
 
 
 
 
 

 علما غير مدققة بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية االتحادية 6102مالحظة : الحسابات الختامية لعام 
 

 وزارة النفط
 شركة عامة -شركة نفط ميسان 

 6102االول//كانون 10الميزانية العامة كماهي في
 رقــم

 الكشف
 رقم الدليل

 
 المحاسبي

 6102 اسم الحساب
 دينـــــــــــــــار

 
 
 

6102 
 دينـــــــــــــــار

    الموجودات 0 
    الموجودات الثابتة  
 6814417174272 الموجودات الثابتة) بالقيمة الدفترية( 00 0

11122221 
0222747211 

 681822471270 
46712421 

6170740121 

  النفقات االيرادية المؤجلة 007 6

  مشروعات تحت التنفيذ 06 1

 682074028210  6812124221612 مجموع الموجودات الثابتة  
    الموجودات المتداولة  
 62712000262 المخزون )بالكلفة( 01 4

0022114010122 
682268121142 

 64861247281 
716282162721 
622612726222 

  المدينون 02 2
  النقود 07 2

 0022212710422  0424818211667 مجموع الموجودات المتداولة  
 0416272277222  4081716222418 مجموع الموجودات  
    مصادر التمويـــــــــــــــل  
    مصادر التمويـــــــــــــــل طويلة االجل  
 2261410626 رأس المال )االسمي( 60 

1612402280861 
4074221 

 2261410626 
201611124107 

4074221 
  االحتياطيات 66 8
 تخصيصات طويلة االجل/ 616 7

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 

     
 266728271621  1642141028226 مجموع مصادر التمويـــــــــــــــل طويلة االجل  

 61 
 مصادر التمويـــــــــــــــل قصيرة االجل

 تخصيصات قصيرة االجل
 
- 

   
7287882 

 212761862221  264822417482 الدائنــــــــــــــــــــــــون 62 2
 212716117812  264822417482 مجموع مصادر التمويـــــــــــــــل قصيرة االجل  
 0416272277222  4081716222418 مجموع مصادر التمويــــــــــــل  
 2674424211241  42702844077272 الحسابات المتقابلة 02-62 02

 
 



 
 
 
 

 وزارة النفط
 شركة عامة -شركة نفط ميسان 

 6102/كانون االول/10حساب االنتاج والمتاجرة واالرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 

 رقم 
 الكشف

 رقم الدليل
 المحاسبي

 اسم الحساب
6102 
 دينـــــــــــــــار

 6102 
 دينـــــــــــــــار

 282461282047  0061116214212 ايرادات النشاط الجاري 42 - 40 02
    ينزل : كلفة النشاط الجاري  

 821286621114  704104221600 كلفة اإلنتاج 2 08

 12120110211  001122062710 كلفة الخدمات اإلنتاجية 2
 874261226614  268401271146 صافي كلفة اإلنتاج  
 (6022267202)  (0118202724) التغير في مخزون االنتاج التام 4066 
 876427121807  262181021077 صافي كلفة النشاط الجاري  
 026226200411  028622884420 مجمل الفائض  

 6112181026  1226874221 التسويقيةينزل : كلفة الخدمات  8 08
 021222617617  021112272777 فائض اإلنتاج والمتاجرة  

 01621111  7621111 تضاف : فوائد وايجار اراضي دائنة 42 02
 (21122282112)   (20872101224 ينزل : كلفة الخدمات اإلدارية والتمويلية 7 08

 018211217211  040262667214 الجارية(فائض النشاط التشغيلي)العمليات   
    تضاف : االيرادات التحويلية واألخرى  

 42122671  61066201 االيرادات التحويلية 47 02
 2482222260  7164146212 االيرادات األخرى 42

 2267266610  7144422266 مجموع اإليرادات التحويلية واألخرى  
    التحويلية واألخرىينزل : المصروفات   

04 
 01402220801  61218218021 (1740المصروفات التحويلية )عدا حـ/ 17
 1028482226  8117201888 المصروفات األخرى 12

 02288027116  11742608241 مجموع المصروفات التحويلية واألخرى  
 0228( لسنة/66صافي الفائض يوزع وفقًأ إلحكام قانون الشركات رقم)

 )المعدل(
 %0حصة دعم صندوق الحماية االجتماعية   

007864482202 
 

062224226716 

0078644822 0622242267 
 062672401084  008218610820 )المعدل( 0228( لسنة/66الفائض يوزع وفقاً ألحكام قانون الشركات رقم )

 22171612267  26720824677 %42حصة الخزينة                          
 40100741784  12418712772 %11حصة المنتسبين                       

 7881627266  7668212661 %8حصة البحث والتطوير                  
 2624481222  2782720277 %2حصة الخدمات االجتماعية             

 06722612820  04011022828 حصة احتياطي رأس المال             المتبقي



 008218610820  062672401084 
 

 
 

 وزارة النفط
 شركة عامة -شركة نفط ميسان 

 6102/كانون االول/10كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في 
 رقم 

 الكشف
 رقم الدليل 
 المحاسبي

 6102 اسم الحساب
 دينـــــــــــار

 6102 
 دينـــــــــــار

    اإليرادات الجارية  
 288272611224  0064281424421 إيرادات النشاط الجاري 40-42 02
 01621111  7621111 ايجارات األراضي 426 02
   0064287814421  288222421224 
    المصروفات الجارية  

 110227621221  682722171182 الرواتب واألجور 10 00
 26020616422  82240826071 المستلزمات السلعية 16 06
 418182477221  121201622412 المستلزمات الخدمية 11 01

 47742888226  622402824728 االندثارات 18 0
 61662011  62626111 الضرائب والرسوم 174 04
   271026482222  712222244820 
 018211217211  040262667214 التشغيلية)المرحلة األولى(فائض العمليات   
      
 018211217211  040262667214 فائض العمليات الجارية )منقول من المرحلة األولى(  
    تضاف: اإليرادات التحويلية واالخرى  

02 
 42122671  61066201 اإليرادات التحويلية 47
 2482222260  7164146212 اإليرادات األخرى 42

   7144422266  2267266610 
    تنزل:المصروفات التحويلية واالخرى  

04 
 01402220801  61218218021 (174المصروفات التحويلية )عداحـ/ 17
 1028482226  8117201888 المصروفات األخرى 12

   11742608241  02288027116 

 062224226716  007864482202 القابل للتوزيع)المرحلة الثانية( الفائض  
 
 
 



 
 
 

 وزارة النفط
 شركة عامة -شركة نفط ميسان 

 6102/كانون االول/10كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 
 رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 التفـــــــــــــــــــــــــــــاصيـــــــــــــــــــــــــــــل

 جزئي
 دينار

 جزئي
 دينار

 رئيسي
 دينار

    التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 
    -النقد المستلم من: 

   21872611 إيرادات النشاط الجاري 40-44
   21221 (476اإليرادات التحويلية)عدا حـ/ 47
   82212842 (421اإليرادات األخرى)عدا حـ/ 42
   012120012282 (022حـ/مدينو النشاط الجاري)عدا  02
     
   012478422084  
    -تنزل المدفوعات النقدية عن: 

   011174728162 االستخدامات 10-12
   210202062 (176المصروفات التحويلية)عدا حـ/ 17
   22060221 المصروفات األخرى 12
   0212276821 زيادة في المخزون 01
   02712288242 (622حـ/ دائنو النشاط الجاري )عدا 62
   062268222022  
    -التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية: 

   40224610610 المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية 022
   41871026167 المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية 622

   6077221768  
 8881282020   التشغيليةصافي التدفق النقدي عن األنشطة  
    -التدفق النقدي عن األنشطة االستثمارية: 
    -تنزل :المدفوعات النقدية عن : 

   682222211 شراء الموجودات الثابتة 00
   28222111 مشروعات تحت التنفيذ 06
   0821111212 التخصيصات 61
   (6018720012)  
    (6018720012) 
    -عن األنشطة التمويلية:التدفق النقدي  
    -تنزل :المدفوعات النقدية عن: 
   62600271224 أرباح موزعة 
     
   (62600271224)  
 (62600271224)   صافي التدفق النقدي عن األنشطة التمويلية 
صافي التدفق النقدي عن األنشطة الثالث)التشغيلية واالستثمارية  

 والتمويلية(
  (02287426206) 

 622612726227   0/0/6102يضاف رصيد النقد كما في  
 682268121142   10/06/6102رصيد النقد كما في  

 



 



 (0كشف رقم )                                                                            وزارة النفط
 شركة عامة -شركة نفط ميسان 

 6102/كانون االول/10كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في 
 الموجودات الثابتة

 رقم الدليل المحاسبي
 

 االراضي
000 
 دينار

 مباني وإنشاءات وطرق
006 
 دينار

 آالت ومعدات
001 
 دينار

 وسائط نقل
004 
 دينار

 عدد وقوالب
002 
 دينار

 اثاث وأجهزة مكاتب
002 
 دينار

 
 المجموع

 دينار

 482212227422 2421121188 1218112222 11212488277 82608212122 122126841714 1081282 6/0/6102الكلفة كما في 
 744424141 067827101 1208111 022821111 011822621 422676871 --- االضافات : المشتراة خالل السنة

 1172121021410 28172781 42222272 22024221417 61767111188 6222601120021 --- المحولة
 0161722622 74248716 042421022 224402822 161067646 611622671 --- تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة 

 1224202821221 2214222422 1242062122 067226427611 22761024844 1167707047260 1081282 10/06/6102الكلفة كما في 
  %62 - 01 %21 - 01 %02 - 2 %07 - 7 %61 - 4  االندثار/قسط ثابتنسبة 

        االندثارات
 612771208207 1288120468 6712017172 02741164048 41126801216 012027626261 --   6/0/6102مخصص االندثار المتراكم كما في 

 622401882260 0660862622 472226740 04182012222 7201716210 641712474770 -- تضاف : اندثارات الفترة

 اندثارات المحولة والمعاد تبويبها
-- 

180874111777 741722824 02261111411 61422421 20726216 126611621418 

 تنزل: االندثار المحول الى حساب االحتياطيات/
 6741728771 024122112 612221246 747462268 0210608218 80111480 -- احتياطي استبدال الموجودات الثابتة

 212106620 021184816 86447161 --- 110467742 28821224 -- االندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة والمباعة



 721187282116 4241022721 1117667460 26722814102 21288821442 847266821268 -- 06/6102/ 10الرصيد كما في 

 6814417174272 0220422222 212211282 82822864070 42642410622 6271022128224 1081282 06/6102/ 10الدفترية كما في القيمة 
 


