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  مقدمة
الحسابات الختامية والميزانية العمومية في  ةعملية التحليل المالي هي عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الوارد أن          

معينة (سنة مالية)  ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية والعالقة فيما بينها وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة االقتصادية
ا يلبي حاجة المستفيدين من خالل استخراج بيانات اقتصادية عن اإلنتاج واالستخدامات الوسيطة والقيمة المضافة والموجودات بم

والمطلوبات للوحدة االقتصادية ولألنشطة ولمجموع القطاع واستخراج بعض المؤشرات االقتصادية عن الوضع المالي ونتيجة 
د و يمكن استخراج المؤشرات بشكل غير محد مانلية ال يمكن حصرها في أطار معين وأالنشاط مع مالحظة أن المؤشرات الما

التي تبين الوضع المالي لكل وحدة اقتصادية ولمجموع  استخرجنا أهم المؤشرات هذا المستفيدة وفي تقريرناوحسب حاجة الجهة 
  النشاط والقطاع.

الملحقة بها والتي تعدها الوحدات االقتصادية على اختالف أنشطتها  والكشوفات تعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية          
المصدر الوحيد للبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تقارير التحليل المالي حيث أنها تبين 

  .من كل سنة 31/12 في وتنتهي 1/1بتاريخ  أتبد المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية عبارة عن سنة مالية
التحليل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحليل المالي التابعة لمديرية الحسابات  مهمة أن          

طة نشاط التجارة القومية حيث تقوم تلك الشعبة بإصدار ثمانية تقارير سنوية عن األنشطة االقتصادية ومن ضمن تلك األنش
لألنشطة االقتصادية المختلفة بضمنها نشاط للقطاع العام وتم إصدار عدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحليلية 

   .وهذا التقرير هو تكملة للتقارير السابقة 2014-1970التجارة للقطاع العام للفترة 
على أنجاز مهامها بما يساعد على ت للجهات ذات العالقة التي تساعد يانات والمؤشراوأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم الب          

      .الشاملة لبلدنا العزيز االقتصاديةتحقيق التنمية 
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  د التقرير:أعدامنهجية 
  ت املصدر الوحيد للبيانات الالزمة ألعداد التقرير   اليت تصدرها الشركا تعترب احلسابات اخلتامية وامليزانيات العمومية  
 ديوان الرقابة املالية وذات درجة عالية من الدقة واملوثوقية . يتم حتليل البيانات املالية لكل قبل فهي بيانات فعلية ومصادق عليها من  

واإليرادات  والنفقات وأستخراج القيمة املضافة  شركة من خالل استمارتني األوىل تتضمن معلومات رقمية عن املوجودات واملطلوبات 
املايل واألقتصادي  إىل بيانات األستمارة األوىل ألغراض التقييم اً والثانية تتضمن أستخراج أهم النسب واملؤشرات لكل شركة استناد

ميزانيات جمموعة من الشركات مع االشارة إىل إن التقرير ال يتضمن مقارنة مع السنوات السابقة بسبب عدم صدور آلداء املنشأة.
  وغريها واليت هلا نسبة مسامهة كبرية يف الناتج احمللي االمجايل. ملواد الغذائيةاملهمة عند أعداد التقرير مثل الشركة العامة لتجارة ا

  يتم احتساب نفس البيانات واملؤشرات جملموع النشاط وجمموع القطاع وذلك من خالل املعادالت التالية:  
     هو عبارة عن عائد الدينار الواحد املدفوع كتعويضات  ر :مؤشر إنتاجية الدينار من األجو   .1   

 اإلنتاج الكلي بسعر املنتج. املشتغلني من قيمة       

  WP=P/EP                                                                                                              حيث أن:    
      = WP مؤشر إنتاجية الدينار من األجور  

P           = اإلنتاج الكلي بسعر املنتج 

  = EP        تعويضات املشتغلني  
   هو عبارة عن ما يولده املستثمر يف األصول الثابتة من قيمة اإلنتاج الكلي بسعر املنتج. .  إنتاجية رأس املال الثابت : 2
  FP=P/FA                                                                                                                  حيث أن:  

FP         = إنتاجية رأس املال الثابت 

 = P          اإلنتاج الكلي بسعر املنتج 

  = FA       إمجايل املوجودات الثابتة  
ا املتداولة عند الطلب.فيعبارة عن قدرة املنشأة على اإلهي  .  نسبة التداول : 3   اء بالتزاما

 CR=WC/L                                                                                                                حيث أن  

       = CR   نسبة التداول    
        WC  =رأس املال العامل  

L             = املتداولة املطلوبات  
ــا القصــرية األجــل مــن األصــول الســائلة (فــياملنشــأة علــى اإل:هــي عبــارة عــن قــدرة .  نســبة الســيولة الســريعة 4 النقــد يف الصــندوق اء بالتزاما

  .ولدى املصارف)
  LR=LA/L                                                                                                                حيث أن: 

LR        = نسبة السيولة السريعة 

= LA      السائلة املوجودات  

 = L         املتداولة املطلوبات  
  
  
  
األمــوال هــو مؤشــر يعكــس نســبة اخلــزين مــن صــايف رأس املــال العامــل والــذي يعــرب عــن حجــم  :خزون إىل صايف رأس املــال العامــلنسبة امل. 5

  املعطلة املستثمرة يف اخلزن. 
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        WCS%=(CPS/NWC)*100                                                                                        حيث أن:
WCS  = نسبة املخزون إىل صايف رأس املال العامل  
CPS   =  بضاعة مشرتاة بغرض البيع خمزون 

 = NWCاملال العامل صايف رأس  
: هــو مؤشــر يعــرب عــن عائــد الــدينار الواحــد املســتثمر يف رأس املــال املســتخدم مــن اإلربــاح املتحققــة الصــافية وهــو .  نســبة عائــد االســتثمار 6

   املؤشر يدل على كفاءة إدارة مالك املشروع. 
   RI%=(NI/CI)*100                                                                                                   حيث أن:  

RI        = نسبة عائد االستثمار 

 = NI       صايف الربح أو اخلسارة  

= CI         رأس املال املستخدم  
  
عين إن نسبة كبرية هو مؤشر يبني حجم مسامهة القروض يف متويل املشروع فارتفاع النسبة ي .  نسبة االقرتاض إىل جمموع املوجودات : 7

                           من رأس مال املشروع ميول عن طريق القروض وأن مسامهة رأس مال املالكني قليلة والعكس صحيح. 
  AD%=(TD/TA)*100                                                                                              حيث أن:  

 = AD       نسبة االقرتاض إىل جمموع املوجودات 

  = TD       جمموع القروض  

      = TA (األصول) جمموع املوجودات  
هو عبارة عن ما يولده استثمار دينار واحــد مــن رأس املــال املتــاح مــن القيمــة املضــافة خــالل فــرتة زمنيــة معينــة (ســنة  .  معامل رأس املال : 8

  مالية).
 C=VC/GA                                                                                                                 حيث أن:

  = C       معامل رأس املال   
  = VC    رأس املال املتاح  

  = GA    القيمة املضافة اإلمجالية بالكلفة  
 عبارة عن مسامهة صايف الربح يف تكوين القيمة املضافة بالكلفة.هي .  مسامهة الربح يف تكوين القيمة املضافة : 9

               AI=NI/NG                                                                                                       حيث أن :
        = AI  مسامهة الربح يف تكوين القيمة املضافة 

 = NI         صايف الربح أو اخلسارة   
       = NG  بالكلفة ألمجاليةالقيمة املضافة  
                                هي عبارة عن نسبة متويل املوجودات بواسطة حقوق املالكني. نسبة مسامهة التمويل الذايت يف االستثمارات احلالية واملستقبلية : .10

 AO%=(OE/TA)*100                                                                                                ن:حيث أ

  = AO نسبة مسامهة التمويل الذايت يف االستثمارات احلالية واملستقبلية 

= OE     حق امللكية  

=TA     (األصول) جمموع املوجودات  
   :هو عبارة عن عائد رأس املال املدفوع يف املشروع من صايف الربح املتحقق خالل السنة.ال من العائد املتحققيب رأس املمعدل نص.11

                             CI=NI/PC                                                                                       حيث أن:
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 =CI ل من العائد املتحققمعدل نصيب رأس املا 

  = NI   صايف الربح أو اخلسارة   
   =PC رأس املال املدفوع  
  

تفــاع إنتاجية املواد األولية: هي عبارة عن عائد الدينار الواحد املستثمر يف اخلامات واملواد األولية من قيمة اإلنتاج املتحقق حيــث إن ار  .12
  املواد األولية والعكس صحيح.االستثمار يف اخلامات و النسبة دليل على كفاءة 

  MP=P/M                                                                                                               حيث أن:     
MP      = إنتاجية املواد األولية   
P         =اإلنتاج الكلي بسعر املنتج  
M        =ة (خدمات ومواد أولية)املستلزمات السلعي  

ســلع إىل نقــد حيــث إن زيــادة معــدل الــدوران يعــين زيــادة اإلربــاح هــو مؤشــر يعــرب عــن عــدد مــرات حتــول املخــزون مــن : وران املخــزوند.13
                                                                                                             والعكس صحيح.

  IT=R/ED                                                                                                                  حيث أن:  
IT       دوران املخزون =  
R        =الرئيسيالنشاط  اتإيراد  
ED      املدة أخر= خمزون  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  العام: للنشاط التجاري للقطاعالمالي مفاهيم ومؤشرات التحليل   

يساھم به المالكون من أموال عند تأسيس الشركة يتكون من رأس  ھو عبارة عن مقدار ما رأس المال المدفوع :  .1
  المال المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحويالت الرأسمالية. 
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ا األرباح المحتجزة: .2 ارة عن كل م نوية وتشمل ا ھي عب اح الس ي من األرب نة + إلمتبق ة الس ي نھاي حتياطات ف
 .العجز المتراكم –الفائض المتراكم 

ة  احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة: .3 يولة نقدي ھو عبارة عن نسبة مستقطعة من الفائض لغرض توفير س
   حديثة. كافية الستبدال الموجودات الثابتة القديمة بأخرى

اطي  حق الملكية: .4 اح المحتجزة واحتي ال واألرب اه الشركة وتتضمن رأس الم الكين تج وق الم ارة عن حق ھي عب
  ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة .

ديون  ھي كل ما تخصيصات طويلة األجل: .5 يستقطع من اإليرادات لمواجھة خسائر مستقبلية وتتضمن مخصص ال
عتيادية للموظفين والعمال إلبضاعة بطيئة الحركة وتخصيصات اإلجازات االمشكوك في تحصيلھا وتخصيصات 

   والمبالغ المستقطعة من األرباح لقاء مصاريف غير متحققة .
 ھي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة   قروض طويلة األجل: .6

و الخصوم المتداولة: .7 اه الشركة وتتك وق العمالء تج دائنون والقروض قصيرة األجل ھي عبارة عن حق ن من ال
  والسحب على المكشوف والتخصيصات القصيرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصيرة األجل .

ة  صافي األصول الثابتة: .8 ة األصول الثابت ھي عبارة عن القيمة الصافية لألصول التي تمتلكھا الشركة وتشمل كلف
           ذ مطروح منھا اإلندثارات واألطفاءات المتراكمة .والنفقات اإليرادية المؤجلة ومشروعات تحت التنفي

لعية مخزون أخر المدة: .9 تلزمات الس دة ويشمل المس ة الم ي نھاي ة ف ة الموجودات المخزني  ھو عبارة عن قيم
نع ة الص نع وتام اعة تحت الص تراة  والبض اعة المش حن وأي لوالبض ق الش اعة بطري ع والبض رض البي غ

  أخرى .  همخزنيموجودات 
ل من  الموجودات المتداولة األخرى: .10 رة أق داولھا خالل فت ھي عبارة عن األصول التي تمتلكھا الشركة ويكون ت

  والقروض الممنوحة القصيرة األجل واالستثمارات المالية القصيرة األجل .سنة وتتكون من المدينون 
ائلة: .11 ا الموجودات الس ارة عن م ن ا ھي عب ون م د وتتك ن نق ه الشركة م ابات تمتلك ي الصندوق والحس ة ف لنقدي

  .الجارية لدى المصارف وشيكات برسم التحصيل
ودات األخرى: .12 ا أصول  الموج ن اعتبارھ ت اليمك ي نفس الوق ة وف ي ليست بالثابت ن األصول الت ارة ع ي عب ھ

  . متداولة ألن تداولھا قد يكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طويلة األجل وقروض طويلة األجل
ون من  المال العامل:رأس  .13 اطھا ويتك ھو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدمھا الشركة في ممارسة نش

 . مخزون أخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائلة
  .ھو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولة صافي رأس المال العامل:  .14
ھو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمه الشركة في ممارسة نشاطھا ويتكون من صافي  :دمرأس المال المستخ .15

 الموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .
وتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات اإليرادية المؤجلة والمشروعات  إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة: .16

  سنة السابقة.تحت التنفيذ لل
نة مخزون أول المدة: .17 ة الس ي بداي ة ف ارة عن الموجودات المخزني ة  ھو عب ويتضمن بضاعة تحت الصنع وتام

  الصنع والموجودات المخزنية األخرى في بداية السنة. 
رئيس: .18 رادات النشاط  إيرادات النشاط ال ي مخزون السلعي للشركة ويشمل إي ر ف ات والتغي ة المبيع ا قيم ا فيھ بم

  نتاج التام ونصف التام.اإل
تراة  إيرادات النشاط التجاري: .19 ات بضاعة مش ھي عبارة عن صافي أيراد النشاط التجاري للشركة وتشمل مبيع

  غرض البيع إضافة إلى العمولة المستلمة واإليرادات المتنوعة .لغرض البيع مطروح منھا كلفة بضاعة مشتراة ل
  .ة المختلفة عدا النشاط الرئيس والتجاريوتشمل إيرادات األنشط اإليرادات األخرى: .20
تج: .21 عر المن ي بس اج الكل رئيس  اإلنت اط ال رادات النش مل إي ركة ويش اج الش وقية إلنت ة الس ن القيم ارة ع و عب ھ

 .وإيرادات النشاط التجاري واإليرادات األخرى
يطة: .22 تخدامات الوس مل  االس اج وتش ي اإلنت ة ف دمات الداخل لع والخ ة الس ن كلف ارة ع اج ھي عب تلزمات اإلنت مس

أمين وإيجارات  اءات وأقساط الت تراكات واالنتم املين واالش ل  الع املين ونق زات الع دا تجھي ة ع السلعية والخدمي
 .األراضي المدفوعة
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ي  القيمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج: .23 ھي مقدار مساھمة عوامل اإلنتاج في زيادة قيمة المستلزمات الداخلة ف
  نتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منھا االستخدامات الوسيطة.اإلنتاج وتشمل اإل

  وتشمل الضرائب والرسوم على اإلنتاج وضريبة العقار المدفوعة. الضرائب الغير مباشرة: .24
دعم  ھي عبارة عن كل ما اإلعانات: .25 تلمة ل ات المس دعم لنشاط الشركة وتشمل اإلعان تستلمه الشركة من الدولة ك

  .ر سابقة أو إعانات التصديراألسعار أو إلطفاء خسائ
ة: .26 الي بالكلف ة المضافة اإلجم ي  القيم ة ف تلزمات الداخل ة المس ادة قيم ي زي اج ف ل اإلنت اھمة عوام دار مس ھي مق

اج اج اإلنت ل اإلنت ة عوام عار كلف ة بأس وق مقيم عر الس الي بس افة اإلجم ة المض اوي القيم ر -وتس الضرائب الغي
  مباشرة+اإلعانات.

 ستھالك السنوي لرأس المال الثابت.إلويشمل مقدار ا ة:اإلندثارات السنوي .27
  السنوي. اإلندثاراتالقيمة المضافة الصافية بالكلفة: وتساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة مطروح منھا  .28
ة: .29 ويالت الجاري افي التح مل  ص ات) وتش دا اإلعان ركة (ع ى الش ن وإل ة م الغ المحول ة المب ن كاف ارة ع ي عب ھ

اءات وأقساط اإليرادات  ة واألخرى واالشتراكات واالنتم التحويلية واألخرى مطروح منھا المصروفات التحويلي
  التأمين. 

ة المضافة  دخل عوامل اإلنتاج: .30 ھو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التي ساھمت في نشاط الشركة ويساوي القيم
ة ويساوي أي ا صافي التحويالت الجاري ى عوامل الصافية بالكلفة مضاف إليھ دخول الموزعة عل ضاً مجموع ال

تغلين  ة وتعويضات المش ارات األراضي المدفوع ة وصافي إيج د المدفوع ن صافي الفوائ ون م ي تتك اج الت اإلنت
  .وصافي الربح أو الخسارة

اتج عن نشاط الشركة خالل السنة  صافي الربح أو الخسارة: .31 ھو عبارة عن الفائض القابل للتوزيع أو العجز الن
اح ويسا وي اإليرادات الجارية والتحويليـة مطـروح منــھا المصروفات الجارية والتحويلية ويتم توزيعه إلى األرب

  .المحتجزة وحصة الخزينة وحصة العاملين
ور: .32 ب واألج ب  الروات مل الروات م  وتش ل عملھ ركة مقاب ي الش املون ف تلمه الع ذي يس د ال ن العائ ارة ع ي عب ھ

املين ة للع ور المدفوع املين  واألج ل الع املين ومصاريف نق زات الع ة وتجھي آت المختلف والمخصصات والمكاف
 ... الخ.وحصة المنشأة من صندوق التقاعد والضمان االجتماعي

وال للشركة  عة:ولفوائد المدفاصافي  .33 ل إقراضھم أم تلمه المقرضون مقاب ذي يس د ال ارة عن صافي العائ ھو عب
  .لفوائد المقبوضةوتساوي الفوائد المدفوعة مطروح منھا ا

تأجرة   صافي إيجارات األراضي المدفوعة: .34 ھو عبارة عن صافي المبالغ المدفوعة عن إيجارات األراضي المس
  .ويساوي اإليجارات المدفوعة مطروح منھا اإليجارات المقبوضة

المدفوعة  يستلمه العاملين من الشركة وتشمل الرواتب واألجور ھي عبارة عن مجموع ما تعويضات المشتغلين: .35
  .وما في حكمھا مضاف إليھا حصة العاملين من صافي الربح

  .ويساوي صافي القيمة المضافة بالكلفة مطروح منھا تعويضات المشتغلين فائض العمليات:. 36

  
  
  
  
  

  :2014لسنة  العام للنشاط التجاري للقطاعتحليل المؤشرات المالية واالقتصادية 
  للمدةاني مؤشرات التحليل المالي إلجمالي نشاط القطاع التجاري العام والشكل البي التالييبين الجدول  
  :  وكما يلي )2014 – 2010( 
  .2014عام ل ) مليار دينار6.8(رأس المال المدفوع  بلغ :رأس المال المدفوع.  1



  2014العام لسنة  للنشاط التجاري للقطاعتقرير املؤشرات املالية التحليلية 
  
  

  مديرية احلسابات القومية /اجلهاز املركزي لالحصاء

حيث إن االنتاج  2014عام ل ردينا مليار )- 2486.2( منتجاإلنتاج الكلي بسعر ال بلغ: منتجاإلنتاج الكلي بسعر ال.  2
ھو عبارة عن القيمة السوقية إلنتاج الشركة ويشمل إيرادات النشاط الرئيس وإيرادات النشاط الكلي بسعر المنتج 

  .التجاري واإليرادات األخرى
  .2014عام ل دينار مليار )226.0(االستخدامات الوسيطة  بلغت :االستخدامات الوسيطة.  3
 ينارد مليار )-2712.2(  بسعر المنتجالقيمة المضافة اإلجمالية  بلغت:  بسعر المنتج ةالقيمة المضافة اإلجمالي. 4

  .2014عام ل
    .2014عام  دينار ونملي )1.2(اإلعانات  بلغت: اإلعانات. 5
      .2014عام ل دينار مليار )-2712.3( القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة بلغت :لقيمة المضافة اإلجمالية بالكلفةا .6 
ھو حيث إن صافي الربح او الخسارة  2014عام ل دينار مليار )- 38.2( لخسارةبلغ صافي ا :الخسارة الربح أو صافي. 7

عبارة عن الفائض القابل للتوزيع أو العجز الناتج عن نشاط الشركة خالل السنة ويساوي اإليرادات الجارية 
تحويلية ويتم توزيعه إلى األرباح المحتجزة وحصة الخزينة والتحويليـة مطـروح منــھا المصروفات الجارية وال

 .وحصة العاملين

  .2014عام ل دينار مليار) 207.3(تعويضات المشتغلين  بلغت: تعويضات المشتغلين. 8
 عبارة عنحيث إن فائض العمليات  2014عام ل دينار مليار )-2929.4(فائض العمليات  بلغ: فائض العمليات. 9

  .لمضافة بالكلفة مطروح منھا تعويضات المشتغلينصافي القيمة ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )2014-2010المؤشرات المالية التحليلية للنشاط التجاري للقطاع العام للمدة(

مليون دينار )1جدول(

 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشــــــــرات

6760 5759.010347.03647.06820.0 رأس المال المدفوع 0.  



  2014العام لسنة  للنشاط التجاري للقطاعتقرير املؤشرات املالية التحليلية 
  
  

  مديرية احلسابات القومية /اجلهاز املركزي لالحصاء

2486233- 4720492.9-41139.8-2400428.711858.5- االنتاج الكلي بسعر المنتج 9.  

226015 123580.726333.58396.7174285.5 االستخدامات الوسيطية 8.  

2712249- 4894778.4-49536.4-14475.0-2524009.4- القيمة المضافة االجمالية بسعرالمنتج 8.  

1 2830215.1198589.3115482.85082777.6 االعانات 2.  

2712250- 306203.9184112.565945.8187997.5 القيمة المضافة االجمالية بالكلفة 9.  

38228- 4134.367192.0-88348.145905.6 صافي الربح أو الخسارة 3.  

207331 231807.1145885.666933.0189197.4 تعويضات المشتغلين 4.  

2929360- 11246.9-2582.2-66653.534564.6 فائض العمليات 3.  

  
  
  

  


