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ﻣﻘدﻣﺔ
أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻔﺳﻳر ﻣدﻟوﻻت اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣؤﺷرات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ

واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ وذﻟك ﻹﻋطﺎء ﺻورة ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ )ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺑﻣﺎ ﻳﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧراج ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋن اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻠوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻟﻸﻧﺷطﺔ وﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻘطﺎع واﺳﺗﺧراج ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﻳﺟﺔ
اﻟﻧﺷﺎط ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ أطﺎر ﻣﻌﻳن وأﻧﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧراج اﻟﻣؤﺷرات ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺣدود
وﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة وﻓﻲ ﺗﻘرﻳرﻧﺎ ﻫذا اﺳﺗﺧرﺟﻧﺎ أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛﻝ وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻘطﺎع.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧﺷطﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﻳد ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض إﺟراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﻋداد ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻳن
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1/1وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ  12/31ﻣن ﻛﻝ ﺳﻧﺔ.

أن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﻘوم ﺗﻠك اﻟﺷﻌﺑﺔ ﺑﺈﺻدار ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﺳﻧوﻳﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣن ﺿﻣن ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎرة

ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﺗم إﺻدار ﻋدة ﺗﻘﺎرﻳر ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺿﻣﻧﻬﺎ ﻧﺷﺎط
اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺗرة  2014-1970وﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻫو ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

وأﺧﻳ ار ﻧﺄﻣﻝ أن ﻧﻛون ﻗد وﻓﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣؤﺷ ارت ﻟﻠﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ أﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﻠدﻧﺎ اﻟﻌزﻳز.
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ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ أﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ:
ﺗﻌﺘﱪ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻓﻬﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وذات درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  .ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺎرﺗﲔ اﻷوﱃ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت وأﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﺘﺨﺮاج أﻫﻢ اﻟﻨﺴﺐ واﳌﺆﺷﺮات ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺘﻤﺎرة اﻷوﱃ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺎﱄ واﻷﻗﺘﺼﺎدي
ﻵداء اﳌﻨﺸﺄة.ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة إﱃ إن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪ أﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ واﻟﱵ ﳍﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ.
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺆﺷﺮات ﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻨﺸﺎط وﳎﻤﻮع اﻟﻘﻄﺎع وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﻣﺆﺷﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻷﺟﻮر  :ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺪﻓﻮع ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺴﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ.
WP=P/EP
ﺣﻴﺚ أن:
 = WPﻣﺆﺷﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻷﺟﻮر
 = Pاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺴﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ
 = EPﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ
 . 2إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  :ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪﻩ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺴﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ.
FP=P/FA
ﺣﻴﺚ أن:
 = FPإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ
 = Pاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺴﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ
 = FAإﲨﺎﱄ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
 . 3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول  :ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺪرة اﳌﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ.
CR=WC/L
ﺣﻴﺚ أن
 = CRﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول
 = WCرأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
 = Lاﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
 .4ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴـﺮﻳﻌﺔ :ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻗــﺪرة اﳌﻨﺸــﺄة ﻋﻠــﻰ اﻹﻳﻔـﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ــﺎ اﻟﻘﺼــﲑة اﻷﺟــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺻــﻮل اﻟﺴــﺎﺋﻠﺔ )اﻟﻨﻘــﺪ ﰲ اﻟﺼــﻨﺪوق
وﻟﺪى اﳌﺼﺎرف(.
LR=LA/L
ﺣﻴﺚ أن:
 = LRﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
= LAاﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
 = Lاﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ

 .5ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺰون إﱃ ﺻﺎﰲ رأس اﳌــﺎل اﻟﻌﺎﻣــﻞ :ﻫــﻮ ﻣﺆﺷــﺮ ﻳﻌﻜــﺲ ﻧﺴــﺒﺔ اﳋـﺰﻳﻦ ﻣــﻦ ﺻــﺎﰲ رأس اﳌــﺎل اﻟﻌﺎﻣــﻞ واﻟــﺬي ﻳﻌــﱪ ﻋــﻦ ﺣﺠــﻢ اﻷﻣـﻮال
اﳌﻌﻄﻠﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ اﳋﺰن.
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ﺣﻴﺚ أن:
 = WCSﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺰون إﱃ ﺻﺎﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
 = CPSﳐﺰون ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺸﱰاة ﺑﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ
 = NWCﺻﺎﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
 . 6ﻧﺴــﺒﺔ ﻋﺎﺋــﺪ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر :ﻫــﻮ ﻣﺆﺷــﺮ ﻳﻌــﱪ ﻋــﻦ ﻋﺎﺋــﺪ اﻟــﺪﻳﻨﺎر اﻟﻮاﺣــﺪ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ ﰲ رأس اﳌــﺎل اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻣــﻦ اﻹرﺑــﺎح اﳌﺘﺤﻘﻘــﺔ اﻟﺼــﺎﻓﻴﺔ وﻫــﻮ
اﳌﺆﺷﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة إدارة ﻣﺎﻟﻚ اﳌﺸﺮوع.
RI%=(NI/CI)*100
ﺣﻴﺚ أن:
 = RIﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 = NIﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﳋﺴﺎرة
 = CIرأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺨﺪم
WCS%=(CPS/NWC)*100

 . 7ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﱰاض إﱃ ﳎﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات  :ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺒﲔ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﺮوض ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻌﲏ إن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة
ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﳌﺸﺮوع ﳝﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮوض وأن ﻣﺴﺎﳘﺔ رأس ﻣﺎل اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻗﻠﻴﻠﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.
AD%=(TD/TA)*100
ﺣﻴﺚ أن:
 = ADﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﱰاض إﱃ ﳎﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات
 = TDﳎﻤﻮع اﻟﻘﺮوض
 = TAﳎﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات )اﻷﺻﻮل(
 . 8ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل  :ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪﻩ اﺳﺘﺜﻤﺎر دﻳﻨﺎر واﺣــﺪ ﻣــﻦ رأس اﳌــﺎل اﳌﺘــﺎح ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳌﻀــﺎﻓﺔ ﺧــﻼل ﻓــﱰة زﻣﻨﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ )ﺳــﻨﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ(.
C=VC/GA
ﺣﻴﺚ أن:
 = Cﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل
 = VCرأس اﳌﺎل اﳌﺘﺎح
 = GAاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ
 . 9ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ :ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ.
ﺣﻴﺚ أن :
AI=NI/NG
 = AIﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
 = NIﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﳋﺴﺎرة
 = NGاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻷﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ
 .10ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  :ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺎﻟﻜﲔ.
AO%=(OE/TA)*100
ﺣﻴﺚ أن:
 = AOﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 = OEﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ
 =TAﳎﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات )اﻷﺻﻮل(
.11ﻣﻌﺪل ﻧﺼﻴﺐ رأس اﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﺤﻘﻖ:ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﰲ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ﺣﻴﺚ أن:
CI=NI/PC
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 =CIﻣﻌﺪل ﻧﺼﻴﺐ رأس اﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﺤﻘﻖ
 = NIﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﳋﺴﺎرة
 =PCرأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع
 .12إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ :ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﳋﺎﻣﺎت واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺤﻘﻖ ﺣﻴــﺚ إن ارﺗﻔــﺎع
اﻟﻨﺴﺒﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳋﺎﻣﺎت واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.
MP=P/M
ﺣﻴﺚ أن:
 =MPإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
 =Pاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺴﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ
 = Mاﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ )ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ(
.13دوران اﳌﺨــﺰون :ﻫــﻮ ﻣﺆﺷــﺮ ﻳﻌــﱪ ﻋــﻦ ﻋــﺪد ﻣـﺮات ﲢــﻮل اﳌﺨــﺰون ﻣــﻦ ﺳــﻠﻊ إﱃ ﻧﻘــﺪ ﺣﻴــﺚ إن زﻳــﺎدة ﻣﻌــﺪل اﻟــﺪوران ﻳﻌــﲏ زﻳــﺎدة اﻹرﺑــﺎح
واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.
IT=R/ED
ﺣﻴﺚ أن:
 =ITدوران اﳌﺨﺰون
 =Rإﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
 = EDﳐﺰون أﺧﺮ اﳌﺪة

ﻣﻔﺎﻫﻳم وﻣؤﺷرات اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم:
 .1رأس المال المدفوع  :ھو عبارة عن مقدار ما يساھم به المالكون من أموال عند تأسيس الشركة يتكون م ن رأس
المال المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحويالت الرأسمالية.
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 .2األرباح المحتج زة :ھ ي عب ارة ع ن ك ل م ا متبق ي م ن األرب اح الس نوية وتش مل اإلحتياط ات ف ي نھاي ة الس نة +
الفائض المتراكم – العجز المتراكم.
 .3احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة :ھو عبارة عن نسبة مستقطعة من الفائض لغرض توفير س يولة نقدي ة
كافية الستبدال الموجودات الثابتة القديمة بأخرى حديثة.
 .4حق الملكية :ھي عب ارة ع ن حق وق الم الكين تج اه الش ركة وتتض من رأس الم ال واألرب اح المحتج زة واحتي اطي
ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة .
 .5تخصيصات طويلة األجل :ھي كل ما يستقطع من اإليرادات لمواجھة خسائر مستقبلية وتتضمن مخص ص ال ديون
المشكوك في تحصيلھا وتخصيصات بضاعة بطيئة الحركة وتخصيصات اإلجازات اإلعتيادية للموظفين والعمال
والمبالغ المستقطعة من األرباح لقاء مصاريف غير متحققة .
 .6قروض طويلة األجل :ھي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة
 .7الخصوم المتداولة :ھي عبارة عن حق وق العم الء تج اه الش ركة وتتك ون م ن ال دائنون والق روض قص يرة األج ل
والسحب على المكشوف والتخصيصات القصيرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصيرة األجل .
 .8صافي األصول الثابتة :ھي عبارة عن القيمة الصافية لألصول التي تمتلكھا الشركة وتش مل كلف ة األص ول الثابت ة
والنفقات اإليرادية المؤجلة ومشروعات تحت التنفيذ مطروح منھا اإلندثارات واألطفاءات المتراكمة .
 .9مخزون أخر المدة :ھو عبارة ع ن قيم ة الموج ودات المخزني ة ف ي نھاي ة الم دة ويش مل المس تلزمات الس لعية
والبض اعة تح ت الص نع وتام ة الص نع والبض اعة المش تراة لغ رض البي ع والبض اعة بطري ق الش حن وأي
موجودات مخزنيه أخرى .
 .10الموجودات المتداولة األخرى :ھي عبارة عن األصول التي تمتلكھا الش ركة ويك ون ت داولھا خ الل فت رة أق ل م ن
سنة وتتكون من المدينون والقروض الممنوحة القصيرة األجل واالستثمارات المالية القصيرة األجل .
 .11الموج ودات الس ائلة :ھ ي عب ارة ع ن م ا تمتلك ه الش ركة م ن نق د وتتك ون م ن النقدي ة ف ي الص ندوق والحس ابات
الجارية لدى المصارف وشيكات برسم التحصيل.
 .12الموج ودات األخ رى :ھ ي عب ارة ع ن األص ول الت ي ليس ت بالثابت ة وف ي نف س الوق ت اليمك ن اعتبارھ ا أص ول
متداولة ألن تداولھا قد يكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طويلة األجل وقروض طويلة األجل .
 .13رأس المال العامل :ھو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدمھا الشركة في ممارس ة نش اطھا ويتك ون م ن
مخزون أخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائلة .
 .14صافي رأس المال العامل :ھو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولة.
 .15رأس المال المستخدم :ھو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمه الشركة في ممارسة نشاطھا ويتك ون م ن ص افي
الموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .
 .16إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة :وتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات اإليرادية المؤجلة والمش روعات
تحت التنفيذ للسنة السابقة.
 .17مخزون أول المدة :ھ و عب ارة ع ن الموج ودات المخزني ة ف ي بداي ة الس نة ويتض من بض اعة تح ت الص نع وتام ة
الصنع والموجودات المخزنية األخرى في بداية السنة.
 .18إيرادات النشاط ال رئيس :ويش مل إي رادات النش اط الس لعي للش ركة بم ا فيھ ا قيم ة المبيع ات والتغي ر ف ي مخ زون
اإلنتاج التام ونصف التام.
 .19إيرادات النشاط التجاري :ھي عبارة عن صافي أيراد النش اط التج اري للش ركة وتش مل مبيع ات بض اعة مش تراة
لغرض البيع مطروح منھا كلفة بضاعة مشتراة لغرض البيع إضافة إلى العمولة المستلمة واإليرادات المتنوعة .
 .20اإليرادات األخرى :وتشمل إيرادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئيس والتجاري.
 .21اإلنت اج الكل ي بس عر المن تج :ھ و عب ارة ع ن القيم ة الس وقية إلنت اج الش ركة ويش مل إي رادات النش اط ال رئيس
وإيرادات النشاط التجاري واإليرادات األخرى.
 .22االس تخدامات الوس يطة :ھ ي عب ارة ع ن كلف ة الس لع والخ دمات الداخل ة ف ي اإلنت اج وتش مل مس تلزمات اإلنت اج
السلعية والخدمي ة ع دا تجھي زات الع املين ونق ل الع املين واالش تراكات واالنتم اءات وأقس اط الت أمين وإيج ارات
األراضي المدفوعة.
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 .23القيمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج :ھي مقدار مساھمة عوامل اإلنتاج في زيادة قيمة المستلزمات الداخلة ف ي
اإلنتاج وتشمل اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منھا االستخدامات الوسيطة.
 .24الضرائب الغير مباشرة :وتشمل الضرائب والرسوم على اإلنتاج وضريبة العقار المدفوعة.
 .25اإلعانات :ھي عبارة عن كل ما تستلمه الشركة من الدولة ك دعم لنش اط الش ركة وتش مل اإلعان ات المس تلمة ل دعم
األسعار أو إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدير.
 .26القيم ة المض افة اإلجم الي بالكلف ة :ھ ي مق دار مس اھمة عوام ل اإلنت اج ف ي زي ادة قيم ة المس تلزمات الداخل ة ف ي
اإلنت اج مقيم ة بأس عار كلف ة عوام ل اإلنت اج وتس اوي القيم ة المض افة اإلجم الي بس عر الس وق-الض رائب الغي ر
مباشرة+اإلعانات.
 .27اإلندثارات السنوية :ويشمل مقدار اإلستھالك السنوي لرأس المال الثابت.
 .28القيمة المضافة الصافية بالكلفة :وتساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منھا اإلندثارات السنوي.
 .29ص افي التح ويالت الجاري ة :ھ ي عب ارة ع ن كاف ة المب الغ المحول ة م ن وإل ى الش ركة )ع دا اإلعان ات( وتش مل
اإليرادات التحويلية واألخرى مطروح منھا المصروفات التحويلي ة واألخ رى واالش تراكات واالنتم اءات وأقس اط
التأمين.
 .30دخل عوامل اإلنتاج :ھو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التي ساھمت في نشاط الشركة ويساوي القيم ة المض افة
الصافية بالكلفة مضاف إليھ ا ص افي التح ويالت الجاري ة ويس اوي أيض ا ً مجم وع ال دخول الموزع ة عل ى عوام ل
اإلنت اج الت ي تتك ون م ن ص افي الفوائ د المدفوع ة وص افي إيج ارات األراض ي المدفوع ة وتعويض ات المش تغلين
وصافي الربح أو الخسارة.
 .31صافي الربح أو الخسارة :ھو عبارة عن الفائض القابل للتوزيع أو العج ز الن اتج ع ن نش اط الش ركة خ الل الس نة
ويساوي اإليرادات الجارية والتحويليـة مطـروح منــھا المصروفات الجارية والتحويلية ويتم توزيعه إلى األرب اح
المحتجزة وحصة الخزينة وحصة العاملين.
 .32الروات ب واألج ور :ھ ي عب ارة ع ن العائ د ال ذي يس تلمه الع املون ف ي الش ركة مقاب ل عملھ م وتش مل الروات ب
واألج ور المدفوع ة للع املين والمخصص ات والمكاف آت المختلف ة وتجھي زات الع املين ومص اريف نق ل الع املين
وحصة المنشأة من صندوق التقاعد والضمان االجتماعي ...الخ.
 .33صافي الفوائد المدفوعة :ھو عب ارة ع ن ص افي العائ د ال ذي يس تلمه المقرض ون مقاب ل إقراض ھم أم وال للش ركة
وتساوي الفوائد المدفوعة مطروح منھا الفوائد المقبوضة.
 .34صافي إيجارات األراضي المدفوعة :ھو عبارة عن صافي المبالغ المدفوعة ع ن إيج ارات األراض ي المس تأجرة
ويساوي اإليجارات المدفوعة مطروح منھا اإليجارات المقبوضة.
 .35تعويضات المشتغلين :ھي عبارة عن مجموع ما يستلمه العاملين من الشركة وتشمل الرواتب واألجور المدفوع ة
وما في حكمھا مضاف إليھا حصة العاملين من صافي الربح.
 .36فائض العمليات :ويساوي صافي القيمة المضافة بالكلفة مطروح منھا تعويضات المشتغلين.

ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺳﻧﺔ :2014
ﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدة
) (2014 – 2010وﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 .1رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع :ﺑﻠﻎ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع ) (6.8ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻟﻌﺎم .2014
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ /اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 2014

 .2اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ :ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ) (-2486.2ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻟﻌﺎم  2014ﺣﻳث إن اﻻﻧﺗﺎج
اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ھو عبارة عن القيمة السوقية إلنتاج الشركة ويشمل إيرادات النشاط الرئيس وإيرادات النشاط
التجاري واإليرادات األخرى.
 .3اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ :ﺑﻠﻐت اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ ) (226.0ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻟﻌﺎم .2014
 .4اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ  :ﺑﻠﻐت اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ) (-2712.2ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر
ﻟﻌﺎم .2014
 .5اﻹﻋﺎﻧﺎت :ﺑﻠﻐت اﻹﻋﺎﻧﺎت ) (1.2ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻋﺎم .2014
 .6اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ :ﺑﻠﻐت اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ) (-2712.3ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻟﻌﺎم .2014
 .7ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة :ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة ) (-38.2ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻟﻌﺎم  2014ﺣﻳث إن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة ھو
عبارة عن الفائض القابل للتوزيع أو العجز الناتج عن نشاط الشركة خالل السنة ويساوي اإليرادات الجارية
والتحويليـة مطـروح منــھا المصروفات الجارية والتحويلية ويتم توزيعه إلى األرباح المحتجزة وحصة الخزينة
وحصة العاملين.
 .8ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن :ﺑﻠﻐت ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ) (207.3ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻟﻌﺎم .2014
 .9ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت :ﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ) (-2929.4ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻟﻌﺎم  2014ﺣﻳث إن ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت عبارة عن
صافي القيمة المضافة بالكلفة مطروح منھا تعويضات المشتغلين.

اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدة)(2014-2010
ﺟدوﻝ)(1

ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر

اﻟﻣؤﺷــــــــرات
رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع

2010
5759.0

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ /اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء

2011
10347.0

2012
3647.0

2013
6820.0

2014
6760.0

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 2014

اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ

11858.5 -2400428.7

-41139.8

-4720492.9

-2486233.9

8396.7

174285.5

226015.8

-4894778.4

-2712249.8
1.2

اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﻳﺔ

123580.7

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻌراﻟﻣﻧﺗﺞ

-14475.0 -2524009.4

-49536.4

اﻻﻋﺎﻧﺎت

2830215.1

198589.3

115482.8

5082777.6

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ

306203.9

184112.5

65945.8

187997.5

-2712250.9

ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

88348.1

45905.6

-4134.3

67192.0

-38228.3

ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن

231807.1

145885.6

66933.0

189197.4

207331.4

ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

66653.5

34564.6

-2582.2

-11246.9

-2929360.3

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ /اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء

26333.5

