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 شركة االستكشافـات النفطية
                                                       

 ) شركة عامة   (
       
      

 البيانات والحسابات الختاميـــة
 للسنة المالية المنتهية

 
 ٣١/١٢/٢٠١٧في  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 النفط ةوزار
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۷۲۰۱االول /  كانون /۳۱لبیانات المالیة للسنة المنتھیة في ا
 

 رقم الصفحة                                                                        المحتویات
                                                        دیوان الرقابة المالیة االتحادي            تقریر -
                              ۱                                                                                           المیزانیة العامة -
   ۲                                             حساب االنتاج والمتاجرة واالرباح والخسائر والتوزیع -
  ۳                                                                                   كشف العملیات الجاریة -
 ٥-٤                                                                                  كشف التدفق النقدي     -
 ٦           كشف الموازنة االستثماریة  -
                                                                        ۷      كشف 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                                                                     اجمالي باالرصدة الموقوفة المدینة -    
      ۱٥-۱٤                                             كشف تحلیل االرصدة المدینة (على مستوى كل حساب) -    
    ۱٦                                                                                                      النقود  -٦
 ۱۷                                                                                                 االحتیاطیات -۷
   ۱۸                                                                                                    الدائنون  -۸

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

    ۲۲                                                                                       الرواتب واالجــور  -۱۰
    ۲۳                                                                                     المستلزمات السلعیة  -۱۱
  ۲٥-۲٤                                                                              ات الخدمیةالمستلزم  -۱۲
 ۲٦                                                                                    االستخدامات االخرى  -۱۳
        ۲۷                                                                                    ایراد النشاط الجاري  -۱٤
 ۲۷                                                                                        االیرادات األخرى  -۱٥
  ۲۸                                                                توزیع االستخدامات على مراكز الكلف  -۱٦
    ۲۹                                                                                 المزایا العینیة            -۱۷
    ۳۰                                              االستثماریةالمبالغ المصروفة على مشاریع الموازنة   -۱۸

 
        ۳۱                                                                      توزیع حساب الربح المحاسبي   -
       ۳۲                                               الیرادات التحویلیة واالخرى والمصاریف التحویلیةا   

       ۳۳                                                                                ایرادات سنوات سابقة              
       ۳٤                                                                              مصاریف سنوات سابقة              

 تقریر االدارة              
 
 

 
 

 دیوان الرقابة المالیة االتحادي                                                                              
 

 دائرة تدقیق النشاط الصناعي                                                                                
 
 
 
 



 
 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۷۲۰۱/كانون األول / ۳۱العامة كما في  المیزانیة
                                                                                            ۲۰۱۷                               ۲۰۱٦     

 دینار                          دینار                                                                     رقم الدلیلم       ـــــــــــرق
                                                 اسم الحساب  لمحاسبيا      الكشــــــف 

 ـوداتالموجـــ         ١                  
 الموجودات الثابتة                    

                                                                                                                           
                         ( بالقیمة الدفتریة)  تةالموجودات الثاب      ۱۱            ۱    

                        جلة    ؤالنفقات االیرادیة الم      ۱۱۸          ۲    
 مشروعات تحت التنفیذ                                                                 ۱۲            ۳    
 

 ۱۱۷۰٤۱۲۸۸۳۳۸                ۲۸۸۷۱۹۲٥۸٦۹                              مجموع الموجودات الثابتة                                   
 

  الموجودات المتداولــــــة                                  
                  المخزون ( بالكلفـــــــــــــة )       ۱۳            ٤    

   اعتمادات مستندیھ لشراء مواد      ۱۳۸          ٤     
 المدینـــــــــــــــــــــــــــون       ۱٦            ٥    

 ـــودقــــــــــــــــــــــــــــالن       ۱۸            ٦    
                                     

 ٥۳۱۳۸٦۷۸۳۱۲۷                 ٦۹۷۰۳۰٤۱٤۷۸٦                      مجموع الموجودات المتداولة                             
        ----------------------- ----------------------- 
  ٦٤۸٤۲۸۰۷۱٤٦٥                 ۷۸٥۷٤۹٦۷۳٤۷۸                   مجموع الموجـــــــودات                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                      
                                             

 ۱۰۰٤٥۲٥۲۹۸                       ٤۸۷۰۲۸٥٤۸                                     ت المتقابلةالحسابا         ۱۹                    
 لمصادر التمویــــــــ     ۲

    =========== 
 األجلمصادر التمویل طویلة                              
  رأس المـــــــــــــــــــــــــــــــال        ۲۱               

    ا تاالحتیاطیـــــــــــــــــــــــــ        ۲۲           ۷    
                   مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا        ۲۳                 

                                                                                                             
 ٤۹٥٥۳۹۹۹۱۹٤۸               ٥٦۹۱۸۷۱٦٦۷٦۱                  لاألجمصادر التمویل طویلة  مجموع                                   

 مصادر التمویل قصیرة اآلجل                             
 
 الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــون       ۲٦          ۸     
 

   
 ۷۲۱٦٥٦۲٥۰٦۷۱                التمویل قصیرة اآلجل مصادر مجموع                                 

                                     
 ٦٤۸٤۲۸۰۷۱٤٦٥               ۸۷۸٥۷٤۹٦۷۳٤۷                            مجموع مصادر التمویل                                      

                            
               

                 ۱۰۰٤٥۲٥۲۹۸                    ٤۸۷۰۲۸٥٤۸                                   الحسابات المتقابلة         ۲۹                 
        

 ۱۸٦۰٦٦٦۱۱۰٦٤۸              ۱۸۷٤۰٦٦۹۸۹۸۲٥              تثماریة      ارصدة الموازنة االس         
            

                
 المدیر العام                                                                                   قسم المالیة مدیر                  

 
           )۱-۳٤( 
 

 
 

۸۳۹٦۳۱۳٤ 
٥٦۹۱۰۲۳۳۳۹۸۳ 

۸٦۹٦٤٤ 

٨٣٩٦٣١٣٤ 
٤٩٥٤٥٦٠٢٨٨١٤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۱٦٥٦۲٥۰٦۷۱۷   ۱٥۲۸۸۸۰۷۹٥۱۷                                                        
 

۳۲٤٦۷۷۸۹۷۹۳ 
۷٤۲٦٥٤٦۷۷۹ 

۳۹٥۰۳۰۸۲۹۲۸۲ 
۲٦۲۱۰٥۲٤۸۹۳۲ 

۳۱۷۹۳۱۳٥۱۲٦ 
۳۹٦۳۲۷٤۲۱۱ 

۲۸٥۱۱۳۰٦٦٥۸۹ 
۲۱۰٥۱۷۳۰۷۲۰۱ 

۱۱٦۱۹۲۰۰۱۰٦۳ 
۱۱۸٤٥۹۷۷٥ 
۷۳۰۸۲۷٥۰۰ 

 

۸۷۸۰۰۷۰۰۲۱۷ 
۱٤۷۱٤۰٤۷٥ 
۷۷۱٤۱۸۰۰۰ 

۱٥۲۸۸۸۰۷۹٥۱۷                                                        
 



 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
 والخسائر والتوزیع للسنة المالیة المنتھیة  ب االنتاج والمتاجرة واالرباححسا

 ۷۲۰۱/كانون االول/۳۱في 
 

 ۲۰۱٦                          ۲۰۱۷                      رقم الدلیل                                            مـــــرق
   دینـــار                           دینـــار                                              اسم الحساب المحاسبي     الكشف

  
             ۲۰۱٦۰۳٦۹۹٤۰۲  ۲۱٦۷۷٤۰۱٤۳۳٤                            ایراد النشاط الجاري  ٤٥-٤۱         ۱٤

 نزل كلفة النشاط الجاريی                         
 

 كلفة االنتاج                                                                                                     ٥         ۱٦
 كلفة الخدمات االنتاجیة          ٦         ۱٦

 
 ۳۱٤٦۰٤۰۳۸۳۲٥             ۱٦۳٦۲۰۰٤۲۰۹۸                   شاط الجاريكلفة النصافي                          

                                ٥٥٥٦۳۳۱٦۱٤۹               ٥۳۱٥۳۹۷۲۲۳٦                       نتاج والمتاجرةفائض اال                         
                                                      ۱۹۷٦۰٤٤                           _____           فوائد وایجار أراضي زراعیة: یضاف     ٤٦             ۱٥

  
                                   ۱٥٤۱۰۲٥٤۹۸۳             ۱۸۲۷٦۰۱۲٦٥۹    ویلیة موالت  كلفة الخدمات االداریة : ینزل      ۸              ۱٦

                                    ٤۰۱٥٥۰۳۷۲۱۰            ۳٤۸۷۷۹٥۹٥۷۷                          فائض العملیات الجاریة                          
 
 
 االیرادات التحویلیة واالخرى :تضاف                       
 

 االیرادات التحویلیة                                                                   ٤۸           ۱٤
 یرادات االخرىاال     ٤۹           ۱٤

                                                                                                       
 ۲۲۲٥۹٦۱٦۱۳                    ۱۸۰۷۱۸۲۲۳٥  مجموع االیرادات التحویلیة واالخرى                             

 
 مصروفات التحویلیة واالخرىال  :تنزل                        

 
 المصروفات التحویلیة                                                                     ۳۸          ۱۳
 المصروفات االخرى              ۳۹          ۱۳

 
 ۲٥۰۸۲۹۳۹۰۳                    ٥۰۸۳٥۱۳۱۱۹     مجموع المصروفات التحویلیة واالخرى                        
 ۳۹۸۷۲۷۰٤۹۲۰                 ۳۱٦۰۱٦۲۸٦۹۳                                          الفائض                       

                                                                                          
 

 التوزیعات نسب : ائض موزع كما یلي الف                      
 وفقا لالحكام والتشریعات النافذة                         

                       
  

                             الخزینةالعامة)(%  حصة وزارة المالیة٤٥                      
 %  حصة المنتسبین۳۳                      

 %  حصة البحث والتطویر ۷                       
 %  حصة الخدمات االجتماعیة ٥                       

 % حصة صندوق الحمایة االجتماعیة ۱ 
 المتبقي الحتیاطي رأس المال                                

 
 

                                                                           ۳۱٦۰۱٦۲۸٦۹۳                 ۳۹۸۷۲۷۰٤۹۲۰   
                                      

 
     )۲-۳٤( 
 
 
 

 وزارة النفط                                                                   

 
۱٤٥۹٥٤۹۷٦۹۳۸ 

۱۷٦٦٥۰٦٥۱٦۰ 

 
۱۲۹۷۸۳۹۱۲٥۳۰ 

۱٦۲٥٦٤۷۰۷۲۳ 
 
 
 

۷۹۲۳۸۷٥۲ 
۱۷۲۷۹٤۳٤۸۳ 

٣٤٢٥٠٠٠٠ 
٢١٩١٧١١٦١٣ 

 

۱۳٥٥٤۳۹۹٤٦ 
۳۷۲۸۰۷۳۱۷۳ 

١٠١٥١٨٩٢٦٦ 
١٤٩٣١٠٤٦٣٧ 

۱٤۲۲۰۷۳۲۹۱۲ 
۱۰۲۹٦۹۷۹۷٥٦ 

۲۲۱۲۱۱٤۰۰۸ 
۱٥۸۰۰۸۱٤۳٥ 

۳۱٦۰۱٦۲۸۷ 
۲۹۷٥۷۰٤۲۹٥ 

      

۱۷۹٤۲۷۱۷۲۱٤ 
۱۳۲۹۷٦٤۷۱۳۱ 

۲۷۹۱۰۸۹۳٤٥ 
۱۹۹۳٦۳٥۲٤٦ 

۳۹۸۷۲۷۰٤۹ 
۳٤٤۸۸۸۸۹۳٥  

 
 



 ) شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة  
 ۷۲۰۱/كانون االول/۳۱المنتھیة  في  كشف العملیات الجاریة للسنة المالیة  

 
 
 

 رقم الدلیل        رقم الكشف
    اسم الحساب   المحاسبي                     

                                                                                                                    ۲۰۱۷                           ۲۰۱٦ 
 ارـدین                            ار ـدین                                                                                                                    

 
 الجاریة اإلیرادات                                   

 النشاط الجاريایرادات     ٤٥ -٤۱               ۱٤
  الدائنة وائدایجارات االراضي والف    ٤٦                     ۱٥

 
                                                                         ۲۱٦۷۷٤۰۱٤۳۳٤          ۲۰۱٦۰٥٦۷٥٤٤٦              
  

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

 االندثارات        ۳۷                 ۱  
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                  ۷٥۷۱۸۱۸۹٦۰٥٤            ۱٦۱٤٥۰٦۳۸۲۳٦             
    
 

          ٤۰۱٥٥۰۳۷۲۱۰               ۳٤۸۷۷۹٥۹٥۷۷                                           فائض العملیات الجاریة (النشاط التشغیلي)        
                    
 

 االخرىو االیرادات التحویلیة تضاف :                              
 

 التحویلیة یراداتاإل         ٤۸              ۱٥
 األخرى اإلیرادات         ٤۹              ۱٥

 
                                                                                               ۱۸۰۷۱۸۲۲۳٥               ۲۲۲٥۹٦۱٦۱۳                 

 
                                                                                                                                              

 
 التحویلیة واالخرىمصروفات التنزل        

 
 المصروفات التحویلیة    ۳۸               ۱۳
 المصروفات االخرى    ۳۹               ۱۳

 
                                                                                               ٥۰۸۳٥۱۳۱۱۹              ۲٥۰۸۲۹۳۹۰۳                                

                                                                                                             
 

         ۳۹۸۷۲۷۰٤۹۲۰               ۳۱٦۰۱٦۲۸٦۹۳                                          القابل للتوزیع فائض ال                          
 ) نشاط االجمالي( ال                          

                                                                                                                                   
                                                      

 
 
 
 

)۳ -۳٤( 
 
 
 
 
 
 

٦٤۰۰۱٦۳٤٦۹٥ 
۱۲۸٥۳٦٤۱۱۷۳ 

٤٤٥۷۱۳۸۱۳۲ 
۸۰۱۳۸۲۲٤۲۳٦ 

 

٦۸۷٤٦۰۱۲۰۲٤ 
۱۱٤۹۷۹٦۸۷۷٥ 

۷۸۱۲۱۲۳٤٦۷ 
۹۳۸۳۹۹٥۰٤۹۱ 

۷۹۲۳۸۷٥۲ 
۱۷۲۷۹٤۳٤۸۳ 

۳٤۲٥۰۰۰۰ 
۲۱۹۱۷۱۱٦۱۳ 

 

۱۳٥٥٤۳۹۹٤٦ 
۳۷۲۸۰۷۳۱۷۳ 

۱۰۱٥۱۸۹۲٦٦ 
۱٤۹۳۱۰٤٦۳۷ 

 

۲۱٦۷۷٤۰۱٤۳۳٤ 
 ــــــــ        

۲۰۱٦۰۳٦۹۹٤۰۲ 
۱۹۷٦۰٤٤ 

 



 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
   ۷۲۰۱/كانون األول / ۳۱وفق الطریقة المباشرة كما في  النقدي كشف التدفق

 
                                

                                                                                              التشغیلیةاالنشطة  التدفقات النقدیة في             اوال : 
 ـــارـــــــــــــدین            دینــــــــــــــار             دینـــــــــــــار                                                                             

 النقد المستلم من :                     
 

            ۲۷٦۰۸۹٥۷٦٦۸                ٤۳حـ/ إیرادات النشاط الجاري      ٤٤ -٤۱        
         ۳۰۲۱٤٦۰۹              )٤۸۲حـ/ ۱(عد إیرادات تحویلیة           ٤۸         
      ۱۱۹٤۷۹۲۲۱٥              ) ٤۹۳/ ـإیرادات أخرى ( عدا ح           ٤۹         
 ۹۰٦٤٤۲٤۳۰۸        ۱٦٥( عدا حـ/ مدینو النشاط  الجاري           ۱٦         

                           وفائض العملیات الجاریة )                        
                          _                                     تسدیدات المدینون                          

                             ٥۰٦۸۷۸۸٤۱٤٦                                تأمینات مستلمة                         
                                                                                                      ۸۸٥۸٦۲۷۲۹٤٦    

                                                                                                     
                                                                               :  ینزل النقد المدفوع عن                 

 
                    ۸٦٦۸۷٥۲٦۳۱                                       االستخدامات    ۳٥ – ۳۱      
 ٦۷٤۷٥٥٥۳۲        )۳۸۲/ ـلمصروفات التحویلیة ( عدا حا             ۳۸      
                            ۳٤۷٦۷۳۰۷٦                              االخرىمصروفات ال             ۳۹      
                           ۹۲۱۱۱۲۱۳۳٦                               زیادة في المخزون            ۱۳      
   ۱۰۱٦٦۲۰۹۷٤۷۳          )۲٦٥النشاط الجاري ( عدا حـ/ دائنو            ۲٦      

                              ۱۱٤۳۷۳۷٤٦۸٥۸                           تسدیدات / دفعات                          
                                                                                                     

                                                                                                  ۲۳٤۹۳۸۱٤٦۹۰٦ 
                                                                   

 
 )۱٤٦۳٥۱۸۷۳۹٦۰(                                                                     التدفق النقدي من االنشطة العادیة                      

                                                                       -فقرات غیر العادیة :ال عن التدفق النقدي                  
                                                              _______________________                             

 
   ۱٤۱۷۸۹۰٦۸۸۰        بوضات النقدیة من الفقرات غیر العادیةالمق      ۲٦٥      
  ۷٦٤٦٦٤٥۲۳٦       المدفوعات النقدیة عن الفقرات غیر العادیة       ۲٦٥      

                                                                                                         ٦٥۳۲۲٦۱٦٤٤                      
                                                                                                      

                                                                                                                                   
                 

 ۱۳۹۸۱۹٦۱۲۳۱٦                                                               صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة                   
                                                         -:   من األنشطة االستثماریة التدفق النقدي                 

                 ======================== 
 -: نقد المستلم منال                  

    ۱۱۹۰۸۳۹٤    (القیمة البیعیة المستلمة) ثابتةالموجودات البیع                   
 ----                        ٤٦حـ/  ایرادات استثمارات اخرى                 
  ----                        رات   القیمة النقدیة لبیع االستثما                 
  ----   القیمة النقدیة لبیع المخزون والمستلزمات السلعیة                   
 ----                       استرداد القرض والسلف المقدمة                   
  ۲۱٥٤٥۰۰۰                              مشروعات تحت التنفیذ                  
       ۱٥۲۲۰۰۰                                    االرباح المستلمة                   

                                                                          ۳٤۹۷٥۳۹٤ 
                                                                           

                 
)٤-۳٤( 

 
 
 
  



 
 ۷۱۲۰/ كانون االول/  ۳۱تابع / كشف التدفق النقدي كما في 

 
 

                                                       -: تنزل المدفوعات النقدیة عن                 
                    ۱۷۷۹۰٦٤۳۰                            الثابتة   موجوداتالشراء                  
                                                                                                                                                                                               -                          شراء االستثمارات                           

 
                                                                                                                                                                                     

        
                                                                                                                                   القروض  

      ۷٦٥۰۸۹۰۰۰                                             مشروعات تحت التنفیذ   
                                                          التخصیصات     

                                                                                                         
                                                                        )۹٤۲۹۹٥٤۳۰          (            

                         
 

                                                          )۹۰۸۰۲۰۰۳٦(                                                                   دي عن االنشطة االستثماریة           صافي التدفق النق
 التدفق النقدي عن االنشطة التمویلیة :                           

 
 -: النقد المستلم من

                                                                                                                                              االعانات      
                                                             منح تمویلیة 

                                                       قروض طویلة االمد   
                                                                                   

    صفر                                                                               
 
 
  : تنزل المدفوعات النقدیة عن 
 ۳۳٤۹۳۸۲۷                             مساھمة في نفقات الوحدات المركزیةال 
 _                                   االجتماعیةتسدید ارباح الخدمات  
                                                  وخدمات البحث 
 ۱۸۱٦۸۲۳۹۲۹۲                                                   االرباح الموزعة   
 

                                                                                   
  )۱۸۲۰۱۷۳۳۱۱۹(                                               ة ویلیـماألنشطة الت عن يالنقدالتدفق صافي 
                                                               

                                                                                                                                 
 

 )٥۸۹۲۹۳٦٥٤۷۱(                                                                                    صافي التدفق النقدي عن االنشطة الثالث 
                                                                             ( التشغیلیة ، االستثماریة ، التمویلیة )                                              

                                                                                                                                                         
 ۲۱۰٥۱۷۳۰۷۲۰۱                                                                                          ۱/۱/۲۰۱۷في كما النقد یضاف :  

                                                                                                                                     
 ٥۱٥۸۷۹٤۱۷۳۰                                                                                         ۳۱/۱۲/۲۰۱۷في  كماالنقد رصید  

                                                                                                                                       
                                                                                                                                  

     
 
 
 
 
 
 

)٥-۳٤( 
 
 
 
 
 



 
  
 

 وزارة النفط      
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

                              كشف أجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفھ عناصر اإلنتاج  
 

 ۲۰۱۷                                                                         التفاصیل               رقم الدلیل
 دینــــــــار                                                                                                             

                  )  الموارد ۱ 
 

                                                                                                                                       ایرادات نشاط االنتاج السلعي                       ٤۱   
      ایرادات النشاط الخدمــي                       ٤۳   

                                                                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                                         ۲۱٦۷۷٤۰۱٤۳۳٤  
                                                                                                                 

                                                                                                                               
 ) مستلزمات االنتاج۲                           

 
         المستلزمات السلعیة                         ۳۲   
         المستلزمات الخدمیة                         ۳۳   
    

                                                                                                             ۱٥۲۳۸٤۷٤٦۳۱      
                                                                                              

                   ۲۰۱٥۳٥٥۳۹۷۰۳           أجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفھ عناصر اإلنتاج          )  ۳                          
                                                                                                                       

 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 توزیع  أجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفھ عناصر اإلنتاج  
 
 

 ۲۰۱۷                                                                           التفاصیل              رقم الدلیل
 دینــــــار                                                                                    

                        
                                                                                  

          أجور نقدیة  و )  رواتب۱                  ۳۱
        )۱٦)   مزایا عینیة بموجب الملحق رقم( ۲                      
         )٤٦۱-۳٦۱صافي الفوائد ()   ۳                      

            االندثارات)   ٤                  ۳۷
           فائض العملیات)   ٥                      

   
              

                                    ۲۰۱٥۳٥٥۳۹۷۰۳                                                  أجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفھ عناصر اإلنتاج
                                                                                                      

                                                              
           
                                                                                          
 

                                                                )۷ -۳٤( 
 
 

 
 
 

                                                     
                                                           

١٩٢٠٩٢٦٥٩١٠٨ 
٢٤٦٨١٣٥٥٢٢٦ 

٦٧٢٠٥٧٩٤١٢٧ 
 ٦٤۷٦۸۷۰٥۰۸ 

٦۷۱۰٥۸۳٦۱۱ 
۹۲۹۷٤۹۱٥٤۹۱ 
۳٤۸۷۷۹٥۹٥۷۷  

 

٩٤٤٥٧١٠٧١٤ 
٥٧٩٢٧٦٣٩١٧ 



 
 ) ۳كشف رقم (                                                                                                                            

 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۷۲۰۱/كانون االول /۳۱مشروعات تحت التنفیذ كما في كشف 
 
 
 
 

 ۲۰۱٦                   ۲۰۱۷                                       رقم الدلیل                 
 دینـــــار                   دینـــــار     اسم الحساب  المحاسبي
----------  -------------                             

                                وطرق نشاءاتإومباني    ۱۲۲
 

           ٦۰٤۱۱٥۰۰۰                        ٤۱٥٤٥۰۰۰                          مباني انتاج                         ۱۲۲۱
 ـــــــــــــــ                               ـــــــــــــ                             ات وسایلوات  مخازن وخزان     ۱۲۲۲
 ـــــــــــــــ                               ـــــــــــــ                                منشأت سكنیة                   ۱۲۲۳

 
                                                                              

                                                                        ٤۱٥٤٥۰۰۰                       ٦۰٤۱۱٥۰۰۰                                          
 

 ٤٥۰۰۰۰۰                        ۲۱۰۰۰۰۰                                            االت ومعدات          ۱۲۳
           وسائل نقل وانتقال        ۱۲٤

 ۹۹۹۰۰۰۰۰                      ۷۰۸۹٦٦۰۰۰                                    نقل وانتقال  وسائط     ۱۲٤۱
         

                                                                        ۷۰۸۹٦٦۰۰۰                     ۹۹۹۰۰۰۰۰ 
 

 واجھزة مكاتب اثاث       ۱۲٦
                           ۲۲۳۱۲٥۰۰                     ۱۸۸۰۷۰۰۰                                                        اثاث      ۱۲٦۱

                                                                                                      
                                                                           ۱۸۸۰۷۰۰۰                     ۲۲۳۱۲٥۰۰ 

           
 انفاق استثماري       ۱۲۹

                     ــــــــــــــ                                                           ثابتة   موجودات مستندیة لاعتمادات    ۱۲۹۲
  
 
 
 
                             ۷۳۰۸۲۷٥۰۰                         ۷۷۱٤۱۸۰۰۰        المجموع                                                      
                                                                                                                                                        
    

                                                                 
 
 
 
 

)۱۰-۳٤( 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) ٤كشف رقم (                                                                              
 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۷۲۰۱/ كانون األول / ۳۱كشف المخزون  كما في 
 

 
 
 

                                                                           ۲۰۱۷                               ۲۰۱٦                          
 دینــــار                 دینــــــار                                                                                        

   ــــــــــــــ               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

                                                                                
 

                                                                    ۳۲٤٦۷۷۸۹۷۹۳                 ۳۱۷۹۳۱۳٥۱۲٦                  
                                     

 
 

  ندیھ لشراء مواداعتمادات مست    ۱۳۸
  

            اعتمادات مستندیھ      ۱۳۸۱
                                                         
                                                                                                                                                                                                 

                                                                    ۳۹۸۹٤۳۳٦٥۷۲                ۳٥۷٥٦٤۰۹۳۳۷                    
                   

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۱۱-۳٤( 
 

 
 
 
 
 

 

۱۰۹٤۹۸۱٦۱٦۹ 
۳٥۲٤۳٤۰۰ 

٤۰۹۸۹٤۷۹٥٥ 
۷٥٥٥٦۷۱۷۸ 

۱٦٦۲۸۲۱٥۰۹۱        
 

۷٤۲٦٥٤٦۷۷۹ ٣٩٦٣٢٧٤٢١١ 
 

۸۹۸۸۹۸٦۳٤٤ 
۱٦۰٥۷۳۰۰ 

٤٤٤٤۳۷۹۰٤۰ 
۱۰٥۷۸۱۷۹۲٥ 

۱۷۲۸٥۸۹٤٥۱۷       
 



 
 )٥شف رقم (ك 
 

 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
 ۷۲۰۱/ كانون األول / ۳۱كشف المدینون  كما في 

             
                                                                              ۲۰۱۷                         ۲۰۱٦       

 دینـــار              دینــــار                                                                                          
 رقم الدلیل  

 ـــــــــــــــ               ــــــــــــ                                               اسم الحساب              المحاسبي 
                                                                          

  مدینون تجاریون               ۱٦۱      
                                                      عامقطاع  مدینون               ۱٦۱۱    

            ـــــــــــــــــ                  ۲۱۷۹۱۷۰۰۰                               قطاع خاصمدینون               ١٦١٤١     
                     _________  ________ 

            ۱۳٤۹۰۹۹٥۹۹  ۱٥۷۸٤۳۲٥٥ 
 
     

     ۲٦٥۲۲۳۸۳۹٤۷۷                 ۳۸٥۲۹۹۳۷٤۰۷۰                     * مدینو نشاط غیر جاري             ۱٦٥   
                               

   حسابات مدینة متنوعة             ۱٦٦       
            

     تأمینات لدى الغیر                                                  ۱٦٦۱      
 إیرادات مستحقھ             ۱٦٦۲      
 مصاریف مدفوعة مقدمــــــــــا            ۱٦٦۳      
      

                                                                           ۷۳۲۱۷۲۷۳۲٥            ۱۸٦۰۹۰۸۸۰۰۰               
  

                                                                                                                                                       
 سلف              ۱٦۷   
 ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰                ۱۰۰٦۹۲۰۸۱۸سلف الغراض النشاط                                           ۱٦۷۱  
                           ۲۲۲۹٥۸٥۷                   ٥۳۷۰۷٤۷۰                                سلف المنتسبین               ۱٦۷۲  
 

                                                                                  ۱۰٦۰٦۲۸۲۸۸                ۱۱۲۲۲۹٥۸٥۷  
 

                ۲۸٥۱۱۳۰٦٦٥۸۹           ۳۹٥۰۳۰۸۲۹۲۸۲             المدینون                  مجموع                       
                                                                               

 
  -إیضاح :       
 المبالغ المتحققة والمعترف بھا من قبل  )جاريالالنشاط غیر  مدینو(  یمثل حساب *     

  ۰عن تمویل الشركة و واسط ومیسان شركتي نفط الشمال والجنوب  
 . فنیة المقدمة الیھاستشاریة وا عن خدمات مدیونیة الشركات االجنبیةیمثل حساب االیرادات المستحقة 

 
 

 
 
 
 
 

)۱۲-۳٤( 
 
 
 
 
 
 

۱۱۳۱۱۸۲٥۹۹
 

١٥٧٨٤٣٢٥٥ 
 

۳۲٥۱۱۷۷۰۷٤ 
٤۰٦٦۷٦۷۸٥۱ 

۳۷۸۲٤۰۰ 

 ۳۲٥۲۲۳۹٤۷٤ 
۱٥۳٥۲٥۱۰٥۸٦ 

٤۳۳۷۹٤۰ 
 
 



 
                                                                                                                       

 ) ٦كشف رقم (                                             
 
 
 

 وزارة النفط                                                                      
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۱۲/۷۲۰۱/ ۳۱كشف النقود   كما في 
 
 
 
 رقم الدلیل  

                            ۲۰۱٦                                ۲۰۱۷                                                       اسم الحساب  المحاسبي 
  دینـــار                                 دینــار                                                                                    

  نقدیة لدى المصارف       ۱۸۳
 

       العراقي للتجارةمصرف ال    ۱۸۳۲
 رف الرافدین /المجمع النفطي مص    ۱۸۳۳
 المصرف العراقي للتجارة/ بالدینار العراقي۱۸۳٥
      مصرف الرافدین /العملة األجنبیة     ۱۸۳٦

                                                                                                                                                                                              
                                                                         ۲٦۲۰٦٥۹۸۱۲۹۸      ۲۱۰٥۰۹۸۳٥۷۲۱ 

                                                                               
                        

                                                                                            وحواالت صكوك      ۱۸٥
         وحواالت قید التحصیل  صكوك    ۱۸٥۱

 
 ۲۱۰٥۱۷۳۰۷۲۰۱                 ۲٦۲۱۰٥۲٤۸۹۳۲                            مجموع النقد                             

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۱٦-۳٤( 
 

 
 
 
 

                                                                 

۱۱۹۸٦۸۸٥۰۲٦۹ 
۸۰٤۳٥٥۹۱۹۸۰ 
٥۱٤۳٥۹۸٦۹۲۰ 
۱۰۳۲٥٥٥۲۱۲۹ 

۱۱۰۹٥۱۹۳۳٥۰۷ 
۸۹۲۹۹٥٦٤٥۱٥ 

 ـــــــــــــ      
۱۰۲٥۸۳۳۷٦۹۹ 

 
 
 

        
 

٣٩٢٦٧٦٣٤ ۷٤۷۱٤۸۰ 
 
 



 
 )۷كشف رقم (                                                                                                                              

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۷۲۰۱/ كانون األول /۳۱ات  كما في یكشف االحتیاط
 
 ۲۰۱٦                             ۲۰۱۷                                                   الحساباسم           رقم الدلیل  

                                                              المحاسبي 
 دینـار                               ـارــندی                                                                                        

                                                   تیاطیات رأسمالیةاح          ۲۲۱  
                                      ۱/۲۰۱۷ /۱الرصید في                   
                                                  احتیاطي توسعات                                                  ۲۲۱۱
  الموجودات الثابتةاستبدال احتیاطي           ۲۲۱۲

 ةالراسمالیرباح اال:  تضاف            
 
 

                                                               ۲۱٥٦۰۳۲۱۸۲۲۸               ۱٥۹۱٥۷۲۸٥۷۸٥                    
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                  احتیاطي عـــــــــــام          ۲۲۲
                                                                                                                           احتیاطي عام            ۲۲۲۱ 

                         ۲۰۱۷/   ۱/  ۱الرصید في                      
 افات خالل السنةاالض                     

            المبالغ المعادة الى االحتیاطي العام عن ارباح                     
 غیر متحققة                     
  ۲۰۱۷حصة االحتیاطي من أرباح عام/                     

 احتیاطیات عامة اخرى            ۲۲۲۲ 
                      

                                                                                   ٦٥۲۳۳۰۷۰۰۳۱          ٦۲۲۲۸۷۷۸۰۱۲ 
                 

           متنوعة احتیاطیات         ۲۲۳  
  ۲۰۱۷/  ۱/۱الرصید في          

    اإلضافات خالل السنة             
                                          ب احتیاطي البحثتسویة قیدیة بحسا               

  % حصة خدمات البحث ۷ -١
                                                                       

 % حصة الخدمات االجتماعیة  ٥      -۲        
 

 % صندوق الحمایة االجتماعیة ۱       -۳        
                                                                                                                                                                    

 تثمین مواد مخزنیــــــــــــــــة       -٤        
 

 موجودات مشتراة ضمن الخطة االستثماریة       -٥        
 مواد مخزنیة مستلمة ضمن عقود الخطة        -٦        

 االستثماریة                   
                                                 تسویات قیدیة                                                                                                                       -۷        

                                                 تنـــــــــزل      
       نفقات خدمات البحث    - ۱              

 نفقات الخدمات االجتماعیة     - ۲              
                                                  المسدد الى الوزارة    -۳ 

                                                               
                                                            

                                                                        ۲۸۸۲٦٦۰٤٥۷۲٤              ۷۲۷٤۰٦۹۹٦٥۰۱            
                                                                         

 ٤۹٥٤٥٦۰۲۸۸۱٤                ٥٦۹۱۰۲۳۳۳۹۸۳                                                           مجموع االحتیاطیات  
                                                                            

 
 

)۱۷-۳٤( 
 
 

 ۱٥۹۱٥۷۲۸٥۷۸٥ 
_         _         

٥٦٤٤۰۹۱۳۹۱٥ 
٥۰۱۸٥۲۸     

  

۱۳۰۳۷٥٤٦۹۲٦٥ 
)۱۳٤٤۲٥۳۹٦۲٥( 

٤۲۱۱۱۹٥٤٤۷٦ 
۱۱۲٤۰۱٦٦۹ 

  
 

 
٦۲۲۲۸۷۷۸۰۱۲ 

 
۲۸٥۸۷۷۲٤ 

 
۲۹۷٥۷۰٤۲۹٥ 

        __ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
٥۸٦۳٥۲۹٤٤۸٦ 

 

٣٤٤٨٨٨٨٩٣٥ 
١٤٤٥٩٤٥٩١ 

 
 
 
 
  

۲۷٤۰٦۹۹٦٥۰۱۷ 
 

     ___ 
۲۲۱۲۱۱٤۰۰۸  

   
۱٥۸۰۰۸۱٤۳٥ 

 
۳۱٦۰۱٦۲۸۷     

                                                             
۳۱۳۲ 

 
٦۱۳۸۲۷۱٦۷۸ 
٦٥۰۰۸٤٦۷٤۳ 

 
 )۲۱۹۱۱۷۳۳۹٤(  
 

        __ 
۳٦۰۰۷۹۱۸۲ 

        __ 
         

 

 
۲۳۱۰٥٤۰٤۷٥٦٦ 

 
۱۳۱۱۷٥۰۰ 

۲۷۹۱۰۸۹۳٤٥  
   
 ۱۹۹۳٦۳٥۲٤٦ 
 

۳۹۸۷۲۷۰٤۹  
                                                             

٥۱٦۰ 
 

۲۷٥۸٤۸۸۲۳٤۸ 
۹۹۲۷۳٦۱٦۷۳ 

 
       _  

 
        __ 

۱۰۸۳۸۹۳۷۲ 
۳٤٥۱۱٤۹۸ 

 



 
 ) ۸كشف رقم (                                                                                                                            

 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۷۲۰۱/ كانون األول /۳۱كشف الدائنون  كما في 
 

 رقم الدلیل
                               ۲۰۱٦                              ۲۰۱۷                                           الحساباسم                    محاسبيال 

 ـارـدینـ                               دینـــار                                                                                         
  __   ٦٢٥٧٧٨٣٧٩     جمهزون   ٢٦١ 
 
         ۲۷٤۲۰۷۳۰٥۳۰           ۳٤۱۷۰۳۰۰٤٦٦                              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   

    مديرية التقاعد           ٢٦٦٦    

 بیع موجودات ( وزارة المالیة)ایراد               ۲٦٦۸  
 حسابات دائنة اخـــــــرى              ۲٦٦۹  

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                           

                                                                                   ٦۷۹۳٦٥۷۹٥٥۸                   ۱۷۹۷۸۰٦۱۳٦۱ 
 

        
                                                                                                   

        استقطاعات لحساب الغیر             ٢٦٧  
                                استقطاعات لحساب الغیر  ۲٦۷۱

  الغیر استقطاعات من غیر المنتسبین لحساب          ۲٦۷۲ 
                                                                                                        
                            ٦٧٥٦٨٣٦٨      ۸۲۰٤٥۰٥٥ 

 
                                                                            دائنو توزیع اربـــــــــاح           ۲٦۸  

                                                                                                  ۰۷۹٥۱۷           
                                                                     مجموع الدائنون                    

 
 
 
 
 
 
 
 

)۱۸-۳٤( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥۱۱٦٤۷٤۱۰۸۷ 
٦۸۲۰۱۳٥ 

٥۲۹٥۹۳۸۱۹۷ 
٦۰٥۲۹۸۹۳۲ 
۱۲٤۱٦٤۱٥۰ 
۲۷۱۹۰۸٦٦۳ 
۱۳٦۲۷۳۱۷۸ 

۱۰۳۳۱٤۳٥۲۱٦ 

۷۷٤۳۸۷۳٥۲ 
٤۷٥٤۲۳٦٥ 

٥٤۳۰۹٦۷۳٥۷ 
٥۹٥۳۹۹۳۸۷ 

۷۳۲۳۰٤۰۱ 
    ___ 

۱۳۰٦۹۹۸٥۰ 
۱۰۹۲٥۸۳٤٦٤۹ 

 ــــــ-_-_      ٤۷۱۷۸٥۲۱
 

       __ 
۸۲۰٤٥۰٥٥ 

_________ 
 

۲۰۳۸۹۸٤۷ 
_________

 

۱۱۳۷٦۲۲۷۹۹٤٦ 
____________
۲۱٦٥٦۲٥۰٦۷۱۷ 

۱۰۷٤۰۷۲٤۲٥۷۱ 
____________
۱٥۲۸۸۸۰۷۹٥۱۷ 



 
                                                                                                     

               
 ) ۱۰كشف رقم (                                                                                                                          

 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
  ۷۲۰۱/ / كانون األول۳۱للسنة المالیة المنتھیة  في واالجور كشف الرواتب 

 
 
 

  رقم الدلیل       
                            ۲۰۱٦                                     ۲۰۱۷                                      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        
 مكافات تشجیعیة       ۳۱۱۸        

 مخصصات اخـــــــــــرى        ۳۱۱۹       
  
                                                                     ٥۸۹۰۲٥٥٦۲۸٥٦                  ٥۱٦۹٥۸۹۹٥٤ 

                                                          
 

                                                                                                                     
                   ٥۷٤۳۳۱۰۰۰۰                    ۷۹۳۸۸۸۷۲٥۰                        األجور النقدیة للعمال        ۳۱۲        

  
                                             المساھمة في الضمان االجتماعي للموظفین       ۳۱٤        

 
   
                ۲۰۸۸۷۳٤۷٤۱                    ۱۹۰٤٥٦۸٤۸۹                   حصة الشركة في التقاعد       ۳۱٤۱        
    

       
 

                   
 ٦٤۰۰۱٦۳٤٦۹٥                  ٦۸۷٤٦۰۱۲۰۲٤               الرواتب واألجور        مجموع                   

                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

)۲۲-۳٤( 
 

 
 
 
 
 
 
 

۱۲۹۷۹۸۷۳۷٥۳ 
٤٥۰۷۱۳٥۳۰۱ 

۱۸۹٦۱٤۷۰۸ 
۱٤۰۰۸۹۲٦٦۷ 

۷٤۹٥٦۸۹٤۸ 
۲۱۰۱۲۰۷٥۰۰ 

۲۹۱۷٤۱٦۰٥۰۰ 
۷۸۰۰۱۰۲۹۰۸ 

۱۲٤۳۱۹٥٥۸٤٤ 
٤۳۲٤۲۱٦۲٥۱ 

۱۸۱۳۹۷۲۸۳ 
۱۳٦٤۹۰۳۳۳۲ 

۷۱۱۸۱٦٤۰۸ 
۱۸۱٥۲۷۷٥۰۰ 

۲۷۹۱۳۸۹۰۸۷۷ 
۷٤۲٦۱۳۲٤٥۹ 

 



 
 

 ) ۱۱كشف رقم (                                                                                                                        
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

  ۷۲۰۱/ كانون األول/۳۱في كشف المستلزمات السلعیة للسنة المالیة المنتھیة  
 
  

 رقم الدلیل 
                               ۲۰۱٦                            ۲۰۱۷                                               اسم الحساب            المحاسبي

 دینـــــار                           دینـــــار                                                                                    
                                  االولیةمواد الو خاماتال              ۳۲۱

 ۹۹۷۳۳۹٦٤۰                   ۱٥٥۷۷٤۷۲۲۲                            االولیةمواد الخامات وال            ۳۲۱۲
                                                                                                                         

 الوقود والزیـــــــوت             ۳۲۲
 
 مواد نفطیـــــة            ۳۲۲۱  

 غاز            ۳۲۲۲   
 زیوت وشحوم            ۳۲۲۳  

                                                                                                  فحم            ۳۲۲٤  
                                          

                                                                            ۲۷۳۳٤۱٤۲۳۰                ۲۹۲۲٦٦٤٥۰۰              
 
 ٤٤۳۹۳٤۳۸٦۹                  ۲۸۷۳٤۰٦۳٤٦                                 األدوات االحتیاطیة              ۳۲۳  
 المتنوعــــــــــــــــات            ۳۲٥  
   
 اللوازم والمھمات            ۳۲٥۱ 
 قرطاسیة           ۳۲٥۲ 
 الكتب التعلیمیــة           ۳۲٥۳ 

                                                                            المخلفات والمستھلكات           ۳۲٥٤  
                                                                             ۲۰۳٦۸۱۸۳۰٦                 ۱۸٤٦۳٥۲۲۳۳  

                     
   تجھیزات العاملین             ۳۲٦ 
 

 كســــــــــــــاوى           ۳۲٦۱
 مواد غذائیة           ۳۲٦۲
 مواد طبیـــــــــة           ۳۲٦۳

 
  ۱۹٥۰۱۷۱۰٦۱        ۱۸۷۷۲٥۰٦۰٥                      

                                                                                                               
 المیاه والكھرباء                ۳۲۷ 

              
 المیاه           ۳۲۷۱
 كھربــــــــاء           ۳۲۷۲

                                                                                                    
                                                                               ۳٤٦٤۱۱٦۱۰                  ۷۷۰٦۹۰۳۲٦                      

 ـــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــ                                                                                
          
                   ۱۲۸٥۳٦٤۱۱۷۳               ۱۱٤۹۷۹٦۸۷۷٥                    مجموع المستلزمات السلعیة                         

                                                                    
 
 

)۲۳-۳٤( 
 

 
 
 
 

۲٥۱۹۲۲٥٥۰۰ 
۳۹۳٤۹۰٥۰ 

۱٦٤٥۸٥٦۸۰ 
۱۰۲٥٤۰۰۰  

  ۲٥۷٤٦۳۹۰۰۰ 
٥٦۷۹۱۲۰۰ 

۲۷٦٥۳۸۸۰۰ 
۱٤٦۹٥٥۰۰ 

 

۱۹۹۸۰٥۷۹٤٦ 
۳۷٦۹۸۳٥٤ 

۱۰٦۲۰۰۰  
٦  

 ۱۸۰۱٦٦٦۳۰٥ 
٤٤٦٤۰۹۲۸   

٤٥۰۰۰ 
 ــــــــــ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

۹۲۲٥٥۹۹۲ 
۱۸۰۳۷۷٥٥۸۰ 

٥٤۱۳۹٤۸۹   
 
 

 ۸۷٦۸۳٤۸۸ 
۱۷۲۷۳۹٤۷٥۳ 

٦۲۱۷۲۳٦٤ 
 

۳۰٥۳۷۲۳۰۰ 
٤۱۰۳۹۳۱۰   

 ٣٣٤١٧٣٦٥٠ 
٤٣٦٥١٦٦٧٦ 

 
 



 
 ) ۱۲كشف رقم (                                                                                                                       

 
 وزارة النفط

 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )
 ۷۲۰۱/ كانون األول /۳۱كشف المستلزمات الخدمیة  للسنة المالیة المنتھیة  في 

 
 

 رقم الدلیل 
                       ۲۰۱٦                             ۲۰۱۷                                                      اسم الحساب     يالمحاسب

                               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

                                                                                      ۹۹٦۳۹٥٤٦۲                 ۷٦۳۷٥۸٥۲۲               
              

 دعایة وطبع وضیافة           ۳۳۳
                                                             

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

 
                                                                                    ۱۲٦۱۹۸۹٤۲                  ۸۹٤۸۱٤۹۷                 

                  
 

                           نقل وایفاد واتصاالت           ۳۳٤
                                                 نقل العاملین         ۳۳٤۱
 ائعنقل السلع والبض         ۳۳٤۲

 السفر واإلیفاد          ۳۳٤۳       
                                          التدریبالسفر واالیفاد الغراض        ۳۳٤۳۱

  والدراسة                                      
  السفر واإلیفاد إلغراض النشاط      ۳۳٤۳۲        

 اتصاالت عامة        ۳۳٤٤        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                ۲۹۹۹٤۸٤۰٤۳               ۲۸۲٤۸۸۲۸۹۲             
 

                                               
  
  استئجار موجودات ثابتة           ۳۳٥ 

 استئجار مباني وانشاءات          ۳۳٥۲
                                استئجار آالت ومعدات           ۳۳٥۳         

                                                          نقل وانتقال طاستئجار وسائ         ۳۳٥٤         
                                                                                 ااثث واجهزة مكاتب تئجاراس           ٣٣٥٦

                                                                                    
                                                                                 ۲٤۲٤٤٥٥۰۰               ۱۸۷۰٦۲۱۲٥               

 
 

)۲٤-۳٤( 
 
 
 
 
 

۲۸٥۰۸٦٥۰۰ 
۱۸۰۳۰۰۳۰۰ 
٤٤٦۳٤۸٦٦۲ 

٦۲٤۰۷٥۰ 
۷۸٤۱۹۲٥۰  

 ۱۱۹۳۱۸٤۰۰ 
۲۳۰۱۷٦٥۰۰ 
۳٤٥۷۳٤۲٤۸ 

٦۰٤۹۷٥۰ 
٦۲٤۷۹٦۲٤ 

 

 ۱۷۲٤۹۹۹۹ 
۲۳۱۰۹٤۹۰ 
۳٤٥٤٤٤٥۳ 
٥۰۷٤٤۰۰۰ 

٥٥۱۰۰۰ 

  ۸۰٦٥۹۹۷              
۱۰٦۳۹٥۰۰      
۱۹۳۲۷٥۰۰  
۲۷۷۲۹٥۰۰  
۲۳۷۱۹۰۰۰   

 
 

۱۸۸٦۳۹٤٥٥۰ 
۷۹۳۸٥۰۰ 

 
۸٥۳۰٤٦۳۰ 

۳۱٤٤۷۸۷۲۲ 
۷۰٥۳٦۷٦٤۱  

۱۷۰۹٥۹۳۰۱٥ 
۳۹۸۰۹۰۰۰ 

 
۱۷۱۸۰۱۲۰٥ 
۲۰۰۱٥٤۲۰۰ 
۷۰۳٥۲٥٤۷۲ 

 

۱٥٥۰۰۰۰ 
۱۲٦۲٦٥۰۰ 

۲۲۸۱۳۹۰۰۰ 
۱۳۰۰۰۰ 

 

۱٥۷٥۰۰ 
۳۹۰٦۹٦۲٥ 

۱٤۷۸۳٥۰۰۰ 
    _____ 



 
 

                                                                                         
 )۲۱تابع كشف رقم (                                                                  

 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۷۲۰۱/ كانون األول /۳۱تابع  كشف المستلزمات الخدمیة  للسنة المالیة المنتھیة  في 
 

 
 

 رقم الدلیل       
                            ۲۰۱٦                            ۲۰۱۷                                       اسم الحساب                 المحاسبي       

 دینـــــار                          ردینــــــا                                                                                        
 

 
           مصروفات خدمیة متنوعة            ۳۳٦        

 
 اشتراكات وانتماءات          ۳۳٦۱       
 أقساط تأمیـــــــــــــــن           ۳۳٦۲       

 مكافآت لغیر العاملین           ۳۳٦۳       
 ضرائب ورسوم         ۳۳٦٤

 خدمات قانونیة          ۳۳٦٥       
 خدمات مصرفیــــــــــة          ۳۳٦٦       

 تدریب وتأھیـــــــــــــل          ۳۳٦۷
                                                                                 مصروفات خدمیة أخرى          ۳۳٦۹

                                                                                                                        
                                                                                                              

                                                                            ۳٤٤۷٥۹۹٥۲۰                 ٥۹۱۹٥۳۰۹٦                  
                                                               

 
              ٤٤٥۷۱۳۸۱۳۲                     ٦۷۷۸۱۲۱۲۳٤               دمیة      مجموع المستلزمات الخ                        

     
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 

)۲٥-۳٤( 
 
 
 
 
 

 ۳۹۹۳۲۰۰ 
۱٦۹۹۲۰۰۰ 

۱۹۹٥٤۰۰۰۰ 
٥۱۰۰۰ 

۲۰۲۰۰۰۰ 
۳۳٦٥۹۸۹٦۲ 

۱۹۳۹۱۰۰۰ 
۲۸٦۹۰۱۳۳٥۸ 

 
 

 ٥٥۱۸٥۰۰ 
۱۰۰۰۷٥٥٥۰ 

٥۱۸۸٥۰۰۰ 
    ___ 

۱٤٥٥۰۰۰ 
۸۲۷۷۳۲۲۰ 
۱٥٥۷٥۰۰۰ 

۳۳٤٦۷۰۸۲٦ 
 



 
 

                                                                                             
         

 ) ۱۳كشف رقم (                                                                                                    
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۷۲۰۱ألول // كانون ا۳۱كشف بحسابات االستخدمات االخرى  للسنة المالیة المنتھیة  في 
 
 

                                                                                                   ۲۰۱۷                        ۲۰۱٦   
 ردینـــا                        دینــــار                                                                                         

 رقم الدلیل
 اسم الحساب    المحاسبي 

                                                                                                               
     المصروفات التحویلیة            ۳۸

                     ٤٦٤۹٤۲٥۱٦                   ٦۷٥۸٤٦۰۹۰                                المساھمة في نفقات الوحدات            ۳۸۲
 المركزیة  أوالتابعة            

 
     مصروفات تحویلیة متنوعة          ۳۸۳

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

 
                                                                                     ۱۹۳٦۸۱٥٦      ۱۰۸۰۰۰۰                          

 
                       ۲٥۰٦٦۷٥۰          ۱۸۱۹٥٥۷۰۰                                               الضرائب والرسوم         ۳۸٤

 
                           

                   ٥۲٤۱۰۰۰۰۰        ٤۷۸۲۷۰۰۰۰                                                  ات ـــــــــعانإ           ۳۸٥
                                                                                      

  
 

                  ۱۰۱٥۱۸۹۲٦٦               ۱۳٥٥٤۳۹۹٤٦                     مجموع المصروفات التحویلیة                        
                                                                   

 
 

 
                      المصروفات األخرى            ۳۹

 مصروفات سنوات سابقة           ۳۹۱
                                                                                                               

                                                                                                 
                  ۱٤۹۳۱۰٤٦۳۷              ۳۷۲۸۰۷۳۱۷۳                                  مجموع المصروفات االخرى                

                                             
      

 
 
 

  
                                                                                                              

 
)۲٦-۳٤( 

 
 
 
 
 
 
 

٤٥۲۰۰۰۰ 
۱۳۳۳۳۳۳٤ 

٤۳٤۸۲۲ 
۱۰۸۰۰۰۰ 

 ـــــــــــ    
 ـــــــــــ    
 ـــــــــــ     

۱۰۸۰۰۰۰ 
 

۳۷۲۸۰۷۳۱۷۳ 
 
   

١٤٩٣١٠٤٦٣٧ 
 



 
 
 

 ) ۱٤كشف رقم (                                                                                                                      
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۷۲۰۱/ كانون األول /۳۱كشف ایرادات النشاط الجاري  للسنة المالیة المنتھیة  في 
 

 رقم الدلیل
                              ۲۰۱٦                                  ۲۰۱۷                                            اسم الحساب    المحاسبي 

  دینـــــار                                 دینـــــار                                                                          
 
 

 أیراد النشاط السلعي      ٤۱
 إیرادات النشاط الخدمي      ٤۳

 
 

                ۲۰۱٦۰۳٦۹۹٤۰۲                    ۲۱٦۷۷٤۰۱٤۳۳٤                    مجموع إیرادات النشاط الجاري             
                                                            

 
 
 

                                                                                              
 ) ۱٥كشف رقم (                                                                                                                         

 
 

 ۷۲۰۱/ كانون األول /۳۱للسنة المالیة المنتھیة  في   االیرادات األخرىكشف 
 

 
 رقم الدلیل 
                            ۲۰۱٦                                  ۲۰۱۷                                                    اسم الحساب    المحاسبي

 ارــدین                                   دینــار                                                                                  
 الفوائد وایجارات االراضي        ٤٦

                                                     جارات األراضي  إی       ٤٦۲
 ــــــــــــــــــــــــ                                                                   

 ۱۹۷٦۰٤٤                                                 مجموع الفوائد وایجارات االراضي                            
 
 

 اإلیرادات التحویلیة        ٤۸
 ــــــــــــــــــــــــــــــ موجودات مستلمة     ٤٨٣١
 ۳٤۲٥۰۰۰                                                                                     تعویضات وغرامات    ٤۸۳۲

   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
   ۳٤۲٥۰۰۰۰                              ۷۹۲۳۸۷٥۲                             مجموع االیرادات التحویلیة                

 
           اإلیرادات األخرى         ٤۹
                         

 
 إیرادات سنوات سابقة  ٤۹۱
 ـــةــدات عرضیـــــإیرا  ٤۹۲

 
          ۱۷۲۷۹٤۳٤۸۳                 ۲۱۹۱۷۱۱٦۱۳                         

                                                                 
                           ۲۲۲۷۹۳۷٦٥۷                        ۱۸۰۷۱۸۲۲۳٥                     والتحویلیة اإلیرادات األخرى مجموع           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         
 

 
)۲۷-۳٤( 

 

۱۹۲۰۹۲٦٥۹۱۰۸ 
۲٤٦۸۱۳٥٥۲۲٦ 

١٥٧٥٣٤٠٤٨٥١٠ 
٤٤٠٦٩٦٥٠٨٩٢ 

 

۸٥۱۰۱۳۷٤۸ 
۸۷٦۹۲۹۷۳٥ 

٢٠٩٠٨٠٧٠٩٠ 
١٠٠٩٠٤٥٢٣ 

 

  

۲۷۷۸٦۰ 
۷۸۹٦۰۸۹۲ 

 
 
 
 

 ــــــــــ       
 
 

١٩٧٦٠٤٤ 
 



 
 

 صافي الربح المحاسبي كشف توزیع 
========================= 

 
 

 التفاصیــــــــــــــــــل   المبلــــغ / دینـــــار     
 

۳۱٦۰۱٦۲۸٦۹۲,۹۲۰ 
۰,۲٦٦ 

--/٤۷۸۲۷۰۰۰۰ 
 

۸۷٦۹۲۹۷۳٤,۹۱۳ 

 الربح الفائض للتوزیع
 ۳۹۲تضاف المصروفات العرضیة حـ/

 ۳۸٥تضاف االعانات حـ/ 
 ۳۸۲عدا حـ /

 ٤۹۲یطرح االیرادات العرضیة حـ /
 

۳۱۲۰۲۹٦۸۹٥۸,۲۷۳  
۱۰۲۹٦۹۷۹۷٥٦,۲۳۰ 
۱٤۲۲۰۷۳۲۹۱۱,۸۱٤ 
۲۲۱۲۱۱٤۰۰۸,٥۰٤ 
۱٥۸۰۰۸۱٤۳٤,٦٤٦ 
۳۱٦۰۱٦۲۸٦,۹۲۹ 
۲۹۷٥۷۰٤۲۹٤,۷۹۷ 

 

 % حصة المنتسبین        ۳۳
 % حصة وزارة المالیة٤٥

 % حصة خدمات البحث  والتطویر۷
 % حصة الخدمات االجتماعیة ٥ 

 % صندوق الحمایة االجتماعیة۱
 المتبقي لراس المال

 
% م�ن كلف�ة النش�اط الج�اري للش�ركة والبالغـــــــــــــ�ـة  ۳۰ئض للتوزیع الیتجاوز * ان الربح الفا

مائ��ة وواح��د وثم��انون ملی��ار وثمانمائ��ة وس��تة وتس��عون دین��ارا )   ٦۸۹,۱۸۱۸۹٦۰٥٤۷٥۷ (
َ  دینارملیون واربعة وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وخمسون   وستمائة وتسعة وثمانون فلسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۳۱-۳٤( 

 
 
 
 



 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة

 تحلیل حساب االیرادات التحویلیة واالخرى
 ٤۹/ ٤۸حـ 

 ۲۰۱۷/ كانون االول /۳۱كما في 
 

 المبلغ التفاصیل 
 دینار

 المالحظات

 
 ایرادات تعویضات وغرامات

 
۷۸۹٦۰۸۹۲                        

 
 ال تخص النشاط

  
 

 ایرادات عرضیة
 سابقة ایرادات سنوات

 

 
۸٥۱۰۱۳۷٤۸    

 
 ال تخص النشاط
 تخص النشاط

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۷الرصید كما في 
 

۱۸۰٦۹۰٤۳۷٥  

 

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

 تحلیل حساب المصاریف التحویلیة
 ۳۸حـ / 

 ۲۰۱۷/ كانون االول /۳۱كما في 
 

 المبلغ التفاصیل 
 دینار

 المالحظات

 
 لمنتسبیناعانات ا

٤۷۹۳٥۰۰۰۰  
 الجاري تخص النشاط  

 
 ورسوم تعویضات وغرامات

 
۱۹٥۲۸۹۰۳٤ 

 

 
 ھدایا وتبرعات للغیر

 

 
٤٥۱۹۹۹۹    

   
 

 الجاري ال تخص النشاط
 

 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
 

٤۳٤۸۲۲  

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۷الرصید كما في 
 

٦۷۹٥۹۳۸٥٥  

 
 
 
 

                              )۳۲-۳٤( 

 
 



 
 

 
 

 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ش . ع

     
 تحلیل حساب ایرادات سنوات سابقة  

 ٤۹۱۱۱۱ حـــ /                                                      
 ۲۰۱۷/كانون االول/۳۱كما في 

 
 المالحظات المبلغ التفاصیل

 دینار فلس
 

 طیةایراد ایجار دور القریھ النف
 ۲۰۱٦تخص عام 

٥۰۰ ۲٥٦۲۰۷۳۲۲  

 فروقات رواتب ومخصصات الفصل السیاسي
 

۷۸۹ ٥۳۸۷٥۲۱٦۸  

 ایراد صكوك موقوفة مستوفیة المده القانونیة
 

__ ۳۷۹۸٥٥٦  

  ٦٤۰۰۰ __ ۲۰۱٦فروقات تسویة حسابات مخزنیة لعام /

  ۱۳٥۳٦۹۰۰ __ فرق السعر الطبیعي عن السعر القیاسي للوقود

  ۲۷۹۰۰ __ یل المكتب االستشاريمساھمة تمو

  ۳۸٦۱۲٦٥۱ __ تثبیت عموالت اعتمادات العقود
رسوم من شركة تالیا عن المالحق المرقمة 

٦,٥,٤  
__ ۱٤۲٥۰  

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۷الرصید لغایة
 

۲۸۹ ۸٥۱۰۱۳۷٤۸    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )۳۳-۳٤( 

 
 



                                                         
 
         

 ۲۰۱۷تحلیل حساب مصاریف سنوات سابقة /
۳۹۱۱۱۱ 

 ۲۰۱۷/ كانون االول / ۳۱كما في 
 
 
 

 المبلغ التفاصیل
 

 المالحظات

 دینار فلس 
 

 
رواتب واجور وساعات اضافیة  ومخصصات 

 وایفاد  ومكافات وتكافل وحوافز

۹۲۰ ۲٤۸٥۱۲۹۲۸۷  

 
 وسلعیة  مصاریف خدمیة

 

۰۱۸ ۸٦۱۸۳٦۹۲۳  

 
 دیدات مساھمات وتس

٦٥۰ ۳۸۰٦۷۲۱۳۹  

 
 فحص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 

- ٤۳٤۸۲۲  

 
 سویة حصة الشركات االستخراجیة ت
 

  ـــــــــــــ ٤۹٤

 
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۷الرصید كما في  

 

۰۸۲ ۳۷۲۸۰۷۳۱۷۳  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)۳٤-۳٤( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 وزارة النفط
 شركة االستكشافات النفطیة ( شركة عامة )

 ۲۰۱۷//كانون االول ۳۱حسابات الموازنة االستثماریة كما في كشف بأرصدة 
 
 

 الرصید كما في                 رصید الحركة لسنھ      الرصید كما في                                  اسم الحساب
                                           ۱/۱/۲۰۱۷                     /۲۰۱۷                       ۳۱/۱۲/۲۰۱۷                      

 
 ةینالحسابات المد

 في المصرف                   النقد
                                النقد في المصرف                   
 المصروفات النھائیة                
 سلف االعتمادات المستندیة        

            الدفعات سلف االولیة    
 خطابات ضمان مستلمھ                                             

 
                             المجموع

 
 
 

 الحسابات الدائنة
 

 
                                                                                                             

 
                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        مجموع الحسابات الدائنة     
        
        

 
                                          

 
 
 
 

)٦-۳٤( 
 
 
 

 الرصید النقدي المدور
 جاري/ دائرة المحاسبة  
                              االمانــــــــــــــــــــــــــات

 امانات متنوعة اخرى
 مقابل خطابات الضمان
 رسوم الطوابع المالیة

 دائنون
 ایرادات متنوعة

 استقطاعات وغرامات تأخیریة
 تصفیة االرصدة المدینة القدیمة
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