
 الجهاز المركزي لإلحصاء 

  مدیریة الحسابات القومیة
  تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكهرباء والماء للقطاع العام 

    2010لسنة 
  

  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  2010القطاع العام  لسنة  والماء
  ) . 2010 -2006(الختامیة والمیزانیات العمومیة لشركات الكهرباء والماء العامة للفترة 

قیمـة أن الهـدف مـن التقریـر هـو بیـان الوضـع المـالي لكـل شـركة ولكـل نشـاط ولمجمـوع القطـاع  واسـتخراج ال
المضافة اإلجمالیة والفائض الذي أضافته كل شركة ومجموع القطاع إلى االقتصاد القومي إضافة إلى احتساب 

  :التالیةول اكما موضح في الجد  2009مقارنة مع سنة  2010نسب التغیر السنوي لسنة 
  

 



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
1763897189إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة222113672100رأس المال المدفوع100
1900492153اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)13881641782200األرباح المحتجزة200
622764779مخزون أول المدة578577732300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
28744أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع14682333182310حق الملكیة (300+200+100)400
622736035ب. غیرها169916032320تخصیصات طویلة األجل500
1579112025إیرادات النشاط الرئیسي02400قروض طویلة األجل600
1431968666-إیرادات النشاط التجاري14852249212500رأس المال المتاح (600+500+400)700
32987616اإلیرادات األخرى89701022712600المطلوبات المتداولة800
180130975اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)104553271922700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
1337486743األستخدامات الوسیطة36502460832800إجمالي الموجودات الثابتة1000
1157355768-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)141432592900إنشاءات تحت التنفیذ1010
235085الضرائب غیر المباشرة 3275132733000اإلندثارات المتراكمة1100
1756155659اإلعانات33368760693100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
598564806القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)7904504413200مخزون أخر المدة1300
124734287اإلندثارات السنویة7276664633300أ. مستلزمات سلعیة1310
473830519صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)03400ب. بضاعة تحت الصنع1320
432442329صافي التحویالت الجاریة03500ج. بضاعة تامة الصنع1330
906272848دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)46153600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
173550072-أ. صافي الربح أو الخسارة278424413620ه. مواد أخرى1350
180983655-األرباح المحتجزة349369223621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 59331347663622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین3948015163623الموجودات السائلة1500
1084265756ب. الرواتب واألجور71183867233630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
0ج. صافي الفوائد المدفوعة18517155483640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
4442836-د. إیجارات األراضي المدفوعة144003650الموجودات األخرى1800
1084265756تعویضات المشتغلین(3623+3630)14851749213700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
610435237-فائض العملیات(3400-3700)104552771923800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول( 1)
مجموع نشاط الكهرباء

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
261428439إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة1109034502100رأس المال المدفوع100
154904100اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)6847544162200األرباح المحتجزة200
63911888مخزون أول المدة02300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
0أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع7956578662310حق الملكیة (300+200+100)400
63911888ب. غیرها02320تخصیصات طویلة األجل500
42770613إیرادات النشاط الرئیسي02400قروض طویلة األجل600
0إیرادات النشاط التجاري7956578662500رأس المال المتاح (600+500+400)700
13526911اإلیرادات األخرى1362134442600المطلوبات المتداولة800
56297524اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)9318713102700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
135866382األستخدامات الوسیطة4162977542800إجمالي الموجودات الثابتة1000
79568858-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)347852900إنشاءات تحت التنفیذ1010
3135الضرائب غیر المباشرة 746480653000اإلندثارات المتراكمة1100
285982540اإلعانات3416844743100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
206410547القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)3872955033200مخزون أخر المدة1300
26946658اإلندثارات السنویة3616024463300أ. مستلزمات سلعیة1310
179463889صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)03400ب. بضاعة تحت الصنع1320
2712381صافي التحویالت الجاریة03500ج. بضاعة تامة الصنع1330
182176270دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)03600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
7284313-أ. صافي الربح أو الخسارة144614133620ه. مواد أخرى1350
7284313-األرباح المحتجزة112316443621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 1545099283622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین483814053623الموجودات السائلة1500
189455557ب. الرواتب واألجور5901868363630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
5026ج. صافي الفوائد المدفوعة4539733923640صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
0د. إیجارات األراضي المدفوعة03650الموجودات األخرى1800
189455557تعویضات المشتغلین(3623+3630)7956578663700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
9991668-فائض العملیات(3400-3700)9318713103800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول( 2 )
مجموع نشاط الماء

أ- أجمالي المبالغ



أالف الدنانیر
المبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلــغالمفـــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
2025325628إجمالي الموجودات الثابتة للسنة السابقة1331148172100رأس المال المدفوع100
2055396253اإلضافات السنویة للموجودات الثابتة (1000+1010-2100)20729185942200األرباح المحتجزة200
686676667مخزون أول المدة578577732300أحتیاطي أرتفاع أسعار الموجودات الثابتة300
28744أ. بضاعة تحت الصنع وتامة الصنع22638911842310حق الملكیة (300+200+100)400
686647923ب. غیرها169916032320تخصیصات طویلة األجل500
1621882638إیرادات النشاط الرئیسي02400قروض طویلة األجل600
1431968666-إیرادات النشاط التجاري22808827872500رأس المال المتاح (600+500+400)700
46514527اإلیرادات األخرى91063157152600المطلوبات المتداولة800
236428499اإلنتاج الكلي بسعر المنتج (2400+2500+2600)113871985022700مجموع جانب المطلوبات (800+700)900
1473353125األستخدامات الوسیطة40665438372800إجمالي الموجودات الثابتة1000
1236924626-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر المنتج (2700-2800)141780442900إنشاءات تحت التنفیذ1010
238220الضرائب غیر المباشرة 4021613383000اإلندثارات المتراكمة1100
2042138199اإلعانات36785605433100صافي الموجودات الثابتة(1100-1010+1000)1200
804975353القیمةالمضافة اإلجمالیة بالكلفة (2900-3000+3100)11777459443200مخزون أخر المدة1300
151680945اإلندثارات السنویة10892689093300أ. مستلزمات سلعیة1310
653294408صافي القیمة المضافة بالكلفة(3200-3300)03400ب. بضاعة تحت الصنع1320
435154710صافي التحویالت الجاریة03500ج. بضاعة تامة الصنع1330
1088449118دخل عوامل اإلنتاج(3400+3500)46153600د. بضاعة مشتراة بغرض البیع 1340
180834385-أ. صافي الربح أو الخسارة423038543620ه. مواد أخرى1350
188267968-األرباح المحتجزة461685663621و. بضاعة بطریق الشحن1360
0حصة الخزینة 60876446943622الموجودات المتداولة األخرى1400
0حصة العاملین4431829213623الموجودات السائلة1500
1273721313ب. الرواتب واألجور77085735593630رأس المال العامل (1500+1400+1300)1600
5026ج. صافي الفوائد المدفوعة13977421563640-صافي رأس المال العامل (800-1600)1700
4442836-د. إیجارات األراضي المدفوعة144003650الموجودات األخرى1800
1273721313تعویضات المشتغلین(3623+3630)22808327873700رأس المال المستخدم 700=(1800+1700+1200)1900
620426905-فائض العملیات(3400-3700)113871485023800مجموع جانب الموجودات 900=(1800+1600+1200)2000

جدول( 3 )
مجموع قطاع الكهرباء والماء

أ- أجمالي المبالغ


