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  مدیریة الحسابات القومیة  

  

  خالصة تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین

  2008لسنة  لقطاع العام والخاصل
  

  المقدمة واألهداف

لمصــارف مدیریــة الحســابات القومیــة تقریــر المؤشــرات المالیــة التحلیلیــة لنشــاط ا/ أنجــز الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الــذي أعــد علــى أســاس جمــع البیانــات مــن خــالل دراســة وتحلیــل ‘  2008والتــأمین القطــاع العــام والخــاص لســنة 

الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة للمصارف الحكومیة والخاصة وشركات التأمین العامـة وقـد تضـمن التقریـر 
ع المصــارف العــام وقطــاع المصــارف الخــاص وقطــاع قطاعــات هــي قطــا لثالثــةتحلیــل المؤشــرات المالیــة التحلیلیــة 

  التأمین العام
أن الهــدف مــن التقریــر هــو بیــان المؤشــرات المالیــة لكــل شــركة ولكــل قطــاع واســتخراج القیمــة المضــافة اإلجمالیــة 

كـل قطـاع مـن القطاعـات المـذكورة إلـى االقتصـاد القـومي وصافي الربح وفائض العملیات الـذي أضـافته كـل شـركة و 
  ). 2008-2007(لعدد من المؤشرات للفترة  نسب الزیادة السنویةإضافة إلى احتساب 

تضمن التقریر مجموعة من المؤشرات المالیة لكل قطاع من القطاعات المذكورة تم احتسابها مـن خـالل تحلیـل لقد 
مومیة لكل شركة واحتساب المؤشرات لكـل نشـاط وبالتـالي احتسـاب المؤشـرات لكـل الحسابات الختامیة والمیزانیة الع

  :التالیةكما موضح في الجداول ) 2008-2007(لكل قطاع للفترة  نسب الزیادة السنویةقطاع واحتساب 
  
  
  
  
  
  
  



ألف دینارا- أجمالي المبالغ
المبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتتسلسلالمبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتتسلسل
357130123االصول االخرى6786000002700راس المال المدفوع100
92581961454راس المال المستخدم (1700+2600+2700)=158010942428001100-االحتیاطیات (بضمنها رصید االرباح والخسائر)200
359082115806مجموع جانب االصول (1700+2500+2700)=90150942429001400-حق الملكیه(200+100)300
1159680975رسم الخدمه المحتسب103390259073000قروض طویله االجل400
722322465العموالت22351114113100تخصیصات طویله االجل500
42465208االیرادات االخرى21297254433200ودائع ثابته600
1924468648قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق (3000+3100+32000)33226653343300ودائع توفیر700
115767583االستخدامات الوسیطه547973097493400ودائع جاریه800
1808701065القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)206596330343500ودائع اخرى900
772131الضرائب غیر المباشرة03600احتیاطیات عملیات التامین1000
0االعانات925819614543700رأس المال المتاح (من 300 إلى 1000)1100
1807928934القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (3500-3600+3700)213044177913800االوراق النقدیه والمسكوكات المصدرة1200
35050865االندثارات السنویه2451957365613900الخصوم المتداوله االخرى1300
1772878069صافي القیمه المضافه بالكلفه (3800-3900)3590821158064000مجموع جانب الخصوم (1300+1200+1100)1400
770222504صافي التحویالت الجاریه1851179014100اجمالي االصول الثابته1500
2543100573دخل عوامل االنتاج (4000+4100)952769734200االندثارات المتراكمه1600
2371904462أ- صافي الربح أو الخسارة898409284220صافي االصول الثابته(1600-1500)1700
12263959493- األرباح المحتجزة50336543994221القروض1800
292103911- حصة الخزینة1914586394222سبائك الذهب والفضه1900
315841058- حصة العاملین469098120864223االستثمارات المالیه2000
171196111ب ــ الرواتب واالجور63351620264240السلف والسندات المخصومه2100
0ج ــ صافي الفوائد المدفوعه394192160454260حسابات جاریه لدى المصارف2200
0د ــ ایجارات االراضي71325036504280نقدیه في الصندوق2300
1773650200صافي القیمه المضافه بسعر السوق (3500-3900)2536133379104300االصول المتداوله االخرى2400
187037169تعویضات المشتغلین (4223أ3+4240ب)3586351447554400راس المال العامل (من 1800 الى 2400)2500
1585840900فائض العملیات(4000-4400)921349904034500صافي راس المال العامل =2500-(26001300+1200

جدول رقم (1)
مجموع نشاط المصارف القطاع العام



ألف دینارا- أجمالي المبالغ
المبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــــــغالمفـــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
1010243424االصول االخرى11564880952700راس المال المدفوع100
6664722430راس المال المستخدم (1700+2600+2700)=27068796628001100االحتیاطیات (یضمنها رصید األرباح والخسائر)200
7243936406مجموع جانب األصول (1700+2500+2700)=142717606129001400حق الملكیة(200+100)300
196553618رسم ألخدمه المحتسب40000003000قروض طویلة األجل400
227611500العموالت2694951693100تخصیصات طویلة األجل500
19892245اإلیرادات األخرى3695161783200ودائع ثابتة600
444057363قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق (3000+3100+32000)8700821403300ودائع توفیر700
96165786االستخدامات الوسیطة17201397373400ودائع جاریه800
347891577القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)20043131453500ودائع أخرى900
3994413الضرائب غیر المباشرة03600احتیاطیات عملیات التامین1000
0اإلعانات66647224303700رأس المال المتاح (من 300 إلى 1000)1100
343897164القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (3500-3600+3700)03800األوراق النقدیة والمسكوكات المصدرة1200
30207457االندثارات السنویه5792139763900الخصوم المتداولة االخرى1300
313689707صافي القیمة المضافة بالكلفة (3800-3900)72439364064000مجموع جانب الخصوم (1300+1200+1100)1400
16773879-صافي التحویالت الجاریة3096746234100إجمالي األصول الثابتة1500
296915828دخل عوامل اإلنتاج (4000+4100)505337874200االندثارات المتراكمة1600
240868519أ- صافي الربح أو الخسارة2591408364220صافي األصول الثابتة(1600-1500)1700
1213980742- األرباح المحتجزة2051446684221القروض1800
224195835- حصة الخزینة04222سبائك الذهب والفضة1900
32691942- حصة العاملین13036212274223االستثمارات المالیة2000
56047309الرواتب واألجور7451461564240السلف والسندات المخصومة2100
0 صافي الفوائد المدفوعة22639488384260حسابات جاریه لدى المصارف2200
0صافي إیجارات األراضي المدفوعة6334064564280نقدیة في الصندوق2300
317684120صافي القیمة المضافة بسعر السوق (3500-3900)8232848014300األصول المتداولة االخرى2400
58739251تعویضات المشتغلین (4223+4240)59745521464400راس المال العامل (من 1800 إلى 2400)2500
254950456فائض العملیات(4000-4400)53953381704500صافي راس المال العامل =2500-(26001300+1200

جدول رقم (2)
مجموع نشاط المصارف القطاع الخاص



ألف دینارا- أجمالي المبالغ
المبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــــــغالمفـــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
13558األصول األخرى47000002700راس المال المدفوع100
97542584راس المال المستخدم (1700+2600+2700)=2420361628001100االحتیاطیات (یضمنها رصید األرباح والخسائر)200
115816697مجموع جانب األصول (1700+2500+2700)=2890361629001400حق الملكیة(200+100)300
34128846رسم ألخدمه المحتسب03000قروض طویلة األجل400
4988621العموالت11839723100تخصیصات طویلة األجل500
4973988اإلیرادات األخرى03200ودائع ثابتة600
44091455قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق (3000+3100+32000)03300ودائع توفیر700
5026444االستخدامات الوسیطة03400ودائع جاریه800
39065011القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)55610223500ودائع أخرى900
1225832الضرائب غیر المباشرة618939743600احتیاطیات عملیات التامین1000
0اإلعانات975425843700رأس المال المتاح (من 300 إلى 1000)1100
37839179القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (3500-3600+3700)03800األوراق النقدیة والمسكوكات المصدرة1200
592860اإلندثارات السنویة182741133900الخصوم المتداولة األخرى1300
37246319صافي القیمة المضافة بالكلفة (3800-3900)1158166974000مجموع جانب الخصوم (1300+1200+1100)1400
934199-صافي التحویالت الجاریة56449524100إجمالي األصول الثابتة1500
36312120دخل عوامل اإلنتاج (4000+4100)31990564200اإلندثارات المتراكمة1600
26729691أ- صافي الربح أو الخسارة24458964220صافي األصول الثابتة(1600-1500)1700
121696184- األرباح المحتجزة04221القروض1800
22941024- حصة الخزینة04222سبائك الذهب والفضة1900
32092483- حصة العاملین543815284223االستثمارات المالیة2000
12278304الرواتب واألجور04240السلف والسندات المخصومة2100
2695875- صافي الفوائد المدفوعة439561264260حسابات جاریه لدى المصارف2200
0صافي إیجارات األراضي المدفوعة324454280نقدیة في الصندوق2300
38472151صافي القیمة المضافة بسعر السوق (3500-3900)149871444300األصول المتداولة األخرى2400
14370787تعویضات المشتغلین (4223+4240)1133572434400راس المال العامل (من 1800 إلى 2400)2500
22875532فائض العملیات(4000-4400)950831304500صافي راس المال العامل =2500-(26001300+1200

جدول رقم (3)
مجموع نشاط التأمین




