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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 ﻣﺣددة 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
ٕواﻧﻣﺎ 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 .

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻟﻛﺷوف 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 ﺳﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﺳﻧوﻳﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣن ﺿﻣن ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ﻧﺷﺎط اﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﺗم إﺻدار ﻋدة ﺗﻘﺎرﻳر ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺿﻣﻧﻬﺎ
ﻧﺷﺎط اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺗرة  2015-2009وﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻫو ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻛﻬرﺑﺎء
واﻟﻣﺎء ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم .

وأﺧﻳ ار ﻧﺄﻣﻝ أن ﻧﻛون ﻗد وﻓﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣؤﺷرات ﻟﻠﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد

ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﻠدﻧﺎ اﻟﻌزﻳز .
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منھجية أعداد التقرير:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ و اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣدﻳرﻳﺎت اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﻳد ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋداد اﻟﺗﻘرﻳر
ﻓﻬﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠﻳﺔ و ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ دﻳوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ و ذات درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﻳﺔ.

ﻳــﺗم ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻛــﻝ ﻣدﻳرﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﺳــﺗﻣﺎرﺗﻳن اﻷوﻟــﻰ ﺗﺗﺿــﻣن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت رﻗﻣﻳــﺔ ﻋــن اﻟﻣوﺟــودات واﻟﻣطﻠوﺑــﺎت

واﻹﻳـرادات و اﻟﻧﻔﻘــﺎت واﺳــﺗﺧراج اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ واﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﺗﺗﺿــﻣن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت رﻗﻣﻳــﺔ ﻟﻛــﻝ ﻣدﻳرﻳــﺔ اﺳــﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ ﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺗﻣﺎرة
اﻷوﻟﻰ ﻷﻏراض اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷداء اﻟﻣﻧﺷﺎة.
 .1ﻣؤﺷر إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﺎر ﻣن اﻷﺟور:

WP=P/EP

ﺣﻳث أن

 =WPﻣؤﺷر إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﺎر ﻣن اﻷﺟور
 = Pاﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ

 = EPﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن
 .2إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﺑت :

FP=P/FA

ﺣﻳث أن

 = FPإﻧﺗﺎﺟﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﺑت

 = Pاﻹﻧﺗﺎج 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 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:

RI=(NI/CI)*10

ﺣﻳث أن

 = RIﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 = NIﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
 = CIرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدم
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 .6ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻗﺗراض إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات :

AD=(TD/TA)*100

ﺣﻳث أن

 = ADﻧﺳﺑﺔ اﻻﻗﺗراض إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات
 = TDﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ
 = TAﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات
 .7ﻣﻌﺎﻣﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ :

C=VC/GA

ﺣﻳث أن
 = Cﻣﻌﺎﻣﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ
 = VCرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﺎح

 = GAاﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ
 .8ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ:

AT=NI/NA

ﺣﻳث أن

 = ATﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
 = NIﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
 = NAاﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ
 .9ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ :

AO%=(OE/TA)*100

ﺣﻳث أن

 = AOﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 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

 .11دوران اﻟﻣﺧزون :

IT=CR/EN

ﺣﻳث أن
 = ITدوران اﻟﻣﺧزون
 = CRإﻳرادات اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ
 = ENﻣﺧزون اﺧر اﻟﻣدة
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مفاھيم ومؤشرات التحليل المالي لنشاط الكھرباء للقطاع العام :
 .1رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع  :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘدار ﻣﺎ ﻳﺳﺎﻫم ﺑﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛون ﻣن أﻣواﻝ ﻋﻧد ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺷرﻛﺔ ﻳﺗﻛون ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ
اﻟﻣدﻓوع ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺧطﺔ واﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ .
 .2اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﻳﺔ وﺗﺷﻣﻝ اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ  +اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺗراﻛم –
اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺗراﻛم .
 .3اﺣﺗﻳﺎطﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘطﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ﻟﻐرض ﺗوﻓﻳر ﺳﻳوﻟﺔ ﻧﻘدﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻻﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺑﺄﺧرى ﺣدﻳﺛﺔ .
 .4ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﻛﻳن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺗﺿﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة واﺣﺗﻳﺎطﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .
 .5ﺗﺧﺻﻳﺻﺎت طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ :ﻫﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻘطﻊ ﻣن اﻹﻳرادات ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺻص اﻟدﻳون اﻟﻣﺷﻛوك
ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ و ﺗﺧﺻﻳﺻﺎت ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑطﻳﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ و ﺗﺧﺻﻳﺻﺎت اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن واﻟﻌﻣﺎﻝ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻘطﻌﺔ
ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻟﻘﺎء ﻣﺻﺎرﻳف ﻏﻳر ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ .

 .6ﻗروض طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ :ﻫﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﻟﻔﺗرة أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ.
 .7اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﻼء ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺗﻛون ﻣن اﻟداﺋﻧون واﻟﻘروض ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ واﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻛﺷوف و اﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎت اﻟﻘﺻﻳرة اﻷﺟﻝ وأي ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ.

 .8ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺷﻣﻝ ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت
اﻹﻳرادﻳﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻧدﺛﺎرات واﻷطﻔﺎءات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ .
 .9ﻣﺧزون أﺧر اﻟﻣدة :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺧزﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣدة وﻳﺷﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺳﻠﻌﻳﺔ واﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
ﺗﺣت اﻟﺻﻧﻊ وﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ واﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗراة ﺑﻐرض اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑطرﻳق اﻟﺷﺣن وأي ﻣوﺟودات ﻣﺧزﻧﻳﻪ أﺧرى.

 .10اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ وﻳﻛون ﺗداوﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة أﻗﻝ ﻣن ﺳﻧﺔ وﺗﺗﻛون ﻣن
اﻟﻣدﻳﻧون واﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻟﻘﺻﻳرة اﻷﺟﻝ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺻﻳرة اﻷﺟﻝ .

 .11اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻧﻘد وﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻟدى
اﻟﻣﺻﺎرف وﺷﻳﻛﺎت ﺑرﺳم اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ.
 .12اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﻟﻳﺳت ﺑﺎﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺻوﻝ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻷن
ﺗداوﻟﻬﺎ ﻗد ﻳﻛون ﻟﻔﺗرة أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺛﻝ اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ وﻗروض طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ .

 .13رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻳﺗﻛون ﻣن ﻣﺧزون أﺧر
اﻟﻣدة واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ .

 .14ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣطروح ﻣﻧﻪ اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
 .15رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدم :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻳﺗﻛون ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
.16

اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى .

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹﻳرادﻳﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت

اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
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 .17ﻣﺧزون أوﻝ اﻟﻣدة :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺧزﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ وﻳﺗﺿﻣن ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺣت اﻟﺻﻧﻊ وﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ
واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺧزﻧﻳﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
 .18إﻳرادات اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ :وﻳﺷﻣﻝ إﻳرادات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت واﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻣﺧزون اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎم
وﻧﺻف اﻟﺗﺎم.
 .19إﻳرادات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﺎﻓﻲ أﻳراد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺗﺷﻣﻝ ﻣﺑﻳﻌﺎت ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺷﺗراة ﺑﻐرض اﻟﺑﻳﻊ
ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺷﺗراة ﺑﻐرض اﻟﺑﻳﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ واﻹﻳرادات اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ.
 .20اﻹﻳرادات اﻷﺧرى :وﺗﺷﻣﻝ إﻳرادات اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋدا اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ واﻟﺗﺟﺎري .
 .21اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺷرﻛﺔ وﻳﺷﻣﻝ إﻳرادات اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻲ ٕواﻳرادات اﻟﻧﺷﺎط
اﻟﺗﺟﺎري واﻹﻳرادات اﻷﺧرى .
 .22اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺷﻣﻝ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﻳﺔ
واﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻋدا ﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﻧﻘﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻻﺷﺗراﻛﺎت واﻻﻧﺗﻣﺎءات وأﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﻳن ٕواﻳﺟﺎرات اﻷراﺿﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ.
 .23اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ :ﻫﻲ ﻣﻘدار ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋواﻣﻝ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ
اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺷﻣﻝ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ .
 .24اﻟﺿراﺋب ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة :وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج وﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣدﻓوﻋﺔ.
 .25اﻹﻋﺎﻧﺎت :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻠﻣﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻛدﻋم ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺷﻣﻝ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻟدﻋم اﻷﺳﻌﺎر
أو ﻹطﻔﺎء ﺧﺳﺎﺋر ﺳﺎﺑﻘﺔ أو إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺗﺻدﻳر.
 .26اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ :ﻫﻲ ﻣﻘدار ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋواﻣﻝ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
ﻣﻘﻳﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣﻝ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺳﺎوي اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ  -اﻟﺿراﺋب اﻟﻐﻳر ﻣﺑﺎﺷرة  +اﻹﻋﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ.
 .27اﻹﻧدﺛﺎرات اﻟﺳﻧوﻳﺔ :وﻳﺷﻣﻝ ﻣﻘدار اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧوي ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﺑت .
 .28اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ :وﺗﺳﺎوي اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ اﻹﻧدﺛﺎرات اﻟﺳﻧوي.
 .29ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺟﺎرﻳﺔ :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻣن ٕواﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ )ﻋدا اﻹﻋﺎﻧﺎت( وﺗﺷﻣﻝ اﻹﻳرادات
اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ واﻷﺧرى ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ واﻷﺧرى واﻻﺷﺗراﻛﺎت واﻻﻧﺗﻣﺎءات وأﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﻳن .
.30

دﺧﻝ ﻋواﻣﻝ اﻹﻧﺗﺎج :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋواﺋد ﻋواﻣﻝ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ وﻳﺳﺎوي اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﻣﺿﺎف إﻟﻳﻬﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺟﺎرﻳﺔ وﻳﺳﺎوي أﻳﺿﺎً ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧوﻝ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻝ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻛون ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﺻﺎﻓﻲ إﻳﺟﺎرات اﻷراﺿﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن وﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗوزﻳﻊ أو اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ وﻳﺳﺎوي اﻹﻳرادات
اﻟﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺗﺣوﻳﻠﻳـﺔ ﻣطـروح ﻣﻧــﻬﺎ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ وﻳﺗم ﺗوزﻳﻌﻪ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة وﺣﺻﺔ اﻟﺧزﻳﻧﺔ وﺣﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن.
 .31اﻟرواﺗب واﻷﺟور :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﻳﺳﺳﺗﻠﻣﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻣﻠﻬم وﺗﺷﻣﻝ اﻟرواﺗب واﻷﺟور اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﻣﺻﺎرﻳف ﻧﻘﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺗﻘﺎﻋد
واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ...اﻟﺦ .
5

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 2016
 .32ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﻳﺳﺗﻠﻣﻪ اﻟﻣﻘرﺿون ﻣﻘﺎﺑﻝ إﻗراﺿﻬم أﻣواﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺗﺳﺎوي اﻟﻔواﺋد
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ.
 .33ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺟﺎرات اﻷراﺿﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ :ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋن إﻳﺟﺎرات اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة وﻳﺳﺎوي
اﻹﻳﺟﺎرات اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ اﻹﻳﺟﺎرات اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ.

 .34ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن :ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠﻣﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺷﻣﻝ اﻟرواﺗب واﻷﺟور اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺿﺎف إﻟﻳﻬﺎ ﺣﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ.

 .35ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت :وﻳﺳﺎوي ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن .
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تحليل المؤشرات المالية التحليلية إلجمالي نشاط الكھرباء للقطاع العام لسنة :2016

ﻳﺑﻳن ﺟدوﻝ ) (1ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻧﺳب اﻟﺗﻐﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﺳﻧﺗﻲ )(2016-2015

و ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 .1رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع :اﻧﺧﻔض رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع ﻣن ) (5.4ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2015اﻟﻰ ) (3.0ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم 2016
ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘدارﻫﺎ ) (%45.1وأن ﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻳﻌود اﻟﻰ ﻋدم ﺻدور ﻣﻳزاﻧﻳﺎت ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻧد اﻋداد ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.

 .2اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ :اﻧﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ) (1580.1ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2015اﻟﻰ ) (958.3ﻣﻠﻳﺎر
دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2016ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘدارﻫﺎ) (%39.4وأن ﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻳﻌود اﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﺳﺑب اﻋﻼﻩ أﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض
اﻳرادات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺎري )ﻟﻠﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧﻘﻝ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ اﻟﻔرات اﻻوﺳط واﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ واﻟﺗﺣﻛم واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ(.

 .3اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ :اﻧﺧﻔﺿت اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ ﻣن ) (1581.5ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2015اﻟﻰ ) (765.2ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر
ﻋﺎم  2016ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘدارﻫﺎ) (%51.6ﻟﻧﻔس اﻟﺳﺑب اﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋدم ﺻدور ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ اﻟﻧﺎﺻرﻳﺔ.

 .4اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ :ارﺗﻔﻌت اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ) ( -1.4ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم 2015
اﻟﻰ ) (193.1ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2016ﺑﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘدارﻫﺎ) (%13784.3وأن ﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع ﻳﻌود اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت

اﻟوﺳﻳطﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻛﺑر ﻣن اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﻳث أن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺳﺎوي اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ
ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ.

 .5اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ :ارﺗﻔﻌت اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﻣن ) (-1.4ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2015اﻟﻰ
) (683.0ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2016ﺑﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘدارﻫﺎ).(%48384.8ﺣﻳث إن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟﻘﻳﻣﺔ
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﻐﻳر ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﺿﺎف ﻟﻬﺎ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ.
 .6ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة :ارﺗﻔﻌت ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن ) (-298.4ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2015اﻟﻰ رﺑﺢ ﻣﻘدارﻩ ) (134.7ﻣﻠﻳﺎر
دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2016ﺑﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘدارﻫﺎ).(%145.1

 .7ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن :اﻧﺧﻔﺿت ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﻣن ) (578.2ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2015اﻟﻰ ) (395.5ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم
 2016ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘدارﻫﺎ) (%31.6وأن ﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻳﻌود اﻟﻰ ﻋدم ﺻدور ﺑﻌض اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت ﻋﻧد اﺻدار ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر.

 .8ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت :ارﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣن ) (-797.6ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2015اﻟﻰ ) (117.1ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر ﻋﺎم  2016ﺑﻧﺳﺑﺔ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻘدارﻫﺎ).(%114.7ﺣﻳث إن ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻳﺳﺎوي ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﻣطروح ﻣﻧﻪ ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 2016

ﻣؤﺷرات رﺋﻳﺳﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻛﻬرﺑﺎء وﻧﺳب اﻟﺗﻐﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﺳﻧﺗﻲ ) ( 2016-2015
ﺟدوﻝ ) ( 1

ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر

2012

اﻟﻣؤﺷـــــــــــرات

2014

2013

2016

2015

ﻧﺳب اﻟﺗﻐﻳر
%اﻟﺳﻧوي

راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع

14,935.5

4,801.5

3,913.1

5,425.0

2,980.0

-45.1

اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ

-172,647.3

1,698,183.5

-117,598.6

1,580,087.7

958,265.9

-39.4

اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ

1,458,641.4

1,306,091.0

1,087,998.8

1,581,498.5

765,207.7

-51.6

-1,631,288.6

392,092.5

-1,205,597.4

-1,410.8

193,058.2

13784.3

-368,942.0

1,605,195.7

-1,205,597.4

-1,414.6

683,036.9

48384.8

ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة

-1,312,691.2

807,469.7

-302,948.0

-298,443.0

134,729.6

145.1

ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن

881,835.2

71,014,301.0

270,844.8

578,161.2

395,498.6

-31.6

ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

-1,398,783.2

740,239.3

-1,533,930.5

-797,550.6

117,133.2

114.7

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ

134,729.6

117,133.2

807,469.7

‐298,443.0

‐302,948.0

‐1,312,691.2

‐1,414.6

‐1,533,930.5

‐1,205,597.4

683,036.9

740,239.3

‐1,398,783.2

2012
2013
القيمة المضافة االجمالية بالكلفة
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‐368,942.0

‐797,550.6
2016

2015
فائض العمليات

2014
صافي الربح او الخسارة

1,605,195.7

شكل رقم ) (1المؤشرات المالية التحليلية لنشاط الكھرباء للسنوات )(2016-2012
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