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 :مقدمة
عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة  هيأن عملیة التحلیل المالي 
ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة معینة (سنة مالیة)  االقتصادیةصورة عن المركز المالي للوحدة  إلعطاءوالعالقة فیما بینها وذلك 

الوسیطة والقیمة المضافة  واالستخدامات  اإلنتاجمحددة عن  اقتصادیةبیانات  استخراجبما یلبي حاجة المستفیدین من خالل 
عن الوضع المالي  االقتصادیةبعض المؤشرات  واستخراج  ولألنشطة ولمجموع القطاع االقتصادیةوالموجودات والمطلوبات للوحدة 

المؤشرات بشكل غیر  استخراجیمكن  وٕانمایمكن حصرها في أطار معین  ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات المالیة ال
 اقتصادیةي تبین الوضع المالي لكل وحدة أهم المؤشرات الت استخرجنامحدود وحسب حاجة الجهة المستفیدة وفي تقریرنا هذا 

 ولمجموع النشاط .

اختالف أنشطتها   الملحقة بها والتي تعدها الوحدات االقتصادیة على والكشوفتعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة 
ن ر التحلیل المالي حیث أنها تبیریالمصدر الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تقا

 من كل سنة. 31/12وتنتهي في  1/1المركز المالي ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة عبارة عن سنة مالیة تبدأ بتاریخ 

من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة الحسابات  لإلحصاءأن مهمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي 
الطاقة ومن ضمن تلك األنشطة نشاط  االقتصادیةسبعة تقاریر سنویة عن األنشطة  بإصدارالقومیة حیث تقوم تلك الشعبة 

نشاط  هانبضمالمختلفة  ادیةاالقتصعدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة  إصداروتم  للقطاع العام ئیةالكهربا
للقطاع  الكهرباء والماءوهذا التقریر هو تكملة للتقاریر السابقة عن نشاط   2016-2009للقطاع العام للفترة  ئیةالكهرباالطاقة 
 .العام 

بما یساعد على  وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم البیانات والمؤشرات للجهات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مهامها
 تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة لبلدنا العزیز .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1                                        / العراق لإلحصاءا�جهاز املركزي  –مدير�ة ا�حسابات القومية                   
 



 2017المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء للقطاع العام لسنة 
 
 

 :أعداد التقریرمنھجیة 
 فهيالتقریر  ألعدادتعتبر الحسابات الختامیة و المیزانیات العمومیة التي تصدرها المدیریات المصدر الوحید للبیانات الالزمة 

 .الموثوقیةو لیة من الدقة ان الرقابة المالیة و ذات درجة عادیو و مصادق علیها من قبل بیانات فعلیة 
 اإلیـراداتو  والمطلوبـاتتتضـمن معلومـات رقمیـة عـن الموجـودات  األولـىلكل مدیریة من خالل استمارتین  المالیةیتم تحلیل البیانات 

 ألغــراض بیانــات االســتمارة األولــىلكــل مدیریــة اســتنادا إلــى  رقمیــةواســتخراج القیمــة المضــافة والثانیــة تتضــمن معلومــات  النفقــاتو 
  .المنشاة ألداءالتقییم المالي واالقتصادي 

                                        .  مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور: 1
    

 WP=P/EP                                                                                             حیث أن
     WPمؤشر إنتاجیة الدینار من األجور  = 

  =  P        اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  

   =  EP      تعویضات المشتغلین 
 .  إنتاجیة رأس المال الثابت :2
     

 FP=P/FA                                                                                              حیث أن 
  = FP      إنتاجیة رأس المال الثابت  

=  P        اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  

  = FA     إجمالي الموجودات الثابتة  
 .   نسبة التداول :                                 3
    
    CR=WC/L                                                                                      حیث أن 

      CR =  نسبة التداول 

  = WC       رأس المال العامل  

  = L           المطلوبات المتداولة 
 نسبة السیولة السریعة :  . 4
    
 LR=LA/L                                                                                            حیث أن 

      LR   =نسبة السیولة السریعة 

= LA        الموجودات السائلة  

 = L          المطلوبات السائلة  
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 .   نسبة عائد االستثمار: 5

                                                                                         RI=(NI/CI)*10 
 حیث أن

   RI    =  نسبة عائد االستثمار 

  =  NI      صافي الربح أو الخسارة  

  = CI       رأس المال المستخدم 

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

 حیث أن

     AD  =  نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 

  =  TD       مجموع القروض الطویلة األجل  

  =  TA       مجموع الموجودات 

 
 .   معامل رأس المال :7 
                                                                                               C=VC/GA 

 حیث أن

      C    = معامل رأس المال 

   = VC        رأس المال المتاح  

  = GA        القیمة المضافة بالكلفة 
 .   مساهمة الربح في تكوین القیمة المضافة: 8
                                                                                             AT=NI/NA 

 حیث أن
    AT = مساهمة الربح في تكوین القیمة المضافة 

= NI        صافي الربح أو الخسارة  

NA      = القیمة المضافة الصافیة بالكلفة 
 .   نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة :           9
                                                                                 AO%=(OE/TA)*100 

 حیث أن
    AO = نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة 

 = OE      حقوق الملكیة 

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

                                                                                              CI=NI/PC 
 حیث أن

      CI =  معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق 

       =  NI صافي الربح أو الخسارة 
       = PC رأس المال المدفوع  

 .  دوران المخزون : 11
                                                       IT=CR/EN                                                

 حیث أن
IT = دوران المخزون 

CR  = إیرادات النشاط الرئیسي 
EN  مخزون اخر المدة = 

 
 
 لقطاع العام :لمفاھیم ومؤشرات التحلیل المالي لنشاط الكھرباء  

یساهم به المالكون من أموال عند تأسیس الشركة یتكون من رأس المال  هو عبارة عن مقدار مارأس المال المدفوع :   .1
 . المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحویالت الرأسمالیة 

 –متبقي من األرباح السنویة وتشمل االحتیاطات في نهایة السنة + الفائض المتراكم  هي عبارة عن كل ما األرباح المحتجزة: .2
 .العجز المتراكم 

هو عبارة عن نسبة مستقطعة من الفائض لغرض توفیر سیولة نقدیة كافیة احتیاطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة:  .3
 . الستبدال الموجودات الثابتة القدیمة بأخرى حدیثة 

هي عبارة عن حقوق المالكین تجاه الشركة وتتضمن رأس المال واألرباح المحتجزة واحتیاطي ارتفاع أسعار حق الملكیة:  .4
 .الموجودات الثابتة 

یستقطع من اإلیرادات لمواجهة خسائر مستقبلیة وتتضمن مخصص الدیون المشكوك  هي كل ماتخصیصات طویلة األجل:  .5
تخصیصات اإلجازات االعتیادیة للموظفین والعمال والمبالغ المستقطعة  یئة الحركة وتخصیصات بضاعة بط في تحصیلها و

 . من األرباح لقاء مصاریف غیر متحققة 
   .هي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنةقروض طویلة األجل:  .6

لدائنون والقروض قصیرة األجل والسحب على هي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة وتتكون من االخصوم المتداولة:  .7
 .التخصیصات القصیرة األجل وأي مطلوبات أخرى قصیرة األجل المكشوف و
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هي عبارة عن القیمة الصافیة لألصول التي تمتلكها الشركة وتشمل كلفة األصول الثابتة والنفقات صافي األصول الثابتة:  .8
 .         واألطفاءات المتراكمة  االندثاراتح منها اإلیرادیة المؤجلة ومشروعات تحت التنفیذ مطرو 

هو عبارة عن قیمة الموجودات المخزنیة في نهایة المدة ویشمل المستلزمات السلعیة والبضاعة مخزون أخر المدة:  .9
 .تحت الصنع وتامة الصنع والبضاعة المشتراة بغرض البیع والبضاعة بطریق الشحن وأي موجودات مخزنیه أخرى

هي عبارة عن األصول التي تمتلكها الشركة ویكون تداولها خالل فترة أقل من سنة وتتكون من  الموجودات المتداولة األخرى: .10
 .المدینون والقروض الممنوحة القصیرة األجل واالستثمارات المالیة القصیرة األجل 

نقدیة في الصندوق والحسابات الجاریة لدى تمتلكه الشركة من نقد وتتكون من ال هي عبارة عن ماالموجودات السائلة:  .11
 .المصارف وشیكات برسم التحصیل

یمكن اعتبارها أصول متداولة ألن  هي عبارة عن األصول التي لیست بالثابتة وفي نفس الوقت الالموجودات األخرى:  .12
 .تداولها قد یكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طویلة األجل وقروض طویلة األجل 

هو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدمها الشركة في ممارسة نشاطها ویتكون من مخزون أخر المال العامل: رأس  .13
 .المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائلة 

 هو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منه الخصوم المتداولةصافي رأس المال العامل:   .14
هو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمه الشركة في ممارسة نشاطها ویتكون من صافي الموجودات  :المستخدمرأس المال  .15

 .الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى 
 فیذلمشروعات تحت التنواوتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات اإلیرادیة المؤجلة إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة:  .16

 .للسنة السابقة
  وتامة الصنع ویتضمن بضاعة تحت الصنع  هو عبارة عن الموجودات المخزنیة في بدایة السنة مخزون أول المدة: .17

 .والموجودات المخزنیة األخرى في بدایة السنة
مخزون اإلنتاج التام في  بما فیها قیمة المبیعات والتغیرالسلعي للشركة ویشمل إیرادات النشاط  إیرادات النشاط الرئیسي: .18

 .ونصف التام
هي عبارة عن صافي أیراد النشاط التجاري للشركة وتشمل مبیعات بضاعة مشتراة بغرض البیع إیرادات النشاط التجاري:  .19

  .مطروح منها كلفة بضاعة مشتراة بغرض البیع إضافة إلى العمولة المستلمة واإلیرادات المتنوعة
 . إیرادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئیسي والتجاريوتشمل اإلیرادات األخرى:  .20
هو عبارة عن القیمة السوقیة إلنتاج الشركة ویشمل إیرادات النشاط الرئیسي وٕایرادات النشاط اإلنتاج الكلي بسعر المنتج:  .21

 .التجاري واإلیرادات األخرى 
في اإلنتاج وتشمل مستلزمات اإلنتاج السلعیة والخدمیة  هي عبارة عن كلفة السلع والخدمات الداخلة االستخدامات الوسیطة: .22

  . عدا تجهیزات العاملین ونقل  العاملین واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین وٕایجارات األراضي المدفوعة
هي مقدار مساهمة عوامل اإلنتاج في زیادة قیمة المستلزمات الداخلة في اإلنتاج  القیمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج: .23

 .وتشمل اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منها االستخدامات الوسیطة 
 .وتشمل الضرائب والرسوم على اإلنتاج وضریبة العقار المدفوعةالضرائب غیر مباشرة:  .24
الشركة من الدولة كدعم لنشاط الشركة وتشمل اإلعانات المستلمة لدعم األسعار أو تستلمه  هي عبارة عن كل مااإلعانات:  .25

 .إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدیر
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مقیمة  هي مقدار مساهمة عوامل اإلنتاج في زیادة قیمة المستلزمات الداخلة في اإلنتاج القیمة المضافة اإلجمالي بالكلفة: .26
 .المستلمة اإلعانات + الضرائب الغیر مباشرة -منتج سعر الب ةوي القیمة المضافة اإلجمالیوتسا بأسعار كلفة عوامل اإلنتاج

 . ویشمل مقدار االستهالك السنوي لرأس المال الثابتاإلندثارات السنویة:  .27
 .السنوي اإلندثاراتوتساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منها القیمة المضافة الصافیة بالكلفة:  .28
هي عبارة عن كافة المبالغ المحولة من وٕالى الشركة (عدا اإلعانات) وتشمل اإلیرادات التحویلیة صافي التحویالت الجاریة:  .29

 . واألخرى مطروح منها المصروفات التحویلیة واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمین 
التي ساهمت في نشاط الشركة ویساوي القیمة المضافة الصافیة هو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج  دخل عوامل اإلنتاج: .30

بالكلفة مضاف إلیها صافي التحویالت الجاریة ویساوي أیضًا مجموع الدخول الموزعة على عوامل اإلنتاج التي تتكون من 
 .رةصافي الفوائد المدفوعة وصافي إیجارات األراضي المدفوعة وتعویضات المشتغلین وصافي الربح أو الخسا

هو عبارة عن الفائض القابل للتوزیع أو العجز الناتج عن نشاط الشركة خالل السنة ویساوي صافي الربح أو الخسارة:   .31
اإلیرادات الجاریة والتحویلیـة مطـروح منــها المصروفات الجاریة والتحویلیة ویتم توزیعه إلى األرباح المحتجزة وحصة الخزینة 

 .وحصة العاملین
تلمه العاملون في الشركة مقابل عملهم  وتشمل الرواتب واألجور المدفوعة هي عبارة عن العائد الذي یسسالرواتب واألجور:  .32

للعاملین والمخصصات والمكافآت المختلفة وتجهیزات العاملین ومصاریف نقل العاملین وحصة المنشأة من صندوق التقاعد 
 . .. الخ.والضمان االجتماعي

هو عبارة عن صافي العائد الذي یستلمه المقرضون مقابل إقراضهم أموال للشركة وتساوي الفوائد عة: و لفوائد المدفاصافي  .33
 .المدفوعة مطروح منها الفوائد المقبوضة

هو عبارة عن صافي المبالغ المدفوعة عن إیجارات األراضي المستأجرة ویساوي  صافي إیجارات األراضي المدفوعة: .34
 .دفوعة مطروح منها اإلیجارات المقبوضةاإلیجارات الم

 وما في ةواألجور المدفوعب مل الرواتیستلمه العاملین من الشركة وتش هي عبارة عن مجموع ماتعویضات المشتغلین:  .35
 .حكمها مضاف إلیها حصة العاملین من صافي الربح

 . المشتغلینویساوي صافي القیمة المضافة بالكلفة مطروح منها تعویضات فائض العملیات:  .36
 

 :2017لسنة  لقطاع العاملالمؤشرات المالیة التحلیلیة إلجمالي نشاط الكھرباء  
 تيونسب التغیر السنوي لسنلقطاع العام ل مؤشرات التحلیل المالي إلجمالي نشاط الكهرباء) 1وشكل () 1( جدولیبین   

بالكلفة بسبب انخفاض قیمة بسعر المنتج و الى انخفاض القیمة المضافة االجمالیة  تلك المؤشراتحیث تشیر  )2016-2017(
السبب  بسعر المنتج كذلك تشیر الى انخفاض تعویضات المشتغلین وفائض العملیات وتحقیق الخسائر ویعود  االنتاج الكلي

ط والشركة العامة لتوزیع كهرباء الشمال والشركة عدم صدور میزانیات المدیریة العامة لنقل الطاقة الكهربائیة الفرات االوس الى
العامة لتوزیع كهرباء الجنوب والشركة العامة لنقل الطاقة المنطقة الشمالیة والشركة العامة لتأهیل منظومات الطاقة الكهربائیة 

 عند اصدار هذا التقریر . 
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 2017المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء للقطاع العام لسنة 
 

 ) 2017-2016نشاط الكهرباء ونسب التغیر السنوي للسنوات (  تحلیل مؤشرات

 ) 1جدول ( 
      

نسب التغیر   2017 2016 2015 2014 2013 المؤشـــــــــــرات
  % السنوي

 16.8- 2,480 2,980.0 5,425.0 3,913.1 4,801.5 راس المال المدفوع 

 30.9- 662,266.3 958,265.9 1,580,087.7 117,598.6- 1,698,183.5 االنتاج الكلي بسعر المنتج   
 7.8 824,912.7 765,207.7 1,581,498.5 1,087,998.8 1,306,091.0 االستخدامات الوسیطة 

 184.2- 162646.4- 193,058.2 1,410.8- 1,205,597.4- 392,092.5 القیمة المضافة االجمالیة بسعر المنتج 
 96.2- 26,260.3 683,036.9 1,414.6- 1,205,597.4- 1,605,195.7 القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة 

 415.4- 424886.0- 134,729.6 298,443.0- 302,948.0- 807,469.7 صافي الربح او الخسارة 
 26.4- 290,941.1 395,498.6 578,161.2 270,844.8 71,014,301.0 تعویضات المشتغلین 

 453.2- 413708.4- 117,133.2 797,550.6- 1,533,930.5- 740,239.3 فائض العملیات
 

  

      

      

 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

-1600000
-1280000

-960000
-640000
-320000

0
320000
640000
960000

1280000
1600000

2013 2014 2015 2016 2017

 1,605,195.7  

-1,205,597.4 

-1,414.6 

 683,036.9  

 26,260.3  

 807,469.7  

-302,948.0 

-298,443.0 

 134,729.6  

-424886.0 

 740,239.3  

-1,533,930.5 

-797,550.6 

117,133.2 

-413708.4 

نار
 دی

ون
ملی

 

 السنوات

 )  2017-2013(المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء للسنوات ) 1(شكل 

 فائض العملیات صافي الربح او الخسارة  القیمة المضافة االجمالیة بالكلفة 
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