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  مدیریة الحسابات القومیة 
  

  تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكهرباء والماء للقطاع العام 
   2009لسنة

  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  2009والماء للقطـاع العـام لسـنة 
  .لمدیریات الكهرباء والماء الختامیة والمیزانیات العمومیة 

لكــل نشــاط وإلجمــالي األنشــطة واســتخراج القیمــة المضــافة  ضــع المــاليدف مــن التقریــر هــو بیــان الو أن الهــ
جمالي األنشطة إلى االقتصاد القومي إ اإلجمالیة ومقدار ماأضافه ٕ   .  2009لسنة كل نشاط وا

  

ابها من خالل تضمن التقریر مجموعة من المؤشرات المالیة لنشاط الكهرباء والماء للقطاع العام تم احتسلقد  
  :التالیةول اتحلیل الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة لشركات الكهرباء والماء كما موضح في الجد

 



أالف الدنانیر
المبلغالمفرداتالتسلسلالمیلغالمفرداتالتسلسل
1117736510إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة222113682100رأس المال المدفوع100
922818964اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)119778542200-األرباح المحتجزة200
528111989مخزون أول المدة68545002300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
0أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع170880142310حق الملكیة (300+200+100)400
528111989ب. غیرها270618042320تخصیصات طویلة األجل500
2195259924إیرادات النشاط الرئیسي02400قروض طویلة األجل600
1893386349-إیرادات النشاط التجاري441498182500رأس المال المتاح (600+500+400)700
19994642اإلیرادات األخرى82816737482600المطلوبات المتداولة800
321868217اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)83258235662700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
1271432228األستخدامات الوسیطة20325275902800إجمالي الموجودات الثابتة1000
949564011-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)80278842900إنشاءات تحت التنفیذ1010
639الضرائب غیر المباشرة 1554205443000اإلندثارات المتراكمة1100
1599589494اإلعانات18851349303100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
650024844القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)6747154313200مخزون أخر المدة1300
59979496اإلندثارات السنویة6060007423300أ. مستلزمات سلعیة1310
590045348صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)8779613400ب. بضاعة تحت الصنع1320
13132760-صافي التحویالت الجاریة03500ج. بضاعة تامة الصنع1330
576912588دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)03600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
449875391-أ. صافي الربح أو الخسارة249711083620ه. مواد أخرى1350
386523648-األرباح المحتجزة428656203621و. بضاعة بطریق الشحن1360
108960حصة الخزینة 54151927523622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین3507804533623الموجودات السائلة1500
1029623205ب. الرواتب واألجور64406886363630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
2861058-ج. صافي الفوائد المدفوعة18409851123640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
25832د. إیجارات األراضي المدفوعة03650الموجودات األخرى1800
1029623205تعویضات المشتغلین(3623+3630)441498183700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
439577857-فائض العملیات(3400-3700)83258235663800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

مجموع نشاط الكهرباء
أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلغالمفرداتالتسلسلالمیلغالمفرداتالتسلسل
173965760إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة851618822100رأس المال المدفوع100
87624584اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)2465576552200األرباح المحتجزة200
59225971مخزون أول المدة1024492300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
0أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع3318219862310حق الملكیة (300+200+100)400
59225971ب. غیرها94122320تخصیصات طویلة األجل500
59514903إیرادات النشاط الرئیسي02400قروض طویلة األجل600
181346إیرادات النشاط التجاري3318313982500رأس المال المتاح (600+500+400)700
148210اإلیرادات األخرى1237277102600المطلوبات المتداولة800
59844459اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)4555591082700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
63543942األستخدامات الوسیطة2613974012800إجمالي الموجودات الثابتة1000
3699483-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)1929432900إنشاءات تحت التنفیذ1010
128الضرائب غیر المباشرة 478269993000اإلندثارات المتراكمة1100
206030507اإلعانات2137633453100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
202330896القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)639118883200مخزون أخر المدة1300
23109207اإلندثارات السنویة588020373300أ. مستلزمات سلعیة1310
179221689صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)03400ب. بضاعة تحت الصنع1320
23881686-صافي التحویالت الجاریة03500ج. بضاعة تامة الصنع1330
155340003دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)03600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
30273180-أ. صافي الربح أو الخسارة51098513620ه. مواد أخرى1350
30273180-األرباح المحتجزة03621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 1431197353622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین347641403623الموجودات السائلة1500
185613183ب. الرواتب واألجور2417957633630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة1180680533640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
0د. إیجارات األراضي المدفوعة03650الموجودات األخرى1800
185613183تعویضات المشتغلین(3623+3630)3318313983700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
6391494-فائض العملیات(3400-3700)4555591083800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

مجموع نشاط الماء
أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلغالمفرداتالتسلسلالمیلغالمفرداتالتسلسل
1291702270إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة1073732502100رأس المال المدفوع100
1010443548اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)2345798012200األرباح المحتجزة200
587337960مخزون أول المدة69569492300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
0أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع3489100002310حق الملكیة (300+200+100)400
587337960ب. غیرها270712162320تخصیصات طویلة األجل500
2254774827إیرادات النشاط الرئیسي02400قروض طویلة األجل600
1893205003-إیرادات النشاط التجاري3759812162500رأس المال المتاح (600+500+400)700
20142852اإلیرادات األخرى84054014582600المطلوبات المتداولة800
381712676اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)87813826742700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
1334976170األستخدامات الوسیطة22939249912800إجمالي الموجودات الثابتة1000
953263494-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)82208272900إنشاءات تحت التنفیذ1010
767الضرائب غیر المباشرة 2032475433000اإلندثارات المتراكمة1100
1805620001اإلعانات20988982753100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
852355740القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)7386273193200مخزون أخر المدة1300
83088703اإلندثارات السنویة6648027793300أ. مستلزمات سلعیة1310
769267037صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)8779613400ب. بضاعة تحت الصنع1320
37014446-صافي التحویالت الجاریة03500ج. بضاعة تامة الصنع1330
732252591دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)03600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
480148571-أ. صافي الربح أو الخسارة300809593620ه. مواد أخرى1350
416796828-األرباح المحتجزة428656203621و. بضاعة بطریق الشحن1360
108960حصة الخزینة 55583124873622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین3855445933623الموجودات السائلة1500
1215236388ب. الرواتب واألجور66824843993630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
2861058-ج. صافي الفوائد المدفوعة17229170593640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
25832د. إیجارات األراضي المدفوعة03650الموجودات األخرى1800
1215236388تعویضات المشتغلین(3623+3630)3759812163700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
445969351-فائض العملیات(3400-3700)87813826743800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

مجموع نشاط الكهرباء والماء
أ- أجمالي المبالغ


