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مقدمة:
أن عملية التحليل المالي ھي عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية
والميزانية العمومية والعالقة فيما بينھا وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة االقتصادية ونتيجة النشاط
خالل فترة زمنية معينة )سنة مالية( بما يلبي حاجة المستفيدين من خالل استخراج بيانات اقتصادية محددة عن اإلنتاج
واالستخدامات الوسيطة والقيمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة اإلقتصادية ولألنشطة ولمجموع
القطاع واستخراج بعض المؤشرات االقتصادية عن الوضع المالي ونتيجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات المالية
اليمكن حصرھا في أطار معين وإنما يمكن إستخراج المؤشرات بشكل غير محدود وحسب حاجة الجھة المستفيدة
وفي تقريرنا ھذا استخرجنا أھم المؤشرات التي تبين الوضع المالي لكل وحدة اقتصادية ولمجموع النشاط .
تعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية والكشوفات الملحقة بھا والتي تعدھا الوحدات االقتصادية على اختالف
أنشطتھا المصدر الوحيد للبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تقارير التحليل
المالي حيث أنھا تبين المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية ,عبارة عن سنة مالية تبدأ بتاريخ  1/1وتنتھي
في  12/31من كل سنة.
أن مھمة التحليل المالي تقع على عاتق الجھاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحليل المالي التابعة لمديرية
الحسابات القومية حيث تقوم تلك الشعبة بإصدار سبعة تقارير سنوية عن األنشطة اإلقتصادية ومن ضمنھا نشاط
استخراج النفط والتعدين للقطاع العام وتم إصدار عدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحليلية لألنشطة
االقتصادية المختلفة بضمنھا نشاط استخراج النفط و التعدين للقطاع العام للمدة )  ( 2014 -2000وھذا التقرير ھو
تكملة للتقارير السابقة عن النشاط .
وأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم البيانات والمؤشرات للجھات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مھامھا بما
يساعد على تحقيق التنمية اإلقتصادية الشاملة لبلدنا العزيز .
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منھجية أعداد التقرير:
تعتبر الحسابات الختامية و الميزانيات العمومية التي تصدرھا الشركات المصدر الوحيد للبيانات الالزمة إلعداد
التقرير فھي بيانات فعلية و مصادق عليھا من قبل ديوان الرقابة المالية و ذات درجة عالية من الدقة و الموثوقية.
يتم تحليل البيانات المالية لكل مديرية من خالل استمارتين األولى تتضمن معلومات رقمية عن الموجودات و
المطلوبات و اإليرادات و النفقات و إستخراج القيمة المضافة و الثانية تتضمن معلومات رقمية لكل مديرية استنادا إلى
بيانات اإلستمارة األولى إلغراض التقييم المالي و اإلقتصادي ألداء المنشأة.
 .1مؤشر إنتاجية الدينار من األجور:
WP=P/EP
حيث أن
 =WPمؤشر إنتاجية الدينار من األجور
 = Pاإلنتاج الكلي بسعر المنتج
 = EPتعويضات المشتغلين
 .2إنتاجية رأس المال الثابت :
FP=P/FA
حيث أن
 = FPإنتاجية رأس المال الثابت
 = Pاإلنتاج الكلي بسعر المنتج
 = FAإجمالي الموجودات الثابتة
 .3نسبة التداول :
CR=WC/L
حيث أن
 = CRنسبة التداول
 = WCرأس المال العامل
 = Lالمطلوبات المتداولة
 .4نسبة السيولة السريعة :
LR=LA/L
حيث أن
 = LRنسبة السيولة السريعة
 = LAالموجودات السائلة
 = Lالمطلوبات السائلة
 .5نسبة عائد االستثمار:
RI(%)=(NI/CI)*100
حيث أن
 = RIنسبة عائد االستثمار
 = NIصافي الربح أو الخسارة
 = CIرأس المال المستخدم

 .6نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات :
AD(%)=(TD/TA)*100
حيث أن
 = ADنسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات
 = TDمجموع القروض الطويلة األجل
 = TAمجموع الموجودات
 .7معامل رأس المال :
C=VC/GA
حيث أن
 = Cمعامل رأس المال
 = VCرأس المال المتاح
 = GAالقيمة المضافة بالكلفة
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 .8مساھمة الربح في تكوين القيمة المضافة:
AT=NI/NA
حيث أن
 = ATمساھمة الربح في تكوين القيمة المضافة
 = NIصافي الربح أو الخسارة
 = NAالقيمة المضافة الصافية بالكلفة
 .9نسبة مساھمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبلية :
AO(%)=(OE/TA)*100
حيث أن
 = AOنسبة مساھمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبلية
 = OEحقوق الملكية
 = TAمجموع الموجودات
 .10معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق :
CI=NI/PC
حيث أن
 = CIمعدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق
 = NIصافي الربح أو الخسارة
 = PCرأس المال المدفوع
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مفاھيم ومؤشرات التحليل المالي لنشاط استخراج النفط والتعدين للقطاع العام:
 .1رأس المال المدفوع  :ھو عبارة عن مقدار مايساھم به المالكون من أموال عند تأسيس الشركة يتكون من
رأس المال المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحويالت الرأسمالية.
 .2األرباح المحتجزة :ھي عبارة عن كل مامتبقي من األرباح السنوية وتشمل اإلحتياطات في نھاية السنة +
الفائض المتراكم – العجز المتراكم.
 .3احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة :ھو عبارة عن نسبة مستقطعة من الفائض لغرض توفير سيولة
نقدية كافية الستبدال الموجودات الثابتة القديمة بأخرى حديثة.
 .4حق الملكية :ھي عبارة عن حقوق المالكين تجاه الشركة وتتضمن رأس المال واألرباح المحتجزة واحتياطي
ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة .
 .5تخصيصات طويلة األجل :ھي كل مايستقطع من اإليرادات لمواجھة خسائر مستقبلية وتتضمن مخصص
الديون 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 حقوق العمالء تجاه الشركة وتتكون من الدائنون والقروض قصيرة األجل
والسحب على المكشوف والتخصيصات القصيرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصيرة األجل .
 .8صافي األصول الثابتة :ھي عبارة عن القيمة الصافية لألصول التي تمتلكھا الشركة وتشمل كلفة األصول
الثابتة والنفقات اإليرادية المؤجلة ومشروعات تحت التنفيذ مطروح منھا اإلندثارات واألطفاءات المتراكمة .
 .9مخزون أخر المدة :ھو عبارة عن قيمة الموجودات المخزنية في نھاية المدة ويشمل المستلزمات السلعية
والبضاعة تحت الصنع وتامة الصنع والبضاعة المشتراة لغرض البيع والبضاعة بطريق الشحن وأي
موجودات مخزنيه أخرى .
 .10الموجودات المتداولة األخرى :ھي عبارة عن األصول التي تمتلكھا الشركة ويكون تداولھا خالل فترة أقل
من سنة وتتكون من المدينون والقروض الممنوحة القصيرة األجل واالستثمارات المالية القصيرة األجل .
 .11الموجودات السائلة :ھي عبارة عن ماتمتلكه الشركة من نقد وتتكون من النقدية في الصندوق والحسابات
الجارية لدى المصارف وشيكات برسم التحصيل.
 .12الموجودات األخرى :ھي عبارة عن األصول التي ليست بالثابتة وفي نفس الوقت اليمكن اعتبارھا أصول
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 ممارسة نشاطھا ويتكون
من 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 ويتكون من
صافي الموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .
 .16إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة :وتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات اإليرادية المؤجلة
والمشروعات تحت التنفيذ للسنة السابقة.
 .17مخزون أول المدة :ھو عبارة عن الموجودات المخزنية في بداية السنة ويتضمن بضاعة تحت الصنع وتامة
الصنع والموجودات المخزنية األخرى في بداية السنة.
 .18إيرادات النشاط الرئيس :ويشمل إيرادات النشاط السلعي للشركة بما فيھا قيمة المبيعات والتغير في مخزون
اإلنتاج التام ونصف التام.
 .19إيرادات النشاط التجاري :ھي عبارة عن صافي أيراد النشاط التجاري للشركة وتشمل مبيعات بضاعة
مشتراة 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.
 .21اإلنتاج الكلي بسعر المنتج :ھو عبارة عن القيمة السوقية إلنتاج الشركة ويشمل إيرادات النشاط الرئيس
وإيرادات النشاط التجاري واإليرادات األخرى.
 .22االستخدامات الوسيطة :ھي عبارة عن كلفة السلع والخدمات الداخلة في اإلنتاج وتشمل مستلزمات اإلنتاج
السلعية والخدمية عدا تجھيزات العاملين ونقل العاملين واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمين وإيجارات
األراضي المدفوعة.
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 .23القيمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج :ھي مقدار مساھمة عوامل اإلنتاج في زيادة قيمة المستلزمات الداخلة
في 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 ماتستلمه الشركة من الدولة كدعم لنشاط الشركة وتشمل اإلعانات المستلمة لدعم
األسعار أو إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدير.
 .26القيمة المضافة اإلجمالي بالكلفة :ھي مقدار مساھمة عوامل اإلنتاج في زيادة قيمة المستلزمات الداخلة في
اإلنتاج مقيمة بأسعار كلفة عوامل اإلنتاج وتساوي القيمة المضافة اإلجمالي بسعر السوق-الضرائب الغير
مباشرة+اإلعانات.
 .27اإلندثارات السنوية :ويشمل مقدار اإلستھالك السنوي لرأس المال الثابت.
 .28القيمة المضافة الصافية بالكلفة :وتساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منھا اإلندثارات السنوي.
 .29صافي التحويالت الجارية :ھي عبارة عن كافة المبالغ المحولة من وإلى الشركة )عدا اإلعانات( وتشمل
اإليرادات التحويلية واألخرى مطروح منھا المصروفات التحويلية واألخرى واالشتراكات واالنتماءات
وأقساط التأمين.
 .30دخل عوامل اإلنتاج :ھو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التي ساھمت في نشاط الشركة ويساوي القيمة
المضافة الصافية بالكلفة مضاف إليھا صافي التحويالت الجارية ويساوي أيضاً مجموع الدخول الموزعة
على عوامل اإلنتاج التي تتكون من صافي الفوائد المدفوعة وصافي إيجارات األراضي المدفوعة
وتعويضات المشتغلين وصافي الربح أو الخسارة.
 .31صافي الربح أو 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.
 .32الرواتب واألجور :ھي عبارة عن العائد الذي يستلمه العاملون في الشركة مقابل عملھم وتشمل الرواتب
واألجور المدفوعة للعاملين والمخصصات والمكافآت المختلفة وتجھيزات العاملين ومصاريف نقل العاملين
وحصة المنشأة من صندوق التقاعد والضمان االجتماعي ...الخ.
 .33صافي الفوائد المدفوعة :ھو عبارة عن صافي العائد الذي يستلمه المقرضون مقابل إقراضھم أموال للشركة
وتساوي الفوائد المدفوعة مطروح منھا الفوائد المقبوضة.
 .34صافي إيجارات األراضي المدفوعة :ھو عبارة عن صافي المبالغ المدفوعة عن إيجارات األراضي
المستأجرة ويساوي اإليجارات المدفوعة مطروح منھا اإليجارات المقبوضة.
 .35تعويضات المشتغلين :ھي عبارة عن مجموع مايستلمه العاملين من الشركة وتشمل الرواتب واألجور
المدفوعة وما في حكمھا مضاف إليھا حصة العاملين من صافي الربح.
 .36فائض العمليات :ويساوي صافي القيمة المضافة بالكلفة مطروح منھا تعويضات المشتغلين.
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أوال :تحلي ل المؤش رات المالي ة التحليلي ة إلجم الي نش اط اس تخراج ال نفط و التع دين للقط اع الع ام و
نسب التغير السنوي لسنة :2015
يبين جدول ) (1مؤشرات التحليل المالي اإلجمالية لنشاط استخراج النفط والتعدين للقط اع الع ام ونس ب التغي ر الس نوي
للمدة ) (2015-2011و تحليل أھم مؤشرات المالية واالقتصادية لھذا النشاط و كما يأتي:
 .1رأس المال المدفوع :ارتفع راس المال المدفوع من ) (602.3مليار دينار عام  2014إلى ) (602.7مليار دين ار
عام  2015لنشاط استخراج النفط.
.2

اإلنت اج الكل ي بس عر المن تج :ارتف ع اإلنت اج الكل ي بس عر المن تج م ن ) (8493.8ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى
) (10094.1ملي ار دين ار ع ام  2015وبنس بة زي ادة بلغ ت ) (% 18.8و إن س بب الزي ادة يع ود إل ى زي ادة ف ي
ايرادات نشاط استخراج النفط لسنة .2015

.3

االس تخدامات الوس يطة :انخفض ت االس تخدامات الوس يطة م ن ) (5470.8ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى
) (4934.6مليار دينار عام  2015بنسبة انخفاض بلغت ) (% 9.8وان سبب االنخفاض يعود إلى االنخف اض ف ي
االستخدامات الوسيطة لكل من نشاط استخراج النفط والتعدين لسنة .2015

.4

القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج :ارتفعت القيم ة المض افة اإلجمالي ة بس عر المن تج م ن ) (3023.0ملي ار
دينار عام  2014إلى ) (5159.5مليار دينار عام  2015وبنسبة زيادة بلغت ) (%70.7حيث إن القيمة المضافة
اإلجمالية بسعر المنتج تساوي اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منه االستخدامات الوسيطة.

 .5القيم ة المض افة اإلجمالي ة بالكلف ة :ارتفع ت القيم ة المض افة اإلجمالي ة بالكلف ة م ن ) (3022.9ملي ار دين ار ع ام
 2014إلى ) (5159.4مليار دينار عام  2015بنسبة زي ادة بلغ ت ) (%70.7حي ث إن القيم ة المض افة اإلجمالي ة
بالكلفة تساوي القيمة المضافة اإلجمالية بس عر المن تج مط روح منھ ا الض رائب والرس وم غي ر المباش رة ومض اف
إليھا اإلعانات المستلمة.
.6

صافي الربح والخسارة :ارتفع صافي الربح من ) (756.1ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى ) (1512.2ملي ار دين ار
عام  2015بنسبة زيادة بلغت ) (% 100و إن سبب الزيادة يع ود إل ى زي ادة ف ي ص افي ال ربح لنش اط اس تخراج
النفط.

.7

تعويض ات المش تغلين :ارتفع ت تعويض ات المش تغلين م ن ) (1427.8ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى )(2785.0
مليار دينار لسنة  2015بنسبة ارتفاع بلغت ) (% 95.1وان سبب الزي ادة يع ود إل ى زي ادة تعويض ات المش تغلين
في نشاط استخراج النفط لسنة .2015

 .8فائض العمليات :ارتفع فائض العمليات من ) (1062.7مليار دينار عام  2014إلى ) (1640.2مليار دين ار لس نة
 2015بنسبة زيادة بلغت ) (% 54.3وان سبب االرتفاع يعود إلى ارتفاع القيم ة المض افة االجمالي ة بالكلف ة لنش اط
استخراج النفط ,حيث إن فائض العمليات يساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منه االن دثارات الس نوية
ومطروح منه تعويضات المشتغلين.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  /اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء



اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 2015

المؤشرات المالية التحليلية ألجمالي نشاط استخراج النفط والتعدين للقطاع العام و نسب التغير السنوي للمدة )-2011
(2015
مليون دينار
جدول )(1

المؤشــــــــــــرات

2011

رأس المال المدفوع

504092.5

504092.5

االنتاج الكلي بسعر
المنتج

3912524.7

5571454.1 4404049.6

8493773.6

االستخدامات
الوسيطه

2479192.2

3340904.3 2696724.9

5470763.9

2012

نسب التغير
السنوي %

2013

2014

2015

602319.7

602319.7

602752.1

18.8 10094094.1

4934600.9

0.1

‐9.8

القيمة المضافة
االجمالية بسعر
المنتج

1433332.5

2230549.8 1707324.7

3023009.7

5159493.1

70.7

القيمة المضافة
االجمالية بالكلفة

1469714.2

2230472.9 1706650.6

3022919.7

5159428.8

70.7

صافي الربح أو
الخسارة

372382

485080.1

756059.6

1512179.2

100.0

تعويضات المشتغلين

810428.3

1457987.1 1135509.9

1427844.1

2785030.8

95.1

فائض العمليات

562184.7

1062734.5

1640184.3

54.3

442289.5

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  /اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء

781088.8

435922.5



اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 2015

ثانيا :تحليل المؤشرات المالية التحليلية لنشاط استخراج النفط ونسب التغير السنوي لسنة :2015
يبين جدول ) (2و الشكل البياني ) (1مؤشرات التحليل المالي اإلجمالي ة لنش اط اس تخراج ال نفط و نس ب التغي ر الس نوي
للمدة ) (2015-2011وكما يأتي:
 .1رأس المال المدفوع :ارتفع راس المال المدفوع ) (602.3ملي ار دين ار لس نة  2014إل ى ) (602.7ملي ار دين ار
عام  2015بنسبة زيادة بلغت )(% 0.1
اإلنتاج الكل ي بس عر المن تج :ارتف ع اإلنت اج الكل ي بس عر المن تج م ن ) (8489.0ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى
.2
) (10090.0ملي ار دين ار ع ام  2015بنس بة زي ادة بلغ ت ) (%18.8و إن س بب الزي ادة يع ود إل ى زي ادة ف ي
اإليرادات في كل من الشركات اآلتية )شركة نفط الجنوب ،شركة نفط الوسط ،شركة نفط ميسان(.
االس تخدامات الوس يطة :انخفض ت االس تخدامات الوس يطة م ن ) (5469.9ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى
.3
) (4934.3مليار دينار عام  2015و بنسبة انخفاض بلغت ) (%9.8وان س بب االنخف اض يع ود إل ى انخف اض
ف ي المس تلزمات الس لعية لك ل م ن ش ركة ) نف ط الش مال و نف ط الجن وب و نف ط ميس ان و الحف ر العراقي ة
واالستكشافات النفطية( و أيضا زيادة في المستلزمات الخدمية لكل من الشركات اعاله .
القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج :ارتفعت القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المن تج م ن ) (3019.1ملي ار
.4
دينار عام  2013إلى ) (5155.7مليار دينار عام  2015بنسبة زي ادة بلغ ت ) (% 70.8وان الزي ادة تع ود إل ى
زي ادة االنت اج الكل ي بس عر المن تج وايض ا االنخف اض ف ي االس تخدامات الوس يطة ,حي ث إن القيم ة المض افة
اإلجمالية بسعر المنتج تساوي اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منه االستخدامات الوسيطة.
القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة :ارتفعت القيمة المضافة اإلجمالي ة بالكلف ة م ن ) (3019.0ملي ار دين ار ع ام
.5
 2014إلى ) (5155.6مليار دينار عام  2015بنسبة زيادة بلغت ) (% 70.8وان سبب الزيادة يع ود إل ى زي ادة
القيم ة المض افة االجمالي ة بس عر المن تج حي ث إن القيم ة المض افة اإلجمالي ة بالكلف ة تس اوي القيم ة المض افة
اإلجمالية بسعر المنتج مطروح منھا الضرائب والرسوم غير المباشرة ومضاف إليھا اإلعانات المستلمة .
.6
ص افي ال ربح :ارتف ع ص افي ال ربح م ن ) (764.3ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى ) (1519.3ملي ار دين ار ع ام
 2015بنسبة ارتفاع بلغت ) (%98.8و إن س بب االرتف اع يع ود إل ى زي ادة ف ي اي رادات ش ركة نف ط الجن وب و
شركة نفط الوسط وشركة نفط ميسان.
.7
تعويضات المشتغلين :ارتفعت تعويضات المش تغلين م ن ) (1415.7ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى )(2774.1
ملي ار دين ار ع ام  2015بنس بة ارتف اع بلغ ت ) (% 95.9وان س بب االرتف اع يع ود ال ى ارتف اع تعويض ات
المشتغلين في كل من شركة )نفط الجنوب ،نفط الوسط ،نفط ميسان(.
فائض العمليات :ارتفع فائض العمليات م ن ) (1070.9ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى ) (1647.3ملي ار دين ار
.8
عام  2015بنس بة ارتف اع بلغ ت ) (%53.8وان س بب االرتف اع يع ود إل ى زي ادة ف ي القيم ة المض افة االجمالي ة
بالكلف ة ،حي ث إن ف ائض العملي ات يس اوي القيم ة المض افة اإلجمالي ة بالكلف ة مط روح من ه االن دثارات الس نوية
ومطروح منه تعويضات المشتغلين.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  /اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء



اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 2015

المؤشرات المالية التحليلية ألجمالي نشاط استخراج النفط للقطاع العام و نسب التغير السنوي للمدة
)(2015-2011
مليون دينار
جدول )(2
المؤشــــــــــــرات

2011

2012

2013

2014

2015

نسب التغير
السنوي %

رأس المال المدفوع

504092.5

602319.7 504092.5

602319.7

602752.1

0.1

االنتاج الكلي بسعر
المنتج

3912525

4404050

5571454

8489018

10090000

18.9

االستخدامات الوسيطه

2479192

2696725

3340904

5469912

4934290.7

‐9.8

القيمة المضافة االجمالية
بسعر المنتج

1433333

1707325

2230550

3019106

5155710.1

70.8

القيمة المضافة االجمالية
بالكلفة

1469714.2

1706651

2230473

3019016

5155645.8

70.8

صافي الربح أو الخسارة

372382

781088.8 485080.1

764274

1519344.5

98.8

تعويضات المشتغلين

810428.3

1135510

1457987

1415725

2774082.6

95.9

فائض العمليات

562184.7

435922.5 442289.5

1070949

1647349.6

53.8

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  /اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء



اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 2015

ثالثا :تحليل المؤشرات المالي ة التحليلي ة لنش اط التع دين للقط ـاع الع ام و نس ب التغي ر الس نوي لس نة
:2015
يبين جدول ) (3و الشكل البياني ) (2مؤشرات التحليل المالي اإلجمالية لنش اط التع دين للم ـدة ) (2015-2011وكم ا
يأتي:
 .1رأس المال المدفوع:ليس لديھا رأسمال وإنما تمويلھا مركزي من الميزانية العامة.
 .2اإلنتاج الكلي بسعر المنتج :انخفض اإلنتاج الكلي بس عر المن تج م ن ) (4.8ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى )(4.0
ملي ار دين ار ع ام  2015بنس بة انخف اض بلغ ت ) (% 13.9وذل ك بس بب انخف اض ف ي اي رادات ھيئ ة المس ح
الجيولوجي العراقية و ذلك نتيجة األوضاع األمنية المتدھورة التي تؤدي إلى أعاقة في تنفيذ المسوحات.
.3
االستخدامات الوسيطة :انخفضت االستخدامات الوسيطة من ) (0.9مليار دينار عام  2014إل ى ) (0.3ملي ار
دينار عام  2015بنسبة انخفاض بلغت ). (% 63.6
القيمة المض افة اإلجمالي ة بس عر المن تج :انخفض ت القيم ة المض افة اإلجمالي ة بس عر المن تج م ن ) (3.9ملي ار
.4
دينار عام  (3.8) 2014مليار دينار عام  2015بنسبة انخفاض بلغت ) (% 3.1وان سبب االنخفاض يع ود إل ى
انخفاض االنتاج الكلي بسعر المنتج حيث إن القيمة المضافة اإلجمالية بسعر المنتج تس اوي اإلنت اج الكل ي بس عر
المنتج مطروح منه االستخدامات الوسيطة.
القيم ة المض افة اإلجمالي ة بالكلف ة :انخفض ت القيم ة المض افة اإلجمالي ة بالكلف ة م ن ) (3.9ملي ار دين ار ع ام
.5
 2014إل ى ) (3.8ملي ار دين ار ع ام  2015بنس بة انخف اض بلغ ت ) (% 3.1و إن س بب االنخف اض يع ود إل ى
انخفاض القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج حيث إن القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة تساوي القيمة المض افة
اإلجمالية بسعر المنتج مطروح منھا الضرائب والرسوم غير المباشرة ومضاف إليھا اإلعانات المستلمة .
.6
صافي الخسارة :انخف ض ص افي الخس ارة م ن ) (8.2ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى ) (7.2ملي ار دين ار ع ام
 2015بنسبة انخفاض بلغ ت ) (% 12.8وان س بب االنخف اض يع ود إل ى انخف اض ف ي اإلي رادات لھيئ ة المس ح
الجيولوجي العراقية.
تعويضات المشتغلين :انخفضت تعويضات المشتغلين من ) (12.1مليار دين ار ع ام  2014إل ى ) (10.9ملي ار
.7
دينار عام  2015بنسبة انخفاض بلغت ) (% 9.7وان سبب االنخفاض يعود إلى انخفاض تعويض ات المش تغلين
في ھيئة المسح الجيولوجي العراقية.
ف ائض العملي ات :انخف ض ف ائض العملي ات م ن ) (8.2ملي ار دين ار ع ام  2014إل ى ) (7.2ملي ار دين ار ع ام
.8
 2015و بنسبة انخفاض بلغ ت ) (%12.8وان س بب االنخف اض يع ود إل ى انخف اض القيم ة المض افة االجمالي ة
بالكلف ة حي ث إن ف ائض العملي ات يس اوي القيم ة المض افة اإلجمالي ة بالكلف ة مط روح من ه االن دثارات الس نوية
ومطروح منه تعويضات المشتغلين .

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  /اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء



اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 2015

المؤشرات المالية التحليلية ألجمالي نشاط التعدين للقطاع العام و نسب التغير السنوي للمدة )(2015-2011

جدول )(3
المؤشــــــــــــرات

مليون دينار

2011

2013

2012

2015

2014

نسب التغير
السنوي %

رأس المال المدفوع

1480.2

1480.2

0

0

0

0

االنتاج الكلي بسعر
المنتج

18549.3

19128.2

7252.4

4754.7

4093.2

‐13.9

االستخدامات الوسيطه

6312.9

7659.9

764.3

851.5

310

‐63.6

القيمة المضافة االجمالية
بسعر المنتج

12236.4

11468.3

6488

3903.2

3783

‐3.1

القيمة المضافة االجمالية
بالكلفة

11767.4

10852.7

6488

3903.2

3783

‐3.1

صافي الربح أو الخسارة

-21089.4

-20492.1

-5809

-8215

-7165

‐12.8

تعويضات المشتغلين

32593.6

29729.5

12251.7

12118.3

10948

‐9.7

فائض العمليات

-22341

-21097.6

-5763.6

-8215

-7165

‐12.8

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  /اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء



