
 (1 - 55) 
 

 
 
 
 
 

 علما غير مدققة بصورة نهائية من قبل ديوان الرقابة المالية االتحادية 102:مالحظة : الحسابات الختامية لعام 
 
 

 وزارة النفط
 شركة عامة -شركة نفط ميسان 

 :102/كانون االول/12الميزانية العامة كماهي في
 رقــم

 الكشف
 رقم الدليل

 
 المحاسبي

 :102 اسم الحساب
 دينـــــــــــــــار

 1029 
 دينـــــــــــــــار

    الموجودات 2 
    الموجودات الثابتة  
 1;2:97012;189 الموجودات الثابتة)بالقيمة الدفترية( 22 2

2<918<:0 
1798219120 

 1:0771;0;79;< 
1008<<<0 

28<9;7;810 

  النفقات االيرادية المؤجلة ;22 1

  التنفيذمشروعات تحت  21 1

 >110>>1:09097  18:0992297791 مجموع الموجودات الثابتة  
    الموجودات المتداولة  
 ;97;19;1188 المخزون )بالكلفة( 21 7

288188181:181 
199<<1909<21 

 18;09222819 
228<107212189 

1:<91:190179 
  المدينون 29 8
  النقود ;2 9

 ;2797:1:90111  21>81207821;2 المتداولةمجموع الموجودات   
 :971>018;72:0  1:9::7711:989 مجموع الموجودات  
    مصادر التمويـــــــــــــــل  
    مصادر التمويـــــــــــــــل طويلة االجل  
 1>9117021> رأس المال )االسمي( 12 

11;1:89:22101 
72;7<80 

 <9117021<1 
11197288:2:10 

72;7<80 
  االحتياطيات 11 :
 تخصيصات طويلة االجل/ 111 ;

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 

     
 91>:117907128  777:>71;11>11 مجموع مصادر التمويـــــــــــــــل طويلة االجل  

  االجلمصادر التمويـــــــــــــــل قصيرة   
  

- 
 7:8;71>17:8>  11>>:21;20101 الدائنــــــــــــــــــــــــون 19 >

 7:8;71>17:8>  11>>:21;20101 مجموع مصادر التمويـــــــــــــــل قصيرة االجل  
 :971>018;72:0  1:9::7711:989 مجموع مصادر التمويــــــــــــل  
 9;8;;28:772;78  ;091127;88:871 الحسابات المتقابلة >1->2 >2
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 وزارة النفط
 شركة عامة -شركة نفط ميسان 

 :102/كانون االول/12حساب االنتاج والمتاجرة واالرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 

 رقم 
 الكشف

 رقم الدليل
 المحاسبي

 اسم الحساب
102: 
 1029  دينـــــــــــــــار

 دينـــــــــــــــار
 >1791>2211111  117;1>;21;229 ايرادات النشاط الجاري 78 - 72 28
    ينزل : كلفة النشاط الجاري  

 27027880122;  ;:100719;28; كلفة اإلنتاج 8 :2

 12;>921>2211  ;79:8700;212 اإلنتاجيةكلفة الخدمات  9
 0071;1:7209>  9;99>:1:9:9> صافي كلفة اإلنتاج  
 (87;>211:82)  191>98;207 التغير في مخزون االنتاج التام 7211 
 ;;190:12902>  ;1878907:;1> صافي كلفة النشاط الجاري  
 7782::>18:>2  9;7017:11>11 مجمل الفائض  

 7891;:81>1  7;>011;710 ينزل : كلفة الخدمات التسويقية : :2
 ;;;>;>1109>2  101;877>1182 والمتاجرة اإلنتاجفائض   

 180000;  28:80000 تضاف : فوائد وايجار اراضي دائنة 79 29
 (87>020>;:82  92>90291281 ينزل : كلفة الخدمات اإلدارية والتمويلية ; :2

 17>;27281911  077172>29807 النشاط التشغيلي)العمليات الجارية(فائض   
    واألخرىتضاف : االيرادات التحويلية   

29 
 21>10211  ;:2210118 االيرادات التحويلية ;7
 >01717190;  :1;>;88002 االيرادات األخرى >7

 077798811;  8921121708 واألخرىمجموع اإليرادات التحويلية   
    واألخرىينزل : المصروفات التحويلية   

27 
 1181:90:291  07801:;1927 (72;1)عدا حـ/ المصروفات التحويلية ;1
 :::920;10:  77>1887>297 المصروفات األخرى >1

 70>:7912;10  779>7197218 واألخرىمجموع المصروفات التحويلية   
 :>>2( لسنة/11صافي الفائض يوزع وفقًأ إلحكام قانون الشركات رقم)

 )المعدل(
 %2الحماية االجتماعية   حصة دعم صندوق 

 1027% لسنة2حصة دعم صندوق الحماية االجتماعية 

21;010<<;102 

 

22;:177:9829 

21;010<<;1 
;0889172: 

22;:177:98 
     ----                  
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 22:81:112:82  00>18118>218 )المعدل( :>>2( لسنة/11الفائض يوزع وفقاً ألحكام قانون الشركات رقم )
 ;;2:871>;81  82988;899:0 %78حصة الخزينة                          
 8;;18;:1970  ;::>;>:7019 %11حصة المنتسبين                       

 11:909111;  21;28798;; %:حصة البحث والتطوير                  
 ;;928;9:;8  8>9:921>91 %8حصة الخدمات االجتماعية             

 :27211288:9  >728:18;:21 حصة احتياطي رأس المال             المتبقي
 218<18118<00  22:81:112:82 
 

 وزارةالنفط
 شركةعامة - شركةنفطميسان

 :102/كانوناالول/12 كشف العمليات الجاريةللسنةالمنتهيةفي
 رقم 

 الكشف
 رقم الدليل 
 المحاسبي

 :102 اسم الحساب
 دينـــــــــــار

 1029 
 دينـــــــــــار

    اإليرادات الجارية  
 1>22179:07877  1:>;019;229:0 إيرادات النشاط الجاري 72-78 28
 180000;  28:80000 ايجارات األراضي 791 29
   229:0<902;<:1  22179:;:077<1 
    المصروفات الجارية  

 00:9;881;>:1  8>>1>28;;>19 واألجورالرواتب  12 22
 0;72:812>9:  2>88>88719; المستلزمات السلعية 11 21
 9709>201>190  7>;>>:;;7098 المستلزمات الخدمية 11 21

 :>;87:>19872  170022879282 االندثارات :1 2
 1000>181  000>1111 الضرائب والرسوم 7;1 27
   2001079<:7912  <;12817:888< 
 17>;27281911  077172>29807 فائض العمليات التشغيلية)المرحلة األولى(  
      
 17>;27281911  077172>29807 فائض العمليات الجارية )منقول من المرحلة األولى(  
    تضاف: اإليرادات التحويلية واالخرى  

29 
 21>10211  ;:2210118 اإليرادات التحويلية ;7
 >01717190;  :1;>;88002 اإليرادات األخرى >7

   8921121708  ;077798811 
    تنزل:المصروفات التحويلية واالخرى  

27 
 1181:90:291  07801:;1927 (7;1المصروفات التحويلية )عداحـ/ ;1
 :::920;10:  77>1887>297 المصروفات األخرى >1

   7197218<779  10;7912:<70 
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 177:9829:;22  102;>>010;21 الفائض القابل للتوزيع)المرحلة الثانية(  
 
 
 
 
 
 

 وزارةالنفط
 شركةعامة - شركةنفطميسان

 :102/كانوناالول/12 كشف التدفق النقديللسنةالمنتهيةفي
 رقم الدليل 
 المحاسبي

 
 التفـــــــــــــــــــــــــــــاصيـــــــــــــــــــــــــــــل

 جزئي
 دينار

 جزئي
 دينار

 رئيسي
 دينار

    التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 
    -النقد المستلم من: 

   21980100 إيرادات النشاط الجاري 72-77
   1912800 (1;7حـ/اإليرادات التحويلية)عدا  ;7
   1707>:119 (1>7اإليرادات األخرى)عدا حـ/ >7
   ;;299:171;29 (298مدينو النشاط الجاري)عدا حـ/ 29

   292780:>1 الزيادة في االحتياطيات 111
   29;<28<80<71  
    -تنزل المدفوعات النقدية عن: 

   8>:2279071:0 االستخدامات 12-18
   ;:;10:7928 (1;1التحويلية)عدا حـ/المصروفات  ;1
   18;>19827 المصروفات األخرى >1
   127:029928 زيادة في المخزون 21
   >779>:92>11 (198دائنو النشاط الجاري )عدا حـ/ 19
   271081;7:8;1  
    -التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية: 

   202>7187829 الفقرات غير العاديةالمقبوضات النقدية عن  298
   ;019:>228>1 المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية 198

   771<2<;:11  
 1>11010>121   صافي التدفق النقدي عن األنشطة التشغيلية 
    -التدفق النقدي عن األنشطة االستثمارية: 
    -تنزل :المدفوعات النقدية عن : 

   180:;28189 الموجودات الثابتةشراء  22
   811020180 مشروعات تحت التنفيذ 21
   :12029:001 التخصيصات 11
   (729019:81:)  
    (729019:81:) 
    -التدفق النقدي عن األنشطة التمويلية: 
    -تنزل :المدفوعات النقدية عن: 
   000;;7:11>1 أرباح موزعة 

   1100000>1 المدفوعة لتغطية نفقات الوحدات المركزيةالمساهمات  1;1
   (1<:989;;000)  
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 (000;;989:>1)   صافي التدفق النقدي عن األنشطة التمويلية 
صافي التدفق النقدي عن األنشطة الثالث)التشغيلية واالستثمارية  

 والتمويلية(
  (21911:81717) 

 91:190179>:1   :2/2/102يضاف رصيد النقد كما في  
 21>1909>>199   :12/21/102رصيد النقد كما في  

 
 



 (6 - 55) 
 

 (2كشف رقم )وزارة النفط
 شركة عامة -شركة نفط ميسان 

 :102/كانون االول/12واندثاراتها كما في كشف بالموجودات الثابتة 
 الموجودات الثابتة

 رقم الدليل المحاسبي
 

 االراضي
222 
 دينار

 مباني وإنشاءات وطرق
221 
 دينار

 آالت ومعدات
221 
 دينار

 وسائط نقل
227 
 دينار

 عدد وقوالب
228 
 دينار

 اثاث وأجهزة مكاتب
229 
 دينار

 
 المجموع

 دينار

 0>>1897829:90 788>991798 9>0>187821 100;178>9;21 7:71>112;9> 812;27;2;;111 8:>12:0 :1/2/102الكلفة كما في 
 00;901:>10 >21111107 22:2000 --- 107912000 82:;28117 9170000>28 االضافات : المشتراة خالل السنة

 9>2;217921:1 911;1:7:19 270198:817 978107;1278 :>>9>010>22 >7:>20009:; --- المحولة
 0;8;807119 ;01>;88: 81787000 1:880>0>71 829111180 87:71>9 --- تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة 

 17709;7;92;19 ;;9910>71> 0:801910>7 87>278:90298 0>7>:7278;20 >:17290918211 8:>720>>28 :12/21/102الكلفة كما في 
  %18 - 20 %80 - 20 %28 - 8 %;2 - ; %10 - 7  نسبة االندثار/قسط ثابت

        االندثارات
 9:9101;:900; 0>;>>712>7 712;11;101 >9:1702>;81 91778:::808 :911:8081;7: --   :1/2/102مخصص االندثار المتراكم كما في 

 170002221212 >;2:097:92 7>9;92911 >28981:2992 28>;2>221:7 120:80:92:27 -- تضاف : اندثارات الفترة

 90>21129>19 81112::111 111128170 19;71:>999 28;7:90201 8;117018>21 -- اندثارات المحولة والمعاد تبويبها

 تنزل: االندثار المحول الى حساب االحتياطيات/
 1>91>770:1 0>1991812 871;>1720 01009::210 9;10218>17 >20021009 -- احتياطي استبدال الموجودات الثابتة

االندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة 
 والمباعة

-- 2;1<082:: 822:00727 1:<21<<1:0 12111:78 9027<2:2 78::1:9::: 

 711111;00;222 >1>19>780; ;1:0819209 ;;12>01102: 0:12:8>9190 81;>:;1011:> -- :21/102/ 12الرصيد كما في 
 1;2:97012;189 >1827:;;> 2101271881 1:99:>>881: 0880:128;77 1777070911719 8:>720>>28 :21/102/ 12كما في القيمة الدفترية  
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