
 الجھاز المركزي لإلحصاء  

  مدیریة الحسابات القومیة   

  

  تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین 

  2010للقطاع 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 ‘  2010والتأمین القطاع العام والخاص لسنة 

الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة للمصارف العامة والخاصة وشركات التأمین العامة وقد تضمن التقریر 
المصارف العام وقطاع المصـارف الخـاص وقطـاع  تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة لثالثة قطاعات هي قطاع

  التأمین العام
أن الهدف من التقریر هو بیان المؤشرات المالیة لكل شركة ولكل قطاع واسـتخراج القیمـة المضـافة اإلجمالیـة 
وصــافي الــربح وفــائض العملیــات الــذي أضــافته كــل شــركة وكــل قطــاع مــن القطاعــات المــذكورة إلــى االقتصــاد 

كمـا موضـح  و) 2010-2009(إلى احتساب نسب الزیادة السـنویة لعـدد مـن المؤشـرات للفتـرة القومي إضافة 
  :ةول التالیافي الجد

  
 



ألف دینارا- أجمالي المبالغ
المبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتتسلسلالمبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتتسلسل
7551624162االصول االخرى7108644502700راس المال المدفوع100
101197437547راس المال المستخدم (1700+2600+2700)=173941778328001100االحتیاطیات (بضمنها رصید االرباح والخسائر)200
386922844734مجموع جانب االصول (1700+2500+2700)=245028223329001400حق الملكیه(200+100)300
789780999رسم الخدمه المحتسب79859681933000قروض طویله االجل400
946663514العموالت2454770233100تخصیصات طویله االجل500
2051588106-االیرادات االخرى6368235243200ودائع ثابته600
315143593-قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق (3000+3100+32000)46698477243300ودائع توفیر700
40594242االستخدامات الوسیطه362571303793400ودائع جاریه800
355737835-القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)489519084713500ودائع اخرى900
682446الضرائب غیر المباشرة03600احتیاطیات عملیات التامین1000
79871االعانات1011974375473700رأس المال المتاح (من 300 إلى 1000)1100
356340410-القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (3500-3600+3700)275073280003800االوراق النقدیه والمسكوكات المصدرة1200
38905991االندثارات السنویه2582180791873900الخصوم المتداوله االخرى1300
395246401-صافي القیمه المضافه بالكلفه (3800-3900)3869228447344000مجموع جانب الخصوم (1300+1200+1100)1400
43253804-صافي التحویالت الجاریه3175892684100اجمالي االصول الثابته1500
438500205-دخل عوامل االنتاج (4000+4100)1327183484200االندثارات المتراكمه1600
642265161-أ- صافي الربح أو الخسارة1848709204220صافي االصول الثابته(1600-1500)1700
681229862-1- األرباح المحتجزة108310351504221القروض1800
238018836- حصة الخزینة3116110034222سبائك الذهب والفضه1900
3945865- حصة العاملین459175838304223االستثمارات المالیه2000
203764956ب ــ الرواتب واالجور45696333974240السلف والسندات المخصومه2100
0ج ــ صافي الفوائد المدفوعه491314444174260حسابات جاریه لدى المصارف2200
0د ــ ایجارات االراضي33201062484280نقدیه في الصندوق2300
394643826-صافي القیمه المضافه بسعر السوق (3500-3900)2651049356074300االصول المتداوله االخرى2400
204710821تعویضات المشتغلین (4223أ3+4240ب)3791863496524400راس المال العامل (من 1800 الى 2400)2500
599957222-فائض العملیات(4000-4400)934609424654500صافي راس المال العامل =2500-(1300+1200)2600

جدول رقم (1)
مجموع نشاط المصارف القطاع العام



ألف دینارا- أجمالي المبالغ
المبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــــــغالمفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
497100942االصول االخرى20054742492700راس المال المدفوع100
8634874149راس المال المستخدم (1700+2600+2700)=41143439628001100االحتیاطیات (یضمنها رصید األرباح والخسائر)200
9109334862مجموع جانب األصول (1700+2500+2700)=241690864529001400حق الملكیة(200+100)300
204658148رسم ألخدمه المحتسب11308003000قروض طویلة األجل400
276424800العموالت1360351493100تخصیصات طویلة األجل500
36778561اإلیرادات األخرى4573043943200ودائع ثابتة600
517861509قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق (3000+3100+32000)12111425403300ودائع توفیر700
142614872االستخدامات الوسیطة23837667703400ودائع جاریه800
375246637القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)20285858513500ودائع أخرى900
6373246الضرائب غیر المباشرة03600احتیاطیات عملیات التامین1000
0اإلعانات86348741493700رأس المال المتاح (من 300 إلى 1000)1100
368873391القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (3500-3600+3700)03800األوراق النقدیة والمسكوكات المصدرة1200
32217874االندثارات السنویه4744607133900الخصوم المتداولة االخرى1300
336655517صافي القیمة المضافة بالكلفة (3800-3900)91093348624000مجموع جانب الخصوم (1300+1200+1100)1400
35202676صافي التحویالت الجاریة6381341794100إجمالي األصول الثابتة1500
371858193دخل عوامل اإلنتاج (4000+4100)756446294200االندثارات المتراكمة1600
290234598أ- صافي الربح أو الخسارة5624895504220صافي األصول الثابتة(1600-1500)1700
1254712613- األرباح المحتجزة7108902624221القروض1800
235521985- حصة الخزینة04222سبائك الذهب والفضة1900
30- حصة العاملین14300373304223االستثمارات المالیة2000
81623595الرواتب واألجور14647024574240السلف والسندات المخصومة2100
0 صافي الفوائد المدفوعة29534029414260حسابات جاریه لدى المصارف2200
0صافي إیجارات األراضي المدفوعة8402199184280نقدیة في الصندوق2300
343028763صافي القیمة المضافة بسعر السوق (3500-3900)6504914624300األصول المتداولة االخرى2400
81623595تعویضات المشتغلین (4223+4240)80497443704400راس المال العامل (من 1800 إلى 2400)2500
255031922فائض العملیات(4000-4400)75752836574500صافي راس المال العامل =2500-(1300+1200)2600

جدول رقم (2)
مجموع نشاط المصارف القطاع الخاص



ألف دینارا- أجمالي المبالغ
المبلـــــــــغالمفــــــــــــــــــــــــرداتالتسلسلالمبلـــــــــغالمفـــــــــــــــــــــــرداتالتسلسل
17933األصول األخرى184000002700راس المال المدفوع100
145795111راس المال المستخدم (1700+2600+2700)=1604531828001100االحتیاطیات (یضمنها رصید األرباح والخسائر)200
181670690مجموع جانب األصول (1700+2500+2700)=3444531829001400حق الملكیة(200+100)300
45734596رسم ألخدمه المحتسب03000قروض طویلة األجل400
5202442العموالت24897583100تخصیصات طویلة األجل500
2395300اإلیرادات األخرى03200ودائع ثابتة600
53332338قیمة اإلنتاج الكلي بسعر السوق (3000+3100+32000)03300ودائع توفیر700
8562043االستخدامات الوسیطة03400ودائع جاریه800
44770295القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)51219043500ودائع أخرى900

جدول رقم (3)
مجموع نشاط التأمین

44770295القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق (3300-3400)51219043500ودائع أخرى900
1730372الضرائب غیر المباشرة1037381313600احتیاطیات عملیات التامین1000
0اإلعانات1457951113700رأس المال المتاح (من 300 إلى 1000)1100
43039923القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة (3500-3600+3700)03800األوراق النقدیة والمسكوكات المصدرة1200
792122اإلندثارات السنویة358755793900الخصوم المتداولة األخرى1300
42247801صافي القیمة المضافة بالكلفة (3800-3900)1816706904000مجموع جانب الخصوم (1300+1200+1100)1400
1622946-صافي التحویالت الجاریة88180734100إجمالي األصول الثابتة1500
40624855دخل عوامل اإلنتاج (4000+4100)47836504200اإلندثارات المتراكمة1600
30870530أ- صافي الربح أو الخسارة40344234220صافي األصول الثابتة(1600-1500)1700
118952822- األرباح المحتجزة04221القروض1800
26123956- حصة الخزینة04222سبائك الذهب والفضة1900
33576940- حصة العاملین997699914223االستثمارات المالیة2000
12825799الرواتب واألجور04240السلف والسندات المخصومة2100
3071474- صافي الفوائد المدفوعة486777624260حسابات جاریه لدى المصارف2200
0صافي إیجارات األراضي المدفوعة88944280نقدیة في الصندوق2300
43978173صافي القیمة المضافة بسعر السوق (3500-3900)291616874300األصول المتداولة األخرى2400
16402739تعویضات المشتغلین (4223+4240)1776183344400راس المال العامل (من 1800 إلى 2400)2500




