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 :مقدمة

عبارة عن تفسير مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية والميزانية  ىيأن عممية التحميل المالي 
ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية  االقتصاديةصورة عن المركز المالي لموحدة  إلعطاءالعمومية والعالقة فيما بينيا وذلك 

 واالستخدامات اإلنتاجمحددة عن  اقتصاديةبيانات  استخراجمعينة )سنة مالية( بما يمبي حاجة المستفيدين من خالل 
بعض  واستخراج  القطاع ولألنشطة ولمجموع االقتصاديةالوسيطة والقيمة المضافة والموجودات والمطموبات لموحدة 

يمكن حصرىا في أطار معين  عن الوضع المالي ونتيجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات المالية ال االقتصاديةالمؤشرات 
نما أىم المؤشرات  استخرجناالمؤشرات بشكل غير محدود وحسب حاجة الجية المستفيدة وفي تقريرنا ىذا  استخراجيمكن  وا 

 ولمجموع النشاط . اقتصاديةالتي تبين الوضع المالي لكل وحدة 

اختالف أنشطتيا   الممحقة بيا والتي تعدىا الوحدات االقتصادية عمى والكشوفتعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية 
ن أنيا تبي اذرير التحميل المالي تمفة وأعداد تقاالمصدر الوحيد لمبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المخ

 من كل سنة. 31/12وتنتيي في  1/1المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية عبارة عن سنة مالية تبدأ بتاريخ 

من خالل شعبة التحميل المالي التابعة لمديرية الحسابات  لإلحصاءأن ميمة التحميل المالي تقع عمى عاتق الجياز المركزي 
الطاقة ومن ضمن تمك األنشطة نشاط  االقتصاديةسبعة تقارير سنوية عن األنشطة  بإصدارتقوم تمك الشعبة  أذالقومية 
 يانبضمالمختمفة  ديةاالقتصاعدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحميمية لألنشطة  إصداروتم  لمقطاع العام ئيةالكيربا
الكيرباء وىذا التقرير ىو تكممة لمتقارير السابقة عن نشاط  2018-2001لمقطاع العام لمفترة  ئيةالكيرباالطاقة نشاط 

 .لمقطاع العام 
يساعد وأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم البيانات والمؤشرات لمجيات ذات العالقة التي تساعد عمى إنجاز مياميا بما 

 عمى تحقيق التنمية االقتصادية الشاممة لبمدنا العزيز .
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 :أعداد التقريرمنهجية 

 فييالتقرير  ألعدادالمصدر الوحيد لمبيانات الالزمة  شركاتتعتبر الحسابات الختامية و الميزانيات العمومية التي تصدرىا ال
 .الموثوقيةو لية من الدقة ان الرقابة المالية و ذات درجة عاو مصادق عمييا من قبل ديو بيانات فعمية 

 والمطموبتتاتتتضتتمن معمومتتات رقميتتة عتتن الموجتتودات  األولتتىمتتن ختتالل استتتمارتين  شتتركةلكتتل  الماليتتةيتتتم تحميتتل البيانتتات 
 بيانتات االستتمارة األولتىاستتنادا إلتى  شتركةلكتل  نستب ماليتةواستخراج القيمة المضافة والثانية تتضتمن  النفقاتو  اإليراداتو 

  .شركةال ألداءالتقييم المالي واالقتصادي  ألغراض
                            WP=P/EP                                                         .  مؤشر إنتاجية الدينار من األجور: 1

                                                                                          أن أذ   
     WPمؤشر إنتاجية الدينار من األجور  = 

  =  P        اإلنتاج الكمي بسعر المنتج  

   =  EP      تعويضات المشتغمين 
 FP=P/FA                                                                 .  إنتاجية رأس المال الثابت :1
                                                                                      أن  أذ    

  = FP      إنتاجية رأس المال الثابت  

=  P        اإلنتاج الكمي بسعر المنتج  

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

      CR =  نسبة التداول 

  = WC       رأس المال العامل  

  = L           المطموبات المتداولة 
                                                                                LR=LA/L :.   نسبة السيولة السريعة 4
                                                                                       أن أذ    

      LR   =نسبة السيولة السريعة 
= LA        الموجودات السائمة  

 = L          المطموبات السائمة  
 RI=(NI/CI)*10                                                              .   نسبة عائد االستثمار:5

                                                                                  أن أذ    
   RI    =  نسبة عائد االستثمار 

  =  NI      صافي الربح أو الخسارة  

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

  = TD       مجموع القروض الطويمة األجل  

  = TA       مجموع الموجودات 

 
                                                                                     C=VC/GA :.   معامل رأس المال 7 
                                                                                           أن أذ     

      C    = معامل رأس المال 

   = VC        رأس المال المتاح  

  = GA        القيمة المضافة بالكمفة 
 AT=NI/NA                                                 .   مساىمة الربح في تكوين القيمة المضافة: 8
                                                                                       أن أذ     
    AT = مساىمة الربح في تكوين القيمة المضافة 

= NI        صافي الربح أو الخسارة  

NA      = القيمة المضافة الصافية بالكمفة 
      AO%=(OE/TA)*100               .   نسبة مساىمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبمية :     9
                                                                               أن أذ   
    AO = نسبة مساىمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبمية 

 = OE      حقوق الممكية 

      = TAمجموع الموجودات 
                                                            CI=NI/PC .   معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق :20
                                                                                           أن أذ    

      CI = نصيب رأس المال من العائد المتحقق معدل 

       = NI صافي الربح أو الخسارة 
       = PC رأس المال المدفوع  

                                                                                                                               IT=CR/EN                                                                                 .  دوران المخزون :22

                                                                                                     أن أذ  
IT = دوران المخزون 

CR = إيرادات النشاط الرئيسي 
EN = مخزون اخر المدة 
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 مقطاع العام :لمفاهيم ومؤشرات التحميل المالي لنشاط الكهرباء       

يتكون من رأس المال و  يساىم بو المالكون من أموال عند تأسيس الشركة ىو عبارة عن مقدار مارأس المال المدفوع :   .1
 . إضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل الخطة والتحويالت الرأسمالية شركة المدفوع من قبل ال

 –متبقي من األرباح السنوية وتشمل االحتياطات في نياية السنة + الفائض المتراكم  ىي عبارة عن كل ما األرباح المحتجزة: .2
 . العجز المتراكم

ىو عبارة عن نسبة مستقطعة من الفائض لغرض توفير سيولة نقدية كافية احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة:  .3
  .الستبدال الموجودات الثابتة القديمة بأخرى حديثة 

ىي عبارة عن حقوق المالكين تجاه الشركة وتتضمن رأس المال واألرباح المحتجزة واحتياطي ارتفاع أسعار حق الممكية:  .4
 .الموجودات الثابتة 

يستقطع من اإليرادات لمواجية خسائر مستقبمية وتتضمن مخصص الديون المشكوك  ىي كل ماألجل: تخصيصات طويمة ا .5
تخصيصات اإلجازات االعتيادية لمموظفين والعمال والمبالغ المستقطعة  تخصيصات بضاعة بطيئة الحركة و في تحصيميا و

  .من األرباح لقاء مصاريف غير متحققة 
   .المستممة التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنةىي القروض قروض طويمة األجل:  .6

ىي عبارة عن حقوق العمالء تجاه الشركة وتتكون من الدائنون والقروض قصيرة األجل والسحب عمى الخصوم المتداولة:  .7
 .التخصيصات القصيرة األجل وأي مطموبات أخرى قصيرة األجل المكشوف و

الصافية لألصول التي تمتمكيا الشركة وتشمل كمفة األصول الثابتة والنفقات  ىي عبارة عن القيمةصافي األصول الثابتة:  .8
          .المتراكمة  واإلعفاءات االندثاراتاإليرادية المؤجمة ومشروعات تحت التنفيذ مطروح منيا 

وأي موجودات  ىو عبارة عن قيمة الموجودات المخزنية في نياية المدة ويشمل المستمزمات السمعية مخزون أخر المدة: .9
 .مخزنيو أخرى

ىي عبارة عن األصول التي تمتمكيا الشركة ويكون تداوليا خالل فترة أقل من سنة وتتكون من  الموجودات المتداولة األخرى: .11
 .والقروض الممنوحة القصيرة األجل واالستثمارات المالية القصيرة األجل المدينون 

الشركة من نقد وتتكون من النقدية في الصندوق والحسابات الجارية لدى تمتمكو  ىي عبارة عن ماالموجودات السائمة:  .11
 .المصارف وشيكات برسم التحصيل

يمكن اعتبارىا أصول متداولة ألن  ىي عبارة عن األصول التي ليست بالثابتة وفي نفس الوقت الالموجودات األخرى:  .12
 . ل وقروض طويمة األجلتداوليا قد يكون لفترة أكثر من سنة مثل استثمارات طويمة األج

ىو عبارة عن الموجودات المتداولة التي تستخدميا الشركة في ممارسة نشاطيا ويتكون من مخزون أخر رأس المال العامل:  .13
 . المدة والموجودات المتداولة األخرى والموجودات السائمة

 لمتداولةىو عبارة عن رأس المال العامل مطروح منو الخصوم اصافي رأس المال العامل:   .14
ىو عبارة عن رأس المال الذي تستخدمو الشركة في ممارسة نشاطيا ويتكون من صافي الموجودات  :رأس المال المستخدم .15

 .الثابتة وصافي رأس المال العامل والموجودات األخرى 

 لمشروعات تحت التنفيذواوتتضمن الموجودات الثابتة والنفقات اإليرادية المؤجمة إجمالي الموجودات الثابتة لمسنة السابقة:  .16
 .لمسنة السابقة

 .ىو عبارة عن الموجودات المخزنية في بداية السنة مخزون أول المدة: .17
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 .من الطاقة الكيربائيةبما فييا قيمة المبيعات السمعي لمشركة ويشمل إيرادات النشاط  إيرادات النشاط الرئيسي: .18
النشاط التجاري لمشركة وتشمل مبيعات بضاعة مشتراة بغرض البيع ىي عبارة عن صافي أيراد إيرادات النشاط التجاري:  .99

  .مطروح منيا كمفة بضاعة مشتراة بغرض البيع إضافة إلى العمولة المستممة واإليرادات المتنوعة
 . وتشمل إيرادات األنشطة المختمفة عدا النشاط الرئيسي والتجارياإليرادات األخرى:  .21
يرادات النشاط  ىواإلنتاج الكمي بسعر المنتج:  .21 عبارة عن القيمة السوقية إلنتاج الشركة ويشمل إيرادات النشاط الرئيسي وا 

 .التجاري واإليرادات األخرى 

ىي عبارة عن كمفة السمع والخدمات الداخمة في اإلنتاج وتشمل مستمزمات اإلنتاج السمعية  االستخدامات الوسيطة: .22
يجارات األراضي المدفوعةالعاممين واالشتراكات واإل دمية عدا تجييزات العاممين ونقلوالخ   . نتماءات وأقساط التأمين وا 

ىي مقدار مساىمة عوامل اإلنتاج في زيادة قيمة المستمزمات الداخمة في  بسعر المنتج: ةالقيمة المضافة اإلجمالي .32
 .اإلنتاج وتشمل اإلنتاج الكمي بسعر المنتج مطروح منيا االستخدامات الوسيطة 

 .وتشمل الضرائب والرسوم عمى اإلنتاج وضريبة العقار المدفوعةالضرائب غير مباشرة:  .24
تستممو الشركة من الدولة كدعم لنشاط الشركة وتشمل اإلعانات المستممة لدعم األسعار  ىي عبارة عن كل مااإلعانات:  .25

 .أو إلطفاء خسائر سابقة أو إعانات التصدير
 ىي مقدار مساىمة عوامل اإلنتاج في زيادة قيمة المستمزمات الداخمة في اإلنتاج فة:بالكم ةالقيمة المضافة اإلجمالي .26

 اإلعانات + الضرائب الغير مباشرة -منتج سعر الب ةوتساوي القيمة المضافة اإلجمالي مقيمة بأسعار كمفة عوامل اإلنتاج
 .المستممة

 . المال الثابتويشمل مقدار االستيالك السنوي لرأس اإلندثارات السنوية:  .27

 .ةالسنوي اإلندثاراتوتساوي القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة مطروح منيا القيمة المضافة الصافية بالكمفة:  .28
لى الشركة )عدا اإلعانات( وتشمل اإليرادات صافي التحويالت الجارية:  .39 ىي عبارة عن كافة المبالغ المحولة من وا 

 . فات التحويمية واألخرى واالشتراكات واالنتماءات وأقساط التأمين التحويمية واألخرى مطروح منيا المصرو 
ىو عبارة عن عوائد عوامل اإلنتاج التي ساىمت في نشاط الشركة ويساوي القيمة المضافة الصافية  دخل عوامل اإلنتاج: .31

اإلنتاج التي تتكون  بالكمفة مضاف إلييا صافي التحويالت الجارية ويساوي أيضًا مجموع الدخول الموزعة عمى عوامل
 .من صافي الفوائد المدفوعة وصافي إيجارات األراضي المدفوعة وتعويضات المشتغمين وصافي الربح أو الخسارة

ىو عبارة عن الفائض القابل لمتوزيع أو العجز الناتج عن نشاط الشركة خالل السنة ويساوي صافي الربح أو الخسارة:  .31
طتروح منتتيا المصروفات الجارية والتحويمية ويتم توزيعو إلى األرباح المحتجزة وحصة اإليرادات الجارية والتحويميتة م

 .الخزينة وحصة العاممين
تممو العاممون في الشركة مقابل عمميم  وتشمل الرواتب واألجور المدفوعة سذي يىي عبارة عن العائد الالرواتب واألجور:  .32

وتجييزات العاممين ومصاريف نقل العاممين وحصة المنشأة من صندوق التقاعد لمعاممين والمخصصات والمكافآت المختمفة 
 . .. الخ.والضمان االجتماعي

ىو عبارة عن صافي العائد الذي يستممو المقرضون مقابل إقراضيم أموال لمشركة وتساوي الفوائد عة: و لفوائد المدفاصافي  .33
 .المدفوعة مطروح منيا الفوائد المقبوضة
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ىو عبارة عن صافي المبالغ المدفوعة عن إيجارات األراضي المستأجرة ويساوي  األراضي المدفوعة: صافي إيجارات .34
 .اإليجارات المدفوعة مطروح منيا اإليجارات المقبوضة

 وما في ةواألجور المدفوعب مل الرواتيستممو العاممين من الشركة وتش ىي عبارة عن مجموع ماتعويضات المشتغمين:  .35
 .حكميا مضاف إلييا حصة العاممين من صافي الربح

 . ويساوي صافي القيمة المضافة بالكمفة مطروح منيا تعويضات المشتغمينفائض العمميات:  .36

 
 :2119لسنة  لقطاع العاملالمؤشرات المالية التحليلية إلجمالي نشاط الكهرباء  تحليل

 تيونسب التغير السنوي لسنمقطاع العام ل إلجمالي نشاط الكيرباءمؤشرات التحميل المالي ( 2والشكل )( 2) جدوليبين   
%( بسبب عدم صدور ميزانية المديرية 24.2بنسبة ) رأس المال المدفوع انخفاضتشير تمك المؤشرات إلى  أذ (1028-1029)

 العامة إلنتاج الطاقة الكيربائية / صالح الدين عند اعداد التقرير
%( وذلك بسبب انخفاض الطاقة الكيربائية المستوردة والتي تعتبر بضاعة مشتراة 10301المنتج بنسبة )ارتفع اإلنتاج الكمي بسعر 

 %( وذلك بسبب1805الخسارة بنسبة ) ارتفعتبغرض البيع مما أدى إلى ارتفاع القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة في حين 
 ركات.انخفاض اإلعانات المستممة كدعم من وزارة المالية لبعض الش

 
 (   1029-1025مؤشرات رئيسة عن نشاط الكهرباء ونسب التغير السنوي لمسنوات ) 

       ( 2جدول ) 

نسب التغير  2019 2018 2017 2016 2015 المؤشـــــــــــرات
 %السنوي

 14.1- 10,728.3 12,483.0 2,480.0 2,980.0 5,425.0 راس المال المدفوع

 203.2 442,086.5 428,423.6- 62,266.3 958,265.9 1,580,087.7 الكمي بسعر المنتجاالنتاج 

 11.9- 1,829,521.8 2,076,127.3 824,912.7 765,207.7 1,581,498.5 االستخدامات الوسيطة
 44.6 1,387,435.3- 2,504,550.9- 162,646.4- 193,058.2 1,410.8- القيمة المضافة االجمالية بسعر المنتج

 10.8 1,144,065.9- 1,283,028.0- 26,260.3 683,036.9 1,414.6- القيمة المضافة االجمالية بالكمفة

 28.5- 2,032,475.1- 1,582,030.3- 424,886.0- 134,729.6 298,443.0- صافي الربح او الخسارة

 75.6 993,398.4 565,631.9 290,941.1 395,498.6 578,161.2 تعويضات المشتغمين

 27.6- 2,885,386.1- 2,260,716.6- 413,708.4- 117,133.2 797,550.6- فائض العمميات
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