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 مقدمة
عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة  يأن عملیة التحلیل المالي ھ 

قتصادیة ونتیجة النشاط والمیزانیة العمومیة والعالقة فیما بینھا وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة اإل

قتصادیة محددة عن اإلنتاج إستخراج بیانات إجة المستفیدین من خالل خالل فترة زمنیة معینة (سنة مالیة) بما یلبي حا

قتصادیة ولألنشطة ولمجموع إلالوسیطة والقیمة المضافة والموجودات والمطلوبات للوحدة ا ستخداماتواإل

ة قتصادیة عن الوضع المالي ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات المالیستخراج بعض المؤشرات اإلإو  القطاع

المؤشرات بشكل غیر محدود وحسب حاجة الجھة المستفیدة  جاإستخرالیمكن حصرھا في أطار معین وإنما یمكن 

 قتصادیة ولمجموع النشاط .إأھم المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة  ستخرجناإوفي تقریرنا ھذا 

اختالف   قتصادیة علىھا والتي تعدھا الوحدات اإلتعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والكشوفات الملحقة ب

الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تقاریر التحلیل  أنشطتھا المصدر

في  وتنتھي 1/1المالي حیث أنھا تبین المركز المالي ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة عبارة عن سنة مالیة تبدأ بتاریخ 

 من كل سنة. 31/12

أن مھمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجھاز المركزي لإلحصاء من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة 

نشاط قتصادیة ومن ضمنھا إلالحسابات القومیة حیث تقوم تلك الشعبة بإصدار سبعة تقاریر سنویة عن األنشطة ا

قتصادیة دار عدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة اإلوتم إص للقطاع العامستخراج النفط إ

وھذا التقریر ھو تكملة للتقاریر السابقة )  2018 - 2000 مدة (لل للقطاع العاماستخراج النفط نشاط المختلفة بضمنھا 

 . النشاطعن 

ات العالقة التي تساعد على إنجاز مھامھا بما وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم البیانات والمؤشرات للجھات ذ

 قتصادیة الشاملة لبلدنا العزیز .إلیساعد على تحقیق التنمیة ا
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 :منھجیة أعداد التقریر
تعتبر الحسابات الختامیة و المیزانیات العمومیة التي تصدرھا الشركات المصدر الوحید للبیانات الالزمة إلعداد 

 فھي بیانات فعلیة و مصادق علیھا من قبل دیوان الرقابة المالیة و ذات درجة عالیة من الدقة و الموثوقیة. التقریر

یتم تحلیل البیانات المالیة لكل مدیریة من خالل استمارتین األولى تتضمن معلومات رقمیة عن الموجودات 

رقمیة لكل مدیریة استنادا إلى  نسبالثانیة تتضمن ستخراج القیمة المضافة و إوالمطلوبات و اإلیرادات و النفقات و 

  .وندرج أدناه أھم النسب المالیة المستخرجة ةأألداء المنش قتصادياإلاألولى إلغراض التقییم المالي و ستمارةإلبیانات ا
 

  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     ي الموجودات الثابتةإجمال  

 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    = السریعةنسبة السیولة 

= LA         الموجودات السائلة  

   = L         المطلوبات السائلة  

 نسبة عائد االستثمار: .   5

RI(%)=(NI/CI)*100 

 حیث أن     

   RI    =  نسبة عائد االستثمار 

  =  NI     صافي الربح أو الخسارة  

   = CI     رأس المال المستخدم  
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 وع الموجودات :نسبة االقتراض إلى مجم.   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       مال المتاحرأس ال  

  = GA       القیمة المضافة بالكلفة 

 مساھمة الربح في تكوین القیمة المضافة: .   8

AT=NI/NA 

 حیث أن      

      AT = مساھمة الربح في تكوین القیمة المضافة 

= NI        صافي الربح أو الخسارة  

NA       = القیمة المضافة الصافیة بالكلفة 

 التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة :نسبة مساھمة .   9

            AO(%)=(OE/TA)*100 

 حیث أن      

     AO = نسبة مساھمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة 

 = OE      حقوق الملكیة 

      = TAمجموع الموجودات 

 تحقق :معدل نصیب رأس المال من العائد الم.   10

CI=NI/PC    

 حیث أن 

       CI =  معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق 

       =  NI صافي الربح أو الخسارة 

    PC    = عرأس المال المدفو 
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  قطاع العام:لاستخراج النفط لمفاھیم ومؤشرات التحلیل المالي لنشاط 
بھ المالكون من أموال عند تأسیس الشركة یتكون من رأس المال  ھو عبارة عن مقدار مایساھم رأس المال المدفوع : .1

 المدفوع من قبل المنشأة إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحویالت الرأسمالیة. 

حتیاطات في نھایة السنة + الفائض إلھي عبارة عن كل مامتبقي من األرباح السنویة وتشمل ا : األرباح المحتجزة .2

 .العجز المتراكم – المتراكم

ھو عبارة عن نسبة مستقطعة من الفائض لغرض توفیر سیولة نقدیة كافیة  : رتفاع أسعار الموجودات الثابتةإحتیاطي إ .3

  الستبدال الموجودات الثابتة القدیمة بأخرى حدیثة.

رتفاع إحتیاطي إزة وھي عبارة عن حقوق المالكین تجاه الشركة وتتضمن رأس المال واألرباح المحتج : حق الملكیة .4

 أسعار الموجودات الثابتة .

ھي كل مایستقطع من اإلیرادات لمواجھة خسائر مستقبلیة وتتضمن مخصص الدیون  : تخصیصات طویلة األجل .5

عتیادیة للموظفین والعمال إلالمشكوك في تحصیلھا وتخصیصات بضاعة بطیئة الحركة وتخصیصات اإلجازات ا

  باح لقاء مصاریف غیر متحققة .والمبالغ المستقطعة من األر

  .كثر من سنةھي القروض المستلمة التي تستحق السداد لفترة أ : قروض طویلة األجل .6

ھي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة وتتكون من الدائنون والقروض قصیرة األجل والسحب  : الخصوم المتداولة .7

 أخرى قصیرة األجل . على المكشوف والتخصیصات القصیرة األجل وأي مطلوبات

الثابتة  متلكھا الشركة وتشمل كلفة األصولھي عبارة عن القیمة الصافیة لألصول التي ت : صافي األصول الثابتة .8

          والنفقات اإلیرادیة المؤجلة ومشروعات تحت التنفیذ مطروح منھا اإلندثارات واألطفاءات المتراكمة .

والبضاعة  مة الموجودات المخزنیة في نھایة المدة ویشمل المستلزمات السلعیةھو عبارة عن قی : مخزون أخر المدة .9

 أخرى .  ةمخزنیغرض البیع والبضاعة بطریق الشحن وأي موجودات لوالبضاعة المشتراة  تحت الصنع وتامة الصنع

فترة أقل من سنة  ھي عبارة عن األصول التي تمتلكھا الشركة ویكون تداولھا خالل : الموجودات المتداولة األخرى .10

 والقروض الممنوحة القصیرة األجل واالستثمارات المالیة القصیرة األجل .وتتكون من المدینون 

ھي عبارة عن ماتمتلكھ الشركة من نقد وتتكون من النقدیة في الصندوق والحسابات الجاریة لدى  : الموجودات السائلة .11

 .المصارف وشیكات برسم التحصیل

ھي عبارة عن األصول التي لیست بالثابتة وفي نفس الوقت الیمكن اعتبارھا أصول متداولة ألن  : الموجودات األخرى .12

 . ستثمارات طویلة األجل وقروض طویلة األجلإتداولھا قد یكون لفترة أكثر من سنة مثل 

ویتكون من ھو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدمھا الشركة في ممارسة نشاطھا  : رأس المال العامل .13

 . مخزون أخر المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائلة

 .ھو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منھ الخصوم المتداولة : صافي رأس المال العامل  .14

ھو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمھ الشركة في ممارسة نشاطھا ویتكون من صافي  : رأس المال المستخدم .15

 جودات الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى .المو

وتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات اإلیرادیة المؤجلة والمشروعات تحت  : إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة .16

 التنفیذ للسنة السابقة.
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ن بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع ویتضم ھو عبارة عن الموجودات المخزنیة في بدایة السنة مخزون أول المدة: .17

 والموجودات المخزنیة األخرى في بدایة السنة. 

بما فیھا قیمة المبیعات والتغیر في مخزون اإلنتاج التام السلعي للشركة ویشمل إیرادات النشاط  : إیرادات النشاط الرئیس .18

 ونصف التام.

غرض لتجاري للشركة وتشمل مبیعات بضاعة مشتراة ھي عبارة عن صافي أیراد النشاط ال : إیرادات النشاط التجاري .19

 غرض البیع إضافة إلى العمولة المستلمة واإلیرادات المتنوعة .لالبیع مطروح منھا كلفة بضاعة مشتراة 

 .وتشمل إیرادات األنشطة المختلفة عدا النشاط الرئیس والتجاري اإلیرادات األخرى: .20

القیمة السوقیة إلنتاج الشركة ویشمل إیرادات النشاط الرئیس وإیرادات النشاط ھو عبارة عن  : اإلنتاج الكلي بسعر المنتج .21

 .التجاري واإلیرادات األخرى

ھي عبارة عن كلفة السلع والخدمات الداخلة في اإلنتاج وتشمل مستلزمات اإلنتاج السلعیة  : ستخدامات الوسیطةاإل .22

 .نتماءات وأقساط التأمین وإیجارات األراضي المدفوعةاكات واإلشتروالخدمیة عدا تجھیزات العاملین ونقل  العاملین واإل

ھي مقدار مساھمة عوامل اإلنتاج في زیادة قیمة المستلزمات الداخلة في اإلنتاج  : القیمة المضافة اإلجمالي بسعر المنتج .23

 ستخدامات الوسیطة.وتشمل اإلنتاج الكلي بسعر المنتج مطروح منھا اإل

 وتشمل الضرائب والرسوم على اإلنتاج وضریبة العقار المدفوعة. الضرائب الغیر مباشرة: .24

ھي عبارة عن كل ماتستلمھ الشركة من الدولة كدعم لنشاط الشركة وتشمل اإلعانات المستلمة لدعم األسعار أو  اإلعانات: .25

 .إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدیر

مقیمة  عوامل اإلنتاج في زیادة قیمة المستلزمات الداخلة في اإلنتاجھي مقدار مساھمة  : القیمة المضافة اإلجمالي بالكلفة .26

 الضرائب الغیر مباشرة+اإلعانات.-وتساوي القیمة المضافة اإلجمالي بسعر السوق بأسعار كلفة عوامل اإلنتاج

 ستھالك السنوي لرأس المال الثابت.إلویشمل مقدار ا اإلندثارات السنویة: .27

 السنوي. اإلندثاراتوتساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة مطروح منھا  : لكلفةبا الصافیة المضافة القیمة .28

ھي عبارة عن كافة المبالغ المحولة من وإلى الشركة (عدا اإلعانات) وتشمل اإلیرادات  صافي التحویالت الجاریة: .29

 ماءات وأقساط التأمین. نتشتراكات واإلالتحویلیة واألخرى مطروح منھا المصروفات التحویلیة واألخرى واإل

ھو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التي ساھمت في نشاط الشركة ویساوي القیمة المضافة الصافیة  : دخل عوامل اإلنتاج .30

بالكلفة مضاف إلیھا صافي التحویالت الجاریة ویساوي أیضاً مجموع الدخول الموزعة على عوامل اإلنتاج التي تتكون 

 .فوعة وصافي إیجارات األراضي المدفوعة وتعویضات المشتغلین وصافي الربح أو الخسارةمن صافي الفوائد المد

ھو عبارة عن الفائض القابل للتوزیع أو العجز الناتج عن نشاط الشركة خالل السنة ویساوي  : صافي الربح أو الخسارة .31

یة ویتم توزیعھ إلى األرباح المحتجزة وحصة اإلیرادات الجاریة والتحویلیـة مطـروح منــھا المصروفات الجاریة والتحویل

 .الخزینة وحصة العاملین

وتشمل الرواتب واألجور  العاملون في الشركة مقابل عملھم تلمھھي عبارة عن العائد الذي یس : الرواتب واألجور .32

المنشأة من  المدفوعة للعاملین والمخصصات والمكافآت المختلفة وتجھیزات العاملین ومصاریف نقل العاملین وحصة

 ... الخ.صندوق التقاعد والضمان االجتماعي

ھو عبارة عن صافي العائد الذي یستلمھ المقرضون مقابل إقراضھم أموال للشركة وتساوي  : عةولفوائد المدفاصافي  .33

 .الفوائد المدفوعة مطروح منھا الفوائد المقبوضة
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غ المدفوعة عن إیجارات األراضي المستأجرة ویساوي ھو عبارة عن صافي المبال : إیجارات األراضي المدفوعةصافي  .34

 .اإلیجارات المدفوعة مطروح منھا اإلیجارات المقبوضة

ھي عبارة عن مجموع مایستلمھ العاملین من الشركة وتشمل الرواتب واألجور المدفوعة وما في  : تعویضات المشتغلین .35

 .حكمھا مضاف إلیھا حصة العاملین من صافي الربح

 .ویساوي صافي القیمة المضافة بالكلفة مطروح منھا تعویضات المشتغلین : یاتفائض العمل .36

 

  :2019لسنة  ونسب التغیر السنوياستخراج النفط لنشاط تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة 
حیث  )2019-2018( تيلسن نسب التغیر السنوي استخراج النفط و) مؤشرات التحلیل المالي اإلجمالي لنشاط 1یبین جدول ( 

كما في  ) ملیار دینار9.6تحسن في أداء شركات النفط وتأسیس شركة نفط میسان برأسمال قدره (تشیر مؤشرات التحلیل إلى 

بسعر  ةجمالیالقیمة المضافة اإل%) مما ادى الى زیادة في 45.16الكلي بسعر المنتج بنسبة ( اإلنتاجحیث زاد ) 14الجدول رقم (

) 4.42نتاجیة الدینار من األجور (إ مؤشر مما أدى إلى تحقیق  %)6.87زیادة صافي الربح بنسبة (%) و44.80المنتج بنسبة (

 ).17كما في الجدول رقم ( %)14.64یرادات (%) ونسبة صافي الربح إلى اإل2.71وتحقیق عائد أستثمار بنسبة (
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 ) 2019 - 2018للقطاع العام و نسب التغیر السنوي لسنتي ( ستخراج النفطإالمؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط    
 

 ملیون دینار      )1جدول (  
  

نسب التغیر  2019 2018 2017 2016 2015 المؤشــــــــــــرات
 السنوي %

 1.08 902,319.7 892,696.3 592,696.3 592,696.3  602,752.1        رأس المال المدفوع  
 45.16 12,980,765.3 8,942,452.3 8,599,436.8 8,021,405.9  10,090,000.0   سعر المنتجنتاج الكلي باإل  

 45.80 4,694,463.9 3,219,859.9 3,374,447.0 3,478,446.8  4,934,290.7     ستخدامات الوسیطھاإل  

جمالیة القیمة المضافة اإل  
 44.80 8,286,301.4 5,722,592.4 5,224,989.8 4,542,959.1  5,155,710.1     بسعر المنتج 

جمالیة القیمة المضافة اإل  
 44.82 8,286,270.5 5,721,957.3 5,224,355.6 4,542,746.3  5,155,645.8     بالكلفة

 6.87 1,816,043.5 1,699,227.8 836,385.0 739,548.0  1,519,344.5     صافي الربح أو الخسارة  

 14.66 2,937,918.1 2,562,253.5 2,414,451.5 2,379,368.1  2,774,082.6     تعویضات المشتغلین  

 53.55 1,983,968.4 1,292,042.2 1,257,226.4 895,886.4  1,647,349.6     فائض العملیات  
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