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  لجهاز المركزي لإلحصاء ا

  مديرية الحسابات القومية
  

  تقرير المؤشرات المالية التحليلية لنشاط استخراج النفط والتعدين
  2009 لسنة

  
  المقدمة واألهداف

مدیریـة الحسـابات القومیـة تقریـر المؤشـرات المالیـة التحلیلیـة لنشـاط اسـتخراج الـنفط / أنجز الجهاز المركـزي لإلحصـاء 
الــذي أعـد علــى أسـاس جمـع البیانــات مـن خــالل دراسـة وتحلیـل الحســابات الختامیـة والمیزانیــات  2009تعـدین لسـنة وال

  .والتعدین النفط  استخراج العمومیة لشركات
واسـتخراج القیمـة المضــافة  مجمـوع األنشـطةأن الهـدف مـن التقریـر هـو بیـان الوضـع المـالي لكــل شـركة ولكـل نشـاط ول

  . 2009لسنة إلى االقتصاد القومي  ومجموع األنشطةاإلجمالیة والفائض الذي أضافته كل شركة وكل نشاط 
  

  محتویات التقریر
تضــمن التقریــر مجموعــة مــن المؤشــرات المالیــة لنشــاط اســتخراج الــنفط والتعــدین تــم احتســابها مــن خــالل احتســاب  لقــد

  :كما موضح في الجداول التالیة 2009لسنة األنشطةلمجموع و المؤشرات لكل نشاط  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
375241552إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة176257582100رأس المال المدفوع100
245877540اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)8019400162200األرباح المحتجزة200
571848918مخزون أول المدة65270442300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
53402452أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع8260928182310حق الملكیة (300+200+100)400
518446466ب. غیرها9533202320تخصیصات طویلة األجل500
1596002744إیرادات النشاط الرئیسي31092400قروض طویلة األجل600
0إیرادات النشاط التجاري8270492472500رأس المال المتاح (600+500+400)700
18886939اإلیرادات األخرى19020403092600المطلوبات المتداولة800
1614889683اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)27290895562700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
462141045األستخدامات الوسیطة5754744792800إجمالي الموجودات الثابتة1000
1152748638القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)456446132900إنشاءات تحت التنفیذ1010
75043الضرائب غیر المباشرة 1240330613000اإلندثارات المتراكمة1100
0اإلعانات4970860313100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
1152673595القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)15241482283200مخزون أخر المدة1300
37097066اإلندثارات السنویة1802718453300أ. مستلزمات سلعیة1310
1115576529صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)03400ب. بضاعة تحت الصنع1320
59140400-صافي التحویالت الجاریة658449153500ج. بضاعة تامة الصنع1330
1056436129دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)03600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
326676760أ. صافي الربح أو الخسارة2215044113620ه. مواد أخرى1350
57948409األرباح المحتجزة10565270573621و. بضاعة بطریق الشحن1360
143458503حصة الخزینة 3737630463622الموجودات المتداولة األخرى1400
107003657حصة العاملین3339775783623الموجودات السائلة1500
729981348ب. الرواتب واألجور22318888523630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
951ج. صافي الفوائد المدفوعة3298485433640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
222930-د. إیجارات األراضي المدفوعة1146733650الموجودات األخرى1800
836985005تعویضات المشتغلین(3623+3630)8270492473700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
278591524فائض العملیات(3400-3700)27290895563800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

مجموع نشاط إستخراج النفط
أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
10625241إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة14801852100رأس المال المدفوع100
855723اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)359134632200األرباح المحتجزة200
6588392مخزون أول المدة27151082300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
3997425أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع401087562310حق الملكیة (300+200+100)400
2590967ب. غیرها797272320تخصیصات طویلة األجل500
8208961إیرادات النشاط الرئیسي15863482400قروض طویلة األجل600
49803إیرادات النشاط التجاري417748312500رأس المال المتاح (600+500+400)700
3802833اإلیرادات األخرى1036345642600المطلوبات المتداولة800
12061597اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)1454093952700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
4043987األستخدامات الوسیطة93433312800إجمالي الموجودات الثابتة1000
8017610القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)21376332900إنشاءات تحت التنفیذ1010
63330الضرائب غیر المباشرة 24167183000اإلندثارات المتراكمة1100
8897822اإلعانات90642463100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
16852102القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)81863173200مخزون أخر المدة1300
667172اإلندثارات السنویة31295153300أ. مستلزمات سلعیة1310
16184930صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)270003400ب. بضاعة تحت الصنع1320
1011108-صافي التحویالت الجاریة35460623500ج. بضاعة تامة الصنع1330
15173822دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)03600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
17420965-أ. صافي الربح أو الخسارة13660003620ه. مواد أخرى1350
17420965-األرباح المحتجزة1177403621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 106435403622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین1161752923623الموجودات السائلة1500
32594787ب. الرواتب واألجور1350051493630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة313705853640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
0د. إیجارات األراضي المدفوعة13400003650الموجودات األخرى1800
32594787تعویضات المشتغلین(3623+3630)417748313700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
16409857-فائض العملیات(3400-3700)1454093953800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

مجموع نشاط التعدین
أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
385866793إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة191059432100رأس المال المدفوع100
246733263اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)8378534792200األرباح المحتجزة200
578437310مخزون أول المدة92421522300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
57399877أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع8662015742310حق الملكیة (300+200+100)400
521037433ب. غیرها10330472320تخصیصات طویلة األجل500
1604211705إیرادات النشاط الرئیسي15894572400قروض طویلة األجل600
49803إیرادات النشاط التجاري8688240782500رأس المال المتاح (600+500+400)700
22689772اإلیرادات األخرى20056748732600المطلوبات المتداولة800
1626951280اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)28744989512700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
466185032األستخدامات الوسیطة5848178102800إجمالي الموجودات الثابتة1000
1160766248القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)477822462900إنشاءات تحت التنفیذ1010
138373الضرائب غیر المباشرة 1264497793000اإلندثارات المتراكمة1100
8897822اإلعانات5061502773100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
1169525697القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)15323345453200مخزون أخر المدة1300
37764238اإلندثارات السنویة1834013603300أ. مستلزمات سلعیة1310
1131761459صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)270003400ب. بضاعة تحت الصنع1320
60151508-صافي التحویالت الجاریة693909773500ج. بضاعة تامة الصنع1330
1071609951دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)03600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
309255795أ. صافي الربح أو الخسارة2228704113620ه. مواد أخرى1350
40527444األرباح المحتجزة10566447973621و. بضاعة بطریق الشحن1360
143458503حصة الخزینة 3844065863622الموجودات المتداولة األخرى1400
107003657حصة العاملین4501528703623الموجودات السائلة1500
762576135ب. الرواتب واألجور23668940013630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
951ج. صافي الفوائد المدفوعة3612191283640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
222930-د. إیجارات األراضي المدفوعة14546733650الموجودات األخرى1800
869579792تعویضات المشتغلین(3623+3630)8688240783700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
262181667فائض العملیات(3400-3700)28744989513800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

مجموع االنشطة 
أ- أجمالي المبالغ


