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 وزارة النفط     
 (شركة عامة)شركة نفط الشمال    

 1132/ 13/31الميزانية العامة كما في   
رقم 
 الكشف

رقم 
الدليل 

 المحاسبي
 

 أسم الحساب
1132 
 1132  دينــار

 دينــار

    الموجودات  1 
    الموجــودات الثابتــــــــــــة   
 14٧ 11٦ ٧90 144  101 0٧3 191 1٦1 ( بالقيمة الدفترية) الموجودات الثابتة 11 1
 1 9٦٧ 011 119  0 01٦ 111 119 النفقات اإليرادية المؤجلــــــة  111 4
 19 111 ٧٧9 1٧4  11 109 911 103 مشروعات تحت التنفيــــــــذ  14 0
 ٦ 001 ٦٦1  ٦ 001 ٦٦1 قروض ممنوحة طويلة األجل  111 1

 111 ٦14 494 111  119 404 ٦9٦ 111 مجموع الموجودات الثابتة  
    الموجـودات المتداولـــــــــــــة  
 401 4٦3 ٦91 141  431 ٧91 ٧13 ٧4٦ ( بالكلفة ) المخزون  10 1
 ٦ 301 1٦9 190  11 119 33٦ ٦11 اعتمادات مستندية لشراء مواد  101 1
 1 191 1٧1 140 3٦1  1 993 011 11٧ 111 المدينـــــــــــــــــــــــــــــــون  1٦ ٦
 04 313 044 1٦4  ٧1 1٧1 110 ٦٦3 النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــود  11 ٧

 4 1٦٦ 941 13٦ 411  4 4٧9 110 011 119 مجموع الموجودات المتداولة  
 4 ٦11 100 ٦91 ٧34  4 ٧٦1 0٧٦ 311 0٦٧ مجموع الموجودات   
 14 ٧41 11٧ 119  1٦ 411 ٦٧0 194 الحسابــات المتقابلــــــــــــة    19 43
    مصــــادر التمويــــــــــــــــل   4 
    مصادر التمويل طويلة األجل    
 4 119 01٦ ٦٧٧  4 119 01٦ ٦٧٧ رأس المــــــــــــــــــــــال  41 
 111 111 ٦10 ٦1٦  114 ٧19 111 031 االحتياطيــــــــــــــــــــات  44 1
 ٧1٦ ٦13  ٧1٦ ٦13 تخصيصات طويلة األجل  40 9

 11٧ ٦٧1 14٦ 9٧0  111 9٧9 ٦41 ٦٦4 مجموع مصادر التمويل طويلة األجل  
    مصادرالتمويل قصيرة األجل  
 1 311 9٦0 119  4 10٧ ٦3٦ 9٦1 تخصيصات قصيرة األجــــل  40 9
 1 ٧99 131 931 413   1 113 111 119 ٧11 الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــون  4٦ 13
 1 133 11٧ 1٧1 ٧49  1 110 09٦ 14٦ ٧31 مجموع مصادرالتمويل قصيرة األجل  
 4 ٦11 100 ٦91 ٧34  4 ٧٦1 0٧٦ 311 0٦٧ مجموع مصادر التمويــــــل   

 

43 
 

 المتقابلــــــــــــــــةالحسابات          49
 

 

194 ٦٧0 411 1٦  
 

119 11٧ ٧41 14 

                    
 

 فريد جادر صادق الجادر         ايمان عبدالرزاق علي                                                                                             
 المديــر العام                                                          مديـــر الهيئـة الماليــــة                                                 

                                                                                                                  رئيس مجلس االدارة
 م     11/   /     هـ    311/     /    والمؤرخ في      /   /   /   /      خضوعا لتقريرنا المرقم      

 

 
 لقانوني رئيس الهيئة الرقابية                                                                                                المحاسب ا                     

 زهيـر سركيس تومـــــا                                قيس محمد مولود                                                                                       
 

 ديوان الرقابة المالية االتحادي. عـ 
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 وزارة النفط
 (شركة عامة)شركة نفط الشمال 

 1132/ 13/31حساب اإلنتاج والمتاجرة واألرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في 
رقـــــم 
 الكشف

رقـــم 
الدليل 

 المحاسبي

 
 أسم الحساب

1132 
 دينــار

 1132 
 دينــار

 111 ٧00 1٧1 1٧٧  1٧٦ 044 139 141 إيرادات النشاط الجـــــــــــاري    11-11 1٦
    كلفة النشاط الجــــاري   : تنـزل   
11 
11 

1 
     ٦         

 كلفة اإلنتــــــــــــــــــــــــــــاج 
 كلفة الخدمات االنتـــــــاجيـــــة

 

919 0٦0 401 111 
٧9٧ 011 111 111 

 11٦ 3٦1 910 1٦3 
113 111 ٧34 100 

  
1144 

 صافي كلفة اإلنتــــــــــــــــاج 
 التغير في مخزون االنتاج التام  

 صافـي كلفــة النشاط الجاري       

٧1٧ ٦11 ٧90 493 
(999 99٧ 314 44) 

٧11 ٧10 1٧٦ 014 

    33٦ ٦11 ٦11 491 
(341 11٧ 11٦ 4) 

34٧ 3٦1 1٧4 49٧ 
 1٦1 1٦1 110 113  1٦0 111 09٦ 313 فائض النشاط الجــــــــــــاري   
 11 301 104 1٧3  13 ٧14 039 00٧ كلفة الخدمات التسويقية : ينـزل  ٧ 
 
1٧ 

 
1٦ 

 فائض اإلنتاج والمتاجــــــــــرة 
 فوائد وايجاراراضي دائنة      : يضاف

٧30 31٦ ٦90 114 
414 1٧9 130 

 313 ٦11 144 11٦ 
٧13 131 1٦4 

 01 ٦11 441 131  01 ٧01 043 133 كلفة الخدمات اإلدارية والتمويلية :ينـزل  1 11
      
 ( النشاط التشغيلي( )العمليات الجارية)فائض  

 تضاف االيرادات التحويلية واالخرى
111 ٦11 3٦4 ٧  ٧٧4٦ 1٦1 309 11 

1٧ 
1٧ 

11   
    19 

 اإليرادات التحويليـــــــــــــــة
 اإليرادات االخـــــــــــــــــرى

 

011 193 133 1 
111 091 911 11 

 114 131 911 
191 991 13٧ 

 مجموع االيرادات التحويلية واالخرى  
 

 تنزل المصروفات التحويلية واالخرى 

110 411 311 1٦  130 199 ٧٦0 1 

 14 1٦1 ٧11 014  19 1٦4 019 ٧41 (121عدا حساب )المصروفات التحويلية   01 11
 13 311 131 31٦  9 0٦1 0٧1 ٧9٦ المصروفات األخـــــــــــــــــرى  09 11
 44 411 411 011  41 103 ٧41 143 مجموع المصروفات التحويلية واالخرى  
 ٦1 111 ٧٧1 ٧٧1  ٦1 4٧٧ 43٦ 1٦1 : الفائض موزع كما يلي  
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 وزارة النفط 
 (شركة عامة) شركة نفط الشمال

 1132/ 13/31حساب اإلنتاج والمتاجرة واألرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في  /تابع
  

 

 رقم الدليل 
 المحاسبي

 

 162 

  
 
 

 
 القابل للتوزيع الفائض

 حصة صندوق الحماية االجتماعية    3%
 موزع كما يلي

 ـــــــــــــــلــــــــــالتفاصيــــــــــ   النسب

 1132 
 دينــار

 1132 
 دينــار

   162 116 122 61 
160 221 611 

 223 222 012 61  
222 122 610  

     162  
162 
111 
111 
113    

    
 
 
 
 

        
 

 حصة الخزينة العامـــــــــة%  10
 حصة المنتسبيــــــــــــــــن%  11

 حصة الخدمات االجتماعية%    0
 حصة البحث والتطويــــــر   % 2

 حصة احتياطي رأس المال           

 111 191 ٦01 41 
133 ٧13 310 43 
٧43 ٧41 111 0 
131 113 111 1 
491 3٦٦ 4٧9 ٧ 

 211 121 206 12  
110 302 612 11  
012 361 320 1  
162 111 121 1 
121 106 211 6 

        111 111 611 61 
162 116 122 61 

 

 221 121 211 61 
223 222 012 61 

 

 التوضيـــــــــــــــــــــــــــــح
  61 122 116 162( = الوفر)الربح المحاسبي

  %3حصة صندوق الحماية االجتماعية 
 دينار 611 221 160 % =3× 61 122 116 162 
 162 116 122 61– 160 221 611 = 111 111 611 61    

 صافي كلفة النشاط=  رصيد التغيير في المخزون +( 2+2+6+0)المصروفات مراكز الكلف = كلفة النشاط الجاري  
 (222 161 112 310 +222 103 000 310 + 112 112 201 01 + 011 111 211 10 ) + 222 222 121 11    

 دينار صافي كلفة النشاط 122 161 111 611 =
  611 111 161 122  ×11 = % 122 111 212 332 

  الربح المحاسبيفيوزع  من كلفة النشاط الجاري% 11اقل من الربح المحاسبي  بما ان
 توزيع الربح القابل للتوزيع -:اوال

 %10 حصة الخزينة العامة ( 3)
 دينار 12 610 120 123 % =10×  61 611 111 111     
 %0 حصة الخدمات االجتماعية ( 1) 
 دينار     1 323 213 211  % =0×  61 611 111 111    
 %2 حصة البحث والتطوير ( 1) 

 دينار      1 101 131 %112 = 2×  61 611 111 111    
 %11حصة المنتسبين( 1)
  (121+  123)االخرى( + 12)االيرادات التحويلية  –( 12)االخرى+ )(12)مصاريف تحويلية  
( 011 121 22+ 331 111 211 )– ( 122 221 311 3+161 231 161 1+ 660 011 311 ) 
 631 611 212 – 136 112 021 1  (= 216 631 221 1 ) 
 111 111 611 61 – 216 631 221 1 = 622 232 202 61  
 دينار  11 121 211 011 % = 11 ×61 202 232 622 
 المتبقي  حصة احتياطي رأس المال( 0)
 111 111 611 61 –   123 120 610 12 + 011 211 121 11 + 211 213 323 1 + 112 131 101 1  

 دينار  2 122 166 121 =                               
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 وزارة النفط

 (شركة عامة)شركة نفط الشمال 
 1132/كانون األول/13كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية  في 

رقــــم 
 الكشف

رقم الدليل  
 المحاسبي

  
 أســـــــــم الحســــــاب

 1132 
 دينــار

 1132 
 دينــار

     اإليرادات الجاريــــــة       
1٦  11-11 

1٦4          
 إيرادات النشاط الجاري    

 االراضـــيايجارات 
 14٦ 111 409 111 

414 1٧9 130 
 11٧ ٦4٧ 41٦ 11٦ 

٧13 131 1٦4  
     المصروفات الجارية      
 441 109 ٦39 114  419 ٦03 111 1٦1  الرواتب واألجــــور   01  14
 ٦1 ٧31 19٦ 413  ٦٧ ٦1٧ 14٧ 911  المستلزمات السلعية   04  10
 01 111 090 304  11 9٦٧ 99٧ 9٧9  المستلزمات الخدمية   00  11
 10 3٧1 09٧ ٧1٦  11 991 111 311  ارات  ــــــــــــــاالندث  0٧  4و1

 01 ٦٧1 ٧13  09 113 111  الضرائب والرسوم    011  11
 0٧1 0٦9 4٧1 113  0٧٧ 413 011 ٦40  ( المرحلة األولى) فائض العمليات الجارية    
 11 309 1٦1 ٧4٦  ٧٧ 3٦4 ٦11 111       (االجماليالنشاط )          
         اإليرادات التحويلية واألخرى: تضاف                                    
 911 131 114  1 133 193 011  اإليرادات التحويلية   11  1٧
 13٧ 991 191  11 911 091 111  اإليرادات األخرى   19  1٧
      110 411 311 1٦  130 199 ٧٦0 1 
         المصروفات التحويلية واألخرى: تنـزل            
عرررردا ) المصررررروفات التحويليررررة  01  11

 (   011حساب
 ٧41 019 1٦4 19  014 ٧11 1٦1 14 

 13 311 131 31٦  9 0٦1 0٧1 ٧9٦  المصروفات األخرى      09  11
      143 ٧41 103 41  011 411 411 44 
 الفائض القابل للتوزيــــــع     

       (النشاط االجمالي)المرحلة الثانية
 464 206 222 64  221 224 844 64 
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 وزارة النفط
 (شركة عامة)شركة نفط الشمال 

 1132/ كانون األول /  13كشف التدفق النقدي كما في 
رقم الدليل 
 المحاسبي

  
 أسم الحساب

  
 دينــار

  
 دينــار

  
 دينــار

       :لتشغيلية االتدفقات النقدية من النشاطات   
       -:النقد المستلم من   
     ٦3٧ ٦11 30٧                       إيرادات النشاط الجاري  11 –11

     41 113 114  (114/عدا حـ)إيرادات التحويلية   11
     0 191 ٦01 ٦1٦  (190/ عدا حـ)إيرادات أخرى   19
 4٦1/عرردا حررـ)دائنررو النشرراط الجرراري   4٦

 (وفائض العمليات الجارية
 (11٧ 19٦ 011 ٧)     

44 
40 
 1٦  

 الزيادة في االحتياطيات 
 التخصيصات

          ائد وايجارات االراضـــــــــــــي        وف

 (013 09٧ 14٧ 1) 
(303 ٧٧٧ 11) 

414 1٧1 49 

    

 حركة النقد في المصارف  
 

 (333 133 1)  
 

      
 (٧93 1٦٦ 3٧1 1) 

  

       -:المدفوعات النقدية عن : تنزل   
     (٧ 134 ٧44 111)  االستخدامات  01 -01

     (0 111 494 033)  (014/عدا حـ)المصروفات التحويلية   01
     (1 39٦ 111 ٦٧0)  المصروفات األخرى  09
     (11 414 ٦10 111)  زيادة في المخزون  10
1٦ 
0٦ 

 (1٦1/عدا حـ)مدينو النشاط الجاري  
 فوائد وايجارات

 14٦ 1٦1 901 91 
(٧13 110 1) 

    

       11٧ 1٧1 1٧1 ٦1   
       -:ر العاديةيالتدفق النقدي عن الفقرات غ  

     1 91٧ 4٦3 ٦31  المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العاديــــــة          1٦1 
     11 340 93٦ 101              المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية            4٦1
     101 1٦٧ 9٧1 19   

 10 1٧1 1٧1 191           صافي التدفق النقدي عن األنشطة التشغيلية  
       :لتدفق النقدي عن األنشطة االستثمارية ا  

       -:تنزل المدفوعات النقدية عن  
     ـ  شراء الموجودات الثابتة  
     (4 003 10٧ 1٦3)                                   مشروعات تحت التنفيذ  
      (1٦3 10٧ 003 4)   
 (4 003 10٧ 1٦3)      االستثماريةالنقدي عن األنشطة  صافي التدفق  

 

      -:االنشطة التمويلية النقدي عن التدفق: تنزل   

     (٧ 11٦ ٧٧9 310) لمركزيةا المساهمة في نفقات الوحدات   

     (03 1٧٧ 14٧ 141) األرباح الموزعة   

 صافي التدفق النقدي عن األنشطة    
 التمويلية  

  (10٦ ٧3٦ 341 01)        (10٦ ٧3٦ 341 01) 

 10 143 101 391                      صافي التدفق النقدي عن األنشــــــطـة   
 04 313 044 1٦4                                                      (التشغيلية ، االستثمارية ، التمويلية)الثالث  
  1132/  3/  3رصيد النقد كما في : يضاف   

  13/31/1132رصيد النقد كما في 
                                                                 ٦٦3 110 1٧1 ٧1 
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 وزارة النفط
 شركة نفط الشمال )شركة عامة(

 كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر اإلنتاج للسنة المالية المنتهية  في 13/كانون األول/ 1132
رقم الدليل 
 المحاسبي

  
 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتفاصي

 
 دينــار

  وارد     ـــــــــــــــــــــــــالم( 1)  
 11٧ 4٦٦ 191 01٦ إيرادات نشاط اإلنتاج السلعي    11
 4 ٦34 ٦1٧ 119 ي  ــــــــإيرادات النشاط الخدم  10
 1 001 114 ٦91 ر ـــــــــــإيرادات التشغيل للغي  11
 0 301 ٧1٦ 04٦ كلفة الموجودات المصنعة داخلياً       11
 إجمالـــــي المـــــــــــــــــــوارد  

 

14٦ 111 409 111 
  مستلزمات اإلنتاج ( 4)  
 ٦٧ 113 11٦ 43٧ المستلزمات السلعية   04
 11 100 ٦09 111 المستلزمات الخدمية   00
   ٦11 191 ٦11 11 

 ( 1)–(3=)    السوق بسعر المضافة إجمالي القيمة(1)   0٧4 ٦41 91٦ 1٧1
 09 113 111 (غير المباشرة)وم ـالضرائب والرس: تنـزل  011
 0٧4 111 0٦٦ 31٧  إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر اإلنتاج( 1)        

 
 

 1132/ كانون األول/13للسنة المالية المنتهية  في  إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر اإلنتاج توزيع شفك
الدليل رقم 

 المحاسبي
  

                                              ل ــــــــــــــــــــــــــــــالتفاصي
 
 ــــــارــــــــــــــدينـــــــ  

 

  عائد العمل        
  414 101 111 300                                                                                     رواتب وأجور نقدية ( 1)  01
  1 010 111 04٦  (19/بموجب كشف رقم) مزايا عينية( 4)  
     
                         ( 1٦1 -0٦1) صافي الفوائد   
  (130 1٧9 414)                 (  1٦4-0٦4) صافي إيجار األراضي  
  11 ٧11 1٧0 111 االندثارات   0٧
                  فائض العمليات   
                 إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة   

 عناصراإلنتاج 
111 ٦11 3٦4 ٧٧ 
31٧ 0٦٦ 111 0٧4 
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 (3)كشف رقم                                                             وزارة النفط                                                                               
                                  ( شركة عامة)شركة نفط الشمال                                                                      

   13/31/1132 كما في الثابتة واندثاراتهاالموجودات حركة كشف 
                        

 الموجـــودات  الثابتـــــــة
 

 رقـــم الدليــل المحاســـــبي

 األراضي
111 
 دينـــــار

 مباني ومنشات وطرق
331 

 دينــــــار

 آالت ومعدات
110 

 دينــــــار

 نقل طوسائ
111 
 دينـــــار

 عدد وقوالـب
111 
 دينـــــار

أثاث وأجهزة 
 11٦مكاتب  

 دينــــــار

 المجمــــــوع
 

 دينـــــــار
 1/1/8112الكلفة كما في 

 ــراةــالمشتـــ  –االضافـات 
 ةالمشطوب  -رأسماليةموجودات : تنـزل
 مشطوبــــــــــة -خدمة  معدات:تنزل 

 تعديل تبويب/ 
 

818 882 218 2 
- 
- 
- 
- 

735 888 185 898 
878 592 827 81 

(128 258 2) 
 (122 927 112 3) 
- 

240 404 410 72 
486 843 442 17 

(264 774 60) 
 (832 206 127 2) 
(270 081 224) 

827 878 811 73 
- 

(157 1) 
 (393 888 819 8) 

- 

752 278 782 1 
111 757 139 

- 
 (711 212 177) 

- 
 

887 811 351 11 
711 311 825 

- 
 (252 221 223) 

- 
 

895 818 873 888 
118 812 811 88 

(183 258 89) 
 (898 218 795 17) 

(891 171 858) 
 

 2 218 882 818 31/18/8112الكلفــــة كما في 
 

981 817 527 718 711 191 233 119 915 888 211 82 155 813 718 1 185 289 958 11 518 198 518 898 

 - %87-11 %87-81 %33-7 %33-7 %31-8 -  ارــــــــة االندثــــــــنسب
 االندثارات 

 1/1/8112في كما مخصص االندثار
 الفترةاندثارات 

 مشطوبـة –الراسمالية   ندثاراتاال:تنزل 
     محولـة الى حساب احتياطي رأس المالاندثارات : تنزل

 مشطوبة/ اندثارات معدات الخدمة:تنزل 
 تعديل تبويب        

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
211 817 911 139 
318 122 811 88 

(128 258 2) 
(331 788 915 1) 
(912 785 988 8) 
- 

 

 
878 837 815 78 
111 859 817 11 

(818 997 77) 
(588 229 358 8) 
(119 881 881 7) 

(881 827 111) 
 

 
915 358 858 37 

787 981 838 7 
(157 1) 

(189 879 278 8) 
(197 711 131 8) 

- 

 
833 918 185 1 

517 115 812 
- 

(258 818 39) 
(111 858 131) 

- 

 
853 291 232 8 
378 188 823 1 

- 
(973 118 751) 
(581 788 518) 

- 

 
157 283 898 839 
117 821 383 83 

(857 282 88) 
(189 813 588 5) 
(183 882 328 13) 
(881 827 111) 

 881 381 292 283 8 237 815 178 1 118 238 987 33 588 175 933 72 835 983 118 181 835 785 559 - 13/31/1132 فــــــــــي كماالرصيد  

 2 218 882 818 13/31/1132في  القيمة الدفترية
 

188 132 782 371 898 882 397 71 928 182 157 17 118 521 815 917 811 139 8 281 197 351 831 

 
 دينار(4 111 1٦3 11٧)دينار تمثل كلف الموجودات المشطوبة نتيجة للعمليات العسكرية وبقيمة دفترية (11 11٦ 119 ٧1٦)ضمن رصيد كلف الموجودات المشطوبة مبلغ 

 
 

                                                                      
 
 



 

)4-  33) 
 

 وزارة النفط                                                                           
                            ( شركة عامة)شركة نفط الشمال                                                                

 (1)كشف رقم                                  1132 / 31/ 13النفقات االيرادية المؤجلة كما فيكشف                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

رقم الدليل 
 اســم الحسـاب المحاسبي

الكلفة الكلية 
3/3/1132 

 دينار

رصيد االطفاء 
 المتراكم
 دينــــار

 اطفاء السنة
 الحالية
 دينــــار

 مجموع االطفاء
 دينــــار

 الرصيد كما في
13/31/1132 

 دينــــار
 0 01٦ 111 119 11 0٦٦ 410 011 1 ٦11 433 333 14 ٧11 310 011 1٧ ٦14 141 130 نفقات استكشاف ومسح 3321

 0 01٦ 111 119 11 0٦٦ 410 011 1 ٦11 433 333 14 ٧11 310 011 1٧ ٦14 141 130 المجموع 
 

  
         (1)كشف رقم                           1132/ 31 /13كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في                                      

 
رقم الدليل 
 المحاسبي

 المشاريع الصناعيـة ـــابــــــــــــاسـم الحس
  دينــــــار

 المشاريـع الخدميـة
 دينـــــار

 احتياطي التوسعـات
 ــةـــــــــالرأسماليـــ

  دينــــــار 

 المجمـــــوع
 دينــــــار

144 
140 
141 
149 

 وطرق وإنشاءاتمباني 
 ـداتــــــــــــومعــ آالت
 نقــل وانتقــــال طوسائــ
 ـاريـــــــــاستثمـ إنفاق

- 
260 303 310 36 

- 
102 161 012 11 

 

061 112 613 0 
- 

320 213 2 
- 

121 032 110 2 
- 
- 
- 

211 061 206 31 
260 303 310 36 
320 213 2 
102 161 012 11 

 84 837 741 130 2 110 032 121 0 612 212 210 11 621 630 311 ـوعـــــــــــــــالمجمــــ        

 
 

  
 
 
 
 
 



 

)7-  33) 
 

                            (1)كشف رقم                                                    وزارة النفط                                                                   
 (عامةشركة )شركة نفط الشمال

 13/31/1132كما في  المستلمة والممنوحة القروضكشف ب
                                                           

  
 األجلقروض مستلمة طويلة   
 

عدد  رقـم الدليــل
 األقساط

مبلغ القـرض  
 دينار

نسبة  اسم الجهة المستلمـة القــرض الغرض من القرض
 الفائدة

 رصيـد القـرض
 دينــار

4111 4 (٦0٧ ٧41 13) 
 تمويل مشروع خط االنابيب العراقي التركي

 (13 ٧41 ٦0٧) الاليبر الشركة العربية لالستثمارات البترولية
 حساب المقابل لقرض الشركة العربية 13 ٧41 ٦0٧ 4 1111

 .لالستثمارات البترولية
 13 ٧41 ٦0٧ الاليبر

 
 
  
  

 13/31/1132القروض الممنوحة كما في                                                                          
 األجلقروض ممنوحة طويلة   
 

 
                                                                       

عدد  رقـم الدليــل
 األقساط

مبلــغ القــرض  
نسبة  المقترضة اسم الجهة  الغرض من القرض دينار

 الفائدة
 رصيـد القـرض

 دينــار
 ٦ 001 ٦٦1 - الجمهورية العربية السورية تمويل مشروع ضخ النفط للخط العراقي السوري ٦ 001 ٦٦1 - 1111



 

)10-  33) 
 

 ( 0)كشف رقم 
 

 وزارة النفط
 (شركة عامة)شركة نفط الشمال

 1132/ 13/31كشف المخزون كما في 
رقم الدليل 
 المحاسبي

  
 أسم الحساب

 1132 
 دينــار

 1132 
 دينــار

       
 11 ٧00 019 111  10 991 441 14٧  مخزون المواد األوليــــــــــــــة       101
 49٦ 131 11٦  113 14٦ 1٧4  مخزون الوقود والزيــــــــــوت    104
110 113 494 ٧11  مخزون األدوات االحتياطيــــة    100   990 0٧9 114 119  
 41 0٦1 411 ٧0٦  11 ٧11 01٧ 444  مخزون المتنوعـــــــــــــــــات   101
 1٦ 041 3٦3 ٦1٧  41 411 3٦4 ٦11  اج ــــــــــــــــــــــمخزون اإلنت  10٦
 400 401 190 013  433 ٦14 113 ٦40  الشركة  في حيازةمجموع المخزون   
 1 34٦ 19٧ ٧٧1  1 114 493 130  بضائع لـــــــــــــــــــدى الغير       109
 مجموع المخـــــــــــــــــزون   

 
 226 240 274 201  124 671 260 234 

 ٦ 301 1٦9 190  11 119 33٦ ٦11  مواد  مستندية لشراءالعتمادات اال  101
 413 49٦ 4٦3 ٦41  410 ٦10 ٧1٧ 0٧1  اجمالي المخزون   
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 ( 6)كشف رقم 
 

 وزارة النفط
 (شركة عامة)شركة نفط الشمال

 1132/  كانون األول /13كشف المدينون كما في 
رقم الدليل 
 المحاسبي

  
 أسم الحســــــــــــــــــــــاب

 1132 
 دينــار

 1132 
 دينــار

1٦1  
 

     مدينون تجاريـــــــــــــون    

1٦11 
1٦11 

 مدينون قطاع عـــــــــــام  
 مدينون عالم خارجــــــــي

 ٦03 144 110 ٧31 
413 ٦٧4 4 

 ٦19 111 1٦0 110 
413 ٦٧4 4 

  
   1٦0
 1٦1        

                                           
 حسابات جارية مدينـــــــة                              

 مدينو النشاط غير الجاري

 113 391 11٧ ٦31  
11٦ 11٧ ٦01 434 1 

 399 4٧1 111 11 

 199 110 1٦٦ 110  
911 111 111 090 1 

 139 049 ٧٦4 11 

     حسابات مدينة متنوعة  1٦٦
 13 ٧41 ٦0٧  13 ٧41 ٦0٧  تأمينات لدى الغيـــــــــر    1٦٦1
 1 3٧9 ٧٦9 1٦1  111 ٧٦3 11٧  إيرادات مستحقــــــــــة    1٦٦4
 149 94٧ 333  1 3٦9 319 103  مصاريف مدفوعة مقدماً    1٦٦0
 141 114 ٧13  41٦ 110 0٦1  طلبات التعويــــــــــض   1٦٦1
1٦٦1 
 

 فروقات نقدية ومخزنية  
 ةوثابتة مدينة لظروف عادي

 333 333 1٦1  333 333 1٦1 

    494 111 ٦13 1  111 1٧0 139 1 
     

 
  

1٦٧ 
1٦٧1 

 سلف  
 سلف الغراض النشاط

    

 سلف المنتسبيـــــــــــن   1٦٧4
 

 ٧31 
٧31 1٧9 ٧49 19 

 ٧31 
 191 4٦3 ٧11  

 3 221 021 211 162  3 221 102 102 122  مجموع المدينـــــــــون    

333 333 333 19 
٧31 1٧9 ٧49 

- 
191 4٦3 ٧11 
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 وزارة النفط
 (شركة عامة)شركة نفط الشمال

 1132/ 13/31كشف إجمالي األرصدة المدينة كما في 
 

 التفاصيل                
 أسم الحساب

 الرصيد الموقوف
 وطبيعته المحاسبية 

 دينـــار

 تحليل عمر الرصيد الموقوف
 1111قبل سنة 

 دينـــار
 أقل من سنة

 دينـــار
 ثالث سنوات –سنة 

 دينـــار
أكثر من ثالث 

 سنوات
 دينـــار

  1٦1   مدينـــــون تجاريـــــــون

 1٦0ـة  ــــحسابات جارية مدينــ

 1٦1جاري  النشاط غيرمدينو ال

 1٦٦ة  ــــحسابات مدينة متنوع

 362  ـــفــسـلــــــــــــــــــــــ

113 391 11٧ ٦31 

11٦ 11٧ ٦01 434 1 

399 4٧1 111 11 

494 111 ٦13 1 

٧31 1٧9 ٧49 19 

413 ٦٧4 4 

- 

333 10٦ 1٦ 

19٧ ٧9٧ 13 

- 
 

٦01 1٧1 31٦ 09٦ 

13٦ 1٧3 011 ٧ 

11٦ 31٧ 910 ٧ 

991 1٧1 313 1 

٦11 131 011 19 

3٧1 ٧31 939 4٦٧ 
4٦9 111 991 191 1 

111 ٦3٦ 310 ٧ 

104 130 1٦ 

3٦3 ٦11 141 

941 101 1٧٧ 11 

111 134 0٧0 

٧11 41٧ 311 0 

1٧4 011 194 

333 00٧ 419 

إجمالي األرصدة المدينة الموقوفة 
 بتاريخ الميزانية

111 11٧ 011 993 1 13٧ 931 49 4٦4 113 ٧00 1٧1 993 1٦9 430 1٧3 1 149 111 093 11 
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 وزارة النفط 
 (عامةشركة )شركة نفط الشمال 

 13/31/1132كما في ( على مستوى كل حساب ) تحليل االرصدة المدينة 
 

 إسم الجهة المدينة رقم الحساب
 الرصيد الموقوف  
 وطبيعته المحاسبية

 دينـــــــار

 تحليل عمر الرصيد الموقوف

ثالث سنوات  –سنة  أقل من سنة بالدينار بالدينار 8113قبل سنة 
 بالدينار

ثالث سنوات أكثر من 
 بالدينار

 عمالء عالم خارجي 181
   

    
 100744423763 34320724000  - 143444404620 أقيام الغاز / غاز الشمال  161102

 

4827010202 
 232330246 4427830226 8787888813 - 11682822428 أقيام الغاز / خطوط األنابيب  161103
 27022822042 132182486800 140344164338 - 306824881722 أقيام النفط / مصافي الشمال  161104
 - - 1464870000 - 1464870000 اقيام النفط/مصافي الوسط 161108
 7710437071 - 30062220000 - 37723107071 أقيام النفط / نفط الوسط  161106
 - 8614422232 1872421640 - 2216277322 زيوت الوقود / شركة توزيع المنتجات النفطية  161102
 422431280 - - - 422431280 اقيام نفط محطة كهرباء نينوى الغازية 161104
 - 17220416600 - - 17220416600 مبيعات الغاز/ مدينون حكوميون 161111
 - - 114722612000 - 114722612000 شركة توزيع المنتجات النفطية/مصفى نينوى االستثماري 161113
 - - 84674421280 - 84674421280 شركة توزيع المنتجات النفطية/ مصفى بازيان 161114
 - - - 1020148 1020148 القرض اللبناني  161801
 - - - 1602068 1602068 مسددة اعتمادات 161802
 المجموع

 
204146074440 2622210 398178752832 885919517151 88155132981 

 مدينةحسابات جارية  183
 

- 
 1174202126280 8428000000 - 1200142126280 الكلف المسيطرة عليها من قبل االقليم 163101   

 323402141 271344017 1443420106 - 2847060306 شركة الحفر العراقية  163201 
 المجموع

 
1818531128778 - 5372251118 1198992718889 353218121 

 الجاريمدينو النشاط غير  187
 

- 
 - - 1807242 - 1807242 الشركة العربية لجس اآلبار 168010   

 - 123874246 22174242 - 248247833 مقاولون اجانب 168018
 14322000 442423333 286670764 16436000 1267722301 الموظفون المنتهية خدماتهم 168404
 8874438 - - - 8874438 بغداد / شركة مصافي الوسط  168801
 232148634 148000444 272301433 - 214444318 شركة مصافي الشمال  168803
 - - 432844 - 432844 شركة غاز الشمال 168808
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 وزارة النفط

 (شركة عامة)شركة نفط الشمال 
 13/31/1132كما في ( على مستوى كل حساب ) تحليل االرصدة المدينة /تابع  

 

 
 
 
 
 

 إسم الجهة المدينة رقم الحساب
 الرصيد الموقوف  
 وطبيعته المحاسبية

 دينـــــــار

 الرصيد الموقوفتحليل عمر 

ثالث سنوات  –سنة  أقل من سنة بالدينار بالدينار 8113قبل سنة 
 بالدينار

أكثر من ثالث سنوات 
 بالدينار

 1468076 - 114728 - 1844021 بغداد / شركة توزيع المنتجات النفطية  168804
 - - 18464438 - 18464438 كركوك / شركة توزيع المنتجات النفطية  168807
 - 8800 - - 8800 وزارة النفط  168811
 - 3772 23624300 - 23624272 بغداد / شركة خطوط األنابيب النفطية  168818
 210423 - 124400 - 437223 شركة المشاريع النفطية هيئة مشاريع الشمال  168816
 - - 17378812 - 17378812 كركوك / معهد التدريب النفطي  168814
 - - 3340230 - 3340230 ( ع. ش )شركة تعبئة الغاز  168817
 - 2240720 24884441 - 30438481 بغداد / الوسط  نفطشركة  168820
 - - 1237448 - 1237448 مواد طبية/ غاز الشمال  168826
 1240772442 - - - 1240772442 آمرية موقع كيوان  168701
 2741217 - - - 2741217 غرامات حوادث السيارات الخارجين  168702
 - 22010428 - - 22010428 مديرية أسايش كركوك  168703
 212330 313266448 44178288 - 362127430 مدينو كهرباء وهاتف وطعام  168704
 - 2134200000 6207044 - 2144707044 مدينون مختلفون 168706
 1003647241 - - - 1003647241 مدينو شرطة نفط الشمال / اإليجارات  168702
 1470000 1380000 16428000 - 17668000 أجور نشر إعالن مناقصات 168704
 1473280 - 6280000 - 4643280 اجور نشر االعالن 168707
 1401470 3344140 1000228 - 8270308 مدينون محطات 168712
 2744480 - - - 2744480  47لواء المشاة / مقر الفوج الثاني  168713
 7242743 - - - 7242743 مديرية شرطة نفط الشمال  168714
 1061700 83043000 37402428 - 73782328 المديرية العامة لتربية كركوك  168718
 - - 4283280 - 4283280 أجور نشر إعالن  168717
 - - 2464280 - 2464280 محطات/ أجور نشر إعالن  168720
 22877062 - - - 22877062 مدينو مبيعات النفط والغاز 168723
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 النفط وزارة

 (شركة عامة)شركة نفط الشمال 
 13/31/1132كما في ( على مستوى كل حساب ) تحليل االرصدة المدينة /تابع 

 إسم الجهة المدينة رقم الحساب
 الرصيد الموقوف  
 وطبيعته المحاسبية

 دينـــــــار

 تحليل عمر الرصيد الموقوف

أكثر من ثالث سنوات  ثالث سنوات بالدينار –سنة  أقل من سنة بالدينار بالدينار 8113قبل سنة 
 بالدينار

 - - 2243328 - 2243328 مدينو صحة كركوك 168731
 - 672422224 - - 672422224 مدينو مقاوالت محلية  168733
 - 888102083 1242312874 - 1442424642 مصاريف مشاريع الخطة اإلستثمارية  168747
 - 2460413422 8174074342 - 2684811407 كلف عمليات الحفر 168770
 18040000 - 23304000 - 44344000 سلفة للمقاولين  168774

 3172815577 5123818872 5973115228 18838111 12111852199  المجموع
 حسابات مدينة متنوعة 188

  
 

 - - - 10224632 10224632 شركة ابيكورب 166124  
 44342670 - - - 44342670 ايرادات مستحقة 166201
 - - 16446264 - 16446264 إيرادات مستحقة متنوعة  166202
 863442 40403132 42887447 - 43826703 إيجار محالت كركوك مستحقة  166203
 224374000 48000000 840408430 - 703277430 دفعات نقدية للمجهزين 166301
 - - 163000000 - 163000000 دفع مقدم للمحطات 166308
 - 1000000 1280000 - 2280000 قطاع حكومي/دفع مقدم 116306
 - - 246410404 22760 246443364 مواد مستلمة بصورة ناقصة 166401
 168000000 - - - 168000000 فروقات نقدية 166802

 898387758 28813138 1171251991 11595795 1881812898   المجموع
 سلــــــــــــــــف 162

 - - 87000000000 - 87000000000 سارالو/سلفة مشروع انبوب النفط الخام 162126     
 - - 7643044 - 7643044 سلف الموظفين 162211
 - - 48244403 - 48244403 سلفة أول راتب موظفين  162214
 - - 10281278 - 10281278 ارصدة رواتب مدينة 162218
 247332000 128641060 228224477 - 640286887 ارصدة مدينة / اقساط 162216
 - - 21000000 - 21000000 سلف إيفاد الموظفين  162271
 - - 2000000 - 2000000 سلف ايفاد داخل القطر 162273

 829335111 187881181 79318711881 - 79589859511  المجموع
للحساب الميزانيةخ ـبتاريإجمالية االرصدة الموقوفة   1991372875822 89917215 851533281888 1851813289991 82391281889 
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 ( 2 )كشف رقم                                                     وزارة النفط                                                                   
 (شركة عامة)شركة نفط الشمال                                      

              8112/  االول  كانون/31كما في نقود البكشف                              
 

رقم الدليل 
 المحاسبي

  
 ابـــــــــــم الحســـــــــــــأس

 1132 
 دينــار

 1132 
 دينــار

111 
    

 بالصندوقنقدية  
 

 -  301 ٧10 11 

     
 نقدية لدى المصارف  110

 االرصدة المدينة في بغداد
    

        0110/فرع المجمع النفطي/مصرف الرافدين  
  0313/فرع المجمع النفطي/مصرف الرافدين

المصررررررررررررررررررررررررررررررررررررف العراقررررررررررررررررررررررررررررررررررري 
 1111113162111/للتجارة

 ٦41 943 0٧1 1٦ 
000 101 09 
1٧3 9٧1 441 1 

 991 13٧ 0٧3 0 
000 1٧3 09 
134 1٦٦ 101 

 411 419 11٦  ٦ 114 ٦1٧ 40٦  المصرف العراقي للتجارة  
  33343313٦٧334  3٦0 ٦14 ٧9٦٧  ٦٦ ٦4 ٧01 ٧٦0 0 
       
 ي الفروعــــــــاالرصدة المدينة ف                

 1 499 ٧٦٧ 091  ٧ ٦10 ٦10 100          1/فرع عرفه/مصرف الرشيد   
 411 9٦1 133  441 1٦1 933          4٧410/فرع موصل/مصرف الرشيد      
  2423/فرع حديثة/مصرف الرشيد  

 100016/فرع كركوك/مصرف الرافدين
 133 011 11 

1٦1 911 141 
 ٧13 190 11 

011 ٦11 ٦11 44 
      

 
 19٧ 1٧1 0٧1 1   114 1٧1 411 41  

      
      

 

  مجموع النقد
 

٦٦3 110 1٧1 ٧1  
 
 
 
 
 
 
    

1٦4 044 313 04     
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 (2)كشف رقم                                    وزارة النفط                                                
  (شركة عامة)الشمالشركة نفط  

             8112/االول  كانون/31كشف االحتياطيات كما في                              
 

رقم الدليل 
 المحاسبي

  
 ابـــــــــــم الحســـــــــــــأس

 1132 
 دينــار

 1132 
 دينــار

441 
   4411 

 احتياطيات رأسمالية 
 احتياطي التوسعات

    

 131 904 319 1٦3  111 ٦1٧ 1٧0 01٦  1/1/4311فـــــــــــــــــي الرصيد   
 11 134 031  4 4٦٧ 110 011  الحركة خالل السنــــــــــــــة:تنزل  
حصرررة الشرررركة مرررن اربرررا  :يضررراف  

 4311/عام
 491 3٦٦ 4٧9 ٧ 

 
 393 41٦ 113 ٦ 

 111 ٦1٧ 1٧0 01٦  143 ٦91 ٦9٦ 414  01/14/4311الرصيد في   
     الموجودات الثابتةاستبدال احتياطي   4414
 14 939 111 ٧11  11 ٧19 ٧93 433  1/1/4311ي ــــــــــالرصيد ف  
 1 113 0٧1 114  ٧ ٧1٦ ٦30 3٦9  االضافات خالل السنـــــــــــــة  
 11 ٧19 ٧93 433  4٦ 10٦ 090 4٦9  01/14/4311الرصيد فـــــي   

 1 1٦٦ 941 333  1 949 131 141  المكاسب الرأسماليةاحتياطي   4410
       احتياطـــــــــــي عـــــــــــــــام   444

 ٦4٧ ٦11 ٦11 ٧19  ٦13 1٦1 194 111  1/1/4311الرصيد فــــــــي         
 01 11٧ ٦14  019 194 ٦11  الحركة خالل السنـــة:تضاف        
 احتياطي اضافات رأس المال:يضاف     

    
 191 111 ٦00 43  393 ٦13 111 14 

 ٦13 1٦1 194 111  ٦٦1 1٦1 149 003  01/14/4311الرصيد فــــي        
440 
4401 

     
 
 

 احتياطيات متنوعـــــــــــة  
 احتياطي البحث والتطويــــــــر

 

    

 11 ٧41 ٦1٦ 013  1٦ 191 91٦ ٦٧1  3/3/1132الرصيد فــــــــــــي   
حصررررررررة الشررررررررركة مررررررررن اربرررررررراح   

 1132/عام
 131 113 111 1  0٦1 403 1٧0 1 

     
 

 1٦ 191 91٦ ٦٧1  ٦3 ٦10 04٧ 31٦  01/14/4311الرصيد في 

4404 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 ةــــــاحتياطي خدمات اجتماعي
                         1/1/4311الرصيد فــــــــي  
 الحركة خالل السنة الحالية: تنزل  
حصةالشررررررررركة مررررررررن اربرررررررراح : تضرررررررراف 

 1132/عام
   01/14/4311الرصيد في 

 االحتياطيـــــــــــــــاتمجموع 

  
911 011 3٧1 10 
111 3٧1 11٦ 1 
٧43 ٧41 111 0 

   110  330 113 11 
   031 111 ٧19 114   

  
3٧1 013 000 11 

 ٦14 111 111 1 
119 1٦1 191 0 

   911  011 3٧1 10 
   ٦1٦ ٦10 111 111 

عشرون مليار وستمائة واربعة وثالثون )ارـــمليون دين( 43 ٦01) غــضمن رصيد احتياطي عام مبل: مالحظة
ع الخطة ـــــن مشاريــــــيمثل االضافات الى احتياطي راس المال الذي يعكس المبالغ المحولة م (مليون دينار

 . 4311 لسنـــــةمارية االستث
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 (2)كشف رقم                                    وزارة النفط                                               
  (شركة عامة)شركة نفط الشمال

 1132/ كانون األول /13ات كما في كشف التخصيص  
رقم الدليل 
 المحاسبي

  
 ابــــــــــــــم الحســـــــأس

 1132 
 دينــار

 1132 
 دينــار

     ل    ـــتخصيصات طويلة األج  
 ٧1٦ ٦13  ٧1٦ ٦13  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها      404
 
 

     ل      ـــتخصيصات قصيرة األج 

401 
409         

 مخصص مصروفات الشراء 
 متنوعــــــــــــةتخصيصات 

 - 
9٦1 ٦3٦ 10٧ 4 

 191 014 313 1 
411 ٦41 1 

    9٦1 ٦3٦ 10٧ 4  119 9٦0 311 1 
 1 31٦ ٧13 149  4 101 090 ٦11  مجموع التخصيصـــــــــات  
 

 (31)كشف رقم 
 1132/ كانون األول /13ون كما في كشف الدائن

رقم الدليل 
 المحاسبي

  
 ابـم الحســـأس

 1132 
 دينــار

 1132 
 دينــار

     ونــــــــمجهزون تجاري  4٦1
 11 ٦13 ٧11 34٦  131 919 ٦93 ٧٦٧   عــــــاممجهزون قطاع   4٦11
 401 111 ٧41  11٦ ٦٦3 001   خــــاصمجهزون قطاع   4٦11
 ٦1 14٧ 011  1 041 14٦   عالم خــــارجيمجهزون   4٦11
        ٦01 ٦٧4 311 131  104 ٧11 91٧ 11 
       
 1 191 ٧14 103 313  1 493 143 ٧01 101  ة ـــــحسابات جارية دائن  4٦0
       
4٦1 
4٦٦        

 دائنو نشاط غير جاري     
 حسابات دائنة متنوعة

 013 11٦ 143 11٧  391 ٧14 194 101 

  
 114 9٦0 1٦9 3٦1  114 31٧ 311 ٦31  وحسابات التوفير ةـتأمينات مستلم  4٦٦1
 10٦ 4٧3 1٧1  9٧ 144 141  اً ـإيرادات مستلمة مقدم  4٦٦4
 11 011 ٦٦٧ 11٦  01 1٦3 ٧13 4٧9  ة ـــــــمصاريف مستحق  4٦٦0
 1 111 311 ٧41  13 4٧٦ 113 441  رواتب وأجور مستحقة   4٦٦1
 ٧ 139 311 3٦1  1 11٧ 419 ٧11  ادة ـــرواتب وأجور مع  4٦٦1
 11 ٦11 91٧ 133  93 31٦ 11٦  ة ـــهيئة التقاعد الوطني  4٦٦٦
    1٧0 3٦٧ 109 111   394 191 343 110 
     ر ــاب الغيـــــــاستقطاعات لحس  4٦٧
4٦٧1 
4٦٧4 

   استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير  
 استقطاعات غير المنتسبين لحساب الغير

 

 414 111 031 
003 119 ٦ 

 

 ٦9٦ 3٧1 000 
131 141 

      114 40٧ 013  19٧ 19٦ 000 
 19٧ ٦41 193 ٦11  1٧٧ 910 119 11٧  ا  ـــــــــــــدائنو توزيع األرب  4٦1
 نــــــــــــــــــونمجموع الدائ  

 

٧11 119 111 113 1  413 931 131 ٧99 1 
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 وزارة النفط

 (شركة عامة)الشمالشركة نفط 
 1132/ 13/31كما في  الدائنةاألرصدة  كشف إجمالي

 
 التفاصيل                

 أسم الحساب
 الرصيد الموقوف

 وطبيعته المحاسبية 
 دينـــار

 تحليل عمر الرصيد الموقوف
قبل سنة 
1111 
 دينـــار

 أقل من سنة
 دينـــار

 ثالث سنوات –سنة 
 دينـــار

 سنواتأكثر من ثالث 
 دينـــار

  4٦1   مجهــزون تجاريــــــــون

 4٦0جارية دائنـــــــة   حسابات 

 4٦1دائنو نشاط غير جــــاري   

   4٦٦حسابات دائنة متنوعـــــة   

 4٦٧استقطاعات لحساب الغير   

 4٦1    دائنو توزيع االربــــــا 

٦01 ٦٧4 311 131 

101 ٧01 143 493 1 

013 11٦ 143 11٧ 

1٧0 3٦٧ 109 111 

114 40٧ 013 

11٧ 119 910 1٧٧ 

14٦ 041 1 
- 

100 ٦ 

٧40 1٦1 

- 

- 

910 011 100 49 

111 ٦39 110 91 

314 ٧14 100 19 

011 194 111 11 

119 339 141 

31٦ 331 0٦4 19 

111 11٧ 013 4٧ 

413 14٧ ٦3٧ 191 1 

311 ٦0٧ 340 1٦ 

493 149 144 01 

110 ٧31 01 

٧13 ٦91 191 93 

011 111 1٦4 1٧ 

- 

113 1٦1 ٦٦0 4 

3٧9 1٧٧ 1٦1 111 

433 144 11٧ 

131 11٧ ٦41 0٧ 

الموقوفة  الدائنةإجمالي األرصدة 
 بتاريخ الميزانية

٧11 119 111 113 1 014 19٦ 1 114 41٦ 111 413 30٦ 314 1٦1 133 1 1٧1 ٦٦1 4٧0 433 
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 وزارة النفط 
 (شركة عامة)شركة نفط الشمال 

 13/31/1132كما في ( على مستوى كل حساب ) االرصدة الدائنة تحليل 

 إسم الجهة الدائنة رقم الحساب
 الرصيد الموقوف  
 وطبيعته المحاسبية

 دينـــــــار

 تحليل عمر الرصيد الموقوف

 أقل من سنة بالدينار بالدينار 8113قبل سنة 
ثالث سنوات  –سنة 

 بالدينار
اكثر من ثالث سنوات 

 بالدينار
 المجهــــــــــــــــزون 881

 85211738589 88128721981 3171515197 - 57132238218 شركة االستكشافات النفطية 261114     
 - - 19585889889 - 19585889889 مشتريات غاز/شركة خطوط االنابيب النفطية 261118
 - 3117835712 7911885827 - 9118288593 (ع.ش)شركة الحفر  261116
 - - 1188381581  1188381581 مواد معاره من القطاع النفطي 261112
 81921757 22889811 5189383 - 178881332 دائنون قطاع خاص 261401
261801 IBM 73118 73118 االمريكية - - - 
 - - - 8188883 8188883 مقاولون اجانب 261802
 - - - 3819128 3819128 مقاولون اجانب 261803
 - - - 8787 8787 شركة بوتاش التركية  261804
 - - - 81218 81218 مقاولون اجانب 261808
 - - - 8111578 8111578 مقاولون اجانب 261802
 - - - 91781 91781 مقاولون اجانب 261817
 - - - 731831 731831 أدوكو / مقاولين أجانب  261822
261824 DODSAL 81589 81589 - - - 

 85288712388 85321885282 89233328913 2381788 117128858831  المجموع
 حسابات جارية دائنة 883

  
   

  1198515188871 7857111111 - 1811128188871 الكلف المسيطرة عليها من قبل االقليم 883111
  - 7171711 - 7171711 شركة نفط الجنوب 263104
  - 91333879121 - 91333879121 مبيعات النفط/ شركة تسويق النفط 263102

  1198515188871 97213819721  1891781537231 المجموع
 دائنو نشاط غير جاري 887

  
   

  - 892588 - 892588 الموظفون الدائنون 268017
 - - - 8133 8133 الهيئة المؤقتة لمنشآة النفط / طرابلس  268102
 8187851111 - - - 8187851111 سلفة مشتريات/المنتجات النفطيةشركة توزيع  268103
 - 8329213881 8778728822 - 11988392312 2016/ مصاريف مستحقة  268104
 - - 588721287 - 588721287 بيع سكراب/ وزارة المالية 268107
 - 818328111 - - 818328111 تأهيل مختبرات قسم البحوث  268702
 - - 83881111111 - 83881111111 مشروع انبوب نفط خام/سارالو/االنابيب خطوط 268703
 - - 889325119 - 889325119 دائنو مقاوالت محلية 268708
 - - 12571111111 - 12571111111 سلف شركة خطوط االنابيب النفطية 268706
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 وزارة النفط 

 (شركة عامة)شركة نفط الشمال 
 13/31/1132كما في ( على مستوى كل حساب ) االرصدة الدائنة تحليل /تابع

 
 

الرصيد الموقوف كما في  إسم الجهة الدائنة رقم الحساب
 بالدينار 31/12/2014

 تحليل عمر الرصيد الموقوف
ثالث سنوات  –سنة  أقل من سنة بالدينار بالدينار 2003قبل سنة 

 بالدينار
اكثر من ثالث سنوات 

 بالدينار
 - - 14280000000  14280000000 سلف شركة تعبئة الغاز 268702
 - - 10743744108 - 10743744108 فتح اعتمادات/سلفة شركة توزيع المنتجات النفطية 268704
 832471180 - - - 832471180 مبيعات النفط الخام 268748
 - - 2666847 - 2666847 وزارة المالية / رسم المكس  268773
 - 47402224148 11283280000 - 60661024148 سلفة شركة توزيع المنتجات النفطية  268774
 - 16300000 - - 16300000 دائنو جهات خارجية 268772
 - 3363280 - - 3363280 دائنون مختلفون  268777
 2663161180 86023632088 47133212042 6133 142420816340   المجموع

 دائنة متنوعةحسابات  266
 

-    
 - 421000 8648000 - 6466000 التأمينات األولية للمقاوالت  266101
 80448000 16600000 - - 62448000 التأمينات النهائية للمقاوالت  266102
 61227230 22243200 10026880 - 77047440 تأمينات الصيانة للمقاوالت  266103
 - - 276028000 - 276028000 العلنيةتأمينات المزايدات  266104
 - - 6142280 - 6142280 3تأمينات محالت ك 266108
 1730400 - 1308000 - 3238400 1تأمينات محالت ط 266106
 - - 600000 - 600000 تأمينات أعراس مركز عرفة الثقافي 266102
 14122000 88464280 6202000 - 27442280 تأمينات حسن تنفيذ العقد محالت كركوك  266104
 - 12142000 32222280 - 47717280 التأمينات النهائية للسيارات المؤجرة  266107
 21826246 24488483 42204002 - 44636646 تامينات ضريبة الدخل للمقاوالت المحلية  266110
 43706744 2201063 8474106 - 82006182 محطات/ تأمينات ضريبة  266111
 - - 3374620 - 3374620 تأمينات مقاوالت اجنبية 266112
 62300000 13232280 117813800 - 178846280 ( الضمان)تأمينات مواد مستعملة  266113
 - 2286440 14117828 - 16426488 تامينات ضريبة الدخل لتاجير السيارات  266114
 43483220 42612460 - - 121421630 تامينات غرامات تاخيرية  266118
 - - 27242243 - 27242243 أجور خدمة للمزايدات  266112
 - 7346304 124473020 - 133437324 تأمينات اولية / مناقصات تجهيز خارجية  266114
 24826600 10103728 - - 44630828 تأمينات حسن تنفيذ العقود/ عقود حماية  266117
 824487446 17080000 - - 873807446 مستحقات متعهدي الحماية 266121
 - - 181800 - 181800 مزايدات محطات% 2أجور خدمة  266122
 27077628 10624636 4284288 - 44443016 أمانات تطوير المستشفى  266123
 - - 7747444 - 7747444 أمانات جناح خاص  266124



 

)22-  33) 
 

 
 وزارة النفط 

 (شركة عامة)شركة نفط الشمال  
  13/31/1132كما في ( على مستوى كل حساب ) تحليل االرصدة الدائنة /تابع

 إسم الجهة الدائنة الحسابرقم 
 الرصيد الموقوف  
 وطبيعته المحاسبية

 دينـــــــار

 تحليل عمر الرصيد الموقوف

 أقل من سنة بالدينار  بالدينار 8113قبل سنة 
ثالث سنوات  –سنة 

 اكثر من ثالث سنوات بالدينار  بالدينار 
 1380000 2340000 1110000  4400000 محطات % 8تأمينات نهائية  266128
 10000 - -  10000 محطات % 1تأمينات أولية  266126
 - - 120000  120000 إسكان وإقامة وطعام  266122
 800000 - 3402280 - 4302280 سلف نقليات/ أمانات الضمان  266124
 44044270 محطات % 10تأمينات صيانة  266127

 
- 2480000 41174270 

 30200000 تأمينات اإلشتراك بالمزايدة  266130
 

24700000 200000 8100000 
 1800000 8400000 26080000 - 32780000 تأمينات أولية لدخول المناقصات  266131
 24822800 3480000 - - 32322800 (حسن تنفيذ األداء)تأمينات نهائية  266132
 - 6780386 61443248 - 64434141 أمانات ضريبة الدخل  266133
 43274204210 - - - 43274204210 أمانات إقليم كردستان / نفط مصدر  266138
 26422402210 - - - 26422402210 أمانات إقليم كردستان / نفط محلي  266136
 - 1222000 410000 - 1632000 محطات/تأمينات مزايدات  266140
 - 2762073 32788774 - 38714042 محطات/ تأمينات ضريبة مشتريات 226141
 - 4207486 82482826 - 60662432 مستلم مقدم  266211
  - 36488072 - 36488072 محطات/ مستلم مقدم  266212
 - 24063234411 810080026 - 24823244442 مصاريف مستحقة متنوعة  266301
 - - - 864223 864223 فؤائد الدفع االجل للشركات االجنبية 266302
 780483 1804178 - - 2487044 شركة ابيكورب 266303
 - - 47246200 - 47246200 مشتريات/مصاريف مستحقة  266304
 - 1032737281 621644460 - 1204624211 محطات/ مصاريف مستحقة 266308
 - 120016800 720040210 - 1070072210 اجور كهرباء/مصاريف مستحقة 266311
 - - 821782670 - 821782670 المتقاعدين تخصيص اجازات 266403
 - - 640744882 - 640744882 تخصيص مستحقات الرواتب 266404
 - - 4336067813 - 4336067813 تخصيص حوافز 266411
266422   

 
- 

 
- - 

 - - 222274423 - 222274423 تعويضات التأمين للموظفين 266428
 1281280 42271424 162161000 - 211204024 اجور غير مطالب بها 266801
 - 22084000 422344738 - 447406738 ارصدة رواتب الموظفين  266802
 - - 631463000 - 631463000 رواتب مدورة 266804
 778871441 1484241128 211223047 - 3168148208 ارصدة الرواتب الدائنة 266807
 - - 47187444 - 47187444 اشتراكات التقاعد/ الموظفين  266601
 - - 446232 - 446232 ضريبة دخل الموظفين 266604

 111288755159 31188889891 17271898321 782583 172239185853  المجموع



 

)23-  33) 
 

 
 وزارة النفط 

 (شركة عامة)شركة نفط الشمال 
 13/31/1132كما في ( على مستوى كل حساب ) تحليل االرصدة الدائنة /تابع

 
 

 

 إسم الجهة الدائنة رقم الحساب
 الرصيد الموقوف  

 المحاسبيةوطبيعته 
 دينـــــــار

 تحليل عمر الرصيد الموقوف

ثالث سنوات  –سنة  أقل من سنة بالدينار  بالدينار 8113قبل سنة 
 بالدينار 

اكثر من ثالث سنوات 
 بالدينار 

 استقطاعات لحساب الغير 885
 

- 
 

  

 - - 4226000 - 4226000 رسم الطابع/ موظفين  262103

 - - 1044000 - 1044000 رسوم تصديق 262106

 - - 22832800 - 22832800 تبرعات مركز االورام 262104

 - - 2222800 - 2222800 دائنون حكوميون مختلفون 262107

 11661014 22676474 4444020 - 43401736 مديرية التنفيذ 262111

 - - 44022200 - 44022200 كفالة ايتام 262118

 - - 121800 - 121800 دائنين    / موظفين 262116

 - - 18014760 - 18014760 الحماية االجتماعية 262123

 - - 104878 - 104878 خدمات دور غاز الشمال 262132

 148461142 4004788 16844444 - 166487021 دائنون حكوميون مختلفون 262177

 - - - - - استقطاعات ديون رواتب الشرطة 262206

 - - 8404330 - 8404330 رسم الطابع وصندوق تقاعد المهندسين 262202

 - - 318000 - 318000 صندوق تقاعد الصحفيين 262204

 182822200 31208483 121007447  311835788  المجموع

   دائنو توزيع االرباح 882
 

  

 32628147261 27304121123 24638478441 - 148614418718 حصة الخزينة  264112

 - 648442242 642222068 - 1244287482 صندوق الحماية االجتماعية 264113

 80236440 10746036240 20043240800 - 31040814120 أرباح موظفي الشركة  264211
 35587228111 91297897581 47362004046 - 155923729225 المجموع

 811853888258 1811181188138 821117818878 2298328 1221772219588    للحساب إجمالي األرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية



 

)24-  33) 
 

 
 وزارة النفط

 (11)كشف رقم                       (شركة عامة) شركة نفط الشمال                                           
 31/18/8112كشف دائنو توزيع األرباح كما في 

 
 
 

رقم 
 الدليل

 المحاسبي
 اسم الحساب

 3/3/1132الرصيد في
 دينــار

 المسدد خالل السنة
 دينـــار

حصة االرباح للسنة 
 الحالية
 دينـــار

الرصيــد كما 
 13/31/1132في

 339 733 239 539 12 610 120 123 11 312 311 627 312 132 211 111 العامة حصة الخزينة 162
 13 121 933 311 11 121 211 011 33 632 217 367 00 230 022 226 نــــــــــحصة العاملي 162
 3 122 195 291 611 221 160 3 237 152 262 1 123 226 660 صندوق الحماية االجتماعية 162
 366 521 925 226 12 161 112 116 75 111 712 231 322 610 321 623 المجموع 

 
 

 ( 31)كشف رقم 
 1132/ 13/31ة المالية المنتهية في كشف الرواتب واألجور للسن                           

 رقم الدليل 
 المحاسبي 

  
 م الحسابـأس

 1132 
 دينــار 

 1132 
 دينــار 

     الرواتب النقدية للموظفين  011
 ٧1 149 1٦0 11٦  ٧0 111 414 ٦31  بـــــــــــــــــــــــــروات  0111
 40 111 391 110  40 13٦ 910 19٧  ادةــــــمخصصات الشه  0114
 13٦ 1٧1 ٦01  401 03٦ 4٦1  بـــــمخصصات المنص  0110
 9 3٦0 114 119  1 903 31٧ 411  ة ــــــــمخصصات عائلي  0111
 0 101 119 ٦٦0  1 304 114 ٧11  مخصصات مهنية وفنية  0111
 1 341 ٦1٧ 033  1 1٧3 0٦٧ 101  ةـــــإجور أعمال إضافي  011٦
 1٦ 111 111 131  ٦1 ٦٦3 911 114  تشجيعية مكافآت  0111
 1٧ 91٧ 3٦1 191  1٧ 994 111 111  رىـــــــــمخصصات أخ  0119
 
 
014 

  
 

 األجور النقدية للعمال

 144 433 0٦1 401  ٧91 ٧11 1٦1 410 

0141 
0141 

 ورــــــــــــــجأ 
 مكافآت تشجيعية

 133 044 410 0 
333 313 1٧ 

 

 333 311 1٦4 0 
333 4٦3 ٧1  

 
    133 0٦4 4٦3 0  333 031 413 0 
   االجتماعي للموظفينالمساهمة في الضمان   011
 11 303 11٦ 3٦1  11 333 941 109   حصة الشركة في التقاعد  0111
 -  1 333 333  ن ــالتأمين على الموظفي  0114

    109 941 331 11  3٦1 11٦ 303 11 
 441 109 ٦39 114  419 ٦03 111 1٦1  مجموع الرواتب واألجور   

 
 

 



 

)28-  33) 
 

 (31)كشف رقم 
 

 وزارة النفط
  (شركة عامة)شركة نفط الشمال

 13/31/1132نة المالية المنتهية في كشف المستلزمات السلعية للس
 رقم الدليل 
 المحاسبي 

  
 أسم الحساب

 1132 
 دينــار 

 1132 
 دينــار 

 413 941 119  ٦01 111 ٧٧1  الخامات والمواد األولية   041
     وت ـــــــــــالوقود والزي  044
 4 190 13٦ 111  4 911 4٧٧ 401  ة ـــــــمواد نفطي  0441
 0٧ 199 191 1٧1  13 ٦٦9 4٦1 111  از ــــــــــــــــــغ  0444
 141 11٦ 419  0٧1 ٦٧3 011   وشحوم وتــزي  0440
    1٦0 414 300 11  401 41٧ 119 13 
 ٦ 1٧9 433 111  ٧ 199 ٧٧٧ 101  األدوات االحتياطية   040
     
     ات ـــــــــالمتنوع  041
 1 111 193 ٧11  ٦ 110 141 134  اللوازم والمهمات   0411
 111 311 119  114 404 9٧٦  ة ـــــــــالقرطاسي  0414
    0٧1 311 0٦ ٦٦  01٧ 9٧1 4٦4 1 
     تجهيزات العاملين   04٦
 11 1٧3 303  110 419 44٧  اوي ــــــــــــــكس  04٦1
 1 314 330 111  1 31٦ 1٧4 109  ة ـــــــمواد غذائي  04٦4
 1٧1 144 ٦43  031 11٧ 9٦3  ة ـــــــــمواد طبي  04٦0
    04٦ 939 133 1  431 99٦ 411 1 
     المياه والكهرباء   04٧
 9 049 111 ٦11  ٧ 914 949 101  اء ـــــــــــالكهرب  04٧4
    101 949 914 ٦  ٧11 111 049 9 
 ٦1 ٧31 19٦ 413  ٦٧ ٦1٧ 14٧ 911  مجموع المستلزمات السلعية   
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 (31)كشف رقم 
 وزارة النفط

 (شركة عامة)شركة نفط الشمال
 1132/ 13/31كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في 

 رقم الدليل 
 المحاسبي 

  
 أسم الحساب

 1132 
 دينــار 

 1132 
 دينــار 

      ة ــــــــــــــــــــات صيانــخدم  001
      طــرقو تأنشممباني و صيانة  0014

 1 ٧11 333  -  ـــي ــــــــــــمبانــــــــصيانة   001411

001410 

001411 
 

00144 

 ةـــــــــــــمباني خدمي صيانة 

 ةـــــــــــــصيانة مباني صحي
 وسايلوات صيانة مخازن وخزانات

 133 ٧30 11 

1٦3 ٧3٦ 10 

333 ٧11 11٧ 

 ٦43 191 93 

110 11٦ 41 

333 ٦33 11 

001401 

001411 

0014٧1 
001491 

 منشأت سكنيــــــــــــــةصيانة  

 عـــــصيانة ابار ومناجم ومقال

 ورــــــــــــطرق وجس صيانة
 صيانة خطوط الكهرباء والهاتف

 313 311 43 

419 410 199 1 

333 133 1 

333 933 1 

 - 

913 043 919 14 

333 ٧13 1 

333 333 1 

 10 391 13٧ 140  1 1٧1 110 ٦19  وعــــــــــــــــــــــــــالمجم  

 0٧ ٦٧0 333  911 11٧ 111  دات ـــــــــــــــصيانة آالت ومع  0010

     ال ــــــــنقل وانتق طصيانة وسائ  0011

001111 
001114 
001110 
001111 

 بالسيارات لـــصيانة وسائط نق 
 صيانة وسائط نقل البضائع
 صيانة وسائط نقل أخرى
 صيانة وسائط النقل الجوي

 333 931 14٦ 
333 401 1٧ 
333 9٦3 11 
333 333 11 

 333 119 0٦ 
333 10٧ 43 
333 91٦ ٦ 

- 
    333 399 411  333 034 ٦1 

     ب ــــصيانة أثاث وأجهزة مكات  001٦
001٦4 
001٦0 

 دــــأجهزة تكييف وتبريصيانة  
 صيانة حاسبات الكترونيــــــة

 333 ٦49 0 
333 013 

 333 11 
333 ٦1 

 193 333  114 333  آالت حاسبة وكاتبة واستنساخصيانة   001٦1
 -  ٧90 333  بـــأدوات وأجهزة مكاتصيانة   001٦1
 ٧33 333  1 011 333  ـةــــات صيانـــوع خدمــمجم  
  ـــــــهــــــــماقبلـــــمجموع ال   

    
 3٦٧ 141 090 ٦  

 
140 314 191 10 

         
 
 
 
 
 

 



 

)22-  33) 
 

 وزارة النفط
 (شركة عامة)شركة نفط الشمال

  1132/ 13/31المالية المنتهية في  كشف المستلزمات الخدمية للسنة/ تابع                
 رقم الدليل 
 المحاسبي 

  
 الحسابأسم 

 1132 
 دينــار 

 1132 
 دينــار 

 
004 

 المجمــــوع مابعــــده  
 خدمات أبحاث واستشارات 

    3٦٧ 141 090 ٦ 
333 111 13 

 140 314 191 10 
333 ٦01 1 

     دعاية وطبع وضيافة   000
 0 1٦1 333  ٧ 331 133  الن ـــــــــــدعاية وإع  0001
 01 4٦1 ٧19  ٧ ٦13 1٦0  ع ـــــــــــــــنشر وطب  0004
 1 119 ٦٦٦  1٦ 1٧3 ٦٦1  ة ـــــــــــــــــــــضياف  0000
 ٧ 1٦1 133  1 0٧0 333  مصاريف المعارض   0001
    341 11٧٦ ٦  111 1٧٦ 11 
      نقل وإيفاد واتصاالت   001
 133 411 333  114 101 133  ن ـــــــــــنقل العاملي  0011
 11 ٦13 9٦1  13 201 212  نقل السلع والبضائع   0014
     اد ــــــــــالسفر واإليف  0010
 001 0٧0 339  122 031 111  السفر واإليفاد ألغراض التدريب والدراسة   00101
 0 ٦1٧ 3٦1 413  0 361 260 213  اط ــــــــالسفر واإليفاد ألغراض النش  0010
 41 143 333  01 ٧13 333  اتصاالت عامة   0011
    121 136 212 0  112 322 313 1 
      ة ــاستئجار موجودات ثابت  001
 1٧ 111 333  1 133 333  اءات ــــاستئجار مباني وإنش  0014
 133 333  4 191 333  دات ـــــــاستئجار آالت ومع  0010
 11٧ 003 333  131 111 4٧1  استئجار وسائط نقل وانتقال   0011
    4٧1 ٧19 111  333 9٧1 1٧1 
      مصروفات خدمية متنوعة   00٦
 ٧1 333  101 333  اشتراكات وانتماءات   00٦1
 1٦0 ٦94 114  ٦19 ٦4٦ 31٧  ن ـــــــــــأقساط التأمي  00٦4
 10 ٧03 333  191 130 ٧13  مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة   00٦0
 101 333  -  ضرائب ورسوم مدفوعة لجهات اجنبية  00٦1
 1 111 333  41 ٧01 49٦  خدمات قانونية   00٦1
00٦٦ 
00٦٧ 

 خدمات مصرفية 
 تدريب وتأهيل

 ٧1٧ 441 111  409 ٧4٦ ٦00 

00٦٧1 
00٦٧4 

 مخصصات الطلبة والمتدربين 
 اجور تدريب ودراســــة

 333 133 1 
4٧9 311 14٦ 

 333 013 13  
333 343 441  

  19 313 11٧ 11٦  110 ٦93 3٦3  مصروفات خدمية أخرى   00٦9
    419 ٦0٧ 0٦1 4  19٧ 301 1٦4 43 
 01 111 090 304  11 9٦٧ 99٧ 9٧9  مجموع المستلزمات الخدمية   
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 (30)كشف رقم 
 وزارة النفط

  (شركة عامة)شركة نفط الشمال
 13/31/1132نة المالية المنتهية في االستخدامات األخرى للسكشف بحسابات 

 رقم الدليل 
 المحاسبي 

  
 أسم الحساب

 1132 
 دينــار 

 1132 
 دينــار 

       

     المصروفات التحويلية   01
المسرررررراهمة فرررررري نفقررررررات الوحرررررردات   014

 ة ـــــــــــالمركزية أو التابع
 113 110 4٧1 9  ٦04 ٧03 949 1 

     مصروفات تحويلية متنوعة   010
 -  1 ٧13 333  تبرعات للغيـــــــــر  0101
 -  01 ٦٧1 333  تعويضات وغرامات   0104
 ٧1٦ ٦13  -  ة ـــــــــديون مشطوب  0100
 0 1٧1 ٦93 333  0 0٧4 131 919  نفقات خدمات خاصة   0101
 -  ٦ ٧09 ٦9٧ 391  حصة الوحدة االقتصادية في تمويل  010٦
   جهات ذات النفع العامال  

311 193 111 13 
  

٦13 1٧٦ 1٧4 0 
    الضرائب والرسوم   011
 4٦ 111 ٦13  49 131 011 اج ـــــــــــرسوم إنت  0111
 14 11٦ 133       9 ٧11 133     ضرائب ورسوم اخرى      0114
   111 113 09      ٧13 ٦٧1 01 
     ات ـــــــــــــــإعان  011

011111 
011114 

 للمنتسبين ةـــاعانات داخلي 
 اعانات داخلية لغير المنتسبين

 333 111 1 
133 111 11 

 333 9٧1 11 
333 ٦33 11 

       
    133 33٦ 10  333 1٧1 ٦٦ 
 14 43٧ 11٦ 314  19 131 199 1٧1  مجموع المصروفات التحويلية   
       
     رى ـــــالمصروفات األخ  09
091 
094 
090 

 مصروفات سنوات سابقة 
 مصروفات عرضيــــــــة
 خسائـر رأسماليــــــــــــة

 0٧1 ٧01 010 9 
11٧ 0٧1 
9٧1 4٦0 41 

 11٦ 340 313 13 
٦٦1 1٧3 11 
1٦1 9 

 13 311 131 31٦  9 0٦1 0٧1 ٧9٦  مجموع المصروفات االخرى  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

)27-  33) 
 

 
 

 (36)رقم  شفك
 وزارة النفط

   (شركة عامة)شركة نفط الشمال
 1132/ 13/31كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في 

 رقم الدليل 
 المحاسبي 

 
 أسم الحساب

1132 
 ـار ـــــدينـ

 1132 
 ار ــــــــدينــ

11 
111 
11٦ 
 

 يــإيرادات نشاط اإلنتاج السلع
 ايراد نشاط الصناعات االستخراجيــــة          

 ايراد الماء والكهربـــــــــــــــــــــاء
 مجموع ايرادات نشاط االنتاج السلعي  

 
311 913 141 111 
401 411 111 1 

 01٦ 191 4٦٦ 11٧ 

 
 
 

      

 
٧1٦ 10٧ ٧3٦ 119 
٦٧1 0٧1 311 4  

 103 41٧ ٦91 111 
    ي ــــــــالخدمإيرادات النشاط  10
100 

 101 
10٧  
 
101 
1014 

  1010 
1011 

   

             ايراد خدمات الصيانة والتصليح
 اجتماعيةايراد خدمات 

 ايراد خدمات متنوعة
 

 (عدا االراضي)ايجار موجودات ثابتة
 يـــــــــــايجار مبان

 ايجار االت ومعدات
 ايجار وسائط نقل

 

 مجموع ايرادات النشاط الخدمي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 ٦1٦ ٧34 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

341 091 411 4  
 

11 
111 
11 
111 
 
 

 

 ايرادات التشغيل للغير
 ايراد التشغيل للغيــــر                      

 داخليا كلفةالموجودات المصنعة
 المصنعة الموجودات الثابتة كلفة

مجمرررررروع ايرررررررادات النشرررررراط الجرررررراري 
 .الغراض حساب العمليات الجارية

 التغير في المخزون :يضاف
مجمررروع ايررررادات النشررراط الجررراري الغرررراض 

 والخسائرحساب االنتاج والمتاجرة واالرباح 
 
 

 
٦91 114 001 1 

 
04٧ ٦1٦ 301 0  
14٦ 111 409 111  

  
 

999 99٧ 314 44 
141 139 044 1٧٦   

  
 ٦٧٦ 911 11٦ 
 

141 1٧1 0٧9 1  
11٧ ٦4٧ 41٦ 11٦  

 
341 11٧ 11٦ 4 
1٧٧ 1٧1 ٧00 111   

 (32)كشف رقم   1132/ 13/31كشف اإليرادات األخرى للسنة المالية المنتهية في 
 رقم الدليل 
 المحاسبي 

  
 أسم الحساب

       1132 
 ـار ــــدينـ      

 1132 
 ــار ـــــــدين

1٦   
1٦4          

 الفوائد وايجارات االراضي 
                  ايجارات االراضــــــــــــي

  
414 1٧9 130 

  
٧13 131 1٦4 

11 
1101 

 ةــــــــــــاإليرادات التحويلي 
 مستلمـــــــــــــــــةتبرعات 

 
 

 
1٧111 

  
1٧111 

  ـاتـــــــــتعويضات وغرام  1104
 مجموع االيرادات التحويليــــة

 
 

 
011 193 133 1 

 
114 131 911 

    رىــــــــــــــاإليرادات األخ  19
 134 11٦ 1٧0  11 141 1٦3 193  إيرادات سنوات سابقة  191
 1 111 111  144 101 ٦٦1  ة ــــــــإيرادات عرضي  194
    111 091 911 11   191 991 13٧  
   3 210 612 301    36 312 361 220  األخرى مجموع اإليرادات  

- 
344 470 100 1 

   240 646 14 
222 484 740 

 

708 727 62 
232 142 183 
441 113 802 

 
 

406 816 448 1 
000 380 
000 800 24 

 

011 ٦11 ٦0 
10٦ 1٦9 140 
31٦٧ ٦3 104 

 
 

419 1٦0 190 1 
333 333 4 

 



 

)30-  33) 
 

 وزارة النفط                                                                                 
 (32)كشف رقم                                                    (شركة عامة)شركة نفط الشمال                                                                        

 13/31/1132توزيع االستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في   كشف                              
 رقـم
 الدليل

 
 اســم الحسـاب

 كلفـــــة
 اإلنتاج

(0 ) 
 دينـــــار

 كلفة  الخدمـات
 اإلنتاجية

(6) 
 دينـــــار

كلفة الخدمات 
 التسويقيــة

(2) 
 دينـــــار

 الخدمـاتكلفة  
 اإلدارية

(2) 
 دينـــــار

 المجمــــوع
 دينـــــار

01 
04 
00 
0٧ 
011  

 كلفــــــــة العـــاملين
 المستلزمات السلعيـة
 المستلزمات الخدميـة
 االندثـــــــــــــــار

 المصروفات التحويلية
  (011/ـح)    

344 ٦14 334 9٦ 
110 3٦1 911 1٦ 
04٧ 3٦9 04٧ ٧ 
٦٧0 333 911 41 
111 113 09 

٦31 144 1٧1 111 
٦09 130 131 9 
434 403 03٦ 1 
011 191 9٦9 11 

- 

441 411 199 9 
314 939 191 13 

٦٧1 944 011 
010 190 1٧0 

- 

٧3٦ 999 119 41 
013 010 ٧00 
٧٧ ٧٧٦1 919 4 
٦01 191 931 0 

- 

1٦1 111 ٦03 419 
911 14٦ ٧1٦٧ ٧ 
9٧9 99٧ 9٦٧ 11 
311 111 991 11 
111 113 09 

 0٧٧ 413 011 ٦40 01 ٧01 043 133 13 ٧14 039 00٧ 111 111 011 ٧9٧ 111 401 0٦0 919 المجمــــــــــــــــوع        
 

                                                                                                                                       
   ( 32) كشف رقم                              1132/كانون األول/13كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في                                  

 
 المزايا العنية
 االستخدامات

 ل العاملينـنق
 دينار

 السكـــن
 دينار

 المطعــــم
 دينار

 الطبابـــة
 دينـار

 متنوعة  اجتماعية خدمات
 دينار

 اقساط التأمين
 دينار

 المجمــــوع
 دينار

 01الرواتـــــب  
 04السلعيــــــة  
 00الخدميـــــة  
 0٧االندثـارات  

  

1٧1 ٦11 91 
٧13 413 4 
113 410 11 
3٦1 0٧٦ 0 

999 41٦ 90 
911 191 4 
911 9٧1 13 
114 494 0 

943 340 144 
9٧1 949 9 
1٧4 ٦19 19 
9٦4 191 11 

٦19 ٦10 913 1 
٦٧0 11٦ 11٦ 
0٦٧ 100 114 
313 ٧03 1٧1 

491 1٧3 91٧ 
119 490 44 
390 1٦٧ 111 
141 113 00 

141 94٧ 114 
914 ٧11 10 
٧31 1٧9 ٦1 
910 1٧0 43 

141 31٧ 394 ٧ 
٧3٧ 1٧1 1٦٦ 
101 011 101 
1٦3 03٧ 413 

 1 010 111 04٦ ٦11 ٧9٧ 31٧ 1 111 ٦٧3 901 1 141 000 ٦٦9 19٦ 191 ٧49 139 ٧19 113 114 101 133 المجمــوع  



 

)31-  33) 
 

 
 وزارة النفط

 ( 43)كشف رقم                       (شركة عامة)شركة نفط الشمال                                        
 01/14/4311الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في كشف 

 
رقم الدليـل 
 4311 اسم الحساب المحاسبــي

 دينار
431٧ 
 دينار

 
 

1940 
 
 

 
 خطابات الضمان المستلمــة

 
 

 
991 411 119 ٦ 

 
190 910 141 9 

4944 
 

 االعتمادات المستندية الصادرة 
 

101 091 ٧11 9 194 111 411 0 

 11 319 0٦1 11 319 0٦1 ـــودــــــــــــــــــــــــــــالعقـــــ 4941
 14 ٧41 11٧ 119 1٦ 411 ٦٧0 194 المجموع

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

)32-  33) 
 

                                                                
 ( 13)كشف رقم                                                      وزارة النفط                                                                        

 (شركة عامة)شركة نفط الشمال    
 13/31/1132المنتهية في  الحسابات الختامية للسنوات الخمسفي الواردة  الرئيسية  األرقامكشف بمقارنة  

 

 التفاصيل
1131 
 دينــــــار

نسبة 
 مئوية
% 

1130 
 دينـــــــار

 

 نسبة
 مئوية
% 

1136 
 دينـــــــار

 

 نسبة
 مئوية
% 

1132 
 دينـــــــار

 

 نسبة
 مئوية
% 

1132 
 دينــــــــار

 نسبة
 مئوية
% 

 والخسائـــر والتوزيع األرباححساب 
 مجموع المبيعــــــات  

 أخرى إيرادات: يضاف

 
336 212 622 121  
٦٦0 413 ٧10 11 

 
91 
4 

 
021 321 620 163  
211 063 622 33 

 
22 

1 

 
031 490 14٦ 091 
1٦٦ 411 113 ٧   

 
91 
4 

 
111 136 220 103  
226 632 631 1 

 
99 
1 

136 320 166 112 
201 220 126 2 

22 
1 

 311 101 111 223 162 311 106 112 216 116 311  111 116 012 221 311 121 101 216 122 311  120 121 212 222 النشاط الجاري إيراداتمجموع 
 21 122 121 110 611 23 123 162 123 021 21  161 223 110 132 22 122 113 361 101 21  112 306 132 116 الجـاريكلفة النشاط : تنـزل

 32 22 161 610 110 32 20 112 061 216 31  13 110 331 202 11 26 131 021 116 36  26 131 211 021 والمتاجـرة اإلنتاجمجموع فائض 
 1،1 36 110 120 011 1،1 3 261 122 111 3  1 121 021 163 1،6  1 221 302 611 1  32 162 261 122 وأخرىتحويلية   إيرادات/ يضاف
 1،6 12 211 211 011 1،0 11 101 120 102 1  32 103 331 601 1،1  31 113 233 231 0  11 332 111 121 وأخرىمصروفات تحويلية / ينـزل

  61 122 116 162  61 012 222 223  12 122 021 066  26 226 132 211   21 160 122 022 الفائض  الجــــــاري
 11 30 002 221 122 11 30 301 312 221 12  2 111 301 122  11 11 622 222 211 12 11 162 121 112 حصة الشركة من األرباح

 10 12 610 120 123 10 12 206 121 211 10  31 113 631 611 11 12 661 323 122 10  32 636 111 311 حصة الخزينة العامة
 13 11 121 211 011 11 11 612 302 110 12  2 201 231 616  11 12 111 212 611 12  32 222 026 110 حصة المنتسبين

           العامــــــــة الميزانية
 12 111 626 122 101 03 111 311 321 633 00 112 116 620 222 02 163 112 211 210 63 123 121 112 211 الموجودات الثابتــــــة

 6 01 016 132 222 6 12 122 332 211 0  12 031 101 122 0  12 022 012 132 1  11 312 121 622 األخرىالموجودات 
 10 120 216 213 231 11 166 161 011 011 11 111 101 123 221  12  121 222 211 112 16  120 233 213 112 المال العامــــــل رأس

 مجموع موجودات الشركــة
   221 222 612 661  212 620 216 221   232 230 011 321   222 126 222 112   221 301 211 266- :ممولة كما يلي

 1،1 1 322 126 622 1،1 1 322 126 622 1.1  1 322 126 622 1،1 1 322 126 622 1.1  1 322 126 622 رأس المال بعد تنزيل الخسائر
 22،2 221 222 100 110 22،2 210 120 601 636 22،2  232 236 333 123 22،2 222 326 112 601 22،2  262 211 116 362 االحتياطيات
 1،113 226 621 1،113 226 621 1،113 31 111 111 1،113 13 123 111 1،111  13 123 111 التخصيصات

  221 222 612 661  212 620 216 221   232 230 011 321   222 126 222 112  221 301 211 266 التمويلمجموع مصادر 

                                                    



 

)33-  33) 
 

        
 ( 11)كشف رقم                                   وزارة النفط                                                              

 (شركة عامة)شركة نفط الشمال
 1132/كانون األول/13المخزون للسنة المالية المنتهية في  يكشف تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي والتغير ف

دليل 
 النظام

 المفـــردات
 ل ـــــــــــــــــــالتموي

 المركـــــزي
 دينار

 ل ـــــــــــــــــالتموي
 الذاتـــــي

 دينار

 التغير في اعمال
 تحت التنفيذ

 دينار

 ـــوعـــــــــــــالمجمـ
 

 دينار

 
311 
311 

 

311 
310 
316 
312 
 

 االجمالي  ن رأس المال الثابتيتكو -3
 ـرقــــــــــــــمباني ومنشآت وطــ

 

 (قيمتها ومصاريف اقتناء المستعملة)آالت ومعـدات
 

 (قيمتها ومصاريف اقتناء المستعملة)الوانتقـنقـل 

 ــبـــــــــــــــــــــــــعـــدد وقوالـ
 (قيمتها ومصاريف اقتناء المستعملة)اثاث واجهزة مكاتب

 

 اريــــــــــــــــــــــإنفاق استثمـــ
 

 
199 1٦0 144 19 

991 43٧ ٦40 

- 

- 

333 103 9 

- 
 

 
11٧ 401 1٦0 1 

1٦1 00٦ 1٦1 19 

- 

333 1٧1 109 

133 1٧3 1٧٧ 

- 

 
 (4٧0 400 101) 

(٧٦0 ٧04 911 1٧) 

1٧1 131 1 

- 

- 

119 0٦٦ 113 40 

 
010 1٦1 113 41 

390 111 901 1 

1٧1 131 1 

333 1٧1 109 

133 033 11٧ 
 

119 0٦٦ 113 40 

 

 

 

 
313 

 

311 
311 
310 

 

316 
 

312 
312 

 زونـــــــــــالتغيير في المخــ -1
 (أول المدة –أخر المدة )

 مخزون الخامات والمواد األولية
 وتــــــــــمخزون الوقود والزيــ

 ةـــــــمخزون األدوات االحتياطيـ
 اتــــــــــــــــــمخزون المتنوعــــ

 اج ـــــــــــــــــــــــــــمخزون اإلنت
 واد    ــاعتمادات مستندية لشراء م

 رــــــــــــــــــــــلدى الغيمخزون  

    
 
(3٦1 1٦1 ٧01 1) 

31٦ 144 411 

(439 31٧ 134 ٦) 

(111 911 114 4) 

(999 99٧ 314 44) 

114 10٧ ٧10 1 

041 ٧94 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(1-11 

 

 
 

   
  
  

 

 

 

 

 

      نفط الشمالالبيانات المالية لشركة 

            شركة نفط الشمال في العاملة هيئة الرقابة المالية/ الى 

 
 

  اد عدتدد  ناددا اد دد نفددا ادةدد ع  نتقدد ب ذهددلش ادةددهعتب ذعاتمعتبددع تدقمقدد  ذتدد اتقال دلمتعنددعة اد عدتدد  دةددد          

ذا  عنت ادمتعنعة اد عدت  دلةد   قعمد ذع اد  ووضوح في إي ا ع أذ اء اددإ ذغدض 8112 /1ك/11 اد نتهت  في

وقد فقعقهع ادنق ةد  ادا اد دن   ونتتجد  نةدعاهع  8112 /1ك/11فدي  عج تع جوانمهع ادهعت  اا اد د ز اد عدي   

ادعنور أو  (اد عد  )1991/د دن ( 88)تادل  ادععتد  اد نتهت  في ذدك ادتدعتة  وتد ا اقفعاهدع تدع ادعنور ادةدد عة

واالنظ دد  وادتعلت ددعة ادةددعتتب ذ وجمهددع وادقددوانتا  ، 8112 / د ددن ( 99)واددد ةا ادعددعب تاددل تب اد عدتدد  ااالت

 .واالنظ   وادتعلت عة االخدا ذاة ادعالا  

تددد  ذدددك امقدعل دلقواادد  اد حعودمت  واأاددا ادعددض ادةددعتع وادعدعت  دلمتعنددعة اد عدتد  و عتننؤ دد  ت دؤودتنحدا      
 .ذت  اد حلت  ادداع
 -:نقد ذعالقي دنع ،  توافدب اد علوتعة لدوفي بلا ادة ت وامقعل       

 
 -: العامةاالمور  

 و تا ادععتلتا ادلةا  دهل توت تؤثد في ادح عذعةأعء تجلس االتاتب ضاأتا  يأأي تخعدفعة تا  انه الةوج  -1

�.دت قوائل اد عادوادداعذ  اد اخلت  وادتي ةاور دهع قأثتد بعب الى 

 دمتعنددعة اد ؤةدد ب دهددع و عفدد  تحعضددد وا وضددعنع قحددت قةدددفال  عفدد  وددجالة ادح ددعذعة واد  ددتن اة اد عدتدد  -8

�(8112 /اعب  خعص  ادتي اق ة في)تب اتاجت عاعة ادهتئ  ادععت  وتجلس اإل

                       ، اددددد ائنور ، ةنوراد دددد ) اددددداي ذوي ادعالادددد عنددددعة اد ق تدددد  اد تعلقدددد  ذتح ةدددد  اأ ت ددددع  ادمتإننددددع نؤ دددد  إ -1

�(.ادع الء ، اد جهزور

�.حليأو ر ادمتعنعة خعدت  تا أي قحدةفعة إ -2

 .ادمتعنعة اد عدت   ثدالىؤثد بعب وتأر ةاور دهع أ ا اقهع تع ادغتد ادتي ة ااعا  ادتزتت ذاعف  قع ر ادةد  إ -9

ثدد بدعب الدى ادمتعندعة اد عدتد  فدي أخال  ذ تقلمعة ادجهعة ادداعذت  وادنظعتت  وادتي ا  ةاور دهدع إي أ الةوج  -6

�.حعد  ح وثهع

 

�

 :ادعــــ ت
 :ادتعتة  

 8102 /ام ـــادة االدارة لعـــشه



 

 
(8-11 

�-:فةعح انهع ذةوتب تنعوم  و عفت  في ادمتعنعة اد عدت  قل ق جتل ادمنوت ادتعدت  وادتي قل اإل -1

�.تص ب واد ععتالة تعهل اداي ذوي ادعالا  واأبوة  اأ - أ

�.و ذتع أشداء  تقمعاعةإادخ عئد ادنعقج  اا  - ب

�.  اد اخلت  أبل ادنتعئج واد الحظعة اد اتةف  وادتي دل ةتل تععدجتهع فةعح في ققدةد ادداعذقل اإل -2

 .أبل ادتةدةععة واأنظ   اد قمق  وقأثتدبع الى ادنةعا فةعح اا اإل قل -9

ادد ات ادمتعندعة اد عدتدد  إفدي  ةات د أاددا  ت تجد  وادتددي أوفدد   اداتدونتد بددي ودجالة ر ج تدع اد دجالة إ -11

وتخ اب اد جالة إفي حعد  ) .قلك اد ق ت  دهتئ  ادداعذ   اعة قختلف اخدا قحتوي الى ذتعنأن     والقوج 

 (.داتدونت  أا

� -:وبي  عالقي ت تغل  تا امل ادغتد قجعوزال  أذنت  واقعتاةاتاضي ود ا ادةد    -11

�-: القي وح ب اد حعفظعة ( قجعوز)االتاضي اد  تغل  تا امل ادغتد اقع ذلغ ا ت  - أ

�

�.ذنعة  اعئ ب دلةد   ( 92) (قجعوز) ذلغ ا ت ادمنعةعة ادععت  اد  تغل  - ب

ا امدل ادجهددعة ادخعتجتدد  تددحعددد  قجدعوز ( 98)اد تجددعوز التهدع ( تات او شدق )ادوحد اة اد ددانت  ذلدغ ادد ت  - ج

�. (1/وتحق  ك  د وك واد ذس)في وتت مي ادةدا  

في  د وك اد حعدتا الى ادتقعا  واد توفتا  تاتال تا امل اد وظفتا( 219)ا ت اد وت اد تجعوز التهع ذلغ  - ت

 . 1/واد ذس وتحق  ك

�.قل إاالتال ذاعف  اد خعدفعة وحعالة اد دا  وادتالاب وادتزوةد  -18

�.قحلتلي دألتص ب اد  ةن  واد ائن  ادخعص  ذعدوح ب ، والى ت توا  ل ح عب قل إا ات  ةف  -11

�. 11/18/8112قل إا ات  ةف ذح عب تائنو قوزةع اأتذعح   ع في  -12

 

 

 

 

 

 

 اوز عليهاالمتج عدد القطع المحافظات ت

 اقع ( 112) تحعفظ   د وك 1

 اقع( 2) تحعفظ  نتنوا 8

 اقع ( 81) تحعفظ  صالح اد ةا 1

 اقع( 9) تحعفظ  االنمعت 2
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- : الموجودات الثابتة

ق ثدل  دل  11/18/8112اد وجوتاة ادثعذت  ادظعبدب في وجالة وح عذعة ادةد   ذتعتة  اتعب وقفعصتل أر إ -1

وضدحنع انده فدي ادمتعندعة ألو د  تلاتد  تقلقد  دلةدد   اد ا تدع نهدع ت إادتي  وعب ت فدي ادنةدعا واة اد وجوت

 .تاتب اد عدت  وققدةد اإل

ودتثنعء تدع قظهددش فدي إودتع ع  ذنهدع صدعدح  دإإو فدي نهعةتهدع وأجددتة خدال  اد دن  ر اد وجوتاة ادثعذت  ا  إ -8

، فةدعح انهدعال واد  جددا اإلإ ( دعددبا وادحجدز )  لغتداوائل ادجدت وبي خعدت  تا أي حقوع تتدقم  التهع د

�.تاتب ادعلتع اا نتعئج ادجدت ا ع  ادجدت ذتق ةل ققدةد ادى اإلوا  اعتت ادلجن  اد ةدف  الى أ

�-:دق  قل ادتوصل ادى ادقت   اد فتدة  دل وجوتاة ادثعذت  ادظعبدب في اد تزانت  ادععت    ع ةلي  -1

 وادتح تنعة الدى اد وجدوتاة بضعفعة ادج ة   اد ةدوفعة اددأو عدت  اا اإلاتمعت  عفذنظد اإل لخذع  اأ - أ

�.ادقعئ  

�.اد تدا    دل وجوتاة اد معا  واد  تهلا   اةن ثعتاإلقنزةل ادالف وذع    - ب

�. نظ   وادتعلت عة ادنعفلبدأل وفقعل  ن ثعتحت عب اإلإذع   - ج

،  ادةدد  نقدعع ودتقدب ادتدي بدي خدعتج ة  حقدعادحقدو  واد وااع ودا االوت دات ذع ب احت عب ان ثعتاة - ت

�. لدك ادتي حدتة تا وتقدب اد جعتتع اإلتبعذت  دةعوذ  ادوصو  ادتهع ذ مب ادظدوي اأتنت  دهع 

اد تضددتب تدا جدداء ودتقدب اد جدعتتع اإلتبعذتد  او ذ دمب االا دع  ادع دادة  شد تنع توجوتاة قل جدت  - بـ

إتاتب ذ وجدب أواتدد إتاتةد  صدعتتب تدا امدل  دهدلا ادغددض تا امل دجدعر قةدالتوتحدةد ادخال  ا لتعة 

جددت تدا امدل بتدأب ادداعذد  وادتد ات  ادد اخلي فدي شدد تنع وقدل ، وحتد  قدل اد ةدعتا  الدى ادوائل اد ادةد  

                               ادددددد ائدب اإلتاتةددددد  /  اددددددنفا وزاتب شدددددقمهع تدددددا ودددددجالة اد وجدددددوتاة واودددددتنعتال د دددددع جدددددعء ذاتدددددعب

تائدددب شددؤور / وتدفقدده  تددعب اأتعندد  ادععتدد  د جلددس ادددوزتاء  9/1/8112فددي  86919/ب و/8ت/ دددال اد

� . 6/6/8112في  81612/اا عب/11/1/ .ز.وادلجعر اد دال شتجلس ادوزتاء 

في دتزاتعة او قموةمهع تاة او اإلاد فتدة  دل وجو االاتعبالةوج  د ةنع أي خقا او نواةع ا  قؤثد ذةال بعب الى  -2

 .ادمتعنعة اد عدت  

 .التهع  دتزابإ وأوتاقهع تلات  خعدة  تا أي تبا ق لك ادةد    عف  توج  -9

صدو  دأل دج  ادفدواعة وفقعل تص ب اد وجوتاة ادثعذت  واد خزنت  وتععأجداء ادجدت واد قعذقعة تع إقل ادقتعب ذ -6

 . 11/18/8112 في

 يأوقدل ذتدعر دد ا توائدد ادت دجتل ادعقدعتي ،   دلةدد تاضدي ادععئد ب اأ عفد  ق دجتل االجداءاة ت ت دب فدي  -1

�.  11/18/8112تاضي قعوت دلغتد دغعة  أالى تةت ب ة آتنة

 

 

�
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�واالدتعة ووعئل ادنقل واد ع اة -2

دددد ا توائدددد اد ددددوت ادععتددد                               (اد  دددجل  وادغتدددد اد  دددجل  ) اتندددعش توادددف وودددعئل ادنقدددل ادععئددد ب دلةدددد    -أ 

 . 11/18/8112دغعة  

 قيد االنجاز غير مسجلة مسجلة نوع االلية ت
 8 1 611 وتعتاة خفتف  وحعفالة 1
-  16 11 تتاجعة نعتة  8
 1 12 891 اد تعتاة ادثقتل  1
-  21 126 اد ع اة ادثقتل  2

 3 020 0101 المجموع
 
 

   -:بي  عالقي  11/18/8112وغتد ت جل  دغعة  (  كاتي) اتع ووعئل ادنقل ادتي قح ل تال  -ب 

 

                     واد دددؤتخ  96118/خ19/ت خ/ادددد ائدب اإلتاتةددد  وذ وجدددب  تعذندددع اد ددددال / قدددل تفعقحددد  وزاتب اددددنفا 

فدي واد  فواد  تل ذ وجمه االافعء تا اددودوب ادا د تد  ةي لدقعنوني ادذخةو  ذتعر اد ن  ا 9/8/8112 في

 ( .إالتل  دتوتعر   دك )توائد 

ودتعتب خفتفد  و        ( 99)ودتعتب تنهدع  (116)تعتج وا  اد ن م  خعتج ادةد   واد ع اة  ذلغت ا ت اد تعتاة -9

� .تع اة ثقتل  ( 2)و وتعتب ثقتل  ( 1)

�.11/18/8112دغعة   اق  ( 96)ؤجدب اد تعتاة اد اقوت ذلغ ا ت   -11

تدا خدال  تنظوتد  انعذتدب شدد   خقدوا  ذلغت ات     تدعة ادغدعز ادجدعي اد  دتلل تدا شدد   غدعز ادةد ع  -11

تلتور تةندعت ( 11 669)تملغ وا تش ( اد  تخ ب الغداض اددفع ادةنعاي)  8112/ د ن  االنعذتب ادنفقت  

 . 1ب / تةنعت( 91)وذوااع  1ب( 191 111 191)اا   ت  وا تبع 

تلتور تةندعت ادا ( 11 211)تملغ وا تش ادة ع  ذلغت ات     تعة ادغعز ادحعتضي اد جهز ادى شد   غعز  -18

�.تق   / تةنعت ( 289 916)تق   وذوااع ( 29 111)  ت  وا تبع 

                           تملدددددغ               8112/د دددددن   ادوانتددددد اد جهدددددز اددددددى ادةدددددما  ( ادحلدددددو)ذلغدددددت ات ددددد    تدددددعة ادغدددددعز ادجدددددعي  -11

�1ب/ تةنعت ( 91)وذوااع  1ب( 121 911 812)تلتور تةنعت اا   ت  وا تبع ( 1 196)

                                تعتج واددددد   8112/ذلغدددددت   تدددددعة تنتدددددوج ادادددددعزودتا اد  دددددتل   تدددددا شدددددد   غدددددعز ادةددددد ع  دعدددددعب  -12

�.ذدتتل( 196 128)

 العدد نوع االلية ت
 18 وتعتب خفتف  1
 11 تتاج  نعتة  8
 1 اد تعتاة ادثقتل  1
 12 اد ع اة ادثقتل  2
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�.ذدتتل ( 1 122 818) 8112/تل   تا شد   تةعفي ادة ع  دععبذلغت   ت  ادفوائض ادنفقت  اد   -19

دتنفتددل ا لتددعة ادحفددد   8112/اتددع اقدد  وتلحدد  اقدد  ذددتا شددد تنع وشددد   ادحفددد ادعدااتدد  خددال  اددعب قددل قو -16

�. و لدك قل قواتع اق  دتنفتل ا لتعة االوتةالح واال  ع  خال  ادععب اد ل وت

دالذدعت اد حفدوتب  وادتثقتدبذت  دجس االذعت ذخةو  خ تعة ادجس قل قواتع اق  ذتا شد تنع وادةد   ادعد -11

�.واد  تةلح  في شد تنع 

 د ددددددوك                                 /  ادداذعددددد تائددددددب قددددد ات  اد نققددددد  / ذ وجدددددب  تدددددعب تةدددددوار ادداعذددددد  اد عدتددددد  االقحدددددعتي  -12

تلتدور تةندعت ( 9 219) تش اد ( لدف)قل ات  تملغ  ، 11/2/8111واد ؤتخ في  1/82/19/16919/اد دال 

ادتدي بدي قحدت حدد  ادةدفت  اد ندتج تدا حقدل  تدا اددنفا ادخدعب ذدتتدل( 1 199 111)اا   تد  واد تبع 

ادح دعذعة ادجعتةد  )فدي ح دعب (  8112/ دعدعب  ياد دعد ادتخقتقد)ذدتتدل / تةنعت ( 9111)وذوااع اإلالتل 

�( .و ادح عذعة ادجعتة  اد ائن اد  ةن  

                                    بددددددي قحددددددت وددددددتقدب ادةددددددد     تدددددد   ت ت  دلددددددنفا ادخددددددعب دلحقددددددو  ادتددددددي ذلغددددددت ادقعاددددددعة ادتةدددددد -19

                    ودددن  أي ذن دددم  اودددتغال  / اددددف ذدتتدددل ( 22 119)ودددن  واد ندددتج / اددددف ذدتتدددل ( 966 221) واددد تبع

�( .% 19)وا تبع 

                                      شددددد تنع حقددددو  ادتددددي بددددي قحددددت وددددتقدبدلذلغددددت ادقعاددددعة ادتةدددد ت ت  د نتددددوج ادغددددعز اد ةددددعحب  -81

�.( % 12)ون  أي ذن م  اوتغال  / تق   ( 69 818)ون  واد نتج / تق   ( 122 189)وا تبع    ت 

                                تدددد  وادددد تبع  شددددد تنع دلحقددددو  ادتددددي بددددي قحددددت وددددتقدب ذلغددددت ادقعاددددعة ادتةدددد ت ت  دلغددددعز ادحددددد -81

�.( % 11)تق   وذن م  اوتغال  ( 29 292)اد نتج وون  / تق   ( 191 219)

                           ادددددى ادجعنددددب اإلةدانددددي   تدددد  تددددا ت ددددتوتا  د ددددوك ادحدددد ة  اد ح لدددد  ذلغددددت   تددددعة ادددددنفا ادخددددعب  -88

 .ذدتتل ( 221 181)وا تبع 

                                 تدددد  وادددد تبع ( ا االوددددتث عتيتةددددفى نتنددددو)ذلغددددت   تدددد  ادددددنفا ادخددددعب اد جهددددز ادددددى شددددد    ددددعت  -81

�. 8112/ ذدتتل خال  اعب ( 89 926 269)

ذدتتدل ( 11 819 122)تةدفى ذعزةدعر   تد  واد تبع / اد جهز ادى شد   اتدوار ذلغت   تعة ادنفا ادخعب  -82

�. 8112/ خال  اعب 

�.ذدتتل ( 69 999 112) ةعفي   ت  وا تش ادذلغت   تعة ادنفا ادخعب اد جهزب ادى  -89

د ة تب تا خال  شد   ق وة  ادنفا ذ وجدب   تعة ادنفا ادخعب اد نتج  تا حقو  شد تنع واصعفي ذلغت  -86

�. ذدتتل( 1 189 111)ت تن اة ادةحا   ت  وا تبع 

 ة  ادحددو دلدك واد جهددز تدا ت ددتوتا  د دوك  1/ذلغدت   تدعة ادددنفا ادخدعب اد ح ددل تدا تحقدد  قح تدل ك -81

�. ذدتتل( 1 629 118)واد جهزب ادى تحق   هدذعء ادق   

                                   تددددد  ( خدددددوت ادزذتدددددد)اددددددى اد نفدددددل ذلغدددددت   تدددددعة اددددددنفا ادخدددددعب اد ح دددددل تدددددا تحقددددد  ادقتدددددعتب  -82

�.ذدتتل ( 992 611)وا تبع 
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ذلغدت   تدعة  11/1/8119واد دؤتخ فدي  111/61/ا/إشعتب ادى  تعب بتأب ادع لتدعة فدي شدد تنع اد ددال  -89

قندتج امدل اد دتقدش التهدع ادنفا ادخعب ادتي قل انتعجهع تا حقل خوتتعده وذعالات عت الى ادا تعة ادتدي  عندت 

�.ذدتتل ( 118 111 111)وا تبع  11/18/8112ودغعة   82/9/8112تا امل اإلالتل ودلفتدب تا 

دغدددض ققددوةد وزةددعتب             ( ققددوةد ادحقددو )ار اتددع اد ةددعتةع اد  ددتقملت  دلةددد   فقدد  قددل اتتاج تةدددوا ذعنددو -11

او  فدي حقلدي ادقتدعتب االنتعج واتنعش جد و  ةوضدم تمدعدغ االدتزاتدعة اد تدقمد  نتتجد  اودتث عت شدد   ودونعن

 -:في حقل  د وك  BPونج   وشد   

اسم 
 الفترة الحقل

 الشركة
 المستثمرة

 المبلغ
 المالحظات بالدوالر

حقل 
 ادقتعتب

قفعتل ادعق  تا قعتة  
 11/9/8112دغعة  

����������� وونعناو 
ح ب توعدتهل اد دا   ذال واد ؤتخ  

 8/11/8112في 
حقل 
 نج  

تا قعتة  قفعتل ادعق  
 11/9/8112دغعة  

������ وونعناو �����
ح ب ققعتةد اد  ا  اد  تقل دل نواة 

 8112دغعة   8111
حقل 
  د وك

 8/11/8111تا 
 16/1/8116دغعة  

Bp ��������������
 ح ب توعدتهل اد دا   

Iraq/kirkuk/251   16/1/8116في 

 ���������������� اد ج وا ادالي
�

�.تا امل ادةد عة اد قعود  تق ت  ال عل انه دغعة  قعتةخه أاالش دل قتل اد ةعتا  الى اة  تقعدم   -

�دل قدت اة  تةعتةف ذخةو  ادفةل ادداذع دحقلي نج   واتعتب دغعة  قعتةخه -

 . 8112و  8111حقل  د وك خال  اعتي دل قدت اة  تةعتةف ذخةو   -
�

قل اإلفةعح اا اد اعوي اد  نت  وادجزائت  اد قعت  تا امل ادةد   الى ادغتد و دلدك ادد اعوي اد قعتد  تدا   -11

�. 11/18/8112امل ادغتد الى شد تنع دغعة  

اإلتاتب وددلوةهل اددى حد  اد تجد   وج  اةد  اددوض او ودلف او تزاةدع اتنتد  او تةدلح  الاضدعء تجلدسالق -18

�.ادثعنت  في  عف  أنواا ادتععتل ذ ع فتهع ادمتع وادةداء وقق ةل ادخ تعة 

 اثد ادتضخل الى نتعئج نةعا ادةد   وتد زبع ادتجعتي  -11
 (مليون دينار/ المبالغ )                                                                                  

33-  

 

 2102 2102 2100 التفاصيل

 03 222 03 935 81 129 نتتج  ادنةعا ذ وجب ادالف  ادتعتةخت  

 (33 599) (33 123) (28 869) ةنز  االن ثعتاة اد نوة  ذ وجب االوععت ادقتعوت  اد ع د 

 (32 300) (39 305) (6 121) ةنز   لف  ادخزةا اد  تخ ب في ادنةعا ذ وجب االوععت ادقتعوت  

 (03 023) (03 533) (2 119) نتتج  ادنةعا ذع  احت عب اثد ادتضخل

 (90) (01)-  (ادتقوت% )ن م  ادتغتتد 
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  -:مشروعات تحت التنفيذ

 :ا ع  قحت ادتنفتل أذخةو  تةدواعة و -

�.و ادنفقعة دال ون  دحتا ا ت ع  اد ةدوا أ ل تةدوا ، واد ةدوفعة  ذتعر تدحل  ذ ء   -0

�.د معشدب وغتد اد معشدب حةلت ذاعف  ادالف ا -8

 . نتهعء اد ن  اد عدت إأجدةت ادلتا  دهع ذتعتة   -1

ادةدعتتب ادا تجلدس ( 1)دلقعا ب اد حعودمت  تادل  فةعح اا اد ةدواعة اد نجزب وغتد اد نجزب وامقعل قل اإل  -2

�.نةعء اد ععةتد اد حعومت  وادداعذت  ذةأر تعتعت اتع  نتتج  ادنةعا دعقوت اإل

 

- : نيةالموجودات المخز

                   ج دعدي إا دع  قحدت ادتنفتدل ادظدعبدب فدي اد تزانتد  ادععتد  ذ ملدغ دق  قل ادتحقتد  تدا اد وجدوتاة اد خزنتد  واأ -1

د ادلي نفل ذواوق  توظفي ادةد   و اد  ت أجداء ادجدت اد نوي إتةنعت اا ادة   تلتور (896 119) ا تش

ال حتن ع قعلت ادقتعب ذدلدك تدا إو ادوزر او ادقتع  ادفعلي أق  ادع    ؤودتا وذدك ذواوادشدي الته تا امل أو

 .  اد فةم انه في ادمتعنعة اد عدت  عولش ادحعد  أولوب ادتق ةد وف  اأادنعحت  ادع لت  حت  أات   في ب

تل تد  ادتقدةدعفت  اةه دع اادل وار اواادلت  اتا ع  قحت ادتنفتل ا  ات ت ذعدالف  او ادقت   ادتحةدار اد خزور واأ -8

ادتخةددتا اداددعفي ذخةددو  ادمضددعئع ادتعدفدد   لاد تمعدد  بددي ذاقهددع اد  ددتخ ت  دلفتدددب اد عدتدد  اد ددعذق  وادد  أخدد

�.ا ع  قحت ادتنفتلو لدك اأ   ادحد  ئواد تقعتت  وذقتوادنعاة  

 صد ب اد دجالةتأصدودت  ذدتا جدداء اد قعذقدعة اأإذعد دجالة ذعد   ثمتدتت ودجار ادفدواعة اد خزنتد  اودتخ -1

�.تص ب ذقعاعة ادحتعزب اد خزنت  واوائل ادجدت أدلح عذعة اد خزنت  و

�.ر  عف  االات عتاة اد  تن ة  ادتي وصلت ذضعئعهع أغلقت ذعد جالة إ -2

 لاد  اودجدت فدي ادح دعذعة واخدوادفةدلت  ار  عف  اددووب واد ةعتةف اد تدقمد  الدى اد ةدتدةعة ادخعتجتد   -9

�.دك تد ذادتخةتا ادالزب دهع حتا ققلب اأ

�.قل قح ة  وحةد اد وااع اد خزنت  واو عءبع وامتع  اد وات اد خزنت   -6

�

 -: ينةمم المدذالالسلف و  

�.تةنعت تلتور (1 991 192)تملغعل ا تش  11/18/8112  ع قظهدش وجالقنع في  اد  ةنورذلغ تصت  ح عب  -

حةددتل ذعدد  أخدد  ادتخةددتا ادددالزب  ةور ادقعذلدد  دلتادددادظددعبد فددي اد تزانتدد  ادععتدد  ة ثددل  ةنورار تملددغ اد دد  -

�.ةت اة اد قلوذ  تا ادجهعة ذاة ادعالا  أوتحةع  ادتإي قحةتلهع واد ةاوك ف دل ةور

� .ا عت اد ةور وفعة قحلتلت  ذعأتص ب اد واوف  وقح ة  إا ات  ةإقل  -
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 -: المطلوبات

 . غتد ظعبدب في اد جالةادجه  ادخعضع  دلت ات  ة  تقلوذعة قخا أ ت بنعك تد  -1

ر اد قلوذعة اد حت ل  الى ادةد   أخ ة ذةأنهع  اد خةةعة ادالزت  ذحت  الةاور تا اد  ادا ققد ةدبع إ -8

 .أفةم تا ادحعد  في ادمتعنعة اد عدت  

 .و االفةعح ذقدةق  تنعوم  اا ج تع االدتزاتعة ادفعلت  واد حت ل  أا نع ذت جتل  -1

تةندعت  تلتور (1 888 555)تملغعل ا تش  11/18/8112  ع قظهدش وجالقنع في  رذلغ تصت  ح عب اد ائنو -2

�.ققدةمعل 

 

 -: االحتياطيات

فعة اد دفقدد  اد متندد  فددي اداةددوغددداض ادنعفددلب دألتذددعح وفدد  ادقددوانتا أحتجددزة تددا اأادد  حتتعاتددعة ر اإلإ -

ه جلدنهدع اد  أودتخ ب دلغددض اد حتجدز تدا أر اد  تخ ب خال  اد ن  تدا اددصدت  اد د وت تذعدمتعنعة اد عدت  وإ

�.االحتتعاي 

�

 -:اج ــــــاالنت

و زائ  أو نواةع ت ع ا  ةنتج انه تخزور تا   أخدا أوخقا أي خقا دواف قةغتل أي خقوا أنتعج أوج  قال -

�. اا ادحعج 

�.ئتعبو ادضي واعت وعوي ا ادله ي االاتةعتي اد قدت ذقعنور ادةد   ونظعتهع اأ نتعج ا  قل وفقعل اإلر إ -

 

 -:التمويل والقروض 

  . قوج  تةعتت دت وةل تةعتةع ادةد   ادحعدت  وادقعتت ال -1

�-:ةلي و  ع التهع  اد تدقبفوائ  ادو اوةل  االجل ت تل   وت نوح  ادوض قوج  -8
�

 قروض مستلمة طويلة االجل
 

 

 تال

 اد دتل

 ا ت

 االا عا

 تملغ ادقدض

 تةنعت

ادغدض تا 

 ادقدض

اول ادجه  اد  تل   

 ادقدض

ن م  

 ادفعئ ب

 تصت  ادقدض

 عتــــــــــةنت

8219 8 (611 182 11) 
ق وةل 

تةدوا خا 

االنعذتب 

ادعدااي 

 ادتد ي

ادةد   ادعدذت  

 دالوتث عتاة ادمتدودت 
 (11 182 611) ادالةمد

1211 8 611 182 11 

ح عب اد قعذل دقدض 

ادةد   ادعدذت  

 دالوتث عتاة ادمتدودت 

 11 182 611 ادالةمد
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 قروض ممنوحة طويلة االجل
 

 

 -:االيرادات والمصروفات

�.نتا وادتةدةععة واالنظ   اوتاة اد تحقق  خال  اد ن  وف  ادق تع االةداقل االفةعح اا ج -1

                             فةددددعح اددددا  عفدددد  اد ةدددددوفعة ادخعصدددد  ذعد ددددن  اد عدتدددد   وفدددد  ادتموةمددددعة اد حدددد تب قددددل ق ددددجتل واإل -8

�. في ادنظعب اد حعومي اد وح  

 

 -: العقود والمشاريع والمشاركات

 .   واقوت ادخ ت  وادعقوت اد ه   االخدا ا  قل االفةعح انهع ج تع اقوت اد ةعت -1

اددد ائدب الددى غتددد قخةتةددعقهع اد ددنوة  وددواء اد نفددلب تددا اد حعفظدد  او قددل قح ةدد  اد ةددعتةع اد نفددلب دةددعدم  -8

� .ادوزاتب او اي جه  أخدا 

                               ادمتعنددددددعة اد عدتددددد  وادتددددددي بدددددي خددددددعتج  حددددد تة االا ددددددع  وادنةدددددعاعة ادتددددددي نفدددددلة خددددددال  اد دددددن  -1

�.االب اي اد قدتب

�. نق ة  تع ادجهعة االخدا ادعتنت  واد ةعت عة قل االفةعح اا اد -2

 

 -:البضائع 

                 فت ددع اذا  عنددت توجددوتب ددد ا ادةددد   8112/ 11/18دددل ةددتل  قجهتزبددع دل ةددتدةا دغعةدد  ذتنددع ادمضددعئع ادتددي  -

�.عئع د ا ادغتد ضدمواالفةعح اا ا  11/18/8112في 

 

  -: حساب المصرف

وادتأةتد اة ( خدعتج ادمتعندعة اد عدتد  )ادح دعذعة ادجعتةد  اد فتوحد  دد ا اد ةدعتي واتصد قهع  تقل قح ة  اد  -

�  . 11/18/8112ذةعنهع في 

 

 

 الت

 اد دتل

 ا ت

 االا عا

 تملغ ادقدض

 تةنعت
 ادغدض تا ادقدض

اول ادجه  

 اد  تل   ادقدض

ن م  

 ادفعئ ب

 تصت  ادقدض

 عتــــــــــتةن

1219 - 662 112 6 

ق وةل تةدوا ض  

ادنفا دلخا ادعدااي 

 اد وتي

ادج هوتة  

 ادعدذت  اد وتة 
- 662 112 6 
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 -:الدعاوى والطلبات المحتملة

                                  ( ادققعتددددد ادغتدددددد تح دددددوت  او ادتدددددي ددددددل قات دددددب اداتاقهدددددع اد تجددددد  )قدددددل االفةدددددعح ادددددا ادددددد اعوا  -1

                                           تعةن دددددجل واجهددددد  د ادتخةدددددتا اد الئدددددل  لاخدددددواد قعتددددد  تدددددا امدددددل ادغتدالدددددى ادددددد ائدب وذدددددعدعاس 

                                                         قدددددددددأثتد ذددددددددددك الدددددددددى نتتجددددددددد  ادنةدددددددددعا فدددددددددي حعدددددددددد  اددددددددد ب اخدددددددددل وادددددددددا قلدددددددددك ادددددددددد اعوا 

�. ادتخةتا اد نعوب 

�.ذلغ ادى اد ةوار تا تخعدفعة تعدت  القوج  أي تخعدفعة اخدا او اضعةع ات  ادتحقت   ذعوتثنعء تع  -8

 

 -: االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية

                        او اي  فةددددعح فددددي ادمتعنددددعة اد عدتدددد إتددددعتة  اد تزانتدددد  قتقلددددب قعدددد ةل او الةوجدددد  أي أحدددد ا  الحقدددد  د      

 .ذهعاةضعحعة تتعلق  

 
 حقوق الملكية 

 ( شد   اعت )شد تنع شد   حاوتت       

 
 -:الشركةنشطة أخرى لها عالقة بحسابات وأمور أأية 

              تةددوار ادداعذدد  اد عدتدد   ققددعتةد اد الحظددعة ادددواتتب فدديا نددع ذأقخددعذ االجددداءاة ادالزتدد  د تعذعدد  وقةددفت     

 .دغعة  قعتةخه 
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 : المقدمـــــــــــــة
 

والذي   51/11/1112ن نستعرض التقرير المالي ونتائج الحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في أيسرنا    

يبين فيه نشاطات وفعاليات الشركة المختلفة من خالل البيانات والمعلومات المختلفة ذات العالقة بأهداف الشركة 

 .  فعالً مقارنة بالمخطط تحقق  االساسية وما

ومقارنتهذا  1112/يتضمن التقرير عرضا ملخصا الهم االعمال واإلنجازات التي حققتها الشذركة خذالل عذا      

إنتاج وتصريف الذنفط الخذا  والزذاز ن انجذاز )مع الخطط واالهداف المرسومة للفعاليات واألنشطة الرئيسية منها 

وكذيل   ن( لخطط المالية التشزيلية ن كلف اإلنتذاج والنقذل للذنفط الخذا  والزذازعمليات الحفر واالستصالح ن تنفيي ا

لموازنــذـة التشذزيلية لتضمن التقرير االنحرافات الحاصلة في الصرف الفعلي مقارنة مع التخصيصات المصذدقة 

بعض المؤشرات أضافة الى ذل  عرض . الممولة ذاتيا ن مع بيان اهم االسباب التي ساهمت في هيه االنحرافـات 

 .المالية واالقتصادية التي تعكس نشاطات الشركة 

ن إال انذه بفضذل الجهذود االسذتينائية والحيييذة مذن قبذل الظذروف األمنيذة بسذبال االحذداخ األخيذرة  وبالرغم مذن   

لزذت ب 1112 / األقسـا  المعنية في الشركة ن فقد تمكنت من تحقيق معدالت إنتاج للذنفط الخذا  والزذاز خذالل عذا 

                للذذذنفط الخذذذا  ن وضذذذمان اسذذذتمرار تصذذذريف الذذذنفط الخذذذا  والزذذذاز إلذذذى المسذذذتهلكين فذذذي الذذذذداخل %(  111)

ومحطذذذات أنتذذذاج الطاقذذذة ن مصذذذفى نينذذذوث االسذذذتيمار  ن مصذذذفى بازيذذذان  دورةمصذذذفى الذذذن  الشذذذمالمصذذذافي )

واعتبذاراً مذن بذر منظومذة انابيذال اإلقلذيم حاليذاً ع)التركذي  -وتصدير الفائض منه عبر الخذط العراقذي( الكهربائية

إضذافة الذى ذلذ  صذيانة وإصذالح األنابيذال ( التركذي –الخط العراقي  مسار لحين اكمال تأهيل 1/1112شهر ت

 .والمنشآت لقدمها او بسبال تعرضها للعمليات التخريبية التي تطال على األنابيال 

وارد الماديذذة والماليذذة والبشذذرية المتاحذذة فذذي العمليذذة وقذذد تمكنذذت الشذذركة مذذن اسذذتزالل كافذذة االمكانذذات والمذذ   

االنتاجيذذة ن والعمذذل علذذى تذذوفير او تصذذنيع مذذا يمكذذن تصذذنيعه مذذن بدائـــذذـل عذذن المذذواد االحتياطيذذة فذذي الذذور  

الهندسية المختلفذة ن وكذيل  صذيانة وتصذليج االجهذخة داخذل ور  الشذركة  باالعتمذاد علذى الجهذود والمبذادرات 

بين ن واالسذتعانة فذي بعذض الحلقذات بشذركات القطذاط النفطذي عنذد الضذرورة متذوخين بذيل  الدقذة الياتية للمنتسذ

 .يق اقل ما يمكن من الجهد والكلف والكفاءة العالية وضمان تحق
 

 

 

 
 8102/  لعامالتقرير السنوي لإلدارة 
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 معلومات عامة  -1
     

       
 

 :  ةــــــم الشركــــــــــــــاس
 .(  شركة عامة)  شركة نفط الشمال

 

 :  التأسيــــــــسخ ــــــتاريـ
ن  1/9/1691والصذذادر فذذي ( 96)بصذذدور قذذرار التذذأميم تأسسذذت شذذركة نفذذط الشذذمال وفقذذا للقذذانون رقذذم  

                       ســذذذـميت ـنـذذذـياـ بالشـذذذـركة العراقيذذذـة للعمليذذذات النفطيذذذة ن وبعذذذد اتسذذذاط الرقعذذذة الجزرافيذذذة لعملياتهذذذا سذذذميت 

واسذتنادا الذى قذانون الشذركات العامذة . 1696لسذنة ( 139) حسال القانون رقذم( المؤسسة العامة لنفط الشمال) بـ

 . 1/9/1662اعتبارا من (شركة عامة ) / تعدلت التسمية لتصبج شركة نفط الشمال 1669 / لسنة (11) رقـم

 

 :  ةـــــمناطــق عمل الشرك
حتذى ( كوردسذتان إلقلذيمق الخاضذعة عذدا المنذاط)للشركة من الحدود التركية شماال  الجزرافية الرقعة تمتد 

 .الحدود السورية واالردنية غرباً  ومن الحدود االيرانية شرقاً الىجنوبا ( 3ن51)خط العرض 

 

  :ـــــل االدارة  ــــــــمحــــ

 .كركــــــــوـ  ةـــــــمحافظ

 

 : وطبيعة النشاط ـصـالتخص
التصذريف الذى منافذي التصذدير والقيا  بفعاليذات النقذل  وكيل ن لقيا  بفعاليات استخراج النفط الخا  والزاز ا

 .الخا  والزاز العائدة للشركة النفط  انابيال من خالل منظومةواالستهالـ المحلي 
 

 

 

 

 

 

 أ
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   : ة للشــركةـــالحقول التابع

ل  تذم توقيذع وكذي ن مذن الحقذول التابعذة لهذاوالزاز ط الخا  ـــالنف إلنتاجا ــة فعالياتهـركة بممارســو  الشـتق 

عقد مع شركة سونانكول لتطوير حقلي نجمة  كما تم توقيعو البريطانية لتطوير حقل كركوـ BPالعقد مع شركة 

 تن حيث لم يتم وصول هيا العقد الذى مراحذل متقدمذة بسذبال توقذف العمليذاوقيارة ضمن جولة التراخيص اليانية 

اال  لظذروف األمنيذةلونتيجة  طقة التي يقع فيها الحقلينمناللتدهور الوضع االمني في  11/1/1111البترولية في 

ن وبهذيا  1/1/1112تسذليم فذي التذاري   انه تم استئناف العمل في الحقلين من قبل الشركة الميكورة واعتباراً مذن

 -: 51/11/1112ولزاية المنتجة والمستكشفة الخصوص ندرج ادناه موقف الحقول 

 الحقول المنتجة -:اوالً 
  

 

 11/11/1112موقف الحقل كما في  المحافظة رمز الحقل الحقلاسم  ت

1 

 كركوـ
القبال بابا )

وافانا 
 (وخورماله

K أربيل/ كركوـ 
 3/5/1112في  محطتي سارالو وسربشاخ استؤنف اإلنتاج من

في الشمالي الزربي من  جستان اما محطةعلى التوالي  9/5/1112و
 رة إقليم كردستانتحت سيط نالال تخارمالة ووقبة خ قبة افانا

1 
 كركوـ

 (الجوفي الخخن)
KGs خخن جوفي كركوـ 

5 
 با  حسن

 (قبتي كيكة وداود)
Bh كركوـ 

اما  9/5/1112استؤنف اإلنتاج من محطة با  حسن الجنوبية في 
 12/9/1112محطتي با  حسن الشمالية وداود بدا اإلنتاج منهما في 

 منتج كركوـ Ja جمبور 4
 تجمن كركوـ Kz خباز 3
 11/5/1112استؤنف اإلنتاج من الحقل في  نينوث Az عين زالة 9

9 
 بطمة

 (شرقي وغربي)
Bm 16/9/1112استؤنف اإلنتاج من الحقل في  نينوث 

 من قبل شركة سونانكولمنتج  نينوث Qy قيارةال 2

 نينوث Sf صفية 6
لصالج إقليم كردستان يتم انتاج النفط من الحقل من قبل شركة كار 

 11/4/1113مني 
 قيد التطوير من قبل شركة سونانكول نينوث Nm نجمة 11
 1/5/1112استؤنف اإلنتاج من الحقل في  صالح الدين Aj عجيل 11

11 

 حمرين
القبال عالس )

والنخيلة 
 (والبوفضول

Hr صالح الدين 
متوقف بسبال التخريال الي  طال الحقل من قبل عصابات  اإلنتاج

وشر بتأهيل المشروط المعجل في      وب 1114/داعش مني حخيران 
 1112/عا  

 صالح الدين Ba بلد 15
بسبال تدمير المنشات السطحية من  1661/ مني عا  اإلنتاج متوقف 

 1661/قبل القوات التحالف عا  

 صالح الدين Ti تكريت 14
بسبال تدمير المنشات السطحية من  1661/ مني عا  اإلنتاج متوقف 

 1661/عا  قبل القوات التحالف 
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 -:الحقول المستكشفة واألخرى  -:ثانياً 

 
 

 11/11/1112موقف الحقل كما في  المحافظة رمز الحقل اسم الحقل ت

 (غير مطور)مستكشف  كركوـ Jd جديدة 1
(غير مطور)مستكشف  نينوث Jw جاوان 1  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Qs قصال 5  
(ورغير مط)مستكشف  نينوث Ss سرجون/ ساسان 4  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Ha حبارة 3  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Aa عالن 9  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Mr المشراق 9  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Mt متياهة 2  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Kh خليصية 6  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Ql قليعان 11  
(مطورغير )مستكشف  نينوث As عطشان 11  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Ay عداية 11  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Rf رافان 15  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Kd قند 14  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Gs صيرك 13  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Gl كلر 19  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Ab ابط  19  
(طورغير م)مستكشف  نينوث Ib إبراهيم 12  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Mh مشورة 16  
(غير مطور)مستكشف  نينوث Bh بحيرة 11  

11 
 عين غخال

 (الخخن الجوفي)عين غخال 
AGz (غير مطور)مستكشف  نينوث  

UGs- AGz خخن جوفي نينوث 

11 
 تل حجر

 (الخخن الجوفي)تل حجر 
TH (غير مطور)مستكشف  نينوث  

UGs- TH خخن جوفي نينوث 
(غير مطور)مستكشف  صالح الدين Pu بلكانه 15  

14 
 مكحول

 (حقن فوائض)مكحول 
MK (غير مطور)مستكشف  صالح الدين  

DIS- MK حقن فوائض نفطية صالح الدين 
(غير مطور)مستكشف  صالح الدين Sr سامراء 13  
(غير مطور)مستكشف  صالح الدين Sd صديد 19  
(غير مطور)ف مستكش صالح الدين Ku ةكخانو 19  
(غير مطور)مستكشف  صالح الدين Kb خشاب 12  
(غير مطور)مستكشف  صالح الدين Bi بيجي 16  
(غير مطور)مستكشف  أربيل/ كركوـ Qc قرة جوق 51  
(غير مطور)مستكشف  اربيل/  كركوـ Is إسماعيل 51  
(غير مطور)مستكشف  اربيل/ نينوث  Qu كوير 51  
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 :  كةللشرالرئيسية  األهداف
 ن يـبيجذذ /شذذركة مصذذافي الشذذمال ) المصذذافي المحليذذةشذذركات لسذذد احتياجذذات  الخذذا  الذذنفط وتجهيذذخ جاـإنتذذ - أ

 انتذاج محطذاتن وكذيل  (ن مصذفى نينذوث االسذتيمار  ن مصذفى بازيذان  الذدورة /الوسط  ة مصافيـــــركــش

عذن طريذق  ارجـذـخالى ـذـه الـذـالفذائض منوتصذدير  نمذن خذالل شذركة نفذط الوسذط  ئيذةالكهربا الطاقذةتوليد و

 حاليذذاً عبذذر منظومذذة انابيذذال اإلقلذذيم ) التركذذي/الخذذـط العراقذذي  عبذذر بالتصذذديرة ـذذـنابيذذال الخاصاأل منظومذذات

 . أو عن طريق محطات التحميل ( التركي –مسار الخط العراقي  تأهيل لحين  1/1112من شهر ت واعتباراً 

 الزذازب الوطنيذة الشذبكة وكذيل  تجهيذـخ نت شذركة غذاز الشـذـمالاـــلسد احتياج والحر از المصاحالــانتاج الز - ب

ومشذاريع وزارة الصذذناعة التذذي ن ة الكهربائيذذة ـذـتوليذذد الطاقانتذذاج و ات محطذاتـذذـلسذد احتياج (الجذذاف) رالحذ

 . الرفع الصناعي  ألغراضن اضافة الى ذل  االستخدا  الياتي للزاز تستخد  الوقود الزاز 
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  :ةــــــــــــــلشركاال ـــــــــــرأسم

ن  الشذركات لبقذرار مسذجماجاء  قار وفــدين ارملي( 126ن1) للشركة (االفتتاحي) ياالسمرأس المال  بلغ 

ليصذذبج مجمذذوط  1112/دينذذار ضذذمن احتيذذاطي راس المذذال لعذذا   مليذذون( 11 954)وقذذد تذذم قيذذد مبلذذغ بحذذدود 

غ كلذف ـذـالمبل هذياويعكذس  ن 51/11/1112كمذا فذي دينذار  مليذون( 221 921)دود االحتياطي لراس المال بحذ

واإلجذراءات مسذتمرة بخصذوص  . األسذاسبالدرجذة  مركخيذاً خة والممولذة ـذـتيمارية المنجــة االســمشاريع الخط

                    ر  راس مذال الشذركة بموجذال االمذر اإلدالتحديذد تشذكيل فريذق عمذل إعادة النظر في رأسذمال الشذركة واخرهذا 

                        9131/ذ  العذذدد  1163/وملحقذذه االمذذر اإلدار  المذذرقم  9/9/1112فذذي  9215/ذ  العذذدد  1612/المذذرقم 

                          رؤوس األمذذذذوال  تحديذذذذدلجنذذذذة / دائذذذذرة المحاسذذذذبة / اسذذذذتناداً الذذذذى كتذذذذاب وزارة الماليذذذذة و 19/9/1112فذذذذي 

                                 المبلذذذذذذذغ الينذذذذذذذا بكتذذذذذذذاب وزارة الذذذذذذذنفط الذذذذذذذدائرة االقتصذذذذذذذادية والماليذذذذذذذة 1/3/1112فذذذذذذذي  6929/ المذذذذذذذرقم

 . 14/3/1112في   4/4/1365/ /أ /المرقم 

                      بلذذغف فذذائض الذذربجامذذا  ن 51/11/1112دينذذار كمذذا فذذي  مليذذون( 224 696)المسذذتيمر وقذذد بلذذغ رأس المذذال 

 . دينار  مليون( 93 191)وبالنسبة للنقدية لدث المصارف فبلزت ن دينار  ونيمل( 94 199)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب
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  -:وكاالتي فيها والتي شركتنا شريك حكومي وعقود الخدمة ادناه الشركات المستثمرة 

 بالنسبة لعقود الخدمة التي شركتنا بها شريك حكومي -1

   

   وعقود الخدمة بالنسبة للشركات المستثمرة - 1

    
 

 

 

 

 -:والجزائية المقامة من قبل الشركة على الغير ومن قبل الغير على الشركة ادناه الدعاوي المدنية 

   -:كما يلي  11/11/1112ولغاية   1/1ى المدنية والجزائية للفترة من أدناه عدد الدعاو - 1
نوط 
�الدعاو 

 الدعاو  المقامة من قبل الزير على الشركة  الدعاو  المقامة من قبل الشركة على الزير

 المجموط غير محسومة محسومة المجموط غير محسومة محسومة
 41 12 11 9 3 1 مدنية
    195 131 �11جخائية

 

   -:كما يلي  11/11/1112أدناه عدد الدعاوى المدنية والجزائية المتراكمة لغاية   - 1
نوط 
�الدعاو 

 الدعاو  المقامة من قبل الزير على الشركة  الدعاو  المقامة من قبل الشركة على الزير

 المجموط غير محسومة محسومة المجموط غير محسومة محسومة
 991 91 911 11�111 61 مدنية
    941 441 111 جخائية

 نسبة  العقد اسم الشركة ت
 المشاركة

 الشركة 
 المستثمرة

ممثل شركتنا في مجالس 
 االدارة

 المالحظات

 بتروناس %13 الزرافحقل  نفط ذ  قار 1
 السيد خالد منصور بيا
 السيد اياد محي صالج

 

 نفط البصرة 1
 حقل

 1 -غرب القرنة 
 لوـ اويل 13%

 السيد نبيل شاكر عيمان
 السيد بدران عمر جمال

 

 زكوكا %13 سعكاحقل  نفط الوسط 5
 السيد ناظم فرحان عبد
 السيد صباح حسين محمد

 

 نفط الوسط 4
شرقي بزداد الجخء 

 الجنوبي
 جنهوا الصينية 13%

 جعفر جمال صالجالسيد 
 عباس علي موسىالسيد 

 14/3/1112نافي من 

 المالحظات ة االنجازفتر تاريخ بداية المشروع اسم المقاول ت

 سنوات 9تم تمديد العقد لمدة  سنة 11 12/1/1111 سونانكول 1
 سنوات 9تم تمديد العقد لمدة  سنة 11 12/1/1111 سونانكول 1

 ج

 د
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 عـــــــدد العامليـــــــــن
ساهمت الشركة في توفير العديد من فرص العمل وفي مختلف االختصاصات الفنية واإلدارية حيث بلغ المشزول 

             منتسذذذال ( 199)قذذذدره  وبذذذنقصن  51/11/1112منتسذذذال كمذذذا فذذذي ( 11 691)العذذذدد  للعذذذاملين فذذذي الشذذذركة 

 . 1119/ عا   نة مع مقار

ويتذذوزط المذذالـ المصذذدق والمشذذزول العذذدد  بذذين الوظذذائف المختلفذذة مذذن االختصاصذذين والفنيذذين واالداريذذين 

 :والخدمين وكما مبين في الجدول ادناه 

 1112/ومقارنتها مع عام 1112 / تصنيف القوى العاملة في الشركة لعام
 

 البيان

المشزول  1112/عا  
 العدد 
 لعا 

2017 
(3) 

 
نسبة التطور في 
 المشزول العدد 

% 
(100- 9(=1/3  

االهمية النسبية 
 لمشزول العدد ل

 % 
 

المالـ 
 المصدق

(1) 

 
المشزول 
 العدد 

(1) 

 
الموجود 
 الفعلي
(5) 

 
خارج قوة 
 العمل
(4) 

1112 1119 

 12 12 (1) 1143 131 1691 1115 1511 االختصاصيون
 34 41 (1965) 9944 144 4931 4264 3199 الفنيون
 11 11 964 1161 64 1192 1591 1911 االداريون
 19 51 9461 1139 91 5311 5321 4991 الخدميون

 111 111 (164) 11159 431 11311 11691 15641 المجموط
 

-  

مواقع كركوـ أو في ال/ تقو  الشركة بتامين السكن المالئم لعدد كبير من المنتسبين سواء في موقع الشركة 
 . وهيأة نفط نينوث  5/والمحطات الخارجية منها ـ

 
- : 1112و  1112مقارنة بين اعداد القوى العاملة ورواتبهم للسنتين 

   

 

 التطورنسبة  1112 1112 التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
)%( 

 (164) 11 159 11 691 (المشزول العدد )معدل عدد العاملين 

 669 114 226 149 591 مليون دينار                ( / أجور العمال الوقتيين ) الي الرواتال المدفوعة عدا إجم

 11 1 344 1 913 (الف دينـــار) معدل الراتال الشهر  
 

          مقارنذة مذع  1112 / في اجمالي الرواتال المدفوعذة لعذا ( 669)وبنسبة  ارتفاطتبين من الجدول أعاله بانه هناـ 

 . 1119 / ا ــــع

 

 هـ
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 و 11/11/1112الهيكل التنظيمي للشركة كما في                  

 شعبة مكتال المدير العا 
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  :الشركة إدارةمجلس 
تذم   .1/9/1662 مذن اعتبذارا 1669 / لسذنة( 11) العامذة رقذمبعد شمول الشركة بأحكا  قانون الشركات 

 نفذي حينذه سذمية رئذيس وأعضذاء مجلذس اإلدارةوتذم ت ن (شذركة عامذة)إدارة لشذركة نفذط الشذمال  مجلس تشكيل

 . 6/4/1115عمل المجلس الى فترة ما قبل أحداخ  وأستمر

المتضذمنة  11/9/1119فذي  1629دائرة الرقابة الداخلية المرقمذة / جاء ببرقية وزارة النفط  الم واستناداً 

سال طلال ديوان الرقابذة الماليذةن لذيا توجيهات معالي الوزير لتفعيل أعمال مجالـــس اإلدارة  للشركات النفطية ح

 19/11/1111فذي  12115وحسذال االمذر الذوزار  المذرقم  1111/تم إعادة تشكيل مجلذس اإلدارة خذالل عذا 

وتكليذذذذذذذذذف السذذذذذذذذذيد                                51/11/1111فذذذذذذذذذي  1/151/6235ذ  العذذذذذذذذذدد د( 4399)واالمذذذذذذذذذر االدار  رقذذذذذذذذذم 

                        امذذذاً للشذذذركة ورئذذذيس لمجلذذذس اإلدارة وحسذذذال ماجذذذاء بذذذاالمر الذذذوزار  فريذذذد جذذذادر صذذذادق الجذذذادر مذذذديراً ع

 :وكما يلي 9/11/1113في  55135/ المرقم 

 بــــــــالمنص                                  االسم الثالثي               

 اإلدارة رئيس مجلس  وكالة عامالمدير ال       صادق الجادر  فريد جادر 

 : االعضاء االصليون

   
 

 :   اإلدارة ـسمقرر مجل

 . 12/11/1119في  5956/ مر اإلدار  المرقم حسال اال/ مهندس اقد  /  ريان لويس بهجت

ويتولى مجلس ادارة الشركة رسم السياسات والخطط االدارية والمالية والتنظيمية والفنية الالزمة لتسيير نشاط 

ويمارس جميع الحقوق والصالحيات الالزمة لتنفيي ن واالشراف عليها ومتابعة تنفييها ن اهدافها وتحقيق الشركة 

 .ت والخطط هيه السياسا

 

 العضوية  المنصب/ العنوان الوظيفي  االسم الثالثي ت

 معاون المدير العا  صفاء عبدالرحمن أحمد 1
نائال رئيس مجلس اإلدارة 

 عضو اصيل معين

 مدير هيأة العمليات محمد سالم محمد 1

 عضو اصيل معين
 وحسال االمر الوزار  

  59166/المرقم 
 19/6/1112في 

 عضو اصيل معين رئيس لجنة تطوير حقلي القيارة والنجمة عبود حسين فدعوس 5
 معينعضواً احتياط  هيئة تقنية المعلومات واالتصاالتمدير  حسين عوني وهاب 4
 اصيل منتخال عضو مدير قسم العالقات العامة نشا  أنور إسماعيل 3
 اصيل منتخال عضو مسؤول شعبة الخدمات الميكانيكية  صايزن عبدهللا عمر 9
 عضو احتياط منتخال مدير قسم الخدمات البلدية نصير قاسم جبار  9
 عضو اصيل خارجي شركة الحفر العراقية احمد معتصم نامق 2
 عضو اصيل خارجي شركة خطوط االنابيال النفطية عباس محمد شريف 6
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 التي حدثت خالل السنة والنشاطات والتوسعات في المستقبل القريب والتوسعات الجديدةالنشاطات 
 . 1112 /استمرت الشركة في تنفيي األعمال الرأسمالية المختلفة ضمن الموازنة التشزيلية لعا   :أوالً 

      قذع المحطذات وتجهيذخ مصذفى كركذوـ وحدييذةتذوفير المذاء الصذناعي فذي مواقذع الحفذر واالستصذالح وموا: ثانياً 

كركذوـ بالمذاء / حخيران وكركوـ الحديث ن وشركة الحفر العراقية ومعهد التدريال النفطي (1)ومستــودط 

 .الصناعي الصالج للشرب 

    لجهود صيانة وتصليج االجهخة والمعدات واآلليات العاطلة وتأهيلها للخدمذة واجذراء التحذويرات المطلوبذة بذا: ثالثاً 

 .والمبادرات الياتية للمنتسبين 

االستمرار بتقديم خدمات المطبعة والور  وخدمات المختبر لتشذكيالت القطذاط النفطذي والذدوائر الحكوميذة : رابعاً 

 .ختلفة الم
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 المؤشرات العامة في اداء الوحدة الحكومية – 1

 
   

 

                  منهذذاشذذركات المصذذافي المحليذذة  إلذذى   بذذالظروف المناسذذبة والمتاحذذة وتجهيذذخه ونقذذل الذذنفط الخذذا إنتذذاج :أوالا 

                        مصذذذفى نينذذذوث االسذذذتيمار  ن / كذذذار  شذذذركة ندورة / ن شذذذركة مصذذذافي الوسذذذط  شذذذركة مصذذذافي الشذذذمال

مات التصدير وخاصة عبر خارج عن طريق منظوال إلى منه وتصدير الفائض مصفى بازيان/ شركة قيوان 

تأهيل مسذار  نلحي 1/1112واعتباراً من شهر تحالياً عبر منظومة انابيال اإلقليم ) التركي/  الخط العراقي

كذيل  المحمذل مذن محطذة القيذارة الذى المنفذي الجنذذوبي ن  مينذاء جيهذان إلذى هومنذ ( التركذي –الخذط العراقذي 

 .( خور الخبير)

الشذذبكة  تجهيذذخو شذذركة غذذاز الشذذمالن  احتياجذذاتلسذذد  والحذذر (المصذذاحال)  امضذذيألحالزذذاز ونقذذل  جإنتذذا :اً ثاني  

 النفطيذة األنابيذالشذركة خطذوط  إلىالعائدة  القطرية األنابيال الزاز الجاف من خالل منظومة شبكةب الوطنية

  االسذتخدا إلذى إضذافة ( .الطاقة الكهربائية ن ومعامذل وزارة الصذناعة إنتاجمحطات ) ألغراضالستخدامه 

 .الرفع بالزاز ألغراضالياتي لفعاليات الشركة 
 

      
 

 
  . 1112/ لعام  نسب استغالل الطاقات المتاحة والمخططة للشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع المنتوج 
 ووحدة القياس

المخططة  الطاقات المتاحة
(1) 

المخطط المحدث 
(2) 

 االنتاج الفعلي 
(3) 

 نسب التنفيذ

(3/1) (3/2) 

 النفط الخام

 سنة /برميل 
000 428 48 000 428 48 196 778 48 606 % 606 % 

 الغاز المصاحب

 سنة/ مقمق 
186 11 186 11 202 19 601 % 601 % 

 الغاز الحر

 سنة/ مقمق 
080 92 080 92 814 81 89 % 89 % 

 أ

 ب
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 نسب ومديات النمو والتطور في االنتاج مقارنة بالسنة السابقة
 

نوع 
المنتوج 
ووحدة 

 قياسال

 نسب لتنفيذ 2112 نسب التنفيذ 2112

الطاقات 
 المتاحة
 المخططة

(1) 

المخطط 
 المحدث

(2) 

 االنتاج
 الفعلي

(3) 

3/1 
% 

3/2 
% 

الطاقات 
لمتاحة ا

 المخططة
(1) 

 المخطط
 المحدث

(2) 

 االنتاج
 الفعلي

(3) 

3/1 
% 

3/2 
% 

 النفط الخام

 سنة/برميل
000 428 48 000 428 48 196 778 48 606 606 000 821 17 000 821 17 282 719 14 608  608  

الغاز 

 المصاحب 

 سنة/ مقمق

186 11 186 11 202 19 601 601 278 11 278 11 792 18 94  94  

 الغاز الحر

 سنة/ مقمق
080 92 080 92 814 81 89 89 800 14 800 14 807 81 74  74  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1112/ ية واإلنتاج الفعلي لعام الطاقات التصميم
 

 

 .والتي التوجد فيها منشأت كبس الزاز ( ةعين زالة وبطمة والقيار)الكمية تميل الزاز المنتج من الحقول اليانوية * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة استغالل الطاقة التصميمية اإلنتاج الفعلي الطاقة التصميمية نوع المنتوج ووحدة القياس

 % 61 48 778 196 111 840 000 (سنة/ برميل ) النفط الخام

 % 84 19 202 648 821 * (سنة/ مقمق )الغاز المصاحب 

 % 80 81 814 616 871 (سنة/ مقمق ) الغاز الحر

 جـ

 د
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 كلف ونسب الهدر والضياع والتلف في الموارد المتاحة ومقارنتها مع السنة السابقة 
 

 نسبة التطور 2112 /عام  2112 / عام ووحدة القياسنوع المنتوج 
% 

 (9001) 127 001 89 472 (الف برميل) النفط الخام
 

 

 

    

 اثر السياسة السعرية المعتمدة
اسذتناداً الذى كتذابي و (هذامش الذربج%+ الكلفذة )يتم تسعير منتذوجي الذنفط الخذا  والزذاز بموجذال المعادلذة 

                    5412بالنسذذذبة للذذذنفط الخذذذا  و  1/9/1112فذذذي  1533ادية والماليذذذة المذذذرقمين الذذذدائرة االقتصذذذ / وزارة الذذذنفط

 .بالنسبة للزاز  14/9/1115في 
 

 هامش الربج% 11+ الكلفة = سعر البرميل للنفط الخا    /منتوج النفط الخام  -

  ش الربجهام% 11+ الكلفة = مقمق الواحد من الزاز سعر ال / از ـــــوج الغــــمنت -
 

 

       
 تحليل النوعية وجودة االنتاج

والزذاز المنذتج بذججراء الفحوصذات المختبريذة علذى الذنفط الخذا  يتولى قسم مختبرات السيطرة النوعية المركخيذة 

 -:والدهون والمواد من مواقع الشركة المختلفة ومن المصادر الخارجية وكما يلي 

 العدد الفحوصات ت

 11 217 النفط الخام 6

 6 086 الغاز والنفط المكمني 2

 6 279 الدهون ومواد الحفر 8

 
 
 
 
 
 

 هـ

 و

 ز
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x النفط الخام : 
 

- :يتم إجراء الفحوصات المختبرية بيالخ طرق      

المحتذوث ن   APIدرجذة معهذد الذنفط األمريكذي الكيافذة النوعيذة ن ) وتشمل فحوصات : الفحوصات العامة   -1

ن  RVPن الضزط البخار  بطريقة ريد  H�Sز كبريتيد الهيدروجين المائي ن المحتوث الملحي ن محتوث غا

وتجذذر  هذذيه الفحوصذذات فذذي مواقذذع االنتذذاج الرئيسذذية للنفذذوط المعالجذذة وغيذذر ( محتذذوث المذذاء والرواسذذال 

 .المعالجة وحسال طلال اقسا  الشركة 

الرمذاد ن محتذوث محتذوث الكبريذت ن محتذوث باإلضافة الى الفحوصات العامة )الكاملة وتشمل  الفحوصات  -1

وهذيه  (في الضزط الجذو   النفط تقطير ناالسفلتين ن اللخوجة الكاتيماتيكية بيالخ درجات ن نقطة االنسكاب 

 .او حسال طلال اقسا  الشركة ( المصدر ن االبار ن العازالت ) الفحوصات تجرث على النفط 

 
x ازــــــــــــــالغ : 

 

نتجذة مذن مواقذع الشذركة الذى مكوناتهذا الهيدروكربونيذة إضذافة الذى يتم اجذراء التحاليذل الكاملذة للزذازات الم -1

 .الزازات االخرث 

 (Density and Specific Gravity)كما يتم احتساب الكيافة والوزن النوعي  -1

وان االرقذذا  لعذذدد ( ASTM)يذذتم اجذذراء هذذيه الفحوصذذات بذذأجهخة الزذذاز كرومذذاتوغرافي وحسذذال طذذرق  -5

 .اجة االقسا  الجراء الفحوصات المختبرية الفحوصات المختبرية يتماشى مع ح

 

x  الدهون والمواد : 
 

 .المستخدمة في الشركة وكيل  لجهات خارجية  يتم اجراء فحوصات تقييمة لكافة أنواط الدهون -1

اجراء كافة الفحوصات لمواد الحفر ميل البنتونايذت والبارايذت والهيماتايذت وغيرهذا المسذتخدمة فذي اعمذال  -1

 .ة حفر االبار النفطي
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 حجم االستيرادات والصادرات 
 .دينار  مليار( 196314)التي تقو  بها شركتنا مامجموعه ( النفط الخا  )بلزت حجم الصادرات  -

 -:بلزت حجم االستيرادات كما ميبن ادناه  -

x  التوجد : المواد المخخنية. 

x  جخئذذذي والمبذذذالغ المبينذذذة كلذذذي او ل ادنذذذاه العقذذذود الخارجيذذذة المسذذذتلمة موادهذذذا بشذذذك: المذذذواد الخاصذذذة                        

 .إزاء كل عقد 

 المبلغ الكلي للعقد رقم العقد ت

1 SOM : ��������������

 (12/ الشحنة رقم )

(����� دوالر امريكي (��������

1 SOM : ������������� (�� دوالر امريكي (��������

 

x  التوجد : معدات الخدمة 

 
 

 

     

 بالغ المنفقة عن البحث والتطويرالم
 .والمالية الدائرة االقتصادية / نفط تكون المبالغ المنفقة على البحث والتطوير مركخياً من خالل وزارة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح

 خ
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 المؤشرات المالية  -1-
 

 

        
 

 

 
 وفيما يلي بعض المؤشرات المالية واالقتصادية التي تعكس واقع حال الشركة 

x ل العائد على راس المال المستثمرمعيار معد : 
تعكس هيه النسبة مستوث الربحية التي تحققها االموال المستيمرة أ  انها تعكس حجم االرباح المتحققة لكل 

 ( .1112 - 1113)والجدول التالي يوضج العائد على راس المال المستيمر لالعوا  . دينار مستيمر 

 
 ( 1112 - 1112 )ستثمر لالعوام تطور مؤشر العائد على راس المال الم

 (مليون دينار)المبالغ 

 البيان  
 

 
 السنة 

رأس المال 
 المستثمر

(1) 

 األرباح
 السنوية

(1) 

 معدل العائد على رأس المال
 المستثمر

1 = (1/1% ) 

 
 المالحظات

1113 599 926 929 29 1166  

1119 613 216 526 19 565  

1119 993 249 346 94 969  

1112 696 224 199 94 965  

                               
 (11/حساب)االحتياطيات ( + 11/ الحساب)راس المال االسمي = راس المال المستيمر : مالحظة    

لتصذذبج  1112 /نسذذبة معذذدل العائذذد الذذى راس المذذال المسذذتيمر لعذذا  انخفذذاض مذذن الجذذـدول اعذذاله يالحذذ       

الحاصذذل فذذي معذذدل  االنخفذذاضوان  1112 -1113لالعذذوا  ( % 1166 – 565)وتراوحذذت مذذابين ( % 965)

األربذاح السذنوية  انخفذاضيعذخث الذى  1119/ مقارنذة مذع عذا    1112 /العائد على راس المال المسذتيمر لعذا  

كذيل  فذي السذعر الفعلذي لبرميذل الذنفط الخذا  ومقمذق الزذاز المنذتج مذن حقذول انخفاض الكميذات المصذدرة بسبال 

 .ا  شركتن

 

 

 

 

 

 أ و ب
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x  المبيعات / معيار نسبة هامش الربح 
ويطلق على المؤشر نسبة هامش الربج ن وتعكس هيه النسبة القابلية االيرادية ن فهي تقيس مقدار الربج في 

 .كل دينار تحققه الشركة كمبيعات 

 ( .1112 – 1113)والجدول التالي يوضج تطور نسبة هامش الربج الى المبيعات المتحققة لالعوا  

 

 (1112 – 1112)تطور نسبة هامش الربح الى المبيعات المتحققة لالعوام 

  (مليون دينار)المبالغ            

 البيان
 

 السنة

المبيعات 
 المتحققة

(1) 

صافي االرباح 
 المتحققة

(1) 

 نسبة هامش 
 المبيعات / الربح

1(=1/1% ) 
 المالحظــــــــــــــات

1113 694 431 929 29 1661 
مبيعات المتحققة تميل حسذاب           ال
ايذذذذراد نشذذذذاط االنتذذذذاج /  (41)

السلعي عدا التزير فذي مخذخون 
 .االنتاج التا  

1119 219 564 526 19 966 

1119 963 431 346 94 1465 

1112 199 449 199 94 1464 

 
بشذذكل محذذدود مقارنذذة مذذع                     1112 / نسذذبة هذذامش الذذربج الذذى المبيعذذات لعذذا  ارتفذذاطمذذن الجذذدول اعذذاله يالحذذ   

 بالرغم من انخفاضمحلياً  ةكميات النفط الخا  المجهخ ارتفاطويعخث ذل  الى %(  1464)لتصبج  1119/ عا  

                            حيذذذث تراوحذذذت النسذذذبة فذذذي السذذذعر الفعلذذذي لبرميذذذل الذذذنفط الخذذذا  ومقمذذذق الزذذذاز المنذذذتج مذذذن حقذذذول شذذذركتنا و

 .على التوالي ( 1112 – 1113)لالعوا  ( % 1661 – 966)ابين م
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 : نسب السيولة النقدية  -1

تقيس نسال السيولة مقدرة الشركة على االيفاء بالتخاماتها المالية القصيرة اآلجل فاذا كانت نسبة السيولة مرتفعة 

ن وعلى العكس اذا كانت نسبة السيولة منخفضة فيل  يعني بأن الشركة قادرة على استزالل أموالها بشكل مربج 

 .بالتخاماتها فيل  يعني عد  امكانية الشركة على االيفاء 

فان هيه النسبة تعتبر معقولة وتعبر عن وضع ( 1:1)من المتعارف عليه اذا كانت نسبة التداول  : نسبة التداول -

  .جيد لسيولة الشركة 

 ( .1:  161)أصبحت   1112 /لعا   في الشركةنسبة التداول بان التالي يوضج الجدول و
 

 

 1112 – 1112 /لألعوام تطور نسبة التداول والسيولة النقدية 

 (مليون دينار)المبالغ 

 

 -:نسب السيولة السريعة   -1
( 1:1)يولة السريعة تعذادل ان هيه النسبة تعطي مدلوالً أكير دقة للسيولة النقدية في الشركة واذا كان نسبة الس

 .فان ميل هيه النسبة تعتبر معقولة 
 . 1112/ لعا  ( 1 : 161) اصبحتومن الجدول اعاله يالح  بان النسبة 

 

 رقم 
الدليل 

 المحاسبي

 السنوات                    
 

 وصف الحساب 
1112 1112 

 
1112 

 
1112 

 
15 
152 
19 
12 

 الموجودات المتداولة 
 فة المخخون بالكل

 أعتمادات مستندية لشراء مواد 
 المدينون 
 النقود 

 
211 193 
939 15 
269 633 
215 1 

 
996 196 
511 9 
151 413 1 

933 55 

 
191 154 
159 9 
393 264 1 

51131 

 
963 111 
216 11 
532 661 1 

191 93 
  1 129 141 1 122 911 1 212 222 1 122 192 مجموع الموجودات المتداولة 
 
 
11 
11 

 صادر التمويل م
 مصادر النمويل طويلة االجل 

 ( االسمي)رأس المال المدفوط 
 االحتياطيات 

 
 
126 1 
129 929 

 
 
126 1 
919 219 

 
 
126 1 
429 243 

 
 
126 1 
921 221 

مجموط مصادر التمويل طويلة االجل                  
 ( 11+11)حساب ( = راس المال المستيمر)أو

599 926 613 216 993 249 696 224 

 
19 

 مصادر التمويل قصيرة االجل 
 الدائنون 

 
395 693 

 
921 561 1 

 
211 966 1 

 
336 221 1 

 = رأس المال العامل  
 الدائنون  –مجموط الموجودات المتداولة 

 
915 161 

 
129 555 

 
111 599 

 
324 562 

 =نسبة التداول  
 (   ونالدائن)المطلوبات المتداولة  /الموجودات المتداولة

 
1:165 

 
1:161 

 
161  :1 

 
161  :1 

 = نسبة السيولة السريعة  
 ( الدائنون)المطلوبات المتداولة (/152+15) –الموجودات 

 
1:166 

 
1:1 

 
161  :1 

 
161  :1 
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x معيار القيمة المضافة : 

يعكذذس مؤشذذر القيمذذة المضذذافة بسذذعر السذذوق الفذذرق مذذابين مجمذذوط ايذذراد النشذذاط السذذلعي والخذذدمي ومجمذذوط 

الخدمية ن ومايتحقق من فذائض العمليذات الجاريذة ن وكذيل  مقذدار مسذاهمة الشذركة فذي المستلخمات السلعية و

 . االقتصاد الوطني من خالل ما يدفع من أجور ورواتال

مقارنذة مذع  1112 /في القيمة المضذافة السذنوية بسذعر السذوق لعذا   ارتفاطالجدول ادناه يالح  حصول ومن 

 .    مليون دينار( 591 323)لتصبج  1119/ عا  

 
 (1112 – 1112) القيمة المضافة لالعوام

 

 (مليون دينار/ المبالغ )                                             

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1112 1112 1112 1112 التفاصيـــــــــــل
 المـــــــــــــــوارد  -1
 ايرادات نشاط االنتاج السلعي  41
 ايرادات النشاط الخدمي  45
 زير ايراد التشزيل لل 44
 كلفة الموجودات المصنعة داخلياً  43

993 491 
996 1 
159 9 
316 1 

219 564 
111 1 
119 5 
153 1 

 
963 431 
113 1 
239 
596 1 

 
199 449 
915 1 
551 1 
156 5 

 424 119 422 142 411 112 421 119 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 مستلزمات االنتاج  -1
 لسلعية المستلخمات ا  51
 المستلخمات الخدمية   55

152 46 
355 49 

515 44 
135 44 

 
911 91 
494 59 

 
421 99 
154 14 

 21 212 99 122 22 422 92 221 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 اجمالي القيمة المضافة -1

 515 655 599 352 1-1=بسعر السوق 
 
191 539 

 
914 591 

 ينزل
 34 44 (رائال والرسو  الض)حساب   524

 
56 

 
56 

 121 222 122 111 111 222 122 494 النتاجاأجمال القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر  -4
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 المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والعامة -4-
x   االقتصادية والماليةالمؤشرات   : 

شذركات أحتياجذات لتزطيذة ي ــذـخ النفط الخذا  ألغذراض االسذتهالـ المحلالشركة في انتاج وتجهي ساهمت

بجنتذاج وتجهيذخ الزذاز المزذي  شذركتنا وتصذدير الفذائض منذه الذى الخذارج ن وكذيل  تقذو  والكهرباء ن المصافي 

مذن الزذاز محطذات إنتذاج الطاقذة الكهربائيذة احتياجذات وكذيل  ن لسد إحتياجات شركة غاز الشذمال ( المصاحال)

 .مما ادث الى توفير احتياجات ونشاطات للمجتمع  لهيه المحطاتالي  يعتبر مصدراً مهماً ( غاز الوقود)جاف ال

 

x  التدابير واالجراءات المتخذه من الوحدة الحكومية للحفاظ على سالمة البيئة 

                :  فيما يلي أهم اإلجراءات التي ساهمت في سالمة البيئة 

 :يولوجية والكيمياوية للمياه الفحوصات البكتر -1

فحذذص نسذذبة االيونذذات للميذذاه ( 112) وفحذذص كيميذذاو  ( 1514) وفحذذص بكتريولذذوجي ( 955)تذم اجذذراء 

 .لمواقع الشركة المختلفة

 :الفحوصات الكيمياوية للتربة  -1

   فحص كيمياو  للتربة لمواقع الشركة المختلفة( 1921)تم إجراء 

 :في الهواء الطلق (  S �H  ،CO  ،�CH) وثة فحوصات لقياس نسبة الغازات المل -1

فذي الهذواء   �CHفحص غذاز ( 1563)و  COفحص غاز ( 1563)و H�Sفحص غاز  (1563)تم إجراء 

 .الطلق لمواقع الشركة المختلفة 

 :الفحوصات اإلشعاعية لمناطق الشركة  -4

ازن وكانذت القذراءات فذي قسذم المخذ( 24)تم اجراء فحص لقيذاس نسذبة االشذعاط علذى مذواد الطلبيذة عذدد  - أ

 .ضمن الحدود المسموح بها 

 .لمواقع الشركة المختلفة ( 116)تم اجراء كشف اشعاعي عدد  - ب

 .لقياس نسبة غاز الرادون في مواقع الشركة المختلفة ( 9)تم اجراء فحص عدد  - ج

  :الكشوفات البيئية  -2

 .لمواقع الشركة المختلفة ( 22)تم اجراء كشف رقابي عدد 
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 لتلوث النفطي في مناطق الشركة المختلفةمعالجة ا -2

سحال الفضالت النفطية الناتجة عن العمليات التشزيلية او غيرها في جميع مناطق الشركة وكمذا مبذين فذي  - أ

 :الجدول ادناه 

 

 عــــــــــالموق ت
كمية النفط 

 المسحوب
 1م 

 اتــــــــــــالمالحظ

 مصيدة باجوانتم تفريزها في  191 خلف مجمع المعالجة الحارة 1
 تم تفريزها في حوض الالكون 93 عقدة قرب مصيدة باجوان( 14)خط با  حسن  1
 تم تفريزها في احواض أرضية بجانال البئر 1941 في حقل غرب تكريت 1/موقع البئر تكريت  5
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 139 خط هنجيرة/ عقدة( 14)مصفى كركوـ الخط مقابل  4
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 19 خط محطة شوراو/تعبئة بابا  مقابل محطة 3

9 
ومحطذة سذارالو فذي  1/الخط الرابط بذين محطذة ط ت

 تبهقره مفرق طريق / منطقة قخليار 
 تم تفريزها في حفرة جانبية في نفس الموقع 111

 تم تفريزها في مصيدة باجوان 9623 موقع النضج في محطة سارالو 9
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 3 (545)البئر / محطة سربشاخ  2
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 94 الواد  القريال محطة باجوان 6
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 41 محطة حقل خخانات 11

11 
عقذدة قذرب مصذيدة ( 14)موقع النضذج النفطذي للخذط 

 باجوان
 تم تفريزها في حفرة جانبية في نفس الموقع 42

 تم تفريزها في احواض أرضية بجانال البئر 41 ة افانامحط 11
 تم تفريزها في مصيدة باجوان AB - � 19موقع محطة  15
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 19 محطة شوراو 14
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 11 محطة داود كركه 13
 وض الالكونحتم تفريزها في  62691 الحوضيات المضبوطة –ساحة سيطرة شوراو  19
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 15 1محطة ض  ـ 19
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 191 (141)بالقرب من الخخان  1/محطة حقل خخانات ـ 12
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 11 1/مسارات االنابيال في محطة خخانات ـ 16
 جيع المحطةتم تفريزها في منظومة تر 2 محطة سارالو للنفط الرطال 11
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 2 1/حوض العخل في قانصة ـ 11

11 
عقذدة العائذدة الذى ( 14)موقع النضذج النفطذي النبذوب 

 محطة جبل بور
 تم تفريزها في حفرة جانبية في نفس الموقع 11

 تم تفريزها في منظومة الترجيع في محطة افانا 3 محطة افانا 15
 ريزها في مصيدة باجوانتم تف 1 محطة افانا 14
 نفط خا  تم تفريزه في حوض الالكون 112146653 الحوضيات المضبوطة –ساحة سيطرة شوراو  13
 نفط خا  تم تفريزه في حوض مصيدة باجوان 116294 الحوضيات المضبوطة –ساحة سيطرة شوراو  19



 

(15-35) 

 
 
 

 عــــــــــالموق ت
كمية النفط 

 المسحوب
 1م 

 تاــــــــــــالمالحظ

 93 (141)بالقرب من الخخان  1/محطة حقل خخانات ـ 19
تذم تفريزهذا فذي مصذيدة ( مذاء+ ملوثات نفطيذة )

 باجوان

 31 موقع النضج 12
تذذم تجميعهذذا فذذي حفذذرة ( مذذاء+ ملوثذذات نفطيذذة )

 جانبية تمهيداً لمعالجتها 

16 
عقذذدة بذذالقرب مذذن ( 51)موقذذع النضذذج النفطذذي للخذذط 

 منطقة قخليار
92 

تذذم تجميعهذذا فذذي حفذذرة ( مذذاء+ فطيذذة ملوثذذات ن)
 جانبية تمهيداً لمعالجتها

 1/حقل خخانات ـ 51

 باجوان قانصةتم تفريزها في  33
 تم تفريزها في حوض جانبي في موقع النضج 191

41 
تذم تفريزهذا فذي حذوض  ( ماء+ ملوثات نفطية )

 1/ارضي داخل حقل خخانات ـ

519 
زهذذا فذذي واد  تذذم تفري( مذذاء+ ملوثذذات نفطيذذة )

 1/قانصة ـ

91 
تذذم تفريزهذذا فذذي واد  ( مذذاء+ ملوثذذات نفطيذذة )

 1/قانصة ـ

61 
تذم تفريزهذا فذي مصذيدة ( مذاء+ ملوثات نفطيذة )

 باجوان
 تم تفريزها في حوض الالكون 111
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 2

 11 بالقرب من قرية قره دره 51
انشذذاءها فذذي تذذم تفريزهذذا فذذي حفذذرة جانبيذذة تذذم 

 (141)الموقع بالقرب من الخخان 
 تم تفريزها في مصيدة باجوان 1126291 1/الحوضيات المصادرة حقل خخانات ـ 51

55 
 ( التركيخ القديم)مجمع المعالجة الحارة 
 طريق السليمانية –مدخل مدينة كركوـ 

41 
تذم تفريزهذا فذي مصذيدة  (مذاء+ ملوثات نفطيذة )

 باجوان

54 
تذذم تجميعهذذا فذذي حفذذرة ( مذذاء+ نفطيذذة ملوثذذات )

 جانبية

 113 مجمع صمامات بالقرب من قرية قره دره 54
تذذم تجميعهذا فذي حفذذرة  ( مذاء+ ملوثذات نفطيذة )

 جانبية

 149  1/ قانصة ـ 53
تذذم تفريزهذذا فذذي مصذذيدة   (مذذاء + ملوثذذات نفطيذذة)

 باجوان
 ها في حفرة جانبيةنفط خا  ثقيل القوا  تم تفريز 966419 الحوضيات المصادرة 59

 45 الحوضيات المصادرة 59
قانصذذذة نفذذذط خذذذا  ثقيذذذل القذذذوا  تذذذم تفريزهذذذا فذذذي 

 باجوان
 تم تفريزها في محطة افانا 59 مجمع الصمامات داخل قضاء دبس 52

56 
خذذذط / عقذذذدة ( 19)موقذذذع النضذذذج النفطذذذي لالنبذذذوب 

 محطة شوراو
 تم تفريزها في حوض الالكون 911
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 :ت النفطية ازالة الملوثا -ب

لجنذة نقذل  بأشذرافالى موقع قانصذة بذاجوان  1/من محطة ط ت 5 ( 5259)تم نقل تراب ملوخ تقدر بكمية  -1

 .الملوثات النفطية في الشركة 

مملؤة بالملوثات النفطية من محطة جمبور الشذمالي الذى الموقذع المخصذص لهذا فذي ( 41)تم نقل براميل عدد  -1

 .النفطية في الشركة لملوثات مصيدة باجوان وباشراف لجنة نقل ا

الذى موقذع قانصذة بذاجوان بأشذراف لجنذة  1/من حقل خخانات ـ 5 ( 1161)تم نقل تراب ملوخ تقدر بكمية  -5

 .نقل الملوثات النفطية في الشركة 

مذدخل عقدة العائذد الذى محطذة جبذل بذور عنذد ( 14)خط النفطية الناتجة من نضوح  معالجة وتجميع الملوثات -4

 .طريق مدينة سليمانية / مدينة كركوـ 

عقدة العائد لمحطة جبل بور مذدخل مدينذة ( 14)توسيع حوض تجميع الملوثات النفطية لموقع النضج في خط  -3

 . (الحفارة)طريق السليمانية بواسطة  –كركوـ 

 5 ( 511)بكميذذة تقديريذذة ( سذذليمانية –أربيذذل )تذذم نقذذل تذذراب ملذذوخ مذذن منطقذذة جبذذل بذذور الطريذذق الحذذولي  -9

 .المياه  ه في موقع بعيد عن مجرث وتجميع

 . 1 ( 1411)بمساحة تقديرية ( سليمانية –أربيل )تم فر  تراب نظيف من منطقة جبل بور الطريق الحولي  -9

 .طريق مدينة السليمانية  –في موقع مدخل مدينة كركوـ  1 ( 141)تم فر  تراب نظيف بمساحة تقدر  -2

                  فذذي حقذذل ( 162)عذذد اكمذال اعمذذال تنظيذذف وتأهيذل الخذذخان ب 5 ( 1694)تذم نقذذل تذذراب ملذوخ وتقذذدر بكميذذة  -6

 .الى موقع المخصص لها في مصيدة باجوان  1/خخانات ـ

التنظيذف معالجة الملوثات النفطية ذات القذوا  اليقيذل فذي محطذة جمبذور الشذمالي وذلذ  بخلطهذا مذع التذراب  -11

 . 5 ( 131)ركة حوالي وتقدر الكمية الجاهخة من الملوثات لنقلها الى الش

عقدة بالقرب من منطقة ( 51)الى موقع النضج النفطي للخط  5 (1591)نظيف بكمية تقديرية تم نقل تراب  -11

 .قرية قخليار وفرشه لتهيئة موقع العمل لوقوف الحفارة والسيارة الحوضية 

 .منطقة شرق الفتحة عقدة في ( 11)تنفيي اعمال معالجة التربة الملوثة في موقع النضج النفطي للخط  -11

 .الى الشركة  لنقلهاوتجميعها في مدخل قرية قخليار تمهيداً  5 ( 111)معالجة تراب ملوخ وتقدر بكمية  -15

عقدة مقابل مسذتودط كركذوـ ( 51)من موقع النضج النفطي للخط  5 ( 61)تم نقل تراب ملوخ تقدر بكمية  -14

 .ن باجوا مصيدةالحديث وتم تفريزها في الموقع المخصص قرب 

متذر وتقذدر كميذة ( 2)فذي موقذع غذرب تكريذت بعمذق  1/راس البئذر تكريذت ألطذرافتم اجراء عملية حفذر  -13

 . 5 ( 959)التراب الملوخ 

فذذذي موقذذذع غذذذرب تكريذذذت ورفذذذع التذذذراب الملذذذوخ بكميذذذة                              1/تذذذم اجذذذراء تنظيذذذف سذذذاحة البئذذذر تكريذذذت -19

 .5 ( 111)تقدر بـ 
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 . 5 ( 51)وجودة مقابل مصفى كركوـ بالتراب وبكمية تقديرية تم رد  الحفرة الم -19

بالقرب من مجمع الصمامات في منطقذة قريذة بذاجوان لزذرض ( 5 × 13 × 3) إزالة حوض ارضي بابعاد  -12

 .عند تفريزه عقدة ( 14)استيعاب النفط الخا  من االنبوب 

 :نشاطات متفرقة  -2

 ناطق الشركة ومصفى كركوك تقارير المسح البيئي لملوثات الهواء والماء لم - أ

اعـداد كتذـاب الذـى مصفذـى كركذوـ يتضذمن نتذائج المسذج البيئذي لملوثذات الهذواء داخذل وحذدات المصذفى                       -1

كانون الياني ن شباط ن اذار ن نيسان ن ايار ن حخيران ن تمذوز ن  اب ن ايلذول  ن تشذرين ) ومواقعه لألشهر 

مذذـع نتذذائج الفحذذص الكيميذذاو  والبكتريولذذوجي لميذذاه  1112( / كذذانون االول االول ن تشذذرين اليذذاني ن  

 . والمياه المعالجة وتربة المصفى ( ماء االسالة ) المصفى 

كذانون اليذاني ن شذباط ن ) اعداد تقرير الى هيئة العمليذات يتضذمن المسذج البيئذي لمنذاطق الشذركة لألشذهر  -1

                           اب ن ايلذذذذذذول  ن تشذذذذذذرين االول ن تشذذذذذذرين اليذذذذذذاني ناذار ن نيسذذذذذذان ن ايذذذذذذار ن حخيذذذذذذران ن تمذذذذذذوز ن  

 . المعنيةن والتأكيد على المناطق الملوثة والتي تم معالجتها من قبل الجهات  1112( / كانون االول 

 اعذذداد تقريذذر الفحوصـذذـات البكتريولوجيـذذـة والكيمياويذذة للميــذذـاه فذذي مختلذذف مواقذذع الشذذركة وقيذذاس نسذذبة -5

كانون الياني ن شباط ن اذار ن نيسان ن ايذار ن حخيذران ن تمذوز ن  اب ن ) اآليونات في مياه الشرب لألشهر 

 .معنون إلى الهيئة الهندسية 1112( / ايلول  ن تشرين االول ن تشرين الياني ن  كانون االول 

وحذدة فحوصذات / لنفطذي قياس نسبة اآليونات في ميذاه الشذرب لنمذوذج مذن قسذم البيئذة ومكافحذة التلذوخ ا -4

 .ماء إسالة وقياس نسبة األوكسجين اليائال فيه و نسبة الخرني  و الكلور الحر / المياه 

الماء الخارج من المنظومة وإجذراء / العا   1مستشفى ـ/تم اجراء نميجة لمياه منظومة الصرف الصحي  -3

 .الفحوصات الكيمياوية له 

مصذذفى كركذذوـ وإجذذراء الفحذذص / عذذامالت الميذذاه الصذذناعية وحذذدة ت/ تذذم اجذذراء نميجذذة لميذذاه المعالجذذة  -9

 .الكيمياو  لها 

 .بابا وإجراء الفحص الكيمياو  لها / محطة معالجة النفط الرطال / تم اجراء نميجة لمياه المعالجة  -9

 .نميجة المياه الداخلة إلى الشركة وإجراء الفحوصات الكيمياوية لها وقياس نسبة اآليونات فيها  -2

 ومصيدة باجوان وإجراء الفحوصات الكيمياوية لها 1نميجة المياه الخارجة من قانصة ـتم اجراء  -6

الذذذدبس وتذذذم إجذذذراء الفحذذذص                               / نمذذذوذج مذذذاء إسذذذالة مذذذن محطذذذة ضذذذ  المذذذاء ( 1)م اجذذذراء نميجذذذة تذذذ  -11

 ( .فحوصات 2)الكيمياو  له 

 .كركوـ / هد تدريال النفطي تم تدريال الموظفين المتعينين الجدد وطالب مع  -11

 . في الشركة  تقدير االثر البيئي للمشاريع - ب

 . للمشاريع العائدة لشركتنا  62/ الثر البيئي عدد تم اعداد تقدير ا  

 



 

(19-35) 

 معلومات ومؤشرات اضافية -3-
 

 معلومات ومؤشرات إضافية 
 -:التي كا 1112و  1112/ ي بلغت العقود المهمة التي ابرمتها الشركة خالل عام - 1

 

    -:عقود المقاوالت /  ةـــالمحلي -أ

 

 

    -:عقود التجهيز /  ةـــالمحلي -ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1112/ عام 
 (دينار)مبلغ العقد  الجهة المتعاقد معها موضوط العقد رقم العقد ت

1    1/1119/4 

تصميم وتنفيي اعمال انشاء خخان نفط 
في محطة  1/عدد 5 ( 1911)سعة 

القيارة الشمالية في محافظة نينوث 
ة في محط 5 ( 211)وخخان سعة 

 .القيارة الجنوبية 

الشركة العامة للمعدات 
 1 441 111 111 الهندسية اليقيلة

انشاء سقيفة للمحركات الكهربائية  1/1119/2    1
 التركيخ الجديد( kv 11)االحتياطية جهد 

 المقاول
 69 411 311 صالح شريف علي

 1112/ عام 
 (دينار)عقد مبلغ ال الجهة المتعاقد معها موضوط العقد رقم العقد ت

في محطة ( 115)تاهيل خخان النفط رقم  1/1112/1    1
 محافظة كركوـ 1/ط ت

الشركة العامة للمعدات 
 992 191 111 الهندسية اليقيلة

في محطة ( 111)تاهيل خخان النفط رقم  1/1112/1    1
 نيكاتا محافظة كركوـ

الشركة العامة للمعدات 
 599 311 111 الهندسية اليقيلة

 1112/ عام 
 (دينار)مبلغ العقد  الجهة المتعاقد معها موضوط العقد رقم العقد ت
 411 111 111 الشركة العامة للصناعات الفوالذية تجهيخ سيل ختم 1119/1/ .ط 1

 1112/ عام 
 (ردينا)مبلغ العقد  الجهة المتعاقد معها موضوط العقد رقم العقد ت

 1112/6/ .ط 1
تصنيع غرفة مفاتيج كهربائية 

 جهد متوسط
 وزارة الصناعة والمعادن

 الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي
111 111 951 1 

 1112/11/ .ط 1
 تجهيخ مولدات كهربائية

 91/ عدد 
 وزارة الصناعة والمعادن

 الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي
111 111 991 

 1112/3/ .ط 3
تجهيخ مادة كاسر االستحالب 

 برميل( 1111)كمية 
 1 511 111 111 شركة ارض النقال للتجارة العامة
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     -:التي ابرمتها الشركة ( تجهيز نفط خام ، بيع الفضالت والملوثات)العقود  -جـ 

 
 -:األجنبية العقـود المبرمة مع الشركات  - د 

  -:وكاالتي  1112/لعا  ندرج ادناه موقف العقود الخارجية المبرمة مع الشركات       
 

 

 -:المبالغ التي انفقت الغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا كاالتي  - 1
 

 (الف دينار) المبلغ  الوصف
 9 111 الدعاية واالعالن  

 3 352 521 السفر وااليفاد
 39 391 الضيافة

 1 911 التبرعات والهدايا

 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات الجهة المتعاقد معها موضوط العقد رقم العقد ت

1 5/1112 
 فط الخا  بمعدل تجهيخ الن

 ( /ب ± 111 111)
 العقد اليتضمن اية مبالغ FZEشركة كار 

 11/1119 
 تجهيخ النفط الخا  بمعدل 

 ( /ب ± 11 111)
شركة قيوان 
 جلوبال انيرجي

     11/11/1119للعقد الميكور بتاري  ( 1)تم ابرا  ملحق رقم  -
 (ب  / 13 111)وذل  لخيادة طاقة تجهيخ النفط الخا  لتكون   
  9/11/1112للعقد الميكور بتاري  ( 1)تم اعداد ملحق رقم  -
 ( ب   /42 111)لتزطية مدة التجهيخ بطاقة   

الشركة اسم  ت
 مبلغ العقد  العقد رقم المتعاقدة

مدة 
 موضوع العقد العقد

1 Endress & hauser Som : ������������� 631 469 1 
 دوالر

 سنة
 واحدة

                    وتشزيل عقد تجهيخ 
قياس معايرة       / العدادات 

 1ـ/لمحطة 

1 
خدمات الجس  عقد

 البارلوالتيقيال 
  1112/ لعا  

 1 111 111 الشركة العربية للجس
 دوالر

 سنة
 واحدة
قابل 
 للتجديد

 ألغراض الجس والتيقيال
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 تنفيي الخطط  -9-
 

 : انتاج وتصريف النفط الخام والغاز -أ 
- : امـط الخـالنف: أوال   

              ن /ألذف ب( 15165)يعذادل  ألذف برميذل ا  مذا( 24 993)بلذغ إجمذالي أنتذاج الشذركة مذن الذنفط الخذا  

 .  1119/عا   مقارنة مع%(  4465)زيادة وبنسبة 

امذا بالنسذبة لكميذات الذنفط . سذنة / الف برميذل( 96 336)نفط الخا  المجهخة للمصافي وقد بلزت كميات ال

( 5 214)عبر منظومة انابيال اإلقليم لزرض التصدير مذن مينذاء جيهذان فبلزذت  سارالوالخا  المض  من محطة 

تذاج والتصذريف وادناه جدول يوضج نسبة التطور في االن   تقريباً ن/الف ب( 1164) سنة وبمعدل/ الف برميل 

 : 1119/عا   مقارنة مع 1112/للنفط الخا  لعا  

 
 1112/ومقارنتها مع عام  1112/ كميات انتاج وتصريف النفط الخام لعام 

 

 نفوط الشركة ت
 نسبة  سنوياً / الف برميل 

 التطور
% 

المالحظات 
 أو 

 1112 1112 المبررات

 :االنتاج  

 24 993 أجمالي النفط الخا  المنتج

 

996 32 

 

4465  

 

 

1 

 : التصريف

 96 336 النفط الخا  المجهخ للمصافي

 

321 51 
  

   11 451 5 214 (الى محطة ض  افانا( 1/ط ت)النفط الخا  المض  من محطة   1

   1  ملى منشات السطحية في القيارة  5

   319 41 الهــدر فــي الخطوط 4

   1 641  النفط الخا  المحقون 3

   1 5 ج والتسرب النض 9

   5 921 5 946 والمجهخ الى محطة كهرباء القدس 1/النفط الخا  المحمل من محطة ـ 9

  -  14 (حةشرق الفت – 1/ط ت)الجديد للمقطع  عقدة( 41)ملئ الخط  2

   192  عقدة(11) مكيفات جمبور الجنوبي المدفوعة الزاحة محتويات خط 6

    3 النضج والتسرب في عين زالة 11

    1 شأت السطحية في عين زالةنالمدفوط لملئ الم 11

11 
                                   عقذذذذذذذذذذذدة الجديذذذذذذذذذذذد للمقطذذذذذذذذذذذع  (41)خذذذذذذذذذذذط المذذذذذذذذذذذدفوط لملذذذذذذذذذذذئ 

 (99كيلو متر  -الكيلو متر صفر)
153    
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 نفوط الشركة ت
 نسبة  سنوياً / الف برميل 

 التطور
% 

المالحظات 
 أو 

 1112 1112 المبررات

    241 التحميل من مستودط الحديث الى ايران 15

14 
   لتجهيذخ خخانذات حقذل  1/عقدة من محطة ضذ  ـ( 19)ملئ الخط 

 شرقي بزداد
144    

13 
عبذذذر ( شذذذرقي بزذذذداد)المجهذذذخ الذذذى خخانذذذات شذذذركة نفذذذط الوسذذذط 

 (1/ـ)عقدة من خالل محطة ض  ( 19)االنبوب 
115 9    

    336 (خور الخبير)ارة الى المنفي الجنوبي التحميل من محطة القي 19

    11 (1/ط ت – 1/ـ)عقدة للمقطع ( 51)ملئ الخط  19

    53 ملئ االنبوب الناقل للنفط الخا  من محطة عجيل 12

    4 عقدة المزي  لمصفى الكس  من عين زالة( 11)ملئ االنبوب  16

   1  *أخرث   11

   (1391) (134) .كة فرق الخخين واستعماالت الشر 11

  4441 22 229 24222 مجموع التصريف

 

- :التتضمن في الجدول السابقالبيانات : مالحظة 

 من شركة مصافي الشمال( النفط االسود) كميات الفوائض المعادة  -

 كميات الكازولين المستلم من شركة غاز الشمال -
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 -:تمثل  في الجدول السابق األخرى* 
 

 برميل/ الكمية  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيالتفا

 5 215 315 المض  من محطة ض  سارالو باتجاه ميناء جيهان التركي عبر منظومة انابيال اإلقليم

 16 629 293 المض  باتجاه منظومة انابيال اإلقليم لتجهيخ مصافي شركة كار

 16 691 522 النفط الخا  المجهخ للمصافي 

 1 615 511 (شرقي بزداد ) الى محطة كهرباء القدس ( 1/ـ)تحميل المجهخ من محطة 

 - النفط الخا  المحقون

 41 241 (المحطات العاملة)الهدر في الخطوط 

 11 156 924 الى مصفى بازيان بالسيارات الحوضية( 1/ـ)المجهخ من محطة تحميل 

 1 399 والتسرب النضج

        للمقطذذذع الواصذذذل بذذذين محطذذذة ( بذذذا  حسذذذن)عقذذذدة ( 14)مذذذن االنبذذذوب سذذذحوب الذذذنفط الخذذذا  الم
 وباتجاه مصفى نينوث االستيمار  وتم تفريزه في حوض الالكون ( 1/ط ت)

491 

 959 321 بالحوضيات( شرقي بزداد ) المجهخ من مستودط كركوـ الحديث الى محطة كهرباء القدس 

 342 993 مصفى الصينية بالحوضيات المجهخ من مستودط كركوـ الحديث الى

 5222 عقدة المزي  لمصفى الكس  من عين زالة( 11)ملئ االنبوب 

 3 493 النضج والتسرب في عين زالة 

 1 111 ملئ المنشات السطحية في عين زالة 

 14 111 (شرق الفتحة – 1/ط ت)عقدة الجديد للمقطع ( 41)المدفوط لملئ الخط 

 153 551 (99الكيلو متر  –الكيلو متر صفر )عقدة الجديد للمقطع ( 41)المدفوط لملئ الخط 

 491 149 الكس  باالنبوبالمجهخ من عين زالة وبطمة الى مصفى 

 9 391 953 المخصص للتحميل بالحوضيات من مستودط بيجي خخان مصفى الصمود 

 51 119 المجهخ من مستودط كركوـ الحديث الى مصفى الكس  بالحوضيات 

 241 111 التحميل من مستودط كركوـ الحديث الى ايران

 144 122 لتجهيخ خخانات حقل شرقي بزداد 1/عقدة من محطة ض  ـ( 19)ملئ الخط 

عقدة من خالل محطذة ( 19)عبر االنبوب ( شرقي بزداد)المجهخ الى خخانات شركة نفط الوسط 
 (1/ـ)ض  

252 111 9 

 1 162 116 رقي بزداد حخيران الى ش( 1)المجهخ من مستودط 

 332 951 (خور الخبير)التحميل من محطة القيارة الى المنفي الجنوبي 

 11 511 (1/ط ت – 1/ـ)عقدة للمقطع ( 51)ملئ الخط 

 53 111 ملئ االنبوب الناقل للنفط الخا  من محطة عجيل 

 969 992 المجهخ من مستودط كركوـ الحديث الى مصفى الحديية 
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 :والحرغاز المصاحب ال: ثانيا 
 

 : 1119/عا   مقارنة مع 1112/لعا  ( الحر)وادناه جدول يوضج تطور انتاج وتصريف الزاز المصاحال والطبيعي   

 
 1112/ومقارنتها مع عام  1112/ز المصاحب والحر لعام اكميات انتاج وتصريف الغ

 

 
الغاز الطبيعي  الغاز المصاحــــــب الفقــــــــــــــرة

نسبة  المجمــــــــوع (ــرالحـ)
 التطور

االجمالية 
% 1112 1119 1112 1119 1112 1119 

 361 116 166 114 991 43 519 43 432 95 961 96 111 (سنة/مقمق)االنتاج 
 (سنة/ مقمق)التصريف

  22 111 22 666 11 112 55 634 93 695 33 143 الى غاز الشمال
 المسذذذذتخد  فذذذذي افذذذذران مجمذذذذع المعالجذذذذة

 (الغراض الشركة)
- - 159 3 965 4 159 3 965 4  

  5 412 1 291 5 412 1 291 - - الى محطات الكهرباء 
  9 965 1 159 9 965 1 139 - 96 المستخد  الغراض الشركة والرفع بالزاز
  - - - - - - الحقول غيرالمربوطة بشركة غاز الشمال

  - - - - - - توقفات مبرمجة لزاز الشمال
  - - - -- -  وقفات غير مبرمجة لزاز الشمالت

  1 999 9 366 - - 1 999 9 366 توقفات طارئة لمحطات الكبس
  132 1 212 - - 132 1 212 الحرق بطلال من غاز الشمال

كابسذذذات )الزذذذاز الزيذذذر القابذذذل لالسذذذتيمار
الضذذذذزط الذذذذواطئ فذذذذي خبذذذذاز والمعالجذذذذة 

 ( 9/ن أب 3/أب)المركخية ومحطتي 
112 4 193 1 - - 112 4 193 1  

  - 19 - 19 - - المجهخ الى شركة الخطوط
  19 445 -  19 445 الحرق بسبال عد  توفر خطوط الكبس

  411 591 411 591 - - المحروق في المحطة
  941 231 941 231- -  المجهخ للمصافي 

المجهخ الى المحطذات التذي تحذت سذيطرة 
  9 145-  9 145- - -  االقليم

 -  4-  4- -  سربالت
 - - - - - -  توقفات مبرمجة لمحطات الكبس

المنتج من حقل با  حسن وقبة افانا والتي 
هذذذذي تحذذذذت سذذذذيطرة اإلقلذذذذيم واسذذذذتيمرت 

 وجهخت الى شركة غاز الشمال 
 -(129 3)  - - -(129 3)  

 - - - - - -  المهدور نتيجة الحرائق في ابار خباز
 361 116 166 114 991 43 519 43 432 95 961 96 111 التصريف مجموع      

  

 

مقمذذق مسذذتلم مذذن قبذذة جمبذذور ( 9 565)مقمذذق منهذذا ( 55 66366)بلذذغ مجمذذوط غذذاز الوقذذود الكلذذي المسذذتهل   -

 (C7 , C1)مقمق من الشبكة الوطنية االنابيال ( 19 91166)الجنوبي ألغراض الشركة و
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 تنفيذ الموازنات - ب
 

 ليةالموازنة التشغي: اوالً 
 

 :النفقات الرأسمالية -1
 

                              والمذذذذذؤرخ  11614/ /القتصذذذذذادية والماليذذذذذة المذذذذذرقم  أ الذذذذذدائرة ا / اسذذذذذتنادا إلذذذذذى كتذذذذذاب وزارة الذذذذذنفط -

 مليذار( 446911)قذدرها ماليذة موازنذة النفقذات الرأسذمالية بتخصيصذات  إقذرارتذم فقذد  51/3/1112 في

ن كلفذة االعمذال الرأسذمالية منهذا االبنيذة واالنشذاءات المطلذوب تنفيذيها  وتعكذس هذيه التخصيصذات ندينار

االجهذذخة والمعذذدات ن السذذيارات ن االثذذاخ )وكذذيل  معذذدات الخدمذذة الالزمذذة لتأديذذة اعمذذال الشذذركة ميذذل 

 .( واالجهخة المكتبية ن العدد والقوالال

مذابين حسذابات موازنذة  لمطلوبذةا ممذا تطلذال اجذراء المنذاقالتأت خذالل السذنة التي طربسبال المتزيرات  -

 -:وكما يلي النفقات الرأسمالية 

وبموجال  1112/مليون دينار لتزطية كلفة عدد وقوالال واثاخ وأجهخة مكتبية المشتراة خالل ( 331) - أ

دائذذرة / والموجذذه الذى وزارة الذذنفط  19/11/1112والمذؤرخ فذذي  1/191/151116 /كتابنذا المذذرقم 

بموجذذال كتذذاب الذذدائرة المذذيكورة دائذرة المحاسذذبة و/ الذذى وزارة الماليذذة  االقتصذادية والماليذذة وارسذذلت

 .9/11/1112والمؤرخ في  42259/ /أ /المرقم 

                           عقذذذذدة مذذذذن ( 41)أنبذذذذوب الذذذذنفط الخذذذذا  مليذذذذون دينذذذذار لتزطيذذذذة كلفذذذذة ادراج مشذذذذروط ( 19 311) - ب

وحسذذال  1112/ النفقذذات الرأسذذمالية لعذذا   /ضذذمن الموازنذذة التشذذزيلية محطذذة سذذارالو  – �IT محطذذة

 6/11/1112والمذؤرخ فذي  46156/الدائرة االقتصادية والمالية المذرقم / ماجاء بكتاب وزارة النفط 

والموجذذذه الذذى الذذذدائرة  15/11/1112والمذذذؤرخ فذذي  1/191/151154 /المذذرقم وبموجذذال كتابنذذذا 

 االقتصادية في وزارة النفط 

وبمبلغ  15/11/1112والمؤرخ في  1/191/151154 /مرقم ال كتابنا التم طلال زيادة التخصيص بموج -

مليذون دينذار ( 41591)ليذون دوالر ومايعذادل م (53)ليون دينار وبضمنه مبلغ وقدره م (95291)قدره 

                          عقذذذذدة مذذذذن ( 41)مشذذذذروط أنبذذذذوب نفذذذذط الخذذذذا   ادراجلحسذذذذاب وسذذذذائل النقذذذذل واالنتقذذذذال لتزطيذذذذة كلفذذذذة 

كتذاب  وبموجذال 1112/ النفقات الرأسمالية لعا  / محطة سارالو ضمن الموازنة التشزيلية  – �IT محطة

 . 6/11/1112والمؤرخ في  46156/الدائرة االقتصادية والمالية المرقم / وزارة النفط 

                         مقابذذذذل  مليذذذذون دينذذذذار( 1 692) 1112/لعذذذذا بلذذذذغ المصذذذذروف الفعلذذذذي الجمذذذذالي النفقذذذذات الرأسذذذذمالية  -

ن  1112/المصذدقة لعذا مذن التخصيصذات %(  5) وبنسذبة تنفيذي 1119/مليون دينار في عا ( 16 619)

امذا االنخفذاض فذي .  1119 / مقارنة مع المبالغ المصروفة خذالل عذا %(  23)قدرها و نسبة وبانخفاض

 . في الجدول التالينة يباالسباب الم الى مقارنة مع التخصيص يعود 1112 / لعا  الصرفنسبة 
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  فعالً  الرأسمالية ضمن الموازنة التشغيلية والمبالغ المصروفة المصدقة للنفقات تخصيصاتال
 (تمويل ذاتي) 1112 / لعام

 

  (مليون دينار) المبالغ

 

 

x  في نسبة الصرف مقارنة مع التخصيصات المصدقة يعزى الى مايلي ادناه مبررات انخفاض:- 

 . 1112/ لى الموازنة لعا  تأخر المصادقة ع -

 .الشحة في السيولة النقدية لترد  األوضاط األمنية بسبال االحداخ األخيرة  -

 .حالة لال ةعد  توفر الشروط المستوفي -

 . في بعض االحيان صحة الصدور ن كيل  المستمسكات المطلوبة  بعض نقص -

 .  في اكير االحيان عد  ورود العروض وفق المواصفات المطلوبة -

عقذدة مذن قبذل شذركة مشذاريع النفطيذة ولعذد  إمكانيذة ادراجذه ( 41)راً ألهمية تنفيي مشروط أنبوب النفط الخا  نظ -

الذدائرة االقتصذادية / حيذث حصذلت موافقذة وزارة الذنفط  1112/ ضمن تخصيصذات الموازنذة االسذتيمارية لعذا  

ادراجه ضمن تخصيصات الموازنذة على  16/11/1112والمؤرخ في  46156/كتابها المرقم والمالية وبموجال 

وعليه تتطلال االمر اجراء مناقالت وزيادة التخصيصات المالية وكمذا  1112/النفقات الرأسمالية لعا  / التشزيلية 

ستمرة والتأكيد على الشركة الميكورة وبموجذال ن اال انه رغم المراسالت الم( 31 – 51)في الصفحة مشار اليها 

                                ةوبرقيتنذذذذذذذذذذا التأكيديذذذذذذذذذذ 16/11/1112والمذذذذذذذذذذؤرخ فذذذذذذذذذذي  119251/داتاإليذذذذذذذذذذرا/1 /كتابنذذذذذذذذذذا المذذذذذذذذذذرقم 

الخاصذذة لتخويذدنا بالمصذذاريف الفعليذذة  19/1/1116و  9/1ين فذذي توالمذذؤرخ 112125و 112144/ ينتالمذرقم

لشركتنا مما هذيا أدث الذى  لزاية تاري  اعداد الحسابات الختاميةاإلجابة ون اال انه لم تردنا  1112/بالمشروط لعا  

 .   كون المشروط يبوب ضمن الحساب الميكورحساب وسائل النقل واالنتقال في التنفيي وخاصة انخفاض في نسال 

 
 رقم 
الدليل 
 المحاسبي

 
 وصف

 الدليل 

 2064/ عام 
المصروف 

 الفعلي
 لعام

2064 
(1) 

 المصروف 
 الفعلي 

 ملعا
2067 

(1) 

نسبة 
 الصرف

 2064 / لعام
% 

(7(=)1/8) 

نسبة 
 الزيادة
أو 

 االنخفاض
 (4) 

التخصيصات 
االصلية 
 المصدقة

(6) 

 المناقلة في التخصيصات
(2) 

 

 زيادة 
في 

 التخصيصات
(8) 

التخصيصات 
المصدقة بعد 

 التعديل
(8(=)6±2+8) 

 مبلغ
 االضافة

 المبلغ
 المنزل

 - - 6 612 - 2 000-  4 000-  60 000 أراضي 666

662 
مباني 

وانشاءات 
 وطرق

000 1  -000 6  -000 8 786 6 600 88 186 6 

االالت  668
 والمعدات

100 28  -010 69  -810 1 742 012 61 68 (91) 

668 
وسائل 
النقل 
 واالنتقال

000 1 100 27  -470 18 870 91 9 867 2 6 (99) 

عدد  661
 6 871 21 8 18 210- -  610 600 وقوالب

661 
أثاث 

واجهزة 
 مكاتب

600 800  - -100 878 212 71 82 

 (25) 3 18 812 2 832 112 521 33 221 22 151 22 151 44 211 المجمـــــــــــــــــوع



 

(54-35) 

 : ةـــــات التشغيليـــالنفق -1 
 

                       مليذذذذذار دينذذذذذار ( 3416195)بتخصيصذذذذذات إجماليذذذذذة قذذذذذدرها  1112/أقذذذذذرت الموازنذذذذذة التشذذذذذزيلية لعذذذذذا  - أ

                     والمذذذؤرخ   11614/  / قتصذذذادية والماليذذذة المذذذرقم أ الذذذدائرة اال / وذلذذذ  اسذذذتناداً إلذذذى كتذذذاب وزارة الذذذنفط

                  وتعكذذذس هذذذيه التخصيصذذذات المبذذذالغ الالزمذذذة لتذذذأمين معذذذدالت اإلنتذذذاج المطلوبذذذة مذذذن ن  51/3/1112فذذذي 

 .النفط الخا  والزاز 

بذين حسذابات الموازنذة  التي طرأت خالل السذنة ممذا تطلذال إجذراء المنذاقالت المطلوبذة مذابسبال المتزيرات  - ب

                                 1/191/151116 /المذذذذذذذذرقم  كتابنذذذذذذذذابموجذذذذذذذذال مليذذذذذذذذار دينذذذذذذذذار ( 336442)التشذذذذذذذذزيلية وبمبلذذذذذذذذغ 

                          ومنهذذذذا الذذذذى  والموجذذذذه الذذذذى وزارة الذذذذنفط الذذذذدائرة االقتصذذذذادية والماليذذذذة 19/11/1112والمذذذذؤرخ فذذذذي 

        9/11/1112فذذذي  42259/ دائذذرة الموازنذذات بموجذذال كتذذاب الذذدائرة المذذيكورة المذذرقم / وزارة الماليذذة 

                         والمذذذذؤرخ  1/191/151154 /وكذذذذيل  تذذذذم مفاتحذذذذة الذذذذدائرة االقتصذذذذادية فذذذذي الذذذذوزارة بكتابنذذذذا المذذذذرقم 

ليصذبج المجمذوط الكلذي مليذار دينذار ( 2)وبمبلذغ ( التسذويات القيديذة)المناقالت  جراءإل 15/11/1112في 

 :المبينة أدناه  لألسبابوذل   مليار دينار(  442ن95) للمناقالت 

إشارة الى برقيذة  1/9/1112واعتباراً من %  31بدالً من %  111كلفة صرف الحوافخ بنسبة لتزطية  -1

 . 11/9/1112في  51/5911/ل ح  /لمركخية المرقم لجنة الحوافخ ا/ وزارة النفط 

 .لتزطية كلفة كميات الزاز المستلم من شركة غاز الشمال والمستخد   ذاتياً  -1

 . الخارجيةلتزطية كلفة الخدمات المقدمة الى جهات  -5

 .المصاريف المقدمة الى معرض بزداد الدولي لتزطية  -4

 .ة بتأهيل المحطات المحررة االيفادات ألغراض النشاط المتعلقلتزطية مبالغ  -3

تعديل تبويال التخصيص لنفقات االستكشافات النفطية من المستلخمات الخدمية الى المصاريف التحويلية  -9

                   دائذذرة تذذدقيق المنطقذذة / كتذذاب ديذذوان الرقابذذة الماليذذة وحسذذال مذذاورد فذذي مالحظذذة المشذذار اليهذذا فذذي 

 . 12/11/1119في  9/12/15/12291/ب/كركوـ المرقم / الرابعة 

 ( . 1119ن  1113ن  1114)لتزطية كلفة أجور الكهرباء لالعوا   -9

                        مليذذذذار دينذذذذار مذذذذن أصذذذذل التخصيصذذذذات المصذذذذدقة ( 4196111)بلزذذذذت المصذذذذروفات الفعليذذذذة بحذذذذدود   -جذذذذـ 

مليذار دينذارن وبلزذت نسذبة ( 946199)مليار دينارن عليه فقد تحقق إجمالي وفذر بحذدود ( 341195)البالزة 

 ( .  93)الصرف إلجمالي الموازنة التشزيلية بحدود 

 

 

 

 

 
   



 

(53-35) 

 : راداتـــــــاإلي -1

مليار دينار والمحتسبة على أساس ( 2116111)بلزت اإليرادات المخططة ضمن الموازنة التشزيلية  

يو  ن اضافة الى ذل  ايرادات الزاز  /ألف برميل( 411)برميل وبمعـدل إنتاج / دينار( 3111)السعر البالغ 

الحامضي والحلو المجهخ الى شركة غاز الشمال ن والزاز الجاف  المجهخ الى محطات الكهرباء من خالل 

 .منظومة شبكة االنابيال العائدة لشركة خطوط االنابيال النفطية 

دينار وذلذ  باعتمذاد معادلذة ( 46956421)وبموجال كشوفات الحسابات الختامية فقد بلغ السعر الفعلي للبرميل  

الذدائرة / حسال مذا جذاء فذي كتذاب وزارة الذنفط ( هامش الربج%  11+ الكلفة )احتساب سعر برميل النفط الخا  

ومرفقذذذذذذه كتذذذذذذاب لجنذذذذذذة الشذذذذذذؤون االقتصذذذذذذادية                                  1/9/1112فذذذذذذي  1533االقتصذذذذذذادية والماليذذذذذذة المذذذذذذرقم 

ق الزاز المجهخ الى شذركة غذاز الشذمال ـي لمقمــوكيل  بلغ السعر الفعل 16/9/1112ي ف 341/ ل .س / المرقم

الذذدائرة / واسذذتناداً الذذى برقيذذة وزارة الذذنفط ( هذذامش الذذربج %11+الكلفذذة )دينذذار باعتمذذاد معادلذذة ( 413 319)

 . 14/9/1115والمؤرخة في  4/4/5412/ /أ /االقتصادية والمالية المرقمة 

 الوطنيذةالفعلي المعتمد على المعادلة أعاله للنفط الخا  والزاز وكيل  الزاز المجهخ الى الشذبكة وفي ضوء السعر 

                                     الفعليذذذذذذة بحذذذذذذدود ( 46-41للحسذذذذذذابات  )فقذذذذذذد بلزذذذذذذت اإليذذذذذذرادات اإلجماليذذذذذذة ن  5  /دينذذذذذذار( 31)بسذذذذذذعر 

 .المخططة يرادات من اإل( % 32)مليار دينار تشكل نسبة ( 4916522)

والجذذدول التذذالي يوضذذج تفاصذذيل التخصيصذذات والمصذذروفات واإليذذرادات ونسذذال التنفيذذي مبوبذذة حسذذال أبذذواب 

- :الموازنة التشزيلية 



 

(59-35) 

 

 
 2112/التخصيصات والمبالغ المصروفة واإليرادات المخططة والمتحققة ألبواب الموازنة التشغيلية لعام 

 (مليون دينار )المبالغ                      

 رقم 
 وصف الدليل الدليل

1112 
 الصرف 
 او االيراد

 الفعلي
 1112/لعام 

(2) 

 
 نسبة 
 التنفيذ

% 
 

2=4/1 

نسبة الزيادة أو 
  االنخفاض

 في الصرف أو اإليراد
  1112 / 1112الفعلي  

 2( =4/2  %-111 ) 

 التخصيصات 
 األصلية المصدقة

(1) 

 المناقلة في التخصيصات
(1) 

 يصاتالتخص
المصدقة بعد 

 التعديل
1  =(1±1) 

 الصرف
 أو 

 اإليراد الفعلي
 المبلغ المنزل مبلغ االضافة (4)

86 
 ــــــــــــــــــاتـــــــــالنفقــــــــــــ
 908 91 224 680 289 186 216 222 - 21 121 288 197 ــــــــــــــــــبـــــــالرواتـــــــــــ

 901 12 16 706 17 187 680 682 18 884 68 710 614 480 ـــــــــةــات السلعيــــــــزمالمستل 82
 (16) 29 84 861 68 914 12 684 - 8 178 84 111 ات الخدميـــــــــــةـــــــالمستلزم 88
 - - - - 6 - - 6 ــــــــــــد القروضــــــفوائــــــــ 81
 801 71 88 078 88 991 10 000 - - 10 000 ـــــــــــــاراتـــــــــاإلندثــــــــــ 87
 1907 76 62 204 69 102 27 120 60 000 60 000 27 120 ةـات التحويليــــــــــــــالمصروف 84
 (706) 48 60 041 9 814 66 610 - 4 100 2 110 ات األخـــــــــرىــــــــالمصروف 89

 802 71 898 128 801 666 182 278 18 884 18 884 182 278 اتـــــــــي النفقــــــــــــإجمال -1 

86 
 :ــــــــراداتــــــــــــــــــــــاإليـــــ

 (6) 11 816 791 887 211 798 880 - - 798 880 يــــــــــاط السلعــــراد النشـــــإي
 6701 48 2 261 2 108 8 660 - - 8 660 يـــــــــاط الخدمــــراد النشـــــإي 88
 1108 88 417 6 886 8 000 - - 8 000 رــــــــــــل للغيـــراد التشغيأيـــــ 88
 62008 622 6 879 8 089 2 100 - - 2 100 كلفة الموجودات المصنعة داخليا   81
 (8104) 82 612 608 210 - - 210 يـارات االراضــــد وايجــــفوائ 81
 6102 82 911 6 606 2 100 - - 2 100 ةـــــــــدات التحويليراــــــــــاإلي 84
 678901 818 404 68 988 8 620 - - 8 620 رىــــــــــرادات األخــــــــــاإلي 89

 207 14 814 672 870 844 460 020 - - 460 020 راداتــــــــــي اإليــــــإجمال -2 

 
 ي الموازنة التشغيلية ــصاف -3

           3( =2-1) 787 217 884 18 884 18 787 217 277 18 189 18 28 (008) 



 

(59-35) 

 :االنحرافات في النفقات التشغيلية  -4

من أصل التخصيصات المصدقة ن وان االنخفذاض ( 93)بلزت نسبة الصرف إلجمالي الموازنة التشزيلية 

                             فذذذذي السذذذذيولة النقديذذذذة  شذذذذركتنا مذذذذن الشذذذذحة همذذذذا تعانيذذذذ فذذذذي نسذذذذبة الصذذذذرف يعذذذذود بالدرجذذذذة األسذذذذاس إلذذذذى

وكذيل  تذأخر اسذتال  ن  1112/وكيل  تأخر في المصادقة علذى الموازنذة التشذزيلية لعذا  بسبال االحداخ األخيرة 

ضذمن حسذذاب ( والشذراء المحلذي األدوات االحتياطيذة واللذواز )السذلعية مذن الخذارج لفقرتذذي  مذواد االسذتيرادات

 . وانخفاض مساهمة شركتنا في نفقات شركة االستكشافات النفطية ن  سلعيةالمستلخمات ال

مقارنة مع التخصيصات  1112/فيما يلي تفاصيل أسباب الخيادة أو االنخفاض في الصرف الفعلي لعا  

 -: وكما يلي 1119/المعدلة لنفس العا  ومع المصاريف الفعلية لعا 

 

 : ( 11 / الحساب )الرواتــــــــــــــب 

مقارنذة مذع ( 664) ارتفذاطوبنسبة  1112/من التخصيصات المصدقة لعا ( 69)بلزت نسبة التنفيي بحدود 

واعتبذاراً مذن %(  31)بذدال مذن %(  111)صذرف حذوافخ بنسذبة ويعخث ذل  بشكل أسذاس الذى  ن 1119/عا  

 51/5911/ح   ل/ مذذذةلجنذذذة الحذذذوافخ المركخيذذذة المرق/ واسذذذتناداً لمذذذا جذذذاء ببرقيذذذة وزارة الذذذنفط  1/9/1112

 . 11/9/1112والمؤرخة في 

 

 (: 11 / الحساب )المستلزمات السلعية 

( 669)قذذدرها ارتفذذاط وبنسذذبة  1112/مذذن التخصيصذذات المصذذدقة لعذذا  ( 31)بلزذذت نسذذبة التنفيذذي بحذذدود 

ا  مقارنة مذع التخصيصذات المصذدقة لذنفس العذوإن االنخفاض في نسبة الصرف الفعلي  1119/مقارنة مع عا  

وعذد  فذتج اعتمذادات مسذتندية بسذبال شذحة فذي  1112/تأخر المصذادقة علذى الموازنذة التشذزيلية لعذا  يعود إلى 

كيل  انخفاض صرف المبالغ المخصصة الستيراد المواد االحتياطية واللواز  والشذراء المحلذي السيولة النقدية ن 

 . لشحة السيولة النقدية

 

 : ( 11 / الحساب )المستلزمات الخدمية 

مقارنة مذع ( 91)وبنسبة انخفاض  1112/من التخصيصات المصدقة لعا ( 16) بلزت نسبة التنفيي بحدود  

الذى يعذود  مقارنذة مذع التخصيصذات المصذدقة لذنفس العذا وان االنخفاض في نسبة الصذرف الفعلذي  1119/عا  

المصذاريف التحويليذة وحسذال مذن مسذتلخمات الخدميذة الذى النفطيذة  تعديل تبويال تخصيص لنفقات االستكشافات

كركذوـ / دائرة تدقيق المنطقة الرابعذة / ماورد في مالحظة المشار اليها في كتاب ديوان الرقابة المالية االتحاد  

 . 12/1/1119في  9/12/15/12291/ب/المرقم 

 

 



 

(52-35) 

 : ( 12 / الحساب ) االندثارات

إمذا الخيذادة الحاصذلة فذي نسذبة  1112 / مذن التخصيصذات المصذدقة لعذا ( 93)بلزت نسبة التنفيي بحدود   

العديذد مذن األعمذال  اضذافةتعود إلذى ( 463) وبنسبة 1119 / مقارنة مع عا  1112 / الصرف غير النقد  لعا 

مشذاريع الخطذة ) والمشاريع التي تم تحويلها من حساب قيد االنجاز إلى حساب الموجودات اليابتذة والتذي تخذص 

ن وكذذيل  األبنيذذة وشذذراء األجهذذخة والمعذذدات المختلفذذة الذذواردة ضذذمن الموازنذذة  (تمويذذل مركذذخ  / االسذذتيمارية

 . التشزيلية ن وأخيراً تيمين الموجودات ومعدات الخدمة المختلفة التي تم إضافتها إلى السجالت المالية
 

 (: 12/الحساب)المصروفات التحويلية 

فذي نسذبة  الخيذادة الحاصذلةوان  1112 /مذن التخصيصذات المصذدقة لعذا ( 91)بلزت نسبة التنفيي بحذدود 

تعديل تبويال تخصذيص نفقذات شذركة االستكشذافات النفطيذة مذن حسذاب يعود الى  1119/مقارنة مع عا  التنفيي 

كتاب ديوان الرقابة المالحظة المشار اليها في الى إشارة والمستلخمات الخدمية الى حساب المصاريف التحويلية 

 . 12/1/1119في  12291/نطقة الرابعة المرقم دائرة تدقيق الم/ المالية 
 

 (: 19/الحساب)المصروفات األخرى  

 اقذدره زيذادةوبنسذبة  1112/مذن التخصيصذات المصذدقة لعذا  ( 24)بلزت نسبة الصذرف المذالي بحذدود 

  1119 / مقارنذة مذع عذا  1112 / في نسبة الصذرف الفعلذي لعذا الخيادة ن وان  1119/  مقارنة مع عا ( 961)

 -: يما يلالى يعخث 

 المالحظات (دينار) المبلغ  ت

 تسديد أجور الكشف البيئي الى مديرية بيئة كركوك 000 150   1

 2067/ عن قيمة شراء كارتات موبايل لمكتب الدائرة الفنية لعام  000 192   2

 الغاء مناقصات وغرامات تأخيرية  000 280   3

ر ونصعب أعمعدة سعيام لمديريععة شعرطة نفعط الشعمال وعمععل حفعع) توزيع  تكعاليف ععن  000 701   4
 (قواعد كونكريتية للحاوية الحديدية وعمل لوح لزراعة االزهار من البلوك 

� STK)) المرقمةللطلبية تحويل مبلغ التأمينات الضريبية  839 767   5�������������������� 

 اشتراك شركتنا بالصحف والمجالت  000 882   6

 عن كلفة وقود مجهز 611 202 1  7

 ايجار دور ومحالت 654 039 2  8

        معالجععة فروقععات مبلععغ الجععرد السععنوت فععي حسععابات مععهخر االدويععة فععي الهيئععة الطبيععة  540 150 2  9
 2067/ لعام 

 تسديد أجور اخرام عقد 520 531 2  10

 (دالعزيز وياسر عبدالهادتهيوا عب) للطالب  2067/ تسديد أجور دراسة لعام  000 000 3  11



 

(56-35) 

 

 المالحظات (دينار) المبلغ  ت

��.  ����.  ��) تصفية عمولة حساب لمرتين للعقد 896 932 3  12  .��  :SOM) 

  2067/ سيارات للعمل بالغاز لعام ( 60)كلفة تحوير  000 000 5  13

 بالحوضياتفروقات نفط الخام المجهز الى مصفى حديثة والصينية  072 608 13  14

 2067/  6حماية االنابيب النفطية لشهر ت 000 120 15  15

 أجور نقل غاز الكلور 019 524 19  16

 أجور نشر اعالن مناقصات 916 100 25  17

 عكس أجور خزن مواد مجهزة 571 346 63  18

 ئرة الفنيةتأهيل مبنى الوزارة ومركز تقنية المعلومات واألنظمة وتأهيل الدا 000 435 70  19

الزيادة في التخصيص المالي من انشاء سيام معن البلعوك الخرسعاني فعي المنطقعة  500 676 82  20
 دار والعمل الشعبي 2000بين  الواقعة ما

 2067/ قيد تقاعد لعام  251 531 83  21

 عقدة ( 61)غرامات تأخيرية عن تجهيز انابيب كاربون ستيل  000 300 126  22

 2067/ فروقات اقيام الغاز الجاف لعام  674 163 449  23

 سيارات لمديرية شرطة الطاقة( 60)مساهمة شركتنا في شراء  000 000 626  24

25 1 657 422 
 رواتب ومخصصات الموظفين والمفصولين السياسيين وتعويض هوت الشهداء   721

26 6 088 676 
 أجور كهرباء  587
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 :يراداتاالنحرافات في اال -1
 

 : ( 41 / الحساب ) ايراد النشاط السلعي
  

التخصيصذات مقارنذة مذع  1112 / فذي نسذبة تحقذق االيذرادات لعذا  االنخفذاضوان %(  39)بلزت نسبة التنفيذي 

االنخفاض في سعر برميل الذنفط الخذا  المنذتج مذن حقذول يعخث الى  1119/لنفس العا  والمتحقق لعا  المصدقة 

 . ةاض كميات النفط الخا  المصدرشركتنا كيل  انخف

 

  (:41/الحساب) إيراد النشاط الخدمي
 

تعذود الذى  1119/ مع المتحقق لعا   الخيادةاما  1112/ لعا  مقارنة مع المخطط ( 24)بلزت نسبة التنفيي 

 .المبالغ المستحصلة عن الخدمات المقدمة للزير  زيادة

 

 :  (44/الحساب)ايراد التشغيل للغير 

- :صة شركتنا وحسال التفاصيل المبينة ادناه يميل ح

 الكلفذة مذن %(  13)المعذاد مذن شذركة مصذافي الشذمال وبنسذبة ( النفط االسود ) مستحقاتنا عن أقيا  الفوائض  -1

                   اسذذتناداً لمذذا جذذاء فذذي كتذذاب  (بذذدون هذذامش الذذربج)للبرميذذل الذذنفط الخذذا  المنذذتج مذذن حقذذول شذذركتنا  ةالفعليذذ

عذن الكلذف التشذزيلية " تعويضذا 51/11/1111في  19915الدائرة االقتصادية والمالية المرقم  / النفطوزارة 

 .التي تتحملها شركتنا 

تعذذويض شذذركتنا بذذالكلف التشذذزيلية المترتبذذة عذذن كميذذات منتذذوج الكذذازولين المسذذتلم مذذن شذذركة غذذاز الشذذمال  -1

 . طن /دينار( 3111)والمحقون في انبوب التصدير وبأجر قدره 

يعذود الذى انخفذاض  1112/لعذا   التخصيصذات المصذدقةوان االنخفاض فذي نسذبة االيذراد المتحقذق مقارنذة مذع 

استال  كميات الفوائض المعادة من شركة مصافي الشمال والمحقونة في أنبوب التصدير وكذيل  حقذن الزذازولين 

 .المستلم من شركة غاز الشمال بسبال االحداخ األخيرة 

 

 :(42/الحساب) المصنعة داخلياً  كلف الموجودات

 زيذذادةيعذذود الذذى  1112/لعذذا التخصيصذذات المصذذدقة الحاصذذل فذذي نسذذبة التنفيذذي مقارنذذة مذذع  االرتفذذاطان 

 .  الخدمات المقدمة الى مشاريع الخطة االستيمارية

 
 

 :(24/الحساب) ايراد الفوائد وايجارات االراضي

 . المبلغ يميل تأجير مواقع عائدة لشركتنا
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 :(42/الحساب) يـرادات التحويليةاال
 

لذنفس العذا   التخصيصذات المصذدقةمقارنذة مذع  1112/الحاصل في االيرادات التحويلية لعا  االرتفاطان 

 .  المبالغ المستحصلة عن التعويضات والزرامات للحوادخ وحاالت التضمين زيادةيعود الى 

 

 -:ينة تفاصيلها ادناه يميل المبالغ المب:  (49/الحساب) االيـرادات االخـرى

 المالحظات (دينار) المبلغ  ت

 (انشاء دار حضانة بابا في منطقة بابا الصناعية )اجرة عمل عن  000 45   1
 أجور محاماة 000 98   2
 عن تسديد مبلغ لشطب منتجات نفطية مهدورة من شركة خطوط االنابيب النفطية 326 243   3
 عامكلفة إقامة واالط 000 600   4
 فرق في العملة 108 701   5

إعععادة المبلععغ المتبقععي مععن أجععور الجنععاح الخععاص فععي وزارة الععنفط لمعععرض بغععداد  594 702   6
 (88)الدولي دورة 

 أجور نشر اعالن مناقصات 000 350 1  7
  2061/ مشتريات على حساب تشغيلي لعام  000 375 1  8
 د واطئ المغهت لمقر شركة الحفر العراقية كلفة تحديد مسار قابلو جه 000 480 1  9
 عرفة القديمة 869/كلفة تعويض عن حريق الدار المرقمة  675 395 3  10
 معالجة فروقات مبلغ الجرد السنوت في حسابات مهخر االدوية في الهيأة الطبية  666 335 4  11
 8/غرامات عقد أبرام كونكريتية في ك 000 000 6  12
 من شراء تراكيب انارة وقرطاسية ( 2068و  2062)تحويل مبلغ موقوف لعام  750 253 6  13
 إعادة تأمينات حسن تنفيه األداء لمتعهدت الحماية النفطية لكون عقود الحماية ملغية  125 877 11  14

ت لمختبععرا( هات طععابقين)تسععديد الدفعععة الثالثععة لالعمععـال التكميليـععـة النشععاء بنايععة  257 684 12  15
 االشعــاع وفحص التربــة لقسم البيئة

              69/60/2067للفتعععرة معععن  8/الواقععع  فعععي محطعععة ضععع  ك( 687)تعععأجير خعععزان  780 277 20  16
 86/62/2067لغاية 

الزيادة في التخصيص المعالي معن انشعاء سعيام معن البلعوك الخرسعاني فعي المنطقعة  000 005 40  17
 عمل الشعبيدار وال 2000الواقعة مابين 

 بدل ايجار مباني وابرام اتصاالت واجور حضانة 133 328 55  18
 عكس حصة المنسبين والمفصولين السياسيين من األرباح للمنتهية خدماتهم  976 529 59  19
 أجور ماء وكهرباء وجم  نفايات 552 853 109  20
 ك النتهاء المدة القانونية غرامات تأخيرية ومصادرة تأمينات أولية وهل 236 158 156  21
 2068 - 2068استالم فائض متراكم من معهد النفط كركوك لعامي  854 831 252  22
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 المالحظات (دينار) المبلغ  ت

 إعادة مبلغ اعتماد استثمارت الى مصرف الرافدين 349 728 295  23
 قيد الرواتب/ االستقطاعات المتفرقة  403 069 450  24

عكس كلفة كمية الغاز المستلم من شركة غاز الشعمال معن خعالل منظومعة انابيعب  000 040 451  25
 الخطوط النفطية المستخدم الغراض الرف  الصناعي 

 قيد اقيام غاز الوقود المجهز الى اإلقليم 000 881 488  26

27 1 056 968 
 2061/ الفرق في التخصيص لوثيقة التأمين على الحياة والحريق لعام  270

28 2 383 559 
 2067/ 6بي  مكثفات لشهر أيلول وت 640

29 2 849 846 
 عن الدفعة األولى المقدمة اليهم  OIL SERRعن استالم مبلغ من شركة  916

30 6 100 640 
 مقاصة بين حصة من أرباح شركتنا وبين وزارة المالية  880
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 -:عمليات الحفر واالستصالح: الثاً ث

 :التعاقدية مع شركة الحفر العراقية ةالعالق -1     

عقذد وملحذق عقذد تنفيذي فقذد تذم توقيذع  1669لسذنة ( 11) لما جاء في قانون الشذركات العامذة رقذم إستناداً :  أوالً  

األسذعار المتضذمن تفاصذيل  1112/ بذين شذركتنا وشذركة الحفذر العراقيذة لعذا  االكمذال عمليات الحفر و

- :وكما مبين في الجداول ادناه ر والنقل للعا  الميكور لعمليات الحف

 -:ار ـــــــاألسع -1

 -:داخل الحقل  نقل اإلجهخةاالسعار المقطوعة لحفر االبار التطويرية بضمنها كلف  -أ 
        

 العمقمعدل  شهر/جهاز بئر المكمن الحقل ت
 (بئر/  متر)

  السعر المقطوع
 (مليون دينار)

 خباز 1
 5113 1311 5616 1 ثالثي

 4113 5111 4691 1 طباشير 
 1611 1111 1699 5 ثالثي قيارة 1
 1194 911 1613 1 ثالثي * حمرين 5
 5421 5111 5612 1 ثالثي با  حسن 4

 

- : التيعطتلغير المبرمجة واالحفر االسعار اليومية لعمليات  -ب 
 

 (دينار مليون ) المبلغ              ــــــتــــالوقـــــــــــــ             

 96ن54     السعراليومي االول                                           

 51ن51                  السعر اليومي الياني   

 19ن19     عر اليومي اليالث           الس   

 4ن19               السعر اليومي الرابع     

- : لـــــــــــالنق  -1

حسال في نشاط الحفر تستحق شركة الحفر العراقية كلفة نقل األجهخة والمخيمات التابعة لها بين الحقول 

والنصال  ادناه الي  يبين مؤشرات التفكي  والنقلالمعادلة التالية باعتماد فترات النقل الميبتة في الجدول 

 بين الحقول

 ( 1693* الحقل  خارجالنقل المخططة للجهاز أيا  *  �Tالسعر اليومي الياني = كلفة نقل الجهاز )

 نوط الجهاز
 (يو )المؤشر بين الحقول 

 مجموط أيا  التفكي  والنقل والنصال أيا  النقل فقط
 6 3 يوبترو / ايديكو 

 19 6 دريل مي 
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ضافة حفر ابار جديدة للمخطط او تبديل االبار المخطط يحق للطرفان تعديل محضر األسعار في حالة إ -5 

 .المعدلة ومحضر األسعار المعدل باخرث حسال متطلبات العمل وبضوء ذل  تعد الخطة  هاحفر

 . 1112/ حفر الجخء المتبقي في عا   لواستكم 1114/ في عا   21/تم حفر جخء من بئر حمرين * 

والمتضمن تفاصيل واالكمال بين شركتنا وشركة الحفر العراقية عمليات االستصالح تم توقيع عقد  :ثانياً 

 -:وكما يلي ( 1الملحق رقم ) 1112/ األسعار السنوية لعمليات االستصالح والنقل لعا  

 السعر اليومي لعمليات االستصالح -1
 مليون دينار / المبلغ                                                                             

 الرابع الثالث الثاني االول

13626 15634 16641 11663 

 

 لــــالنق -1     

 نقل خارج الحقل -أ

لها بين الحقول في نشاط االستصالح حسال تستحق شركة الحفر كلفة نقل األجهخة والمخيمات التابعة 

 .ادناه المعادلة التالية باعتماد فقرات النقل الميبتة في الجدول 

 ( 1693* أيا  النقل المخططة للجهاز خارج الحقل *  �Tالسعر اليومي الياني = كلفة نقل الجهاز )

 نقل داخل الحقل -ب

في نشاط االستصالح حسال  في المواقع داخل الحقل الواحدتستحق شركة الحفر كلفة نقل األجهخة 

 .المعادلة التالية باعتماد فقرات النقل الميبتة في الجدول ادناه 

 ( 163* أيا  النقل المخططة للجهاز خارج الحقل *  �Tالسعر اليومي الياني = كلفة نقل الجهاز )

 الحقول بينجدول مؤشرات التفكيك والنقل والنصب ضمن الحقل الواحد ومؤشرات النقل  -ج

 12 11 ����/ امسكو 
 14 11 ���/ اويل ويل 

 نوط الجهاز
 (يو )المؤشر بين الحقول  (يو ) ضمن الحقل الواحدالمؤشر 
أيا  النقل 
 فقط

يا  التفكي  مجموط أ
 والنقل والنصال

أيا  النقل 
 فقط

مجموط أيا  التفكي  
 والنقل والنصال

 6 3 9 5 يوبترو / ايديكو 
 19 6 11 3 دريل مي 
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حقول الشركة  حسال متطلبات العمل في يحق للطرفان االتفاق واستصالح االبار المطلوب استصالحها -5

لعد  وضوح حالة الحقول واالبار المحفورة فيها وفق األسعار اليومية الميبتة في هيا المحضر المختلفة 

 .جاتها الفنية والمكمنية وضمن التخصيصات المرصدة في الموازنة التشزيلية للشركة واحتيا

 

 :التخصيصات والمبالغ المصروفة -1

لزذذت فقذذد ب المسذذتلخمات الخدميذذة حسذذاب والتذذي تبذوب ضذذمن وازنذذة التشذذزيليةالمالخاصذذة ب -: فعالي ات االستص  الح

كتذاب ب حسذال ماجذاءلعمليات االستصذالح والجذس االبذار دينار  مليون( 11111) المصدقة التخصيصات السنوية

  . 51/3/1112 في 11614/المرقم  الدائرة االقتصادية والمالية / وزارة النفط

حسذال ألستصذالح لعمليذات امليون دينذار ( 4 914)منها مليون دينار ( 4 294)قد تم صرف مبلغ قدره و 

مليذون دينذار عذن ( 131)و هيأة العمليات اليانيذة / من قبل شركة الحفر العراقية  متطلبات اإلنتاج والحاجة الفعلية

 .الجس والتيقيال المنفية من قبل الشركة العربية لجس االبار عمليات 

 .  1112/والمبالغ المسددة لشركة الحفر العراقية لعا   ات عمليات االستصالحالجدول ادناه يبين تخصيصو
 

 
 (تمويل ذاتي ) 1112/لعام الى شركة الحفر العراقية فعالً  المسددةتخصيصات عمليات اإلستصالح والمبالغ 

 

 (مليون دينار  )المبلغ                                                                                             

 

لنشذاط عمليذات  )هيذأة العمليذات اليانيذة  / مذع شذركة الحفذر العراقيذة عقذد الموقذعالمسذتحقاتهم بموجذال وقد بلزت 

 . مليون دينار( 4 914) بلغ وقدرهم 1112/لعا  (  االستصالح

 .هيأة العمليات اليانية / لشركة الحفر العراقية  المسددة والمستحقةبين المبالغ يوالجدول التالي 
 

 

 12 11 14 9 ����/ امسكو 
 14 11 11 2 ���/ اويل ويل 

 البيان
 التخصيصات االصلية 

 المصدقة
(1) 

 المبالغ
 المصروفة

(1) 

 الصرفنسبة 
% 

(2  =4/1) 
 :تمويل ذاتي

 الستصالحاعمليات  -
 عمليات الجس -

 
111 11 
111 1 

 
914 4 
131 

 
41  
13  

 41 4 294 11 111 المجموع
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 ر العراقيةلشركة الحفوالمستحقة فعالً المسددة المبالغ 
 (مليون دينار )المبلغ 

 

 المبالغ المسددة البيان
(1) 

 المبالغ المستحقة
(1) 

 المبالغ المتبقية
(1)(=1-1) 

 عمليات االستصالح
 1113/ عا  
 1119 /عا  
 1119/ عا  
 1112/ عا  

 
 -
 -
631 1 
211 51 

 
919 6 
969 13 
451 11 
611 3 

 
919 6 
969 13 
421 11 

(262 19) 

 9 112 41 222 14 221 لكلي المجموع ا

 

 

- :انجازات عمليات الحفر واالستصالح -1

  :رعمليات الحف -أ

x  احدهما طباشيرية واألخرث ثالثية نفي حفرهما بالكامل حفر بئرين في حقل خباز. 

x  في حقل القيارة تعويضية عن االبار التي تعرضت للتخريال واحترقت وتم معالجتهذا حفر ثالثة ابار ثالثية

 .رة عليها وغلقها وتسميتها والسيط

x  وتوقذف العمذل  1114/ التي بوشذر بحفرهذا فذي عذا   21 –استكمال حفر الجخء المتبقي من البئر حمرين

وانما جذاء اسذتناداً  1112/ بسبال تدهور الوضع األمني ـنياـ علماً ان استكمال حفرها لم يكن مدرج عا  

العمليات النفطية في حقذل عجيذل وحمذرين وبعذد تذأمين  فالى توجيهات السيد الوزير المحتر  حول استئنا

هيئة العمليات اليانية للعمل علذى تأهيذل / الحماية الالزمة للحقلين وكيل  التنسيق مع شركة الحفر العراقية 

وقذد حصذلت موافقذة السذيد وكيذل الذوزارة لشذؤون  21 –جهذاز الحفذر المنصذوب فذي موقذع البئذر حمذرين 

 19/4/1112لمباشرة باستكمال حفرها في هيا العا  وبوشر بعمليات الحفر في االستخراج المحتر  على ا

 بعد توفير كافة متطلبات الحفر 

x  جذاء اسذتناداً الذى وانمذا  1112/لذم يكذن مذدرج حفرهذا فذي خطذة عذا   بذا  حسذنحفر بئر ثالثية فذي حقذل

ة تقييم المكمن بعذد إعذادة النفط المحتر  بضرورة حفر ابار في حقل با  حسن العادوزير توجيهات السيد 

فذي حقذل بذا  حسذن ( GZ , BW)الحقل الى سيطرة الشركة وتم تهيئة متطلبات حفر الموقعين الجاهخين 

وبوشر بنقل  15/11/1112احد البئرين في حفر اكمال  وتم 1116/ والليان ادرج حفرهما في خطة عا  

 .ة جهاز الحفر الى الموقع الياني تمهيداً لحفر البئر الياني

x   1112/ وادناه المؤشرات الخاصة بعمليات الحفر المنجخة خالل عا . 
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 نسبة التنفيذ المنفذ المخطط التفاصيل
% 

 162 16619 6696 شهر/ جهاز 

 111 2 196 9 211 امتار محفورة

 151 9633 3 عدد االبار
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

  : عمليات استصالح االبار - ب

لشركتنا وانما جرت استصالح عدد من ضمن الموازنة التشزيلية  1112/ لالستصالح في عا  التوجد خطة  

لمعالجة مشاكل  1112/ االبار المشار اليها في ادناه بناءاً على متطلبات الحاجة األمنية التي ظهرت خالل عا  

البار التي توقف اإلنتاج او توقف استزالل البئر لتحقيق أهدافه او لتأمين سالمة بعض افنية او مكمنية أدت الى 

 .تعرضت الى التفجير بفعل االعمال اإلرهابية وادناه اهم إنجازات عمليات االستصالح 

x  1119/ التي بوشر بحفرها في عا   511 –عمليات استصالح البئر كركوـ استكمال . 

x  ج العمل ومعالجة مشاكل فنية وتم اعادتها لإلنتابناءاً على متطلبات  19 –انجاز استصالح البئر خباز. 

x  بعد اكمال السذيطرة واطفذاء الحرائذق فيهذا اثذر تعرضذها ( 29و  41و  25)انجاز استصالح االبار عجيل

للعمل التخريبذي حيذث كذان مذن الضذرورة استصذالحها بسذبال التضذرر الكبيذر الحاصذل فذي معذدات راس 

ميذذع المذذواد البئذذر والبطانذذات ممذذا اسذذتدعت الحاجذذة الذذى تبذذديل معذذدات رأس البئذذر بالكامذذل بعذذد تذذوفير ج

 .صالحها واعادتها لإلنتاج والمعدات والمستلخمات المطلوبة الست

x   1112/ ادناه المؤشرات الخاصة بعمليات االستصالح المنجخة خالل عا . 

 نسبة التنفيذ المنفذ المخطط التفاصيل
% 

 96 3612 9693 شهر/ جهاز 

 61 461 4699 عدد االبار
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 كلفة انتاج ونقل النفط الخام والغـــــــاز إحتساب  - رابعاً  

 -: إحتساب كلفة البرميل لغرض تحديد السعر -1

 حسال ما جاء في قرار لجنة الشؤون( هامش الربج% 11+  ةالكلف)تم احتساب سعر برميل النفط الخا   باعتماد 

                           كتذذذذذاب والمبلذذذذذغ الينذذذذذا بموجذذذذذال 16/9/1112فذذذذذي  341/ل . اإلقتصذذذذذادية بموجذذذذذال الكتذذذذذاب المذذذذذرقم  س 

كلفذة  احتسذاب وبهدف توخي الدقة فذي . 1/9/1112في  1533المرقم  الدائرة االقتصادية والمالية/ وزارة النفط

صذافي الكلذف التشذزيلية التذي تحملتهذا  إلذىل فقد تم تنخيل الكلف المستردة مذن النفقذات التشذزيلية للوصذول يالبرم

 :ادناه شركتنا وكما مبين 
 

 (الف دينــــــــار) (دينــــــــارالف )  التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ت

 419 111 191  إجمالي النفقات التشزيلية  - 1

 يطرح منها الكلف المستردة  

 تأهيل ناد  نفط الشمال الرياضي -

 

 -

 

  1911 تبرعات للزير - 

  1 261 419 اً كلفة الزاز المستخد  ذاتي - 

  44 534 191 (الحر والحامضي) مبيعات الزاز  كلفة - 

  1 241 143 كلفة ايراد الماء والكهرباء - 

  116 234 كلفة الماء والكهرباء للسنوات السابقة - 



 

(46-35) 

  1 911 942 كلفة ايراد النشاط الخدمي - 

  914 111   (فوائض وكازولين)كلفة التشزيل للزير  - 

  5 152 929 الموجودات المصنعة داخليا كلفة - 

 33 495 135  مجموط الكلف المستردة- 1

 531 942 119  (1-1) صافي النفقات التشزيلية- 5

  24 994 961 (برميل) 1112 / عدد البراميل المنتجة خالل عا - 4

 41596153  (برميل/ دينار ( )5/4)كلفة إنتاج البرميل الواحد - 3

 2196149  (برميل/ دينار )( من كلفة انتاج البرميل%  11)ج هامش الرب- 9

 46956421   (برميل/ دينار ) (9+  3) سعر البرميل - 9

 
 

 

- : احتساب كلفة مقمق الغاز المجهز الى شركة غاز الشمال لغرض تحديد السعر  -1

ؤون التصذفية المتضذمنة اعتمذاد في موافقذة السذيد وكيذل الذوزارة لشذ لما جاء استناداً تم احتساب سعر مقمق الزاز 

( هذامش الذربج % 11+الكلفذة )النسبة من هامش الربج المطبقة للنفط الخا  الغراض احتساب سذعر الزذاز نفس 

 14/9/1115فذي  4/4/5412/الذدائرة االقتصذادية والماليذة المذرقم أ   / الذنفط المبلغ الينا بموجذال كتذاب وزارة

 -:وكما يلي 
 

 (الف دينــــــــار)  ــــــــــــــــــــــــــــــلالتفاصيــــــــــــ ت

 44 534 191 كلفة انتاج الزاز 1

 114 991 (مقمق) 1112/كمية االنتاج من الزاز المصاحال والحلو  خالل عا   1

 529 255 (مقمق/ دينار ( )1/1)كلفة إنتاج المقمق الواحد  5

 52 925 (مقمق/ ينار د)( من كلفة انتاج المقمق%  11)هامش الربج  4

 413 319 (مقمق/ دينار ) (4+  5) سعر المقمق  3

 

 -:الكلفة حسب برنامج  1112 / إحتساب كلفة انتاج ونقل برميل النفط الخام ومقمق الغاز لعام  -1
 

 :أسلوب اإلحتساب -أ 
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لينذا فذي كتذاب شذركة التوجيهذات الذواردة ا الكلفة البرميل الواحد من النفط الخا  ومقمق الزاز حس احتسابتم 

 :وباعتماد األسس التالية في اإلحتساب 11/4/1624 في 115/91/النفط الوطنية المرقم ر

                            . للزذذذاز %(  11)للذذذنفط الخذذذا  و %(  22)توزيذذذع الكلذذذف المشذذذتركة إلنتذذذاج الذذذنفط الخذذذا  والزذذذاز بنسذذذبة :  أوالً 

                       بجنتذذذاجطبيعذذذة الفعاليذذذة المرتبطذذذة وحسذذذال  %( 111) ج بنسذذذبةأمذذذا بقيذذذة المصذذذاريف فيتحملهذذذا كذذذل منتذذذو

 . الزاز وأالنفط الخا  

 . من حقول شركتناإحتساب إجمالي الكميات المنتجة من النفط الخا  :  ثانياً 

 

 

 

 

 

 

 

 : 11/11/1112ولغاية  1/1للفترة من  الفعلية الكلف التشغيلية - ب  
 . 51/11/1112ولزاية  1/1إلنتاج ونقل النفط الخا  والزاز للفترة من الفعلية كلف التشزيلية أدناه جدول بال   
 

 (الف دينار)المبالغ                                                                                                                       

    

 

 1112/ عام 1112/ عام ـــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــــ

 526 119 145 415 111 934 (بعد استبعاد كلف الزاز المستخد  ذاتياً )الكلفة الكلية 

 -: النفط الخام -أ

 كلفة اإلنتاج

 

412 392 519 

 

913 939 514 

 كلفة النقل

 .النفط الخا  المصدر  -

 . (ة كهرباء القدسالمصافي ومحط)ـ النفط المجهخ لالستهالـ المحلي 

 

196 629 1 

963 511 51 

 

335 441 19 

192 113 13 

 41 339 911 51 169 694 مجموع كلف نقل النفط الخــــــــــام

 549 514 549 532 299 521 مجموع كلفة انتاج ونقل النفط الخام

 :الغـــــــــــــــــاز -ب 

 53 162 593 52 322 119    ـ كلفة اإلنتاج

 9 914 311 3 999 133                                               فة نقل الغاز كل ـ

 41 211 269 44 534 191 مجموع كلفة إنتاج ونقل الغاز

 129 112 141 411 111 224 صافي الكلفة التشغيلية المعتمدة في اإلحتساب للنفط الخام والغاز
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 -: ةاحدة من النفط الخام والغاز حسب المصاريف الفعليكلفة إنتاج ونقل الوحدة الوـ  ج 
 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 الدينـــــــــــاربالمبالــــغ 

 1112/ عام 1112/ عام

 كلفة الوحدة الواحدة حسب الكميات الفعلية -
 برميل/ النفط الخام  -1

 كلفة اإلنتاج
 كلفة النقــل

 
 

52316161 
5216629 

 
 

31236942 
9196154 

 22914221 41114122  الخام مجموع كلفة إنتاج ونقل برميل النفط
 مقمق/الغاز -1

 كلفة اإلنتاج
  كلفة النقـــل

 
343 559 
122 31 

 
911 511 
911 91 

 191 111 122 211 مجموع كلف إنتاج ونقل الغاز

 

 

 

 :ة للدولةموازنة العامة الموحداالقتصادية للمؤشرات ال -4

اجراء المقارنات  باإلمكانليا ن  1/9/1662اعتبارا من  1669لسنة ( 11)بالنظر لشمول شركتنا بالقانون رقم و
وادنذذاه جذذدول بالمؤشذذرات ونسذذبة ( المؤشذذرات الماليذذة واالقتصذذادية)مذذابين مؤشذذرات الموازنذذة الموحذذدة للدولذذة 

- : 1119/مقارنة مع عا  1112/التطور لعا 
  

 1112و  1112شرات الموازنة الموحدة للدولة لعامي مقارنة مؤ
 

 1112 1112 البيانات
نسبة 

التطور 
% 

 المالحظـــــــــــــــــــات

 3 493 115 422 941 (مليون دينار)قيمة االنتاج  -1

احتسذذاب قيمذذة االنتذذاج باعتمذذاد االسذذعار الفعليذذة      
الحاصذذل فذذي قيمذذذة  االرتفذذاطوان  1112/لعذذا  

 1119/مقارنذذذة مذذع عذذذا   1112/عذذا  اإلنتذذاج ل
الذنفط والزذاز المنتجذة  كميذات ارتفذاطيعخث الذى 
                االنخفذذذذاضمذذذذن رغم بذذذذال 1112/ عذذذذا  خذذذذالل 

فذذي السذذعر الفعلذذي للبرميذذل ومقمذذق الزذذاز المنذذتج 
 لنفس السنة

 169 432 191 491 522 (مليون دينار)االيرادات  -1

السذعار الفعليذة احتساب قيمة االيرادات باعتماد ا
اط في اإليرادات مقارنذة وان االرتف 1112/لعا  

يعخث الى ارتفذاط كميذات الذنفط  1119/مع عا  
الزذاز المجهذخ الذى  الخا  المجهذخة محليذاً وكذيل 

فذي سذعر  انخفذاض مذن رغذم شركة غاز الشمال
برميذذل الذذنفط الخذذا  وكذذيل  المقمذذق الواحذذد مذذن 

 الزاز المنتج من حقول شركتنا
 1112/الحاصذذل فذذي الذذربج لعذذا   االنخفذذاضان  (164) 94 346 94 199 (مليون دينار) المتحقق/الربج -1
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انخفذذذاض يعذذخث الذذى  1119/مقارنذذة مذذع عذذا  
السذذعر الفعلذذي لبرميذذل الذذنفط الخذذا  كذذيل  مقمذذق 

  الزاز المنتج من حقول شركتنا 

القيمة المضافة بسعر كلفة  -1

 (مليون دينار)عناصر االنتاج 
323 591 111 539 465 

 1112/القيمذذة المضذذذافة لعذذذا  االرتفذذاط فذذذي ان 
كميذذذة الذذذنفط الخذذذا  المنتجذذذة  ارتفذذذاطيعذذخث الذذذى 
 والمجهخة

 :كلفة االنتاج والنقل المتحققة -5

 (دينار)النفط الخا   - أ

 (دينار)الزاز  - ب

 

41556192 

255 529 

 

5892.782 

551 561 

 

(12) 

(163) 

برميذل الذنفط الخذا   انتذاجفي كلفذة االنخفاض ان 
كلذذف انتذذاج المقمذذق الواحذذد مذذن  و 1112/ لعذذا  

للذنفط الكميذات المنتجذة  ارتفذاطالزاز يعذخث الذى 
مذذذن رغذذذم ارتفذذذاط فذذذي التكذذذاليف الخذذذا  والزذذذاز 

 التشزيلية
معـــدل عدد العاملين  -9

 (المشزول العدد )
انخفاض في نسبة العاملين تعود الذى عذد  وجذود  (164) 11 159 11 691

 الدائم تعيينات على المالـ

كميذذات الذذنفط الخذذا  المصذذدرة  -9

 (9962) 11 451 3 115 .( الف برميل)

فذذي كميذذات الذذنفط الخذذا  المصذذدرة       انخفذذاضان 
الكميذذذذات  انخفذذذذاضيعذذذذود الذذذذى  1112/لعذذذذا  

باتجذذاه ضذذ  سذذارالو محطذذة المضذذخة مذذن خذذالل 
 ميناء جيهان التركي عبر منظومة انابيال االقليم
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 وتقديرنا الفرصة للتعبري عن شكرنا ويف اخلتام نغتنم هذه
                                               للدعم الالحمدود واملستمر الذي تالقيه شركتنا
 املزيد من املسؤولني يف وزارة النفط جمددين العهد لبذل

                                       من العطاء واجلهود االستثنائية املتواصلة لزيادة 
 االنتاج كمًا ونوعًا خدمة لعراقنا احلبيب

 ومن اهلل التوفيق

ABD  /0  / 0 - 8102 – لسنةالسنوي لإلدارة التقرير 

 فريد جادر صادق الجادر
 وكالةعام المدير ال

 رئيس مجلس االدارة


