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  مقدمة
ــة التحلیــل المــالي هــي عبــارة عــن تفســیر مــدلوالت البیانــات والمؤشــرات الــوارد أن           الحســابات فــي  ةعملی

 والعالقة فیما بینها وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة االقتصادیةالختامیة والمیزانیة العمومیة 
ا یلبي حاجة المستفیدین من خالل استخراج بیانات بم) سنة مالیة(معینة  ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة

اقتصادیة عن اإلنتاج واالستخدامات الوسیطة والقیمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة االقتصادیة 
ولألنشطة ولمجموع القطاع واستخراج بعض المؤشرات االقتصادیة عن الوضع المـالي ونتیجـة النشـاط مـع 

یمكـن اسـتخراج المؤشـرات بشـكل غیـر  مانلیة ال یمكن حصرها في أطار معین وأمالحظة أن المؤشرات الما
التي تبین الوضع المالي  استخرجنا أهم المؤشرات هذا المستفیدة وفي تقریرناد وحسب حاجة الجهة و محد

  .لكل وحدة اقتصادیة ولمجموع النشاط والقطاع
الملحقـة بهـا والتـي تعـدها الوحـدات االقتصـادیة  والكشـوفات تعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیـة العمومیـة          

على اختالف أنشطتها المصـدر الوحیـد للبیانـات المالیـة التـي تسـتخدم ألغـراض إجـراء الدراسـات المختلفـة 
وأعداد تقاریر التحلیل المالي حیـث أنهـا تبـین المركـز المـالي ونتیجـة النشـاط خـالل فتـرة زمنیـة عبـارة عـن 

  .من كل سنة 31/12 في وتنتهي 1/1بتاریخ  أتبد سنة مالیة
التحلیل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة  مهمة أن          

لمدیریة الحسابات القومیة حیث تقوم تلك الشعبة بإصدار ثمانیة تقاریر سـنویة عـن األنشـطة االقتصـادیة 
طة نشاط التجارة للقطاع العام وتم إصدار عدة تقـاریر سـابقة عـن المؤشـرات المالیـة ومن ضمن تلك األنش

وهـذا  2014-1970لألنشـطة االقتصـادیة المختلفـة بضـمنها نشـاط التجـارة للقطـاع العـام للفتـرة التحلیلیة 
   .التقریر هو تكملة للتقاریر السابقة

علـى أنجـاز ت للجهات ذات العالقة التي تساعد یانات والمؤشراوأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم الب          
      .الشاملة لبلدنا العزیز قتصادیةاالمهامها بما یساعد على تحقیق التنمیة 
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  :د التقريرأعدامنهجية 
  المصدر الوحيد للبيانات الالزمة ألعداد التقرير   التي تصدرها الشركات  تعتبر الحسابات الختامية والميزانيات العمومية  
يتم تحليل . المالية وذات درجة عالية من الدقة والموثوقية  الرقابةديوان  قبل فهي بيانات فعلية ومصادق عليها من  

إليرادات  وا شركة من خالل استمارتين األولى تتضمن معلومات رقمية عن الموجودات والمطلوبات  البيانات المالية لكل
إلى بيانات  اً والنفقات وأستخراج القيمة المضافة والثانية تتضمن أستخراج أهم النسب والمؤشرات لكل شركة استناد

مع االشارة إلى إن التقرير ال يتضمن مقارنة مع .المالي واألقتصادي آلداء المنشأة األستمارة األولى ألغراض التقييم
زانيات مجموعة من الشركات المهمة عند أعداد التقرير مثل الشركة العامة السنوات السابقة بسبب عدم صدور مي

  .وغيرها والتي لها نسبة مساهمة كبيرة في الناتج المحلي االجمالي لمواد الغذائيةلتجارة ا
  :يتم احتساب نفس البيانات والمؤشرات لمجموع النشاط ومجموع القطاع وذلك من خالل المعادالت التالية  

     هو عبارة عن عائد الدينار الواحد المدفوع كتعويضات  :ر ؤشر إنتاجية الدينار من األجو م  .1  
  .اإلنتاج الكلي بسعر المنتج المشتغلين من قيمة       

  WP=P/EP                                                                                                                  
  :حيث أن    

      = WP مؤشر إنتاجية الدينار من األجور  
P           = اإلنتاج الكلي بسعر المنتج 

  = EP        تعويضات المشتغلين  
   .هو عبارة عن ما يولده المستثمر في األصول الثابتة من قيمة اإلنتاج الكلي بسعر المنتج :إنتاجية رأس المال الثابت .   2

FP=P/FA                                                                                                                      
  :حيث أن  

FP         = إنتاجية رأس المال الثابت 
 = P          اإلنتاج الكلي بسعر المنتج 
  = FA       إجمالي الموجودات الثابتة  

   .هي عبارة عن قدرة المنشأة على اإلبقاء بالتزاماتها المتداولة عند الطلب :ل نسبة التداو .   3
CR=WC/L                                                                       

   حيث أن  
       = CR   نسبة التداول    

        WC  =رأس المال العامل  
L             = لةالمتداو  المطلوبات  

النقد في (المنشأة على اإلبقاء بالتزاماتها القصيرة األجل من األصول السائلة هي عبارة عن قدرة :نسبة السيولة السريعة .  4
  .)الصندوق ولدى المصارف

  :حيث أن 
   LR=LA/L                        

LR        = نسبة السيولة السريعة 
= LA      السائلة الموجودات  

 = L         المتداولة المطلوبات 
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هو مؤشر يعكس نسبة الخزين من صافي رأس المال العامل والذي يعبر عن  :خزون إلى صافي رأس المال العاملنسبة الم. 5
  . حجم األموال المعطلة المستثمرة في الخزن

WCS=(CPS/NWC)*100%                                                                                        
  :حيث أن

WCS  = نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل  
CPS   =  بضاعة مشتراة بغرض البيع مخزون 

 = NWCصافي رأس المال العامل  
  
ة هو مؤشر يعبر عن عائد الدينار الواحد المستثمر في رأس المال المستخدم من اإلرباح المتحقق: نسبة عائد االستثمار.   6

  . الصافية وهو المؤشر يدل على كفاءة إدارة مالك المشروع
RI=(NI/CI)*100%                                                                                                    

  :حيث أن  
RI        = نسبة عائد االستثمار 

 = NI       صافي الربح أو الخسارة  
= CI         رأس المال المستخدم  

هـو مؤشـر يبـين حجـم مسـاهمة القـروض فـي تمويـل المشـروع فارتفـاع النسـبة  :نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات .   7
   . يعني إن نسبة كبيرة من رأس مال المشروع يمول عن طريق القروض وأن مساهمة رأس مال المالكين قليلة والعكس صحيح

AD=(TD/TA)*100%                                                                                                 
   

  :حيث أن  
 = AD       نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 
  = TD       مجموع القروض  

      = TA  األصول(مجموع الموجودات(  
استثمار دينـار واحـد مـن رأس المـال المتـاح مـن القيمـة المضـافة خـالل فتـرة هو عبارة عن ما يولده  :معامل رأس المال .   8

  ).سنة مالية(زمنية معينة 
                                                                                  C=VC/GA                                  

 :حيث أن   
  = C       معامل رأس المال   
  = VC    رأس المال المتاح  
  = GA    القيمة المضافة اإلجمالية بالكلفة   

 .هي عبارة عن مساهمة صافي الربح في تكوين القيمة المضافة بالكلفة:مساهمة الربح في تكوين القيمة المضافة .   9
AI=NI/NG           

 :حيث أن 
        = AI  مساهمة الربح في تكوين القيمة المضافة 

 = NI         صافي الربح أو الخسارة   
      = NG  بالكلفة ألجماليةالقيمة المضافة  
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هـي عبـارة عـن نسـبة تمويـل الموجـودات بواسـطة  :نسبة مساهمة التمويل الذاتي فـي االسـتثمارات الحاليـة والمسـتقبلية  .10
  .حقوق المالكين

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

  = AO نسبة مساهمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبلية 
= OE     حق الملكية  
=TA      األصول(مجموع الموجودات(   

 هــو عبــارة عـن عائــد رأس المــال المــدفوع فــي المشــروع مــن صــافي الــربح:يب رأس المــال مــن العائــد المتحقــقمعـدل نصــ.11
   .المتحقق خالل السنة

CI=NI/PC                                                                                                 
  :حيث أن

   =CI معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق 
  = NI   صافي الربح أو الخسارة   

   =PC رأس المال المدفوع  
هــي عبــارة عــن عائــد الــدينار الواحــد المســتثمر فــي الخامــات والمــواد األوليــة مــن قيمــة اإلنتــاج : ألوليــةإنتاجيــة المــواد ا .12

  .االستثمار في الخامات والمواد األولية والعكس صحيحالمتحقق حيث إن ارتفاع النسبة دليل على كفاءة 
  
  MP=P/M                                                                    :                                       حيث أن  

MP      = إنتاجية المواد األولية   
P         =اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
M        = خدمات ومواد أولية(المستلزمات السلعية(  

ة معـدل الـدوران يعنـي سـلع إلـى نقـد حيـث إن زيـادهو مؤشر يعبر عن عدد مرات تحول المخـزون مـن : وران المخزوند.13
  .زيادة اإلرباح والعكس صحيح

                                                        IT=R/ED                                                     
                                                   :حيث أن  

IT        =دوران المخزون  
R        =الرئيسيالنشاط  اتإيراد  
ED      = المدة أخرمخزون  
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  :العام للنشاط التجاري للقطاعمفاهیم ومؤشرات التحلیل المالي    
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  :2015لسنة  العام للنشاط التجاري للقطاعالمؤشرات المالیة واالقتصادیة تحلیل 
لسـنة والشكل البیاني مؤشرات التحلیل المـالي إلجمـالي نشـاط القطـاع التجـاري العـام  التاليیبین الجدول  

  :  وكما یلي 2015
  .2015 لسنة ملیار دینار) 9.4(رأس المال المدفوع  بلغ :رأس المال المدفوع .1
  .2015 لسنة ردینا ملیار )2424.2( منتجاإلنتاج الكلي بسعر ال بلغ: منتجاج الكلي بسعر الاإلنت .2
  .2015 لسنة دینار ملیار )432.1(االستخدامات الوسیطة  بلغت االستخدامات الوسیطة .3
 بسعر المنتجالقیمة المضافة اإلجمالیة  بلغت:  بسعر المنتج القیمة المضافة اإلجمالیة .4

  .2015 لسنة ینارد ملیار )1992.0(
 دینار ملیار )1923.2( القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة بلغت :لقیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفةا .5

      .2015 لسنة
 .2015 لسنة دینار ملیار )1910.8( بلغ صافي الربح :الخسارة الربح أو صافي .6

  .2015 لسنة دینار ملیار) 520.6(تعویضات المشتغلین  بلغت: تعویضات المشتغلین .7
  .2015 لسنة دینار ملیار )1349.1(فائض العملیات  بلغ: فائض العملیات .8
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 )2015-2011(سنواتلل لسنةالمؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع ا
 )1(جدول

     

ــــرات  2015 2014 2013 2012 2011 المؤشــــ

 9428.8 6760.0 6820.0 3647.0 10347.0 رأس المال المدفوع

 2424169.3 2486233.9- 4720492.9- 41139.8- 11858.5 الكلي بسعر المنتج اإلنتاج

 432138.7 226015.8 174285.5 8396.7 26333.5 الوسیطةاالستخدامات 

 1992030.6 2712249.8- 4894778.4- 49536.4- 14475.0- المنتج بسعر اإلجمالیةالقیمة المضافة 

 0.0 1.2 5082777.6 115482.8 198589.3 اإلعانات

 1923158.7 2712250.9- 187997.5 65945.8 184112.5 بالكلفة اإلجمالیةالقیمة المضافة 

 1910810.3 38228.3- 67192.0 4134.3- 45905.6 صافي الربح أو الخسارة

 520553.2 207331.4 189197.4 66933.0 145885.6 تعویضات المشتغلین

 1349083.4 2929360.3- 11246.9- 2582.2- 34564.6 فائض العملیات

  
     

  
  
  


