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 شركة االستكشافـات النفطية
                                                       

       ) شركة عامة   (
      

 البيانات والحسابات الختاميـــة
 للسنة المالية المنتهية

 
 ٣١/١٢/٢٠١٦في  كما  

 
 

 ((غیر مدققة بصورة نھائیة من قبل دیوان الرقابة المالیة االتحادي ))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 النفط ةوزار

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
 ٦۲۰۱نون االول / كا /۳۱لبیانات المالیة للسنة المنتھیة في ا

 
 رقم الصفحة                                                                        المحتویات

                             ۱٤-۱                                                                دیوان الرقابة المالیة االتحادي            تقریر -
                              ۱                                                                                           میزانیة العامةال -
   ۲                                             حساب االنتاج والمتاجرة واالرباح والخسائر والتوزیع -
  ۳                                                                                   كشف العملیات الجاریة -
 ٥-٤                                                                                  كشف التدفق النقدي     -
 ٦                                                                             كشف الموازنة االستثماریة  -
 ۷كشف اجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفة عناصر االنتاج                                             -

 الكشوفات التحلیلیة المرفقة               
   ۸                                                                            الموجودات الثابتة واندثارھا  -۱
   ۹                                                                               النفقات االیرادیة المؤجلة  -۲
    ۱۰                                                                                  مشروعات تحت التنفیذ  -۳
   ۱۱                                                                                                            المخزون  -٤
  ۱۲                                                                                                             المدینون  -٥

     ۱۳                                                                     لموقوفة المدینةاجمالي باالرصدة ا -    
      ۱٦-۱٥-۱٤                                             كشف تحلیل االرصدة المدینة (على مستوى كل حساب) -    

    ۱۷                                                                                                                النقود  -٦
 ۱۸                                                                                                           االحتیاطیات -۷
   ۱۹                                                                                                              الدائنون  -۸

    ۲۰                                                                    اجمالي باالرصدة الموقوفة الدائنة  -    
    ۲۱                                                    تحلیل االرصدة الدائنة (على مستوى كل حساب)  -    
  ۲۲                                                                                       توزیع االرباحدائنو  -۹

    ۲۳                                                                                      الرواتب واالجــور  -۱۰
    ۲٤                                                                                    المستلزمات السلعیة  -۱۱
  ۲٦-۲٥                                                                              المستلزمات الخدمیة  -۱۲
 ۲۷                                                                                   االستخدامات االخرى  -۱۳
        ۲۸                                                                                    ایراد النشاط الجاري  -۱٤
 ۲۸                                                                                       االیرادات األخرى  -۱٥
  ۲۹                                                                توزیع االستخدامات على مراكز الكلف  -۱٦
    ۳۰                                                                                 المزایا العینیة            -۱۷
 ۳۱                                              االستثماریةالمبالغ المصروفة على مشاریع الموازنة   -۱۸
    ۳۲      كشف بمقارنة االرقام الرئیسیة الواردة في الحسابات الختامیة                                -۱۹

 
        ۳۳                                                                     توزیع حساب الربح المحاسبي   -
       ۳٤                                              الیرادات التحویلیة واالخرى والمصاریف التحویلیةا   

       ۳٥                                                                               ایرادات سنوات سابقة              
       ۳٦                                                                             مصاریف سنوات سابقة              

 تقریر االدارة              
 
 

 
 

 دیوان الرقابة المالیة االتحادي                                                                              
 

 دائرة تدقیق النشاط الصناعي                                                                                
 
 
 
 

 
 



 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ٦۲۰۱/كانون األول / ۳۱المیزانیة العامة كما في 
                                                                                     ۲۰۱٦                               ۲۰۱٥     

 ینارد                            دینار                                                              رقم الدلیلم       ـــــــــــرق
                                                                 اسم الحساب  لمحاسبيا      الكشــــــف 

 ـوداتالموجـــ        ۱                         
 الموجودات الثابتة                    

                                                                                                                           
                         ( بالقیمة الدفتریة)  تةالموجودات الثاب      ۱۱            ۱    

                            النفقات االیرادیة المؤجلة          ۱۱۸          ۲    
 مشروعات تحت التنفیذ                                                                 ۱۲            ۳    
 

                 ۱۳۹۲۹۱۰۹٦٤٤۷               ۱۲٥۹٤٤۸٤۷۳۰٥                         مجموع الموجودات الثابتة                                   
 

  الموجودات المتداولــــــة                                  
                  المخزون ( بالكلفـــــــــــــة )       ۱۳            ٤    

   اعتمادات مستندیھ لشراء مواد      ۱۳۸          ٤     
 المدینـــــــــــــــــــــــــــون       ۱٦            ٥    

 ـــودـــــــــــــــــــــــــقـــالن       ۱۸            ٦    
                                     

 ۲۹۳۳۱۱۹۷۹٦۳۹              ۳۷٥۸۲۰۸۱۱۹٥٥                  مجموع الموجودات المتداولة                             
        

   ٤۳۲٦۰۳۰۷٦۰۸٦               ٥۰۱۷٦٥٦٥۹۲٦۰                 مجموع الموجـــــــودات                                     
                                                                                                       
 ۹۳٥۸٦۱٥۰۱                ۱۰۰٤٥۲٥۲۹۹                               الحسابات المتقابلة         ۱۹                    

 لمصادر التمویــــــــ     ۲
    =========== 

 األجلمصادر التمویل طویلة                              
  رأس المـــــــــــــــــــــــــــــــال        ۲۱               

    ا تاالحتیاطیـــــــــــــــــــــــــ        ۲۲           ۷    
                   مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا        ۲۳                 

                                                                                                             
                  ۳٤٦٦۳٤٤۲٤٥۸٤                ۳۹۷٦٤٥۹۹۰۹٦۱       األجل    مصادر التمویل طویلة  مجموع                                   

 مصادر التمویل قصیرة اآلجل                             
 
             ۸٥۹٦۸٦٥۱٥۰۲          ۱۰٤۱۱۹٦٦۸۲۹۹                       الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــون       ۲٦          ۸     

                                                                                     
   

                     ۸٥۹٦۸٦٥۱٥۰۲            ۱۰٤۱۱۹٦٦۸۲۹۹               التمویل قصیرة اآلجل مصادر مجموع                                 
                                     
                                   ٤۳۲٦۰۳۰۷٦۰۸٦             ٥۰۱۷٦٥٦٥۹۲٦۰                           مجموع مصادر التمویل                                      

               
                                            ۹۳٥۸٦۱٥۰۱                ۹۱۰۰٤٥۲٥۲۹                                      الحسابات المتقابلة         ۲۹                  

           
                              ٦۹٥۷۷۳۸۰۳٥۹٤            ۷۳۰۹٤٤۷۹۳٥۰۳                    تثماریة ارصدة الموازنة االس          

           
 

 المدیر العام                                                                                   ةقسم المالی مدیر                         
 

 والمؤرخ   /   /  ریرنا المرقم                     خضوعا لتق   
                                                                   /   /۲۰۱۹ 

 د. نضال عبد الزھرة مرداو                   قاسم كعیبر د.مكي                                                                       
 محاسب قانوني    رئیس الھیئة                                                                                

 االتحادي دیوان الرقابة المالیةرئیس عـ.                                                                                                             
 
 

)۱-۳٦( 
 

۸۳۹٦۳۱۳٤ 
۳۹۷٥٦۲۰۲۷۸۲۷ 

 ــــــ

۸۳۹٦۳۱۳٤ 
۳٤٦٥۳۰۹۷۲٦٦۷ 

۱۹٤۸۸۷۸۳ 
 

۱٤٦٦۱۱۰۲۰۲۳ 
٥۱٥۲٤۲٥٥۰۱ 

۱٤٦۷۲۰٥۷۲۸۳۸ 
۲۰۹۲۸٦۷۱۱٥۹۳ 

۸٦۷۲۰۰۲۳۰٤ 
۲٥۲۳٥٦۷٤٤۹ 

٦٥۷۳۰۸۹۳۰٥٦ 
۲۱٦۳۸٥٥۱٦۸۳۰ 

 

۱۳۹۰۳۰۸٤٥٦۷۲ 
۱۲٤٤۷۲٥۷٥ 
۱۳٥۷۷۸۲۰۰ 

۱۲٥۰۹٥٥٦۰۰۳۰ 
۱۱۸٤٥۹۷۷٥ 
۷۳۰۸۲۷٥۰۰ 



 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
 ٦۲۰۱نون االول//كا۳۱والخسائر والتوزیع للسنة المالیة المنتھیة في  ب االنتاج والمتاجرة واالرباححسا

 
 

 ۲۰۱٥                          ۲۰۱٦                      رقم الدلیل                                            مـــــرق
   دینـــار                           دینـــار                                              اسم الحساب المحاسبي     الكشف

  
                 ۱۲۹۳٤۹٥۳۳۳۲۷                ۱٥۹۳۸۲۱۰٦۲٤٤                             ایراد النشاط الجاري  ٤٥-٤۱         ۱٤

 نزل كلفة النشاط الجاريی                         
 

                                                كلفة االنتاج                                                      ٥         ۱٦
 كلفة الخدمات االنتاجیة          ٦         ۱٦

 
                               ۱۰۷۳٤۳۷۳٤۲٦۱              ۱۱۸۲۱٤٥۱٦۳٥٥          شاط الجاري            كلفة النصافي                          
                   ۲۲۰۰٥۷۹۹۰٦٦                ٤۱۱٦۷٥۸۹۸۸۹                          نتاج والمتاجرةفائض اال                         

                                                    ۳۱٥۹٥۸٦                         ۱۹۷٦۰٤٤          فوائد وایجار أراضي زراعیة: یضاف     ٤٦             ۱٥
  

                  ۱٦٤٦٥۷۲۹۲٦۸              ۱٤۳٤۲٤۲٤٤٦٥      ویلیة موالت  كلفة الخدمات االداریة : ینزل      ۸              ۱٦
                   ٥٥٤۳۲۲۹۳۸٤              ۲٦۸۲۷۱٤۱٤٦۸                            النشاط التشغیليفائض                          

 
 
 االیرادات التحویلیة واالخرى :تضاف                       
 

 االیرادات التحویلیة                                                                   ٤۸           ۱٤
 االیرادات االخرى     ٤۹           ۱٤

                                                                                                       
                     ۱۰۰۳٤۲۸۷۷۱                  ۲۲۲۷٤٤۷۳٥۱     مجموع االیرادات التحویلیة واالخرى                             

 
 المصروفات التحویلیة واالخرى  :تنزل                        

 
                                                                 ۳۸٤۱عدا ح /  المصروفات التحویلیة     ۳۸          ۱۳
 المصروفات االخرى              ۳۹          ۱۳

 
                     ٥۰۰۸۳۷٤۹۲٤                 ۲۸۰۸۱۱۰٥۷٦        مجموع المصروفات التحویلیة واالخرى                          

                     ۱٥۳۸۲۸۳۲۳۱                ۲٦۲٤٦٤۷۸۲٤۳                            النشاط االجمالي فائض                        
                                                                                              

 
 : الفائض موزع كما یلي                       

                         ۱٥۳۸۲۸۳۲                  ۲٦۲٤٦٤۷۸۳               ۲۰۱٤لسنة  ۱۱الحمایة االجتماعیة رقم  % قانون۱ -۱
 ۱۹۹۷لسنة  ۲۲قانون الشركات وتعدیالتھ رقم  -۲

                       
                                                                            ۲٥۹۸٤۰۱۳٤٦۰                  ۱٥۲۲۹۰۰۳۹۹                       

                             الخزینةالعامة)( %  حصة وزارة المالیة٤٥                      
 %  حصة المنتسبین۳۳                      

 البحث والتطویراحتیاطي  %  حصة ۷                       
 الخدمات االجتماعیةاحتیاطي  %  حصة  ٥                       

 المتبقي ألحتیاطي رأس المال                               
 
 
 

                                                                               ۲٥۹۸٤۰۱۳٤٦۰                ۰۰۳۹۹۱٥۲۲۹                    
                                      

 
)۲-۳٦( 

 
 
 

۱۰٦۱۳۰۰۸٤٥۸٦ 
۱۲۰۸٤٤۳۱۷٦۹ 

۹٤٤۳٥۸۰۹٤۸۱ 
۱۲۹۰۷۹۲٤۷۸۰ 

 
 
 
 

۳٤۲٥۰۰۰۰ 
۲۱۹۳۱۹۷۳٥۱ 

۳۷۱٥۲٥۱۱۸ 
٦۳۱۹۰۳٦٥۳ 

 

۱۳۱٤۹۷٥٥۱٦ 
۱٤۹۳۱۳٥۰٦۰ 

۱۳۲۷۰۸۹٤۹۷ 
۳٦۸۱۲۸٥٤۲۷ 

 

۱۱٦۹۲۸۰٦۰٥۷ 
۸٥۳٤٦٥۸۲٤۱ 
۱۸۱۸۸۸۰۹٤۲ 
۱۲۹۹۲۰۰٦۷۳ 
۲٦۳۸٤٦۷٥٤۷ 

٦۸٥۳۰٥۱۸۰ 
٤۸۳۰۳۰۹۰٥ 
۱۰٦٦۰۳۰۲۸ 

۷٦۱٤٥۰۲۰ 
۱۷۱۸۱٦۲٦٦ 

 



 وزارة النفط
 ) شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة  

 ٦۲۰۱/كانون االول/۳۱كشف العملیات الجاریة للسنة المالیة المنتھیة  في   
 

 
 

 رقم الدلیل        رقم الكشف
    اسم الحساب   يالمحاسب                     

                                                                                                                ۲۰۱٦                           ۲۰۱٥ 
 ارـدین                            ار ـدین                                                                                                               

   
 الجاریة اإلیرادات                                   

                                    ایرادات النشاط الجاري    ٤٥ -٤۱               ۱٤
                         الدائنة ئدواایجارات االراضي والف    ٤٦                     ۱٥

 
                                                                          ۱٥۹۳۸٤۰۸۲۲۸۸            ۱۲۹۳٥۲٦۹۲۹۱۳             
  

 المصروفات الجاریة                                      
 واالجور الرواتب         ۳۱                 ۱۰
 المستلزمات السلعیة        ۳۲                 ۱۱
 المستلزمات الخدمیة        ۳۳                 ۱۲

 االندثارات        ۳۷                 ۱  
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                             
                                                                                                                        ۱۳۲٥٥٦۹٤۰۸۲۰             ۱۲۳۸۰۹٤٦۳٥۲۹                

 
 

                  ٥٥٤۳۲۲۹۳۸٤              ۲٦۸۲۷۱٤۱٤٦۸                                      فائض العملیات الجاریة (النشاط التشغیلي)        
                     
 

 االخرىو االیرادات التحویلیة تضاف :                              
 

 التحویلیة اإلیرادات         ٤۸              ۱٥
 األخرى اإلیرادات         ٤۹              ۱٥

 
                                                                                                     ۲۲۲۷٤٤۷۳٥۱              ۱۰۰۳٤۲۸۷۷۱                 

                                                                                                                                              
 

 التحویلیة واالخرىمصروفات التنزل        
 

 ۳۸٤۱عدا ح / المصروفات التحویلیة    ۳۸               ۱۳
 المصروفات االخرى    ۳۹               ۱۳

 
                                                                                                     ۲۸۰۸۱۱۰٥۷٥              ٦۰۰۸۳۷٤۹۲٤                 

                                                                                                             
 

               ۱٥۳۸۲۸۳۲۳۱             ۲٦۲٤٦٤۷۸۲٤۳                                             القابل للتوزیع فائض ال                          
 ) نشاط االجمالي( ال                          

                                                                                                                                   
                                                      

 
 

)۳ -۳٦( 
 
 
 
 
 
 
 

٦۷۲۲۳۷٦٤۰۰۰ 
۹۱٤٤۹۷۹۷۷۹ 
٤۹٦۸۸۰۸۳۳۲ 

٤۲٤۷۱۹۱۱٤۱۸ 
 

٦۳۷۰۳۱۲۷٦٤٥ 
۱۲۸٥۳٦٤۱۱۷۳ 

٤٤٥٤۹۹٤٥٥۲ 
٥۱٥٤٥۱۷۷٤٥۰ 

۳٤۲٥۰۰۰۰ 
۲۱۹۳۱۹۷۳٥۱ 

۳۷۱٥۲٥۱۱۸ 
٦۳۱۹۰۳٦٥۳ 

 

۱۳۱٤۹۷٥٥۱٦ 
۱٤۹۳۱۳٥۰٦۰ 

۱۳۲۷۰۸۹٤۹۷ 
۳٦۸۱۲۸٥٤۲۷ 

 

۱٥۹۳۸۲۱۰٦۲٤٤ 
۱۹۷٦۰٤٤ 

۱۲۹۳٤۹٥۳۳۳۲۷ 
۳۱٥۹٥۸٦ 

 



 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

   ٦۲۰۱كانون األول /  /۳۱وفق الطریقة المباشرة كما في  النقدي كشف التدفق
 

                                
 ـــارـــــــــــــدین            دینــــــــــــــار             دینـــــــــــــار                                                                             

                                                                                            :التشغیلیة  االنشطة  التدفقات النقدیة في                   
 

 -النقد المستلم من :                     
 

 ۳٥۷۹٦۳٤۷٤٤۱                          إیرادات النشاط الجاري      ٤٤ -٤۱        
         ۱۰۲۸٥۰۰۰                 )٤۸۲حـ/ ا(عد إیرادات تحویلیة          ٤۸         
 ۲۰٥۲۸۰۷۳۷۳                  )٤۹۳/ ـعدا ح( إیرادات أخرى          ٤۹         
     ۸٥٤۳۹٤٤۱۳۹       )  ۱٦٥(عدا حـ/ مدینو النشاط  الجاري          ۱٦         
 ۲۹۲۰۸۲۷۹۸۹            ۲٦٥دائنو النشاط الجاري (عدا حـ/          ۲٦         

                        وفائض العملیات الجاریة)                       
 )  ۳۷٥۱۱٤۹۸ (                        الزیادة في االحتیاطیات          ۲۲           

 
                                                  ٤۹۲۸٦۷۰۰٤٤٤ 

                                                                                                                 
                                                                                                  

                                                                                -: عنالمدفوعات النقدیة : تنزل                  
 

                      ۸۲٥۸٤۲٤۰٤٥                                      االستخدامات    ۳٥ – ۳۱      
          ٥٤۱۱٦۱۷٥۰        )۳۸۲/ ـلمصروفات التحویلیة ( عدا حا             ۳۸      
          ۸۸۲۷۲۰٦۰۷                             االخرىمصروفات ال             ۳۹      
                    ٥۰۹۲٤٥٥۷۰٤                                زیادة في المخزون            ۱۳      
                    ۷۲۸٦۰٥۸۸٤۰۸          ۲٦٥ النشاط الجاري ( عدا حـ/ دائنو            ۲٦      

                                      )ئض العلملیات الجاریةوفا                      
                    ٤۸۱۳۰۸٦٦۷۰                             مدینو النشاط الجاري            ۱٦      

                                    )۱٦٥حـ/(عدا                        
                                                                           

                                                                                                              ۹۲٤٤۸٤۳۷۱۸٤ 
               

                                                                       فقرات غیر العادیة :ال عن التدفق النقدي                  
                   

 ٤۷۸۹۳٥۹۰۲۰۹       المقبوضات النقدیة من الفقرات غیر العادیة ۱٦٥+  ۲٦٥    
 ۷۰۰۳۹۸۷۱٥۰        المدفوعات النقدیة عن الفقرات غیر العادیة           ۲٦٥    

                                                                                                 
                          ٤۰۸۸۹٦۰۳۰٥۹ 

                    
     

                                 )۱۳۳٦۸۱۲۲۷۲(                                                                                 ن األنشطة التشغیلیة عصافي التدفق النقدي 
 
                                                األنشطة االستثماریة  : عن التدفق النقدي                  

                  
 -: نقد المستلم منال                  

 ۲۳۲۳۲٦۰۸۰     مستلمة) (القیمة البیعیة ال ثابتةالموجودات البیع      ٤۹۳      
 ۱۹۷٦۰٤٤                                 ایرادات استثمارات اخرى     ٤٦        

        ـــــ                          القیمة النقدیة لبیع االستثمارات                    
    ـــــ      القیمة النقدیة لبیع المخزون والمستلزمات السلعیة                  
 ـــــ                                         مبلغ اعتماداسترداد                  
 ۱٦۹۰۷٥۰                                  مشروعات تحت التنفیذ                  
 ـــــ                                           االرباح المستلمة                   
                                                                                                                   

                                                                                                 
          ۲۳٥۹۹۲۸۷٤ 

                                                                                
                                                                   )٤-۳٦( 

 



 
 
  
 

 ٦۲۰۱/  / كانون االول۳۱تابع / كشف التدفق النقدي كما في 
 
 

                                                       -عن :المدفوعات النقدیة : تنزل                  
 ۱۱۲۷۸۸٦۰٥                            الثابتة  موجوداتالشراء                  
   ـــــ                                 شراء االستثمارات                           
 ـــــ                                                       القروض                 
 ٤۰۳۱۹۹۰۰۰مشروعات تحت التنفیذ                                               
                                                                                                                  ـــــ                                                  التخصیصات                 

                          
                                                                         )٥۱٥۹۸۷٦۰٥                                                       (                                                                         

                                                                                                                                                                                        
 )۲۷۹۹۹٤۷۳۱(                                                  الستثماریةن األنشطة اعصافي التدفق النقدي                 

 
       

 
 التدفق النقدي عن االنشطة التمویلیة :                           

 
 -: النقد المستلم من

                                                                                                                ـــــ                                                               االعانات      
 ـــــ                                                               منح تمویلیة 

                    ـــــ                                                     قروض طویلة االمد   
                                                                                   

                                                                                                 
         

 
 - عن :لمدفوعات النقدیة ا: تنزل  
 ۷٦۳۸۰۰۰                         المساھمة في نفقات الوحدات المركزیة 
                    ـــــ                                              القروض طویلة االمدتسدید  
 ٤٥۳۹۰۳۸۸۲٥                                               االرباح الموزعة   

                                                      
                                                                                   

                                                                    )٤٥٤٦٦۷٦۸۲٥( 
       )  ٤٥٤٦٦۷٦۸۲٥(                                                                         ةویلیـمة التاألنشط عن يالنقدالتدفق صافي  
 

 ) ۷۰۹۸۸۰٥۲۳۷(                                                                              صافي التدفق النقدي عن االنشطة الثالث 
                                                                                                                                                                                                    ماریة ، التمویلیة )      ( التشغیلیة ، االستث

                                                                                                                                                         
 ۲۱٦۳۸٥٥۱٦۸۳۰                                                                                      ۱/۱/۲۰۱٦ فيكما النقد یضاف :  
 
 ۲۰۹۲۸٦۷۱۱٥۹۳                                                                                    ۳۱/۱۲/۲۰۱٦ في  كمانقد الرصید  

                                                                                                                                       
                                                                                                                                  

     
 
 
 
 
 
 
 

)٥-۳٦( 
 
 
 
 



 
 
 
  

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

                               ۳۱/۱۲/٦۲۰۱للسنة المالیة المنتھیة في  تاجكشف أجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفھ عناصر اإلن
 

 ۲۰۱٦                                                                             التفاصیل                   رقم الدلیل
 دینــــــــار                                                                                                                                            

                   )  الموارد ۱ 
 

                                                                                          ایرادات نشاط االنتاج السلعي                                                               ٤۱   
 ایرادات النشاط الخدمــي                       ٤۳   

               
                                                                                             ۱٥۹۳۸۲۱۰٦۲٤٤                                                

                                                                                               
 

                                                                                                                 
                                                                                                                               
 ) مستلزمات االنتاج۲                               

 
 المستلزمات السلعیة                         ۳۲   
 المستلزمات الخدمیة                         ۳۳    

 
                                                                                                          ۱۳۱٥۸۲۸۳٥۲۷ 

                                                                                                           
 

                                                                                                             
 

         
 

 ۱٤٦۲۲۳۸۲۲۷۱۷         ي القیمة المضافة بسعر تكلفھ عناصر اإلنتاج         أجمال )  ۳                               
                                                                                                                

 
 

                               ۳۱/۱۲/٦۲۰۱لمنتھیة في للسنة المالیة اتوزیع  أجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفھ عناصر اإلنتاج  
 
 
 

 ۲۰۱٦                                                                            التفاصیل              رقم الدلیل
 اردینــــــ                                                                               

                           عائد العمل                           
                                                         أجور نقدیة  و )  رواتب۱                  ۳۱

 )۱٦)   مزایا عینیة بموجب الملحق رقم ۲                      
 )٤٦۱-۳٦۱افي الفوائد ()   ص۳                      

 )   االندثارات ٤                  ۳۷
 )   فائض العملیات  ٥                      

 
                                                                                                                   

                         
 

 ۱٤٦۲۲۳۸۲۲۷۱۷                       أجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفھ عناصر اإلنتاج                         
 
 
 

 
)۷-۳٦( 

 
 

۱۱٥۳۱۲٤٥٥۳٥۲ 
٤٤۰٦۹٦٥۰۸۹۲ 

٦۰۷۱۱۲۲٤٤٦٦ 
۷٥۱۱۹۷٤۰۷۳ 

)۱۹۷٦۰٤٤( 
٥۱۱۷٥٤٥۸۷٥٤ 
۲٦۸۲۷۱٤۱٤٦۸ 

١٠٥١٨٠٥٣٨٦٣ 
٢٦٤٠٢٢٩٦٦٤ 



 
 

 
         

 
 ) ۳كشف رقم (                                                                                                                      

 
 

 ارة النفطوز
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ٦۲۰۱/كانون االول /۳۱مشروعات تحت التنفیذ كما في كشف 
 
 
 

 ۲۰۱٥                   ۲۰۱٦                                       رقم الدلیل                 
 ــــاردینـ                   دینـــــار     اسم الحساب  المحاسبي
----------  -------------  

                            
 

                                وطرق نشاءاتإومباني    ۱۲۲
 

                    ۱۳۱۸٥۹۲۰۰                   ٦۰٤۱۱٥۰۰۰                        مباني انتاج                         ۱۲۲۱
 

                                                                      
                                                                                             االت و معدات     ۱۲۳

 ـــــ  ٤٥۰۰۰۰۰  االت و معدات                                         ۱۲۳۱
 

     سائل نقل وانتقال و       ۱۲٤
 ـــــ                              ۹۹۹۰۰۰۰۰                                     وسائل نقل و انتقال     ۱۲٤۱

  
                                                                                                                                                

 
 واجھزة مكاتب اثاث       ۱۲٦

                         ۳۹۱۹۰۰۰                       ۲۲۳۱۲٥۰۰                                                 اثاث      ۱۲٦۱
                                                                                                                              

                                                                                                                                         
 

                        ۱۳٥۷۷۸۲۰۰                          ۰۰۷۳۰۸۲۷٥                               المجموع                           
                       

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۱۰-۳٦( 
 
 
 



 
 

 ) ٤كشف رقم (                                                                                                                                     
 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ٦۲۰۱/ كانون األول / ۳۱كشف المخزون  كما في 
 

 
 
 

                                                                           ۲۰۱٦                                   ۲۰۱٥                           
 دینــــار                    دینــــــار                                                                                        

 ـــــــــــ  ـــ                  ـــــــــــــــ                                                                                        
 

 رقم الدلیل 
    اسم الحساب         المحاسبي

                                            
 ن المواد األولیــــــــــة ومخز          ۱۳۱
 ن الوقود والزیـــــوت ومخز          ۱۳۲
 ن األدوات االحتیاطیة ومخز          ۱۳۳
  المتنوعاتن ومخز          ۱۳٥
    ن المواد االخرىومخز          ۱۳۹

                                                                                
                       ۸٦۷۲۰۰۲۳۰٤                    ۱٤٦٦۱۱۰۲۰۲۳                                 مجموع المخزون                

                                     
 
 

                        ۲٥۲۳٥٦۷٤٤۹                     ٥۱٥۲٤۲٥٥۰۱                      اعتمادات مستندیھ لشراء مواد       ۱۳۸
 

  
                                                         

                                                                                                                                                                                                 
                       ۱۱۱۹٥٥٦۹۷٥۳                     ۱۹۸۱۳٥۲۷٥۲٤                          المخزون          ياجمال              

                       
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۱۱-۳٦( 
 

 
 

 
 

۸۹۸۸۹۸٦۳٤٤ 
۱٦۰٥۷۳۰۰ 

٤٤٤٤۳۷۹۰۳۹ 
۱۰٥۷۷٤۰۹۰۰ 

۱٥۳۹۳۸٤٤۰ 

۳۳۱٤۲۲۳۹۳٤ 
٥۳٦۹۰۱٥۰        

۳۸۸٥۸٦٤۷۹۱ 
۱۳٦۳۱۹۳٤۲۹        

٥٥۰۳۰۰۰۰ 
 



 
 
 
 

 )٥شف رقم (ك                                                                                                      
 

 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
 ٦۲۰۱/ كانون األول / ۳۱كشف المدینون  كما في 

             
                                                                              ۲۰۱٦                            ۲۰۱٥        

 ـــارـــدین               دینــــار                                                                                          
 رقم الدلیل  

 ـــــــــــــــ                 ــــــــــــ                                               اسم الحساب              المحاسبي 
                                                                          

                              مدینون تجاریون               ۱٦۱      
                              ٥۷۱٦۳۰۳۳۰۹۹                   *۱۲٦۹۸٦٥۳۳۹۸۱                  عامقطاع  مدینون               ۱٦۱۱    

                                                                             
        

                        ۲٥۰۰۰۰۰                      ۲٦٥٥۰۰۰                        مدینو نشاط غیر جاري             ۱٦٥      
                               

   حسابات مدینة متنوعة             ۱٦٦       
            

     تأمینات لدى الغیر                                                  ۱٦٦۱      
  إیرادات مستحقھ             ۱٦٦۲      
 مصاریف مدفوعة مقدمــــــــــا            ۱٦٦۳      
      

                                                                    ۱۸٦۰۹۰۸۸۰۰۰                  ۸٤٦٦٦۹۰۳۲۰                  
  

                                                                                                                                                       
 سلف              ۱٦۷   

 سلف الغراض النشاط              ۱٦۷۱
                                                                                           سلف المنتسبین               ۱٦۷۲ 
 

                                                                     ۱۱۲۲۲۹٥۸٥۷                    ۹۸٦٦۹٦۳۷    
 
 

                   ٦٥۷۳۰۸۹۳۰٥٦                   ۱٤٦۷۲۰٥۷۲۸۳۸           المدینون              مجموع                       
                                                                               

 -ایضاح :
 
 

قطاع عام ) المبالغ المتحققة و المعترف بھا من قبل شركات نفط الشمال و الجنوب و میسان و الوسط عن (*) یمثل حساب (مدینون 
 تمویل الشركة فضالً عن كلفة ادامة المجمع السكني النفطي في النھروان .

 یھا . دات المستحقة مدیونیة الشركات االجنبیة عن خدمات استشاریة و فنیة المقدمة الااالیر(**) یمثل حساب 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۱۲-۳٦( 
 

۳۲٥۲۲۳۹٤۷٤ 
۱٥۳٥۲٥۱۰٥۸٦** 

٤۳۳۷۹٤۰ 

٤۰۲۷۷۷۰۹٥٤ 
٤٤۱۳٦۱٥٥۸٦ 

۲٥۳۰۳۷۸۰ 
 

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۲۲۲۹٥۸٥۷ 

 

 ــــــ       
۹۸٦٦۹٦۳۷ 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

 ) ٦كشف رقم (                                                                                                                          
 
 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ٦۲۰۱/كانون االول/ ۳۱كشف النقود   كما في 
 
 
 
 رقم الدلیل  

 ۲۰۱٥                                ۲۰۱٦                                                       اسم الحساب  المحاسبي 
  دینـــار                                 دینــار                                                                                    

  نقدیة لدى المصارف       ۱۸۳
 

       العراقي للتجارةمصرف ال    ۱۸۳۲
 مصرف الرافدین /المجمع النفطي     ۱۸۳۳
      مصرف الرافدین /العملة األجنبیة     ۱۸۳٦

                                                                                                                                                                                              
                                            

                                                                          ۲۰۹۲۷۹۲٤۰۱۱۳               ۲۱٦۳۷٦۲٥۷۹۳۰                 
                        

                                                                                            وحواالت صكوك      ۱۸٥
       ۸۹۰۰۹۲٥                         ۷٤۷۱٤۸۰                               وحواالت قید التحصیل  صكوك    ۱۸٥۱

 
 
 

                  ۲۱٦۳۸٥٥۱٦۸۳۰                  ۲۰۹۲۸٦۷۱۱٥۹۳                             مجموع النقد                             
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۱۷-۳٦( 
 

 

۱۰۹۷۲۱۳۳۷۸۹۹ 
۸۹۲۹۹٥٦٤٥۱٥ 
۱۰۲٥۸۳۳۷٦۹۹ 

۷۹۸۰۸۹٥۰۹۰٦ 
۱۲٦٤۷۰٥۰٥۷۲۹ 

۱۰۰۹٦۸۰۱۲۹٥       
 



                                                                  
 

 )۷كشف رقم (                                                                                                                                      
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
 ٦۲۰۱/ كانون األول /۳۱ات  كما في یف االحتیاطكش

 
 ۲۰۱٥                             ۲۰۱٦                                            الحساباسم           رقم الدلیل  

                                                              المحاسبي 
 دینـار                               ـارــندی                                                                                

                                                   احتیاطیات رأسمالیة          ۲۲۱  
                                      ۱/۲۰۱٥ /۱الرصید في                   

 احتیاطي توسعات                    
     احتیاطي رأس المال                 

  تسویة قیدیة                  
                                                                تسویة قیدیة                   

  الموجودات الثابتةاستبدال احتیاطي                   
 مكاسب رأسمالیة:  تضاف                   

 
 

                                                                 ۹۱۱٥۸٥۸٤۳۲٦             ۸۰٤۰۳۱٤۲٥۲۲                
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                  احتیاطي عـــــــــــام            ۲۲۲
                                                                                                                           احتیاطي عام                    

                         ۲۰۱٥/ ۱/  ۱الرصید في                      
 االضافات خالل السنة                     

 تسویة قیدیة                     
 احتیاطیات عامة اخرى                     

                      
                                                                                   

                                                                               ٤۱۱۲۱٤۲۲۰٦۷            ٤۰۹۷٦۸۲۷٤۷٦                
         متنوعة احتیاطیات           ۲۲۳  

                                                      ۲۰۱٥/  ۱/۱الرصید في                   
 اإلضافات خالل السنة                 
 ----                            تسویھ قیدیھ بحساب احتیاطي البحث -١
 والتطویرخدمات البحث احتیاطي صة % ح۷ -٢
                                                                    الخدمات االجتماعیةاحتیاطي % حصة  ٥  -٣
    تسویة قیدیة -٤
                                                        تسویة قیدیة  -٥
 تثمین مواد مخزنیــــــــــــــــة -٦
 االستثماریة الخطةدات مشتراة ضمن موجو -٧
 مواد مخزنیة مستلمة ضمن عقود الخطة االستثماریة -٨
 

 
                                                 تنـــــــــزل      

            نفقات خدمات البحث  .۱
 نفقات الخدمات االجتماعیة  .۲
 المسدد الى الوزارة  .۳
 تسدیدات المجھود الحربي  .٤

 
 

                                                              ٤۲٦٥۲۸۲۰۲۱٤۳               ۲۲٥۱٥۱۰۰۲٦٦۹                
                                                                         

                      ۳٤٦٥۳۰۹۷۲٦٦۷                 ۳۹۷٥٦۲۰۲۷۸۲۷                                     مجموع االحتیاطیات                  

 
 )۱۸-۳٦( 

 
 
 
 

۸۰٤۰۳۱٤۲٥۲۲ 
 ــــ        

۲٦۳۸٤٦۷٥٤۷ 
 ــــ         
 ــــ         

۸۰۰٤٥۷۲٥۸۸ 
۱۱۲٤۰۱٦٦۹ 

٦۷٦۷٥۳۸۷۹۹٥ 
 ـــــ

۱۷۱۸۱٦۲٦٦ 
۸۳۲۲۸٦۷٤۱٥  
۲۲٥٤۹٤٥( ) 
 ٤٥۷٥۳۲٤٥۱۹ 
(۳۳۹۹۹۸۷۲۸) 

 

 
٤۰۹۷٦۸۲۷٤۷٦ 

 
 ــــــــ         

۱٤٤٥۹٤٥۹۱ 

 
٤۹۲۷۳۹۸٤۸۹۱ 

 
 )۸۳۲۲۸٦۷٤۱٥*( 

۲٥۷۱۰۰۰۰ 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱٦۷۹۸٤۹٤۳۲٥٥ 
 

 ـــــ             
۱۰٦٦۰۳۰۲۸ 

۷٦۱٤٥۰۲۰ 
 ـــــ         

)۳۰۰٦٥۹۳( 
۲۱۸۸۲ 

٥۸٦۰٤۹٦۷۸٤۹ 
۱۰۷۹٦۳۲۳۲۷ 

 
 
 

۱٥۱۳۱۱۷٥۰۰ 
۱٦۷۹۹۱٤۹۲ 
۸٦۷۱۹٥۱۰۷ 
۱٥۰۰۰۰۰۰۰ 

 

۲۲٥۱٥۱۰۰۲٦٦۹ 
 

۱۳۱۱۷٥۰۰ 
۱۸۱۸۸۸۰۹٤۲ 
۱۲۹۹۲۰۰٦۷۳ 

 ـــــــــ      
 ـــــــــ      

٥۱٦۰ 
۲۷۲۱٥۳٥۳٦۸۸ 

۹۹۲۷۳٦۱٦۷۲ 
 
 

    
 ــــــ        

۱۰۸۳۸۹۳۷۲ 
۳٤٥۱۱٤۹۸ 

 ـــــ           



 
 

 ) ۸كشف رقم (                                                                                                                            
 وزارة النفط

 شركة عامة )شركة االستكشافات النفطیة ( 
 ٦۲۰۱/ كانون األول /۳۱كشف الدائنون  كما في 

 
 رقم الدلیل

                               ۲۰۱٥                              ۲۰۱٦                                           الحساباسم                    المحاسبي 
 ـارـدینـ                              دینـــار                                                                                         

  
 
                      ۲٥٤۱۷۲٦۳۷٤۰                    ۲۹۸٦٦۱۸٦۸٥۹     دائنو نشاط غیر جاري                                  ۲٦٥  
 

         
                     

  حسابات دائنھ متنوعة                ۲٦٦
 
                               تأمینات مستلمــــــــــــــة              ۲٦٦۱  

 ایرادات مستلمة مقدما              ۲٦٦۲  
 مصاریف مستحقــــــــــة              ۲٦٦۳  
 ـةمستحقــواجور رواتب               ۲٦٦٤  
 رواتب وأجور معــــــاده              ۲٦٦٥  
 بیع موجودات ( وزارة المالیة)ایراد               ۲٦٦۸  
 حسابات دائنة اخـــــــرى              ۲٦٦۹  

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                           

                                                                             ۱٥٤۸۰۸٤۰۳۷۱                 ۱۷۸۰۸۸٦۰٤۰۱                 
   
 

        
                                                                                                   

     رت لحساب الغیاستقطاعا             ٢٦٧  
                                  ـــــ                            ۷۷۰۲۷۸۳۷       لحساب الغیر           من المنتسبین استقطاعات           ۲٦۷۱

                             ۲۹۱٦۰۲٥                        ٥۰۱۷۲۱۸            الغیر استقطاعات من غیر المنتسبین لحساب          ۲٦۷۲ 
                                                                                 ۸۲۰٤٥۰٥                       ٥٥۲۹۱٦۰۲                             
               

                       ٤۲۷۳۷۲۳٥۷٥۹                   ٥۸٦۹۰٥۹٦۰۱٤                                 دائنو توزیع اربـــــــــاح           ۲٦۸  
 
 

                   ۸٥۹٦۸٦٥۱٥۰۲                  ۱۰٤۱۱۹٦٦۸۲۹۹                               مجموع الدائنون                             
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۱۹-۳٦( 
 
 
 
 
 
 
 
 

۷٦٥۲۷۷۸٤۰ 
٤۷٥٤۲۳٦٥ 

۲۹٤۲۸٥٥۸۷۹ 
٥۹٥۳۹۹۳۸۷ 

۷۳۲۳۰٤۰۱ 
۱۳۰٦۹۹۸٥۰ 

۱۰۹۲٥۸۳٤٦٤۹ 

٤۳۱٦۷۱٦۰٦ 
۳۰۳٤۱۷٤۱ 

٦٥٤۰۷٦٥۷٦٦ 
۲۳٥۷۷۸۲٥۱۷ 

۷۲۳۰۲۹۰۱ 
۱٤۷٤٦۸۱۰ 

۸۳٦۱۲٤۹۰٦۰ 
 



 
 
 

                                                                                                                     
 ) ۱۰كشف رقم (                                                                                                                          

 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
  ٦۲۰۱/ / كانون األول۳۱للسنة المالیة المنتھیة  في واالجور كشف الرواتب 

 
 
 

  رقم الدلیل       
                            ۲۰۱٥                                  ۲۰۱٦                                             اسم الحساب        المحاسبي      

 دینــــار                               دینــــار                                                                                   
 

          
                           الرواتب النقدیة للموظفین       ۳۱۱    
                                                   رواتــب         ۳۱۱۱        

  شھادةمخصصات         ۳۱۱۲        
 مخصصات منصب       ۳۱۱۳        
  عائلیة مخصصات       ۳۱۱٤   

 مخصصات مھنیة وفنیة        ۳۱۱٥        
 اجور اعمال اضافیة       ۳۱۱٦        
                 تعویضیةمخصصات        ۳۱۱۷        
 مكافات تشجیعیة       ۳۱۱۸        

 مخصصات اخـــــــــــرى        ۳۱۱۹       
 

                                                                               ٥٥۹٤٦٤٥۷۹۰٥                ٤۷۳۰۳۷۱۳۲٤۷                      
                                                          

 
                                                                                                                     

                       ٦۸۹٤۷٥٥۰۰۰              ٥٦٦۷۹۳٥۰۰۰                                  األجور النقدیة للعمال        ۳۱۲        
  

 المساھمة في الضمان االجتماعي للموظفین       ۳۱٤        
 
 
                      ۱۸۷٥۰۸٥۲٥۳                      ۱۸۳٦۷۳٤۷٤۱                         حصة الشركة في التقاعد       ۳۱٤۱        

                        ٤۰۰۲۱۰٥۰۰                        ۲٥۲۰۰۰۰۰۰                              التأمین على الموظفین     ۳۱٤۲        
                   ۷٥۰۰۰۰۰۰۰                              ــــ                     ضمان صحي للموظفین                      ۳۱٤۳        

 ـــــــــــــــــــــــــ                        ـــــــــــــــــــــــــــ                                                                               
 

                                                                           ۲۰۸۸۷۳٤۷٤۱                         ۳۰۲٥۲۹٥۷٥۳                      
    

       
 

                   
                   ٦۷۲۲۳۷٦٤۰۰۰                         ٦۳۷۰۳۱۲۷٦٤٥                 الرواتب واألجور        مجموع                   

                                                                            
 
 
 

 
 

)۲۳-۳٦( 
 

 
 
 
 

۱۲۳۸۹۰٥۸۸٤٤ 
٤۳۱۳۲۷۳۳۰۱ 

۱۸۱۳۹۷۲۸۳ 
۱۳٥۸۰۸۳۳۳۲ 

۷۱۱۸۱٦٤۰۸ 
۱۸۱۳۷٥۹٥۰۰ 

 ــ
۲۷۷۷٥۹۸۱۸۷۷ 

۷٤۰۳۰۸۷۳٥۹ 

۱۲٦۹۹٥۰۱۰۲۱ 
٤۳٤۳۷۳۲۱۳۳ 

۱۸۲٥۷۳۳۳۳ 
۱۳٤٥۲۷٦۹۱۷ 

۷۱٦٤۲۹۷۷۲ 
۱۷٦۹٤۸۳۲٥۰ 

۱۷٦۰۰۰۰۰ 
۲۸۷۸۹۱۷۹۹۱۰ 

۷٤۳۹۹۳٦۹۱۱ 
 



 
 
 

 ) ۱۱كشف رقم (                                                                                                                        
 

 طوزارة النف
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

  ٦۲۰۱/ كانون األول/۳۱كشف المستلزمات السلعیة للسنة المالیة المنتھیة  في 
 
  

 رقم الدلیل 
                               ۲۰۱٥                        ۲۰۱٦                                           اسم الحساب            المحاسبي

 دینـــــار                        دینـــــار                                                                               
                                 االولیةمواد الو خاماتال              ۳۲۱

                      ٤۳۳۲٥۰۰۰                   ۹۹۷۳۳۹٦٤۰                        االولیةمواد الخامات وال            ۳۲۱۲
                                                                                                                         

 الوقود والزیـــــــوت             ۳۲۲
 
 فطیـــــةمواد ن            ۳۲۲۱  

 غاز            ۳۲۲۲   
 زیوت وشحوم            ۳۲۲۳  

                                                                                                  فحم            ۳۲۲٤  
                                          

                                                                         ۲۹۲۲٦٦٤٥۰۰             ۲۱٥۱۰۳۰٤٥۰               
 
                ۳۸٦۳٤۹۳۱٤             ٤٤۳۹۳٤۳۸٦۹                             األدوات االحتیاطیة              ۳۲۳  
 المتنوعــــــــــــــــات            ۳۲٥  
   
 اللوازم والمھمات            ۳۲٥۱ 
 قرطاسیة           ۳۲٥۲ 
 الكتب التعلیمیــة           ۳۲٥۳ 

                                                                                         
                                                                        ۱۸٤٦۳٥۲۲۳۳             ۳۸۸٦۸٥۲٥۱۷                

   تجھیزات العاملین             ۳۲٦ 
 

 كســــــــــــــاوى           ۳۲٦۱
 مواد غذائیة           ۳۲٦۲
 مواد طبیـــــــــة           ۳۲٦۳

 
                                                                        ۱۸۷۷۲٥۰٦۰٥             ۱۸٦۰۱٥۰۱۲۳               

                                                                                                               
 المیاه والكھرباء                ۳۲۷ 

              
 المیاه           ۳۲۷۱
 كھربــــــــاء           ۳۲۷۲

                                                                                                    
                                                                          ۷۷۰٦۹۰۳۲٦             ۸۱۷۲۷۲۳۷٥                 

 ـــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــ                                                                          
          
                 ۹۱٤٤۹۷۹۷۷۹              ۱۲۸٥۳٦٤۱۱۷۳             مجموع المستلزمات السلعیة                         

                                                                    
 
 

)۲٤-۳٦( 
 
 
 

 

۲٥۷٤٦۳۹۰۰۰ 
٥٦۷۹۱۲۰۰ 

۲۷٦٥۳۸۸۰۰ 
۱٤٦۹٥٥۰۰ 

۱۹۰٥۷۱۳۸٥۰ 
۲۹٥۸۷۰۰۰ 

۲۱۰۳۷۳۳٥۰ 
٥۳٥٦۲٥۰ 

 

۱۸۰۱٦٦٦۳۰٥ 
٤٤٦٤۰۹۲۸ 

٤٥۰۰۰ 

۳۸۷۰٦۲٦٥۱۷ 
۱٥۸۸٤٥۰۰ 

۳٤۱٥۰۰ 
 

۸۷٦۸۳٤۸۸ 
۱۷۲۷۳۹٤۷٥۳ 

٦۲۱۷۲۳٦٤ 

۱۰۰۲۷۸۲٦۹ 
۱۷۰٤۱۳٤۳۲۹ 

٥٥۷۳۷٥۲٥ 
 

۳۳٤۱۷۳٦٥۰ 
٤۳٦٥۱٦٦۷٦ 

۳۱۱۳٥۲٤۲٥ 
٥۰٥۹۱۹۹٥۰ 

 



  
 ) ۱۲كشف رقم (                                                                                                                       

 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
 ٦۲۰۱/ كانون األول /۳۱لزمات الخدمیة  للسنة المالیة المنتھیة  في كشف المست

 
 

 رقم الدلیل 
                       ۲۰۱٥                        ۲۰۱٦                                                   اسم الحساب     المحاسبي

                               ارـــدینــ                       ـار ــدینــ                                                                                
  خدمات الصیانة           ۳۳۱

                                              
 ت وطرقأنشمصیانھ مباني و         ۳۳۱۲
 صیانة االت ومعدات          ۳۳۱۳
 صیانة وسائط نقل وانتقال         ۳۳۱٤
 صیانة عدد وقوالب         ۳۳۱٥
 صیانة اثاث وأجھزة مكاتب          ۳۳۱٦

             
                   ٤۳۷۲۸۳٥٥۰              ۷٦۳۷٥۸٥۲۲                             مجموع خدمات صیانة                       

        
 دعایة وطبع وضیافة           ۳۳۳

                                                             
 دعایة واعالن           ۳۳۳۱
 طبع ونشر          ۳۳۳۲
 ضیافة          ۳۳۳۳
 معارض          ۳۳۳٤
 احتفاالت                                                                      ۳۳۳٥

 
                                                                              ۸۹٤۸۱٤۹۷               ٦٥٤۱۷۳۰٤                  
               

                           نقل وایفاد واتصاالت           ۳۳٤
                                                 نقل العاملین         ۳۳٤۱
 نقل السلع والبضائع         ۳۳٤۲

 السفر واإلیفاد          ۳۳٤۳       
                                          التدریبالسفر واالیفاد الغراض        ۳۳٤۳۱

  والدراسة                                      
  غراض النشاطالسفر واإلیفاد إل      ۳۳٤۳۲        

 اتصاالت عامة        ۳۳٤٤        
                                                                                                                                                                                                                                        

     
                                                                            ۲۸۲٤۸۸۲۸۹۲            ۳٥۰٥٥٥٦۸۷٤                 

                                            
   استئجار موجودات ثابتة           ۳۳٥  

 ستئجار مباني ا            ۳۳٥۲
                                استئجار آالت ومعدات           ۳۳٥۳         
 نقل وانتقال طاستئجار وسائ         ۳۳٥٤         

                          
                              

                                                                          ۱۸۷۰٦۲۱۲٥                ۲۹۲۰۳۷٥۰۰               
            ٤۳۰۰۲۹٥۲۲۸              ۳۸٦٥۱۸٥۰۳٦       بلھ                                 مجموع ماق  

 
 
 

)۲٥-۳٦( 
 
 
 

۱۱۹۳۱۸٤۰۰ 
۲۳۰۱۷٦٥۰۰ 
۳٤٥۷۳٤۲٤۸ 

٦۰٤۹۷٥۰ 
٦۲٤۷۹٦۲٤ 

۱۱٤۲۳۰۰۰ 
۱۱۷۹۸٦٤٥۲ 
۲٦۸۲۷٦٥۹۸ 

٥٦۰۹۲٥۰ 
۳۳۹۸۸۲٥۰ 

 

۸۰٦٥۹۹۷ 
۱۰٦۳۹٥۰۰ 
۱۹۳۲۷٥۰۰ 
۲۷۷۲۹٥۰۰ 
۲۳۷۱۹۰۰۰ 

۱۲۰۹۷٥٥٤ 
۱٦۷۹۲۰۰۰ 
۲۹۱٤۸٥۰۰ 

٥۱۲۸۲٥۰ 
۲۲٥۱۰۰۰ 

 

 ۱۷۰۹٥۹۳۰۱٥ 
۳۹۸۰۹۰۰۰ 

 
۱۷۱۸۰۱۲۰٥ 

 
۲۰۰۱٥٤۲۰۰ 
۷۰۳٥۲٥٤۷۲ 

 

۲۳۱٥٦٤۹۸٦٥ 
۹۷٤۸۰۰۰۰ 

 
۲۳۹۰٥۰۱۷۲ 

 
۲٤۷۳٤۷۱۳۲ 
٦۰٦۰۲۹۷۰٥ 

      
 

۱٥۷٥۰۰ 
۳۹۰٦۹٦۲٥ 

۱٤۷۸۳٥۰۰۰ 

 ــــ
۳٥٤٦۷٥۰۰ 

۲٥٦٥۷۰۰۰۰ 
 



 
 
 

 )۲۱تابع كشف رقم (                                                                                                
 

 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
 ٦۲۰۱/ كانون األول /۳۱تابع  كشف المستلزمات الخدمیة  للسنة المالیة المنتھیة  في 

 
 
 

 رقم الدلیل       
                            ۲۰۱٥                            ۲۰۱٦                            اسم الحساب                 المحاسبي       

 دینـــــار                          دینــــــار                                                                             
  

                 ٤۳۰۰۲۹٥۲۲۸                   ۳۸٦٥۱۸٥۰۳٦           المجموع مابعده                               
 

           مصروفات خدمیة متنوعة            ۳۳٦        
 

 اشتراكات وانتماءات          ۳۳٦۱       
 أقساط تأمیـــــــــــــــن           ۳۳٦۲       

 مكافآت لغیر العاملین           ۳۳٦۳       
 خدمات قانونیة          ۳۳٦٥       

 خدمات مصرفیــــــــــة          ۳۳٦٦       
 تدریب وتأھیـــــــــــــل          ۳۳٦۷
                                                                                 مصروفات خدمیة أخرى          ۳۳٦۹

                                                                                                                        
                                                                                                              

                                                                         ٥۸۹۸۰۹٥۱٦٦                 ٦۸٥۱۳۱۰٤                  
                                                               

 
                ٤۹٦۸۸۰۸۳۳۲               ٤٤٥٤۹۹٤٥٥۲           دمیة   مجموع المستلزمات الخ                        

     
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۲٦-۳٦( 
 
 
 
 

٥٥۱۸٥۰۰ 
۱۰۰۰۷٥٥٥۰ 

٥۱۸۸٥۰۰۰ 
۱٤٥٥۰۰۰ 

۸۰٦۲۹٦٤۰ 
۱٥٥۷٥۰۰۰ 

۳۳٤٦۷۰۸۲٦ 
 

٤٤۱٤۱٥۰ 
۱۱۷۹۲۰۲۲٥ 

۸۳۰۳۲۱٦۷ 
٤۰۳۱۰۰۰ 

۹٥٥۹٤۳٤۹ 
۱۷۲٦۹۷۰۰ 

۳٤٦۲٥۱٥۱۳ 
 
 
 
 



 
 

 ) ۱۳كشف رقم (                                                                                                                              
 

 وزارة النفط
 فطیة ( شركة عامة )شركة االستكشافات الن

 ٦۲۰۱/ كانون األول /۳۱كشف بحسابات االستخدمات االخرى  للسنة المالیة المنتھیة  في 
 
 

                                                                                                   ۲۰۱٦                        ۲۰۱٥   
 ردینـــا                        دینــــار                                                                                         

 رقم الدلیل
 اسم الحساب    المحاسبي 

                                                                                                               
     المصروفات التحویلیة            ۳۸

                  ۸۰۱۸۸۹۱٦۹                ٦٦٤۹۲۱۲۱٦                         المساھمة في نفقات الوحدات            ۳۸۲
  أوالتابعة الرئیسة االقتصادیة            

 
     مصروفات تحویلیة متنوعة          ۳۸۳

                                      
                                                                   تبرعات للغیر                                                   ۳۸۳۱
 تعویضات وغرامات         ۳۸۳۲
                                                                                                                                                                         دیون مشطوبــــــة         ۳۸۳۳
                    نفقات خدمات خاصة        ۳۸۳٤

 
                                                                               ۱۰۸۰۰۰۰                  ۲۸۷۷۷۸۲۸                   

 
                     ٥۰۷۲٥۰۰               ۲٥۰٦٦۷٥۰                                            الضرائب والرسوم         ۳۸٤

 
                           

                ٤۹۱۳٥۰۰۰۰              ٦۲۳۹۰۷٥٥۰                                             ات ـــــــــعانإ           ۳۸٥
                                                                              ٦۲۳۹۰۷٥٥۰              ٤۹۱۳٥۰۰۰۰               
         
  
 

              ۱۳۲۷۰۸۹٤۹۷               ۱۳۱٤۹۷٥٥۱٦                مجموع المصروفات التحویلیة                        
                                                                   

 
 

 
 

                      المصروفات األخرى            ۳۹
         مصروفات سنوات سابقة           ۳۹۱
                                                                                                     لعرضیةالمصروفات ا          ۳۹۲

 
                                                                                                 

             ۳٦۸۱۲۸٥٤۲۷             ۱٤۹۳۱۳٥۰٦۰                               مجموع المصروفات االخرى                
                                             

      
 
 
 

  
                                                                                                           

 
)۲۷-۳٦( 

 
 
 
 
 

 ــــ
 ــــ
 ــــ

۱۰۸۰۰۰۰ 

۳۲۸۹٥۰۰ 
۱۰۰۰۰۰۰۰ 
۱٤٤۰۸۳۲۸ 

۱۰۸۰۰۰۰ 
 

۱٤۹۳۱۰٤٦۳۷ 
     ۳۰٤۲۳ 

۳٦۸۱۰۳۲۸۲٤ 
۲٥۲٦۰۳ 

 



 
 
 
 

 ) ۱٤كشف رقم (                                                                                                                                
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ٦۲۰۱/ كانون األول /۳۱كشف ایرادات النشاط الجاري  للسنة المالیة المنتھیة  في 
 

 رقم الدلیل
                              ۲۰۱٥                                  ۲۰۱٦                                            اسم الحساب    المحاسبي 

  دینـــــار                                 دینـــــار                                                                          
 
 

 أیراد النشاط السلعي      ٤۱
 إیرادات النشاط الخدمي      ٤۳

 
 

                   ۱۲۹۳٤۹٥۳۳۳۲۷             ۱٥۹۳۸۲۱۰٦۲٤٤                         مجموع إیرادات النشاط           
                                                            

 
 
 

                                                                                              
 ) ۱٥كشف رقم (                                                                                                                         

 
 

 ٦۲۰۱/ كانون األول /۳۱للسنة المالیة المنتھیة  في   األخرى االیراداتكشف 
 

 
 رقم الدلیل 
                            ۲۰۱٥                                  ۲۰۱٦                                                    اسم الحساب    المحاسبي

 ارــدین                                   دینــار                                                                                  
 الفوائد وایجارات االراضي        ٤٦

                                                         جارات األراضي  إی       ٤٦۲
    

                                     ۳۱٥۹٥۸٦                                     ۱۹۷٦۰٤٤                       راضيمجموع الفوائد وایجارات اال             
 

                                                                        اإلیرادات التحویلیة        ٤۸
 ـــــ                                                                                             ایرادات تحویلیة   ٤۸۱۱
 ۰۱۲٤٥۸۲۳٦                    تعویضات وغرامات    ٤۸۳۲

 
             
                            ۳۷۱٥۲٥۱۱۸                                ۳٤۲٥۰۰۰۰                           مجموع االیرادات التحویلیة                

 
           اإلیرادات األخرى         ٤۹
                         

 
 إیرادات سنوات سابقة  ٤۹۱
 ـــةــإیرادات عرضیـــــ  ٤۹۲

 
                                                                                                

                              ٦۳۱۹۰۳٦٥۳                           ۲۱۹۳۱۹۷۳٥۱                           اإلیرادات األخرى       مجموع           
                                                                                 
 

)۲۸-۳٦( 
 
 

۱۱٥۳۱۲٤٥٥۳٥۲ 
٤٤۰٦۹٦٥۰۸۹۲ 

 ـــــ
۱۲۹۳٤۹٥۳۳۳۲۷ 

 

۲۰۷۱۷۸٤٦۲۰ 
۱۲۱٤۱۲۷۳۱ 

٥۷۲۷۳۳۲٦۹ 
٥۹۱۷۰۳۸٤ 

 

  
۱۰٥٦۸۳۹ 

 

۱۹۷٦۰٤٤ ۳۱٥۹٥۸٦ 
 

 ـــ      
۳٤۲٥۰۰۰۰ 

۱۰٥٦۸۳۹ 
۳۷۰٤٦۸۲۷۹ 

 



 
 
 

 
 في الربح المحاسبي صاكشف توزیع 

 
 
 

 التفاصیــــــــــــــــــل   المبلــــغ / دینـــــار     
 

۲٦۲٤٦٤۷۸۲٤۳ 
۲٥۹۸٤۰۱۳٤٦۰ 

۱۲۱٤۱۲۷۳۱ 

 صافي الربح المحاسبي
 * للتوزیع فائضالالربح 

 ٤۹۲یطرح االیرادات العرضیة حـ /
 

۲٥۸٦۲٦۰۰۷۲۹ 
 

 

 ۸٥۳٤٦٥۸۲٤۱ 
۱۱٦۹۲۸۰٦۰٥۷ 

۱۸۱۸۸۸۰۹٤۲ 
۱۲۹۹۲۰۰٦۷۳ 

۲٦۲٤٦٤۷۸۳ 
۲٦۳۸٤٦۷٥٤۷ 

 % حصة المنتسبین        ۳۳
 % حصة وزارة المالیة٤٥

 خدمات البحث والتطویراحتیاطي % حصة ۷
 الخدمات االجتماعیةاحتیاطي % حصة  ٥
 حصة احتیاطي الحمایة االجتماعیة %  ۱

   المتبقي ألحتیاطي رأس المال
 

  نشاط الجاري للشركة والبالغــــــــــــــة% من كلفة ال۳۰اقل منع ـــــــ* ان الربح الفائض للتوزی
 وستھ و خمسونخمسمائة ملیار و  اثنان و ثالثونمائة )  دینارا ٦٥۰/۱۳۲٥٥٦۹٤۰۸۲۰(  

ً  ستمائة و خمسونو  دینار ثمانمائة و عشرون  و الف تسعمائة و اربعونملیون و   فقط .   فلسا
 
 
 
 
 
 
 

)۳۳-۳٦( 
 
 
 
 
 
 



 
 وزارة النفط

 ات النفطیةشركة االستكشاف
 تحلیل حساب االیرادات التحویلیة واالخرى

 ٤۹/ ٤۸حـ 
 ۲۰۱٦/ كانون االول /۳۱في  للسنة المالیة المنتھیة

 
 المبلغ التفاصیل 

 دینار
 المالحظات

 
 ایرادات تعویضات وغرامات

 
۳٤۲٥۰۰۰۰ 

 
 ال تخص النشاط

  
 

 ایرادات عرضیة
 ایرادات سنوات سابقة

 

 
۱۲۱٤۱۲۷۳۱ 
۲۰۷۱۷۸٤٦۲۰ 

 
 ال تخص النشاط
 تخص النشاط

ف�ي  للسنة المالی�ة المنتھی�ةالرصید 
۳۱/۱۲/۲۰۱٦ 

 

۲۲۲۷٤٤۷۳٥۱  

 

  ------------------------------------------------------ 
 

 تحلیل حساب المصاریف التحویلیة
 ۳۸حـ / 

 ۲۰۱٦/ كانون االول /۳۱في  للسنة المالیة المنتھیة
 

 المبلغ التفاصیل 
 دینار

 الحظاتالم

 
 اعانات المنتسبین

 
٦۲٤۹۸۷٥٥۰ 

 
 الجاري تخص النشاط  

 
 ورسوم تعویضات وغرامات

 
۲٥۰٦٦۷٥۰ 

 

 
 ھدایا وتبرعات للغیر

 

 
 ـــــــــ

   
 

 الجاري ال تخص النشاط
 

 دیون مشطوبة
 

 
 ــــــــــ

 

في  للسنة المالیة المنتھیةالرصید 
۳۱/۱۲/۲۰۱٦ 

 

٦٥۰۰٥٤۳۰۰  

 
 

)۳٤-۳٦( 
 
 



 
 

 أ۱۹ف رقم كش
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ش . ع
 تحلیل حساب ایرادات سنوات سابقة                                                    

 ٤۹۱۱۱۱       حـــ /                                                              
 ۲۰۱٦/كانون االول/۳۱كما في 

 
 لمبلغا التفاصیل

 
 المالحظات

 دینار فلس
 

 ۲۰۱٥تخص عام / ایراد ایجار دور القریھ النفطیة
 
 

  ۷۱۸۳٥٥٦۰ ــــ

 ۲۰۱٥مفصولین السیاسین عام /تخص ال فروقات
 

  ۱۲٦۲٥٦٥۲۸ ـــــ

 تاھیل قاطع الوكالء المستلم زیادة عن
 

  ٤٤٥۰۰۰۰ ـــــ

 مؤتمر علمي المستلم زیادة عن
 

  ۲٤۳۱۱۱۰ ـــــ   

 ) دور سكنیة للكادر المتقدم۱۰لمستلم زیادة عن بناء (ا
 

  ٥۳۸٥۰۰۰۰۰ ـــــ   

 ۲۰۱٥اجور اعالن تخص عام / ایراد
 

  ۱۸۱۸۲ ـــــ   

 موقوفة  مستوفیة للمدة القانونیةشیكات ایراد مبالغ 
 

  ۱۷۲۸۱۲ ـــــ

 ۲۰۱٥فروقات تسویة حسابات مخزنیة لعام 
 

  ٥٦۹۸۳٥۰ ـــــ

نا الجاري لدى المصرف العراقي قیمة رصید حساب
 للتجارة بما یعادلھ بالدوالر

  ۱۱۰٤۰۰۷۲۹۰ ـــــ

قیمة حسابنا الجاري لدى مصرف الرافدین بالعملة 
 االجنبیة/ تغییر سعر الصرف

 

  ۱۳۸٥٤۹٥۸۹ ـــــ   

 المستلم زیادة عن  تمویل المكتب االستشاري
 

  ۲٥۷٦٦۳٥۸ ـــــ  

 مدة القانونیةتامینات اولیة مستوفیة لل  
 

  ٥٦۹۲۲۸۸ ـــــ  

 ۲۰۱٥المتبقي من ایراد الطبابة واجور النقل لسنة 
 

  ۲٥٦۰۲٥۰۰ ـــــ  

المتبقي من اجور تنظیف بنایة المجمع النفطي لسنة 
۲۰۱٥ 

 

  ۲۲۸۰٤۰٥۳ ـــــ  

 ۲۰۱٦/ ۱۲/ ۳۱الرصید كما في 
 

  ۲۰۷۱۷۸٤٦۲۰ ـــــ 

 
 

 
 
 
 

 )۳٥-۳۷( 
 
 
 
 



 
 
 
 

 وزارة النفط                                                          
 شركة االستكشافات النفطیة ش . ع

 تحلیل حساب مصاریف سنوات سابقة 
۳۹۱۱۱۱ 

 ۲۰۱٦/ كانون االول / ۳۱كما في 
 المبلغ التفاصیل

 
 المالحظات

 دینار فلس 
 

 
رواتب واجور وساعات اضافیة  ومخصصات 

 ۲۰۱٥وایفاد تخص / وحوافز ومكافات وتكافل
 
 

 
    _ 

 
۷۷۹۲۹٥۹۳۳ 

 

 
 ۲۰۱٥مصاریف خدمیة وسلعیة تخص / 

 

 
                   _ 

 
٤۹۳٤٥٤٤۸۹ 

 
 

 
 ۲۰۱٥مساھمات وتسدیدات تخص /

 

 
    _ 

 
۲۲۰۳٥٤۲۱٥ 

 

 
 ۳۱/۱۲/۲۰۱٦الرصید كما في  

 
 

 
    _ 

 
۱٤۹۳۱۰٤٦۳۷ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
       

 
 
   
 
 
 
 

)۳٦-۳٦( 
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