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 ةـدمــمق

عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية والميزانية العمومية  ىين عممية التحميل المالي إ

ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية معينة )سنة  االقتصاديةوالعالقة فيما بينيا وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي لموحدة 

حاجة المستفيدين من خالل استخراج بيانات اقتصادية محددة عن اإلنتاج واالستخدامات الوسيطة والقيمة مالية( بما يمبي 

 االقتصاديةواستخراج بعض المؤشرات   ولألنشطة ولمجموع القطاع االقتصاديةالمضافة والموجودات والمطموبات لموحدة 

حصرىا في أطار معين وأنما يمكن استخراج  ال يمكنلية عن الوضع المالي ونتيجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات الما

المؤشرات بشكل غير محدود وحسب حاجة الجية المستفيدة وفي تقريرنا ىذا استخرجنا أىم المؤشرات التي تبين الوضع 

 . والقطاع المالي لكل وحدة اقتصادية ولمجموع النشاط

اختالف   عمى االقتصاديةت الممحقة بيا والتي تعدىا الوحدات تعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية والكشوفا

 أذ ارير التحميل الماليأنشطتيا المصدر الوحيد لمبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختمفة وأعداد تق

 من كل سنة. 31/12تنتيي في و  1/1ين المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية عبارة عن سنة مالية تبدأ بتاريخ تب

أن ميمة التحميل المالي تقع عمى عاتق الجياز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحميل المالي التابعة لمديرية الحسابات 

ومن ضمن تمك  االقتصاديةألنشطة المؤشرات المالية التحميمية لتقوم تمك الشعبة بإصدار تقارير سنوية عن  أذالقومية 

وتم إصدار عدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحميمية لألنشطة  لمقطاع العام واالتصاالتاط النقل األنشطة نش

وىذا التقرير ىو تكممة لمتقارير  ( 2018 -1970) مدةنشاط النقل واالتصاالت لمقطاع العام لم ضمنيابالمختمفة  االقتصادية

  .السابقة

يم البيانات والمؤشرات لمجيات ذات العالقة التي تساعد عمى إنجاز مياميا بما يساعد وأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقد

 الشاممة لبمدنا العزيز . االقتصاديةعمى تحقيق التنمية 
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 منهجية أعداد التقرير
عررداد التقريررر فيرري إلالتري تصرردرىا الشررركات المصرردر الوحيررد لمبيانرات الالزمررة تعتبرر الحسررابات الختاميررة والميزانيررات العموميررة 

 .الموثوقيةو ات درجة عالية من الدقة ذبيانات فعمية ومصادق عمييا من قبل ديوان الرقابة المالية و 

األولرررى تتضرررمن معمومرررات رقميرررة عرررن الموجرررودات والمطموبرررات  اسرررتمارتينيرررتم تحميرررل البيانرررات الماليرررة لكرررل شرررركة مرررن خرررالل 
 األولرى االسرتمارةإلى بيانات  استناداً  معمومات رقمية لكل مديريةضافة والثانية تتضمن القيمة الم واستخراجوالنفقات  واإليرادات

 .وندرج ادناه اىم النسب المالية المستخرجة  المنشأةداء إل واالقتصاديألغراض التقييم المالي 

تغمين من قيمة اإلنتاج الكمي مؤشر إنتاجية الدينار من األجور: ىو عبارة عن عائد الدينار الواحد المدفوع كتعويضات المش .1
  المنتج.بسعر 

WP=P/EP    
 أن:                                                                 أذ

WP=                                 مؤشر إنتاجية الدينار من األجور                   
    P= اإلنتاج الكمي بسعر المنتج 
  EP=  المشتغمينتعويضات 

 إنتاجية رأس المال الثابت: ىو عبارة عن ما يولده الدينار المستثمر في األصول الثابتة من قيمة اإلنتاج الكمي بسعر  .2
 المنتج .

  FP=P/FA                                                                                                       أذ 
                                                        أن:         

FP    = إنتاجية رأس المال الثابت 
      P =اإلنتاج الكمي بسعر المنتج 
   FA  =إجمالي الموجودات الثابتة 
  الطمب.نسبة التداول: ىي عبارة عن قدرة المنشأة عمى اإليفاء بالتزاماتيا المتداولة عند  .3

CR=WC/L 
                          :                أن أذ

CR = نسبة التداول 
          WC  رأس المال العامل = 
               Lالخصوم المتداولة =  
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         نسرررربة السرررريولة السررررريعة: ىرررري عبررررارة عررررن قرررردرة المنشررررأة عمررررى اإليفرررراء بالتزاماتيررررا القصرررريرة األجررررل مررررن األصررررول السررررائمة  .4

 المصارف(.صندوق ولدى )النقد في ال

  LR=LA/L 

أن: أذ                  

LR = السيولة السريعة نسبة 

LA األصول السائمة = 
    Lالخصوم المتداولة = 
من صافي رأس المرال العامرل والرذي يعبرر  المخزوننسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل:ىو مؤشر يعكس نسبة  .5

 المخزون.ة في عن حجم األموال المعطمة المستثمر 
WCS= (CPS/NWC)*100%                      

 أن:                                                                 أذ
WCSنسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل = 
CPSمخزون اإلنتاج التام = 
NWCصافي رأس المال العامل = 

ن عائرد الردينار الواحرد المسرتثمر فري رأس المرال المسرتخدم مرن اإلربراة المتحققرة نسربة عائرد االسرتثمار:ىو مؤشرر يعبرر عر .6
 المؤشر يدل عل كفاءة إدارة مالك المشروع . ذاالصافية وى

RI= (NI/CI)*100%                                                                                               
            

                                                                 أن: أذ
=RI نسبة عائد االستثمار 
NIصافي الربح أو الخسارة = 
CI     رأس المال المستخدم = 

فارتفاع النسبة يعني  المشروع،نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات: ىو مؤشر يبين حجم مساىمة القروض في تمويل  .7
 صحيح.بيرة من رأس مال المشروع يمول عن طريق القروض وان مساىمة رأس مال المالكين قميمة والعكس إن نسبة ك

AD= (TD/TA)*100%                                                                                            
                                                                                                       أن:     أذ
AD = نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 
  TDمجموع القروض = 
  TA)مجموع الموجودات )األصول = 
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معامررل رأس المررال: ىررو عبررارة عررن مررا يولررده اسررتثمار دينررار واحررد مررن رأس المررال المترراة مررن القيمررة المضررافة خررالل فترررة  .8
 معينة )سنة مالية(.زمنية 

C=VC/GA                                                                                                                      
                                                                                                       أن:    أذ 
-C  معامل رأس المال 

 -VC رأس المال المتاة 
GA القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة = 

 بالكمفة.نسبة مساىمة الربح في تكوين القيمة المضافة:  ىي عبارة عن مساىمة صافي الربح في تكوين القيمة المضافة  .9
AI=NI/NA                                                                                                      

 أن:                                                                 أذ
AI   = مساىمة الربح في تكوين القيمة المضافة 

  NIصافي الربح أو الخسارة = 
NA = القيمة المضافة الصافية بالكمفة 

ثمارات الحالية والمستقبمية: ىي عبرارة عرن نسربة تمويرل الموجرودات بواسرطة حقروق نسبة مساىمة التمويل الذاتي في االست .11
 المالكين. 

AO= (OE/TA)*100%                                                                                                    
                                                                                                       أن:      أذ
AO = مساىمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبمية نسبة 
 OEحق الممكية = 
 TA)مجموع الموجودات )األصول = 

مررن صررافي الررربح معرردل نصرريب رأس المررال مررن العائررد المتحقررق: ىررو عبررارة عررن عائررد رأس المررال المرردفوع فرري المشررروع  .11
 المتحقق خالل السنة.

 CI=NI/PC                                                                                                          
                                                                                                         أن:    أذ

 =CI معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق 
 NIصافي الربح أو الخسارة = 
 PCرأس المال المدفوع = 
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إن زيرادة معردل الردوران يعنري زيرادة  أذىو مؤشر يعبر عن عدد مرات تحول المخزون من سرمع إلرى نقرد  المخزون:دوران  .12
 صحيح.اإلرباة والعكس 

 IT=R/ED 
 إن: أذ 

IT   المخزون = دوران                                                                     
R    إيرادات النشاط الرئيسي = 
ED   مخزون أخر المدة = 

 مفاهيم ومؤشرات التحميل المالي لنشاط النقل واالتصاالت لمقطاع العام :
يتكرون مررن رأس و ن مرن أمروال عنررد تأسريس الشرركة يسرراىم برو المرالكو  ىرو عبررارة عرن مقردار مرا رأس المـال المـدعوع : .1

 المال المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحويالت الرأسمالية . 

متبقري مرن األربراة السرنوية وتشرمل االحتياطرات فري نيايرة السرنة   الفرائض  ىي عبارة عن كل ما األرباح المحتجزة: .2
 العجز المتراكم . –المتراكم 

ىرو عبررارة عرن نسربة مسرتقطعة مرن الفرائض لغررض تروفير سريولة نقديررة  احتيـاطي ارتفـاع أاـعار الموجـودات الةابتـة: .3
 كافية الستبدال الموجودات الثابتة القديمة بأخرى حديثة . 

ىري عبرارة عرن حقروق المرالكين تجراه الشرركة وتتضرمن رأس المرال واألربراة المحتجرزة واحتيراطي ارتفراع  ية:حق الممك .4
 أسعار الموجودات الثابتة .

يررادات لمواجيرة خسرائر مسرتقبمية وتتضرمن مخصرو الرديون يسرتقطع مرن اإل ىري كرل مرا تخصيصات طويمـة األجـل: .5
ة وتخصيصررات اإلجررازات االعتياديررة لممرروظفين والعمررال المشرركوك فرري تحصرريميا وتخصيصررات بضرراعة بطيئررة الحركرر
 والمبالغ المستقطعة من األرباة لقاء مصاريف غير متحققة . 

 ىي القروض المستممة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة   قروض طويمة األجل: .6

قروض قصيرة األجل والسحب ىي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة وتتكون من الدائنون وال الخصوم المتداولة: .7
 عمى المكشوف والتخصيصات القصيرة األجل وأي مطموبات أخرى قصيرة األجل .

ىري عبرارة عرن القيمرة الصرافية لألصرول التري تمتمكيرا الشرركة وتشرمل كمفرة األصرول الثابترة  صاعي األصـول الةابتـة: .8
 طفاءات المتراكمة .         دثارات واإلوالنفقات اإليرادية المؤجمة ومشروعات تحت التنفيذ مطروة منيا اإلن

المدة ويشمل المستمزمات السمعية  ىو عبارة عن قيمة الموجودات المخزنية في نياية مخزون أخر المدة: .9
والبضاعة تحت الصنع وتامة الصنع والبضاعة المشتراة بغرض البيع والبضاعة بطريق الشحن وأي موجودات 

 مخزنيو أخرى. 
أقرل مرن سرنة  مردةىري عبرارة عرن األصرول التري تمتمكيرا الشرركة ويكرون ترداوليا خرالل  لة األخرى:الموجودات المتداو  .10

 ستثمارات المالية القصيرة األجل .وتتكون من المدينون والقروض الممنوحة القصيرة األجل واإل
الحسرابات الجاريرة تمتمكرو الشرركة مرن نقرد وتتكرون مرن النقديرة فري الصرندوق و  ىي عبارة عن مرا الموجودات الاائمة: .11

 لدى المصارف وشيكات برسم التحصيل.
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يمكرن اعتبارىرا أصرول متداولرة  ىي عبارة عرن األصرول التري ليسرت بالثابترة وفري نفرس الوقرت ال الموجودات األخرى: .12
 أكثر من سنة مثل استثمارات طويمة األجل وقروض طويمة األجل .مدة ألن تداوليا قد يكون ل

ارة عررن الموجررودات المتداولررة الترري تسررتخدميا الشررركة فرري ممارسررة نشرراطيا ويتكررون مررن ىررو عبرر رأس المــال العامــل: .13
 مخزون أخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائمة .

 ىو عبارة عن رأس المال العامل مطروة منو الخصوم المتداولة صاعي رأس المال العامل:  .14
المررال الررذي تسررتخدمو الشررركة فرري ممارسررة نشرراطيا ويتكررون مررن صررافي ىررو عبررارة عررن رأس  :رأس المــال الماــتخدم .15

 الموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .
يرادية المؤجمة والمشروعات تحت وتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات اإل إجمالي الموجودات الةابتة لمانة الاابقة: .16

 التنفيذ لمسنة السابقة.
ىو عبارة عن الموجودات المخزنية في بداية السنة ويتضمن بضاعة تحت الصرنع وتامرة الصرنع  ول المدة:مخزون أ .17

 والموجودات المخزنية األخرى في بداية السنة. 
ويشمل إيرادات النشاط السمعي لمشركة بما فييا قيمة المبيعرات والتغيرر فري مخرزون اإلنتراج  يرادات النشاط الرئياي:إ .18

 ام.التام ونصف الت
يراد النشاط التجاري لمشركة وتشرمل مبيعرات بضراعة مشرتراة بغررض إىي عبارة عن صافي  يرادات النشاط التجاري:إ .19

 البيع مطروة منيا كمفة بضاعة مشتراة بغرض البيع إضافة إلى العمولة المستممة واإليرادات المتنوعة .
 اط الرئيسي والتجاري .وتشمل إيرادات األنشطة المختمفة عدا النش اإليرادات األخرى: .20
يررادات  اإلنتاج الكمي باعر المنتج: .21 ىرو عبرارة عرن القيمرة السروقية إلنتراج الشرركة ويشرمل إيررادات النشراط الرئيسري وا 

 النشاط التجاري واإليرادات األخرى .
ج السرمعية ىي عبارة عن كمفة السمع والخردمات الداخمرة فري اإلنتراج وتشرمل مسرتمزمات اإلنترا اتخدامات الوايطة:اإل .22

يجررررارات األراضرررري شررررتراكات واإلوالخدميررررة عرررردا تجييررررزات العرررراممين ونقررررل  العرررراممين واإل نتمرررراءات وأقسرررراط التررررأمين وا 
 المدفوعة. 

ىي مقدار مساىمة عوامرل اإلنتراج فري زيرادة قيمرة المسرتمزمات الداخمرة فري  باعر المنتج: ةالقيمة المضاعة اإلجمالي .23
 ستخدامات الوسيطة .عر المنتج مطروة منيا اإلنتاج الكمي بساإلنتاج وتشمل اإل

 وتشمل الضرائب والرسوم عمى اإلنتاج وضريبة العقار المدفوعة. الضرائب الغير مباشرة: .24
تسررتممو الشررركة مررن الدولررة كرردعم لنشرراط الشررركة وتشررمل اإلعانررات المسررتممة لرردعم  ىرري عبررارة عررن كررل مررا اإلعانــات: .25

 عانات التصدير.األسعار أو إلطفاء خسائر سابقة أو إ
ىي مقدار مساىمة عوامل اإلنتاج في زيادة قيمة المستمزمات الداخمة فري اإلنتراج  بالكمفة: ةالقيمة المضاعة اإلجمالي .26

             الضرررررررائب الغيررررررر -بسررررررعر السرررررروق ةمقيمررررررة بأسررررررعار كمفررررررة عوامررررررل اإلنترررررراج وتسرررررراوي القيمررررررة المضررررررافة اإلجماليرررررر
 اإلعانات.   مباشرة

 ستيالك السنوي لرأس المال الثابت .ويشمل مقدار اإل لانوية:اإلندةارات ا .27
 .ةالقيمة المضافة الصافية بالكمفة: وتساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة مطروة منيا اإلندثارات السنوي .28
لرى الشرركة )عردا اإلعانرات صاعي التحويالت الجارية: .29 وتشرمل ( المسرتممة ىري عبرارة عرن كافرة المبرالغ المحولرة مرن وا 

 . نتماءات وأقساط التأمينشتراكات واإلإليرادات التحويمية واألخرى مطروة منيا المصروفات التحويمية واألخرى وااإل
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ىرو عبرارة عرن عوائرد عوامرل اإلنتراج التري سراىمت فري نشراط الشرركة ويسراوي القيمرة المضرافة  دخل عوامـل اإلنتـاج: .30
الجارية ويسراوي أيضرًا مجمروع الردخول الموزعرة عمرى عوامرل اإلنتراج  الصافية بالكمفة مضاف إلييا صافي التحويالت

التي تتكون من صافي الفوائد المدفوعة وصافي إيجارات األراضي المدفوعة وتعويضات المشتغمين وصرافي الرربح أو 
 الخسارة.

كة خررالل السررنة ىررو عبررارة عررن الفررائض القابررل لمتوزيررع أو العجررز النرراتج عررن نشرراط الشررر  صــاعي الــرب  أو الخاــارة: .31
يرادات الجارية والتحويميرة مطرروة منرريا المصروفات الجارية والتحويمية ويتم توزيعرو إلرى األربراة المحتجرزة ويساوي اإل

 وحصة الخزينة وحصة العاممين
ىري عبررارة عرن العائرد الررذي يسرتممو العرراممون فري الشرركة مقابررل عمميرم  وتشررمل الرواترب واألجررور  الرواتـب واألجــور: .32

المدفوعة لمعاممين والمخصصات والمكافآت المختمفة وتجييزات العاممين ومصاريف نقل العاممين وحصة المنشأة مرن 
 .. الخ ..صندوق التقاعد والضمان االجتماعي

ىو عبارة عن صافي العائد الذي يستممو المقرضون مقابرل إقراضريم أمروال لمشرركة وتسراوي  صاعي الفوائد المدعوعة: .33
 دفوعة مطروة منيا الفوائد المقبوضة.الفوائد الم

ىرررو عبرررارة عرررن صرررافي المبرررالغ المدفوعرررة عرررن إيجرررارات األراضررري المسرررتأجرة   صـــاعي إيجـــارات األراضـــي المدعوعـــة: .34
 ويساوي اإليجارات المدفوعة مطروة منيا اإليجارات المقبوضة.

ل الرواترب واألجرور المدفوعرة ومرا ىي عبارة عرن مجمروع مايسرتممو العراممين مرن الشرركة وتشرم تعويضات المشتغمين: .35
 في حكميا مضاف إلييا حصة العاممين من صافي الربح.

 . ويساوي صافي القيمة المضافة بالكمفة مطروة منيا تعويضات المشتغمين عائض العمميات: .63
 

  2119العام لسنة  صاالت للقطاعتالنقل واإلالمؤشرات المالية التحليلية إلجمالي نشاط 

زيرادة رأس  لرىإوالتري تشرير  لمقطراع العرام النقل واالتصاالت( مؤشرات التحميل المالي إلجمالي نشاط 1رقم ) يبين الجدول   
 2018%( بسربب صردور ميزانيرات بعرض الشرركات التري لرم تكرن قرد صردرت عنرد اصردار تقريرر سررنة 5007المرال بنسربة )

لوسرريطة بنسرربة أكبررر مررن زيررادة اإلنترراج الكمرري %( وذلررك بسرربب زيررادة االسررتخدامات ا2704وانخفررض صررافي الررربح بنسرربة )
  بسعر المنتج.
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 ( 8102 - 8102) العام ونسب التغير السنوي لسنتي  المؤشرات المالية التحليلية لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع

 مليون دينار           (0جدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشــــــــــرات
التغير نسب  

 السنوي %

 50.7 190,656.3 126,508.1 127,605.2 6,065.5 4,148.3 رأس المال المدفوع

 7.4 1,906,173.2 1,774,106.1 1,896,952.0 1,245,544.0 1,190,504.7 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 18.4 652,049.6 550,805.2 515,350.7 407,809.2 431,535.9 االستخدامات الوسيطة

 2.5 1,254,123.6 1,223,300.9 1,381,601.4 837,734.7 758,969.8 القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج

 3.4 1,298,863.4 1,256,243.2 1,381,524.6 643,473.3 600,657.2 القيمة المضافة االجمالية بالكلفة

 27.4- 356,401.3 490,882.7 439,868.8 110,771.3 175,427.4 صافي الربح أو الخسارة

 5.4- 720,481.0 761,356.3 746,170.7 504,154.5 516,898.9 تعويضات المشتغلين

 30.8 354,739.5 271,221.0 412,996.5 139,318.8 83,758.4 فائض العمليات

              

 


