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 :مقدمة

عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية  هيأن عملية التحليل المالي 
ونتيجة النشاط  االقتصاديةصورة عن المركز المالي للوحدة  إلعطاءوالميزانية العمومية والعالقة فيما بينها وذلك 

محددة عن  اقتصاديةبيانات  استخراجخالل فترة زمنية معينة (سنة مالية) بما يلبي حاجة المستفيدين من خالل 
 ولألنشطة ولمجموع االقتصاديةالوسيطة والقيمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة  واالستخدامات اإلنتاج
عن الوضع المالي ونتيجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات  االقتصاديةبعض المؤشرات  واستخراج   القطاع

المؤشرات بشكل غير محدود وحسب حاجة الجهة  استخراجيمكن  وٕانمايمكن حصرها في أطار معين  المالية ال
ولمجموع النشاط  اقتصاديةأهم المؤشرات التي تبين الوضع المالي لكل وحدة  استخرجناالمستفيدة وفي تقريرنا هذا 

.  

الملحقة بها والتي تعدها الوحدات االقتصادية  والكشوفتعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية 
تلفة وأعداد اختالف أنشطتها المصدر الوحيد للبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المخ   على
ن المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية عبارة عن سنة مالية تبدأ رير التحليل المالي حيث أنها تبيتقا

  من كل سنة. 31/12وتنتهي في  1/1بتاريخ 

 من خالل شعبة التحليل المالي التابعة لمديرية لإلحصاءأن مهمة التحليل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي 
ومن ضمن تلك  االقتصاديةسبعة تقارير سنوية عن األنشطة  بإصدارالحسابات القومية حيث تقوم تلك الشعبة 

عدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحليلية  إصداروتم  للقطاع العام ئيةالكهرباالطاقة األنشطة نشاط 
وهذا التقرير    2012-2009للقطاع العام للفترة  ئيةالكهرباالطاقة نشاط  هانبضمالمختلفة  االقتصاديةلألنشطة 

  .للقطاع العام  الكهرباء والماءهو تكملة للتقارير السابقة عن نشاط 
وأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم البيانات والمؤشرات للجهات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مهامها 

  الشاملة لبلدنا العزيز .بما يساعد على تحقيق التنمية االقتصادية 
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  :أعداد التقريرمنهجية 
 ألعــدادتعتبر الحسابات الختامية و الميزانيات العمومية التي تصدرها المــديريات المصــدر الوحيــد للبيانــات الالزمــة 

و ليــــة مــــن الدقــــة ان الرقابــــة الماليــــة و ذات درجــــة عاو مصــــادق عليهــــا مــــن قبــــل ديــــو بيانــــات فعليــــة  فهــــيالتقريــــر 
  .الموثوقية

تتضــمن معلومــات رقميــة عــن الموجــودات و  األولــىلكــل مديريــة مــن خــالل اســتمارتين  الماليــةيــتم تحليــل البيانــات 
لكـــل مديريـــة  رقميـــةو اســـتخراج القيمـــة المضـــافة و الثانيـــة تتضـــمن معلومـــات  النفقـــاتو  اإليـــراداتو  المطلوبـــات

   .المنشاة ألداءالتقييم المالي و االقتصادي  إلغراض ىبيانات االستمارة األولاستنادا إلى 
  .  مؤشر إنتاجية الدينار من األجور: 1

                                       WP=P/EP  
  حيث أن

     WPمؤشر إنتاجية الدينار من األجور  = 

  =  P        اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  

   =  EP     تعويضات المشتغلين  
  .  إنتاجية رأس المال الثابت :2

FP=P/FA  
 حيث أن      

  = FP      إنتاجية رأس المال الثابت  

=  P         اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  

  = FA     إجمالي الموجودات الثابتة   
  .   نسبة التداول :3

                     CR=WC/L              
  حيث أن     

      CR =  نسبة التداول 

  =  WC    رأس المال العامل  

   = L        المطلوبات المتداولة  
  .   نسبة السيولة السريعة :4

LR=LA/L  
  حيث أن     
      LR    =نسبة السيولة السريعة 

= LA         الموجودات السائلة  

   = L         المطلوبات السائلة   
  .   نسبة عائد االستثمار: 5

RI=(NI/CI)*100  
  حيث أن     

   RI    =  نسبة عائد االستثمار 

  =  NI     صافي الربح أو الخسارة  

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

  حيث أن     
     AD  =  نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 

  =  TD      مجموع القروض الطويلة األجل  

  =  TA      مجموع الموجودات  
  
  .   معامل رأس المال :7 

C=VC/GA  
  حيث أن      
      C    = معامل رأس المال 

   = VC       رأس المال المتاح  

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

AT=NI/NA  
  حيث أن      
      AT = مساهمة الربح في تكوين القيمة المضافة 

= NI        صافي الربح أو الخسارة  

NA       = القيمة المضافة الصافية بالكلفة  
  .   نسبة مساهمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبلية :9

           AO=(OE/TA)*100%   
   حيث أن     
     AO = نسبة مساهمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبلية 

 = OE      حقوق الملكية 

      = TAمجموع الموجودات  
  .   معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق :10

CI=NI/PC  
  حيث أن      
       CI =  معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق 

       =  NI صافي الربح أو الخسارة 

       = PC رأس المال المدفوع   
  

  .  دوران المخزون :11
 IT=CR/EN 

  حيث أن
IT = دوران المخزون  

CR = إيرادات النشاط الرئيسي  
EN = دةمخزون أخر الم
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 لقطاع العام :لمفاهيم ومؤشرات التحليل المالي لنشاط الكهرباء  

يساهم به المالكون من أموال عنــد تأســيس الشــركة يتكــون  هو عبارة عن مقدار مارأس المال المدفوع :   .1
مــن رأس المـــال المــدفوع مـــن قبــل المنشـــأة إضــافة إلـــى رأس المــال المـــدفوع مــن قبـــل الخطــة والتحـــويالت 

  . الرأسمالية 

متبقي من األرباح السنوية وتشمل االحتياطات في نهايــة الســنة  هي عبارة عن كل ما األرباح المحتجزة: .2
 . العجز المتراكم –المتراكم + الفائض 

هــو عبــارة عــن نســبة مســتقطعة مــن الفــائض لغــرض تــوفير احتياطي ارتفــاع أســعار الموجــودات الثابتــة:  .3
  .سيولة نقدية كافية الستبدال الموجودات الثابتة القديمة بأخرى حديثة 

ح المحتجـــزة هـــي عبـــارة عـــن حقـــوق المـــالكين تجـــاه الشـــركة وتتضـــمن رأس المـــال واألربـــاحـــق الملكيـــة:  .4
  .واحتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة 

يســـتقطع مـــن اإليـــرادات لمواجهـــة خســـائر مســـتقبلية وتتضـــمن  هـــي كـــل مـــاتخصيصـــات طويلـــة األجـــل:  .5
تخصيصــات اإلجــازات  تخصيصات بضــاعة بطيئــة الحركــة و مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و

   .عة من األرباح لقاء مصاريف غير متحققة االعتيادية للموظفين والعمال والمبالغ المستقط
   .هي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنةقروض طويلة األجل:  .6

هــي عبــارة عــن حقــوق العمــالء تجــاه الشــركة وتتكــون مــن الــدائنون والقــروض قصــيرة الخصوم المتداولــة:  .7
  .وأي مطلوبات أخرى قصيرة األجلالتخصيصات القصيرة األجل  األجل والسحب على المكشوف و

هـــي عبـــارة عـــن القيمـــة الصـــافية لألصـــول التـــي تمتلكهـــا الشـــركة وتشـــمل كلفـــة صــافي األصـــول الثابتــة:  .8
األصول الثابتة والنفقات اإليرادية المؤجلة ومشروعات تحــت التنفيــذ مطــروح منهــا اإلنــدثارات واألطفــاءات 

           .المتراكمة 
عبــارة عــن قيمــة الموجــودات المخزنيــة فــي نهايــة المــدة ويشــمل المســتلزمات هــو  مخزون أخر المدة: .9

والبضــاعة المشــتراة بغــرض البيــع والبضــاعة بطريــق  والبضــاعة تحــت الصــنع وتامــة الصــنع الســلعية
  . الشحن وأي موجودات مخزنيه أخرى 

اولها خــالل فتــرة هــي عبــارة عــن األصــول التــي تمتلكهــا الشــركة ويكــون تــد الموجودات المتداولــة األخــرى: .10
والقــروض الممنوحــة القصــيرة األجــل واالســتثمارات الماليــة القصــيرة أقــل مــن ســنة وتتكــون مــن المــدينون 

  .األجل 
تمتلكـــه الشـــركة مـــن نقـــد وتتكـــون مـــن النقديـــة فـــي الصـــندوق  هـــي عبـــارة عـــن مـــاالموجـــودات الســـائلة:  .11

  .والحسابات الجارية لدى المصارف وشيكات برسم التحصيل
يمكــن اعتبارهــا  هــي عبــارة عــن األصــول التــي ليســت بالثابتــة وفــي نفــس الوقــت الات األخــرى: الموجــود .12

أصول متداولــة ألن تــداولها قــد يكــون لفتــرة أكثــر مــن ســنة مثــل اســتثمارات طويلــة األجــل وقــروض طويلــة 
  . األجل

ممارســة نشــاطها هــو عبــارة عــن الموجــودات المتداولــة التــي تســتخدمها الشــركة فــي رأس المــال العامــل:  .13
 . ويتكون من مخزون أخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائلة
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  صافي رأس المال العامل: هو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولة  .14
هو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمه الشركة في ممارســة نشــاطها ويتكــون مــن :رأس المال المستخدم .15

 .صافي الموجودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى 

وتتضـــمن الموجـــودات الثابتـــة والنفقـــات اإليراديـــة المؤجلـــة إجمـــالي الموجـــودات الثابتـــة للســـنة الســـابقة:  .16
  .السابقةوالمشروعات تحت التنفيذ للسنة 

ويتضــمن بضــاعة تحــت الصــنع  هو عبارة عن الموجودات المخزنية فــي بدايــة الســنة مخزون أول المدة: .17
  . وتامة الصنع والموجودات المخزنية األخرى في بداية السنة

بما فيها قيمــة المبيعــات والتغيــر    فــي السلعي للشركة ويشمل إيرادات النشاط  إيرادات النشاط الرئيسي: .18
  .اإلنتاج التام ونصف التاممخزون 

هــي عبــارة عــن صــافي أيــراد النشــاط التجــاري للشــركة وتشــمل مبيعــات بضــاعة إيرادات النشــاط التجــاري:  .19
مشـــتراة بغـــرض البيـــع مطـــروح منهـــا كلفـــة بضـــاعة مشـــتراة بغـــرض البيـــع إضـــافة إلـــى العمولـــة المســـتلمة 

  .واإليرادات المتنوعة 
  . نشطة المختلفة عدا النشاط الرئيسي والتجاريوتشمل إيرادات األاإليرادات األخرى:  .20
هـــو عبـــارة عـــن القيمـــة الســـوقية إلنتـــاج الشـــركة ويشـــمل إيـــرادات النشـــاط اإلنتـــاج الكلـــي بســـعر المنـــتج:  .21

 .الرئيسي وٕايرادات النشاط التجاري واإليرادات األخرى 

هــي عبــارة عــن كلفــة الســلع والخــدمات الداخلــة فــي اإلنتــاج وتشــمل مســتلزمات  االســتخدامات الوســيطة: .22
اإلنتــــاج الســــلعية والخدميــــة عــــدا تجهيــــزات العــــاملين ونقــــل  العــــاملين واالشــــتراكات واالنتمــــاءات وأقســــاط 

 .التأمين وٕايجارات األراضي المدفوعة 

نتاج فــي زيــادة قيمــة المســتلزمات هي مقدار مساهمة عوامل اإلالقيمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج:  .23
  .الداخلة في اإلنتاج وتشمل اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منها االستخدامات الوسيطة 

  .وتشمل الضرائب والرسوم على اإلنتاج وضريبة العقار المدفوعةالضرائب غير مباشرة:  .24
لشـــركة وتشـــمل اإلعانـــات تســـتلمه الشـــركة مـــن الدولـــة كـــدعم لنشـــاط ا هـــي عبـــارة عـــن كـــل مـــااإلعانـــات:  .25

  .المستلمة لدعم األسعار أو إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدير
هـــي مقـــدار مســـاهمة عوامـــل اإلنتـــاج فـــي زيـــادة قيمـــة المســـتلزمات  القيمـــة المضـــافة اإلجمـــالي بالكلفـــة: .26

 -منتج سعر الب ةوتساوي القيمة المضافة اإلجمالي مقيمة بأسعار كلفة عوامل اإلنتاج الداخلة في اإلنتاج
  .المستلمة اإلعانات + الضرائب الغير مباشرة

 . ويشمل مقدار االستهالك السنوي لرأس المال الثابتاإلندثارات السنوية:  .27

 اإلنــدثاراتوتســاوي القيمــة المضــافة اإلجماليــة بالكلفــة مطــروح منهــا القيمــة المضــافة الصــافية بالكلفــة:  .28
  .السنوي

رة عـــن كافـــة المبـــالغ المحولـــة مـــن وٕالـــى الشـــركة (عـــدا اإلعانـــات) هـــي عبـــاصـــافي التحـــويالت الجاريـــة:  .29
وتشـــــمل اإليـــــرادات التحويليـــــة واألخـــــرى مطـــــروح منهـــــا المصـــــروفات التحويليـــــة واألخـــــرى واالشـــــتراكات 

  . واالنتماءات وأقساط التأمين 
القيمــة هو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التي ساهمت في نشاط الشركة ويســاوي  دخل عوامل اإلنتاج: .30

المضافة الصافية بالكلفة مضاف إليها صافي التحويالت الجارية ويساوي أيضًا مجموع الدخول الموزعة 
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ـــد المدفوعـــة وصـــافي إيجـــارات األراضـــي المدفوعـــة  علـــى عوامـــل اإلنتـــاج التـــي تتكـــون مـــن صـــافي الفوائ
  .وتعويضات المشتغلين وصافي الربح أو الخسارة

ــربح أو الخســارة:  .31 رة عــن الفــائض القابــل للتوزيــع أو العجــز النــاتج عــن نشــاط الشــركة هــو عبــاصــافي ال
ـــها المصــروفات الجاريــة والتحويليــة ويــتم  خــالل الســنة ويســاوي اإليــرادات الجاريــة والتحويليـــة مطـــروح منـ

  .توزيعه إلى األرباح المحتجزة وحصة الخزينة وحصة العاملين
تلمــه العــاملون فــي الشــركة مقابــل عملهــم  وتشــمل \هــي عبــارة عــن العائــد الــذي يســسالرواتــب واألجــور:  .32

الرواتــب واألجــور المدفوعــة للعــاملين والمخصصــات والمكافــآت المختلفــة وتجهيــزات العــاملين ومصــاريف 
 . .. الخ.نقل العاملين وحصة المنشأة من صندوق التقاعد والضمان االجتماعي

تلمه المقرضــون مقابــل إقراضــهم أمــوال هــو عبــارة عــن صــافي العائــد الــذي يســعــة: و لفوائــد المدفاصــافي  .33
  .للشركة وتساوي الفوائد المدفوعة مطروح منها الفوائد المقبوضة

هو عبارة عن صافي المبالغ المدفوعة عن إيجارات األراضي صافي إيجارات األراضي المدفوعة:   .34
  .المستأجرة ويساوي اإليجارات المدفوعة مطروح منها اإليجارات المقبوضة

واألجــور ب مل الرواتــيســتلمه العــاملين مــن الشــركة وتشــ هي عبارة عــن مجمــوع مــامشتغلين: تعويضات ال .35
  .وما في حكمها مضاف إليها حصة العاملين من صافي الربح ةالمدفوع

  . ويساوي صافي القيمة المضافة بالكلفة مطروح منها تعويضات المشتغلينفائض العمليات:  .36
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  :المؤشرات المالية التحليلية إلجمالي نشاط الكهرباء والماء القطاع العام تحليل
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وٕان ) 2014 – 2010( للســنواتلقطــاع العــام ل ) مؤشــرات التحليــل المــالي إلجمــالي نشــاط الكهربــاء1( جــدوليبــين 
اء عنــد مــديريات الكهربــبســبب عــدم صــدور مجموعــة مــن ميزانيــات لتلك المؤشرات  التغيرالجدول ال يتضمن نسب 

  ما يأتي: كو  تم عرض قيم المؤشرات وٕانمامقارنة  إجراءالتقرير و بالتالي ال يمكن  أعداد
   . 2014 عام ) مليار دينار3.9غ رأس المال المدفوع (ـبل :رأس المال المدفوع.   1
  .2014دينار عام  يارمل) -117.6( اإلنتاج الكلي بسعر المنتج غـبل :اإلنتاج الكلي بسعر المنتج.  2
  .2014عام  دينار ارليم) 1088.0االستخدامات الوسيطة ( تـبلغ: االستخدامات الوسيطة.  3
 يــارلم)  -1205.6( بســعر المنــتج اإلجماليةالقيمة المضافة  بلغـت: بسعر المنتج اإلجماليةالقيمة المضافة .  4

اإلنتــاج الكلــي بســعر المنــتج مطــروح بسعر المنتج تســاوي  اإلجماليةحيث إن القيمة المضافة  2014 دينار عام
   .منه االستخدامات الوسيطة

 دينــار عــام مليــار) -1205.6القيمــة المضــافة اإلجماليــة بالكلفــة ( بلغـــت: القيمــة المضــافة اإلجماليــة بالكلفــة.  5
مطروحا منهــا  منتجبسعر ال ةتساوي القيمة المضافة اإلجماليبالكلفة  اإلجماليةحيث إن القيمة المضافة  2014

  .المستلمة اإلعانات ضاف لهامو  الضرائب الغير مباشرة
  .2014دينار عام  مليار) -302.9( لربحصافي ا بلـغ: الربحصافي .  6
 .2014) مليار دينار عام 270.8تعويضات المشتغلين ( بلغـت: تعويضات المشتغلين.  7

حيـــث إن فـــائض العمليـــات  2014دينـــار عـــام  مليـــار) -1533.0فـــائض العمليـــات ( بلــــغ :فـــائض العمليـــات.  8
   .صافي القيمة المضافة بالكلفة مطروح منه تعويضات المشتغلينيساوي 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )  2014-2010مؤشرات رئيسة عن نشاط الكهرباء ونسب التغير السنوية للمدة ( 
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 ) 1جدول ( 
 مليون دينار    

 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشـــــــــــرات

 3913.1 22211.421677.614935.54801.5 راس المال المدفوع 

 117598.6- 172647.31698183.5-180131.0390074.8 االنتاج الكلي بسعر المنتج 

 1087998.8 1337486.71495951.21458641.41306091.0 االستخدامات الوسيطة 

القيمة المضافة االجمالية بسعر 
 المنتج 

-1157355.8-1105876.4-1631288.6392092.5 -1205597.4 

 1205597.4- 368942.01605195.7-598564.83359073.2 القيمة المضافة االجمالية بالكلفة 

 302948.0- 1312691.2807469.7-1457750.5-173550.1- صافي الربح او الخسارة 

 270844.8 1084265.81015351.8881835.271014301.0 تعويضات المشتغلين 

 1533930.5- 1398783.2740239.3-610435.22203808.2- فائض العمليات

  
  

       

‐2000000

‐1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

2010 2011 2012 2013 2014

ار
دين

ن 
يو
مل

 

 السنوات

   همؤشرات رئيسية عن نشاط الكھرباء للمد) 1( شكل رقم 
)2010-2014( 

  فائض العمليات  صافي الربح او الخسارة   القيمة المضافة االجمالية بالكلفة 


