
  الجھاز المركزي لإلحصاء   

  مدیریة الحسابات القومیة   

  

  تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین

  2009للقطاع العام والخاص لسنة 
  

  المقدمة واألهداف

المصارف مدیریة الحسابات القومیة تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط / أنجز الجهاز المركزي لإلحصاء
الذي أعد على أساس جمع البیانات مـن خـالل دراسـة وتحلیـل ‘  2009والتأمین القطاع العام والخاص لسنة 

الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیـة للمصـارف الحكومیـة والخاصـة وشـركات التـأمین العامـة وقـد تضـمن 
اع المصارف العام وقطاع المصـارف الخـاص التقریر تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة لثالثة قطاعات هي قط

  وقطاع التأمین العام
أن الهدف من التقریر هو بیان المؤشرات المالیة لكل قطاع واستخراج القیمة المضافة اإلجمالیة وصافي الربح 

  . وفائض العملیات الذي أضافه كل قطاع من القطاعات المذكورة إلى االقتصاد القومي 
عة من المؤشرات المالیة لكل قطاع من القطاعات المذكورة تم احتسابها من خالل تضمن التقریر مجمو لقد 

تحلیل الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة لكل شركة واحتساب المؤشرات لكل نشاط وبالتالي احتساب 
 :التالیة لكما موضح في الجداو 2009 سنةالمؤشرات لكل قطاع ل



ألف دینارا- أجمالي المبالغ
المبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتتسلسلالمبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتتسلسل
633491494االصول االخرى7091550502700راس المال المدفوع100
86609384756راس المال المستخدم (1700+2600+2700)=255698232628001100االحتیاطیات (بضمنها رصید االرباح والخسائر)200
362389450389مجموع جانب االصول (1700+2500+2700)=326613737629001400حق الملكیه(200+100)300
772769114رسم الخدمه المحتسب81254267543000قروض طویله االجل400
597904220العموالت20302164673100تخصیصات طویله االجل500
2662627461االیرادات االخرى58969574533200ودائع ثابته600
4033300795قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق (3000+3100+32000)41809864183300ودائع توفیر700
105780943االستخدامات الوسیطه286897083263400ودائع جاریه800
3927519852القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)399259285293500ودائع اخرى900
33524الضرائب غیر المباشرة03600احتیاطیات عملیات التامین1000
0االعانات866093847563700رأس المال المتاح (من 300 إلى 1000)1100
3927486328القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (3500-3600+3700)241694010003800االوراق النقدیه والمسكوكات المصدرة1200
25428998االندثارات السنویه2516106646333900الخصوم المتداوله االخرى1300
3902057330صافي القیمه المضافه بالكلفه (3800-3900)3623894503894000مجموع جانب الخصوم (1300+1200+1100)1400
12447632-صافي التحویالت الجاریه2772798264100اجمالي االصول الثابته1500
3889609698دخل عوامل االنتاج (4000+4100)1219656434200االندثارات المتراكمه1600
3701736591أ- صافي الربح أو الخسارة1553141834220صافي االصول الثابته(1600-1500)1700
13557719054- األرباح المحتجزة51835983944221القروض1800
2143979207- حصة الخزینة2439410714222سبائك الذهب والفضه1900
338330- حصة العاملین278885104704223االستثمارات المالیه2000
187873107ب ــ الرواتب واالجور29605247214240السلف والسندات المخصومه2100
0ج ــ صافي الفوائد المدفوعه631546409124260حسابات جاریه لدى المصارف2200
0د ــ ایجارات االراضي44729382954280نقدیه في الصندوق2300
3902090854صافي القیمه المضافه بسعر السوق (3500-3900)2576964908494300االصول المتداوله االخرى2400
187911437تعویضات المشتغلین (4223أ3+4240ب)3616006447124400راس المال العامل (من 1800 الى 2400)2500
3714145893فائض العملیات(4000-4400)858205790794500صافي راس المال العامل =2500-(1300+1200)2600

مجموع نشاط المصارف القطاع العام



ألف دینارا- أجمالي المبالغ
المبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــــــغالمفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
633491494االصول االخرى7091550502700راس المال المدفوع100
86609384756راس المال المستخدم (1700+2600+2700)=255698232628001100االحتیاطیات (یضمنها رصید األرباح والخسائر)200
362389450389مجموع جانب األصول (1700+2500+2700)=326613737629001400حق الملكیة(200+100)300
772769114رسم ألخدمه المحتسب81254267543000قروض طویلة األجل400
597904220العموالت20302164673100تخصیصات طویلة األجل500
2662627461اإلیرادات األخرى58969574533200ودائع ثابتة600
4033300795قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق (3000+3100+32000)41809864183300ودائع توفیر700
105780943االستخدامات الوسیطة286897083263400ودائع جاریه800
3927519852القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)399259285293500ودائع أخرى900
33524الضرائب غیر المباشرة03600احتیاطیات عملیات التامین1000
0اإلعانات866093847563700رأس المال المتاح (من 300 إلى 1000)1100
3927486328القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (3500-3600+3700)241694010003800األوراق النقدیة والمسكوكات المصدرة1200
25428998االندثارات السنویه2516106646333900الخصوم المتداولة االخرى1300
3902057330صافي القیمة المضافة بالكلفة (3800-3900)3623894503894000مجموع جانب الخصوم (1300+1200+1100)1400
12447632-صافي التحویالت الجاریة2772798264100إجمالي األصول الثابتة1500
3889609698دخل عوامل اإلنتاج (4000+4100)1219656434200االندثارات المتراكمة1600
3701736591أ- صافي الربح أو الخسارة1553141834220صافي األصول الثابتة(1600-1500)1700
13557719054- األرباح المحتجزة51835983944221القروض1800
2143979207- حصة الخزینة2439410714222سبائك الذهب والفضة1900
338330- حصة العاملین278885104704223االستثمارات المالیة2000
187873107الرواتب واألجور29605247214240السلف والسندات المخصومة2100
0 صافي الفوائد المدفوعة631546409124260حسابات جاریه لدى المصارف2200
0صافي إیجارات األراضي المدفوعة44729382954280نقدیة في الصندوق2300
3902090854صافي القیمة المضافة بسعر السوق (3500-3900)2576964908494300األصول المتداولة االخرى2400
187911437تعویضات المشتغلین (4223+4240)3616006447124400راس المال العامل (من 1800 إلى 2400)2500
3714145893فائض العملیات(4000-4400)858205790794500صافي راس المال العامل =2500-(1300+1200)2600

مجموع نشاط المصارف القطاع الخاص



ألف دینارا- أجمالي المبالغ
المبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــــــغالمفـــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
13558األصول األخرى54000002700راس المال المدفوع100
124265219راس المال المستخدم (1700+2600+2700)=2565766828001100االحتیاطیات (یضمنها رصید األرباح والخسائر)200
141427809مجموع جانب األصول (1700+2500+2700)=3105766829001400حق الملكیة(200+100)300
37563121رسم ألخدمه المحتسب03000قروض طویلة األجل400
6892356العموالت11897873100تخصیصات طویلة األجل500
8373590اإلیرادات األخرى03200ودائع ثابتة600
52829067قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق (3000+3100+32000)03300ودائع توفیر700
7918544االستخدامات الوسیطة03400ودائع جاریه800
44910523القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)64120693500ودائع أخرى900
1241929الضرائب غیر المباشرة856056953600احتیاطیات عملیات التامین1000
0اإلعانات1242652193700رأس المال المتاح (من 300 إلى 1000)1100
43668594القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (3500-3600+3700)03800األوراق النقدیة والمسكوكات المصدرة1200
796392اإلندثارات السنویة171625903900الخصوم المتداولة األخرى1300
42872202صافي القیمة المضافة بالكلفة (3800-3900)1414278094000مجموع جانب الخصوم (1300+1200+1100)1400
2841807-صافي التحویالت الجاریة70969574100إجمالي األصول الثابتة1500
40030395دخل عوامل اإلنتاج (4000+4100)31454834200اإلندثارات المتراكمة1600
30421811أ- صافي الربح أو الخسارة39514744220صافي األصول الثابتة(1600-1500)1700
123311405- األرباح المحتجزة04221القروض1800
23370184- حصة الخزینة04222سبائك الذهب والفضة1900
32507941- حصة العاملین713789134223االستثمارات المالیة2000
12148646الرواتب واألجور04240السلف والسندات المخصومة2100
2540062- صافي الفوائد المدفوعة429000394260حسابات جاریه لدى المصارف2200
0صافي إیجارات األراضي المدفوعة393244280نقدیة في الصندوق2300
44114131صافي القیمة المضافة بسعر السوق (3500-3900)231445014300األصول المتداولة األخرى2400
14656587تعویضات المشتغلین (4223+4240)1374627774400راس المال العامل (من 1800 إلى 2400)2500
28215615فائض العملیات(4000-4400)1203001874500صافي راس المال العامل =2500-(1300+1200)2600

مجموع نشاط التأمین


