) 31.3( مقدارها انخفاض
  .)انتاج األلبسة الجاهزة  وشركة الصناعات الخفیفة وشركة الصناعات االلكترونیة

إلى  2016دینار عام  ملیار )35.9(من )السوق( اإلنتاج الكلي بسعر المنتج انخفض:)السوق( المنتجاإلنتاج الكلي بسعر  .2
الى نفس السبب اعاله اضافة الى یعود  انخفاضوأن سبب )%48.5( مقدارهاانخفاضبنسبة2017دینار عام  ملیار) 18.5(

 .)للشركة الوطنیة للصناعات المعدنیة والدرجات والشركة العراقیة لتصنیع التمور (انخفاض ایرادات النشاط الجاري
دینار عام  ملیار )45.3(إلى  2016دینار عام ملیار) 65.5(االستخدامات الوسیطة من  انخفضت:االستخدامات الوسیطة .3

 .لنفس السبب اعاله في الفقرة االولى%)30.9( مقدارها انخفاضبنسبة 2017
دینار  ملیار)-29.6( من )السوق( القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج رتفعتا: )السوق( المضافة اإلجمالیة بسعر المنتجالقیمة  .4

الى انخفاض  االرتفاع یعود وأن سبب)%9.4(مقدارها  رتفاعا بنسبة  2017دینار عام  ملیار)- 26.8(إلى  2016عام 
حیث أن القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج تساوي األنتاج  الكلي بسعر المنتج االستخدامات الوسیطة بنسبة أكبر من االنتاج

  .مطروح منها االستخدامات الوسیطة الكلي بسعر المنتج
 ملیار)12.5(إلى  2016دینار عام  ملیار) 9.2(القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة من ارتفعت:القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة .5

االعانات الممنوحة الى الشركة العراقیة  ارتفاعیعود الى  االرتفاعوان سبب  %)37.0(مقدارها  ارتفاعبنسبة 2017عام  دینار
حیث إن القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة تساوي القیمة القیمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج اضافة الى ارتفاع البذور  إلنتاج

  .مطروح منها الضرائب والرسوم غیر المباشرة ومضاف إلیها اإلعانات المستلمة )السوق( المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج
دینار عام  ملیار)1.3(ربح مقداره إلى 2016دینار عام ملیار) 4.8( مقدارها خسارة ارتفع صافي الربح من:أو الخسارة صافي الربح .6

  .للشركة العراقیة إلنتاج البذوراالعانات المستلمة  ارتفاعیعود إلى  رتفاعاالوأن سبب %)126.3(مقدارها  ارتفاع بنسبة 2017
دینار عام  ملیار) 9.5(إلى  2016دینار عام  ملیار) 15.8(من  تعویضات المشتغلین انخفضت: تعویضات المشتغلین .7

  .لنفس السبب اعاله في الفقرة االولى%)40.4( مقدارها انخفاضبنسبة 2017
 ارتفاعبنسبة  2017دینار عام  ملیار )1.2(إلى  2016دینار عام ملیار)-8.8(فائض العملیات من  ارتفع:فائض العملیات .8

السنویة ومطروح  االندثاراتحیث إن فائض العملیات یساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منه  %)113.1(مقدارها 
 .منه تعویضات المشتغلین
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 )2017-2016(لسنتي المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط الصناعي للقطاع المختلط ونسب التغیر السنوي 
 )2(جدول رقم 

 
 ملیون دینار

 
ـــرات ـــ ـ ــ نسب التغیر  2017 2016 2015 2014 2013 المؤشـــ

 %السنوي 
 31.3- 79,962.5 116,355.8 69,294.6 100,023.0 117,494.6 رأس المال المدفوع

 48.5- 18,494.9 35,927.5 31,146.1 32,720.4 38,598.8 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 30.9- 45,296.0 65,514.8 74,869.7 69,026.1 37,479.8 االستخدامات الوسیطه

القیمة المضافة االجمالیة بسعر 
 المنتج

1,119.0 -36,305.7 -43,723.6 -29,587.3 -26,801.1 9.4 

القیمة المضافة االجمالیة 
 بالكلفة

10,197.5 15,521.3 10,277.2 9,150.0 12,537.4 37.0 

 126.3 1,269.8 4,831.5- 2,141.0- 8,340.0- 18,394.7- صافي الربح أو الخسارة

 40.4- 9,450.7 15,844.7 12,138.6 21,234.0 25,790.8 تعویضات المشتغلین

 113.1 1,158.8 8,833.1- 3,191.0- 7,326.6- 17,308.5- فائض العملیات

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

       

10,197.5

15,521.3

10,277.2

9,150.0

12,537.4

-
18,394.7

-
8,340.0

-
2,141.0 -
4,831.5

1,269.8

-
17

,3
08

.5

-
7,

32
6.

6

-
3,

19
1.

0

-
8,

83
3.

1

1,
15

8.
8

 -20,000
 -18,000
 -16,000
 -14,000
 -12,000
 -10,000
 -8,000
 -6,000
 -4,000
 -2,000
0

2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000

2013 2014 2015 2016 2017

نار
 دی

ون
ملی

السنوات

المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط الصناعي للقطاع المختلط للسنوات       ) 1(شكل رقم 
)2013 -2017(

القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة صافي الربح أو الخسارة فائض العملیات
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  : لقطاع المختلطلالمؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري 
  لسنتيونسب التغیر السنوی مؤشرات التحلیل المالي لنشاط القطاع التجاري المختلط )3(یبین الجدول رقم 

  :أتيوكما ی)2017، 2016(
بنسبة   2017ملیار دینار عام ) 26.4(إلى  2016ملیار دینار عام ) 24.2(رأس المال المدفوع من  أرتفع: رأس المال المدفوع .1

 )المدینة السیاحیة في سدة موصل وشركة فندق بابلشركة (اتمیزانیصدور یعود إلى  رتفاعاالوأن سبب %) 9.3(مقدارها  ارتفاع
  . التي لم تكن قد صدرت عند اعداد التقریر السابق

إلــى  2016دینــار عــام  ملیــار )21.8(مــن )الســوق( اإلنتــاج الكلــي بســعر المنــتج رتفــعا: )الســوق( اإلنتــاج الكلــي بســعر المنــتج .2
  .لنفس السبب اعاله%)40.3(مقدارها ارتفاعبنسبة 2017دینار عام  ملیار)30.6(

دینــار عـــام  ملیـــار) 13.1(إلــى  2016دینـــار عــام  ملیــار) 7.9(االســتخدامات الوســـیطة مــن  رتفعـــتا: االســتخدامات الوســیطة .3
 .لنفس السبب اعاله %)67.2( مقدارها ارتفاعبنسبة 2017

دینار  ملیار) 13.9(من)السوق( القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج رتفعتا: )السوق( القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج .4
اإلنتـاج  ارتفـاعیعـود إلـى  االرتفـاعسـبب  وان%)25.2(مقـدارها  ارتفـاعبنسـبة   2017دینـار عـام  ملیـار)17.4(إلـى  2016عـام 

 )السوق( تساوي اإلنتاج الكلي بسعر المنتج )السوق( حیث إن القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج )السوق( الكلي بسعر المنتج
  .مطروح منه االستخدامات الوسیطة

) 15.5(إلــى  2016دینــار عــام  ملیــار) 13.2(القیمــة المضــافة اإلجمالیــة بالكلفــة مــن ترتفعــا:القیمــة المضــافة اإلجمالیــة بالكلفــة .5
االرتفاع یعود الى ارتفاع القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج  سببوان %)17.1( مقدارها ارتفاعبنسبة2017دینار عام  ملیار

مطروح منها الضرائب والرسوم  )السوق( حیث إن القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة تساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج
  .انات المستلمةـــــــــــة ومضاف إلیها اإلعغیر المباشر 

بنسبة  2017ملیار دینار عام ) 3.16( إلى2016ملیار دینار عام )3.19( نم الربح صافي نخفضا :أو الخسارة صافي الربح .6
  .زیادة االندثارات السنویة وزیادة تعویضات المشتغلین  یعود إلى النخفاضسبب اوأن  %)1.1(مقدارها  انخفاض

ـــتغلین .7 ـــتا: تعویضـــــات المشــ ـــن  رتفعــ ــــتغلین مــ ـــار) 6.7(تعویضـــــات المشـ ــــام  ملیــ ـــار) 7.0(إلـــــى  2016دینـــــار عـ ـــام  ملیــ دینـــــار عــ
  .لنفس السبب اعاله في الفقرة االولى%)3.7( مقدارها ارتفاعبنسبة 2017

 ارتفـاع بنسـبة 2017دینـار عـام  ملیـار )7.6(إلـى 2016دینـار عـام  ملیـار )5.5(فـائض العملیـات مـن  ارتفـع: فـائض العملیـات .8
حیث ان فائض العملیـات یسـاوي  تعویضات المشتغلینو السنویة  االندثارات ارتفاعالى یعود  االرتفاع وأن سبب%)37.2(مقدارها 

 .القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة مطروح منه االندثارات السنویة وتعویضات المشتغلین
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 12 العراق/ الجھاز المركزي لالحصاء –مدیریة الحسابات القومیة 
 

  )2017-2016(المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع المختلط ونسب التغیر السنوي لسنتي  
 ملیون دینار )3(جدول رقم 

ــرات ـــ ـــ  2014 2013 المؤشـــ
  

2016 2017 
نسب التغیر 

 2015 %السنوي 
  

 9.3 26,446.5 24,206.5 18,857.0 16,627.0 21,097.3 رأس المال المدفوع

 40.3 30,557.2 21,775.2 15,745.9 19,180.4 21,290.1 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 67.2 13,132.6 7,856.5 4,382.6 4,373.7 6,080.4 االستخدامات الوسیطه
القیمة المضافة االجمالیة بسعر 

 المنتج
15,209.7 14,806.6 11,363.3 13,918.8 17,424.6 25.2 

 17.1 15,510.2 13,244.7 10,780.7 14,689.4 14,956.4 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة

 1.1- 3,159.1 3,192.7 4,523.0 6,563.1 6,498.3 صافي الربح أو الخسارة

 3.7 6,996.9 6,747.9 4,388.0 6,686.7 7,646.0 تعویضات المشتغلین

 37.2 7,614.2 5,549.8 5,579.5 6,965.5 6,016.4 فائض العملیات
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القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة صافي الربح أو الخسارة فائض العملیات
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 13 العراق/ الجھاز المركزي لالحصاء –مدیریة الحسابات القومیة 
 

  :المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع المختلط

ــین الجــــدول رقــــم  ــل ) 4(یبـ ــاليمؤشـــرات التحلیــ ــل واالتصــــاالت للقطــــاع المخـــتلط  المــ ــرلنشــــاط النقـ ــب التغیــ الســــنوي  ونســ
  :وكما یأتي )2016،2017(لسنتي

بنسبة   2017ملیار دینار عام ) 15.1(إلى  2016ملیار دینار عام ) 17.3(رأس المال المدفوع من  انخفض: رأس المال المدفوع .1
  .عند اعداد هذا التقریرلنقل الركاب شركة البادیة عدم صدور میزانیة یعود إلى  النخفاضاوان سبب %) 12.7(مقدارها  انخفاض

) 3.2(إلـى  2016ملیـار دینـار عـام ) 3.6(مـن )السـوق( اإلنتـاج الكلـي بسـعر المنـتج انخفـض: )السـوق( اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .2
صــدور میزانیــة شــركة البادیــة لنقــل  وأن ســبب االنخفــاض یعــود الــى عــدم%)8.6(مقــدارها  انخفــاضبنســبة  2017ملیــار دینــار عــام 

 .)شركة العراقیة للنقل البري وشركة العشار لنقل الركاب والبضائعلل(الركاب اضافة الى انخفاض ایرادات النشاط الجاري 

 عــام  دینــار ملیـار) 0.25(إلــى  2016دینــار عــام ملیــار) 0.35(االســتخدامات الوســیطة مـن  تنخفضــا: االسـتخدامات الوســیطة .3

عنـد اعـداد  البادیـة لنقـل الركـابعـدم صـدور میزانیـة شـركة یعود إلـى وان سبب االنخفاض  %)29.7(مقدارها  انخفاضبنسبة 2017
 .وشركة العشار لنقل الركاب والبضائع هذا التقریر اضافة الى انخفاض االستخدامات الوسیطة في الشركة العراقیة للنقل البري

دینـار  ملیـار) 3.2(مـن )السـوق( القیمة المضـافة اإلجمالیـة بسـعر المنـتج نخفضتا :)السوق( المنتجالقیمة المضافة اإلجمالیة بسعر  .4
اإلنتـاج  نخفاضایعود إلى  النخفاضوان سبب ا %)6.3(مقدارها انخفاض بنسبة   2017دینار عام  ملیار) 3.0(إلى  2016عام 

 )السـوق( تسـاوي اإلنتـاج الكلـي بسـعر المنـتج )السـوق( بسـعر المنـتجإن القیمـة المضـافة اإلجمالیـة حیـث )السـوق( الكلي بسـعر المنـتج
  .مطروح منه االستخدامات الوسیطة

 ملیـار) 2.8(إلـى  2016دینـار عـام  ملیـار) 3.1(القیمـة المضـافة اإلجمالیـة بالكلفـة مـن نخفضـتا:القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفـة .5
القیمة المضافة اإلجمالیـة بسـعر المنـتج   انخفاضیعود إلى  نخفاضسبب االوأن %)7.9( مقدارها انخفاض بنسبة 2017 دینار عام 

مطروح منها الضرائب والرسوم غیر  )السوق( حیث إن القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة تساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج
  .ة ومضاف إلیها اإلعانات المستلمةالمباشر 

 ارتفاع بنسبة 2017 دینار عام  ملیار) 0.8(إلى 2016دینار عام  ملیار) 0.6(من  الخسارةصافي  تفعأر : أو الخسارة صافي الربح .6

 .)2(لنفس السبب في الفقرة %)22.0(مقدارها 

بنسبة  2017دینار عام  ملیار )1.6(إلى  2016دینار عام  ملیار) 1.9(تعویضات المشتغلین من  نخفضتا: تعویضات المشتغلین .7
 . لنفس السبب اعاله في الفقرة االولى )%16.5( مقدارها نخفاضا

 ارتفـاعبنسـبة  2017دینـار عـام  ملیـار )-0.6(إلـى 2016دینـار عـام  ملیـار )-0.8(فـائض العملیـات مـن  ارتفـع: فـائض العملیـات .8

حیــث إن فــائض العملیــات یســاوي القیمــة المضــافة  انخفــاض تعویضــات المشــتغلینیعــود إلــى  ارتفــاعســبب  وان %)29.5(مقــدارها
  .اإلجمالیة بالكلفة مطروح منه تعویضات المشتغلین

  
  
  
  
 



 2017المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 

  

 14 العراق/ الجھاز المركزي لالحصاء –مدیریة الحسابات القومیة 
 

 )2017-2016(المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع المختلط ونسب التغیر السنوي لسنتي 
 )4(جدول رقم 

     
 ملیون دینار

ـــرات ـــ  2017 2016 2015 2014 2013 المؤشـــ
نسب التغیر 

 %السنوي

              

 12.7- 15,140.0 17,340.0 21,100.0 18,540.0 17,840.0 رأس المال المدفوع

 8.6- 3,248.6 3,553.8 4,925.5 3,708.9 4,558.8 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 29.7- 249.1 354.3 1,330.2 1,379.8 1,710.6 االستخدامات الوسیطه

 6.3- 2,999.5 3,199.5 3,595.3 2,329.0 2,848.1 القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج

 7.9- 2,812.3 3,052.0 3,451.9 2,220.2 2,711.5 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة

 22.0- 765.6- 627.7- 670.9- 1,925.2- 1,467.3- صافي الربح أو الخسارة

 16.5- 1,578.4 1,890.7 2,158.1 2,130.9 2,619.0 تعویضات المشتغلین

 29.5 562.3- 797.1- 524.2- 1,646.0- 926.6- فائض العملیات
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المؤشرات المالیة التحلیلة لنشاط النقل واألتصاالت للقطاع المختلط للسنوات ) 3(شكل رقم 
)2013 -2017(

القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة صافي الربح أو الخسارة فائض العملیات


