
  الجهاز المركزي لإلحصاء 
  مدیریة الحسابات القومیة 

  
  خالصة تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكهرباء والماء القطاع العام

  2008لسنة 
  المقدمة واألهداف

مدیریة الحسابات القومیة تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكهربـاء /  أنجز الجهاز المركزي لإلحصاء
الـذي أعـد علـى أسـاس جمـع البیانـات مـن خـالل دراسـة وتحلیـل الحسـابات  2008ماء القطـاع العـام لسـنة وال

  الختامیة والمیزانیات العمومیة 
أن الهدف من التقریـر هـو بیـان الوضـع المـالي لكـل شـركة ولكـل نشـاط وإلجمـالي األنشـطة واسـتخراج القیمـة 

جمالي األنشطة إلى االقتصاد القـومي إضـافة إلـى أضافته كل شركة وكومقدار ماالمضافة اإلجمالیة  ٕ ل نشاط وا
  ). 2008-2007(لعدد من المؤشرات للفترة  نسب التغیر السنوياحتساب 

لقطاع العام تم احتسابها مـن خـالل لتضمن التقریر مجموعة من المؤشرات المالیة لنشاط الكهرباء والماء لقد 
  :التالیة وضح في الجداولمكما  لشركات الكهرباء والماء میةالعمو  یاتتحلیل الحسابات الختامیة والمیزان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
853127371إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة228113672100رأس المال المدفوع100
289297154اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)6250582172200-األرباح المحتجزة200
298853841مخزون أول المدة138615382300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
7787160أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع5883853122310-حق الملكیة (300+200+100)400
291066681ب. غیرها233895412320تخصیصات طویلة األجل500
2607927420إیرادات النشاط الرئیسي32480242400قروض طویلة األجل600
2100376107-إیرادات النشاط التجاري5617477472500-رأس المال المتاح (600+500+400)700
21956915اإلیرادات األخرى55278324992600المطلوبات المتداولة800
529508228اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)49660847522700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
1274174974األستخدامات الوسیطة11354927682800إجمالي الموجودات الثابتة1000
744666746-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)69317572900إنشاءات تحت التنفیذ1010
2042الضرائب غیر المباشرة 983361263000اإلندثارات المتراكمة1100
737903594اإلعانات10440883993100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
6765194-القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)5174033273200مخزون أخر المدة1300
41844856اإلندثارات السنویة3779311303300أ. مستلزمات سلعیة1310
48610050-صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)03400ب. بضاعة تحت الصنع1320
35297009صافي التحویالت الجاریة22651373500ج. بضاعة تامة الصنع1330
13313041-دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)1093600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
886050146-أ. صافي الربح أو الخسارة369273063620ه. مواد أخرى1350
884440800-األرباح المحتجزة1002796453621و. بضاعة بطریق الشحن1360
177905حصة الخزینة 30683407423622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین3343863953623الموجودات السائلة1500
876131485ب. الرواتب واألجور39201304643630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
1109664-ج. صافي الفوائد المدفوعة16077020353640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
2284716-د. إیجارات األراضي المدفوعة18658893650الموجودات األخرى1800
876131485تعویضات المشتغلین(3623+3630)5617477473700-رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
924741535-فائض العملیات(3400-3700)49660847523800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول( 1)
مجموع نشاط الكهرباء

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
57379999إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة02100رأس المال المدفوع100
37662335اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)1466393112200األرباح المحتجزة200
28682678مخزون أول المدة1000592300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
0أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع1467393702310حق الملكیة (300+200+100)400
28682678ب. غیرها02320تخصیصات طویلة األجل500
16939503إیرادات النشاط الرئیسي02400قروض طویلة األجل600
0إیرادات النشاط التجاري1467393702500رأس المال المتاح (600+500+400)700
479351اإلیرادات األخرى1248080032600المطلوبات المتداولة800
17418854اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)2715473732700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
57045811األستخدامات الوسیطة938674132800إجمالي الموجودات الثابتة1000
39626957-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)11749212900إنشاءات تحت التنفیذ1010
0الضرائب غیر المباشرة 195226583000اإلندثارات المتراكمة1100
174732639اإلعانات755196763100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
135105682القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)463973463200مخزون أخر المدة1300
9922514اإلندثارات السنویة414408313300أ. مستلزمات سلعیة1310
125183168صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)03400ب. بضاعة تحت الصنع1320
522691صافي التحویالت الجاریة03500ج. بضاعة تامة الصنع1330
125705859دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)03600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
7465453أ. صافي الربح أو الخسارة49565153620ه. مواد أخرى1350
7465453األرباح المحتجزة03621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 979489333622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین516814183623الموجودات السائلة1500
118240406ب. الرواتب واألجور1960276973630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة712196943640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
0د. إیجارات األراضي المدفوعة03650الموجودات األخرى1800
118240406تعویضات المشتغلین(3623+3630)1467393703700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
6942762فائض العملیات(3400-3700)2715473733800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول( 1)
مجموع نشاط الماء

أ- أجمالي المبالغ


