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 ةـدمــمق

عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية والميزانية  ھيأن عملية التحليل المالي 

ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية  االقتصاديةالعمومية والعالقة فيما بينھا وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة 

حاجة المستفيدين من خالل استخراج بيانات اقتصادية محددة عن اإلنتاج واالستخدامات الوسيطة بما يلبي ) سنة مالية(معينة 

واستخراج بعض المؤشرات   ولألنشطة ولمجموع القطاع االقتصاديةوالقيمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة 

حصرھا في أطار معين وأنما يمكن  نال يمكلية عن الوضع المالي ونتيجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات الما االقتصادية

استخراج المؤشرات بشكل غير محدود وحسب حاجة الجھة المستفيدة وفي تقريرنا ھذا استخرجنا أھم المؤشرات التي تبين 

  . والقطاع الوضع المالي لكل وحدة اقتصادية ولمجموع النشاط

اختالف   على االقتصاديةت الملحقة بھا والتي تعدھا الوحدات تعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية والكشوفا

ارير التحليل المالي حيث أنشطتھا المصدر الوحيد للبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تق

من كل  31/12وتنتھي في  1/1 ين المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية عبارة عن سنة مالية تبدأ بتاريخأنھا تب

  .سنة

أن مھمة التحليل المالي تقع على عاتق الجھاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحليل المالي التابعة لمديرية الحسابات 

ومن ضمن تلك األنشطة نشاط النقل  االقتصاديةالقومية حيث تقوم تلك الشعبة بإصدار تقارير سنوية عن األنشطة 

 ھانضمبالمختلفة  االقتصاديةوتم إصدار عدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحليلية لألنشطة  للقطاع العام واالتصاالت

  ، وھذا التقرير ھو تكملة للتقارير السابقة ) 2017 -1970( نشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام للفترة

ات للجھات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مھامھا بما يساعد وأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم البيانات والمؤشر

  .الشاملة لبلدنا العزيز  االقتصاديةعلى تحقيق التنمية 
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  منھجية أعداد التقرير

دادتعتبر الحسابات الختامية والميزانيات العمومية  ة ألع ات الالزم د للبيان ر فھي  التي تصدرھا الشركات المصدر الوحي التقري
  .الموثوقيةات درجة عالية من الدقة ذبيانات فعلية ومصادق عليھا من قبل ديوان الرقابة المالية و

ن خالل  ركة م ل ش ة لك ات المالي ل البيان تم تحلي تمارتيني ات  اس ودات والمطلوب ن الموج ة ع ات رقمي ى تتضمن معلوم األول
رادات ات  واإلي تخراجوالنفق ة المضافة وال واس ة تتضمن القيم تخراجثاني ل شركة  اس م النسب والمؤشرات لك تناداأھ ى  اس إل

  .المنشأةألداء  واالقتصاديألغراض التقييم المالي  األولى االستمارةبيانات 

  :من خالل المعادالت التالية القطاع وذلكنفس البيانات والمؤشرات لمجموع النشاط ومجموع  احتسابيتم 

ھو عبارة عن عائد الدينار الواحد المدفوع كتعويضات المشتغلين من قيمة اإلنتاج الكلي : رمؤشر إنتاجية الدينار من األجو .1
  .المنتجبسعر 

WP=P/EP    
                                                                 :أنحيث 
WP=                                 مؤشر إنتاجية الدينار من األجور                   

    P= اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
  EP= تعويضات المشتغلين  

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

  FP=P/FA                                                                                                                 حيث
                                                                 :أن

FP    = إنتاجية رأس المال الثابت  
      P =اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
   FA  =إجمالي الموجودات الثابتة  
  .الطلبالمنشأة على اإليفاء بالتزاماتھا المتداولة عند ھي عبارة عن قدرة : نسبة التداول .3

CR=WC/L 
                                          :أنحيث 

CR = نسبة التداول  
          WC   =رأس المال العامل  
               L =الخصوم المتداولة  

ي (   بالتزاماتھا القصيرة األجل من األصول السائلة  ھي عبارة عن قدرة المنشأة على اإليفاء: نسبة السيولة السريعة .4 د ف النق

  ).المصارفالصندوق ولدى 

  LR=LA/L                                                                                                                               

    :حيث أن 

LR =  السيولة السريعة  

LA  =األصول السائلة  
    L =الخصوم المتداولة 
 
 
 
 
 



   2018المؤشرات المالية التحليلية لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 

   3         العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء  –مديرية الحسابات القومية 
 

ر  مخزونالھو مؤشر يعكس نسبة :نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل .5 ذي يعب ال العامل وال من صافي رأس الم
  .مخزونالعن حجم األموال المعطلة المستثمرة في 

WCS= (CPS/NWC)*100%                       
                                                                 :أنحيث 

WCS =نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل  
CPS =مخزون اإلنتاج التام  

NWC =صافي رأس المال العامل  
ة :نسبة عائد االستثمار .6 اح المتحقق ال المستخدم من اإلرب ي رأس الم تثمر ف دينار الواحد المس د ال ر عن عائ ھو مؤشر يعب

  .فية وھو المؤشر يدل عل كفاءة إدارة مالك المشروع الصا
RI= (NI/CI)*100%                                                                                                           

                                                                 :أنحيث 
=RI د االستثمارنسبة عائ  

NI =صافي الربح أو الخسارة  
CI      =رأس المال المستخدم  

ل : نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات .7 ي تموي اھمة القروض ف ين حجم مس بة  المشروع،ھو مؤشر يب اع النس فارتف
ة الكين قليل ال الم اھمة رأس م روض وان مس ق الق ول عن طري ال المشروع يم ن رأس م رة م بة كبي ي إن نس والعكس  يعن

  .صحيح
AD= (TD/TA)*100%                                                                                                       

                                                                 :أنحيث 
AD = نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات  

  TD = القروضمجموع  
  TA = األصول(مجموع الموجودات( 

رة : معامل رأس المال .8 ة المضافة خالل فت اح من القيم ال المت ار واحد من رأس الم تثمار دين ده اس ا يول ھو عبارة عن م
  ).سنة مالية(زمنية معينة 

C=VC/GA                                                                                                                         
                                                                 :أنحيث 
-C  معامل رأس المال  

 -VC رأس المال المتاح  
GA  =القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة  

  .بالكلفةفي الربح في تكوين القيمة المضافة ھي عبارة عن مساھمة صا:  نسبة مساھمة الربح في تكوين القيمة المضافة .9
AI=NI/NA                                                                                                       

                                                                 :أنحيث 
AI   = يمة المضافةمساھمة الربح في تكوين الق  

  NI =صافي الربح أو الخسارة  
NA = القيمة المضافة الصافية بالكلفة  

وق : نسبة مساھمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبلية .10 ھي عبارة عن نسبة تمويل الموجودات بواسطة حق
  . المالكين

AO= (OE/TA)*100%                                                                                                       
                                                                 :أنحيث 
AO = مساھمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبلية نسبة  

 OE =حق الملكية  
 TA = األصول(مجموع الموجودات(  
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قمعدل نصيب رأس  .11 د المتحق ربح : المال من العائ ي المشروع من صافي ال دفوع ف ال الم د رأس الم ارة عن عائ ھو عب
  .المتحقق خالل السنة

 CI=NI/PC                                                                                                            
                                                                  :أنحيث 

 =CI معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق  
 NI =صافي الربح أو الخسارة  
 PC =رأس المال المدفوع 
ق : إنتاجية المواد األولية  .12 اج المتحق ھي عبارة عن عائد الدينار الواحد المستثمر في الخامات والمواد األولية من قيمة اإلنت

 .تفاع النسبة دليل على كفاءة االستثمار في الخامات والمواد األولية والعكس صحيح حيث إن ار
MP=P/M          

                                                                  :أنحيث  
MP  = إنتاجية المواد األولية  
P     =اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
M    = دمات ومواد أوليةخ(المستلزمات السلعية( 

ي  :المخزوندوران   .13 دوران يعن دل ال ادة مع د حيث إن زي ى نق ھو مؤشر يعبر عن عدد مرات تحول المخزون من سلع إل
 .صحيحزيادة اإلرباح والعكس 

 IT=R/ED 
  :إنحيث  

IT   = دوران المخزون                                                                      
R     =إيرادات النشاط الرئيسي  

ED    =مخزون أخر المدة\ 
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    :العام قطاعلواالتصاالت النقل  لنشاطمفاھيم ومؤشرات التحليل المالي 

دفوع  دار : رأس المال الم ارة عن مق اھو عب اھم م د تأسيس الشركة  يس وال عن الكون من أم ه الم ال وب يتكون من رأس الم

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

نة  اتياالحتياطمن األرباح السنوية وتشمل  متبقي ماھي عبارة عن كل  : األرباح المحتجزة ة الس ي نھاي راكم + ف ائض المت الف

 . العجز المتراكم –

اع أسعار ھي عبارة عن حقوق المالكين تجاه الش: حق الملكية اطي ارتف اح المحتجزة واحتي ال واألرب ركة وتتضمن رأس الم

  .الموجودات الثابتة

ي  مستقبليةيستقطع من اإليرادات لمواجھة خسائر  ھي كل ما: تخصيصات طويلة األجل ديون المشكوك ف تتضمن مخصص ال

ة للموظفين  تقطعة من تحصيلھا وتخصيصات بضاعة بطيئة الحركة وتخصيصات اإلجازات االعتيادي الغ المس ال والمب والعم

  . األرباح لقاء مصاريف غير متحققة

   .ھي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة: قروض طويلة األجل

ى : الخصوم المتداولة دائنون والقروض قصيرة األجل والسحب عل ھي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة وتتكون من ال

  .خصيصات القصيرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصيرة األجلالمكشوف والت

ات : .األجلصافي األصول  ة والنفق ة األصول الثابت ا الشركة وتشمل كلف ي تمتلكھ ة الصافية لألصول الت ارة عن القيم ھي عب

  .         واألطفاءات المتراكمة االندثاراتاإليرادية المؤجلة ومشروعات تحت التنفيذ مطروح منھا 

ھو عبارة عن قيمة الموجودات المخزنية في نھاية المدة ويشمل المستلزمات السلعية والبضاعة المشتراة : مخزون أخر المدة

  . بغرض البيع والبضاعة بطريق الشحن وأي موجودات مخزنيه أخرى

داولھا خالل ف: الموجودات المتداولة األخرى نة وتتكون ھي عبارة عن األصول التي تمتلكھا الشركة ويكون ت ل من س رة أق ت

  .من المدينون والقروض الممنوحة القصيرة األجل واالستثمارات المالية القصيرة األجل

ائلة ا: الموجودات الس ارة عن م ة ف ھي عب ون من النقدي د وتتك ه الشركة من نق دى تمتلك ة ل ابات الجاري ي الصندوق والحس

  .المصارف وشيكات برسم التحصيل

اعتبارھا أصول متداولة ألن تداولھا  يمكن العبارة عن األصول التي ليست بالثابتة وفي نفس الوقت  ھي: الموجودات األخرى

 .األجلقد يكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طويلة األجل وقروض طويلة 
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كون من مخزون أخر ھو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدمھا الشركة في ممارسة نشاطھا ويت  : رأس المال العامل

  .السائلةالمدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات 

  .ھو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولة: صافي رأس المال العامل 

ھو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمه الشركة في ممارسة نشاطھا ويتكون من صافي الموجودات  :رأس المال المستخدم

 .األخرىالثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات 

ذ  اإلراديةوتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات  : إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة المؤجلة والمشروعات تحت التنفي

  .للسنة السابقة

ي مخزون البضاعة ويشمل إيرادات النشاط التجاري للشركة ويتضمن صافي المبي :إيرادات النشاط الجاري ر ف ات والتغي ع

  .المتنوعةالمشتراة بغرض البيع إضافة إلى العمولة المستلمة واإليرادات 

  .والتجاريوتشمل إيرادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئيسي : اإليرادات األخرى 

ع بيعه من البضاعة خالل السنة وتشمل قي ما تمھي عبارة عن كلفة : كلفة البضاعة المباعة تراة بغرض البي مة البضاعة المش

 .البيعمقيمة بالكلفة ومعالجة بالتغير في مخزون بضاعة مشتراة بغرض 

رادات النشاط : اإلنتاج الكلي بسعر المنتج دمھا الشركة ويشمل إي ي تق ة السوقية للبضاعة والخدمات الت ارة عن القيم ھو عب

 .لمباعةاالجاري واإليرادات األخرى مطروح منھا كلفة البضاعة 

يطة تخدامات الوس لعية : االس اج الس تلزمات اإلنت مل مس اج وتش ي اإلنت تخدمة ف دمات المس لع والخ ة الس ن كلف ارة ع ي عب ھ

 .والخدمية عدا تجھيزات العاملين ونقل  العاملين واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمين

اھمة : القيمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج دار مس ي المنشھي مق اتج المحل ي الن اليأة ف ي بسعر  األجم اج الكل وتشمل اإلنت

  .المنتج مطروح منھا االستخدامات الوسيطة

  .وتشمل الضرائب والرسوم على االستيراد وضريبة العقار المدفوعة: الضرائب الغير مباشرة

دعم األسعار أو ة كدعم لنشاط الشركة وتشمل اإلعحكومالشركة من ال ما تستلمهھي عبارة عن كل : اإلعانات تلمة ل ات المس ان

  .إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدير

ة : بالكلفة ةالقيمة المضافة اإلجمالي اج مقيم ي اإلنت ة ف تلزمات الداخل ة المس ادة قيم ي زي اج ف اھمة عوامل اإلنت دار مس ھي مق

  .اإلعانات + ئب الغير مباشرةالضرا -بأسعار كلفة عوامل اإلنتاج وتساوي القيمة المضافة اإلجمالي بسعر السوق

 .شمل مقدار االستھالك السنوي لرأس المال الثابتتو  :اإلندثارات السنوية

  .ةوتساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منھا اإلندثارات السنوي: القيمة المضافة الصافية بالكلفة
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ة  .العاملينصافي التحويالت ا الغ المحول ى الشركة عبارة عن كافة المب ات(من وإل دا اإلعان وتشمل ) والضرائب والرسوم ع

  . اإليرادات التحويلية واألخرى مطروح منھا المصروفات التحويلية واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمين

ة المض: دخل عوامل اإلنتاج ي نشاط الشركة ويساوي القيم ي ساھمت ف اج الت د عوامل اإلنت افة الصافية ھو عبارة عن عوائ

اج ي  بالكلفة مضاف إليھا صافي التحويالت الجارية ويساوي أيضاً مجموع الدخول الموزعة على عوامل اإلنت ي ساھمت ف الت

تغلين وصافي و نشاط الشركة ارات األراضي المدفوعة وتعويضات المش التي تتكون من صافي الفوائد المدفوعة وصافي إيج

  .الربح أو الخسارة

ربح أو اوي : الخسارة صافي ال نة ويس اتج عن نشاط الشركة خالل الس ع أو العجز الن ل للتوزي ائض القاب ارة عن الف ھو عب

  .اإليرادات مطـروح منــھا المصروفات ويتم توزيعه إلى األرباح المحتجزة وحصة الخزينة وحصة العاملين

ي الشركة م: الرواتب واألجور املون ف ل ھي عبارة عن العائد الذي يستلمه الع م وتشملقاب الرواتب واألجور المدفوعة  عملھ

أة من صندوق التقاعد  املين وحصة المنش للعاملين والمخصصات والمكافآت المختلفة وتجھيزات العاملين ومصاريف نقل الع

 .الخ... والضمان االجتماعي

د  ھو عبارة عن صافي العائد الذي يستلمه المقرضون مقابل إقراضھم: صافي الفوائد المدفوعة وال للشركة وتساوي الفوائ أم

  .المدفوعة مطروح منھا الفوائد المقبوضة

ارات األراضي المدفوعة اوي : صافي إيج تأجرة ويس ارات األراضي المس ة عن إيج الغ المدفوع ارة عن صافي المب و عب ھ

  .اإليجارات المدفوعة مطروح منھا اإليجارات المقبوضة

ارة عن مجموع : تعويضات المشتغلين تلمهمھي عب ي  ا يس ا ف املين من الشركة وتشمل الرواتب واألجور المدفوعة وم الع

  .حكمھا مضاف إليھا حصة العاملين من صافي الربح

  .المشتغلينويساوي صافي القيمة المضافة بالكلفة مطروح منھا تعويضات : فائض العمليات
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  :2018لسنة  لعاما قطاعللواالتصاالت المؤشرات المالية التحليلية لنشاط النقل 

ام  قطاعلل واالتصاالت مؤشرات التحليل المالي إلجمالي نشاط النقل والشكل البياني )1( جدوليبين  نويالع ر الس  ونسب التغي

  : ييل وكما )2018 -2017( تيلسن

نةدينار  مليار )127.6(من رأس المال المدفوع  انخفض :رأس المال المدفوع .1 ى 2017 س ار )126.5( إل ا ملي نة  ردين س

ى  االنخفاض وأن سبب  %)0.9(مقدارھا انخفاض بنسبة  2018 ة يعود إل د  شركة عدم صدور ميزاني نفط عن اقالت ال ن

 .اعداد ھذا التقرير

تج من اإلنت انخفض: اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .2 ي بسعر المن ار) 1897.0(اج الكل ار  ملي نةدين ى  2017 س ) 1774.1(إل

ة  ةالشرك إيرادات انخفاضيعود الى  االنخفاضوأن سبب  %)6.5( مقدارھاانخفاض  بنسبة 2018 سنةدينار  مليار العام

  .لالتصاالت والبريد اضافة الى عدم صدور ميزانية ناقالت النفط

ار )515.4(االستخدامات الوسيطة من  ارتفعت: االستخدامات الوسيطة .3 ار  ملي نةدين ى 2017 س ار) 550.8( إل ار  ملي دين

ات لشركاكل من ل االستخدامات الوسيطة ارتفاع الى يعود االرتفاعوان سبب  %) 6.9( مقدارھا زيادةبنسبة  2018سنة 

ة  ل البحري لالعام ة و –لنق افرينالشركة العام ل المس ة شركة و –لنق ة لو -خطوط االنابيب النفطي خطوط الشركة العام

  .الجوية

ار )1381.6( منبسعر المنتج لمضافة اإلجمالية القيمة ا انخفضت: بسعر المنتج القيمة المضافة اإلجمالية  .4 ار دين نة  ملي س

ى 2017 ار )1223.3( إل ار  ملي نةدين بة  2018 س اضبنس دارھا انخف بب  وان %)11.5( مق اضس ى  االنخف ود إل يع

ة المضافة  إنحيث  االنتاج الكلي بسعر المنتج انخفاض ةالقيم تج تساوي  اإلجمالي اجبسعر المن ي بسعر الم اإلنت تج الكل ن

 .الوسيطةمنه االستخدامات  اً مطروح

ة من  االجماليةالقيمة المضافة  انخفضت: بالكلفةاالجمالية القيمة المضافة  .5 ار )1381.5(بالكلف ار  ملي نةدين ى  2017 س إل

نةدينار  مليار) 1256.2( بة  2018 س اضبنس دارھا انخف اضوان سبب   ) %9.1( مق ود  االنخف ىيع ة  انخفاض إل القيم

ة المضافة  االجماليةالقيمة المضافة  إنبسعر المنتج حيث  اإلجماليةالمضافة  ة تساوي القيم ةبالكلف تج  اإلجمالي بسعر المن

 .السنوية االندثاراتوائب والرسوم منھا الضر اً المستلمة مطروح اإلعانات إليھا مضافاً 

ربح .6 ارة صافي ال ع :أو الخس ربحصافي  ارتف ن  ال ار )439.9(م ار دين نة ملي ى 2017 س ار) 490.9( إل ار ملي نة  دين س

  .)1(نفس السبب الذكر أعاله في الفقرة يعود  االرتفاعوان سبب  %) 11.6(مقدارھا  زيادةبنسبة  2018

ار  مليار )761.4( إلى 2017 سنةمليار دينار  )746.2( تعويضات المشتغلين من ارتفعت: تعويضات المشتغلين .7 نةدين  س

ود  االرتفاعوان سبب  .%) 2.0( مقدارھا زيادةبنسبة  2018 ىيع اع إل املين  ارتف  اتكرالشكل من لرواتب وأجور الع

ة ة العام د العراقي ة وا – للسكك الحدي ركة العام ة لش ب النفطي ة وا –لخطوط األنابي ركة العام ل البحري  ولش ركة لنق الش

  .العراقية ئالموانشركة و  -للنقل البري العامة 

ار  )413.0(من عمليات فائض ال انخفض :فائض العمليات  .8 ار دين نةملي ى  2017 س ار ) 271.2(إل ار دين نةملي  2018 س

ود االنخفاض وان سبب  %)34.3( مقدارھا انخفاضبنسبة  ىيع ة المضافة  انخفاض إل ةالقيم ة االجمالي  إنحيث   بالكلف

 .ينبالكلفة مطروحاً منھا تعويضات المشتغل االجماليةفائض العمليات يساوي القيمة المضافة 
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 ) 2018 -  2017( المؤشرات المالية التحليلية لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام ونسب التغير السنوي لسنتي 

 مليون دينار         )1(جدول 

 2018 2017 2016 2015 2014 المؤشــــــــــرات
نسب التغير  

%السنوي 

 0.9- 126,508.1 127,605.2 6,065.5 4,148.3 4,148.5 رأس المال المدفوع

 6.5- 1,774,106.1 1,093,432.31,190,504.71,245,544.01,896,952.0 االنتاج الكلي بسعر المنتج

 6.9 550,805.2 515,350.7 407,809.2 431,535.9 394,904.0 االستخدامات الوسيطة

القيمة المضافة االجمالية 
 بسعر المنتج

698,528.2 758,969.8 837,734.7 1,381,601.4 1,223,300.9 -11.5 

القيمة المضافة االجمالية 
 بالكلفة

736,167.4 600,657.2 643,473.3 1,381,524.6 1,256,243.2 -9.1 

 11.6 490,882.7 439,868.8 110,771.3 175,427.4 29,598.5- صافي الربح أو الخسارة

 2.0 761,356.3 746,170.7 504,154.5 516,898.9 592,081.0 تعويضات المشتغلين

 34.3- 271,221.0 412,996.5 139,318.8 83,758.4 144,086.4 فائض العمليات

             
  

              

             
             

  


