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 :مقدمة
عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیة  هيأن عملیة التحلیل المالي 

ونتیجة النشاط خالل فترة  االقتصادیةصورة عن المركز المالي للوحدة  إلعطاءالعمومیة والعالقة فیما بینها وذلك 
محددة عن  اقتصادیةبیانات  استخراجبما یلبي حاجة المستفیدین من خالل ) سنة مالیة(زمنیة معینة 

ولألنشطة ولمجموع  االقتصادیةالوسیطة والقیمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة  اإلنتاجواالستخدامات
عن الوضع المالي ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات المالیة  االقتصادیةبعض المؤشرات  واستخراج   القطاع

نماالیمكن حصرها في أطار معین  المؤشرات بشكل غیر محدود وحسب حاجة الجهة المستفیدة  استخراجیمكن  وإ
  .ولمجموع النشاط  اقتصادیةأهم المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة  استخرجناوفي تقریرنا هذا 

اختالف   الملحقة بها والتي تعدها الوحدات االقتصادیة على والكشوفتعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة 
ریر التحلیل أنشطتها المصدر الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تقا

وتنتهي  1/1المالي ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة عبارة عن سنة مالیة تبدأ بتاریخ  ن المركزالمالي حیث أنها تبی
  .من كل سنة 31/12في 

من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة  لإلحصاءأن مهمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي 
ومن ضمن تلك  االقتصادیةیر سنویة عن األنشطة سبعة تقار  بإصدارالحسابات القومیة حیث تقوم تلك الشعبة 

عدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة  إصداروتم  للقطاع العام ئیةالكهرباالطاقة األنشطة نشاط 
وهذا التقریر هو تكملة 2014-2001للقطاع العام للفترة ئیةالكهرباالطاقة نشاط  هانبضمالمختلفة  االقتصادیة

  .للقطاع العام الكهرباء للتقاریر السابقة عن نشاط 
وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم البیانات والمؤشرات للجهات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مهامها 

  .بما یساعد على تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة لبلدنا العزیز 
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  :عداد التقریرامنهجیة 
 ألعـدادتعتبر الحسابات الختامیـة و المیزانیـات العمومیـة التـي تصـدرها المـدیریات المصـدر الوحیـد للبیانـات الالزمـة 

  .الموثوقیةو لیة من الدقة ان الرقابة المالیة و ذات درجة عاو مصادق علیها من قبل دیو بیانات فعلیة  فهيالتقریر 
تتضــمن معلومــات رقمیــة عــن الموجــودات و  األولــىلكــل مدیریــة مــن خــالل اســتمارتین  المالیــةیــتم تحلیــل البیانــات 

لكل مدیریة اسـتنادا  رقمیةو استخراج القیمة المضافة و الثانیة تتضمن معلومات  النفقاتو  اإلیراداتو  المطلوبات
  .شاةالمن ألداءالتقییم المالي و االقتصادي  بیانات االستمارة األولىإلغراضإلى 

  

    :مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور. 1
  WP=P/EP  

    :حیث ان 
WP  =مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور    

  =  P اإلنتاج الكلي بسعر المنتج    
  =  EPتعویضات المشتغلین    

  
    :إنتاجیة رأس المال الثابت . 2
  FP=P/FA  

    :حیث ان 
  = FPإنتاجیة رأس المال الثابت   

=  P  اإلنتاج الكلي بسعر المنتج   
  = FAإجمالي الموجودات الثابتة    

  
    :نسبة التداول   .3
  CR=WC/L  

    :حیث ان 
CR=  نسبة التداول   

  =  WCرأس المال العامل    
   = L المطلوبات المتداولة    

  
    :نسبة السیولة السریعة .4
  LR=LA/L  

    :حیث ان 
LR   =نسبة السیولة السریعة   
= LA  الموجودات السائلة   
   = Lالمطلوبات السائلة    
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    :نسبة عائد االستثمار.5
  RI=(NI/CI)*10  

    :حیث ان 
RI=  نسبة عائد االستثمار   

  =  NIصافي الربح أو الخسارة   
   = CIرأس المال المستخدم    

  
    :        نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات .6
  AD=(TD/TA)*100  

    :حیث ان 
AD=  نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات   

  =  TDمجموع القروض الطویلة األجل   
  =  TAمجموع الموجودات    

  
    :معامل رأس المال .7
  C=VC/G  

    :حیث ان 
C= معامل رأس المال   

   = VCرأس المال المتاح   
  = GAالقیمة المضافة بالكلفة    

  
    :مساهمة الربح في تكوین القیمة المضافة.8
  AT=NI/NA  

    :حیث ان 
AT= مساهمة الربح في تكوین القیمة المضافة   
= NI صافي الربح أو الخسارة   
NA= القیمة المضافة الصافیة بالكلفة    

  
  :           نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة .9
  AO%=(OE/TA)*100  

    :حیث ان 
AO= نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة   

 = OEحقوق الملكیة   
= TAمجموع الموجودات    
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    :           معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق . 10
  CI=NI/P  

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

  =  NIصافي الربح أو الخسارة   
  = PCرأس المال المدفوع    

  
    :دوران المخزون .11
  IT=CR/E  

    :حیث ان 
IT= دوران المخزون    

CR= إیرادات النشاط الرئیسي    
EN= المدة مخزون أخر   
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 :لقطاع العام لمفاهیم ومؤشرات التحلیل المالي لنشاط الكهرباء 

هــو عبــارة عــن مقــدار مایســاهم بــه المـالكون مــن أمــوال عنــد تأســیس الشــركة یتكــون مــن رأس : رأس المــال المــدفوع  .1
  . المال المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحویالت الرأسمالیة 

الفائض + وتشمل االحتیاطات في نهایة السنة هي عبارة عن كل مامتبقي من األرباح السنویة  :األرباح المحتجزة .2
 .العجز المتراكم –المتراكم 

هو عبارة عن نسبة مستقطعة من الفائض لغـرض تـوفیر سـیولة نقدیـة : احتیاطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة .3
 .كافیة الستبدال الموجودات الثابتة القدیمة بأخرى حدیثة 

هي عبارة عن حقوق المالكین تجاه الشركة وتتضمن رأس المال واألرباح المحتجزة واحتیاطي ارتفاع : حق الملكیة .4
  .أسعار الموجودات الثابتة 

هي كـل مایسـتقطع مـن اإلیـرادات لمواجهـة خسـائر مسـتقبلیة وتتضـمن مخصـص الـدیون : تخصیصات طویلة األجل .5
صیصـات اإلجـازات االعتیادیـة للمـوظفین والعمـال المشكوك في تحصیلها وتخصیصات بضاعة بطیئة الحركـة وتخ

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

ــة .7 یرة األجــل هــي عبــارة عــن حقــوق العمــالء تجــاه الشــركة وتتكــون مــن الــدائنون والقــروض قصــ: الخصــوم المتداول
  .والسحب على المكشوف والتخصیصات القصیرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصیرة األجل

هي عبارة عن القیمة الصافیة لألصول التي تمتلكها الشركة وتشمل كلفة األصول الثابتـة : صافي األصول الثابتة .8
  .األطفاءات المتراكمة والنفقات اإلیرادیة المؤجلة ومشروعات تحت التنفیذ مطروح منها اإلندثارات و 

 هــو عبــارة عــن قیمــة الموجــودات المخزنیــة فــي نهایــة المــدة ویشــمل المســتلزمات الســلعیة:مخــزون أخــر المــدة .9
والبضــــاعة المشــــتراة بغــــرض البیــــع والبضــــاعة بطریــــق الشــــحن وأي  والبضــــاعة تحــــت الصــــنع وتامــــة الصــــنع

  . موجودات مخزنیه أخرى 
هي عبارة عن األصول التي تمتلكها الشركة ویكون تداولها خالل فترة أقل مـن سـنة :الموجودات المتداولة األخرى .10

  .والقروض الممنوحة القصیرة األجل واالستثمارات المالیة القصیرة األجل وتتكون من المدینون 
جاریة هي عبارة عن ماتمتلكه الشركة من نقد وتتكون من النقدیة في الصندوق والحسابات ال: الموجودات السائلة .11

  .لدى المصارف وشیكات برسم التحصیل
هي عبارة عن األصول التي لیست بالثابتة وفي نفس الوقت الیمكن اعتبارها أصول متداولـة : الموجودات األخرى .12

  .ألن تداولها قد یكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طویلة األجل وقروض طویلة األجل
ودات المتداولـة التـي تسـتخدمها الشـركة فـي ممارسـة نشـاطها ویتكـون مـن هـو عبـارة عـن الموجـ: رأس المال العامل .13

 .مخزون أخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائلة
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  هو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولة: صافي رأس المال العامل  .14
هـو عبـارة عـن رأس المـال الـذي تسـتخدمه الشـركة فـي ممارسـة نشـاطها ویتكـون مـن صـافي :رأس المال المستخدم .15

 .الموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى 

وتتضـمن الموجـودات الثابتـة والنفقـات اإلیرادیـة المؤجلـة والمشـروعات : إجمالي الموجودات الثابتة للسـنة السـابقة .16
  .السابقةتحت التنفیذ للسنة 

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

بمـا فیهـا قیمـة المبیعـات والتغیـر    فـي مخـزون السـلعي للشـركة ویشمل إیرادات النشاط  :إیرادات النشاط الرئیسي .18
  .اإلنتاج التام ونصف التام

هــي عبــارة عــن صــافي أیــراد النشــاط التجــاري للشــركة وتشــمل مبیعــات بضــاعة مشــتراة : إیــرادات النشــاط التجــاري .19
  .بغرض البیع مطروح منها كلفة بضاعة مشتراة بغرض البیع إضافة إلى العمولة المستلمة واإلیرادات المتنوعة 

  . األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئیسي والتجاريوتشمل إیرادات : اإلیرادات األخرى .20
یرادات : اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .21 هو عبارة عن القیمة السوقیة إلنتاج الشركة ویشمل إیرادات النشاط الرئیسي وإ

 .النشاط التجاري واإلیرادات األخرى 

اج وتشمل مستلزمات اإلنتاج السلعیة هي عبارة عن كلفة السلع والخدمات الداخلة في اإلنت:االستخدامات الوسیطة .22
یجـــارات األراضـــي  عـــاملین ونقــل  العـــاملین واالشـــتراكات واالنتمــاءات وأقســـاط التــأمین وإ والخدمیــة عـــدا تجهیــزات ال

 .المدفوعة 

هي مقدار مساهمة عوامل اإلنتاج في زیادة قیمة المستلزمات الداخلة في : القیمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج .23
  .وتشمل اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منها االستخدامات الوسیطة  اإلنتاج

  .وتشمل الضرائب والرسوم على اإلنتاج وضریبة العقار المدفوعة: الضرائب غیر مباشرة .24
هي عبارة عن كل ماتسـتلمه الشـركة مـن الدولـة كـدعم لنشـاط الشـركة وتشـمل اإلعانـات المسـتلمة لـدعم : اإلعانات .25

  .إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدیراألسعار أو 
هــي مقــدار مســاهمة عوامــل اإلنتــاج فــي زیــادة قیمــة المســتلزمات الداخلــة فــي :القیمــة المضــافة اإلجمــالي بالكلفــة .26

الضـــرائب الغیـــر -منــتج ســـعر الب ةوتســـاوي القیمــة المضـــافة اإلجمالیــ مقیمـــة بأســعار كلفـــة عوامــل اإلنتـــاج اإلنتــاج
  .لمةالمست اإلعانات+مباشرة

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

  .السنوي اإلندثاراتوتساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منها : القیمة المضافة الصافیة بالكلفة .28
لى الشركة : صافي التحویالت الجاریة .29 وتشمل اإلیرادات ) عاناتعدا اإل(هي عبارة عن كافة المبالغ المحولة من وإ

  . التحویلیة واألخرى مطروح منها المصروفات التحویلیة واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین 
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هو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التـي سـاهمت فـي نشـاط الشـركة ویسـاوي القیمـة المضـافة :دخل عوامل اإلنتاج .30
التحــویالت الجاریــة ویســاوي أیضــًا مجمــوع الــدخول الموزعــة علــى عوامــل الصــافیة بالكلفــة مضــاف إلیهــا صــافي 

اإلنتـــاج التـــي تتكـــون مـــن صـــافي الفوائـــد المدفوعـــة وصـــافي إیجـــارات األراضـــي المدفوعـــة وتعویضـــات المشـــتغلین 
  .وصافي الربح أو الخسارة

نشـاط الشـركة خـالل السـنة هـو عبـارة عـن الفـائض القابـل للتوزیـع أو العجـز النـاتج عـن : صافي الربح أو الخسـارة .31
ــها المصـــروفات الجاریـــة والتحویلیـــة ویـــتم توزیعـــه إلـــى األربـــاح  ویســـاوي اإلیـــرادات الجاریـــة والتحویلیــــة مطــــروح منـــ

  .المحتجزة وحصة الخزینة وحصة العاملین
اتــب تلمــه العــاملون فــي الشــركة مقابــل عملهــم  وتشــمل الرو \هــي عبــارة عــن العائــد الــذي یســس: الرواتــب واألجــور .32

واألجور المدفوعة للعاملین والمخصصات والمكافآت المختلفة وتجهیزات العاملین ومصاریف نقل العاملین وحصة 
 .الخ.. .المنشأة من صندوق التقاعد والضمان االجتماعي

ــد المدفاصــافي  .33 هــو عبــارة عــن صــافي العائــد الــذي یســتلمه المقرضــون مقابــل إقراضــهم أمــوال للشــركة : عــةو لفوائ
  .الفوائد المدفوعة مطروح منها الفوائد المقبوضةوتساوي 

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

وما  ةواألجور المدفوعب مل الرواتالشركة وتشهي عبارة عن مجموع مایستلمه العاملین من : تعویضات المشتغلین .35
  .في حكمها مضاف إلیها حصة العاملین من صافي الربح

  . ویساوي صافي القیمة المضافة بالكلفة مطروح منها تعویضات المشتغلین: فائض العملیات .36
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  :لقطاع العاملالمؤشرات المالیة التحلیلیة إلجمالي نشاط الكهرباء  تحلیل
ن ) 2015–2011( للســنواتلقطــاع العــام لمؤشــرات التحلیــل المــالي إلجمــالي نشــاط الكهرباء) 1( جــدولیبــین  وإ

مـدیریات الكهربـاء عنـد بسبب عدم صدور مجموعة من میزانیـات لتلك المؤشرات  التغیرالجدول ال یتضمن نسب 

نمامقارنة  إجراءالتقریر و بالتالي ال یمكن  أعداد   : ما یأتيكو  تم عرض قیم المؤشرات وإ

  .2015سنةملیار دینار ) 5.4(غ رأس المال المدفوع ـبل:رأس المال المدفوع.   1

  .2015سنةدینار  یارمل) 1580.1(اإلنتاج الكلي بسعر المنتج غـبل:اإلنتاج الكلي بسعر المنتج.  2

  .2015سنةدینار  ارلیم) 1581.5(االستخدامات الوسیطة  تـبلغ: االستخدامات الوسیطة.  3

 یــارلم)  -1.4( بســعر المنــتج اإلجمالیــةالقیمــة المضــافة  بلغـــت: بســعر المنــتج اإلجمالیــةالقیمــة المضــافة .  4

اإلنتاج الكلي بسـعر المنـتج مطـروح بسعر المنتج تساوي  اإلجمالیةحیث إن القیمة المضافة  2015سنةدینار 

  .منه االستخدامات الوسیطة

 ســـنةدینـــار  ملیـــار) -1.4(القیمـــة المضـــافة اإلجمالیـــة بالكلفـــة  بلغــــت: المضـــافة اإلجمالیـــة بالكلفـــةالقیمـــة .  5

مطروحا منها  منتجبسعر ال ةتساوي القیمة المضافة اإلجمالیبالكلفة  اإلجمالیةحیث إن القیمة المضافة 2015

  .المستلمة اإلعاناتضاف لهامو  الضرائب الغیر مباشرة

  .2015سنةدینار  ملیار) -298.4( خسارةلصافي ا بلـغ: خسارةالصافي .  6

 .2015سنةملیار دینار ) 578.2(تعویضات المشتغلین  بلغـت: تعویضات المشتغلین.  7

حیـث إن فـائض العملیـات یسـاوي  2015سـنةدینار  ملیار) -797.6(فائض العملیات  بلـغ:فائض العملیات.  8

  .تعویضات المشتغلینصافي القیمة المضافة بالكلفة مطروح منه 
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 )  2015- 2011(  سنواتللالكهرباء التحلیلیة لنشاط  المالیة المؤشرات
 ) 1( جدول 

 ملیون دینار     

ـــــــرات  2015 2014 2013 2012 2011 المؤشــــ

 5425.0 3913.1 4801.5 14935.5 21677.6 راس المال المدفوع 

االنتاج الكلي بسعر 
 المنتج 

390074.8 -172647.3 1698183.5 -117598.6 1580087.7 

 1581498.5 1087998.8 1306091.0 1458641.4 1495951.2 االستخدامات الوسیطة 

القیمة المضافة االجمالیة 
 بسعر المنتج 

-1105876.4 -1631288.6 392092.5 -1205597.4 -1410.8 

القیمة المضافة االجمالیة 
 بالكلفة 

3359073.2 -368942.0 1605195.7 -1205597.4 -1414.6 

 298443.0- 302948.0- 807469.7 1312691.2- 1457750.5- صافي الربح او الخسارة 

 578161.2 270844.8 71014301.0 881835.2 1015351.8 تعویضات المشتغلین 

 797550.6- 1533930.5- 740239.3 1398783.2- 2203808.2 فائض العملیات
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السنوات

سنوات نشاط الكھرباء للالمؤشرات المالیة التحلیلیة ل) 1( شكل رقم 
)2011-2015(

القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة  صافي الربح او الخسارة  فائض العملیات


