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مقــدمـة
إٔ عًُ ١ٝايتخً ٌٝاملاي ٖٞ ٞعباز ٠عٔ تفطري َديٛالت ايبٝاْات ٚاملؤغسات ايٛازد ٠يف اذتطابات ارتتاَٚ ١ٝاملٝصاْ ١ٝايعُ١َٝٛ
ٚايعالق ١فُٝا بٗٓٝا ٚذيو إلعطا ٤صٛز ٠عٔ املسنص املاي ٞيًٛحد ٠االقتصادْٚ ١ٜتٝج ١ايٓػاط خالٍ فرت ٠شََٓ ١ٝع( ١ٓٝضٓ١
َاي )١ٝمبا ًٜيب حاج ١املطتفٝد َٔ ٜٔخالٍ اضتخساج بٝاْات اقتصاد ١ٜستدد ٠عٔ اإلْتاج ٚاالضتخداَات ايٛضٝطٚ ١ايك١ُٝ
املضافٚ ١املٛجٛدات ٚاملطًٛبات يًٛحد ٠االقتصادٚ ١ٜيألْػطٚ ١جملُٛع ايكطاع ٚاضتخساج بعض املؤغسات االقتصاد ١ٜعٔ
ايٛضع املايْٚ ٞتٝج ١ايٓػاط َع َالحع ١إٔ املؤغسات املاي ١ٝالميهٔ حصسٖا يف أطاز َعني ٚأمنا ميهٔ اضتخساج
املؤغسات بػهٌ غري ستدٚد ٚحطب حاج ١ادتٗ ١املطتفٝدٚ ٠يف تكسٜسْا ٖرا اضتخسجٓا أِٖ املؤغسات اييت تبني ايٛضع
املاي ٞيهٌ ٚحد ٠اقتصادٚ ١ٜجملُٛع ايٓػاط ٚايكطاع .
تعترب اذتطابات ارتتاَٚ ١ٝاملٝصاْ ١ٝايعُٚ ١َٝٛايهػٛفات املًخك ١بٗا ٚاييت تعدٖا ايٛحدات اإلقتصاد ١ٜعً ٢اختالف
أْػطتٗا املصدز ايٛحٝد يًبٝاْات املاي ١ٝاييت تطتخدّ ألغساض إجسا ٤ايدزاضات املختًفٚ ١أعداد تكازٜس ايتخً ٌٝاملاي ٞحٝح
أْٗا تب ني املسنص املايْٚ ٞتٝج ١ايٓػاط خالٍ فرت ٠شَٓ ١ٝعباز ٠عٔ ضَٓ ١اي ١ٝتبدأ بتازٜخ ٚ 1/1تٓتٗ ٞيف  َٔ 12/31نٌ
ضٓ.١
إٔ َُٗ ١ايتخً ٌٝاملاي ٞتكع عً ٢عاتل ادتٗاش املسنص ٟيإلحصا َٔ ٤خالٍ غعب ١ايتخً ٌٝاملاي ٞايتابع ١ملدٜس ١ٜاذتطابات
ايك ١َٝٛحٝح تك ّٛتًو ايػعب ١بإصداز تكازٜس ضٓ ١ٜٛعٔ األْػط ١االقتصاد َٔٚ ١ٜضُٔ تًو األْػطْ ١ػاط ايٓكٌ ْٚػاط
االتصاالت يًكطاع ايعاّ ٚمت إصداز عد ٠تكازٜس ضابك ١عٔ املؤغسات املاي ١ٝايتخً ١ًٝٝيألْػط ١االقتصاد ١ٜاملختًف ١بضُٓٗا
ْػاط ايٓكٌ ٚاالتصاالت يًكطاع ايعاّ يًفرتٖٚ )2014-1970( ٠را ايتكسٜس ٖ ٛتهًُ ١يًتكازٜس ايطابكٚ ,١فُٝا خيص ٖرا
ايتكسٜس فأْ٘ ٜتضُٔ ْػاط ايٓكٌ ْٚػاط االتصاالت يًكطاع ايعاّ ٚذيو بطبب تطبٝل دي ٌٝاالْػط ١االقتصاد.(ISIC4) ١ٜ
ٚأخريا ْأٌَ إٔ ْه ٕٛقد ٚفكٓا يف تكد ِٜايبٝاْات ٚاملؤغسات يًجٗات ذات ايعالق ١اييت تطاعد عً ٢إصتاش َٗاَٗا مبا
ٜطاعد عً ٢حتكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتصاد ١ٜايػاًَ ١يبًدْا ايعصٜص .
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منهجية أعداد التقرير
تعترب اذتطابات ارتتاَٚ ١ٝاملٝصاْٝات ايعُ ١َٝٛاييت تصدزٖا ايػسنات املصدز ايٛحٝد يًبٝاْات ايالشَ ١ألعداد ايتكسٜرس فٗرٞ
بٝاْات فعًَٚ ١ٝصادم عًٗٝا َٔ قبٌ دٜٛإ ايسقاب ١املايٚ ١ٝذات دزج ١عاي َٔ ١ٝايدقٚ ١املٛثٛق.١ٝ
ٜررتِ حتًٝررٌ ايبٝاْررات املايٝرر ١يهررٌ غررسنَ ١ررٔ خررالٍ اضررتُازتني األٚىل تتضررُٔ َعًَٛررات زقُٝرر ١عررٔ املٛجررٛدات ٚاملطًٛبررات
ٚاإلٜسادات ٚايٓفكات ٚاضتخساج ايك ١ُٝاملضافٚ ١ايجاْٝر ١تتضرُٔ اضرتخساج أٖرِ ايٓطرب ٚاملؤغرسات يهرٌ غرسن ١اضرتٓادا إىل
بٝاْات االضتُاز ٠األٚىل ألغساض ايتك ِٝٝاملايٚ ٞاالقتصاد ٟألدا ٤املٓػأ.٠
ٜتِ احتطاب ْفظ ايبٝاْات ٚاملؤغسات جملُٛع ايٓػاط ٚزتُٛع ايكطاع ٚذيو َٔ خالٍ املعادالت ايتاي:١ٝ
.1

َؤغس إْتاج ١ٝايدٜٓاز َٔ األجٛز ٖٛ :عباز ٠عٔ عا٥د ايدٜٓاز ايٛاحد املدفٛع نتعٜٛضات املػتػًني َٔ ق ١ُٝاإلْتاج

ايهً ٞبطعس املٓتج.
WP=P/EP
حٝح إٔ:
َ =WPؤغس إْتاج ١ٝايدٜٓاز َٔ األجٛز
 =Pاإلْتاج ايهً ٞبطعس املٓتج
 =EPتعٜٛضات املػتػًني
.2

إْتاج ١ٝزأع املاٍ ايجابت ٖٛ :عباز ٠عٔ َا ٜٛيد ٙايدٜٓاز املطتجُس يف األص ٍٛايجابت َٔ ١ق ١ُٝاإلْتاج ايهً ٞبطعس املٓتج .
FP=P/FA
حٝح إٔ:
 =FPإْتاج ١ٝزأع املاٍ ايجابت
 =Pاإلْتاج ايهً ٞبطعس املٓتج
 = FAإمجاي ٞاملٛجٛدات ايجابت١

.3

ْطب ١ايتدا ٖٞ :ٍٚعباز ٠عٔ قدز ٠املٓػأ ٠عً ٢اإلٜفا ٤بايتصاَاتٗا املتداٚي ١عٓد ايطًب.
CR=WC/L
حٝح إٔ:

ْ =CRطب ١ايتداٍٚ
 =WCزأع املاٍ ايعاٌَ
 =Lارتص ّٛاملتداٚي١
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ْ .4طب ١ايطٛٝي ١ايطسٜع ٖٞ :١عباز ٠عٔ قدز ٠املٓػأ ٠عً ٢اإلٜفا ٤بايتصاَاتٗا ايكصري ٠األجٌ َٔ األص ٍٛايطرا( ١ً٥ايٓكرد يف
ايصٓدٚم ٚيد ٣املصازف).
LR=LA/L
حٝح إٔ:
 = LRىسبة ايطٛٝي ١ايطسٜع١
 =LAاألص ٍٛايطا١ً٥
 =Lارتص ّٛاملتداٚي١
ْ .5طب ١املخص ٕٚإىل صايف زأع املاٍ ايعاٌََ ٖٛ:ؤغس ٜعهظ ْطب ١املخصَ ٕٚرٔ صرايف زأع املراٍ ايعاَرٌ ٚايررٜ ٟعررب عرٔ
حجِ األَٛاٍ املعطً ١املطتجُس ٠يف املخص.ٕٚ
WCS(%)= (CPS/NWC)*100
حٝح إٔ:
ْ =WCSطب ١املخص ٕٚإىل صايف زأع املاٍ ايعاٌَ
 =CPSشتص ٕٚاإلْتاج ايتاّ
 =NWCصايف زأع املاٍ ايعاٌَ
ْ .6طررب ١عا٥ررد االضررتجُازَ ٖٛ:ؤغررس ٜعرررب عررٔ عا٥ررد ايرردٜٓاز ايٛاحررد املطررتجُس يف زأع املرراٍ املطررتخدّ َررٔ اإلزبررا املتخككرر١
ايصافٖٚ ١ٝرا املؤغس ٜدٍ عً ٢نفا ٠٤إدازَ ٠ايو املػسٚع .
R(%)= (NI/CI)*100
حٝح إٔ:
ْ =RIطب ١عا٥د االضتجُاز
 =NIصايف ايسبح أ ٚارتطاز٠
 = CIزأع املاٍ املطتخدّ

3

المؤشرات المالية التحليلية ألنشطة النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 1025
ْ .7طب ١االقرتاض إىل زتُٛع املٛجٛداتَ ٖٛ :ؤغس ٜبني حجِ َطاُٖ ١ايكسٚض يف متٜٛرٌ املػرسٚع ,فازتفراع ايٓطربٜ ١عر
إٕ ْطب ١نبري َٔ ٠زأع َاٍ املػسٚع مي ٍٛعٔ طسٜل ايكسٚض ٚإ َطاُٖ ١زأع َاٍ املايهني قًٚ ١ًٝايعهظ صخٝح.
AD(%)= (TD/TA)*111
حٝح إٔ:
ْ = ADطب ١االقرتاض إىل زتُٛع املٛجٛدات
 =TDزتُٛع ايكسٚض
 =TAزتُٛع املٛجٛدات (األص)ٍٛ
َ .8عاٌَ زأع املاٍ ٖٛ :عباز ٠عٔ َا ٜٛيد ٙاضتجُاز دٜٓراز ٚاحرد َرٔ زأع املراٍ املترا َرٔ ايكُٝر ١املضراف ١خرالٍ فررت ٠شَٓٝر١
َع( ١ٓٝضَٓ ١اي.)١ٝ
C=VC/GA
حٝح إٔ:
َ -Cعاٌَ زأع املاٍ
 -VCزأع املاٍ املتا
 =GAايك ١ُٝاملضاف ١اإلمجاي ١ٝبايهًف١
ْ .9طرربَ ١طرراُٖ ١ايررسبح يف تهرر ٜٔٛايكُٝرر ١املضررافٖ :١رر ٞعبرراز ٠عررٔ َطرراُٖ ١صررايف ايررسبح يف تهرر ٜٔٛايكُٝرر ١املضرراف١
بايهًف.١
AI=NI/NA
حٝح إٔ:
َ =AIطاُٖ ١ايسبح يف ته ٜٔٛايك ١ُٝاملضاف١
 =NIصايف ايسبح أ ٚارتطاز٠
 =NAايك ١ُٝاملضاف ١ايصاف ١ٝبايهًف١
ْ .11طبَ ١طاُٖ ١ايتُ ٌٜٛايرات ٞيف االضتجُازات اذتايٚ ١ٝاملطتكبً ٖٞ :١ٝعباز ٠عٔ ْطرب ١متٜٛرٌ املٛجرٛدات بٛاضرط ١حكرٛم
املايهني.
AO(%)= (OE/TA)*100
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حٝح إٔ:
ْ = AOطبَ ١طاُٖ ١ايتُ ٌٜٛايرات ٞيف االضتجُازات اذتايٚ ١ٝاملطتكبً١ٝ
 =OEحل املًه١ٝ
 =TAزتُٛع املٛجٛدات (األص)ٍٛ
َ .11عدٍ ْصٝب زأع املاٍ َٔ ايعا٥د املتخكلٖ :ر ٛعبراز ٠عرٔ عا٥رد زأع املراٍ املردفٛع يف املػرسٚع َرٔ صرايف ايرسبح املتخكرل
خالٍ ايطٓ.١
CI=NI/PC
حٝح إٔ:
َ =CIعدٍ ْصٝب زأع املاٍ َٔ ايعا٥د املتخكل
 =NIصايف ايسبح أ ٚارتطاز٠
 =PCزأع املاٍ املدفٛع
 .12إْتاج ١ٝاملٛاد األٚي ٖٞ : ١ٝعباز ٠عٔ عا٥د ايدٜٓاز ايٛاحرد املطرتجُس يف ارتاَرات ٚاملرٛاد األٚيٝرَ ١رٔ قُٝر ١اإلْتراج املتخكرل
حٝح إٕ ازتفاع ايٓطب ١دي ٌٝعً ٢نفا ٠٤االضتجُاز يف ارتاَات ٚاملٛاد األٚيٚ ١ٝايعهظ صخٝح .
MP=P/M
حٝح إٔ:
 =MPإْتاج ١ٝاملٛاد األٚي١ٝ
 =Pاإلْتاج ايهً ٞبطعس املٓتج
 = Mاملطتًصَات ايطًع( ١ٝخدَات َٛٚاد أٚي)١ٝ
 .13دٚزإ املخصَ ٖٛ :ٕٚؤغس ٜعرب عٔ عدد َسات حت ٍٛاملخص َٔ ٕٚضًع إىل ْكرد حٝرح إٕ شٜرادَ ٠عردٍ ايردٚزإ ٜعر شٜراد٠
اإلزبا ٚايعهظ صخٝح.
IT=R/ED
حٝح إٕ:
 =ITدٚزإ املخصٕٚ
 =Rإٜسادات ايٓػاط ايسٝ٥طٞ
 =EDشتص ٕٚأخس املد٠
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مفاهيه ومؤشرات التحليل املالي ألىشطة اليقل واالتصاالت للقطاع العاو:
زأع املاٍ املدفٛع  ٖٛ :عباز ٠عرٔ َكرداز َرا ٜطراِٖ بر٘ املرايهَ ٕٛرٔ أَرٛاٍ عٓرد تأضرٝظ ايػرسنٜٚ ١تهرَ ٕٛرٔ زأع املراٍ
املدفٛع َٔ قبٌ املٓػأ ٠إضاف ١إىل زأع املاٍ املدفٛع َٔ قبٌ ارتطٚ ١ايتخٜٛالت ايسأمساي.١ٝ
األزبا احملتجص ٖٞ :٠عباز ٠عٔ نٌ َا َتبك َٔ ٞاألزبا ايطٓٚ ١ٜٛتػٌُ االحتٝاطٝات يف ْٗا ١ٜايطٓ + ١ايفا٥ض املرتانِ –
ايعجص املرتانِ .
حل املًه ٖٞ :١ٝعباز ٠عرٔ حكرٛم املرايهني ارا ٙايػرسنٚ ١تتضرُٔ زأع املراٍ ٚاألزبرا احملتجرصٚ ٠احتٝراط ٞازتفراع أضرعاز
املٛجٛدات ايجابت.١
ختصٝصات ط ١ًٜٛاألجٌ ٖٞ :نٌ َا ٜطتكطع َٔ اإلٜسادات ملٛاجٗ ١خطا٥س َطرتكبً ١ٝتتضرُٔ شتصرص ايرد ٕٜٛاملػرهٛى
يف حتصًٗٝا ٚختصٝصات بضاع ١بط ١٦ٝاذتسنٚ ١ختصٝصات اإلجاشات االعتٝاد ١ٜيًُٛظفني ٚايعُاٍ ٚاملبايؼ املطرتكطعَ ١رٔ
األزبا يكاَ ٤صازٜف غري َتخكك.١
قسٚض ط ١ًٜٛاألجٌ ٖٞ :ايكسٚض املطتًُ ١اييت تطتخل ايطداد يفرت ٠أنجس َٔ ضٓ.١
ارتص ّٛاملتداٚي ٖٞ :١عباز ٠عٔ حكٛم ايعُال ٤اا ٙايػسنٚ ١تته َٔ ٕٛايداٚ ٕٛٓ٥ايكرسٚض قصرري ٠األجرٌ ٚايطرخب عًر٢
املهػٛف ٚايتخصٝصات ايكصري ٠األجٌ ٚأَ ٟطًٛبات أخس ٣قصري ٠األجٌ.
صايف األص ٍٛط ١ًٜٛاألجٌ ٖٞ :عباز ٠عٔ ايك ١ُٝايصراف ١ٝيألصر ٍٛايريت متتًهٗرا ايػرسنٚ ١تػرٌُ نًفر ١األصر ٍٛايجابتر١
ٚايٓفكات اإلٜساد ١ٜاملؤجًَٚ ١ػسٚعات حتت ايتٓفٝر َطسَٗٓ ٚا اإلْدثازات ٚاألطفا٤ات املرتانُ.١
شتص ٕٚأخس املد ٖٛ :٠عباز ٠عٔ ق ١ُٝاملٛجٛدات املخصْ ١ٝيف ْٗا ١ٜاملدٜٚ ٠ػٌُ املطتًصَات ايطًعٚ ١ٝايبضاع ١املػرتا ٠بػسض
ايبٝع ٚايبضاع ١بطسٜل ايػخٔ ٚأَٛ ٟجٛدات شتصْ ٘ٝأخس.٣
املٛج ٛدات املتداٚي ١األخس ٖٞ :٣عباز ٠عٔ األص ٍٛاييت متتًهٗا ايػسنٜٚ ١ه ٕٛتداٚهلا خالٍ فرت ٠أقٌ َٔ ضٓٚ ١تتهرٕٛ
َٔ املدٚ ٕٜٛٓايكسٚض املُٓٛح ١ايكصري ٠األجٌ ٚاالضتجُازات املاي ١ٝايكصري ٠األجٌ.
املٛجٛدات ايطا ٖٞ :١ً٥عباز ٠عٔ َا متتًه٘ ايػسنْ َٔ ١كد ٚتتهرَ ٕٛرٔ ايٓكدٜر ١يف ايصرٓدٚم ٚاذتطرابات ادتازٜر ١يرد٣
املصازف ٚغٝهات بسضِ ايتخص.ٌٝ
املٛجٛدات األخس ٖٞ :٣عباز ٠عٔ األص ٍٛاييت يٝطت بايجابتٚ ١يف ْفظ ايٛقت ال ميهٔ اعتبازٖا أصرَ ٍٛتداٚير ١ألٕ ترداٚهلا
قد ٜه ٕٛيفرت ٠أنجس َٔ ضَٓ ١جٌ اضتجُازات ط ١ًٜٛاألجٌ ٚقسٚض ط ١ًٜٛاألجٌ.
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زأع املاٍ ايعاٌَ ٖٛ :عباز ٠عٔ املٛجٛدات املتداٚي ١اييت تطتخدَٗا ايػسن ١يف ممازضْ ١ػاطٗا ٜٚته َٔ ٕٛشترص ٕٚأخرس
املدٚ ٠املٛجٛدات املتداٚي ١األخسٚ ٣املٛجٛدات ايطا.١ً٥
صايف زأع املاٍ ايعاٌَ ٖٛ :عباز ٠عٔ زأع املاٍ ايعاٌَ َطس َ٘ٓ ٚارتص ّٛاملتداٚي.١
زأع املاٍ املطتخدّ ٛ ٖ :عباز ٠عٔ زأع املراٍ ايرر ٟتطرتخدَ٘ ايػرسن ١يف ممازضرْ ١ػراطٗا ٜٚتهرَ ٕٛرٔ صرايف املٛجرٛدات
ايجابتٚ ١صايف زأع املاٍ ايعاٌَ ٚاملٛجٛدات األخس.٣
إمجاي ٞاملٛجٛدات ايجابت ١يًطٓ ١ايطابكٚ :١تتضُٔ املٛجرٛدات ايجابترٚ ١ايٓفكرات اإلٜسادٜر ١املؤجًرٚ ١املػرسٚعات حترت ايتٓفٝرر
يًطٓ ١ايطابك.١
إٜسادات ايٓػاط ادتازٜٚ :ٟػرٌُ إٜرسادات ايٓػراط ايتجراز ٟيًػرسنٜٚ ١تضرُٔ صرايف املبٝعرات ٚايرتػري يف شترص ٕٚايبضراع١
املػرتا ٠بػسض ايبٝع إضاف ١إىل ايعُٛي ١املطتًُٚ ١اإلٜسادات املتٓٛع.١
اإلٜسادات األخسٚ :٣تػٌُ إٜسادات األْػط ١املختًف ١عدا ايٓػاط ايسٝ٥طٚ ٞايتجاز.ٟ
نًف ١ايبضاع ١املباع ٖٞ :١عباز ٠عٔ نًفَ ١ا مت بٝع٘ َٔ ايبضاع ١خالٍ ايطٓٚ ١تػٌُ ق ١ُٝايبضاع ١املػرتا ٠بػرسض ايبٝرع
َك ١ُٝبايهًفَٚ ١عادت ١بايتػري يف شتص ٕٚبضاعَ ١ػرتا ٠بػسض ايبٝع.
اإلْتاج ايهً ٞبطعس املٓتج ٖٛ :عباز ٠عٔ ايك ١ُٝايطٛق ١ٝيًبضاعٚ ١ارتدَات اييت تكدَٗا ايػسنٜٚ ١ػٌُ إٜسادات ايٓػراط
ادتازٚ ٟاإلٜسادات األخسَ ٣طسَٗٓ ٚا نًف ١ايبضاع ١املباع.١
االضررتخداَات ايٛضررٝطٖ :١رر ٞعبرراز ٠عررٔ نًفرر ١ايطررًع ٚارترردَات املطررتخدَ ١يف اإلْترراج ٚتػررٌُ َطررتًصَات اإلْترراج ايطررًع١ٝ
ٚارتدَ ١ٝعدا اٗٝصات ايعاًَني ْٚكٌ ايعاًَني ٚاالغرتانات ٚاالْتُا٤ات ٚأقطاط ايتأَني.
ايك ١ُٝاملضاف ١اإلمجاي ٞبطعس املٓتجَ ٖٞ :كرداز َطراُٖ ١املٓػرأ ٠يف ايٓراتج احملًر ٞاألمجرايٚ ٞتػرٌُ اإلْتراج ايهًر ٞبطرعس
املٓتج َطسَٗٓ ٚا االضتخداَات ايٛضٝط.١
ايضسا٥ب ايػري َباغسٚ :٠تػٌُ ايضسا٥ب ٚايسض ّٛعً ٢االضترياد ٚضسٜب ١ايعكاز املدفٛع.١
اإلعاْات ٖٞ :عباز ٠عٔ نٌ َا تطتًُ٘ ايػسنَ ١رٔ اذتهَٛر  ١نردعِ يٓػراط ايػرسنٚ ١تػرٌُ اإلعاْرات املطرتًُ ١يردعِ
األضعاز أ ٚإلطفا ٤خطا٥س ضابك ١أ ٚإعاْات ايتصدٜس.
ايك ١ُٝاملضاف ١اإلمجاي ١ٝبايهًفَ ٖٞ :١كرداز َطراُٖ ١عٛاَرٌ اإلْتراج يف شٜراد ٠قُٝر ١املطرتًصَات ايداخًر ١يف اإلْتراج َكُٝر١
بأضعاز نًف ١عٛاٌَ اإلْتاج ٚتطا ٟٚايك ١ُٝاملضاف ١اإلمجاي ١ٝبطعس ايطٛم  -ايضسا٥ب ايػري َباغس + ٠اإلعاْات.
اإلْدثازات ايطٓٚ :١ٜٛتػٌُ َكداز االضتٗالى ايطٓ ٟٛيسأع املاٍ ايجابت.
ايك ١ُٝاملضاف ١ايصاف ١ٝبايهًفٚ :١تطا ٟٚايك ١ُٝاملضاف ١اإلمجاي ١ٝبايهًفَ ١طسَٗٓ ٚا اإلْدثازات ايطٓ.١ٜٛ
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صايف ايتخٜٛالت ادتاز ٖٞ :١ٜعباز ٠عٔ ناف ١املبايؼ احملٛيٚ َٔ ١إىل ايػسن( ١عدا اإلعاْات ٚايضرسا٥ب ٚايسضرٚ )ّٛتػرٌُ
اإلٜسادات ايتخٚ ١ًٜٝٛاألخسَ ٣طسَٗٓ ٚا املصسٚفات ايتخٚ ١ًٜٝٛاألخسٚ ٣االغرتانات ٚاالْتُا٤ات ٚأقطاط ايتأَني.
دخٌ عٛاٌَ اإلْتاج ٖٛ :عباز ٠عٔ عٛا٥رد عٛاَرٌ اإلْتراج ايريت ضراُٖت يف ْػراط ايػرسنٜٚ ١طرا ٟٚايكُٝر ١املضراف ١ايصراف١ٝ
بايهًفَ ١ضاف إيٗٝا صايف ايتخٜٛالت ادتازٜٚ ١ٜطا ٟٚأٜضرا زتُرٛع ايردخ ٍٛاملٛشعر ١عًر ٢عٛاَرٌ اإلْتراج ايريت ضراُٖت يف
ْػاط ايػسنٚ ١اييت تته َٔ ٕٛصرايف ايفٛا٥رد املدفٛعر ٚ ١صرايف إارازات األزاضر ٞاملدفٛعرٚ ١تعٜٛضرات املػرتػًني ٚصرايف
ايسبح أ ٚارتطاز.٠
صايف ايسبح أ ٚارتطرازٖ :٠ر ٛعبراز ٠عرٔ ايفرا٥ض ايكابرٌ يًتٛشٜرع أ ٚايعجرص ايٓراتج عرٔ ْػراط ايػرسن ١خرالٍ ايطرٜٓٚ ١طراٟٚ
اإلٜسادات َطرسَٓ ٚررٗا املصسٚفات ٜٚتِ تٛشٜع٘ إىل األزبا احملتجصٚ ٠حص ١ارتصٚ ١ٜٓحص ١ايعاًَني.
ايسٚاتب ٚاألجٛز ٖٞ :عباز ٠عٔ ايعا٥د ايررٜ ٟطرتًُ٘ ايعراًَ ٕٛيف ايػرسنَ ١كابرٌ عًُرِٗ ٚتػرٌُ ايسٚاترب ٚاألجرٛز املدفٛعر١
يًعاًَني ٚاملخصصات ٚاملهافآت املختًفٚ ١اٗٝرصات ايعراًَني َٚصرازٜف ْكرٌ ايعراًَني ٚحصر ١املٓػرأَ ٠رٔ صرٓدٚم ايتكاعرد
ٚايضُإ االجتُاع... ٞاخل.
صايف ايفٛا٥د املدفٛع ٖٛ :١عباز ٠عٔ صايف ايعا٥د ايرٜ ٟطتًُ٘ املكسضَ ٕٛكابٌ إقساضِٗ أَٛاٍ يًػرسنٚ ١تطرا ٟٚايفٛا٥رد
املدفٛعَ ١طسَٗٓ ٚا ايفٛا٥د املكبٛض.١
صايف إاازات األزاض ٞاملدفٛع ٖٛ :١عباز ٠عٔ صايف املبايؼ املدفٛع ١عٔ إارازات األزاضر ٞاملطرتأجسٜٚ ٠طرا ٟٚاإلارازات
املدفٛعَ ١طسَٗٓ ٚا اإلاازات املكبٛض.١
تعٜٛضات املػتػًني ٖٞ :عباز ٠عٔ زتُٛع َا ٜطتًُ٘ ايعاًَني َٔ ايػسنٚ ١تػٌُ ايسٚاتب ٚاألجٛز املدفٛعَٚ ١ا يف حهُٗا
َضاف إيٗٝا حص ١ايعاًَني َٔ صايف ايسبح.
فا٥ض ايعًُٝاتٜٚ :طا ٟٚصايف ايك ١ُٝاملضاف ١بايهًفَ ١طسَٗٓ ٚا تعٜٛضات املػتػًني.
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املؤشرات املالية التحليلية ليشاط اليقل للقطاع العاو:
ٜبني جدٚ )1( ٍٚايػهٌ ايبٝاَْ ٞؤغسات ايتخً ٌٝاملاي ٞإلمجايْ ٞػاط ايٓكٌ يًكطاع ايعراّ ْٚطرب ايرتػري ايطرٓ ٟٛيًُرد٠
(ٚ )2115 -2114نُا :ًٜٞ
 .1زأع املاٍ املدفٛع :بًؼ زأع املاٍ املدفٛع (ًَٝ )2.7از دٜٓاز يعاّ ٚ 2015بك ٢ستافعا عُا نإ عً ٘ٝيعاّ .2014
 .2اإلْتاج ايهً ٞبطعس املٓتج :ازتفع اإلْتاج ايهً ٞبطعس املٓتج َٔ (ًَٝ )993.7از دٜٓاز عاّ  2014إىل (ًَٝ )1003.8از
دٜٓاز عاّ  2015بٓطب ١شٜادَ ٠كدازٖا (.)%1.0
 .3االضتخداَات ايٛضٝط :١ازتفعت االضتخداَات ايٛضٝطًَٝ )355.9( َٔ ١از دٜٓاز عاّ  2014إىل (ًَٝ )406.8از دٜٓراز
عاّ  2015بٓطب ١ازتفاع َكدازٖا (ٚ )%14.3إ ضبب االزتفاع ٜعٛد اىل شٜاد ٠االضرتخداَات ايٛضرٝط ١يًػرسن ١ايعاَر١
يًٓكٌ ايربٚ ٟايػسن ١ايعاَ ١يًُطافسٚ ٜٔايٛفٛد.
 .4ايك ١ُٝاملضاف ١اإلمجاي ١ٝبطعس املٓتج  :أخنفضت ايك ١ُٝاملضاف ١اإلمجايٝر ١بطرعس املٓرتج َرٔ (ًَٝ )637.8راز دٜٓراز عراّ
 2014إىل (ًَٝ )597.1از دٜٓاز عاّ  2015بٓطب ١اخنفاض َكدازٖا (ٚ )%6.4إ ضبب االخنفاض ٜعٛد إىل اخنفراض
االضتخداَات ايٛضٝط ١حٝح إٕ ايك ١ُٝاملضاف ١اإلمجاي ١ٝبطعس املٓتج تطا ٟٚاإلْتراج ايهًر ٞبطرعس املٓرتج َطسٚحرا َٓر٘
االضتخداَات ايٛضٝط.١
 .5ايك ١ُٝاملضاف ١ايصاف ١ٝبايهًف :١أخنفضت ايك ١ُٝاملضاف ١ايصاف ١ٝبايهًفًَٝ )567.1( َٔ ١از دٜٓاز عراّ  2014إىل
(ًَٝ )462.3از دٜٓاز عاّ  2015بٓطب ١اخنفراض َكردازٖا (ٚ )%18.5إ ضربب األخنفراض ٜعرٛد إىل اخنفراض ايكُٝر١
املضاف ١اإلمجاي ١ٝبطعس املٓتج حٝح إٕ ايك ١ُٝاملضاف ١ايصاف ١ٝبايهًفر ١تطرا ٟٚايكُٝر ١املضراف ١اإلمجايٝر ١بطرعس املٓرتج
َضافا إيٗٝا اإلعاْات املطتًَُ ١طسٚحا َٓٗا ايضسا٥ب ٚايسضٚ ّٛاالْدثازات ايطٓ.١ٜٛ
 .6صايف ايسبح أ ٚارتطاز :٠أخنفض صايف ايسبح َٔ (ًَٝ )98.8از دٜٓراز عراّ  2014إىل (ًَٝ )78.5راز دٜٓراز عراّ 2015
بٓطب ١أخنفاض َكدازٖا (ٚ )%20.6إ ضبب االخنفاض ٜعٛد إىل أخنفاض اٜسادات ايػسن ١ايعاَ ١يًُطافسٚ ٜٔايٛفٛد
ايػسن ١ايعاَ ١يًطهو اذتدٜد ٚايػسن ١ايعاَ ١يًٓكٌ ايرب.ٟ
 .7تعٜٛضات املػتػًني :اخنفضت تعٜٛضات املػتػًني َٔ (ًَٝ )399.3از دٜٓراز عراّ  2014إىل (ًَٝ )347.5راز دٜٓراز عراّ
 2015بٓطب ١اخنفاض َكدازٖا (.)%13.0
.8

فا٥ض ايعًُٝات :اخنخفض فا٥ض ايعًُٝات َٔ (ًَٝ )167.8از دٜٓاز عاّ  2014إىل (ًَٝ )114.7از دٜٓراز عراّ 2015
بٓطب ١اخنفاض َكدازٖا (ٚ )%31.6إ ضبب االخنفاض ٜعٛد إىل اخنفاض ايك ١ُٝاملضاف ١ايصاف ١ٝبايهًف ,١حٝح إ
فا٥ض ايعًُٝات ٜطا ٟٚايك ١ُٝاملضاف ١ايصاف ١ٝبايهًفَ ١طسٚحا َٓٗا تعٜٛضات املػتػًني.
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)مليون دينار(

جدول ()1

2011

2012

2013

* 2014

* 2015

وسة انرغَز
انسىوً %

8,505.1

6,740.5

3,800.6

2,748.5

2,748.3

0.0

810,620.4

993,698.7

1,003,820.7

1.0

االسرخذاماخ انوسَطح

248,147.2

173,441.1

346,159.4

355,912.8

406,752.9

14.3

انقَمح انمعافح االخمانَح تسعز انمىرح

206,761.1

883,124.2

464,460.9

637,785.8

597,067.8

-6.4

انقَمح انمعافح انصافَح تانكهفح

173,989.5

791,212.5

412,410.2

567,117.5

462,262.2

-18.5

صافٌ انزتر أو انخسارج

-82,747.3

60,841.4

65,989.3

98,759.2

78,453.4

-20.6

ذعوٍعاخ انمشرغهَه

232,857.0

746,684.4

289,897.4

399,272.6

347,536.9

-13.0

فائط انعمهَاخ

-58,867.5

44,528.1

122,512.8

167,844.9

114,725.4

-31.6

انمؤشــــــــــزاخ

رأس انمال انمذفوع
االوراج انكهٌ تسعز انمىرح

1,056,924.0 454,908.3

* تم احتساب مؤشرات نشاط النقل بجدول منفصل بسبب االنتقال الى )(ISIC4

شكل ( )1املؤشرات الرئيسية لنشاط النقل للقطاع العام للمدة ()2015-2011
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املؤشرات املالية التحليلية لنشاط االصتااالت للقطاع العام:
يبني جدول ( )41والصكل البياني مؤشراا الحلييرل الرالي ليرالي نصرا ا صتارا

ليقطرا الاراو ون رل الرح

ال نوي ليندة ( )4142 -4141وكنا ييي:
 .4رأس الررال الررد و  :بقررر رأس الررال الررد و

ا ىررا ويررر مررا لوويي ر

ي ر بي ر ( )4.1مييررار نينررار لألو رواو

 4145،4141وير الحوالي.
 .4النحاج الكيي ب اا النحج :ارصتفر النحراج الكيري ب راا النرحج مر ( )99.7مييرار نينرار وراو  4141إىل ()486.7
مييار نينار واو  4145بن رب ييرانة مقردارلا ( )%87.4وأن سربل اررصتفرا يارون اىل ييرانة ايراانا الصراك الاامر
لالصتاا

والربيد والصاك الاام خلدما الصبك الدولي لينايوما .

 .3ا سحخداما الوسيط  :اخنفضت ا سحخداما الوسيط مر ( )98.9مييرار نينرار وراو  4141إىل ( )41.8مييرار
نينار واو  4145بن ب اخنفاض مقدارلا ( )%96.1وان سبل ا خنفاض ياون اىل اخنفاض ا سحخداما الوسيط
ليصاك الاام لالصتاا

والربيد والصاك الاام خلدما الصبك الدولي لينايوما .

 .1القين الضا اليالي ب اا النحج  :أرصتفات القين الضا اليالي ب اا النحج مر ( )61.7مييرار نينرار وراو
 4141إىل ( )464.9مييار نينار واو  4145بن ب ييانة مقردارلا ( )%466.5وان سربل اررصتفرا يارون إىل ييرانة
ا نحرراج الكيرري ب رراا النررحج ي ر إن القين ر الضررا اليالير ب رراا النررحج صت رراوي النحرراج الكيرري ب رراا النررحج
مطاو ا من ا سحخداما الوسيط .
 .2القين الضا الاا ي بالكيف  :أخنفضت القين الضا الاا ي بالكيف م ( )469.1مييار نينار واو 4141
إىل ( )498.1مييار نينار واو  4145بن ب اخنفاض مقدارلا ( )%48.4وان سبل ا خنفراض يارون إىل يارون اىل
وجون منل متوييي مقدم م ويارة الالي اىل الصاك الاامر لالصتارا

والربيرد ن سرن  4141ووردو وجرون أي

وجون اي منح ن سن  ،4145ي إن القين الضرا الارا ي بالكيفر صت راوي القينر الضرا اليالير ب راا
النحج مضا ا إليها الوانا ال حين مطاو ا منها الضاائل والاسوو وا ندثارا ال نوي .
 .3صان الابح أو اخل ارة :أرصتف صان الابح م ( )448.1-مييار نينار واو  4141إىل ( )96.97مييار نينار واو
 4145بن ب أرصتفا مقدارلا ( )%475.5وان سبل ا رصتفا ياون إىل أرصتفا اياانا الصاك الاام لالصتاا
والربيد والصاك الاام خلدما الصبك الدولي لينايوما .

 .4صتاويضا الصح يني :أخنفضت صتاويضا الصح يني م ( )494.8مييار نينار واو  4141إىل ( )469.1مييرار نينرار
واو  4145بن ب اخنفاض مقدارلا (.)%44.4
.5

ائض الانييا  :اخنفض ائض الانييا م ( )49.75-مييرار نينرار وراو  4141إىل ( )91.96-مييرار نينرار وراو
 4145بن ررب اخنفرراض مقرردارلا ( )%91.9وان سرربل ا خنفرراض ياررون إىل اخنفرراض القين ر الضررا الاررا ي
بالكيف  ،ي ان ائض الانييا ي اوي القين الضا الاا ي بالكيف مطاو ا منها صتاويضا الصح يني.

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط االتصاالت للقطاع العام ونسب التغير السنوي للمدة ()2015-2014
القيمة (مليون دينار)

جدول ()14

املؤشــــــــــرات

نسب التغري

2011

2012

2013

* 2014

* 2015

السنوي

8,505.1

6,740.5

1,400.0

1,400.0

1,400.0

0.0

االنتاج الكلي بسعر املنتج

454,908.3

1,056,924.0

175,777.0

99,733.6

186,684.0

87.2

االستخدامات الوسيطة

248,147.2

173,441.1

25,736.0

38,991.2

24,783.0

-36.4

القينة املضافة االمجالية بسعر املنتج

206,761.1

883,124.2

150,041.0

60,742.4

161,902.0

166.5

القينة املضافة الصافية بالكلفة

173,989.5

122,339.0

116,903.0

169,049.9

138,395.0

-18.1

صايف الربح أو اخلسارة

-82,747.3

60,841.4

-46,137.0

-128,357.7

96,974.0

175.5

تعويضات املصتغلني

232,857.0

746,684.4

184,173.0

192,808.4

169,362.0

-12.2

فائض العنليات

-58,867.5

44,528.1

-67,269.0

-23,758.5

-30,967.0

-30.3

رأس املال املدفوع

* تم احتساب مؤشرات نشاط االتصاالت بجدول منفصل بسبب االنتقال الى )(ISIC4

شكل ( )2املؤشرات الرئيسية لنشاط االتصاالت للقطاع العام للمدة ()2015-2011
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