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 المستخلص
وكيطينة تسسنيم ا حسن  ، صناعة الننط  استعرض البحث واقع تكاليف المسح واالستكشاف في

ممننا ت  نن  معالحننة محاسننبية  اصننة ، م موسننةغيننر  اليفتكننواالفننا م من ننا النني تكنناليف م موسننة 
الك يننة والثالثننة يسننة التك طننة ثنن ث  را ننا محاسننبية االولنني ال ريسننة االيرا يننة والثانيننة  روهنننا  

  ريسة المح و ات الناححة.
وبينت ال راسة تأثير كل  ريسة من ال را ا الث ث والنظام المحاسبي الموح  الم با من قبل 

ع ماً ان  ريسة المح و ات ، والمسارنة بين ما )شركة عامة( في السوا م المالية شمالشركة نط  ال
وبمننا ان العننرات يمت نن  اكبننر االحتيا يننات  ،الناححننة يننتم ت بيس ننا مننن قبننل شننركات النننط  العالميننة

 ريسنة محاسنبية واحن م لمعالحنة مما ت    ضرورم توحين  كافة االنش ة بسوم يالعالمية و النط ية
   .يف المسح واالستكشاف المكانية قياس وتسييم ا اء الشركةتكال

 
 قدمة م

وتعد ، خاص تفرضه طبيعة هذه الصناعة نظام محاسبيصناعة النفط الى تحتاج 
ويكون لكل مرحلة  ،صناعة النفط من الصناعات التي يمر انتاجها بمراحل مختلفة

لحفر اوالمرحلة الثانية  ،فواالستكشا مسحال فالمرحلة االولى، تكاليفها الخاصة بها
واولى االنشطة  ،الرابعة مرحلة التكرير والمرحلة ،الثالثة مرحلة االنتاجو ،والتطوير

تضمن تكلفة الحصول على عقود االمتياز الذي ي ،نشاط المسح واالستكشاف
والتكاليف المتعلقة باالجهزة والمعدات والتسهيالت وتكلفة المواد و الصيانة واجور 

ن اعمال البحث عن إ .االستكشافية باروالفنيين المتخصصين وتكلفة تنفيذ اآلالعمال 
فوق تكلفتها وقد ال ايرادات تضخمة قد يكون لها  تكاليفحتاج الى تالنفط واستكشافه 

ال تؤدي الى نتائج اقتصادية مجدية  قد ،اذ تحمل في طياتها مخاطرة عالية، يكون

                                                 
الستكشااف البحث مستل من اطروحة الماجستير الموسومة "طرائق المعالجة المحاسبية لتكاليف المسح وا( *)

وتأثيرها في القوائم المالية لصناعة النفط بالتطبيق على شركة نفط الشمال )شركة عاماة("   كلياة االرار  
 واالقتصار  جامعة الموصل.
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ن طول الفترة أكما ، او بالعكس كاملة تكشافالمسح واالستمكن من استرداد تكاليف 
لعدة سنوات يجعل من الصعب  الزمنية بين مرحلة االستكشاف ومرحلة االنتاج فعليا  

النفط الذي يتم  ايرادو االستكشاف و مسحو ارتباط بين تكاليف الأايجاد عالقة سببية 
 ولتكاليفها مما يجعل صناعة النفط بحاجة الى معالجة محاسبية خاصة ، استخراجه

تمثل التكلفة  تكاليف المسح واالستكشافللمعالجة المحاسبية ل قائهناك ثالث طر
ق تؤدي ائااليرادية والتكلفة الكلية والمجهودات الناجحة وكل طريقة من هذه الطر

النفط و اختالف تكلفة النفاد لكل برميل من  باراختالف التكلفة الرأسمالية آلالى 
 االعمال والمركز المالي للشركة . النفط و تحديد نتائج

 
   مشكلة البحث

التي تشمل عددة مكدامن  لبحثواالستكشاف ضمن منطقة ا مسحن ارتفاع تكاليف الإ
فاشدلة  آبار ومنها ،ناجح يمكن استخراج النفط بكميات تجاريةما هو منها  ،آبارو عدة 

ة االستكشدداف طددول الفتددرة الزمنيددة بددين مرحلدد فضددال  عددن، اليددتم العثددور علددى الددنفط
والحاجدة الدى اجهدزة  ر نقاش فدي كيفيدة معالجدة هدذه التكداليفيثأقد و ،ومرحلة االنتاج

والمشددكلة تكمددن فددي اختيددار طريقددة افضددل ، خاصددة تفرضددها طبيعددة هددذه الصددناعة
وأثرهددا فددي ندداتج النشدداط واالستكشدداف ضددمن القددوائم الماليددة  مسددحالظهددار تكدداليف ال
ريقة التي تستخدم حاليداُ مدن قبدل شدركة نفدط الشدمال فدي ن الطأعلماُ  ،والمركز المالي

معالجددة تكدداليف المسددح واالستكشدداف تددؤدي الددى تقليددل ندداتج النشدداط ممددا يددؤثر علددى 
المددؤثرة علددى عددر  حددد البنددود المهمددة وأن هددذه التكدداليف تشددكل أل ،المركددز المددالي
 . القوائم المالية

 
 أهمية البحث 

 تي اهمية البحث من :تأ
ضددخمة  تكدداليفواالستكشدداف ومددايتميز بدده مددن حاجددة الددى  مسددحط النشددا ظهددارا .4

، وارتفاع عنصدر المخداطرة فيده وطدول الفتدرة الزمنيدة بدين تحقدق االيدراد والتكلفدة
 .والتكاليفمما يحتاج الى معالجة محاسبية خاصة للمقابلة بين االيرادات 

ف صدناعة الددنفط ليفيمدا يتعلدق بتكدا السدديما  قلدة الدراسدات المرتبطدة بهدذه الصدناعة  .2
 وتكريره.

ح واالستكشدداف علددى القددوائم مسددق المعالجددة المحاسددبية لتكدداليف الائددثددر طرأبيددان   .3
المالية والتي يدتم اتباعهدا مدن قبدل شدركات الدنفط العالميدة مقارندة مدف مدا طبدق فدي 

 العراقية.شركات النفط 
 
 
 
 

   هدف البحث
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 ن اهم اهداف البحث هي :إ
 .االستكشاف والتكاليف المرتبطة بهاطبيعة تكاليف المسح وتوضيح  .4
 .واالستكشاف  مسحال نشاطل المالئمة المحاسبيةاالجراءات ابراز   .2
 واالستكشاف. مسحاليف الاظهار الطرائق المحاسبية المختلفة في معالجة تك .3

 
 فرضية البحث

 يقوم البحث على فرضية مفادها:
واالستكشداف علدى القدوائم  اظهار اثر الطرائدق المختلفدة فدي معالجدة تكداليف المسدح) 

 (.  المالية مؤشراُ على اعتماد الطريقة المناسبة من بين هذه الطرائق
 

 منهجية البحث
 اتخذت الدراسة جانبين :

نظددري يددتم االعتمدداد علددى المددنهج الوصددفي مددن خددالل مراجعددة المصددادر  :ولألا
 . االنترنت ةشبكالرسائل الجامعية و الحديثة من الكتب والمجالت و

المعالجددة المحاسدددبية  قائددتطبيقددي مددن خددالل المددنهج التحليلددي بدراسددة طر :لثددانيا
 .المختلفة والطريقة التي تتبعها الشركة عينة البحث 

 
 همية البحثأ

مدورد  ندهال ،تاتي اهمية البحث من الددور الدذي يلعبده الدنفط فدي االقتصداد العراقدي
واالستكشاف ومايتميز به مدن  مسحابراز نشاط الو، مهم للبناء االقتصادي للبلد النفطي

حاجة الى رؤوس اموال ضخمة وارتفاع عنصر المخاطرة فيده وطدول الفتدرة الزمنيدة 
علددى لهددذه التكدداليف بيددان اثددر طددرق المعالجددة المحاسددبية ، بددين تحقددق االيددراد والتكلفددة

مدف مدا القوائم المالية و الطريقة التي يتم اتباعها من قبل شركات النفط العالمية مقارندة 
الدراسددات  قلددة تظهددر اهميددة البحددث ايضددا  مددنو، العراقيددةمطبددق فددي شددركات الددنفط 
 .المرتبطة بهذه الصناعة

 
 البحث  خطة
 جانبين: تضمنتو

تكدداليف المسددح واالستكشدداف والثدداني  طبيعددة االولتندداول مبحثددين نظددري الجانددب ال
 .المعالجة المحاسبية طرائق 
ق المعالجددة المحاسددبية لتكدداليف المسددح ائددطر تندداول أثددر اخددتالف تطبيقدديالجانددب ال

والنظددام المحاسددبيي الموحددد عينددة البحددث علددى نتددائج االعمددال والمركددز واالستكشدداف 
 .المالي للشركة 
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 الجانب النظري
 تكاليف المسح واالستكشاف والمعالجة المحاسبية لها طبيعة -أوالا 

نشدطة ومراحدل النشداط ان صناعة النفط عبارة عن مجموعة كبيرة ومعقددة مدن اال
وكل نشاط مدن هدذه االنشدطة ينقسدم ، تنقسم الى عده انشطة ،الرئيسة في صناعة النفط

فضدال   ،الى عددة عمليدات منفصدلة ذات صدفات خاصدة بهدا تحتداج الدى اجهدزة خاصدة
 .العديد من الفنيين والعمال المتخصصين  عن

والتددي تتضددمن  ولددى االنشددطة فددي صددناعة الددنفط نشدداط المسددح واالستكشددافأوان 
تكدداليف التشددايل المتعلقددة بدداالجهزة والتسددهيالت المسدداندة واندددثارها وتكدداليف أنشددطة 

 Financial Accounting Standords Board) االستكشدافات االخدرو وتتمثدل بداآلتي

(FASB) 1977,Para.No.17)   
 

 تكددداليف الدراسدددات الطوبارافيدددة والجيولوجيدددة والجيوفيزيائيدددة، وحقدددوق الددددخول .4
طداقم الجيولدوجيين والجيوفيزيدائيين ورواتدبهم،  كلفةللمنطقة لمواصلة الدراسات، و

يطلددق  -فددي بعدد  االحيددان -االخددرو لمواصددلة هددذه الدراسددات، وجميعهددا  كلفددةو
 . G and Gعليها بالتكاليف الجيولوجية والجيوفيزيائية 

يجار المتدأخر، التكاليف المحملة على المناطق غير المطورة والمحتفظ بها، مثل اال .2
وصدديانة سددجالت االر  ، والتكدداليف القانونيددة، وضددرائب القيمددة علددى المنطقددة

 وعقد االيجار 

 .   الجافة بارالتجريبية واعانات اآل باراعانات اآل .3

 استكشافية واالجهزة المستخدمة في الحفر . آبارتكاليف حفر  .1

 تكشافي .الطبقي( نوع االس)االختبار الستراتيارافي  آبارتكاليف حفر  .1
 

يتم تقسيم تكاليف المسح واالستكشاف الى مجموعات رئيسدة يمكدن تقسديمها فرعيدا 
 الى مجموعة من عناصر التكاليف وعلى النحو اآلتي:

ويدددتم تقسددديمها حسدددب نوعيدددة : ة عناصييير التكلفيييةنوعيييي التكييياليف حسيييب تقسييييم. 1
يمكن اسدتنتاج و، يمكن اعادة  التقسيم وفقا لتقسيمات أخرو، العناصر ذاتها كأساس
 : (11 ،4884، )عبد الله ةالتيالمجموعات الرئيسة ا

سبق عملية المسوحات عدن الدنفط للحصدول ت ،تكاليف الحصول على عقود االمتياز .4
علددى تددراخيص االستكشدداف المبدددئي مددن قبددل حكومددة البلددد المعنددي ولمدددة معينددة 

ورسدوم عقدد ومصروفات قضائية ، وذلك مقابل رسم معين ،يحددها اتفاق الطرفين
ايجار المنطقة وااليجار نفسه بعد القيام بعملية االستطالع المبدئي في منطقة معيندة 
بحيددث يمكددن تحديددد االجددزاء الواجددب االحتفدداظ بهددا وعدددم التنددازل عنهددا الحتمددال 

 وجود النفط فيها .
ضدددمن الموجدددودات عندددد اقتنائهدددا وهدددو  دوتعددد ،تكلفدددة اآلت ومعددددات االستكشددداف .2

االستكشداف االخدرو، ومدن هدذه اآلآلت والمعددات االت المسدح  فةكلمايميزها عن 
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الجيولوجي والجيوفيزيائي وسيارات النقل والمعامل والمختبدرات الخاصدة بمرحلدة 
 .االستكشاف

التكدداليف الجاريددة والتددي يتحقددق صددرفها بتنفيددذ االعمددال، وتدددفف هددذه المصددروفات  .3
انة كقطددف الايددار والزيددوت كددأجور للعمددال ونفقددات المددواد لتشددايل االالت والصددي

ومصاريف الخددمات ومصداريف جاريدة ثابتدة سدنوياُ مثدل التدأمين وحصدة الموقدف 
 ( .18 ،4888 من النفقات االدارية )أحمد،

 آبدداروجددود الددنفط فعددال األبعددد حفددر بئددر أو  قال يتحقدد ،االختبددار آبددارتكلفددة تنفيددذ  .1
عمليدة تقيديم هدذا  ألدنفط وتبددوهنا فقط يتحقق اكتشاف ا، االختبار وتدفق النفط الخام
األسددلوب ، وهندداك أسددلوبان للحفددر تختددار الشددركة بينهمددا، االكتشدداف والحكددم عليدده

طة فريق المسح واالستكشداف التدابف للشدركة صداحبة اهو أن يتم الحفر بوس :األول
واألسلوب الثداني هدو أن تتعاقدد وفدق نظدام المقاولدة مدف إحددو الشدركات ، االمتياز

ومن الناحية المحاسدبية فدأن حسداب تكلفدة تنفيدذ ، جراء الحفر فقطالمتخصصة في أ
 ،أمدر سدهال نسدبيا   داالختبار عن طريق المقاولة مف الشركات المتخصصة  يعد آبار

فقدد يلدزم ان يضداف اليهدا تكداليف االشدراف  ،أذ تتحدد القيمة عادة في عقد المقاولة
ملهدددا الشدددركة فدددي هدددذا التدددي تتح كافدددةواالعبددداء االخدددرو ، القاولدددة علدددى تنفيدددذ
واالعبدداء القانونيددة الخاصددة ، مثددل تكدداليف النشددر واالعددالن والترسددية ،الخصددوص

أما أذا كدان الحفدر سديتم عدن طريدق فريدق ، باجراء عملية التعاقد الخاصة بالمقاولة
فدأن حسداب التكلفدة فدي ، طة المعددات الخاصدة بهدااالحفر الخداص بالشدركة و بوسد
 .(4881،1، 4)زايد الناحية المحاسبية  هذه الحالة يكون أصعب من

وبعد ذلك يمكن حساب تكلفة نشاط المسدح واالستكشداف مقسدمة بحسدب التقسديمات 
 الرئيسة والفرعية .

 
ويمكدددن تقسددديم تكددداليف المسدددح : ميييل التكلفييية ب االسيييتفاد تقسييييم التكييياليف حسييي. 0

، دمدة المحصدلةهذا النوع حسب االسدتفادة المسدتقبلية واسدتمرار الخ وفقواالستكشاف 
 (4888،71وتقسم الى : )احمد،

النفقددات الملموسددة: وهددي النفقددات التددي تنفددق للحصددول علددى الموجددودات كدداالالت  .أ
والمعددددات أو الدددورش، وتكدددون هدددذه الموجدددودات ملكدددا للشدددركة المنفدددذة وقابلدددة 
لالسددتخدام مددرة ثانيددة فددي حقددول ومندداطق أخددرو، وتشددمل مصددروفات الصدديانة 

المسدداعدة فددي تشددايل الموجددودات والمحافظددة عليهددا وقابلددة والخدددمات الرئيسددة و
ويشددمل ايضددا  أنابيددب الحفددر ، للنقددل، ويكددون لهددا قيمددة بيعيددة واسددتفادة مسددتقبلية

ومعددات رأس البئدر والقاعددة المعدنيدة المسدتخدمة فدي الحفدر فدي اليابسدة والقاعددة 
لحفدر التجريبدي مدا يسدتخدم فدي اعمدال اوالعائمة المستخدمة في المناطق المامورة 

 واالثاث المستخدم في المكاتب . كافةوالمعدات 
النفقات غير الملموسة: وهي النفقات التي تصرف عن قيمة الموجودات والخددمات  .ب

وال يمكدن لشدركة ان تسدتفيد ، ة العقددمددالتي تنحصر منفعتها وفائدة استخدامها في 
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ولديس لهدا  ،مدل أخدرومنها في عمليات الحقة فهي غيدر قابلدة للنقدل الدى منداطق ع
وتشدمل ، أي اليوجدد لهدا فائددة مسدتقبلية ،قيمة بيعيدة يمكدن ان تسدتفيد منهدا الشدركة

قيمددة ايجددار المعدددات واالالت واندددثار االالت والمعدددات وقيمددة الوقددود والزيددوت 
وقيمة مواد الحفر كسائل الطفل والمواد الكيمياويدة وتكداليف االستشدارات وتكداليف 

الماليدة واالداريدة التدي تحملهدا الموقدف وكافدة أجدور العمدال  الفحص والمصدروفات
 .  والرواتب المدفوعة

 
النفقدددات الملموسدددة تكددداليف رأسدددمالية تخدددص  عدددد ويتضدددح مدددن هدددذا التقسددديم أن

 دأي يمكدن نقلهدا إلدى أمداكن أخدرو إذ نفد، موجودات ثابتة يحتسب عليها اندثار سدنوي
ن هددذه الموجددودات إمنطقددة غيددر منتجددة فددكانددت ال وأ ،الددنفط مددن أحددد الحقددول المنتجددة

أمدا النفقدات ، يمكن استخدامها مرة أخرو فيتم اندثار على عدد سدنوات االسدتفادة منهدا
غيددر الملموسددة عنددد رسددملتها تسددتنفذ تكلفتهددا الرأسددمالية علددى اسدداس عدددد الوحدددات 

امدا ، خسدائر رأسدمالية دن المنطقة غير منتجدة تعدأالمنتجة الن هذه النفقات لو اكتشف 
ال يمكن نقلهدا الدى منطقدة أو بئدر آخدر، فجميدف والموجودات والمعدات التي استخدمت 

المنتجة واآلالت والمعددات المسدتخدمة  بارهذه التكاليف باالضافة الى تكاليف تنمية اآل
  .  ضمن الموجودات الثابتة دفي انتاج النفط تع

 
ا    واالستكشافلتكاليف المسح  المعالجة المحاسبية طرائق - ثانيا

تتطلب انفاق مبالغ مالية ضدخمة للعثدور علدى الدنفط المسح واالستكشاف أن انشطة 
وأتساع الفترة الزمنية بين تحقق االيراد وانفاق مجموعدة مدن التكداليف قبدل التأكدد مدن 

وضددخامة حجددم االسددتثمارات ودرجددة الخطددر المحيطددة ، وجددود االحتياطيددات وكميتهددا
 باآلتي : لتكاليف المسح واالستكشاف صائص المحاسبيةوتتمثل الخ، باالستثمارات

خاصددية عدددم التأكددد مددن المميددزات الرئيسددة للمقابلددة  دتعدد عدددم التأكددد والمخدداطرة: .4
ومجدداالت اآلنشددطة مددن مسددح واستكشدداف وحفددر ، المحاسددبية فددي صددناعة الددنفط

 وتقدير االحتياطيات ونوعية النفط المنتج.
المخدداطرة بانفداق مبددالغ كبيدرة وقددد تكددون ن مرحلدة المسددح واالستكشداف تتضددمن إ

أي قدد تنفدق االمدوال وتبدذل الجهدود ، أنشطة االستثمارات غير مضمونة بوجدود الدنفط
استكشدافات فاشدلة، فعامدل عددم  مسدحمنداطق ال دتع من ثمو، وال يتم العثور على النفط

مقابلدة وبالتدالي عددم تحقدق ال ،التأكد من وجود النفط يعني عدم ضدمان وجدود ايدرادات
ويجددب ايجدداد الحلددول لمعالجددة التكدداليف  المحاسددبية بمقابلددة االيددرادات مددف التكدداليف،
كمدددا يشدددمل عددددم التأكدددد ، (12، 4888حمدددد ،أالمتحققدددة مدددن االستكشدددافات الفاشدددلة )

وظروف المنداطق التدي تدتم فيهدا هدذه العمليدات وقدد تمدر  ها،االعماق التي تطلب حفر
ضدخمة مدف جهدود مضدنية ثدم تنتهدي هدذه المرحلدة فدي فترة طويلة تنفق خاللهدا مبدالغ 

وال يمكدن التأكدد مدن وجدود ، أو قدد يدتم اكتشداف الدنفط فعدال  ، جافدة آبدارالفشل بوجدود 
يمكددن التأكددد مددن وجددود الددنفط  حتددى بعددد ذلددك ال الستكشددافيةا بددارالددنفط اال بحفددر اآل

 .بكميات تجارية اال بعد استخراجه فعال  
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بحاجته الدى رؤوس نشاط المسح واالستكشاف تميز وي ثمرة:ضخامة االموال المست. 2
وارتباطها بخاصية عدم التأكد من امكانية استرداد كافة اموال ضخمة في المراحل 

اذ يدؤثران فدي القيداس والمقابلدة المحاسدبية فدي ضدوء نتدائج عمليدات ، هذه االمدوال
 المسح واالستكشاف لألنشطة التي تضمها صناعة النفط .

 
مددف عدددم وجددود عالقددة بددين ايددرادات المنددتج وتكدداليف  كدداليفة حجددم التان ضددخام
المكانيددة اسددترداد االمددوال  ديتطلددب تضددخيم معدددالت االندددثار واالسددتنفا االستكشدداف
ن ظهور االنتاج ال يعندي التأكدد مدن كميتده أو فتدرة اسدتااللها ممدا يسدتلزم إاذ ، سريعا  

فالمشددكلة هددي تحديددد اسدداليب مقابلددة ، قدداتالنفب االيددرادات مقابلددة أتطبيقددا  خاصددا  لمبددد
النفقات الضخمة للمسح واالستكشاف والتي تستارق سنوات طويلة لتتحدق االيدراد فدي 

وكبدر حجدم الموجدودات الثابتدة والرأسدمالية مدف  ظل عدم التأكدد مدن تقددير االحتيداطي
 عدن فضدال  ، زيدادة معددل تقادمهدا بسدبب الحاجة المستمرة الى تجديدد تلدك الموجدودات

 (4883،28)الخطيب،  ما بين منطقة وأخرو تباين معدالت االندثار
وجدددود فجدددوة زمنيدددة بدددين توقيدددت أن  :الفجدددوة الزمنيدددة بدددين التكددداليف وااليدددرادات. 3

اضددافة ، الحصددول علددى حددق االمتيدداز وتكدداليف االستكشدداف وبددين تحقددق االيددراد
 .لوجود عامل عدم التأكد لتلك االيرادات حجما  وقيمة

 
ر البعدددد الزمندددي فددي النفقدددات التدددي تعدددالج محاسددبيا  عدددن طريدددق االنددددثار او ويددؤث
ففدي صدناعة الدنفط ال ، استرداد للنفقات التي تمت في منطقة العقدد دوالذي يع داالستنفا

وبدددين قيمدددة االحتيددداطي  المسدددح و االستكشدددافتوجدددد عالقدددة مباشدددرة بدددين التكددداليف 
وبعد فترة طويلدة يترتدب عليهدا كميدة  اذ قد تنفق تكاليف ضخمة في سنة ما، المكتشف

اذ تحفددر  ،قددد تنفددق تكدداليف اقددل بكثيددر الكتشدداف احتياطيددات هائلددة أو، قليلددة مددن الددنفط
الخطيددب ) عمليددات التنميددة دون أي ايددرادات متوقعددة أاالستكشددافية ومنهددا تبددد بدداراآل

الددرغم مددن علددى ويالحددظ أن تكدداليف مرحلددة المسددح واالستكشدداف ، (4883،34-32
اعها اال أنه يصعب ايجاد عالقدة سدببية وارتبداط بينهدا وبدين حجدم الدنفط الدذي يدتم ارتف

 :(2111،31)الشماسي،  مما يترتب عليه مشاكل محاسبية كثيرة منها ،استخراجه
 
 تحديد نصيب وحدة التكلفة في هذه التكاليف. .أ
ة وتددأثير ذلددك فددي حقيقددة نتيجدد، ها تكدداليف انتدداجعدددهددذه التكدداليف ايراديددة أو  عددد .ب

 وفي قياس المركز المالي.، النشاط

تقيدديم االصددول وكيفيددة التالددب علددى أظهددار أثددر التضددخم علددى التكدداليف وعلددى  .ت
فكلمددا زادت الفجددوة الزمنيددة بددين االنفدداق وااليددراد زادت ، عناصددر المركددز المددالي

 التكاليف خالل تلك الفترة. من ثماحتماالت ارتفاع أسعار االصول و

 



 (28) 84  تـنمية الرافديـن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481]
 

 

وتسددمى  دالددنفط الخددام ثددروة طبيعيددة قابلددة للنفددا ديعدد: المتناقصددةلالصددول  داالسددتنفا. 4
ويدتم معالجدة تلدك  دم امكانيدة اسدتبدالها بعدد نضدوبها،باالصول المتناقصة نظدرا  لعد

رأسددمالية أنفددق فددي سددبيل الحصددول عليهددا مجموعددة  موجددودات  الثددروة باعتبارهددا 
دات متداولددة وبمجددرد اسددتخراجها مددن بدداطن االر  فأنهددا تعامددل كموجددو، نفقددات

ومدن ثدم يختلدف القيداس المحاسدبي ، يظهر المخزون منها في قائمدة المركدز المدالي
، (48 ،4881الخطيدب، ) لتلك االصول فيما بين مرحلتي استكشدافها واسدتخراجها

المدوارد الطبيعيدة والنداتج عدن اسدتاالل ذلدك  تنداقص هعلى أند دويشار الى االستنفا
ا  دالدنفط يعندي اسدتنفا آبارواستاالل ، يتوافر فيه المورد باستخراجه من مكمنه الذي
علدددى ربدددط  دوتتوقدددف المعالجدددة المحاسدددبية لالسدددتنفا، الصددول تفندددى باسدددتخراجها

يدر مدن يهذا الرقم يخضدف للتاوتكاليف المسح واالستكشاف برقم االحتياطي المقدر 
وتددؤثر تلددك الناحيددة علددى العديددد مددن النددواحي ، (34-31 ،4883، فتددرة )الخطيددب

 :(32 ،2111الشماسي، ) المحاسبية ومنها ما يلي
 
وتلددك التددي تخضددف لالندددثار، وتلددك  دضدرورة تحديددد عناصددر التكدداليف التددي تسددتنف .أ

 اخرو.الى العناصر التي ترتبط بكميات االحتياطيات التي يعاد تقديرها من فترة 
ابتدة، عدم االهتمام في بع  الحاالت بتقدير العمر االنتاجي لدبع  الموجدودات الث .ب

اعتمادا  علدى تقددير العمدر المتوقدف للحقدل االنتداجي الدذي يسدتخدم تلدك الموجدودات 
 االندثار لتلك الموجودات الثابتة . ويترتب على ذلك عدم الدقة في احتساب، الثابتة

التكامددل وتعدددد الجنسددية خاصددة مميددزة  ديعدد: التكامددل وتعدددد جنسددية شددركات الددنفط .ت
لي لشدددركات الدددنفط يجعلهدددا تدددرتبط بالعديدددد مدددن فاالنتشدددار الددددو، لشدددركات الدددنفط

االعتبددارات الدوليددة المتباينددة التددي تحكددم نظددم االنتدداج والمحاسددبة فيهددا، فالمراحددل 
اذ تحمدل هدذه الشدركات جنسديات ، المتعددة لصناعة النفط تخضف لجنسيات متعدددة

 الدول التي تتبعها هذه الشركات .
الختالف العمالت النقديدة المسدتخدمة  وتؤثر بفر  معالجة محاسبية متميزة نتيجة .ث

في قياس كل من النفقات وااليرادات لتلك المنشآت تبعا  لمواطن نشاطها وتصدريف 
والحاجة الدى اعدادة تقيديم ارصددة المنشدأة فدي نهايدة الفتدرة بتحويلهدا مدن ، منتجاتها

، عملدده الدولددة المضدديفة الددى عملدده الدددول التددي يقددف بهددا المركددز الددرئيس )الخطيددب
التكامدل والتعددد يدؤدي الدى صددعوبة التوحيدد المحاسدبي فدي االثبددات و، (8 ،4881

اذ يصددبح تحليددل البيانددات  ،وعددر  القددوائم الماليددة ويددؤثر علددى النظددام المحاسددبي
واعداد التقارير مستقلة عن الدخل واالنتداج والنفقدات الراسدمالية وتكداليف التطدوير 

فكلهدا ، تاطى مناطق النشاط المختلفدةوغيرها من خالل نظم المعلومات المحاسبية 
معلومات ضدرورية تسدهم فدي دعدم وترشديد انشدطة التخطديط والرقابدة التدي تدزداد 

 ،4881، الددى تكاملهددا )الخطيددب تعقيدددا كنتيجددة لظدداهرة انتشددار العمليددات والحاجددة
318. ) 

تحتدداج الددى معالجددة  المسددح واالستكشددافأن تكدداليف  :تبدداين المعالجددات المحاسددبية .ج
فددبع  تكدداليف االستكشدداف والتددي قددد يسددتمر انفاقهددا لفتددرات ، بية متميددزةمحاسدد
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ؤجل معالجتها والتقرير عنها لحين معرفة نتيجة الحفر، فقد تعدالج تمحاسبية طويلة 
فدي حدين  ،اذ لم يترتب عليها ظهدور االحتياطيدات ،كخسائر ترحل الى قوائم الدخل

  .   اسة الشركةقد تعالج كتكاليف رأسمالية أو ايرادية بحسب سي
لشدركة ن تباين المعالجات المحاسبية فيما بدين شدركات الدنفط وبدين مواقدف العمدل لإ
آخر، وعدم وضدو  العالقدة بدين الى نتيجة الختالف و تكاليف المسح من موقف  نفسها

صدناعة فدي ذلك يحدول دون نجدا  التوحيدد المحاسدبي  وااليرادات ستكشافتكاليف اال
مشددكالت االندددثار وتقيدديم الموجددودات طبقددا  لتبدداين االنشددطة تتفدداوت فيهددا  و، الددنفط

كذلك فان اختالف قواعد المحاسدبة الضدريبية ، وتتضاعف المشكالت في حالة التكامل
، عالجدات المحاسدبيةمفيما بين الدول التي تعمل فيها المنشأة تضف عدامال  آخدر لتبداين ال

، ومدات الددول المنتجدة للدنفطوكدذلك تتدأثر بشدروط المشداركة فيمدا بدين الشدركات وحك
والتددي عددادة مددا تددنص علددى نسددب معينددة لتوزيددف كددل مددن المصددروفات وااليددرادات 

 (.31 ،4881الخطيب، )الراسمالية ورأس المال العامل واالربا  والخسائر 
وفيما عدا الخصائص السابقة تتميز صناعة النفط بقدر واسف مدن المروندة والتبداين 

تفصيلي لهياكدل الدنظم المحاسدبية، وذلدك الرتباطده باالهدداف في التصميم االجمالي وال
، المراد تحقيقها فيما بين الشركات المتكاملة والشدركات التدي تخدتص بأحددو االنشدطة

مما يتطلب معالجدة ، في الصناعات االخرو هنفسالقدر باالمر الذي ال يمكن مالحظته 
 اآلتي:تتمثل في ف ق لمعالجة هذه التكاليائهناك ثالث طرو، محاسبية خاصة

 
 جميددف تكدداليف المسددح واالستكشدداف دتعدد: الجارييية()طريقيية المصييروفاي االيرادييية 

مصاريف ايرادية عند إنفاقهدا، وتقفدل فدي حسدابات السدنة الماليدة المتحققدة فيهدا بقائمدة 
 الدخل.

( غالبددا  ) فتشدكل أنشدطة جاريدة تؤديهدا المنشدأة عددن طريدق مدوظفي الشدركة أنفسدهم
وتكون تلك التكداليف ، بمنطقة البحث وحجم االستكشاف أو الفترة الزمنية رفهي ال تتأث

ها نفقات ايرادية تسترد من قائمة الددخل عدفيتم ، بمثابة تأكيد لار  استمرار المنشأة
فدي فتددرة حددوثها، ويددرجح ذلددك كدل مددن خاصددية عددم التأكددد مددن جددوو تلددك النفقددات 

إذ يصدعب إيجداد أسداس ، الدنفط ايرادظهور  ة البعد الزمني ما بين إنفاقها وبدءيوخاص
وكددذلك فددان تطبيددق مبدددأ السددهولة ، المنتجددة بددارمناسددب لتوزيعهددا علددى الحقددول أو اآل

والعملية يعني عدم رسملة تلدك النفقدات وإعدادة تحليلهدا وتوزيعهدا مسدتقبال  ويؤكدد هدذا 
حدددث الجيوفيزيائيددة يجددب أن تحمددل كمصددروف عندددما ت تكدداليف الجيولوجيددة والأن 
يف تصددرف علددى مسدداحات تكددالالجددزء االكبددر مددن هددذه الو ،(13 ،4883الخطيددب، )

ذ ال توجدد فائددة كبيدرة مدن اعتبارهدا الجدزء إ ،مؤجرة ومساحات تسلم ثانية الصحابها
هددذه التكدداليف ايراديددة النهددا قددد تددؤدي للعثددور علددى  عدددو، البدداقي مصدداريف رأسددمالية

كدذلك  ،(11، 4818)مصطفى،  على االطالق النفط بكميات تجارية او ال يوجد النفط
اذ صدرف مبدالغ علدى ، ضعف العالقة بين تكاليف المسح واالستكشاف والنتدائج الفنيدة
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مدن و ،مقابل هذه المبالغ المصدروفةود البحث ال يعني بالضرورة تحقق موجودات جه
 (  83 ،4888أحمد، )ها مصاريف ايرادية وصفيفضل شطب هذه النفقات سنويا  ب ثم
 :(31 ،4881قنديل،)معارضة لتطبيق هذه الطريقة وهي انتقادات هناك و
 
أن المبدالغ  اليمكن معاملة مصاريف المشروعات الناجحة والفاشدلة معاملدة واحددة، .أ

ناجحددة فيتولددد موجددود مددن  آبدداراالستكشدداف قددد ينددتج عنهددا المنفقددة فددي أنشددطة 
فيدتم ، ينتج عنها ايراد مسدتقبال   جافة وبالتالي ال ا  آبارأو قد ينتج  ،الموجودات الثابتة

اجددراء معالجددة محاسددبية واحدددة لنتددائج مختلفددة غيددر صددحيح محاسددبيا ، وال يعكددس 
الجهددود  رسددملالواقددف الحقيقددي اذ تقفددل المصدداريف أوال  بددأول فددي كددل سددنة وال ت

  .(4888،81)احمد،  الناجحة
فدي فتدرة محاسدبية يالحظ أن التكاليف التي تم انفاقها على اعمال البحث عدن الدنفط  .ب

ال يمكدن أن  هانفسدوكميدات االحتيداطي النفطدي التدي قدد تكتشدف فدي الفتدرة ، معينة
تكددون مسدداوية للكميددات التددي تددم اسددتخراجها مددن االحتيدداطي النفطددي خددالل الفتددرة 

و أيضا ال يوجد عالقة سببية بين تكاليف البحث عن النفط في فتدرة ، هادولتكلفة نفا
فدان  مدن هندا هانفسدلدخل المتحقق من إنتاج النفط في الفتدرة وبين ا، محاسبية معينة

مصروفات ايرادية با  النظر عن النتائج التدي تدم التوصدل اليهدا يتعدار   عدها
 .مقابلة االيرادات بالنفقات  أمف مبد

الدرغم مددن اكتشداف الددنفط فددي علددى ن اعتبدار تكدداليف البحدث مصددروفات ايراديدة إ .ت
يترتب عليه انخفدا  التكلفدة الرأسدمالية الكتشداف  حقل معين نتيجة العمال البحث

 آبداراالحتياطي النفطي والتـي ينباي تحميلها لحساب الموجودات الثابتــة المنتجدة )
 .النفط( 

نتددائج علددى واحتمدداالت اسددتمرارها يتوقددف  هدداونجاحأن مسددتقبل الشددركة النفطيددة  .ث
  انخفداة يدؤدي الدى عمليات االستكشافات التدي تقدوم بهدا، وأن اتبداع هدذه الطريقد

معدالت الربح أذ تحمل جميف التكداليف الناجحدة والفاشدلة وهدي تمثدل مبدالغ باهظدة 
 ( .1، 4881، 2ها تكلفة جارية )زايد وصفب، الى قوائم نتائج االعمال

 
تكلفددة  جميددف تكدداليف المسددح واالستكشدداف دتعدد:  (الرأسييمالية)طريقيية التكلفيية الكلييية 

 النظر عن النتائج التي يتم التوصل اليها . رأسمالية عند انفاقها بصرف
نفاقهدا إتكاليف االستكشداف تكداليف غيدر مباشدرة البدد مدن هذه الطريقة جميف  دتع

انشدددطة  تعددددو، علدددى منددداطق واسدددعة مدددن أجدددل ايجددداد حقدددول الدددنفط فدددي جدددزء منهدددا
االستكشاف في مختلدف اجدزاء المنطقدة ضدرورية لتحديدد المنداطق التدي يكتشدف فيهدا 

، ا يددتم ايجدداده مددن حقددول منتجددةمددجميددف مصدداريفها جددزء مددن التكلفددة الكليددة لالددنفط ف
فرسملة جميف تكاليف االستكشاف تعكس التكلفة الحقيقية الحتياطيدات الدنفط المكتشدفة، 

قدد يندتج عنده ، وتحميل تكداليف عمليدات االستكشداف غيدر الناجحدة الدى حسداب الددخل
يجب تحميل المصروفات على االربا  فدي تقدير رقم الدخل بأقل مما هو عليه فعال ، و

 زريددده، الفتدرة التدي تتددفق فيهدا االيددرادات مدن انتداج المنداطق التددي انفقدت عليهدا )ابدو
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االستكشدافية سدواء كاندت ناجحدة أو فاشدلة  بارتسجل جميف تكاليف اآلو، (14 ،4881
ممكددن الجداري حفرهدا، ومدن ال بددارفدي حسداب األعمدال قيددد التنفيدذ لتجميدف تكداليف اآل
والتجهيدزات المتعلقدة بهدا فدي نهايدة  بدارإغالق التكاليف المتراكمدة ضدمن حسدابات اآل

القاضدددي ) الفتدددرة أو مدددن الممكدددن تركهدددا ضدددمن الحسددداب حتدددى تعدددرف نتدددائج البئدددر
عداد القوائم الماليدة وأظهدار تكداليف المسدح واالستكشداف ا( و431 ،2114وآخرون، 

لمددالي المنشدورة يبددين مقدددار مجهددودات ضدمن موجددودات الشددركة فدي قائمددة المركددز ا
وكلمدددا زاد االنفددداق علدددى البحدددث ، الشدددركة فدددي االنفددداق علدددى المسدددح واالستكشددداف

زادت  مدددن ثدددمواالستكشددداف زادت فرصدددة الشدددركة فدددي اكتشددداف مكدددامن نفطيدددة و
تكدداليف بددرامج المسددح واالستكشدداف الفاشددلة التعتبددر و، االيددرادات المسددتقبلية للشددركة

بل أن ذلك يفيدد فريدق االستكشداف التدابف للشدركة مدن ندواحي عددة ، ماما  انفاقا  ضائعا  ت
 ( .1 -2،4881 ،)زايد هاوتفاديوتؤدي الى عدم تكرار اسباب الفشل 

 
 وهناك انتقادات معارضة لتطبيق هذه الطريقة وهي :

إنهددا تتجاهددل معالجددة النفقددات التددي تتحملهددا المنشددأة فددي البحددث عددن الددنفط بمنطقددة  .أ
فهددذه النفقددات الضددائعة ، عثددر علددى الددنفط واسددتبعدت مددن منطقددة البحددثمعينددة لددم ي

خسدارة رأسدمالية تخدص الفتدرة التدي تدم فيهدا  دلدذلك تعد ،تخص منطقة غيدر منتجدة
 .( 37 ،4881استبعاد المنطقة التي لم يكتشف فيها النفط )قنديل، 

نطدق لدم تكتشدف االحتياطيدات هدو م ارسملة التكاليف ثم معاملتها كمصروف إذن إ .ب
مددن الطبيعددي أن تددتم الرسددملة بعددد اكتشدداف االحتيدداطي ولدديس قبلدده وأال ، عكسددي

ن افترا  وجود الموجود عند حددوث النفقدة مدف أن ذلدك اليدتم اف، اعتبرت خسارة
جميدددف تكددداليف االستكشددداف بمثابدددة  عددددوكدددذلك  ،إال بعدددد اكتشددداف االحتياطيدددات

إليدرادات الناتجدة اعها على استثمارات حتى لو تعلقت بممتلكات غير منتجة  وتوزي
من الممتلكات المنتجة يعني إن هذه التكداليف ال يمكدن أن تعامدل محاسدبيا  كخسدائر 

 ( 11 ،4881الخطيب، )

الخبددرة وقددد ينددتج مددن سددوء االختيددار فددال يمكددن  دفشددل االستكشدداف قددد ال يزيددن إ .ت
ق لدم رسملة تكاليف في مجهودات فاشلة وإظهارها في الميزانية كموجودات لمنداط

 هددذه المبددالغ أرقامددا ظاهريددة فددي الميزانيددة وال ديتأكددد مددن وجددود الددنفط فيهددا، فتعدد
جميددف المبددالغ التددي أنفقددت خددالل السددنة الماليددة نفقددات  دوتعدد، تقابلهددا أصددول حقيقيددة

رأسددمالية تطفددى علددى عدددة سددنين مسددتقبال  مددن إيددرادات حقددول ومندداطق أخددرو 
واقتصددادية كددل حقددل أو مقارنددة الحقددول وبالتددالي ال يمكددن مقارنددة كفدداءة اسددتاالل 

 .( 78 ،4881الخطيب، ) ببعضها
 دن اظهددار تكدداليف المندداطق الفاشددلة ضددمن موجددودات قائمددة المركددز المددالي يعددإ .ث

فكيف يمكن ادراج مبالغ معينة ضمن موجودات الشركة في قائمة المركز ، تضليال  
نسدبة بد منهدا قدا  أو يسدتفيستفد منها المشروع اطال مالمالي في حين أن هذه المبالغ ل

ر  وجددود عالقددة بددين التكلفددة التددي تتحملهددا تددفيواتبدداع هددذه الطريقددة ال ، ضددئيلة
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فضددال  عددن أن قائمددة المركددز المددالي والتقددارير  ،الشددركة وااليددراد المحقددق منهددا
، الدورية المنشورة غير ذات فائدة ولن تساعد في اتخاذ القرارات لالسدتثمار )زايدد

2،4881- 33 ). 
تباع هذه الطريقة يؤدي الى زيادة فدي األربدا  المحققدة بدالرغم مدن وجدود خسدائر إ .ج

النفطية مما يدؤدي الدى تآكدل رأس  باررأسمالية تم سترها باعتبارها استثمار في اآل
 (.38 ،4881قنديل، ) وتوزيف أربا  غير محققة على مالكي المنشاة، المال

 
 لطريقدددة فدددي معالجدددة تكددداليف المسدددحوتعتمدددد هدددذه ا: طريقييية المجهيييوداي الناجحييية 

فدإذا كاندت الجهدود فدي المنداطق المستكشدفة ، واالستكشاف على نتائج الجهود المبذولدة
تكاليف رأسمالية وتظهر في الميزانية العموميدة كموجدودات تضداف لتكلفدة  دناجحة تع
 تكدداليف ايراديددة تظهددر بقائمددة الدددخل دتعددفأمددا اذا كانددت الجهددود فاشددلة ، الددنفط آبددار

 .  كمصروف
أما تكداليف الجيولوجيدة والجيوفيزيائيدة بشدكل ، ترسمل تكاليف المجهودات الناجحة

 ا  مصدروف دتعدفعام واإليجارات المؤجلدة والتكداليف األخدرو المحملدة للمنطقدة الفاشدلة 
الصدافية( علدى أسداس وحددة )ة دالتكداليف التدي رسدملت وغيدر المسدتنف دوتستنف ا ،سنوي

علددى اسدداس وحدددة االنتدداج نسددبة الددى  دصددول علددى المنطقددة تسددتنفاالنتدداج فتكدداليف الح
وهدذه الطريقدة تقدوم بدالتمييز ، (11 ،2114االحتياطيات المبرهنة )القاضي وآخدرون،

ويمكددن ربددط  ،بدين المصددروفات التددي تددؤدي فددي النهايددة الددى ايجداد الددنفط فددي حقددل مددا
وبدين المصدروفات التدي ال يندتج عنهدا اكتشداف الدنفط وال يمكدن ، التكاليف بذلك الحقل

ابدو )فدأن الادر  النهدائي هدو ايجداد الدنفط ، نسبها الى أي حقدل مدن الحقدول المكتشدفة
 بداراالستكشدافية يجدب ان ترسدمل كاآل بدارأمدا تكداليف حفدر اآل، (11 ،4881، زريدة

كجدددزء مدددن موجدددودات  قيدددد التنفيدددذ وتعليدددق المعددددات والتسدددهيالت المسددداندة كالهمدددا
فعادة تحدد بعدد اتمدام حفدر ، بعد ايجاد االحتياطي المكتشف بارويتم تحديد اآل ،الشركة

االستكشدافية فيجدب  بارواذ وجد االحتياطي المكتشف في اآل، البئر أو بعد فترة قصيرة
، الشدددركة آبدددارمدددن  ا  ان ترسدددمل تكددداليف حفدددر البئدددر واعدددادة تبويبهدددا وتصدددبح جدددزء

أما اذا لم يعثر عن االحتياطي في البئر، فان تكداليف ، جهزة المتعلقة بهاوالمعدات واال
حفر البئر المرسملة الصافية من قيمة ما يمكن تخليصه من معددات تحمدل للمصداريف 

(FASB Interpretation No. 36, 1981, Par.4)  ، والمصددروفات المنفقددة القتندداء
وهدذه المصدروفات يجدب ، الموجدودمدن تكلفدة ذلدك  ا  جدزء دموجود من الموجودات تع

أن توزع بمعدل معين بين الموجودات )أي المناطق المنتجة وغيدر المنتجدة( أو تحمدل 
وااليددرادات التددي تقابددل ، علددى أحدددهما دون االخددر حسددبما تكددون نتيجددة االستكشدداف

المصروفات في كل فترة محاسدبية أدت الدى تحقيقهدا عندد أعدداد قائمدة نتيجدة االعمدال 
تكدداليف ايراديددة تنددزل مددن  دفتعدد، (11 ،2114، رة الماليددة المعنيددة )عبددد اللددهعددن الفتدد

الفاشدلة تعطدي نتدائج  بدارالناجحدة و اآل بدارفدقة تبويدب تكداليف اآل ،ايرادات تلك السنة
وبذلك تكون الحسابات الختامية للشركة ممثلة للواقف الفعلدي  ،محاسبية دقيقة وصحيحة
قابلهدددا تفالمبدددالغ الظددداهرة فدددي الميزانيدددة ، بدددا وتحقدددق االر، وتعطدددي نتدددائج صدددحيحة
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ويمثل هذا الرصيد مدو اسدتمرارية عمدل الشدركة فدي  ،موجودات تدر عائدات حقيقية
 توسيف عملها مف زيادة االستكشافات الناجحة وزيادة االحتياطي المقابل لالستخراج.

 
مدن وجدود  فدأن عددم التأكدد من هندا، الحيطة والحذر أمبدوتتمشى هذه الطريقة مف 

أو التأكددد مدن فشدل العمليدات يدؤدي الدى معالجددة ، الدنفط فدي مكامنده بكميدات اقتصدادية
تكاليف االستكشافات بعيدا  عن الموجدودات الرأسدمالية وأعتبارهدا خسدائر تحمدل علدى 

أما في حالة ثبوت وجود النفط بكميات اقتصادية يتم االسدتعداد لمرحلدة ، حساب الدخل
مدن التقدارير  الهددف الدرئيسو، التكداليف رأسدمالية دذه الحالدة تعداالنتاج الفعلي وفي ه

المالية المنشورة هو بيان النتائج المحققة أي المجهودات التي قامت بهدا الشدركة خدالل 
وتطبيقددا  لددذلك ال يمكددن أن تعامددل تكدداليف االنشددطة الناجحددة ، فتددرة محاسددبية معينددة
لدذلك فدأن ، تدائج المجهدودات الناجحدةبدل يجدب ابدراز ن، هانفس وأخرو فاشلة  المعاملة

الفصددل بددين االنشددطة الناجحددة والفاشددلة فددي هددذه الطريقددة تددتلخص فددي معاملددة األولددى 
وهددو مددا يحقددق االهددداف  ،علددى أنهددا انفدداق ايددرادي والثانيددة علددى أنهددا انفدداق رأسددمالي

     .  (1، 3،4881المرجوة من التقارير المالية )زايد 
 :(88، 4888، حمدا)ويؤخذ على هذه الطريقة 

صعوبة التحميل الفوري للمصروفات وتحديد طبيعتهدا اال بعدد مدرور فتدرة زمنيدة  
اذ يصعب تصنيفها الدى تكداليف رأسدمالية ، تتجاوز السنة المالية للتأكد من وجود النفط

وتكداليف ايرادايدة فدي نهايدة السدنة الماليددة وتكدون نتدائج االعمدال والحسدابات الختاميددة 
فدان المخداطرة وعددم ، غير مصورة للواقف الحالي للمركز المدالي للشدركةغير دقيقة و

التاكد في تحقيق نتائج االستكشاف وابقاء نفقات معلقة في الحسابات الختامية في نهايدة 
السنة المالية يعندي تأجيدل أقفدال المصدروفات علدى أمدل تحقيدق نتدائج ايجابيدة لعمليدات 

 المسح واالستكشاف .
شدركات تتبدف أمدا طريقدة المجهدودات الناجحدة أو طريقدة التكلفدة هناك عددد مدن الو

وال يوجدددد معالجدددة ، الكليددة ممدددا يددؤدي الدددى صددعوبة مقارندددة القددوائم لشدددركات الددنفط
 دمحاسبية محددة تتعلق بالتكاليف المصروفة فدي استكشداف الدنفط وال فيمدا يتعلدق بنفدا

 .   تلك التكاليف المرسملة
 

 تطبيقيالجانب ال
ق المعالجة المحاسبية لتكاليف المسح واالستكشاف والنظام ائطر أثر اختالف

 المحاسبيي الموحد عينة البحث على نتائج االعمال والمركز المالي للشركة
واالستكشدداف ومعالجتهددا  مسددحتكدداليف ال طبيعددةفددي الجانددب النظددري تددم توضدديح 

التطبيددق  عنددد، سددبية تطبددق مددن قبددل شددركات الددنفطق محاائددلددثالث طر محاسددبيا وفقددا  
وقدد تدم ، العملي لهذه الدراسة لما لها من تأثير على قائمة الدخل وقائمة المركز المدالي

الشركتين في القطر التي تقدوم  إحدواختيار شركة نفط الشمال )شركة عامة( بوصفها 
تأسسددت شددركة نفددط الشددمال فددي منتصددف ، القطددر أنحدداءالددنفط الخددام مددن كافددة  بإنتدداج
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، الشددركة العراقيددة البريطانيددة IBC وعرفددت بأسددم ، لعشددرينات مددن القددرن االعشددرين
وتمتدد الرقعدة الجارافيدة ، 4872 فديإصدار قرار التأميم وتأسست شركة نفط الشمال 

جنوبددا ومددن الحدددود  3221للشددركة مددن الحدددود التركيددة شددماال حتددى خددط العددر  
التدددأميم ومقرهدددا محافظدددة ، اإليرانيدددة شدددرقا إلدددى الحددددود السدددورية واألردنيدددة غربدددا

وتقددوم شددركة الحفددر العراقيددة ودوائددر ، وتقددوم الشددركة بإنتدداج الددنفط الخددام، )كركددوك(
 .  النفطية باربحفر اآل مركزية فنية في الوزارة متمثلة بدائرة المكامن وتطوير الحقول

 
وتقوم شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال بتمويدل شدركة االستكشدافات النفطيدة 

فتقددوم شددركة االستكشددافات بالدراسددات والتحددري عددن ، التددواليعلددى  3/4، 3/2بنسددبة 
وتدددتم عمليدددة ، كافدددة الدددنفط وتخمدددن المسدددوحات الجيولوجيدددة فدددي األراضدددي العراقيدددة

 .كافةمسؤولة عن األراضي العراقية طة الفرق الزلزالية والاحات بوسالمسو
طة ايدددتم تبويبهدددا إلدددى حسدددابات النظدددام المحاسدددبي بوسدددوتسدددجل كافدددة التكددداليف 

ت الكلفددة وتسدتعمل اسدتمارة القيددود الماليدة لتسدجيل المصددروفات فدي حسدابا، الحاسدوب
فدي عدام تقرر تطبيق النظام المحاسدبي الموحدد فدي الشدركة بعد ان ، والحسابات المالية

 ن الربط بينه وبين نظام التكلفه بنظام متكامل واحد .و، الزم المسؤول4881
حصدتها مدن تكداليف  مقدار نعنفط الشمال تبلغ شركة االستكشافات النفطية شركة 

بددرقم حسدداب التكلفددة الخدداص بعمليددات  ا  محاسددبي ا  االستكشددافات فتسددجل  الشددركة قيددد
االستكشاف علدى المسدتوو السداسدي وفقدا  لموقدف العمدل وبمدا يدتم التسدجيل بالحاسدوب 

 تعددددو ،4483وفدددق برندددامج متكامدددل فيقابلددده رقدددم دليدددل النظدددام المحاسدددبي الموحدددد 
 4والجددول دات ثابتة كنفقات ايرادية مؤجلة ويتم اضافة تكلفتها الى رأس المدال موجو

يوضح دليل حسدابات التكلفدة كيفيدة ربدط النظدام المحاسدبي الموحدد مدف دليدل حسدابات 
 ،4283والتوسط حساب نفقات ايرادية مؤجلة ضمن مشروعات تحت التنفيدذ ، التكلفة

 المسوحات والكشف عن النفط .الدراسات وبالن شركة االستكشافات تقوم 
 

 

 1الجدول 
 (دليل حساباي التكلفة لشركة نفط الشمال )شركة عامة

رقم  األعمال الرأسمالية
 دليل حساباي الكلفة

رقم دليل النظام  اسم الحساب
 المحاسبي الموحد

 448 التحري والتنقيب 

  المسوحات الحقلية الجيولوجية  44

  المسوحات بقياس الجاذبية 43

 المسوحات السيسيمية 41
يستعمل لكلفة المسح واالستكشاف التي 
 تجريها شركة االستكشافات النفطية

4483 

 4483 مسوحات المسح االلتوائي 41

 4481 المسوحات الطوبارافية  24
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 المسوحات الهايدوغرافية  22
 يستعمل لتسجيل النفقات االيرادية المؤجلة

4487 

 الموازنة في شركة نفط الشمال قسم التكاليف و المصدر:
 

وتستخدم هذه المجموعة لتسجيل المصاريف المنفقة على عمليدات البحدث والتنقيدب 
عن النفط الخام قبدل الشدروع بالعمليدات التجاريدة وبمدا يخدص الفعاليدات المكوندة لهدذه 

 علما  انه يتم تسجيل تكلفة المسح واالستكشداف التدي تجريهدا، المجموعة إلى النشاطات
بدرقم دليدل  )الزلزاليدة( شركة االستكشدافات النفطيدة فدي حسداب المسدوحات السيسديمية

وجيدة والمسدوحات واليتم استخدام بقية الحسابات كالمسوحات الحقليدة الجيول ،41كلفة 
 بقياس الجاذبية .

 
 

 0الجدول 
 شركة نفط الشمال )شركة عامة(

 )جزئية( 34/42/2112يف للسنة المنتهية حساب اإلنتاج والمتاجرة واألربا  والخسائر والتوز

 0220  رقم الدليل المحاسبي
 )دينار(

0221 
 )دينار(

 كلفة اإلنتاج 1
 إطفاء نفقات ايرادية مؤجلة 
 إطفاء نفقات مسح واستكشاف 

 
 

18421111 

 
 

17788713 

 17788713 18421111 المجموع 
 

 
 3الجدول 

ق المعالجاي ائوفق طر 31/10/0220للسنة المنتهية  جزئية() قائمة الدخل
 المحاسبية الثالث

 طريقة المجهودات الناجحة طريقة التكلفة الكلية الطريقة االيرادية  اسم الحساب

2112 2114 2112 2114 2112 2114 

 2211171 4811188 3223178 3812314   النفط آبارنفاذ 

تكددددددداليف مسدددددددح 
 واستكشاف

184428388 128813824     

 تخدددددص مندددددداطق
 مستبعدة

    -- 428817411 

 434213724 4811188 3223178 3812314 128813824 184428388 المجموع

 : من اعداد الباحثالمصدر 

 
 الجزئدي حساب اإلنتاج والمتاجرة واألربدا  والخسدائر والتوزيدفيوضح  2 الجدول

ظهددر لشدركة نفددط الشدمال وي 2114لسددنة السدابقة فضددال  عدن ا ،2112للسدنة المنتهيدة 
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طفأ نفقدات استكشداف ومسدح ضدمن كلفدة اإلنتداج بحسداب أطفدأ نفقدات أيراديدة األقسط 
تبقى االسدتفادة منهدا لعددة سدنوات  في حين ،فقد تطفى النفقة 4483مؤجلة برقم الدليل 

 بددددارعلددددى تكدددداليف اآل يعلمددددا أن تكدددداليف المسددددح واالستكشدددداف ال تحتددددو، أخددددرو
 كموجود منجز . دألنها تع ،االستكشافية
ق المعالجددة المحاسددبية الددثالث ائددقسددم إلددى ثالثددة حقددول وفقددا  لطر 3 الجدددولأمددا 

أن الشددركة  علددى افتددرا ، وباسددتخدام المبددالغ التددي تددم الحصددول عليهددا مددن الشددركة
مدن المحاسدبية الدثالث  ائدقير معالجة تكاليف المسح واالستكشاف وفقدا  للطرياقامت بت
 (لى اقرب دينار)علما ان المبالغ مقربة ا 2114عام  ءبد

جميدف تكداليف المسدح واالستكشداف فدي سدنة  دالطريقة االيرادية تع الطريقة االولى
كدان مبلدغ  2112فدي سدنة ، حددوثها تكداليف ايراديدة وتخصدم مدن إيدرادات تلدك السدنة

ممدا يدؤدي  ،تنزل من إيدرادات السدنة 414311177اإلضافات التي تخص تلك السنة 
ها والتوافق عليها دوائر الضريبة وتوزع عليهدا اربدا  الى ظهور أربا  اقل من حقيقت

وهددذه التكدداليف التخددص سددنة ماليددة واحدددة إنمددا عدددة سددنوات تبعددا   ،اقددل مددن المتحقددق
، لسددنوات اإلنتدداج التددي يددتم فيهددا اسددتخراج الددنفط مددن الحقددول النفطيددة او البئددر النفطددي

سدح واالستكشداف لم يكن هناك اي تكاليف تخص عمليدات الم 2114ويالحظ في عام 
بقائمة الددخل ممدا يدؤدي إلدى زيدادة باألربدا  اكثدر مدن حقيقتهدا وخضدوعها  رفال تظه

وهدذه الطريقدة لدم يعدد اسدتعمالها مدن ، لسعر ضريبة أعلى وتوزيف أربا  غيدر حقيقيدة
 قبل شركات النفط .

 
جميددف تكدداليف المسددح واالستكشدداف  دالتكلفددة الكليددة والتددي تعدد الطريقيية الثانيييةأمددا 
أسددمالية سددواء كانددت المنطقددة منتجددة أم غيددر منتجددة وغالبددا مددا تسددتخدم مددن قبددل ر

لمندداطق غيددر  دظهددر قسددط النفدداي 3ونالحددظ فددي الجدددول  الشددركات الصددايرة الحجددم
 رإيرادات تلدك الفتدرة الماليدة وال تعبد صمنتجة إذ تحمل قائمة الدخل بمصاريف ال تخ

التكلفدة سدنويا  دويدتم اسدتنفا، الماليدة بصدق عن صحة األربا  الظاهرة في نهاية السنة
ويحتسب وفقا لمعادلدة محاسدبية التكلفدة  ،على أساس كمية االحتياطي المبرهن للمنطقة

الرأسمالية تقسم على كمية االحتياطي المبرهن والناتج يضرب بعدد الوحددات المنتجدة 
امتنعدت لكدن الشدركة ، السدنوي والدذي يظهدر بقائمدة الددخل دللحصول على قسدط النفدا

عن ذكر االحتياطي المبرهن ضمن الحدود الجارافية للشركة وعدد الوحددات المنتجدة 
أال اندده تددم الحصددول علددى كميددة االحتيدداطي  2112و 2114)برميددل( للشددركة لسددنتي 

 Black wellالمبرهن وعدد الوحدات المنتجة على مستوو القطر عن طريدق مراسدلة 

publishing   بليدون برميدل 44221العراقدي المبدرهن فكمية االحتيداطي النفطدي (Oil 

and energy trend , 2003 : 19) ( 2141 - 2342) وكميدة الدنفط الخدام المسدتخرج
 Oil and energy)علدددى التدددوالي 2112-2114آلدددف برميدددل كدددل يدددوم  لسدددنتي 

trend,2003:table 1-2) ، ويمكددن تقدددير كميددة االحتيدداطي المبددرهن وعدددد الوحدددات
علدى أسداس نسدبة حصدة الشدركة مدن تكداليف المسدح  3/4نفدط الشدمالالمنتجة لشركة 
 واالستكشاف.
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 3/1× 110522222222فحصة شركة نفط الشمال مل كمية االحتياطي المبرهل=  

 برميل 30522222222=                
 برميل 803882222=365×0310222=  0221كمية النفط الخام المستخرج لعام 

 برميل 035112222=365×0210222=  0220مستخرج لعام كمية النفط الخام ال
 برميل 081093333= 3/1×803882222= 0221حصة الشركة مل النفط المستخرج 
 برميل  005236660=3/1×035112222=0220حصة الشركة مل النفط المستخرج 

 
بدددال مددن االطفددأ يددتم تنزيددل االطفدداء  دعنددد تايددر سياسددة الشددركة فددي احتسدداب النفددا

 دراكم من التكلفة الكلية للحصول على الرصيد الذي سيخضف لالستنفاالمت
 

 دينار  009803801=  188260802 – 610886601
 عدد الوحداي المنتجة )برميل(×تكاليف المسح واالستكشافنفاذ تكاليف المسح واالستكشاف= 

 كمية االحتياطي المبرهل              
 دينار 3800301= 666000523  ×      591109398= 0220   

    30522222222 
 دينار  3003609=  081093333 ×       009803801  =0221                   

                             30522222222  

 
على الجهدود المجهودات الناجحة فتعتمد على المناطق المنتجة  :الطريقة الثالثةأما 
رب إلى الدقة والصحة للوصول إلى صدافي الدربح الدذي هذه الطريقة اق دوتع ،الناجحة

يخضف للضدريبة وتوزيدف األربدا  فتحمدل قائمدة الددخل بالتكداليف التدي تقابدل إيدرادات 
 تخص تلك الفترة .

واإلحصددائيات التاريخيددة فددي العددراق تظهددر أن نسددبة نجددا  االستكشددافات مددا بددين 
  %41و  %71ة تتددراو  بددين مندداطق االحتمدداالت الهيدروكاربونيددة العاليددة والضددعيف

استكشدافية فدي منداطق االحتمداالت  آبدارعلى التدوالي أي قدد يتطلدب األمدر حفدر ثالثدة 
لتحقيدق اكتشداف واحدد  آبدار 7-1العالية لتحقيق اكتشافين في حين يتطلدب األمدر حفدر 

والتدي اعتمدددت  2112و2114أال أن خدالل سدنتي ، فدي منداطق االحتمداالت الضدعيفة
فدداهم فددي إنتدداج الددنفط وتركددزت عمليددات البحددث علددى المندداطق ذات علددى مددذكرة الت
تدم تبدديل سياسدة الشدركة  2114وبما انه تم اعتبار من بداية العام ، االحتماالت العالية

في معاملة تكاليف المسح واالستكشاف وتم استبعاد تكداليف المسدح واالستكشداف التدي 
للمنداطق  دواحتساب معدل االستنفاتخص المناطق غير منتجة وإظهارها بقائمة الدخل 

 آالتي : بالشكل المنتجة ويحتسب 
 

 اا دينار 322806605= %02×  009803801=0221تكاليف المناطق المنتجة عام 
 دينار0056505 =081093333×    322806605  =0221نفاذ تكاليف المسح واالستكشاف  

                                           30522222222        
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دينيييييار تكييييياليف المسيييييح واالستكشييييياف 108900106=  322806605  –009803801  
 غير منتجة  للمناطق

 
مبلغ اإلضافات التي تخدص و ،تكاليف مناطق غير منتجة دفال يوج 2112أما عام 
عليهدا فدي السدنة التاليدة  دكمشدروعات تحدت التنفيدذ يدتم احتسداب اسدتنفا دتلك السدنة تعد
المنداطق  دأما اسدتنفا، إنتاج مقدرة لحين تحديد المنطقة منتجة أم غير منتجةوفقا لكمية 

 المنتجة فيحتسب كاآلتي :
 
                                            دينار  4811188=211131117×    311871171 = 2112تكاليف المسح واالستكشاف دنفا 

37111111111     

                     

يختلددف عددن األخددرو وعددن عينددة  ا  كددل طريقددة مددن هددذه الطددرق تسددتخرج ربحددن إ
 دوتعدد، فيكددون اقددل فددي طريقددة التكلفددة الكليددة واألعلددى فددي الطريقددة االيراديددة، البحددث

طريقة المجهودات الناجحة هي انسب الطرق في معالجة تكاليف المسدح واالستكشداف 
إلددى المقابلددة الصددحيحة بددين وتتفددق مددف المبددادو والمعددايير المحاسددبية والتددي تددؤدي 

والتدي يددتم التوصدل إلدى الددربح  هانفسدالتكداليف واإليدرادات وبمددا يخدص الفتدرة الماليددة 
  .  الحقيقي والذي يتفق مف دائرة الضريبة وتوزيف األربا  عن الربح المتحقق فعال

 
إلدى تكلفدة  فتكاليف المسح واالستكشداف كنفقدات ايراديدة مؤجلدة و ال تضدا عدأن 
النفطيددة كتكلفددة رأسددمالية و تطفددى النفقددة خددالل عشددر سددنوات ومددازال اإلنتدداج  ربددااآل

مسددتمرا  فددي المنطقددة اإلنتاجيددة أو البئددر النفطددي طريقددة غيددر صددحيحة وخاصددة ان 
 .العراق هو قطر منتج للنفط ويعتمد على إيرادات النفط كمورد أساسي

 
 0الجدول 

 شركة نفط الشمال )شركة عامة(
 31/10/0220كما تظهر في  )جزئية( مةالميزانية العا

  2112 
 )دينار( 

2114 
 )دينار(
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 الموجودات الثابتة
 نفقات ايرادية مؤجلة

  

 372121178 171218111 نفقات مسح واستكشاف 4483

 372121178 171218111 المجموع 

 
نتدداج النفطيددة تتضددمن تكدداليف االستكشدداف والحفددر وتهيئددة البئددر لإ بددارن تكلفددة اآلإ

ولكددن فددي هددذا الجدددول اخددذ فقددط تكدداليف االستكشدداف لسددهولة إجددراء المقارنددة ومدددو 
وأن اخددتالف ، ق المحاسددبية وعينددة البحددثائتأثيرهددا فددي قائمددة المركددز المددالي بددالطر
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صافي الربح في قائمة الدخل بدوره يؤثر على قائمة المركز المالي فصدافي الدربح يعدد 
 ي رقم حقوق الملكية التي تظهر بقائمة المركز المالي .المصادر الرئيسة للتاير ف دأح

 
 
 
 5 الجدول

 31/10/0220قائمة المركز المالي كما تظهر في 
 ق المعالجاي المحاسبية الثالثائوفق طر  

 طريقة المجهودات الناجحة طريقة التكلفة الكلية الطريقة االيرادية  البيان

2112 2114 2112 2114 2112 2114 

       ودات الثابتةالموج

 النفط آبار
ينددددددزل مخصددددددص 

 النفاذ
 آبدددارصدددافي تكلفدددة 

 النفط

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

184428388 
   7111122 

181113378      

128411182 
   3223178  

121111412    

311871171 
  1242273  

281111112             

311871171 
  2211171 

288121411 

مشدددددددروعات قيدددددددد 
 التنفيذ

-- --   414311177  

 : من اعداد الباحثالمصدر 
 

يبددين نفقددات المسددح واالستكشدداف بحسدداب النفقددات االيراديددة المؤجلددة  1 الجدددول
ضدمن الموجددودات الثابتددة لكددن عناصددر الموجدودات الثابتددة باسددتثناء النفقددات االيراديددة 

ت امددا المؤجلددة تظهددر بالقيمددة الدفتريددة ومخصصددات االندددثار تظهددر بجانددب المطلوبددا
 . منفقات المسح واالستكشاف تظهر بصافي المبلغ بعد تنزيل اإلطفاء المتراك

ق المحاسددبية الددثالث فعندددما ترسددمل تكدداليف المسددح ائدديبددين الطر 1 أمددا الجدددول
علدى  دالنفطيدة ضدمن الموجدودات الثابتدة وتسدتنف بدارواالستكشاف تضاف إلى تكلفة اآل
ة والمعدات المستخدمة والتدي يمكدن نقلهدا مدن أما األجهز، أساس عدد الوحدات المنتجة

موقف إلى أخر فتظهر ضمن الموجودات الثابتة ويحسدب عليهدا انددثار سدنوي تبعدا  إلدى 
ر قائمددة المركددز ثواألتددي توضدديح كيفيددة تددأ، عدددد السددنوات التددي يمكددن االسددتفادة منهددا

 ق :ائالمالي بكل طريقة من هذه الطر
 

واالستكشداف  المسدح النفطيدة ال تحتدوي علدى تكداليف ربداتكلفدة اآل الطريقة االيرادية:
فدي سدنة حددوثها بصدرف النظدر عدن النتدائج سدواء  دتكداليف ايراديدة وتسدتنف دالنها تعد

النفطية اقل تكلفدة بموجدب هدذه  بارفتكون تكلفة اآل، كانت المنطقة منتجة ام غير منتجة
كيددة فددي قائمددة المركددز وحقددوق المل، للبرميددل الواحددد دالطريقددة وانخفددا  تكلفددة النفددا

ها فدي سدنة حددوثها دق النه يدتم اسدتنفاائالمالي تكون اقل فصافي الربح يظهر اقل الطر
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التدي حددثت فيهدا ممدا يدؤثر علدى  هانفسبقائمة الدخل وتخصم من إيرادات السنة المالية 
 دقة المقابلة المحاسبية الستخراج صافي نتيجة النشاط .

 
جميددف تكدداليف المسددح واالستكشدداف تكلفددة رأسددمالية  دعددتأمييا طريقيية التكلفيية الكلييية: 

 بداربصرف النظر عمدا اذ كاندت المنطقدة منتجدة أم غيدر منتجدة وتضداف إلدى تكلفدة اآل
 بدارواتباعها يؤدي إلى زيادة التكلفة الرأسدمالية آل، بالقيمة الحقيقية رالنفطية أي ال تظه

وهدذه ، مالمتدراك باراآل دصص نفامنها مخ والتي تكون بالقيمة الدفترية مطروحا  ، النفط
للبرميددل الواحددد وعدددم ارتبدداط المندداطق بكميددة  دالطريقددة تددؤدي إلددى ارتفدداع تكلفددة النفددا
يعتمد على حجم التكلفدة  دفعند حساب االستنفا، االحتياطي الذي تم اكتشافه في كل حقل

ويمكدن  دوعلى درجة الثقة بكمية االحتياطي المبدرهن المتخدذ كأسداس لحسداب االسدتنفا
وزيدادة صدافي الدربح ، للتعديل في كمية االحتياطي المبدرهن طبقا   دتعديل نسبة االستنفا

لعدم خصم التكاليف من اإليدرادات التدي تخدص المنداطق غيدر المنتجدة ممدا يدؤثر علدى 
ويددؤدي إلددى ، المقابلددة المحاسددبية بدرجددة دقددة القيدداس السددتخراج صددافي نتيجددة النشدداط

مما يؤثر علدى حقدوق الملكيدة فدي قائمدة  ،بح الصافي الحقيقيأربا  اكثر من الر توزيف
 المركز المالي .

 
وهذه الطريقة تأخذ بنظر االعتبدار المنداطق المنتجدة أما طريقة المجهوداي الناجحة : 

، ايراديدة ووغير المنتجة في معالجة تكاليف المسح واالستكشاف  باعتبارها رأسمالية أ
فهدذه الطريقدة ، لية علدى  أسداس كميدة االحتيداطي المبدرهنالتكلفدة الرأسدما دويتم استنفا

التددي تظهددر بقائمددة  بددارتأخددذ بنظددر االعتبددار كميددة االحتيدداطي فددي اسددتنفاذ تكدداليف اآل
 دويندزل مخصدص االسدتنفا، المركز المدالي ضدمن الموجدودات الثابتدة بالقيمدة الدفتريدة

تايدر فدي  2114بدايدة العدام  النفطيدة وبمدا انده تدم اعتبدار مدن بارالمتراكم من تكلفة اآل
مددا  %71بنسددبة  رأسددماليةسياسددة الشددركة واعتبددار نفقددات المسددح واالستكشدداف تكلفددة 

النفطية وهذا يدؤدي إلدى إظهدار تكلفدة  باريخص المناطق المنتجة وتضاف إلى تكلفة اآل
ها نسددبة إلددى عدددد الوحدددات المنتجددة مددن دويددتم اسددتنفا، النفطيددة بالقيمددة الحقيقيددة بدداراآل
أمدا مدا يخدص ، دفيحمل وحدة البرميل بنصيبها مدن االسدتنفا، مية االحتياطي المبرهنك

بداقي النسدبة مدن  نفقدات المسدح واالستكشداف  %31بنسدبة  دالمناطق غيدر المنتجدة تعد
مما يظهدر صدافي الدربح  دقسط االستنفا ، فضال  عن 2114وتظهر بقائمة الدخل لسنة 

محاسدبية صدحيحة بدين التكلفدة التدي تخدص اإليدراد  مدا يحقدق مقابلدةوب ،بالقيمة الحقيقية
ودقة قياس صافي نتيجة النشاط والتي تظهر بقائمة المركز المالي بعد خصدم ، المتحقق

أمددا مددا ، الضددريبة وتوزيددف أربددا  متحققددة فعليددة ضددمن حقددوق الملكيددة بقيمتهددا الحقيقيددة
 انهدا فيمدا إذييمن تكاليف المسح واالستكشداف الجديددة فدال يمكدن تع 2112سنة  صيخ

غيدددر منتجدددة فتظهدددر بقائمدددة المركدددز المدددالي ضدددمن  وكاندددت تخدددص منددداطق منتجدددة أ
عليهدا نسدبة إلدى كميدة إنتداج  دبالعام التالي باحتساب استنفا أمشروعات قيد التنفيذ  ويبد

وتعتبر هذه الطريقدة متفقده مدف القواعدد والمبدادو المحاسدبية فدي قيداس تكداليف ، مقدرة
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باإليرادات التي تخصها وإظهار عناصر قائمة المركدز المدالي بالقيمدة  النشاط ومقابلتها
 الحقيقية.

ق الددثالث مقارنددة مددف ائددبددين كددل طريقددة مددن الطر تيبددين الفروقددا 1 و 1والجددول 
ويبدين مددو ، عينة البحث النظام المحاسبي الموحد وتأثيرها على قائمدة المركدز المدالي

 ،ق الثالثددةائددفقددات ايراديددة مؤجلددة وبددين الطراالخددتالف بددين عينددة البحددث باعتبارهددا ن
أمدا ، فهي طريقة كانت تستخدم في بداية اكتشاف الدنفط ،فالطريقة األولى تعتبر ايرادية

فالطريقدة الثانيدة ، من قبل شركات الدنفط الطريقة الثانية والطريقة الثالث اكثر استخداما  
ثالثدة فهدي الطريقدة األكثدر الطريقدة ال أمدا، تستخدم مدن قبدل الشدركات الصدايرة الحجدم

من قبل شركات النفط العالمية والتي أوصى مجلدس معدايير المحاسدبة الماليدة  استخداما  
بمدا أن القطدر العراقدي مدن أولدى الددول و، كافدة باتباعها للشركات التي تقدوم باألنشدطة

 التددي تمتلددك احتياطيددات كبيددرة وتقددوم بكافددة األنشددطة ممددا يتطلددب منهددا توحيددد القددوائم
المالية وصحة المعالجة المحاسبية ودقة القياس المحاسبي لصافي نتيجدة النشداط شدركة 

 .   النفط
 

 الخاتمة 

نظددرا  لطبيعددة تكدداليف المسددح واالستكشدداف وخصائصددها المحاسددبية  تددم تقسدديمها  .4
حسدب االسدتفادة المسدتقبلية و اسدتمرار الخدمدة الدى التكداليف الملموسدة و التكداليف 

تضدددح مدددن هدددذا التقسددديم ان التكددداليف الملموسدددة هدددي تكددداليف وي، غيدددر الملموسدددة
رأسددمالية تخددص موجددودات ثابتددة يحتسددب عليهددا اندددثار سددنوي نسددبة الددى عدددد 

أمدا التكداليف غيدر الملموسدة عندد  ،السنوات التي يمكن استخدامها او االستفادة منها
 رسملتها يتم استنفادها على اساس عدد الوحدات المنتجة )برميل( .

الطريقدة االولدى االيراديدة  المسح واالستكشداف ثالث طرائق لمعالجة تكاليف هناك .2
 الثالثة المجهودات الناجحة.والثانية التكلفة الكلية )رأسمالية( 

تعالج تكاليف المسح واالستكشاف وفقدا  للنظدام المحاسدبي الموحدد المطبدق مدن قبدل  .3
هدر بصدافي المبلدغ بعدد البحث( كنفقات ايراديدة مؤجلدة تظ شركة نفط الشمال )عينة

 تنزيل أالطفاء المتراكم في الميزانية العمومية ضمن الموجودات الثابتة .

النظدام المحاسدبي الموحدد طريقدة ا ن المقارنة بين كل طريقة من الطرائدق الدثالث و .1
يؤدي الى اختالف في نتائج االعمال بقائمة الدخل ويظهر صافي ربح مختلدف ممدا 

في توزيف األربا  وبالتالي على األربا  التدي تظهدر فدي يؤثر في معدل الضريبة و
 حقوق الملكية بقائمة المركز المالي.

ضدددرورة توحيدددد طريقدددة محاسدددبية واحددددة لمعالجدددة تكددداليف المسدددح واالستكشددداف  .1
طريقة المجهودات الناجحدة هدي الطريقدة  دتعو، اداء الشركة تقييمالمكانية قياس و 

االستكشاف ومعبرة عن نتائج األعمدال الفعليدة األفضل في معالجة تكاليف المسح و
وتطبددق مددن قبددل الشددركات النفطيددة الكبيددرة وتوزيددف أربددا  حقيقيددة وإظهددار حقددوق 

النفطية واالفصا  عنها بالقوائم الماليدة بالقيمدة الحقيقيدة، ممدا  بارالملكية و تكلفة اآل
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الدراسددات يسدداعد علددى تددوفير البيانددات والمعلومددات المحاسددبية الالزمددة الجددراء 
 المقارنة بين نتائج أعمال الشركات النفطية.
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ABSTRACT 

Methods of Accounting Treatment for The Cost of Survey and 

Exploration and its Impact on the Financial Statement in Oil Industry 

Applied on North Oil Company (Public Com.) 

 

                                
The research investigated the reality of survey costs and exploration in oil industry and 

its division  according benefits to tangible and intangible costs.  This requires aspecial 

accounting approach.  There are three methods of accounting, first revenue methods, 

second the full cost methods and third successful efforts methods . 

The study shows the effect of each method and the unite accounting  system which is 

applied by north oil company (public company) in the financial statement and the contrast 

between them, knowing that the successful efforts method applied by worldly oil 

companies, and Iraq is one of the countries which the largest oil reserve and makes the most 

oil industry activities.  This  has requires the necessity to unite one accounting  method to 

treat costs survey and exploration to measure and evaluate company management .  

 

 


