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ءاإلهــدا  

 أهدي ثمار جهدي وعملي بفضل اهللا عزو جل

الكریمین حفظهما اهللا ورعاهما وأطال في عمرهماإلى والدیا   

األعزاء إخوتي وأخواتيإلى   

 إلى كل أفراد عائلتي وأحبابي

بإسمهإلى كل أصدقائي كل   

 إلى كل من ساندني ودعمني من قریب أو بعید ولو بالكلمة الطیبة

 إلى مكتبة الجامعة 
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 شكر وعرفـان

ي بتوفیقه تتم األعمال حمدا وشكرا خالصا یلیق بجالله وعظیم ذالحمد والشكر هللا ال
  سلطانه

العمل سواء من  ذاأتقدم بجزیل شكر وخالص إمتناني إلى كل من ساعدني في إنجاز ه
:ذكرقریب أو من بعید وأخص بال  

.رافه علیا ومساعدتي في إعداد هذه المذكرةالدكتور سعیداني محمد على إش  

الدكتور قطیب عبد القادر والذي لم یبخل عني بإرشاداته وتوجیهاته طوال فترة إنجاز 
.المذكرة  

كما ال یفوتني تقدیم كامل االمتنان والتقدیر إلى كافة أساتذة كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم 
.التجاریة وعلوم التسییر  

فبرایر  24كما أتقدم بالشكر إلى جمیع عمال مؤسسة سوناطراك قسم الحفر بقاعدة 
 بحاسي مسعود الذین قدموا لي ید العون وأخص بالذكر إطارات قسم المالیة والمحاسبة 

. وأشكر كذلك لجنة المناقشة لتفضلهم على قراءة وتقییم هذه المذكرة   
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مرحلة البحث ، تكالیف الموارد الطبیعیة، قیاس المحاسبي، معاییر المحاسبة الدولیة: الكلمات المفتاحیة  

ستكشاف     .)6IFRS(معیار إبالغ المالي،  وإ

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مختلف المفاهیم قیاس المحاسبي ، اهمیته  
واألهدافه، خطواته ومتطلبات طبیعة الصناعة اإلستخراجیة واهمیة مرحلة إستكشاف في هذه 

الصناعة الصناعة وتسلیط الضوء على مختلف أشكال وطرق قیاس المحاسبي في 
اإلستخراجیة وكذا اإلطالع على المعاییر اإلبالغ المالي الخاصة في صناعة اإلستخراجیة 
والتعرف على إجراءات وآلیات النظام المحاسبي المالي الخاصة بالقیاس وعرض نفقات مرحلة 
البحث واالستكشاف في المؤسسات البترولیة الجزائریة، وهذا ما كان محور بحثنا حیث تمثلت 

 كالیة دراستنا فإش
في قیاس تكلفة إستكشاف الموارد ) 6IFRS(ما اهمیة تطبیق معیار إبالغ المالي الدولي "

 "الطبیعیة لصناعة اإلستخراجیة في المؤسسات البترولیة الجزائریة ؟
بمحاولة معرفة مدى تطبیق المؤسسة محل الدراسة لبنود  ناوبغیة اإلجابة على اإلشكالیة قم

، حیث تم التركیز على دراسة الجانب المحاسبي للعملیات 6مالي الدوليمعیار إبالغ ال
إستكشاف تكالیف الموارد الطبیعیة، لنخلص في نهایة الدراسة إلى نتائج تساعد وتتوافق مع 

  .طبیعة ونشاط المؤسسة محل الدراسة والمؤسسات الفاعلة في نفس النشاط
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MOTS-CLÉS : Normes comptables internationales, Mesure comptable, Coût des 
ressources naturelles, Norme d'information financière (IFRS),Phase de recherche 
et d'exploration. 

 

  

Le but de cette étude est de mettre en lumière les différents concepts 
de mesure comptable, son importance et ses objectifs, ses étapes et les 
exigences de la nature de l’industrie extractive ainsi que l’importance du 
stade de la prospection dans cette industrie et de mettre en évidence les 
différentes formes et méthodes de mesure de la comptabilité dans 
l’industrie extractive ainsi que les normes spéciales d’information 
financière dans l’industrie extractive et les procédures d’identification Et 
les mécanismes du système de comptabilité financière pour mesurer et 
présenter les dépenses de la phase de recherche et d’exploration dans les 
institutions pétrolières algériennes, qui ont été au centre de nos recherches. 

- "Quelle est l'importance de la mise en œuvre de la norme 
internationale d'information financière (IFRS 6) pour mesurer le 
coût d'exploration des ressources naturelles de l'industrie 
extractive dans les institutions pétrolières algériennes ?"  

Afin de répondre à ce problème, j'ai essayé de savoir dans quelle mesure 
l'institution en question avait appliqué les exigences de la norme IFRS 6, 
l'accent étant mis sur l'étude de l'aspect comptable de l'exploration du coût 
des ressources naturelles، Nous concluons à la fin de l'étude que les 
résultats sont cohérents avec la nature et l'activité de l'institution et des 
institutions actives dans la même activité. 

.  
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  :توطئة - أوالً 

إن اختالف التطبیقات المحاسبیة بین مختلف دول العالم والناتجة بسبب التطورات االقتصادیة 
ن االنتشار الواسع للشركات المتعددة الجنسیاتواالجتماعیة وازدیاد حركة األعمال الدولیة و  قد تطلب وجود  إ

نوع من المقاییس التي تساعد على تضیق مجاالت االختالف والتنوع في المعالجات المحاسبیة وطرق القیاس 
المتبعة والمساعدة على تحقیق المقارنة بین التقاریر المالیة للشركات المحلیة والدولیة مما یؤدي إلى زیادة ثقة 

صب االهتمام حول محاولة التنسیق والتوفیق بین هذه و من أجل هذا ان ,المستثمرین فـي مصداقیتها
إلرساء أسس عالمیة الممارسات المحاسبیة المختلفة اعتمادا على مرجع محاسبي یحظى بالقبول العام، و 

للمحاسبة، تمخض عن ذلك ما یعرف بالمعاییر المحاسبیة الدولیة التي تهدف إلى توحید المبادئ والقواعد 
لعالم، وبهذا انطلقت العدید من المحاوالت بغیة اعتماد هذه المعاییر على المستوى المحاسبیة على مستوى ا

الدولي، وهذا من خالل عملیات اإلصالح التي قامت بها العدید من الدول، والجزائر كغیرها من الدول التي 
  .سلكت هذا المسار وذلك بتبنیها النظام المحاسبي المالي

وم إلى تبني لغة محاسبیة عالمیة موحدة عبر تطبیق مجموعة من حیث تتجه اغلب دول العالم الی 
المعاییر الدولیة، خاصة تلك التي تولدت نتیجة مشروع التقارب المشترك والتي یطلق علیها المعاییر الدولیة 

) IFRS 6(لى معیارا یخص قطاع النفط والغاز ، وقد تضمنت هذه المعاییر ع)IFRS(لإلبالغ المالي 
قبل أغلب الشركات النفطیة العمالقة على مستوى العالم لغرض إیجاد لغة محاسبیة مشتركة والمطبق من 

عالمیة تخص هذا القطاع المهم، لما لهذه الصناعة من أهمیة نسبیة كبیرة بین مجموعة من مصادر الطاقة 
أكد من النتائج ال بد الالزمة لتسییر العالم وتمیزها بطبیعة فنیة واقتصادیة خاصة، فعنصر المخاطرة وعدم الت

منه في مرحلة البحث واالستكشاف التي قد ال تؤدي إلى نتائج اقتصادیة مجدیة أو العكس قد تؤدي إلى 
وقد نتج عن الطبیعة المتمیزة  , نتائج مجدیة تمكن من استرداد كامل تكالیف االستثمارات خالل فترة وجیزة

معالجات المحاسبیة المالئمة وقیاس المحاسبي لمرحلة لصناعة إنتاج إستخراجیة تضارب في اآلراء حول ال
البحث واإلستكشاف لهذه الصناعة ،وهذا بدوره جعل حاجة تبني هذا المعیار أمرا ضروریا السیما وان 

    .الجزائر تعد في طلیعة البلدان المصدرة للنفط

  :إشكالیة البحث - ثانیاً 
المحاسبة المتخصصة  من تعتبر من نوع  ستخراجیة والتياإلألهمیة المحاسبة في شركات لنظرا 

وذللك إلن صناعة إستخراجیة تتمیز بطبیعة خاصة تخلق مشاكل تجعل معالجتها تختلف عن المعالجة 
تكالیف  بمعالجة المتعلقة المحاسبیة الطرق تعدد فيالمحاسبیة ألي صناعة أخرى، وتكمن مشكلة البحث 

في نظام  متبعةال اآللیة موضوعیةال وجود عدم یة وفيواإلستكشاف في صناعة اإلستخراج البحث مرحلة



 مقدمة

 
 ب 

إستخراجیة إستناذًا  صناعة في واالستكشاف البحث مرحلة نفقات مع المحاسبي المالي للتعامل
  ). 6IFRS(إلى

  :على ضوء ما سبق، تتبلور معالم إشكالیة دراستنا والتي یمكن صیاغتها في السؤال المحوري التالي

 في قیاس تكلفة إستكشاف الموارد الطبیعیة) 6IFRS(إبالغ المالي  ما اهمیة تطبیق معیار
  ؟ة سونطراك وفروعهالصناعة اإلستخراجیة في مؤسس

  :من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالیة ارتأینا تجزئتها إلى ثالث أسئلة فرعیة  كما یلي 

 ؟سونطراك وفروعها ةفي مؤسسقیاس وما أهمیة القیاس المحاسي ماذا یقصد بال .1

مشاكل محاسبیة  وهل الیسبب واإلستكشاف البحث تكالیف لمعالجة المحاسبیة السیاسات تعددهل هناك  .2
 ؟ سونطراك وفروعها ةمؤسسفي  وفي قیاس وعرض القوائم المالیة

معاییر  ظل في المحاسبي لقیاس التكالیف القیاس بقواعد سونطراك وفروعها ةمؤسس ماأهمیة إلتزام .3
  .(SCF)ونظام المالي المحاسبي (IAS/IFRS)المحاسبة الدولیة 

  :الفرضیات -ثالثًا 

 التي المعلومات توفیر بهدف قانونیة ُأطر وفق للمنشأة ألحداث اإلقتصادیة كمیة ترجمة: الفرضیة األولى
القرار و له أهمیة في تحدید محتوى وأسالیب إعداد وعرض البیانات  إتخاذ عملیة تسهل أن شأنها من

   .األنشطة االقتصادیة المختلفة في المؤسسات البترولیةالخاصة بتلك 
 في یساهم البترول استكشاف تكالیف لمعالجة علیها ومتفق موحدة محاسبیة طرق وجود : الثانیة الفرضیة
  .البترولیة الجزائریة شركات في المالیة القوائم مصداقیة

 القیاس، اإلفصاح، التسجیل، بقواعد إلتزامأهمیة في  البترولیة الجزائریة للمؤسسات :الفرضیة الثالثة
 .(SCF)ونظام المالي المحاسبي (IAS/IFRS)معاییر المحاسبة الدولیة  ظل في المحاسبي
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  :أهــــــــداف الدراسة -  رابعاً 
  :نهدف من خالل هذه الدراسة إلى

 التعرف على مختلف المفاهیم حول قیاس المحاسبي ، اهمیته واألهدافه، خطواته ؛ -
 اإلطالع على المعاییر اإلبالغ المالي الخاصة في صناعة اإلستخراجیة؛ -
 تسلیط الضوء إلى مختلف أشكال وطرق قیاس المحاسبي في الصناعة اإلستخراجیة؛ -
 إبراز طبیعة الصناعة اإلستخراجیة واهمیة مرحلة إستكشاف في هده الصناعة؛ -
 البحث مرحلة نفقات وعرض بالقیاس الخاصة المالي المحاسبي النظامالتعرف على إجراءات وآلیات  -

 ؛في المؤسسات البترولیة الجزائریة  في واالستكشاف
 .محل الدراسةالمؤسسات  معاییر بالنسبة لشركات فيالإعطاء صورة عن القیمة التي یضفیها تبني  -

 :یمكن تقدیم أهمیة الدراسة كما یلي: : أهمیـة الدراسة -اً خامس
 المعیار خصوصا الدولیة المعاییر وفق المالي المحاسبي النظام یمیأهمیة تق البحث أهمیته من یكتسب -

 كثیرة حلول یوافر ،و المعدنیة الثروة وتقییم باستكشاف یتعلق والذي) IFRS 6(المالي لإلبالغ الدولي
 البحث لمرحلة بإعداد التقاریر المالیة وفق المعاییر الدولیة واإلبالغ المالي المتعلقة للمشاكل

  النفط والغاز؛ صناعة في واالستكشاف
القوائم  مصداقیة علي قیاسها وأثرعلى المؤسسات،  واإلستكشاف البحث تكالیف ألهمیةالحاجة الملحة  -

 في المؤسسات البترولیة الجزائریة؛ المالیة
 لظروف من إنفاقها البترول عن وتنقب تبحث شركة ألي البد التي النفقات أهم تمثل اإلستكشاف نفقات -

 في البحث ذولة فيبالم واألموال الجهود كل او معظم تذهب أن یمكن المالیة والمخاطرة التأكد عدم
  ؛البترول ایجاد دون هدراّ ما  منطقة

 في القوائم المالیة مصداقیة علي قیاسها وأثر البترول شركات في واإلستكشاف البحث تكالیف أهمیة -
  للبترول؛ المنتجة الشركات

 في الي اختالف األحیان من كثیر في یؤدي واإلستكشاف البحث تكالیف لمعالجة مختلفة طرق وجود -
 .النتائج

  :توجد أسباب موضوعیة وذاتیة نذكرها كمایلي: أسباب اختیار الموضوع -اً سادس

 :األسباب الموضوعیة .1
  الموضوع قید الدراسة یتوافق وتخصص محاسبة؛ -
الساحة اإلقتصادیة والمهنیة في السنوات كون موضوع البحث من أهم المواضیع المطروحة على  -

 األخیرة؛
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 األهمیة البالغة للموضوع، خاصة وأن المؤسسة مدرجة في قطاع الصناعة اإلستخراجیة؛ -
في المؤسسة )IAS/IFRS(نظرا لألهمیة البالغة التي یحظى بها موضوع تطبیق معاییر المحاسبة  -

 االقتصادیة؛
 .تخصص المحاسبةعالقة موضوع الدراسة ب -

  : األسباب الذاتیة .2
الرغبة والمیول لدراسة الموضوع؛ واإللمام ببعض جوانبه وتوسیع المعارف في مجال القیاس المحاسبي  -

 ؛IFRSوفق معاییر إعداد تقارییر المالیة 
 المساهمة في إثراء المكتبة الجامعیة ببحوث جدیدة حول القیاس محاسبي ومعاییر محاسبیة الدولیة ؛ -
 مع التغیرات والتطورات الجدیدة في مجال التدقیق؛إجراء بحث یتماشى  -
الرغبة في اكتشاف الموضوع واإللمام ببعض جوانبه وتوسیع المعارف في مجال محاسبة في صناعة  -

 إستخراجیة؛
سقاط الجانب العلمي  -  .األكادیمي مع الجانب العملي المهنيمحاولة ربط وإ
 

وبغیة الوصول  بحثنا فيوالتساؤالت الفرعیة بناءا على طبیعة اإلشكال المطروح : منهج البحث - اً سابع
، فإن المنهج المستخدم  وفق ما تقتضیه طبیعة وعناصر الدراسةإلى األهداف المرجوة في هذه الدراسة 

یر من مفاهیم صناعة اإلستخراجیة ومراحلها ومعای هیما یتعلق بالفصل األول ، بما یتضمنبسیكون وصفیا 
  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، 

دراسة حالة إحدى شركات اإلقتصادیة  كما سنقوم باعتماد منهج دراسة حالة في الفصل الثاني، ویتضمن
الجزائریة وذلك من أجل إسقاط الجانب النظري على الواقع العملي واإلجابة على إشكالیة الدراسة، وقد تم 

  :  إستخدام األدوات التالیة لجمع المعلومات الضروریة وهي

راسة، إضافة إلى المسح المكتبي بهدف التعرف على مختلف المراجع والكتب المتداولة لموضوع الد -
 القوانین والجرائد الرسمیة، الكتب والبحوث والمجالت والملتقیات العلمیة، المواقع اإللكترونیة؛ 

 الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة ذات صلة بموضوع الدراسة؛ -
  ، قوائم اإلستقصاءالمقابالت الشخصیة ،الزیارات والمالحظات المیدانیة

  :حدود الدراسة - اً ثامن .
 :تتمثل حدود الدراسة فیما یلي
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من أجل اإللمام بمختلف الجوانب العلمیة والعملیة للبحث، قمنا بإختیار المدة الزمنیة : الحدود الزمانیة  . أ
 .2019إلى غایة سنة  2018للدراسة والتي تمثلت في الفترة ما بین سنة 

شركة  :الشركة اإلقتصادیةترتبط هذه الدراسة من الناحیة المكانیة بدراسة  :الحدود المكانیة  . ب
 .سوناطراك، مدیریة اإلنتاج حاسي مسعود

عداد هذه المذكرة بجملة من الصعوبات والعراقیل،  :صعوبات البحث -تاسعًا  لقد مرت فترة الدراسة وإ
  : تمثلت في

المعایر وجود قلة في المراجع والدراسات األكادیمیة المتعلقة قیاس محاسبي لتكالیف الموارد الطبیعة وفق  -
  المحاسبة الدولیة؛

معاییر إعداد التقریر (فهم بعض مصطالحات المؤسسة في  فيبالنسبة للموظفین صعوبة  -
  ؛)  « IFRS»الملیة

  .صعوبة الحصول على الوثائق الداخلیة بالمؤسسة محل الدراسة -
  :هیكلة البحث -عاشراً 

بتقسیمها إلى فصلین، فصل للجانب النظري،  تراسة واإلجابة على إشكالیتها، قمإلنجاز الد يسعیا من
  :وفصل  للجانب التطبیقي، ویمكن استعراض ذلك كما یلي

الفصل األول قسم إلى مبحثین، ففي المبحث األول مفاهیم عامة حول قیاس المحاسبي، صناعة اإلستخراجیة 
حث الثاني خصصناه لعرض ومراحلها،والمعاییر إعداد تقاریر المالیة سائدة في صناعة اإلستخراجیة والمب

  .الدراسات السابقة ومقارنة دراستنا الحالیة مع هذه الدراسات

وفي األخیر نجد الخاتمة التي أما في الجانب التطبیقي فقد اعتمدنا على دراسة میدانیة لشركة سوناطراك، 
صل إلیها، ختبار الفرضیات التي جاءت في مقدمة البحث، ثم عرض النتائج المتو إ تضمنت تلخیص عام و 

لیتم بعدها تقدیم بعض اإلقتراحات التي رأینا بأنها ضروریة بناءا على النتائج المتوصل إلیها، باإلضافة إلى 
  . آفاق البحث
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    تمهید

ستخراجیة وتعدد مجاالت األنشطة التي تمارسها تخلق مشاكل محاسبیة تجعل اإلصناعة الإن طبیعة     
معالجتها مختلفة عن المعالجة المحاسبیة ألي مشروع أخر فعامل عدم التأكد تتمیز به هذه الصناعة دون 
غیرها ، وثمة عامل أخر هو كبر حجم هذه الشركات وتعقید عملیاتها مما یجعل الكثیر منها یتبع النظم 
المحاسبیة التي تسودها فلسفة العملیة والسهولة، وتتمیز طبیعة النشاط النفطي عن األنشطة التجاریة 

على القیاس المحاسبي والصناعیة والخدمیة األخرى بمجموعة من الخصائص التي لها آثارها المباشرة 
ن االنتشار الواسع للشركات المتعددة والمبادئ المحاسبیة المناسبة للتطبیق بما یتفق مع تلك الخصائص و  إ

ظهرت الحاجة الماسة إلى أسالیب محاسبیة تتالءم واحتیاجات الجنسیات و زیادة تشابك أنشطتها الدولیة، أ
محاولة التنسیق و التوفیق بین هذه الممارسات المحاسبیة ، و من أجل هذا انصب االهتمام حول بیئة العمل

و كانت هناك جهود كبیرة بغیة إرساء أسس ،  المختلفة اعتمادا على مرجع محاسبي یحظى بالقبول العام
دولیة لمهنة المحاسبة، تمخض عنها ما یعرف بالمعاییر المحاسبیة الدولیة التي تهدف إلى توحید عملیة 

و في هذا الفصل سوف أتطرق إلى مختلف األدبیات النظریة و  لى مستوى العالم،القیاس واإلفصاح ع
ف اإلستكشاف في التطبیقیة مركزا في المبحث األول على التعریف بالقیاس المحاسبي والمحاسبة على تكالی

المبحث والقیاس المحاسبي لصناعة استخراجیة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة، أما في صناعات استخراجیة 
 . من أوجه التشابه واالختالف الثاني فقد تناولت الدراسات السابقة وما تم التوصل إلیه
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قیاس المحاسبي لتكالیف اإلستكشاف والبحث عن الموارد ال: المبحث األول
  ).IFRS(الطبیعیة وفق معاییر الدولیة لإلبالغ المالي

مجموعة من النشاطات و الفعالیات والقرارات والسیاسات عبارة عن ) النفطیة(الصناعة اإلستخراجیة 
المتعلقة بإستخراج و إنتاج و توزیع و استهالك للسلع النفطیة سواء بصورة خام أو في صورة منتجات، ، و 
تمر بعدة مراحل قبل أن تصل إلى المستهلك األخیر، والصناعة النفطیة من الصناعات المعقدة والتي تتمیز 

عن باقي الصناعات اآلخرى وأبرزها عامل الخطورة وعدم التأكد السیما في المرحلة بخصائص تختلف 
،والمحاسبة وسیلة لقیاس وتوصیل المعلومات عن نشاط أو أداء الوحدة )البحث واالستكشاف(األولى 

رات التي االقتصادیة ، وتستخدم المحاسبة الوحدات النقدیة كوسیلة لقیاس عناصر القوائم المالیة وقیاس المتغی
تطرأ على هذه العناصر وربطها بفترة زمنیة محددة ، وتنشأ التغیرات نتیجة العملیات و األحداث التي تتأثر 
بها الوحدة االقتصادیة ، ونتیجة لذلك توصیل اآلثار االقتصادیة المترتبة على عملیات و أحداث المشروع 

المشروع وسأتطرق في هذا المبحث إلى اإلطار  وتجمیعها إلى أطراف متعددة تهتم بمتابعة نشاطات وأعمال
النظري للقیاس المحاسبي ، مراحل الصناعة إستخراجیة، اإلطار المفاهیمي النظري لمعاییر الدولیة لإلبالغ 

 .المالي وخاصة في مجال الصناعة اإلستخراجیة

ستكشاف في صناعة إستخراجیة : المطلب األول    القیاس المحاسبي لتكالیف البحث وإ

تمر دورة صناعة اإلستخراجیة بمراحل عدیدة من مرحلة اإلستكشاف وتوقیع العقود ثم الحفر 
مصاریف تتكبدها الشركات النفطیة، مما یستدعي المعالجة  المراحلوالتطویر ثم اإلنتاج ولكل من هذه 

أتطرق الصحیحة لتلك المصاریف من حیث القیاس واإلفصاح والمبادئ والفروض والسیاسات ضروریة، وس
  1. في هذا الطلب إلى اإلطار النظري للقیاس المحاسبي، مراحل الصناعة إستخراجیة

  
  
  
  
  

                                            
  .327ص ، 2004، األردن،1، ط وائل دار المحاسبة، نظرية في مقدمة ،النقيب العزيز عبد كمال   1
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  تعریف القیاس المحاسبي وأهمیته : الفرع األول

  تعریف القیاس المحاسبي: أوال
لقد تعددت تعاریف القیاس المحاسبي من باحث ألخر ولكن وان اختلفت التعاریف في الصیاغة والشكل إال  

  : أنها تتفق في المضمون وقد تناول العدید من الباحثین تعریف القیاس المحاسبي نتناولها كما یلي
یشمل القیاس  على أن بالشركةهو تخصیص قیم رقمیة لحدث عنصر معین مرتبط  ):"األول(التعریف 

  1"مع عدم إهمال البیانات التي لیس لها صفة كمیة . عملیات التعریف والتبویب لهذا الحدث

یمثل القیاس المحاسبي في قرن األعداد " هو تعریف جمعیة المحاسبین األمریكیة  ):الثاني(التعریف 
یة أو جاریة بموجب قواعد بأحداث المنشأة الماضیة والجاریة والمستقبلیة وذلك بناء على مالحظات ماض

  2" محددة 

القیاس المحاسبي هو تعیین أرقام للظاهرة االقتصادیة الماضیة والحاضرة والمستقبلیة " ):الثالث(التعریف 
     3".المتعلقة بالوحدات االقتصادیة في ضوء مالحظة الماضي والحاضر وطبقا لقواعد معینة

القیاس بشكل عام یتمثل في "  FASB تعریف مجلس معاییر محاسبة المالیة  ):الرابع(التعریف 
تخصیص األعداد لألشیاء أو األحداث و فقا لقواعد محددة، كما أنه عملیة مقارنة تهدف إلى الحصول على 

 4".معلومات دقیقة لتمییز بین بدیل وأخرفي حالة اتخاذ القرار
 .من خالل هذه التعریفات یمكن أن نستخلص تعریف موجز لوظیفة القیاس المحاسبي -

  

  
  

                                            
 دار ، 04 الطبعة) القیاس واإلفصاح و االعتراف مشاكل و ، المحاسبة الدورة ( المالیة المحاسبة مبادئ ، مطر محمد  1

  . 2007األردن،  , وائل
  .110، ص 2007، منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، الدنمارك، نظریة المحاسبیةولید ناجي الحیالي،   2
.18محمد مطر، مرجع سبق ذكره ص  3  
 العلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیةاییر الدولیةقیاس المحاسبي  في القواىم المالیة وفق المعأحمد مناصري ،  4

  .16ص  ،2000الجامعیة  السنة ،-باتنة-لخضر الحاج العقید ، جامعةوالتجاریة وعلوم التسییر االقتصادیة

 من التي المعلومات توفیر بهدف قانونیة ُأطر وفق لمنشأةافي  ألحداث اإلقتصادیةل كمیة ترجمة" 
  ".القرار إتخاذ عملیة تسهل أن شأنها
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القیاس فى المحاسبة یمثل أحد الوظائف األساسیة، ویعتبر من األنظمة :  أهمیة القیاس المحاسبي: ثانیا
  1: المهمة داخل النظام المحاسبي وتظهر أهمیة القیاس المحاسبي فیما یلي 

یؤدي القیاس المحاسبي دورا مهما في تحدید محتوى وأسالیب إعداد وعرض البیانات الخاصة بتلك  .1
تم في منظمات األعمال والتي یمكن استخدامها فى اتخاذ العدید من األنشطة االقتصادیة المختلفة التي ت

  .القرارات اإلداریة المختلفة
یعتبر القیاس المحاسبي من احد الوظائف األساسیة في المحاسبة ونتیجة لذلك تكتسب المعلومات  .2

   .الناتجة عن قیاس األحداث االقتصادیة لمنظمات األعمال أهمیة خاصة في المجتمع المالي 
إن ما یزید القیاس المحاسبي أهمیة هو موضوعیته فإن أي قیاس غیر موضوعي و متحیز ال توجد له  .3

 . أى أهمیة بالنسبة لتلك الفئة المستهدفة للتقاریر المالیة 
إن القیاس المحاسبي یعمل على إخضاع المعلومات االقتصادیة للقیاس بحیث تكون جمیع البیانات  .4

  .بوحدات النقد و القیام بإعداد التقاریر الالزمة للمستخدمینالمحاسبیة قابلة للقیاس 
تحدید نطاق القیاس المحاسبي مبنیا على أسس من التكلفة و العائد وما یعكس التوسع أو التضییق في  .5

نوع ومدى جودة تلك المعلومات المتاحة عن تلك األحداث التي تم قیاسها والمنافع التي یمكن أن تتحقق 
   أي من السیاستین كنتیجة لتطبیق

هي الخطوات التي یمر بها القائم بعملیات القیاس المحاسبي،  : خطوات أو مراحل القیاس المحاسبي: ثالثا
والتي تبدأ منذ بدایة التحلیل البیانات عن األحداث والظواهر االقتصادیة المختلفة التي تمت في الدفاتر 

  2: ةالمحاسبیة حتى إعداد القوائم والتقاریر المالی
  

 القیاس المحاسبي) مراحل(یوضح خطوات ): 1-1(الشكل 

 
                                            

  .2008مصر، احلديث الكتاب دار ، المالية المحاسبة في التقويم و القياس ، الفتاح عبد حنفي  1
 2003،مصر ،اجلامعية الدار ،)والعربية الدولية المحاسبة لمعايير وفقا المحاسبي واإلفصاح والتقييم القياس( المالية المحاسبة ،نور امحد  2

  .28، ص2004/



األدبیات النظریة والدراسات السابقة......... ...............الفصل األول   
  

 
6 

  .بتصرف، نفس المرجع السابق، أحمد نور من إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  .الصناعة اإلستخراجیة المفهوم ،الخصائص، المراحل: الفرع الثاني   

  مفهوم صناعة استخراجیة: أوال

كثیر من البلدان ومصدر الطاقة األساسي في العالم، وتتمیز المصدر األساسي لدخل في نفط یعتبر   
قتصادیة خاصة بكونها صناعة تختلف عن الصناعان التحویلیة فعملیات  صناعة إستخراجیة بطبیعة فنیة وإ

وهو مصدر ) النفط الخام(بالبحث عن احد الموارد الطبیعیة " البحث واالستكشاف عن البترول تتعلق أساسا
بأنها الموارد الطبیعیة المخزونة في باطن األرض والتي تتناقص في " نفاد والتي تعرف آیل للنضوب وال

أو أنها الموجودات الطبیعیة التي یتم " الكمیة بسبب االستخراج بمقدار مساوي لكمیة المواد المستخرجة 
  1.استنفادها خالل عملیة االنتاج وال یمكن لإلنسان تعویض ما فقده منها 

  :اختالفات بین صناعة إستخراجیة و صناعات األخرىأنواع :ثانیا

تختلف صناعة  إستخراجیة عن أنواع الصناعات األخرى بعدد من األمور الجوهریة و یمكن اعتبارها 
  2:خصائص الصناعة اإلستخراجیة 

نجد بقیة أنواع الصناعات و النشاطات االقتصادیة المختلفة تستطیع التنبؤ  :وجود عامل عدم التاكد  - 1
بكثیر من الدقة لنتائج عملیاتها المختلفة ، بینما نجد شركات صناعة النفط ال یمكنها مثل هذا التنبؤ بالرغم 

ائیة التي من المناطق الن%  95من تقدم العلوم الجیولوجیة والجیوفیزیقیة فقد دلت االحصاءات على أن 
تؤجرها الشركات النفطیة في الوالیات المتحدة تظهر على أنها غیر منتجة أو منتجة ولكن بشكل غیر تجاري 
ومن هنا نرى میل الغالبیة العظمى من الشركات العاملة في هذا المیدان الى اعتبار مصاریف الحفر 

اریف في انواع النشاطات األخرى حیث واالستكشاف واإلعداد إیرادیة على عكس ما قد یتم في معالجة المص
یتم رسملتها أو توزیعها إلى إیرادیة ورأسمالیة تبعًا لمقاییس متنوعة أهمها حجم المصروف وطبیعته ودوریته 
والسیاسة المالیة المتبعة في المشروع وسبق التطرق الى هذا الموضوع في تدوینة النفقات اإلیرادیة والنفقات 

  .الرأسمالیة 

                                            
  .20 10،األردن ،األوىل الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة دار ، " البترول محاسبة " مسري الريشاين و حسني ، القاضي  1

 ا الموحد استناد المحاسبي النظام ظل في واالستكشاف البحث لمرحلة المالي اإلبالغ تقييم" خلف، سعد حسنني و البلداوي الكرمي عبد شاكر   2
لى  .7،ص2018،العراق،املستنصرية جامعة ،واالقتصاد اإلدارة كليةمقال علمي، ،) IFRS 6"(الدولي المعيار ًإ
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بین الحین واألخر لتتماشى مع قوانین  ضرورة تعدیل سیاسة انتاج: سیاسة انتاج شركات النفط تعدیل -2
الدولة التي تعمل بها مع عدم تمكن هذه الشركات في أغلب األحیان من تحدید سعر بیع الوحدة بل یخضع 

  .ذلك للسعر المعلن من قبل منظمات متخصصة كاألوبك مثًال 

مما یلزم هذه الشركات الى اتباع فلسفة السهولة والعملیة و اتباع  :ید عملیاتهاكبر حجم الشركات وتعق -3 
  .النظام الذي یعطي االجابة السریعة ویقلل من التعقیدات والتحالیل 

فقد تمضي مدة  وجود فجوة زمنیة بین اإلنفاق واإلنتاج :فجوة زمنیة كبیرة بین عملیتي اإلنفاق واإلنتاج– 4
مكانیة وجود في تنفیذ نشاطات اال ستكشاف الجیولوجي وذلك لتحدید المنافع المحتملة من المنطقة الجغرافیة وإ

احتیاطیات بترولیة فیها، وهذا اإلنفاق بمبالغ كبیرة وهنا تظهر مشكلة اعتبار هذه المصاریف إیرادیه أو 
  . رأسمالیة 

  .  تاج وشركات بالتسویقفهناك شركات متخصصة بالبحث وشركات متخصصة باإلن: الشركات الخاصة – 5

  1: تتكون الصناعة النفطیة من المراحل االساسیة االتیة : المراحل األساسیة لصناعة إستخراجیة: ثالثا
  

مراحل الصناعة اإلستخراجیة    یوضح):2-1(الشكل

 .بتصرف، 44، صعمر أحمد ، الراوي :من إعداد الطالب بناءأ على:المصدر 

من الجدیر بالقول إن عدد مراحل الصناعة اإلستخراجیة لیس ثابتا لدى الباحثین نتیجة دمج أو فصل  -
كدمج الحفر واالستخراج في مرحلة واحدة، ویما إن البحثي :بعض المراحل عن بعضها البعض مثًال 

فقط من  سیقتصر في جانبه التطبیقي على مرحلة اإلستكشاف سیتم االكتفاء في توضیح هذه المرحلة
 : دون ذكر مفاهیم المراحل األخرى في الصناعة اإلستخراجیة، وفیما یأتي شرح موجز لتلك المرحلة 

  

                                            
  .، بتصرف44، ص  2016،العراق، العظماء دار " واإلخفاق، النجاح مسارات العراقي والغاز النفط اقتصاديات " عمر أمحد ، الراوي  1
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  stage Exploration& Searching: مرحلة البحث واالستكشاف :رابعأ

تمثل مرحلة البحث واالستكشاف المرحلة األولى واألساس للصناعة النفطیة والتي تهدف إلى استكشاف النفط 
فالخطوة األولى , تقوم من خاللها شركات البترول بإستكشاف مكامن النفط والغاز في باطن األرضوالغاز ، 

وبعدها تتم عملیة االستطالع , في عملیات البحث هي تحدید المنطقة الجغرافیة التي سیتم البحث فیها 
وقد تعددت طرائق كمیات تجاریة ام ال األولي بإستخدام الوسائل الجیولوجیة لمعرفة إمكانیة استخراج البترول ب

االستكشاف على مر التاریخ من تحدید المواقع النفطیة من خالل التسرب النفطي على سطح األرض وصوال 
إلى دراسة الطبقات المختلفة في باطن األرض وعلى مستوى أعماق تصل إلى عشرات الكیلومترات للكشف 

بأن صناعة  SASBالمحرك األساس لهذه المرحلة، ویرى  عن المكامن النفطیة، ویمثل العنصر البشري
االستكشاف واإلنتاج من الصناعات التي تتصف بكثافة رأس المال وتتمیز بمخاطر عالیة ، مقابل عوائد 

من إجمالي % 50مرتفعة ، وتجدر اإلشارة إلى أن االندثار في هذه المرحلة یمكن أن یصل إلى نسبة 
 1. تكالیف االستكشاف 

المعلومات المتولدة في هذه المرحلة ذات قیمة كبیرة لما تمثله من رصید أساسي لقادة الشركات حیث وتعد 
والتي یتم فیها التأكد ) الحفر(أدت هذه المعلومات إلى تخفیض تكلفة الفشل التي قد تحدث في المرحلة الثانیة 

: ( ق والمسوحات المتتابعة ومنها من وجود النفط أو الغاز، وتستخدم في هذه المرحلة العدید من الطرائ
المسح الجوي، والمسح الجیوفیزیائي الذي یشتمل على المسح الجیوكیمیائي والمسح الزلزالي والمسوحات 

  ) .الجاذبیة والمغناطیسیة، وأخد الحفر االستكشافي

رحلة األولى تأسیسا على ما تقدم یمكن القول بأن الصناعة النفطیة من الصناعات المعقدة السیما في الم -
والتي تتطلب وقتا وجهدا ومبالغ مالیة ضخمة یلزم إنفاقها قبل التوصل إلى وجود ) البحث واالستكشاف(

النفط من عدمه، وبعد استعراض مفهوم ومراحل هذه الصناعة المهمة و قیاس محاسبي تبرز الحاجة 
 .لبیان معاییر المحاسبة الدولیة الخاصة بتكالیف موارد الطبیعیة

  ).IFRS(معاییر التقاریر المالیة الدولیة: طلب الثانيالم 

شهدت البیئة المحاسبیة الدولیة تطورا ملحوظا و مطردا، إتسم باالتجاه نحو توحید الممارسات       
المحاسبیة على المستوى الدولي، وذلك من خالل تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة، التي كانت محصلة 

التقاریر المالیة من لجهود العدید من الهیئات المحاسبیة المهنیة الدولیة، وذلك من أجل تمكین مستخدمي 

                                            
  .2007 ،مصر  ،األوىل الطبعة والتوزيع، للنشر العلمية الكتب دار ، " البترول وتكرير صناعة " إمساعيل حممد ، عمر  1
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حیث تعد  إتخاذ قــــراراتهم االستثماریة على نحو یحقق أكبر عائد من خالل ما تحتویه من معلومات جیدة
ومستخدمة على المعاییر المحاسبیة األمریكیة الخاصة بشركات إنتاج النفط والغاز معاییر مقبولة عموما 

ت في دول مختلفة وضمن لجنة معاییر المحاسبة مستوى العام بشكل واسع ومع ذلك ظهرت عدة محاوال
إلصدار معاییر محاسبیة خاصة بشركات إنتاج النفط والغاز، سأتطرق في هذا مطلب ) IASC(الدولیة 

  1.خاصة بقطاع صناعات اإلستخراجیة كذا معاییرو  IFRSلمدخل لمعاییر اإلبالغ المالي

  

  .مفهوم، اهمیة، خصانصهاالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، : الفرع األول

تولت لجنة معاییر  2001وحتى عام  1973منذ عام :المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةمفهوم : أوال
تم استبدال لجنة معاییر المحاسبة الدولیة  2001المحاسبیة الدولیة مسؤولیة وضع المعاییر الدولیة، وفي عام 

)(IASC  بمجلس معاییر المحاسبة الدولیة) (IASB وأصبح هو المسؤول عن وضع المعاییر الدولیة ،
  IFRS.(2 (معاییر اإلبالغ المالي  - وسمیت المعاییر الصادرة عنه معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

إن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، ماهي إلى المعاییر التي أعلن عنها مجلس معاییر إبالغ المالي 
كانت تعرف مسبقا بمعاییر المحاسبة الدولیة، وقد صدرت عن لجنة المعاییر المحاسبیة وهي الدولیة التي 

و تهدف معاییر اإلبالغ المالي الدولیة إلى تحدید أسس  .الهیئة السابقة لمجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة
حداث و الظروف على المركز الطریقة السلیمة لتحدید و قیاس و عرض القوائم المالیة و تأثیر العملیات و األ

  )3(. المالي للمنشاة

إختصار لـــــ international standards organization یعرف المعیار حسب : التعریف األول
)ISO ( على أنه وثیقة أعدت بإجماع، و مصادق علیها من قبل هیئة معترف بها، تعطي الستعماالت

اصفات لألنشطة أو نتائجها لضمان مستوى تنظیم مشتركة و متكررة، قواعد أو خطوط عریضة أو مو 
  .)4(أمثل في سیاق معین

                                            
  .30، ص2006، األردن، ، املركزيةبع ، املطاالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةجون وايلي،   1
 العلوم كلية ،)غري منشورة(املاجستري  مذكرة ،الدولية المحاسبة معايير الجزائر اعتماد ظل في النقدية التدفقات قائمة الدينوري، حممد ساملي  2

  .99 ص ،2009اجلامعية  السنة ،-باتنة-خلضر احلاج العقيد ، جامعةوالتجارية وعلوم التسيري االقتصادية
   .36، ص 2006،األردنبع املركزية، ، املطامرجع سبق ذكرهجون وايلي،   3
جامعة اجلزائر،  االقتصادية،كلية العلوم  أطروحة دكتوراهمهنة المدقق،  وأثره علىالتوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية حواس صالح،  4

  .58، ص 2009
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یعرف المعیار المحاسبي هو بیان كتابي تصدره هیئة تنظیمیة رسمیة محاسبیة أو مهنیة  :التعریف الثاني
و یتعلق هذا البیان بعناصر القوائم المالیة أو نوع من العملیات أو األحداث الخاصة بالمركز المالي و 

  .  )1(نتائج األعمال، و یحدد أسلوب القیاس أو العرض أو التصرف أو التوصیل المناسب
قاعدة أو مجموعة من القواعد تصف الطریقة التي یتم بها " فالمعیار المحاسبي هو : تعریف الثالثال

  ". إعداد الحسابات و عرضها
عبارة عن مجموعة من المقاییس و اإلرشادات المرجعیة، یستند إلیها المحاسب في " :التعریف الرابع

  ".ل األحداث االقتصادیة للمشروعإنجاز عمله من قیاس و إثبات  و إفصاح عن المعلومات حو 
تعریف لمعاییر إعداد تقاریر المالیة الدولیة  إستخالصومن التعاریف سالفة الذكر یمكن   

رشادات عامة تؤدي إلى توجیه وترشید الممارسة العملیة للمحاسبة و التدقیق و : "كاألتي بأنها نماذج وإ
عدادها من قبل هیئة المعاییر معایی( بأنها ) IFRS(ویشار إلى " مراجعة الحسابات ر وتفسیرات تم اختیارها وإ

كما تهدف إلى توفیر معلومات ذات جودة عالیة و تتمتع بالشفافیة و قابلیة ) ) IASB(المحاسبیة الدولیة 
 تثمرین في أسواق المال العالمیة للمقارنة في البیانات المالیة و التقاریر المالیة األخرى لمساعدة المس

األساس ) IFRS(وتشكل المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ، المستخدمین للمعلومات المالیة في اتخاذ القرارات
  .الذي تأسست علیه المعاییر المحاسبیة المالیة الدولیة

  المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةأهمیة : انیاث

تحظى موضوعات المعاییر المحاسبیة باهتمام كبیر من قبل مفكري المحاسبة، و في هذا الصدد قدم        
الباحثون الكثیر من المبررات التي تؤكد على أهمیة المعاییر المحاسبیة و التي یمكن ذكرها في النقاط 

  :)2(التالیة

 المحاسبیة؛تساهم المعاییر المحاسبیة في عملیة ضبط وتنظیم الممارسة  .1
ا على مختلف القوائم المالیة التي ستعد بناء على معاییر المحاسبیة الدولیة سیكون لها اثر إیجابی .2

  ؛متخذي القراراتأنواع  المستخدمین و 
تتنافس تطبیق معاییر إبالغ المالي الدولیة یساهم في نهوض أي دولة بشكل عام و جعل مؤسساتها  .3

، سوف یكون له أثر إیجابي على عولمة الشركات و ضبط ممارسة عالمیةمنافسة محلیة و إقلیمیة و 
 ؛الذي قد یساعد على الحد من الفساد المالي بشكل خاصو  المهنة فیها بشكل أخالقي
                                            

  .59حواس صالح، مرجع سبق ذكره، ص  1
جامعة  ،جملة رؤى اقتصادية ،الجزائريةتطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية وسبل الحد منها في المؤسسات  ومعوقاتواقع ظاهر شاهر القشي،   2

  .10ص  ،2014جوان  السادس،العدد  ،األردن ،جدارا
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إن وجود المعاییر المحاسبیة تساعد المهنیین و تحدد ردود أفعالهم في ظروف معینة، و تعتبر  .4
 أطراف خارجیة؛كذلك دفاع عند وجود تدخالت أو إشرافات من 

التوصیل، یضمن تحقیق التوازن بین یة تحكم القیاس و وجود إطار موضوعي من المعاییر المحاسب .5
 المصلحة العامة من ناحیة أخرى؛    متعددة من المستخدمین من ناحیة و المصالح المختلفة لفئات 

المتعددة الجنسیات و انسیابیة االستثمار بین البلدان حیث تسمح بإعداد قوائم موحدة للشركات  .6
 .یشجع على انفتاح أسواق المال الوطنیة و االستثمارات

  : )1(تتمیز المعاییر المحاسبیة الدولیة بالخصائص التالیة :المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةخصائص : ثالثا

وتوحید تتم معالجة العملیات المحاسبیة من خالل مبادئ محاسبیة متطابقة أي وفق إطار تصوري،  .1
 شامل للقواعد المحاسبیة و عناصر القوائم المالیة و أهمیة المالحق؛

إعداد هذه المعاییر یتم باالعتماد على مقارنة تعكس الواقع االقتصادي للعملیات المالیة و ذلك  .2
 بتغلیب جوهر هذه العملیات على شكلها القانوني؛

 للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة؛إدخال مفهوم القیمة العادلة للتمكن من التقدیر الجید  .3
إدخال مفهوم التحین أو ما یعرف بالقیمة الحالیة بهدف معرفة أثر مرور الزمن على عملیة تقییم  .4

 األصول و الخصوم؛
  .تأخذ المعاییر المحاسبیة الدولیة بعین االعتبار قیاس الخسارة و التدهور الفعلي في قیمة األصول .5

  :المحاسبیة سوف یؤدي حتما إلى و بالتالي فإن غیاب المعاییر 
 استخدام طرق محاسبیة قد تكون غیر سلیمة؛ .1
 اختالف األسس التي تحدد و تعالج العملیات و األحداث المحاسبیة؛ .2
  .صعوبة اتخاذ القرارات المناسبة من قبل المستفیدین المعنیین .3

إن أهداف إصدار المعاییر المحاسبیة الدولیة یدرج  :المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةأهداف : رابعا
  :  )2(فیما یلي

إعداد و نشر المعاییر المحاسبیة التي یتم االسترشاد بها عند إعداد و تجهیز القوائم المالیة و البیانات  .1
 المالیة بما یحقق المصلحة العامة، مع العمل على القبول الدولي لهذه المعاییر و تطبیقها عملیا؛

                                            
مع العريب للمحاسبني القانونيني المعايير المحاسبية الدوليةمأمون محدان،  - 1   . 17، ص 2009األردن، األردنيني، ، منشورات ا
، ص 2002، مؤسسة الوراق، األردن، المحاسبة الدولية التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدوليةيوسف حممد جربوع، سامل عبد اهللا حلمي،  - 2

20.  
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العمل على تحقیق و تحسین التنسیق بین األنظمة و القواعد و اإلجراءات المحاسبیة المرتبطة بإعداد  .2
   .و عرض القوائم المالیة

 1وهي .. وتتلخص في األسس :  متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة: خامسا

یتم تهیئة الكشوف المالیة على أساس استمراریة الوحدة االقتصادیة للفترة الزمنیة :  االستمراریة أساس .1
  . المنظورة للمستقبل 

أي تأشیر الصفقات أو األحداث األخرى أینما ظهرت كما هي علیه، لیست بصفتها : التراكمیة أساس .2
 .نقدا تم استالمه أو دفعه

   المالیة ریرالتقا إلعداد الدولیة معاییر موجز عرض: سادسا

   2: حیث نعرض المعاییر الدولیة لإلعداد التقاریر المالیة في الجدول التالي بشكل مختصر

  إلعداد التقاریر المالیةیوضح قائمة المعاییر الدولیة ): 1-1(الجدول رقم 

  
IFRS1  تبني المعاییر الدولیة العداد التقاریر المالیة للمرة

 األولى
2003 

IFRS2  أساس األسهمالدفع على  2004 
IFRS3 2004 اندماج األعمال 
IFRS4 2004 عقود التأمین 
IFRS5  األصول غیر المتداولة المحتفظ بها برسم البیع

 والعملیات المتوقفة
2004 

IFRS6 2004 استكشاف وتقییم الموارد الطبیعیة 
IFRS7 اإلفصاح: األدوات المالیة  2005 
IFRS8 2006 القطاعات التشغیلیة 

                                            
جملة العلوم إقتصادية واإلدارية،كلية  ،محاسبة الدولية لتعزيز دور الشركات النفطية في بيئة اإلقليممدى إمكانية تطبيق معايير الرزكار علي أمحد،   1

  .2017، 23جملد  99اإلدارة واإلقتصاد،جامة بغداد، العراق، العدد
: الرابط، مقال منشور على 19:00: ، على الساعة2019//15/05: ، تاريخ التصفحمعايير إعداد التقارير المالية، جملس معايري احملاسبة املالية  2

www.iasplus.com.entrouve: http://www.iasplus.com/en/standards/standards.  
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IFRS9 2009 األدوات المالیة 
IFRS10 2011 القوائم المالیة الموحدة 
IFRS11 2011 المشاریع المشتركة 
IFRS12 2011 اإلفصاح عن المصالح في المؤسسات األخرى 
IFRS13 2011 مقیاس القیمة العادلة 

            IFRS14 2014 حسابات االنتقال النظامیة 

IFRS15  المتأتیة من عقود الزبائناالیرادات  2014 
IFRS16 2016 عقود اإلیجار 
IFRS17 2017 عقود التأمین 

  .،المرجع السابق، بتصرفhttp://www.iasplus.com: المصدر
  
  

 )(IFRS اإلستخراجیة صناعة في السائدة معیار إعداد التقریر المالي: الفرع الثاني

مجموعة من المعاییر هو تحقیق المصلحة العامة من خالل إعداد وتطویر ) IASB(أن الغرض الرئیس لـ 
، وأن تكون قابلة للفهم والتنفیذ وأن تستند إلى مبادئ محددة بوضوح بما یسهم في توفیر عالیة الجودة

 ، وبالتالي فأن أهداف المعاییر الدولیةالمشاركین في مختلف أسواق المال معلومات للمستثمرین وغیرهم من
، ة المعلومات المالیة بین البلدان، وتعزیز إمكانیة مقارنالیة تتمثل بتحسین جودة التقاریرإلعداد التقاریر الم

حیث أن القیاس المحاسبي في صناعة النفط والغاز یعد من المسائل المعقدة نتیجة الخصائص الفنیة لهذه 
حداث اقتصادیة تترك أثرها في مهنة المحاسبة من خالل اإلبالغ عن  الصناعة وما تتطلبه من معامالت وإ

، وقد شهد القیاس واإلفصاح في هذه الصناعة وفي مرحلة البحث صادق أیضاتلك األحداث بشكل مالئم و 
، من نصف قرن وصوال إلى یومنا هذا واالستكشاف جدال محاسبیا عقیما وصراعات متعددة استمرت ألكثر

، نتیجة اآلثار االقتصادیة المیا یكاد یكون أشبه بالمستحیلیه عویحق القول بأن صدور معیار نهائي متفق عل
ن كل والسیاسیة واالجتماعیة لهذا المعیار على الصعید الدولي،  المحاوالت السابقة كانت خالصتها هي وإ

 IFRS .(1 6(، وسنوضح في هذا الفرع المعیار الدولي )IFRS 6(المعیار 
                                            

 ، السودان23 العدد اإلسالمية، والعلوم الكرمي القرآن ، جملة جامعةالمحاسبة على نفقات البحث واالستكشافأبوبكر عبد الباقي حممد الطيب،   1
2011.  
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  : الهدف ونطاق التطبیقالنشأة، ) ... IFRs 6(المعیار الدولي 

  النشأة: أوالً 

ورقة مناقشة تحتوي على دراسة مفصلة حول المحاسبة في  2000في عام  )IASC(أصدرت هیئة 
الصناعات االستخراجیة ، وقد فضلت التوجیه بتبني طریقة محاسبیة أكثر توافقا مع مبادئ طریقة المجهودات 

في تحدید القضایا  )IASC(الناجحة ، وتضمنت الدراسة أیضا استبیانا حول الممارسات السائدة لمساعدة 
 6(مسودة معیار  )IASB(أصدر ) 2004(ساسیة في محاسبة الصناعات االستخراجیة ، وفي عام األ

IFRS ( "وكان الهدف من هذه المسودة إدخال تحسینات للممارسات " استكشاف الموارد الطبیعیة وتقییمها
ل للصناعة المحاسبیة ألنشطة االستكشاف والتقییم والذي عد تدبیرا مؤقتا بدال من معیار محاسبي شام

ویمكن القول بأن هذا المعیار 2005 هذا المعیار فاعال مطلع عام االستخراجیة یتم طرحة مستقبال، وأصبح 
بوجود مجموعة من المعاییر المحاسبیة المقبولة  Cai و Wongجاء نتیجة الحاجة الدولیة و التي عبر عنها 

دولیا والتي ستقضي على الحاجة إلعداد قوائم مختلفة من خالل تخفیض التنوع المحاسبي بین الدول وتسهیل 
ذا ما عكسنا تلك الحاجة على القطاع النفطي نجد  حركة رأس المال مالیة، والتكامل بین األسواق العالمیة وإ

اع من الشركات الضخمة والتي تعمل في مناطق متفرقة من العالم وبالتالي وجود معیار أن شركات هذا القط
دولي متفق علیه یمثل حاجة محاسبیة وقانونیة واقتصادیة ماسة لتك الشركات وفیما عرض موجز ألهداف 

  IFRS .(1 6(ونطاق ومتطلبات المعیار 

 : هدف ونطاق المعیار :ثانیا

من هذا المعیار هو تمكین الوحدات االقتصادیة من اإلبالغ عن أصول  كان الهدف:  الهدف المعیار .1
و العمل تحسینات محدودة في الممارسات ) IFRS 6(االستكشاف والتقییم من خالل االمتثال لمعیار 

كبیرة التي قد محتاج إلعادة نظر عندما تغییرات المحاسبیة الخاصة بنفقات االستكشاف والتقییم بدون طلب 
مجلس مراجعة شاملة للممارسات المحاسبیة المستخدمة من قبل الشركات العاملة فى مجال یتبنى ال

 2.االستكشاف والتقییم
  . 36الطلب من الشركات إجراء اختبار انخفاض القیمة وفق المعیار  -
یطلب اإلفصاح عن المعلومات حول استكشاف وتقییم الموارد الطبیعیة، والمستوى الذي تقیم به هذه  -

   .ألغراض إخفاض القیمة وخسائر انخفاض القیمة المعترف بها األصول

                                            
  .2016، مصر، اجلامعية دار، طارق عبد العال موسوعة معايري احملاسبة الدولية  1

2  Rebecca A Gallun – Business & Economics, (See Appendix: Acronyms Used in the International 
Petroleum Industry- 2004), p589 



األدبیات النظریة والدراسات السابقة......... ...............الفصل األول   
  

 
15 

یطبق إال على جمیع الشركات التي تعمل في مجال   6معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم  :نطاق المعیار .2
، ولم یحدد سیاسات ) النفط والغاز والموارد الطبیعیة األخرى غیر القابلة لالستبدال(استكشاف وتقییم 

لتكالیف الناشئة عن عملیات االستكشاف و التقییم، و الممارسات المحاسبیة المطبقة حسب هیئة محاسبیة ل
للعدید من التكالیف الحاصلة مختلفة وال یوجد إجماع على كیفیة ) GAAP(معاییر المحاسبة األمیركیة 

لمعالجة صناعة النفط معالجة هذه التكالیف لدى هیئة معاییر المحاسبة الدولیة ، یتم استخدام طریقتان في 
والغاز هما المجهودات الناجحة والتكلفة الكلیة، حیث  تسمح الطریقة  المحاسبیة لنفقات البحث واإلستكشاف

األولى برسملة كافة التكالیف المتعلقة بمشاریع االستكشاف الناجحة التي ینتج عنها اكتشاف احتیاطات جدیدة 
فإنها تعامل كمصاریف ) hole Dry(غیر الناجحة أو اآلبار الجافة  من النفط والغاز الطبیعي ، أما المشاریع

تشغیلیة ، وتقابل بإیرادات الفترة الحالیة ، وذلك تماشیا مع مفهوم المقابلة  في حین تسمح الطریقة الثانیة 
رات برسملة جمیع التكالیف المنفقة في سبیل اكتشاف احتیاطات النفط والغاز وتحمل تلك التكالیف على الفت

المستقبلیة ، حیث یتم مقابلتها مع اإلیرادات المتأتیة من إنتاج االحتیاطات المكتشفة بمعنى آخر رسمله جمیع 
ظهارها في قائمة المركز المالي  1.التكالیف الناتجة عن المشاریع الفاشلة والناجحة في أن واحد وإ

الطبیعیة وتحدید الجدوى الفنیة والتجاریة من النشاطات المتأئرة بهذا المعیار تتضمن البحث عن الموارد  -
 .استخراجها

هناك سیاسات محاسبیة مختلفة متعلقة : اختیار السیاسات المحاسبیة المتعلقة بأصول االستكشاف والتقییم -
  :بالشركات العاملة في مجال استكشاف وتقییم الموارد الطبیعیة، على سبیل المثال

  . تأجیل كل نفقات االستكشاف والتقییم ضمن حسابات المیزانیة* 
   . االعتراف بكل نفقات االستكشاف والتقییم ضمن المصاریف بمجرد تكبدها* 

المصاریف المتعلقة بمرحلة االستكشاف والتقییم لذا على الشركات تحدید ) 6(حدد معیار التقاریر المالیة  -
 .التعاریفأي من مصاریفها متوافقة مع هذه 

المصاریف في مرحلة االستكشاف والتقییم نادرا ما تحتوي على مصاریف تعود إلى المرحلة التي تسبقها  -
أو التي تالیها، فبالنسبة إلى كل نوع من أنواع المصاریف بجب على الشركة تبني إما اعتبارها مصروفا 

   .لحظة إنفاقها أو رسملتها ضمن موجودات االستكشاف والتقییم

                                            
1 Juliette Lowes – Partner Energy & Natural Resources Group – KPMG –London – 2005.  
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یمكن تحدید ): IFRS 6(متطلبات االعتراف والقیاس في ضوء المعیار الدولي لإلبالغ المالي: ثاثال
   1: بما یلي )IFRS 6( متطلبات االعتراف والقیاس للمعیار

یتطلب هذا المعیار من الوحدة تحدید السیاسة المحاسبیة الخاصة بالنفقات واالعتراف بها كأصول  .1
استكشاف وتقییم وتطبیق تلك السیاسة باتساق، وینبغي أن تأخذ تلك السیاسة بالحسبان ) رسملة النفقات(

، وفیما یأتي بالتكلفةتراف بتلك األصول م االعمدى اإلنفاق المرافق للعملیة الخاصة باستكشاف الموارد المعدنیة، وان یت
 :المتضمن فیما یلي: هذه أمثلة عن أنواع النفقات التي یمكن إدراجها في التكلفة األولیة

 حقوق التنقیب .   
 الحصول على حق االستكشاف .   
 مصاریف الدراسات الجیوفیزیائیة والجیولوجیة والجیوكمیائیة والطبوغرافیة .   
 شافیةنفقات التنقیب االستك .    
 نفقات الخنادق.   
 نفقات العینات . 

ونفقات التالیة ال یمكن توفیر معلومات عنها من قبل نظام المحاسبة المالیة بل من إلى خالل نظام  .2
كلفوي فاعل یوافرمعلومات كلفویة عن الدراسات الطبوغرافیة، والجیولوجیة، والجیوكیمیائیة، والجیوفیزیائیة، 

 . الخ ...وتكالیف العینات 
أیة متطلبات تتعلق بكیفیة االعتراف بتكالیف االستكشاف والتنقیب عن ) IFRS 6(لم یتضمن المعیار  .3

نما ترك للوحدة االقتصادیة تطویر السیاسة التي تالئم ذلك، وقد نص على  المصادر الطبیعیة كأصل ، وإ
والتي تنص على إنه في حالة عدم وجود معیار أو تفسیرات  )lAS8(من معیار ) 10(تطبیق الفقرة 

محددة حول موضوع محاسبي معین فعلى إدارة الوحدة االقتصادیة تبني سیاسة توفیر معلومات مالئمة و 
 2.موثوقة

والتي تتطلب ) 12,11(من الفقرتین  )lAS8(تستثنى الوحدة االقتصادیة من االلتزام بمتطلبات المعیار  .4
إلى أنه في حالة عدم وجود معیار محاسبي ، فعلى إدارة الوحدة االقتصادیة إتباع سیاسة محاسبیة 
لمعاییر قریبة الشبه بالموضوع أو إتباع معاییر وطنیة لدول أخرى بشرط أن یكون اإلطار المفاهیمي 

 .من حیث االعتراف والقیاس  )IFRS(لتلك الدولة مشابها لإلطار المفاهیمي لل 

                                            
 .  16ص  2016 ،األردن ،3الطبعة ،رللنش وائل دار "،والعملية النظرية الجوانب الدولية المالي اإلبالغ معايير " مجعة ،ومحيدات حممد ،نصار أبو  1

2 Prtroleum Accounting Principles, Procedures & Issues, |th Edition,Published in Conjunction by Pricewaterhouse 
Coopers and Professional Development Institute (PDI) of the University of North Texas,2004 
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 : والبحث عن الموارد الطبیعة اإلستكشاف مصروفات معالجة طرق : رابعا
 هذه ومن واإلستكشاف البحث مصروفات لعالجة النفط شركات في المتبعة المحاسبیة الطرق تتعدد

 وطبیعة شركة بكل الخاصة الظروف اقتضت نما وإ  علیها المتعارف المحاسبیة المبادئ علي یستند ما الطرق
 والتعلیمات القوانین إتباعهاتطلب  ربما او غیرها دون الطرق لتلك إتباعها ومدي نشاطها وحجم عملها

  :یلي ما الطرق هذه وأهم آلخر بلد من تختلف والتي البترول صناعة تحكم التي الحكومیة والتشریعات
  

تعتبر هذه الطرقة جمیع النفقات المنفقة هي نفقات رأسمالیة سواء اكانت االبار :  طریقة الكلفة الكلیة: أوال
 1: الكلیة التكلفة طریقة إستخدام مبررات ومن منتجة ام ال مناطقال
 علي العثور أجل من شاسعة منطقة علي إنفاقها من البد مباشرة غیر تكالیف تعتبر المصروفات هذه إن -أ

هتالكها رسملتها یجب المنتجة للحقول الكلیة التكلفة من جزء المصروفات فهذه منها جزء في النفط حقول  وإ
 . معا
 بالطریقة مقارنة المحاسبي العمل من تقلل حیث المحاسبي التطبیق بسهولة تتصف الطریقة هذه إن - ب

 إن المؤكد من ألنه لیس لها سند ال المشروع عمر في خسارة یظهر سوف إیرادیة إعتبارها وأیضاً  الثالثة،
هالكها رسلمتها یجب لذلك منتجة غیر ستكون التنقیب مناطق   . اإلنتاج سنوات في وإ

 رأسمالیاً  منتجة مناطق علي المنفق الجزء بإعتبارها الطریقة هذه تقضتي: طریقة المجهودات الناجحة: نیاثا
 عدم فیها ینضج التي الفترة في الدخل من تخصم  )خسائر (إیرادیا  منتجة غیر مناطق علي المنفق والجزء
 :الطریقة هذه مستخدموا یسوقها التي المبررات ومن عنها التخلي یتم او تلك المناطق إنتاجیة

بموجب هذه الطریقة یتم التمییز بین النفقات االیرادیة والرأسمالیة فالجزء المنفق على االبار المنتجة یعتبر  .1
اما الجزء المنفق على االبار غیر المنتجة , المالي نهایة السنة نفقات رأسمالیة تظهر في قائمة المركز 

 .یعتبر نفقات ایرادیة تظهر في حساب ارباح وخسائر 
 جزءا األصول من أصل إلقتناء المنتقلة المصروفات بإعتبارها تقضي علیها المتعارف المحاسبیة المبادئ .2

 وغیر المنتجة المناطق بین أي األصول بین معین بمعدل توزع أن یجب المصروفات وهذه ذلك تكلفة من
  . اإلستكشاف نتیجة حسب األخري دون أحدهما علي تحمل او المنتجة

 فترة كل في اإلیرادات تنسب بأن القاضي بالمصروفات اإلیرادات مقابلة مبدأ مع تتمشي الطریقة هذه .3
 المالیة الفترة عن األعمال نتیجة قائمة إعداد عند تحقیقها الي أدت التي المصروفات الي محاسبیة
 . المعینة

                                            
  .54،ص م 2012األردن، ، للنشر وائل دار ، النفط محاسبة ، عبداهللا أمني خالد 1
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 رقم إظهار فإن ولذلك المحاسبیة التقاریر ركائز من ھماAccuracy والدقة   Disclosure الوضوح  .4
 القرارات إلتخاذ المحاسبة في عنه غني ال أساس معینة مالیة فترة كل عن المشروع عمل لنتیجة صحیح
 غایة في أمر بینهما خلط دون رأسمالي هو وما إیرادي هو ما بین التفرقة فإن كذلك ، السلیمة اإلداریة
 .األهمیة

 المحاسبیة المعالجات في علیها والمتعارف اإلستعمال الشائعة األسالیب أن الباحث یستنتج سبق مما -
 :1 هي اإلستكشاف لتكالیف

 . الناجحة المجهودات أسلوب .1
  : في اإلسلوبین بین األساسیة الفروق تنحصر : الكلیة التكلفة اسلوب .2

 او جاري التكلفة عنصر كان إذا ما یحدد التوقیت: واإلیرادات الخسائر او المصروفات تحمیل توقیت  . أ
 . حدوثه عند رأسمالي

 عقد قد یكون الناجحة المجهودات أسلوب في التكلفة مركز فإن للحجم بالنسبة : التكلفة مركز حجم  . ب
  . كلها الدولة هو الكلیة التكلفة إلسلوب طبقاً  التكلفة مركز أما اإلحتیاطي او الحقل او اإلمتیاز

 إال ذكرت التي والنتائج المبررات من بسبب الكثیر إستخداماً  األكثر هي SEالناجحة  المجهودات طریقة -
 النفط إنتاج شركات من كبیر عدد من ومطبقة عالمیا مقبولة األخري هي FCالكلیة  التكلفة طریقة أن

 األولي السنوات في ربحیة أقل تظهر ال حتي اإلنشاء حدیثة أو الحجم الصغیرة الشركات وخاصة
 طبقا االستكشاف نفقات بنود معالجة ملخص الجدول حیث یوضح . سهمها سعر ولیرتفع لتكوینها

  الكلیة والتكالیف الناجحة المجهودات لطریقتي
 لطریقتي االستكشاف والبحث وفق المعالجة المحاسبیة لنفقات ملخص یوضح :)2-1(الجدول رقم  -

 .الكلیة والتكالیف الناجحة المجهودات

                                            
  .10ص  2006مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، مصر،  ،البترول قطاع في التكاليف نظم ، سالم حلمي.ود حلمي خليل فؤاد  1

 "FCالكلیة  التكالیف" "SEالناجحة  المجهودات" بند التكلفة
التكالیف الجیولوجیة والفیزیائیة 

 والجیوكیمیائیة
 رأسمالیة جاریة

 رأسمالیة رأسمالیة تكلفة عقود االمتیاز
 رأسمالیة رأسمالیة تكالیف التنقیب الناجح

 رأسمالیة جاریة تكالیف التنقیب غیر الناجح
  رأسمالیة  رأسمالیة  منتجة غیر آبار حفر
  رأسمالیة  رأسمالیة  منتجة آبار وتطویر حفر
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، 10ص، نفس المرجع السابق ، سالم وحلمي حلمي خلیل فؤاد :من إعداد الطالب بناءأ على:المصدر
  .بتصرف

یحتوي على مرونة واضحة في  ترك السیاسة ) IFRS 6(تأسیسا على ما سبق یمكن القول بأن معیار  -
المحاسبیة الخاصة باالعتراف بنفقات االستكشاف والتقییم من خالل اعتماد الطریقة المناسبة للوحدة 

 .) طریقة الكلفة الكلیة أو المجهودات الناجحة(االقتصادیة 
 والتكالیف الناجحة المجهودات لطریقتي وفقاً  االستكشاف نفقات بنود إلثبات الالزمة القیود الجدول یوضح -

  1. الكلیة
 الكلیة التكالیف لطریقتي طبقا اإلستكشاف نفقات إلثبات الالزمة یبین القیود):3-1(الجدول رقم

 الناجحة والمجهودات

                                            
1 خالد  135-134ص مرجع سبق ذكره، ، عبداهللا أمني   

  جاریة  جاریة  اإلنتاج تكالیف
  الدولة  احتیاطي أو حق أو إمتیاز عقد  مركز التكلفة

  "FCالكلیة  التكالیف" طریقة  "SEالناجحة  المجهودات"طریقة  
  
  

1  

 : اإلستكشاف نفقات إثبات
XX اإلستكشاف مصاریف /ح من  
XX الدائنین /ح الي.  

 : اإلستكشاف مصاریف استحقاق إثبات
XX مصاریف /ح من 

  الإلستكشاف
XX الدائنین /ح الي.   

  
  

2  
  

 اإلمتیاز عقود علي اإلستكشاف نفقات توزیع
 : وغیر المنتجة المنتجة

المنجة وغیر ( اإلمتیاز  عقود /ح من
 )المنتجة

 XX  1( رقم عقد /ح(  
XX  2(  رقم عقد /ح(  
  اإلستكشاف مصاریف /ح الي

 : للدائنین اإلستكشاف یف مصار سداد
XX الدائنین / ح من  
XX البنك /ح الي  

  

  
  
  

3  

 للدائنین المستحقة اإلستكشاف مصاریف سداد عند
: 

XX الدائنین /ح من 
XX البنك / ح الي 

 : الحقول علي مصروفات كل تحمیل
 الحقول أو اآلبار /ح من
 اإلستكشاف مصاریف/ح الي

 /ح XX : كاآلتي تفصیلها ویمكن:
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  .بتصرف، 135- 134، صنفس المرجع السابق ، عبداهللا أمین خالد من إعداد الطالب بناءأ على:المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2( حقل  /ح XXو  )  1( حقل   
XX اإلستكشاف مصاریف /ح الي  

  
  
  

4  

 نفقات تحمیل یتم المالیة السنة نهایة في
 حساب علي المنتجة غیر للمناطق اإلستكشاف

 : إیرادیة كمصروفات والخسائر األرباح
XX والخسائر األرباح /ح من 
 )1( رقم إمتیاز عقد/ ح XX  :مذكورین إلي

               XX 2( رقم إمتیاز عقد /ح(  

 حقل كل علي اإلستكشاف مصارف تحمیل
 : المساحة بنسبة إستكشافه تم

XX ح :المنتجة اآلبار /ح من/ 
 )2(البئر/ح)  1(البئر
XX 1(الحقل/ح: الحقل /ح الي( 

  )2(الحقل/ح
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  .الدراسات السابقة: المبحث الثاني
سنتطرق من خالل هذا المبحث إلى عرض أهم الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث من 
خالل دراسة الجوانب أو المتغیرات ذات عالقة بالموضوع الحالي، حیث تم تباینت هذه الدراسات من خالل 

كملة أو التطرق إلى بعض معالجة مواضیعها والوصول إلى النتائج المرجوة، لذا فتعبر هذه الدراسة كمحاولة ت
  . الجوانب التي لم یتم الوصول إلیها من خالل الدراسات السابقة

  إلیها المتوصل النتائج و السابقة الدراسات عرض: المطلب األول

  دراسات باللغة العربیة: الفرع األول
المحاسبي لتكالیف موارد حیث یركز هذا المطلب على أهم الدراسات باللغة العربیة والتي لها عالقة بالقیاس 
  :الطبیعیة  أو ترتبط به بشكل مباشر أو غیر مباشر، والتي تلخص في الجداول التالیة

  دراسة مجدي عجبنا محمد ابراهیم: الدراسة األولى :أوال
  محمد ابراهیم عجبنا مجدي دراسة): 4-1(الجدول رقم 

  )م2010( ، محمد ابراهیم عجبنا مجدي دراسة  السنة/ الدراسة 
نتاج إستكشاف تكلفة وتقویم قیاس "  عنوان الدراسة   "وفي سودان البترول وإ

 مرحلة في البترول تكالیف قیاس في المستخدمة المحاسبیة السیاسات هل اختالف  إشكالیة الدراسة
  ؟  صناعة النفطیة تختلف عن الصناعات اإلستخراجیة األخرى واالستكشاف البحث

مكان /نوع
  الدراسة

   م2010 سنة ، )التجارة كلیة- النیلین جامعة(المحاسبة  في دكتوراه رسالة

 والخصائص ومراحلها البترول لصناعة الفنیة الطبیعة معرفة الى الدراسة هدفت  أهداف الدراسة
النفطیة، كما هدفت الدراسة الى تحدید  الصناعات من غیرها عن بها تتمیز التي

أثر الطرق قیاس المحاسبیة على تكالیف تكالیف مراحل صناعة البترول ودراسة 
ستكشاف عن الموارد الطبیعیة   .البحث وإ

تم إستخدام المنهج الوصفي لدراسة الجانب النظري، أما فیما یخص الجانب   منهجیة الدراسة
  .التطبیقي تم إستخدام أداة اإلستبیان لجمع المعلومات ومن ثمة تحلیلها

 البترول شركات تتبع احث لموضوع الدراسة فقد توصل الىمن خالل معالجة الب  نتائج الدراسة 
 مرحلة في ولكن اإلنتاج مرحلة في لیس ولكن التكالیف توزیع في العلمیة الطرق
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 العلمیة الطرق من طریقة أي تطبیق أن كما ، البترول مشتقات وفرز التكریر
 وبالتالي العام اإلنتاج تكلفة تحدید في یؤثر واالستكشاف البحث تكالیف لتحمیل

 یحتاج خصوصا التكالیف وقیاس عموما والمحاسبة السنة لنفس الربح حجم علي
النفط في العالم، صعوبة  صناعة لیواكب الفكري اإلطار نواحي بعض تطویر الى

تطبیق بعض المبادى والفروض المحاسبیة وباألخص في مرحلة البحث 
طریقة "البحث واإلستكشاف واإلستكشاف، توجد اربع طرق لمعالجة تكالیف مرحلة 

المجهودات "وطریقة "طریقة التكلفة الكلیة "و" طریقة إیرادیة"و" اإلعتراف بإلحتیاطي
، طریقة المجهودات الناجحة هي طریقة أكثر إتساق مع المبادى والفروض "الناجحة

  .المحاسبیة
  محمد ابراهیم عجبنا مجدي من إعداد الطالب بناءا على دراسة:المصدر

  دراسة سامح ماهر ابراهیم بشري: الدراسة الثانیة :ثانیاً 
  بشري ابراهیم ماهر سامح): 5-1(الجدول رقم 

  2013) ( بشري، ابراهیم ماهر سامح :دراسة  السنة/ الدراسة 
  ".الموقف المالي علي وأثرها البترول شركات في المستخدمة التكالیف طرق"  عنوان الدراسة

المالي  الموقف علي النفط صناعة في المستخدمة التكالیف التاریخبة طرق ما أثر  إشكالیة الدراسة
  ؟  لشركات في هده الصناعة

مكان /نوع
  الدراسة

، سنة )العلیا  الدراسات كلیة الخرطوم جامعة(المحاسبة ،  في ماجستیر رسالة
2013.  

تكالیف في  أثر تطبیق طرق المستخدمة في قیاس معرفة الى الدراسة هدفت  أهداف الدراسة
 علي الدراسة تطبیق تم ، وقد الشركات لهذه المالي صناعة النفط على الموقف

 الفرضیة إلختبار الدراسة هدفت تستخدم كما والتي الكندیة للطاقة مان تلس شركة
 ماهي ( حول تبحث الناجحة المجهودات طریقة Successful efforts ، التي
 مع الغطاء التطویري فیها یتناسب والتي المستخدمة التاریخیة التكالیف طرق أكثر

  . ) السلیم والعلمي العملي التطبیق
تم إستخدام المنهج الوصفي لعرض الجانب النظري من الدراسة، أما فیما یخص   منهجیة الدراسة

  .الجانب التطبیقي فقد تم إستخدام أسلوب دراسة حالة
 من عالمیاً  المقبولة الطرق أكثر من الناجحة المجهودات طریقة الدراسة أن أثبتت  نتائج الدراسة 

 األخري هي)  Full Cast(الكلیة   التكالیف طریقة أن من بالرغم  التطبیق ناحیة
 المالیة الجهات من العدید من كثیرة انتقادات من واجهته ما رغم عالمیاً  مقبولة
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 طریقة ان منها النتائج من عدد الي الدراسة توصلت حیث . العالمیة والمحاسبیة
 مع المحاسبي النظري اإلطار مالئمة ناحیة من األفضل هي الناجحة المجهودات

 المحاسبیة والقواعد المبادئ من الكثیر مع تماشیا أكثر أنها كما لها العملي التطبیق
 تؤدي الناجحة المجهودات طریقة أن كما ، الكلیة التكالیف طریقة مثلیتها من أكثر
 نظیرتها من أكثر العملي والتطبیق اإلستخدام ناحیة من المحاسبیة القواعد ثبات الي

  .الكلیة التكالیف طریقة
  بشري ابراهیم ماهر سامح من إعداد الطالب بناءا على دراسة :المصدر

  سعد خلف حسنین و البلداوي الكریم عبد شاكردراسة  :الثالثةالدراسة  :ثالثاً 
  سعد خلف حسنین و البلداوي الكریم عبد شاكر): 6-1(الجدول رقم 

  )2018(سعد خلف  حسنین و البلداوي الكریم عبد شاكر  :دراسة  السنة/ الدراسة 
الموحد  المحاسبي النظام ظل في واالستكشاف البحث لمرحلة المالي اإلبالغ تقییم"  عنوان الدراسة

  "IFRS) 6(الدولي  المعیار الى استناداً 
 نفقات مع للتعامل الموحد المحاسبي النظام في المتبعة اآللیة عدم موضوعیةما أثر   إشكالیة الدراسة

  والغاز ؟  النفط صناعة في واالستكشاف البحث مرحلة
مكان /نوع

  الدراسة
  .، جامعة المستنصریة ، العراق2العدد ، مقال علمي ،مجلة كلیة جامة كوت 

 البحث بمرحلة الخاصة الموحد المحاسبي النظام آلیات تقییم إلى هدف البحث  أهداف الدراسة
 المالي لإلبالغ الدولي المعیار إلى النفط والغاز،استنادا صناعة في واالستكشاف

)IFRS 6 (كن محاسبیة آلیات إلى الوصل لغرض  الدولي المعیار تطبیق من تمُ
 أساسا مطبق المعیار وان هذا خصوصا ، الموحد المحاسبي النظام ظل في المذكور

  معها حالیا العراق یتعامل والتي العالمیة النفطیة الشركات أغلب قبل من
تم إستخدام المنهج الوصفي لعرض الجانب النظري من الدراسة، أما فیما یخص   منهجیة الدراسة

  .الجانب التطبیقي فقد تم إستخدام أسلوب دراسة حالة 
 النظام في قصور بوجود تلخیصها یمكن استنتاجات التي تم التوصل إلیها  أبرز  نتائج الدراسة 

 IFRS6) (المالي لإلبالغ الدولي المعیار تطبیق من یمنع بشكل الموحد المحاسبي
 بضرورة فتتمثل إلیها التوصل تم التي التوصیات اهم أوال، بتطویره المرور دون من

 یتوافق بما االتحادي المالیة الرقابة دیوان قبل من الموحد المحاسبي النظام تطویر
 اآللیة تبني إمكانیة خالل ، منIFRS6) (المالي لإلبالغ الدولي المعیار مع

  الموحد المحاسبي النظام لتطویر المقترحة
  سعد خلف حسنین و البلداوي الكریم عبد شاكر من إعداد الطالب بناءا على دراسة: المصدر
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  عمراندراسة فاطمة حسن محمد عبد اهللا : دراسة الرابعة :رابعاً 

 دراسة فاطمة حسن محمد عبد اهللا عمران): 7-1(الجدول رقم 
 دراسة فاطمة حسن محمد عبد اهللا عمران  السنة/ الدراسة 

   "المحاسبة على تكلفة إستكشاف البترول" -   عنوان الدراسة
مكان /نوع 

  الدراسة 
  .2006مذكرة ماجستیر، تخصص محاسبة ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 

  اثر تعدد طرق المحاسبیة متعلقة بإستكشاف والبحث على صناعة النفط والغاز ؟  إشكالیة الدراسة
  .إلقاء الضوء على اثر مصاریف اإلستكشاف على عائدات البترول  أهداف الدراسة

أدوات /منهج
  الدراسة

إستخدام تم إستخدام المنهج الوصفي في اإلطار النظري، أما الجانب التطبیقي فقد تم 
  .أسلوب دراسة حالة

إختالف طبیعة ونشاط صناعة النفط عن األنشطة األخرى یؤدي ذلك إلى بعض   نتائج الدراسة 
القصور في نواحي تطبیق بعض المبادى المحاسبیة المطبقة و عجز بعض المبادئ 
عن مواجهة مشاكل صناعة هذا النشاط وجود قصور في النظام المحاسبي المتبع في 

  .البترول شركات 
  فاطمة حسن محمد عبد اهللا عمران دراسةمن إعداد الطالب بناءًا على  :المصدر

  دراسات باللغة األجنبیة: الفرع الثاني    
یركز هذا المطلب على بعض الدراسات األجنبیة ذات الصلة قیاس المحاسبي المعاییر إعداد تقاریر المالیة، 

  :التالیةوالتي یمكن أن نلخصها في الجداول 
  Rais Hassen Mouradدراسة : األولى الدراسة :أوالً 

  Rais Hassen Mourad دراسة ): 8-1(الجدول رقم 
Rais Hassen Mourad -  السنة/ الدراسة   )2012(  

  Gestion des risques : Mesures et stratégie : "Analyse  عنوان الدراسة
empirique de la gestion des risques dans les entreprises non 
financière française" 

  مدى تحدید و قیاس محددات إدارة المخاطر و إستراتیجیات تنفیذها  إشكالیة الدراسة

مكان /نوع
  الدراسة

  )Toulouse de Université(فرنسا  –قدمت بجامعة تولوز  دكتوراه رسالة

ستراتجیة تنفیدها اسالیب قیاس  معرفة الى الدراسة هدفت  أهداف الدراسة محددات إدارة المخاطر وإ
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  .بالمؤسسات غیر مالیة
تم إستخدام المنهج الوصفي لدراسة الجانب النظري، أما فیما یخص الجانب   منهجیة الدراسة

  .التطبیقي تم إستخدام أداة اإلستبیان لجمع المعلومات ومن ثمة تحلیلها
غیر المالیة یجتاحه نوع من الصعوبة و  تنظیم تسییر المخاطر بالمؤسسات -  نتائج الدراسة 

التعقید و التي تعتبر من بین المحددات في تغطیة المخاطر، فلتنظیم عملیة 
تسییر تغطیة المخاطر، تم تطویر طرق للقیاس و التي تحدد طبقا للقطاع الذي 

 .تنشط فیه المؤسسة، حجمها، نسبة السیولة، و المزایا الضریبیة
خاطر بالمؤسسة من خالل مستوى تطور تنظیم عملیة تتحدد نسبة تغطیة الم  -

  .تغطیة المخاطر و استراتیجیتها المتبعة في التحوط
  Rais Hassen Mourad  دراسة من إعداد الطالب بناءًا على: المصدر

  Réda  Sefsafدراسة : الثانیة راسةالد :ثانیاً 
  Réda  Sefsaf دراسة ):9-1(الجدول رقم 

)Réda  Sefsaf  )2012  السنة/ الدراسة   

 Contribution à l’analyse de l’effet de l’adoption des qualité"  عنوان الدراسة
des، IFRS sur la chiffres  comptables" 

على جودة البیانات و  IFRS ما هي أهم أثار تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة  إشكالیة الدراسة
  األرقام المحاسبیة؟ 

مكان /نوع
  الدراسة

 angers’d)(في علوم التسییر قدمت بجامعة آنجیرس بفرنسا  دكتوراه رسالة
université.  

في  IFRS محاولة إظهار أهمیة المعلومات اإلضافیة التي قدمتها  الدراسة هدفت  أهداف الدراسة
فترات الجانب المحاسبي على األرقام المحاسبیة، و دراسة مقارنة جودة النتائج بین 

  IFRS تبني المعاییر و الفترات قبل تبني المعاییر
تم إستخدام المنهج الوصفي لدراسة الجانب النظري، أما فیما یخص الجانب   منهجیة الدراسة

  .التطبیقي تم إستخدام أداة اإلستبیان لجمع المعلومات ومن ثمة تحلیلها
كان له أثر إیجابي على  IFRS عاییرأظهرت نتائج الدراسة عموما أن تبني الم  نتائج الدراسة 

نوعیة المعلومات و األرقام المحاسبیة و أن هذه النوعیة تتباین تبعا لتباین و 
  .اختالف العوامل المرتبطة بكل مؤسسة

  Réda  Sefsaf من إعداد الطالبین بناء على دراسة: المصدر
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  مقارنة الدراسات السابقة بدراسة الحالیة : المطلب الثاني

یركز هذا المطلب على المقارنة بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة، من خالل ذكر بعض أهم أوجه 
  . التشابه وأوجه اإلختالف بین دراستنا والدراسات التي تم ذكرها سابقا

  .مقارنة الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة): 10-1(الجدول رقم 
  فأوجه اإلختال  أوجه التشابه  المقارنة

 الدراسة الحالیة
 دراسةمع 

 عجبنا مجدي
  محمد ابراهیم

تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة المقارنة من 
خالل هدف كال الدراستین لدراسة  هدف وهو 

 ومراحلها البترول لصناعة الفنیة الطبیعة معرفة
 الصناعات عن تتمیزها التي والخصائص
طرق المحاسبیة خاصة بمعالجة الاالخرى، و 

أن كال الدراستین  تكالیف اإلستكشاف، كما
عالجتا الموضوع من خالل تقسیم الدراسة إلى 

  .فصلین إثنین

تختلف الدراسة الحالیة مع الدراسة المقارنة 
من خالل إقتصار الدراسة المقارنة على 

نتاج إستكشاف تكلفة وتقویم قیاسدراسة   وإ
 قیاسالت الدراسة الحالیة لاو ن، بینما ت البترول

المحاسبي لتكالیف الموارد الطبیعیة وفق 
)IFRS6( .  

الدراسة الحالیة 
مع دراسة 

 ماهر سامح
  بشري ابراهیم

تتوافق الدراسة الحالیة مع الدراسة المقارنة من 
حیث دراسة إستخدام طریقتي مجهودات الناجحة 
والتكلفة الكلیة في قیاس تكالیف اإلستكشاف في 

 الدراستین صناعة اإلستخرجیة ،كما أن كال
إستخدمت أسلوب دراسة الحالة لمعالجة الجانب 

  .التطبیقي من الدراسة

تختلف الدراسة الحالیة مع الدراسة المقارنة 
 طرقبحیث أن هذه األخیرة إقتصرت على 

 البترول شركات في المستخدمة التكالیف
، بینما الدراسة يالموقف المال علي وأثرها

القیاس المحاسبي الحالیة فقد تناولت كیفیة 
لتكالیف إستكشاف الموارد الطبیعیة، كما تم 
معالجة موضوع الدراسة الحالیة من خالل 
فصلین إثنین، بینما تم معالجة موضوع 

  .الدراسة المقارنة من خالل ثالثة فصول
الدراسة الحالیة 

مع دراسة 
 عبد شاكر
 البلداوي الكریم

سعد  حسنین و

مع الدراسة السابقة من تتوافق الدراسة الحالیة 
خالل معالجة كال الدراسین لقیاس تكالیف 
 اإلستكشاف وفق معاییر اإلبالغ المالي

)IFRS(  كال الدراستین عولجت بأسلوب دراسة
  . الحالة

تختلف الدراسة الحالیة مع الدراسة المقارنة 
من خالل ان  الدراسة المقارنة هي مقال 

الحالیة مذكرة علمي في مجلة ، بینما الدراسة 
ماستر ،كما تم معالجة موضوع الدراسة 
الحالیة من خالل فصلین إثنین، بینما تم 
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معالجة موضوع الدراسة المقارنة من خالل   خلف
  .ثالثة مباحث

الدراسة الحالیة 
دراسة مع 

فاطمة حسن 
محمد عبد اهللا 

 عمران
  

تتوافق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة من 
الدراسین أنه یؤدي نشاط خالل توصل كال 

صناعة النفط إلى بعض القصور في نواحي 
تطبیق بعض المبادى والفروض في تطبیق 
محاسبیة هده الصناعة، كما أن كال الدراستین 
إستخدمت أسلوب دراسة الحالة لمعالجة الجانب 

المنهج الوصفي في و  التطبیقي من الدراسة،
  .اإلطار النظري

الدراسة المقارنة  تختلف الدراسة الحالیة مع
من خالل حصر الدراسة الحالیة في قیاس 
المحاسبي لتكالیف إستكشاف الموارد الطبیعیة 

، بینما الدراسة المقارنة فقد  )IFRS6(وفق
تطرقت لدراسة محاسیة على تكالیف البحث 

ستكشاف في صناعة البترول   .وإ

الدراسة الحالیة 
 دراسةمع 

Rais 
Hassen 
Mourad  

الدراسة الحالیة مع الدراسة المقارنة في تتفق 
أن كال الدراستین  كما دراسة القایس المحاسبي،

عالجتا الموضوع من خالل تقسیم الدراسة إلى 
  .فصلین إثنین

تختلف الدراسة الحالیة مع الدراسة المقارنة 
أداة من خالل ان  الدراسة المقارنة إستخدمت 

بینما ، اإلستبیان لدراسة الجانب التطبیقي
الدراسة الحالیة إستخدمت أسلوب دراسة 

  .الحالة لمعالجة الجانب التطبیقي
الدراسة الحالیة 

 دراسةمع 
Réda  
Sefsaf  

تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة المقارنة في 
دراسة ب معاییر إعداد تقاریر مالیة الدولیة 

)IFRS(  تبني كان له أثر إیجابي في ظل تعقد
العالقات الدولیة الناتج عن إختالفات معالجات 

  .المحاسبیة لدول

تختلف الدراسة الحالیة مع الدراسة المقارنة 
أداة من خالل ان  الدراسة المقارنة إستخدمت 

، بینما اإلستبیان لدراسة الجانب التطبیقي 
الدراسة الحالیة إستخدمت أسلوب دراسة 

  .الحالة لمعالجة الجانب التطبیقي 
  من إعداد الطالبین بناءا على الدراسات المقارنة: المصدر
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    : خالصة الفصل

تناولنا في هذا الفصل األسس النظریة للموضوع من خالل عرض أهم المفاهیم المرتبطة بالدراسة 
الطبیعیة في صناعة إستخراجیة والمتمثلة في قیاس المحاسبي لتكالیف إستكشاف والبحث عن الموارد 

  .والمعاییر المحاسبیة سائدة في هده صناعة إضافة إلى الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة

و هو احد الوظائف األساسیة في أن القیاس المحاسبي هو جوهرة المحاسبة ومن خالل ما سبق یمكن القول 
لناتجة عن قیاس األحداث االقتصادیة لمنظمات األعمال أهمیة المحاسبة ونتیجة لذلك تكتسب المعلومات ا

وبدون فهم ما یقاس وكیفیة القیاس یستحیل الفهم الكامل والصحیح للمحاسبة  خاصة في المجتمع المالي
فالقیاس المحاسبي هو القیاس الكمي والنقدي أللحداث المالیة الخاصة بنشاط المؤسسة ویشمل هذا القیاس 

ویب والترحیل ثم تلخیص تلك العملیات واألحداث في صورتها النهائیة والتي تمثل عناصر التسجیل والتب
القوائم المالیة وللقیاس عدة بدائل ویتوقف إختیار أي بدیل على حسب طبیعة العنصر المراد قیاسه تكلفة، 

  .إلخ...إیراد، اصول، إلتزام

لصناعة إستخراجیة فقد نتج تضارب في  لطبیعة المتمیزةونظرًا  كما تعرفنا من خالل هذا الفصل،
اآلراء حول المعالجات المحاسبیة المالئمة لهذه الصناعة وطرق قیاسها محاسبیا، فمعظم شركات النفط 
العالمیة وخاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة، تتبع كلتا طریقتي المجهودات النلجحة والتكلفة الكلیة على 

ائم المالیة لشركات النفط والغاز المستخدمة لطرق محاسبیة المختلفة فقد أهتم لصعوبة مقارنة القو و  .حد سواء
تستجیب لمتطلبات المحاسبة في هذه  المحاسبون وامحللون المالیون ومنظمات المهنیة في إستحدات معاییر

  .الصناعة

  

  



  

 

  

 الفصـــل الثاني
دراسة حالة شركة سوناطراك مدیریة 

 الجهویة لإلنتاج حاسي مسعود
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    تمهید

المفاهیم  (IFRS)بعد التطرق في الدراسة النظریة إلى قیاس محاسبي ومعاییر إعداد التقاریم المالیة 
المرتبطة بهم وعرض أهم طرق قیاس المحاسبي لتكالیف استكشاف الموارد الطبیعیة لشركات صناعة 
اإلستخراجیة على المستوى العالمي وكذلك عرض أهم الجوانب وتعدیالت التي جاءت في فحوى المعیار 

  .(IFRS6) الدولي لإلبالغ المالي لقطاع المحروقات 

نب النظري على الجانب التطبیقي قمنا بإجراء دراسة میدانیة في إحدى أهم من أجل إسقاط الجا
،  SONATRACHالمؤسسات اإلقتصادیة والفاعلة في اإلقتصاد الوطني والمتمثلة في شركة سوناطراك 

یركز الفصل التطبیقي من الدراسة إلى محاولة  وهي مؤسسة تقوم بإستكشاف وانتاج والنقل المحروقات، حیث
في قیاس تكالیف إستكشاف ) 6(ألهمیة تطبیق معیار اإلبالغ المالي جمیع الجوانب الضروریة معرفة 

  .في هذه المؤسسة)الغاز- البترول(والبحث عن الموارد الطبیعیة 

ومن خالل دراستنا في الفصل األول إلى المفاهیم النظریة المتعلقة بالقیاس المحاسبي وأهمیة تطبیق 
مدیریة  -  SONATRACH، قمنا بإجراء دراسة میدانیة في شركة سوناطراك معاییر المحاسبة للمؤسسة

من أجل إسقاط ما تم تناوله في الجانب النظري على الجانب التطبیقي،  -الجهویة لإلنتاج حاسي مسعود
ولدراسة أعمق وأكثر تفصیال إشتمل هذا الفصل على مبحثین تم التطرق من خاللهما إلى أهمیة تطبیق 

ثبات معیار إبال غ المالي في قیاس تكالیف إستكشاف الموارد الطبیعیة لشركة إلستخالص النتائج وإ
  .فرضیات الدراسة مع تقدیم التوصیات المناسبة
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  تقدیم عام  حول المؤسسة محل الدراسة :  المبحث األول 

الشركة الوطنیة "الكامل اقترن اسم سوناطراك باالقتصاد الجزائري وبمیزانیة الدولة الجزائریة، اسمها 
وهي الشركة الوحیدة في الجزائر المسؤولة عن استغالل " للبحث والتنقیب واالستغالل والنقل للمحروقات 

المصادر النفطیة والغازیة الهائلة في البالد وكذا عن بیعها، وتعبر شركة سوناطارك عن نموذج نجاح 
مكانیات تضعها في صدارة مجال الجزائري على المستوى العالمي یستوجب الدراسة بم ا تحققه من انجازات وإ

نشاطها، ولذلك فسنتطرق خالل هذا المبحث إلى إطار عام لسوناطراك یوضح نشأة هذه الشركة وأهدافها، 
   .فالتعریف بأهم منتجاتها، وكذالك نظرة عن المدیریة الجهویة لإلنتاج حاسي مسعود ورقلة وهیكلها التنظیمي

  محة عن المؤسسة األمل: المطلب األول

  ):مجتمع الدراسة(نشأة وتعریف المؤسسة األم : الفرع األول

، لم یعهد في الواقع لسوناطراك إال 491ــ  63بالمرسوم رقم  1963دیسمبر  31أنشأت الشركة في 
اتسعت صالحیاتها لتشمل كافة نشاطات قطاع  1966بمهمة نقل وتسویق المحروقات واعتبارا من عام 

، والتنظیم الشامل لالقتصاد الجزائري وفقا لألهداف 1971المحروقات خاصة بعد قرار التأمیم العام لسنة 
التي حددتها مختلف مخططات التنمیة فیها بعد رسم للمؤسسة صیغة االنطالق والتوسع الهام، وفقا لتوجیهات 

، أخذت المؤسسة على عاتقها التي تهدف إلى تحسین فعالیة الجهاز االقتصادي 1984ـ - 1980المخطط 
ولهذا الغرض  1981مسؤولیة إعادة الهیكلة في إطار مخطط توجیهي عام تمت المصادقة علیه في مطلع 

  .مؤسسة جدیدة انطالقا من الوحدات العامة والمدیریات والمناطق الصناعیة 17تم إنشاء 

  :مهام وأهداف شركة سوناطراك: الفرع الثاني

فهي تضم عدة  شركة سوناطراك شركة تجمع فیها مجمل نشطات قطاع المحروقات، :مهام الشركة: أوالً 
  :عملیات مثمثلة في مایلي

 عملیات من الدائرة شبه بترولیة المجسدة في الحفر، الجیوفیزیاء، الخدمات واألشغال البترولیة؛ -
  ویاتها؛تلبیة احتیاجات السوق الجزائریة للمحروقات، خاصة الغاز الطبیعي الذي هو من أول -
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عملیات تابعة للسلسلة البترولیة والغازیة، الشي الذي جعل منها مجمعا لنشاطات القاعدیة التقلیدیة  -
 من المنبع إلى المصب لشركة البترولیة وغازیة ذات المعاییر الدولیة؛

صالح القنوات، النقل البحري للمحروقات، الهندسة، البناء والتركیب الصناعي -  ؛عملیات الدعم، مد وإ
 إلخ؛....الفالحة: نشطات اخرى ،تنوع حقیبتها مثال -
  دعم وتموین السوق العالمیة بالمحروقات السائلة و الغازیة و الطاقة عامة؛ -
 .ضمان تنمیة صناعة المحروقات -

 :  إضافة لمهام السابقة نذكر المهام األساسیة حسب مراحل نشاط المشروع لمؤسسة سونطراك وهي كمایلي

أي القیام بعملیات البحث، التنقیب، والحفر، اإلستغالل الصناعي والتجاري للمحروقات،  :اإلستكشاف .1
إذ تبدأ األعمال اإلستكشافیة بمراجعة كافة المعلومات الجیولوجیة في المنطقة التنقیب وتدرس الصورة 

  الجوفیة، ثم تعد الخرائط الجیولوجیة السطحیة وتحدد مواقع التصدعات والشقوق؛
یأتي بعد ظهور الجدوى الفنیة والتجاریة للعملیة اإلستكشاف البئر، وتتم بتوفیر بتوفیر مصانع  :اإلنتاج .2

تستعمل ألغراض معالجة المحروقات، وصناعة مشتقات البترول التي تقوم الشركة فیما بعد بمعالجتها 
  وتحویلها وتمییعها؛

ستغالل جمیع وسائل نقل لنقل المحروقات؛ :النقل .3   عن طریق إنشاء وإ
 .التوزیع والبیع المنتجات في الوطن أو خارجه: التسویق .4
 :لسوناطراك مجموعة من األهداف التي تسعى إلى تحقیقها، من أهمها :أهداف الشركة:ثانیاً 

 فریقیا، ومكانت ها بین قادة الصناعة والتجارة اإلبقاء على نمو سوناطراك وتعزیز قیادتها في الجزائر وإ
   العالمیتین في مجال المحروقات السائلة والغازیة؛

  اإلسراع واإلنهاء بنجاح عملیة التكیف مع الشروط الجدیدة التي حددها قانون المحروقات الجدید
  للتقدم إلى المعاییر العالمیة؛ 05/07

 سین تقییم الموارد الوطنیة للمحروقات، التكفل كمؤسسة وطنیة ناجحة ومتطورة لبلد نفطي وغازي في تح
  وخلق الثروات لصالح التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة للبلد؛

 أساس تقدم سوناطراك، ومحور أساسي لتوسیع احتیاطاتها وتدعیم نشاطها في  جعل أنشطة المنبع
  الخارج؛

 ورفع مساهمتها في أرباح الشركة بالجزائر وخارجها؛ تنویع أنشطة المصب  
 األولى في الجزائر، إفریقیا ، وقائدة الصناعة : تمرار في التحكم وتخفیض التكالیف لضمان البقاءاإلس

 .الغازیة في المنطقة األورو متوسطیة، وفي الصدارة العالمیة
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  ونشاط كل فرع من فروعها SONATRACHمراحل الصناعة النفطیة في المؤسسة الوطنیة لنقل والتوزیع المحرقات :الفرع الثالث

  یوظح مراحل الصناعة النفطیة في سوناطراك وتوزیعها على فروعها): 2-1(الرقمالشكل 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

2019سنة  – مصلحة تسییر الموارد البشریةمن إعداد الطالب بناءا على وثائق مقدمة من  :المصدر

 NAFTEC الشركة الوطنية للتكرير

 

  NAFTAL المؤسسة الوطنية لتوزيع وتسويق المنتجات البترولية

 المؤسسة الوطنية لصناعات البتروكميائية
ENIP 

 المؤسسة الوطنية لصناعة األسمدة

 المؤسسة الوطنية لـألنـبيب
ENAC 

 المؤسسة الوطنية لألشغال الكبرى
ENGTP 

لخدمات األبار المؤسسة الوطنية  
  ENSP 

 المؤسسة الوطنية للحفر
ENAFOR 

 المؤسسة الوطنية ألعمال الحفر
ENTP 

 المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات
 STH 

  ENAGEO  المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء

 مراحل الصناعة
 النفطية
 التسويق

 الصناعة البتروكيماويات

 التكرير

 النقل والتوزيع

 اإلستخراج واإلنتاج

 الحفر والتنقيب

 البحث و اإلستكشاف
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فرع من الفروع یختص بمرحلة منة مراحل حیث كل من جدیر بالذكر أن لمؤسسة سونطراك العدید من الفروع 
   ).1-2(صناعة البترولیة وهو مایوضحه الشكل رقم 

عینة ( فبرایر بحاسي مسعود 24تقدیم مدیریة سوناطراك قسم األنتاج قاعدة : المطلب الثاني
  )الدراسة

   ):الدراسةعینة (نشأة المدیریة، مهام واألهداف، الهیكل التنظیمي للمدیریة : الفرغ األول

أي  1963/ 12/ 31تم انشاء المدیریة الجهویة القسم اإلنتاج سوناطراك بحاسي مسعود في  :النشأة:أوالً 
  1.نفس التاریخ الذي تم اإلعالن فیه على والدة مؤسسة سوناطراك األم

لكها الشركات القواعد والحقول البترولیة واإلنتاجیة التي كانت تمت) مدیریة اإلنتاج(استلمت هذه المدیریة 
المتمثلة ( للدولة  1971/  02/  24األجنبیة قبل االستقالل والتي انتقلت ملكیتها بعد تأمیم المحروقات في 

بئر سنة  1600، مهمتها األساسیة النظر في انتاج واستغالل المحروقات، والتي تمتلك حوالي )في سوناطراك
یوم، وسیتم التركیز في الدراسة على قسم  15سة لمدة ، وللقیام بهذه الدراسة تم اجراء تربص بالمؤس2018

  .المالیة للمدیریة
  2بحاسي مسعود) DP(مهام وأهداف المدیریة الجهویة لسوناطراك : ثانیًا 

تمثل مدیریة اإلنتاج الركیزة األساسیة :  مهام قسم االنتاج بالمدیریة الجهویة لسوناطراك بحاسي مسعود )1
  : لسوناطراك على أساس المهام الحساسة الموكلة الیها فهي تقوم بما یلي 

  تسییر كل الحقول البترولیة والغازیة؛  
 استالم اآلبار المحفورة وتعمل على صیانتها؛  
  تقوم بعملیات تحویل وتكریر البترول الخام؛  
 هتمییع الغاز الطبیعي ومعالجت. 
  : نذكر منها ما یلي  :أهداف قسم االنتاج بالمدیریة الجهویة لسوناطراك بحاسي مسعود )2

  تحقیق والمتابعة الدقیقة لمختلف برامج اإلنتاج واالستغالل؛  
  تسییر عملیات اإلنتاج طبقا للقواعد والنصائح األجنبیة؛  
  تقیم وتعظیم األداء في تطویر الحقول وأدوات اإلنتاج؛  
  السهر على حسن تسییر عملیات الصناعة البترولیة؛  

                                            
  ).مقابلة شخصية(، 2019ماي مفاهيم عامة عن المديرية "مريقة عبد اهللا، إطار يف قسم املالية باملديرية اجلهوية لسوناطراك حاسي مسعود،   1
  ).مقابلة شخصية(،2019مارس  مهام قسم مديرية الجهوية لسوناطراك بحاسي مسعودحساينية عدالن، قسم املالية باملديرية،   2



مديرية الجهوية لإلنتاج حاسي مسعود ورقلة -سوناطراك-دراسة حالة شركة  الثانيالفصل   
  

 
35 

 تحقیق األشغال التطویر اإلنتاج والخدمات وهذا من أجل الحصول على إنتاج أسرع اآلبار. 
 -ورقلة–الهیكل التنظیمي لقسم االنتاج بالمدیریة الجهویة لسوناطراك بحاسي مسعود : الفرع الثاني 

  بالمؤسسة لهیكل التالي الذي یوضح األقسام والمصالحبناًء على الوثائق المقدمة تم اعداد ا
 بالمدیریة سوناطراك بحاسي مسعود) DP(الهیكل التنظیمي لقسم االنتاج ) : 2- 2(الشكل رقم 

 

  
  2019سنة  –مصلحة تسییر الموارد البشریة من إعداد الطالب بناءا على وثائق مقدمة من : المصدر
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 في المدیریة الجهویة لسوناطراك حاسي مسعود قسم اإلنتاج) االستكشاف( نشاط البحث : الفرع الثالث
 

  نشاط اإلستكشاف في المدیریة: أوال
استكشاف المحروقات في المدیریة یتم من خالل تحدید أماكن وجود النفط أو الغاز، أي تحدید الطبقات 

واالمتداد األفقي للجزء الذي یحتوي على الصخریة الحاملة للنفط أو الغاز من حیث العمق الرأسي لكل طبقة، 
  .النفط أو الغاز

طرق المستخدمة قدیما في البحث عن البترول إعتمدت على الشواهد السطحیة مثل تسرب النفط أو الغاز 
إلى سطح األرض خالل الشقوق الصخریة، أو وجود آثار بعض المواد الهیدروكربونیة بالتربة السطحیة 

ق البحث في المدیریة، فأصبحت تعتمد على قیاسات دقیقة تستخدم فیها أجهزة لألرض، وقد تطورت الطر 
حفر اآلبار العملیات ) التنقیب(مطورة، وذلك لخفض نفقات عملیات التنقیب، وبعدها یتم الحفر االستكشافي 

وذلك  الفعلیة التي یتم خاللها ثقب الصخور الجوفیة وما یعلوها من صخور طبقیة بطرق میكانیكیة مختلفة،
من أجل حفر بئر تنقیب في محاولة لتحدید تواجد أو عدم تواجد النفط والغاز بشكل قاطع، إذ أن اآلبار 
االستكشافیة ترافق عملیات البحث و االستكشاف، فان الوسیلة الوحیدة إلثبات وجودها بشكل قاطع هو الحفر 

جود البترول و الغاز في هذا المكان أو االستكشافي فهو الذي یؤكد أو ینفي في استنتاجات الجیولوجیین و 
  1.عدمه

في المدیریة الجهویة قسم إنتاج ) نشاط المنبع(البحث اإلستكشاف فروع المجمع القائمة بنشاط  :ثانیا
  : حاسي مسعود

تمتلك سوناطراك في نشاط المنبع عبر شركتها القابضة للخدمات النفطیة فروعا تابعة لها وهي في حد ذاتها 
قائمة توكل لها مهام ووظائف مكملة لنشاط المؤسسة األم تؤمن عبرها نشاطها الخلفي من البحث شركات 

  2 .والتنقیب اإلستكشافي للمحروقات

  :ملیة ، للفروع المرتبطة به، مثلویدمج النشاط البحث والتنقیب اإلستكشافي في استراتیجیته الع

  Entreprise Nationale de Forage:(3(المؤسسة الوطنیة للحفر التنقیب -1

                                            
).مقابلة شخصية(،2019مارس  مديرية الجهوية لسوناطراك بحاسي مسعودبال نشاط إستكشافحساينية عدالن،   1  
  .141، ص2004مذكرة ماجستري، جامعة باتنة، غري منشورة،/ برحال سالف،إسرتاجتية تنويع املنتجات البرتولية والغازية  2
  .28ص  2017تقرير السنوي لسونطراك    3
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، تقوم المؤسسة الوطنیة للحفر بانجاز أعمال 1981، وقد أنشأت سنة %100شركة تابعة لسوناطراك بنسبة 
عشریات في  3ألكثر من  Savoir faireعلى معرفة  )ENAFOR(وتترسمل. الحفر واألعمال الملحقة 

متر  907، بمعدل استخدام بلغ 2010آلة سنة  38وتستغل حظیرة ب ،)work – over(میدان التنقیب و 
  شهر، ویتمركز نشاط المؤسسة الوطنیة للحفر أساسا في التكفل بعملیات التنقیب وصیانة اآلبار - آلة/ 
على وسائل إنتاجیة ضخمة وهائلة تتمثل في حوزتها ) ENAFOR(، تتوفر 2015حسب أخر إحصائیات -

متر باإلضافة إلى  600طراز الثقیل والمتوسط والتي تقوم بعملیة الحفر تصل إلى ألة حفر من ال 44على 
امتالكها هیاكل عملیة وقواعد دعم لوجیستیكیة متمركزة بحاسي مسعود، كما یقدر عدد عمال المؤسسة ب 

  . وهي ید عاملة كبیرة ومؤهلة ومختصة في جمیع مجاالت عمل المؤسسة 2015عامل سنة  5180

 Entreprise Nationale de Geophysique:(1(ة الوطنیة للجیوفیزیاء المؤسس -2
، حیث TELEDAYبشراكة مع الشركة األمریكیة  1966تأسست المؤسسة الوطنیة للجیوفیزیاء في سبتمبر 

ومع تأمین  1971، وفي عام % 49والشركة األمریكیة بنسبة  51% تساهم الشركة الجزائریة بنسبة 
لسوناطراك یقع مقرها االجتماعي بمدینة % 100جزائریة وتابعة ) ALGEO(المؤسسة المحروقات أصبحت 

  .حاسي مسعود والیة ورقلة

، أصبحت مؤسسة اقتصادیة تدعى المؤسسة الوطنیة 1981أثناء ظهور الالمركزیة للمؤسسات سنة  
المجلس  والتي أصبحت متكفلة بجمیع شؤونها ومداریتها من طرف شركاء) ENAGEO(للجیوفیزیاء 

دج، تتمیز 8000 000.000مساهمة، یقدر رأسمالها الحالي ب  % 49لسوناطراك و % 51اإلداري بنسبة 
سنة في نشاط دراسة الزالزل بالنسبة للجزائر كما في البلدان األجنبیة األخرى، هذه المؤسسة  41بخبرة 

و  2D(جمة المعطیات الزلزالیة وبتقنیتي معالجة من أجل تر  2015فریق للمسح الزالزلي سنة  18تتجهز ب 
3D (لمقاطع اآلبار.  

تتمثل المهمة الرئیسیة للمؤسسة في تحقیق دراسات بحث وتنقیب عن المحروقات وكل الكوامن المعدنیة 
، هذا البحث مؤسس على مقاییس بحث التربة بأبعاد  )VIBROS(بطریقة الزلزلة بواسطة شاحنات تدعي 

  :یة تحت التربة ومكوناتها الجیولوجیة، ومن أهم نشاطات المؤسسةفیزیائیة التي هدفها عكس البن
 ؛دراسات الطوبوغرافیا 
 ؛الدراسات الجیوتقنیة 
 التنقیب عن المیاه الجوفیة وحفر اآلبار. 

                                            
  .33ص  2010سنة مرجع سبق ذكره تقرير السنوي لسونطراك   1
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 ):Entreprise Nationale des Travaux aux Puits(المؤسسة الوطنیة ألعمال الحفر  -3

 1981الصادر بتاریخ  171-81بموجب المرسوم رقم "ENTP"اآلبار أنشأت المؤسسة الوطنیة ألشغال في 
والمتعلق بإعادة هیكلة قطاع الطاقة والصناعات البرتوكیماویة في الجزائر، وقد باشرت المؤسسة  01/  08/ 

، أما عن الصیغة القانونیة للمؤسسة فهي تعتبر مؤسسة عمومیة اقتصادیة 1983أشغالها في الفاتح جانفي 
  .              14800000000دج : ، یقدر رأسمالها االجتماعي ب"مؤسسة ذات أسهم"قانوني یتمثل في  ذات شكل

عامل من  9000یبلغ عدد عمالها االجمالي ما یقارب %  100وتعتبر المؤسسة تابعة لسوناطراك بنسبة 
دینة حاسي مسعود عامل بعقد محدود المدة، یقع مقرها االجتماعي بم 5077عامل دائم، و  3923بینهم 

  .والیة ورقلة
من %  50أول متعامل مختص في حفر اآلبار في الجزائر، إذ تسیطر على  ENTPتعتبر مؤسسة ال 

  .سوناطراك، والمتعاملین األجانب ومختلف شركاء سوناطراك: السوق، یتمثل زبائنها في
قات، حفر آبار المیاه دو العمیقة؛ حفر وصیانة آبار المحرو : أما عن نشاطاتها فهي تقوم بالنشاطات التالیة

 work(نقل آالت الحفر ووسائل الحفر وتصلیح الناقالت، تعمل على صیانة اآلبار المنتجة للزیت والغاز

over (باإلضافة إلى خدمات األبار.  

  المدیریة الجهویة للقسم اإلنتاج حاسي مسعود  في للعملیات المحاسبیة المعالجة عملیات :ثالثاً 
 في المدیریة المحاسبیة العملیات سیر  طبیعة .1

المستندات في سجالت القیود األولیة الداعمة، مثل الشیكات  تتمثل :المحاسبي النظام مدخالت -
وسجالت التحویالت االلكترونیة لألموال، الفواتیر والعقود أما الدفاتر العامة والفرعیة، إدخاالت دفتر 

المالیة التي ال تنعكس على إدخاالت دفتر الیومیة،  الیومیة والتعدیالت األخرى على البیانات
والسجالت، مثل أوراق العمل وجداول البیانات، ودعم مخصصات التكالیف الحسابات والتسویات 

 .عن طریق االخراجات

ال تختلف مقومات النظام المحاسبي االلكتروني من حیث  :المؤسسة مقومات النظام المحاسبي في -
مقومات األنظمة المحاسبیة العاملة في المجاالت األخرى، أما من حیث الشكل واألساسیات عن 

المضمون فنجد االختالف نسبي متعلق باختالف مسمیات الحسابات أو بنود القوائم المالیة الذي 
تفرضه طبیعة النشاط النفطي، وما تتطلبه من معالجة خاصة تبعا لذلك، وتتمثل مقومات النظام 

الذي یعتمد على التكامل بیان نظام المحاسبة المالیة ومحاسبة التكالیف في المحاسبي االلكتروني و 
  :اآلتي 
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  تضم مجمل الفواتیر والعقود، و الدفاتر العامة والفرعیة، إضافة إلى  :المجموعة المستندیة و الدفتریة
الت دفتر إدخاالت دفتر الیومیة والتعدیالت األخرى على البیانات المالیة التي ال تنعكس على إدخا

 .الیومیة، والسجالت مثل أوراق العمل وجداول البیانات

  حیث تتصف وحدات التكلفة بالثبات خالل الفترة المستهدفة، ویشمل منطقة  :دلیل وحدات التكلفة
  .باإلضافة إلى وحدات أخرى) الزمن(النشاط، العمق، الحجم الوزن، فترة التعاقد 

 ركز مجموعة من العمالة ومجموعة من اآلالت والمعدات یتضمن الم :دلیل وحدات مراكز التكلفة.  

 قائمة حسابات تضم جمیع حسابات المؤسسة المستعملة في دفاترها، كما تعتمد  :الدلیل المحاسبي
  .المؤسسة في تسجیل العملیات النظام المحاسبي المالي، وطریقة التكلفة الكلیة

ة إلى العامل األساسي ضمن هذه المقومات والذي وهذا باإلضاف :القوائم المالیة والتقاریر األخرى .2
 .یشمل في محتواه كافة المقومات السابقة وهو الحاسب اآللي وملحقاته المختلفة

األسلوب الرئیسي المعتمد في معالجة وتبادل المعلومات  :معالجة المعلومات المحاسبیة في المؤسسة .3
 .في مدیریة هو أسلوب المعالجة اآللیة للمعلومات

قتصادیة عن تكالیف إنشاء األبار في سوناطراك قسم اإلنتاج بحاسي : الفرع الرابع معطیات مالیة وإ
  مسعود

( الجدول یوضح تقدیرات مؤسسة سوناطراك إلنشاء بئر حیث یضم هذا الجدول كل التكالیف إنشاء البئر
  . اتتم جمع التكالیف ومن ثم قدتم صیاغتها في شكل جداول للبیان) 4أنظر الملحق 

  
  حسب شركة سوناطراك )البترول والغاز( نشاء األبارإیوضح حجم ): 1-2(الجدول 

 العملة دینار الجزائري
BUDGET Libelle Nature Budget N.budg 
338,655.00 Topographie A100 
900,524.00 Piste A200 
78,347.00 plate-forme A300 
254,099.00 entretien piste A400 
180,000.00 

Conduites B200 

970,000.00 Citemage B300 
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1,360,000.00 redev an ce eau B400 

17,079,840.00 dtm aves camp C310 

0.00 forage en regie -appareils en l‘etat D210 

149,512,824.00 forage en regie -appareils de class D220 

14,951,282.40 prestations annexes D310 

4,969,440.00 boue-personnel E100 

3,938,400.00 boue-e    uipements E200 

28,368,000.00 boue-produits E300 

10,010,736.00 cin/prim / prod F110 

5,519,376.00 cin/  prim  /sces F120 

519,048.00 cin/ bouc/ pro F210 

973,800.00 cin/ bouc/ sces F220 

2,338,232.40 cons ./ Tetes / cas.head G110 

2,455,488.00 cons ./ Tetes/  cas.spool G120 

2,878,318.80 cons.  /Tetes / e   uip.de surface G130 

112,462,548.70 cons. Tubulaires G200 

3,175,200.00 cons/access./tubul/dv. G310 

176,299.20 cons./access./anneau G320 

82,857.60 cons/access./tubul./bouchons G330 

140,238.00 cons/access./tubul./sabot G340 
2,419,200.00 cons/access./tubul./liner G350 

1,428,840.00 cons/access./tubul./e  uipt.de for G360 
1,759,248.00 cons-habillage colonne G400 

  2014لسنة  المعطیات الدائرة المالیة و المحاسبة  إلى استنادا الطالب إعداد من : المصدر
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منها تكالیف الدراسات بناءا على تقدیرات ومعطیات سابقة  تكالیف إنشاء األباریبین الجدول السابق  -
وتتغیر  إلى أخره 900,524.00و تكالیف الحفر اإلستكشافي بـــــ  338,655.00 الطبوغرافیة مثًال بــــ

 .منطقة أخرىھده التكالیف من منطقة إستكشاف وحفر إلى 
  

  
  التسجیل المحاسبي لمرحلة البحث والتنقیب اإلستكشافي عند سوناطراك وفروعها: الفرع الخامس

یتم التسجیل المحاسبي لعملیات التي تقوم بها المؤسسة في مصلحة المالیة والمحاسبة من طرف المحاسب 
 حسابات لها یفتح النفقات هذه ألهمیة لنفقات المؤسسة ونظرا المحاسبیة أو أحد مساعدیه والمعالجةالرئیسي 
 :وهي النفقات هذه إلثبات إجمالیة

 .التنفیذ تحت عمالاأل اتحساب -
بما أن االكتشاف هو حقل قابل لالستغالل التجاري، یتوجب على سوناطراك تعویض مصاریف  

االستكشاف، وعلیها تسجیل هذا االكتشاف في أصولها في حساب االستثمارات وبذلك یكون التسجیل 
 : المحاسبي في میزانیتها  كالتالي

  خالل مرحلة االستكشاف )1
  .البحث قید التنفیذ أو منجزةدراسات وأعمال  26أو  2826من حساب  -

  .تسبیقات الشركاء على استثمارات البحث 5526إلى حساب  -                            
  :بعد تحقیق االستكشاف )2
  .تسبیقات الشركاء على استثمارات البحث 5526من حساب   -

  .مدیریة سوناطراك لمتابعة الشركاء 17xxإلى حساب -                            
  مجمع حاسي مسعود 44من حساب   -

  البنك دفع حصتها في تمویل االستثمارات 485إلى حساب  -                      
  28......  23من حساب  -

  مجمع حاسي مسعود  44إلى حساب  -                               
  التطویر إلى حساب تسبیقات الشركاء على استثمارات -                              
حصة الشركاء في اإلنتاج مراجعة الحسابات بعد  5535إلى حساب  -                              

  ) التدقیق المحاسبي
  حصة الشركاء في اإلنتاج 5535من حساب  -

  مدیریة سوناطراك للتسییر  17025إلى حساب -                                  
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  سوناطراك لمتابعة الشركاءمدیریة  xx  17من حساب  -
  دیون االستثمار 523إلى حساب -                                

  
  

قیاس و التقییم المحاسبي لتكالیف البحث واإلستكاف عن الموارد الطبیعیة ال: المبحث الثاني
    ).محل الدراسة(في المؤسسة سوناطراك والفروع 

ظل  في البترولیة المؤسسات في البحث واإلستكشافقیاس المحاسبي لتكالیف  إن دراسة واقع
قمت بإجراء مقابالت مع إطاراات في  الدراسة هذه هدف ولتحقیق المالي المحاسبي والنظام 6المعیار الدولي

استقصاء موجهة إلطارات في قسم المالیة والمحاسبة في شركة  استمارة بتصمیم مؤسسة سونطراك  وقم أیضا
ات في مؤسسات فروع لسوناطراك في نفس منطقة العمل تتضمن محاور لإلجابة عن وأخرى إلطار  سوناطراك

اإلشكالیة الرئیسیة لموضوع  ولتحقق من صحة الفرضیات حیث تم تقسیم المبحث لمطلبین أشرت في 
المطلب األول للمقابلة التي قمتبها في المؤسسة والمطلب الثاني كان حول إستثمارات اإلستقصاء وأهم نتائج 

  .تحصل من أسئلة المطروحة في استثمارة اإلستقصاءم

  قیاس المحاسبي في مؤسسة سونطراك ال :المطلب األول
الفرضیة  ةتحقق من صحنشكالیة الرئیسي الدراسة والسؤال الفرعي األول ولاللإلجابة على موضوع 

قیاس المحاسبي حیث ال، حول موضوع والمالیةبإجراء المقابلة مع رئیس مصلحة المحاسبة  ناقم همن عدم
  :كانت المقابلة كالتالي

المدیریة جهویة ) قسم اإلنتاج(من خالل مقابلة مع رئیس مصلحة المحاسبة والمالیة في مؤسسة سوناطراك 
  :على الساعة العاشرة صباحا، حیث كانت المقابلة كالتالي 17/05/2019: في یوم حاسي مسعود

  سة؟هل توجد وظیفة قیاس المحاسبي بالمؤس: 1س

  .نعم توجد وظیفة قیاس المحاسبي بالمؤسسة: 1ج

  ما تعني لكم وظیفة قیاس المحاسبي؟: 2س

  مقارنة األعداد باألحداث والمعامالت االقتصادیة التي تحدث في المؤسسة: 2ج

  ما یفید القیاس المحاسبي للمؤسسة؟: 3س
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تخدمیها في إتخاذ القرارات یساعد القیاس المحاسبي المؤسسة في توفیر معلومات دقیقة تفید مس: 3ج
  .االقتصادیة

  كیف یتم قیاس المحاسبي في المؤسسة؟: 4س

  .أدوات وطرق قیاس محددة: 4ج

  من یقوم بعملیة القیاس المحاسبي؟: 5س

  .یقوم بعملیة القیاس المحاسبي المحاسب في المؤسسة، والتي یشترط أن یكون ذا خبرة: 5ج

  ما هي أهداف القیاس المحاسبي؟: 6س

قیاس الموارد التي تحقق الدخل والذي یعتبر مصدر تحقیق الدخل : یتمثل في الهدفین األساسین وهما :6ج
  .وتدفقه، تأمین اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة والذي یهدف إلى دراسة الفرص البدیلة

  ما هي أسالیب القیاس المستخدمة في المؤسسة؟: 7س

القیاس والمتمثلة في أسالیب القیاس المباشرة، أسالیب القیاس تستخدم المؤسسة مجموعة من أسالیب : 7ج
  .غیر المباشرة، أسالیب القیاس التحكیمیة

  هل ساعد إستخدام أسلوب القیاس المحاسبي المؤسسة في تقلیل التكالیف؟: 8س

تقلیل نعم ساعد أسلوب القیاس المحاسبي في تقلیل تكالیف المؤسسة، وتوفیر البدائل التي تساهم في : 8ج
  .التكلفة

  هل توجد للمؤسسة مدونة خاصة بمعاییر القیاس المحاسبي؟: 9س

  .، ال توجد مدونة معاییر خاصة بالقیاس المحاسبي بالمؤسسة9ج

  ما هي أهم المراجع التي تعتمد علیها المؤسسة في تطبیق القیاس المحاسبي؟: 10س

والقانون  11/07بینها القانون المحاسبة  تعتمد المؤسسة على مجموعة من المراجع والقوانین ومن: 10ج
  .خاصة، ومصالح األخرى عامة) كتاب اإلجراءات الخاصة بمصلحة المحاسبة(الداخلي 

  هل تطبق المؤسسة معاییر القیاس المحاسبي؟: 11س
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  تطبق المؤسسة معاییر القیاس المحاسبي بشكل جید: 11ج

  وجود مدونة؟ كیف تطبق المؤسسة معاییر القیاس المحاسبي دون: 12س

تطبق المؤسسة معاییر القیاس المحاسبي بشكل جید، حیث بالرغم من عدم وجود مدونة معاییر : 12ج
خاصة بالقیاس المحاسبي إال أن معاییر القیاس المحاسبي موجودة ضمنیا في القوانین المعمول بها، إذ 

  .أدمجت هذه المعاییر في إجراءات الخاصة بمصلحة المحاسبة

  

  

  

  

  

  

البترولیة الجزائریة في المؤسسات القیاس والتسجیل المحاسبي ق یتطبأهمیة : لمطلب الثانيا
  .واستكشاف الموارد الطبیعیة البحث لتكالیف

فصاح المحاسبي وظل المعاییر الدولیة یتطب: الفرع األول  (IAS/IFRS)ق مبادى القیاس والتسجیل وإ
  (SCF)والنظام المالي المحاسبي 

بإعداد قائمة إستقصاء من أجل معرفة مدى تطبیق مبادى قیاس واإلفصاح والتسجیل المحاسبي إستنادًا  ناقم
 جموعةم وتضمن إستقصاء الدراسة محل إلى النظام المالي المحاسبي والمعاییر المحاسبیة الدولیة بالمؤسسة

رقم  الملحقأنظر (سجیل المحاسبي بالجوانب التنظیمیة لعملیات القیاس واإلفصاح والت المتعلقة األسئلة من
 :یلي وتتمثل النتائج المتوصل إلیها كما "ال "أو "نعم"ب ـ فیها اإلجابة تكون، )04

من المقابلة السابقة مع رئیس مصلحة المحاسبة التحلیلیة في شركة سوناطراك  نستنتج
أن الشركة تقوم بعملیة القیاس المحاسبي  المدیریة الجهویة بحاسي مسعود) قسم اإلنتاج(

وهو یساعد المؤسسة في إتخاذ القرارات االقتصادیة، حیث یعتمد في ذللك على القانون 
وكذلك على تطبق قانون رقم  ،ة المنتهجة الخاصة بالقطاعالداخلي والسیاسات المحاسبی

 SCF)(، المتضمن النظام المحاسبي المالي الجدید 2007نوفمبر   25المؤرخ في  07/11
  )IAS/IFRS(والمحین من قبل المعاییر المحاسبیة الدولیة 
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لنظام المالي المستمد بدوره من معاییر  وفقا المحاسبیة ممارستها تطبق الجزائریة البترولیة المؤسسات جل -
أنظر (رأي مجیبي على اإلستقصاء المقدم من طرفنا  حسب النظام هذا فعالیة یفسر ما هذا الدولیة
  المحاسبي؛ المحیط ومرونة سهولته إلى ویرجع ذلك، )04رقم  الملحق

تلتزم المؤسسات البترولیة بقواعد التسجیل المحاسبي وفق نظام المالي المحاسبي والمعاییر المحاسبیة  -
  المحاسبیة؛ الدولیة في إعداد بنود القواىم المالیة والدفاتر، السجالت

المؤسسات محل الدراسة تتفق حسب رأي المستجیبین لإلستقصاء بمبادئ اإلفصاح وطرق القیاس  -
 المحاسبي لعناصر القواىم المالیة وفق مانصت علیه قوانین المحاسبیة الدولیة والمحلیة؛   

 عن صادقة ورةص تقدم المالي المحاسبي النظام وفق المالیة القوائم أن الدارسة عینة أغلبیة تتفق -
 اإلمكانیات مع یتالءم المحاسبي المالي النظام أن إلى إضافة للمؤسسة، المالیة الحقیقیة الوضعیة

 المالیة؛ و المادیة واالحتیاجات
 طبیعة النشاط النفطي قد تؤدي ببعض التحیز في تطبیق بعض المبادى بشكل كامل وتام؛ -
 توجد بعض اإلختالالت في النظام المالي المحاسبي نظرًا للجوانب الجبائیة في دولة الجزائریة ؛  -
بطبیعة حال حسب أراء العینة الیوجد إلمام بكل بنود المعاییر الدولیة في النظام المالي المحاسبي نظرا  -

 .یر المحاسبة الدولیةیلتغیرات الدوریة للمعا
 . لمحاسبي بتحدیثات التي تطرأ في معاییر الدولیة المحاسبیةعدم إلتزام النظام المالي ا -
مما یؤذي إلى عدم إلتزام بالمبادئ المحاسبیة بكل ) طبیعة النشاط(توجد خصوصیات في المؤسسة  -

 .جوانبها في عملیات القیاس والتسجیل واإلفصاح المحاسبي

واإلستكشاف وأثرها على قیاس  البحث تكالیف لمعالجة المحاسبیة السیاسات وطرق تعدد :الفرع الثاني
 .في المؤسسات البترولیة الجزائریة وعرض القوائم المالیة

قمت بإعداد قائمة إستقصاء من أجل معرفة هل هناك تعدد في طرق قیاس تكالیف إستكشاف والبحث في 
 جموعةم تقصاءوتتضمن إس وهل یؤثر ذالك في قیاس وعرض القوائم المالیة المؤسسات البترولیة الجزائریة

 "نعم"ب ـ فیها اإلجابة تكوف، )5أنظر الملحق رقم (بالجوانب التنظیمیة لطرق القیاس  المتعلقة األسئلة من
  :یلي وتتمثل النتائج المتوصل إلیها كما "ال "أو
  حسب جمیع إجابات عن اإلستقصاء تبین أنه ال تعدد في طرق القیاس المحاسبي لتكالیف إستكشاف

  الموارد الطبیعیة في المؤسسات محل الدراسة؛والبحث عن 
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  حسب إجابات العینة محل الدراسة توجد طریقة واحدة لقیاس تكالیف البحث واإلستكشاف عن الموارد
 الطبیعیة وهي طریقة التكلفة الكلیة؛

  بما أنه الوجود لطرق قیاس متعددة لقیاس تكالیف البحث واإلستكشاف، ذالك یعني الوجود إلختالف في
 قیاس وعرض القواىم المالیة في المؤسسات البترولیة؛

 طریقة التكلفة الكلیة تطبق على قیاس جمیع نشاطات المؤسسة؛ 
 تكالیف األبار تقید وتسجل بقیم الكلیة في صنف اإلستثمارات؛ 
 فیها تمارس التي الدول في الحكومیة واللوائح القوانین وتطبیق وسیاساتها شركة لكل الخاصة الظروف 

 .للشركة المحاسبیة النتائج على یؤثر نشاطاتها شركةال
 التجاریة واالنشطة الصناعات عن اعدادها فى تختلف المحروقات انتاج لشركات المالیة القوائم نماذج 

 االخرى؛
  قیاس وعرض القوائم المالیة في شركات محل الدراسة  یتأثر بتغیرات اإلقتصادیة الدولیة خاصة وأن هذا

  .المحروقات له خصائص نوعیة عن بقیة األنشطةالقطاع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

وبتالي وجود  )ifrs(یستنج من إجابات السابقة على قائمة اإلستقصاء أنه یوجد تطبیق لمعاییر الدولیة 

یتضح ذلك من و من خالل تطبیق بنود النظام المالي المحاسبي  6تطبیق معیار الدولي لإلبالغ المالي
خالل بعض المالحضات مقدمة لنا من طرف المؤسسة والتي تم تساؤل عنها داخل المؤسسة تخص 

  :حیث یوجد بعض معالم هذا المعیار على غرار 6المعیار

 .قیاس تكالیف إستكشاف الموارد الطبیعیة ب التكلفة الكلیة والعملة الوطنیة الدینار الجزائري -
تكالیف الدراسات الجیولوجیة والطبوغرافیة ( واإلستكشافأنواع تكالیف مرحلة البحث  -

 ).والجیوفزیائیة، تكالیف العینات
إنتهاء مرحلة البحث واإلستكشاف عن الموارد الطبیعیة تكون مباشرة بعد ثبوث الجدوى الفنیة  -

 .والتجاریة لألبار البترولیة
یة یظهرفي حسابات تحت التسجیل المحاسبي لمرحلة البحث واإلستكشاف عن الموارد الطبیع  -

 .6التنفید وهذا ما تشیر إلیه تسجیالت وفق المعیار الدولي لإلبالغ المالي
    .طرق القیاس المحاسبي لتكالیف البحث واإلستكشاف طریقة التكلفة الكلیة -
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  خالصة الفصل 

فبرایر بحاسبي مسعود  24نستخلص من خالل هذا الفصل أن شركة سوناطراك قسم اإلنتاج قاعدة 
ولكن في حساباتها المالیة  6المعیار الدولي رقم به  ماجاء تطبیق فحوةفي والمدیریة العامة لشركة سونطراك 

عتراف والتسجیل وذلك من خالل ما تم التوصل إلیه من خالل تشخیص وتقییم أثر اإللیس بصفة كاملة 
والقیاس لبنود المعاییر المحاسبة الدولیة وتطبیق طریقة التكلفة الكلیة في قیاس تكالیف إستكشاف وتقییم 

، حیث أن هذا األخیر یحتوي على )SCF(الموارد الطبیعیة حسب مانص علیه نظام المالي المحاسبي 
 المالیةضمان السیر الحسن للعملیات مجموعة من الطرق واإلجراءات المطبقة داخل المؤسسة من أجل 

  .عنها وصدق الحسابات الناتجة

تحیین بنوده بما یتوافق مع معاییر المحاسبة الدولیة في كل تغیرات إلى أنه یتطلب لهذا النظام  تحیث توصل
ار هذا المعی وألنه عمل دراسة شاملة على المعیارو تقید بكذالك على الشركات العاملة في مجال المحروقات و 

أكبر اإلستثمارات في قطاع المحروقات وهذا یتناسب ومبدئ الحیطة والحذر  الذي  جاء ینص على تكالیف
  .یأخذ بعین اإلعتبار في مؤسسة سوناطراك قیاس التكالیف في إنشاء األبار 
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  :خاتمة

معیار المحاسبیة التعرف على المتطلبات والمقومات الضروریة لتطبیق بهذه الدراسة  يلقد سمحت ل
وفق معاییر الدولیة قیاس وتقویم تكالیف الجزائریة، بحیث یعتبر البترولیة  اإلقتصادیةمؤسسات الدولیة في 

من أهم المواضیع الحدیثة التي أصبحت تحظى بإهتمام كبیر، خاصة لما شهدته في المؤسسات البترولیة 
، باإلضافة في إعداد القوائم وتقاریر المالیة من غیاب الشفافیة الجزائریة في اآلونة الماضیة هذه المؤسسات 

مشاریع الخلفیة القیاس األعمال المؤسسات المتعاقدة األجنبیة أو شریكة في إلى التهرب الضریبي ومشكلة 
بكل جوانبه وأهم ما في الجزائر مستقبال   IFRS6معیار، هذا ما سیؤدي إلى حتمیة تطبیق لشركة ةیواألمام

وذلك في اطار مسایرة التطورات العالمیة من جهة وبغیة الحفاظ على نمو اإلقتصاد الوطني جاء في فحواه 
شركة سوناطراك قسم اإلنتاج قاعدة بإختیار  تقم يمن جهة أخرى، ومن أجل اإلجابة على إشكالیة دراست

تقییم إطالع على كیفیة سقاط هذا الموضوع وتطبیقه علیها،  من خالل من خالل إ فبرایر بحاسي مسعود 24
علیها ومعرفة الدور  لطبیق هذا المعیار ، وذلك بهدف إظهار جاهزیة المؤسسة وقیاس التكالیف في المؤسسة

عطاء صورة واضحة لوضعیتو  في قیاس وتقییم التكالیفالذي یلعبه    . قیاس تكالیفها إ

سقاط الجانب النظري على الجانب و للفصلین السابقین  يودراستي من خالل إستعراض تلقد حاول   إ
  .التطبیقي بالمؤسسة محل الدراسة لغرض التوصل إلى اإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة المطروحة

  نقد وتفسیر الفرضیات  : أوال

  :أنه  ما تم تأكیده من خالل نتائج الفرضیات التالیة
 ُأطر وفق للمنشأة ألحداث اإلقتصادیة كمیة ترجمةقیاس المحاسبي یقصد بال :األولىبالنسبة للفرضیة 

القرار و له أهمیة في تحدید محتوى  إتخاذ عملیة تسهل أن شأنها من التي المعلومات توفیر بهدف قانونیة
وهوما  البترولیةوأسالیب إعداد وعرض البیانات الخاصة بتلك األنشطة االقتصادیة المختلفة في المؤسسات 

  یؤكد صحة الفرضیة األولى؛
تكالیف  لمعالجة علیها ومتفق الوحیدة المحاسبیة طریقة التكلفة الكلیة: بالنسبة للفرضیة الثانیة

مما یؤكد صحة الفرضیة  البترولیة الجزائریة شركات في المالیة القوائم مصداقیة في تساهم البترول استكشاف
  ؛ الثانیة

 ظل في المحاسبي القیاس، اإلفصاح، التسجیل، بقواعد البترولیة الجزائریة تلتزم المؤسسات: الثالثة بالنسبة للفرضیة
 وذلك من خالل إعداد تقاریرها وفق هدین األخیر (SCF)ونظام المالي المحاسبي (IAS/IFRS)معاییر المحاسبة الدولیة 

  .صحة الفرضیة الثالثةوهو ما یثبت 
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  النتائج العامة للدراسة : ثانیا

 : فمن الدراسة النظریة والمیدانیة تم التوصل إلى االستنتاجات التالیة 

  نشاط البحث واالستكشاف  في المؤسسات البترولیة یتمیز بخصائص فنیة خاصة من إتساع الفترة
تساع حجم نشاطها ما یحثم على  الزمنیة بین تحقق االیراد وانفاق مجموعة من التكالیف وكبر وإ

 المؤسسات تبني سیاسات خاصة في المعالجة المحاسبیة خاصة لهذا النشاط؛

  مؤسسة سونطراك وفروعها تلتزم بقواعد اإلعتراف والقیاس والتسجیل لتكالیف البحث واالستكشاف وفق
 نظام المالي المحاسبي والمعاییر المحاسبیة الدولیة؛

  بتطبیق معاییر التقاریر المالیة التزام الشركات البترولیة الجزاىریة)IFSR ( یساعدها في حل مشاكلها
 المحاسبیة ویساعدها على توجه نحوى العالمیة؛

  هناك إجماع بین أطراف عینة الدراسة على أن المؤسسات البترولیة الجزائریة تلتزم بقواعد االعتراف و
النظام المحاسبي المالي، واحترامها  القیاس المحاسبي وكذا قواعد التسجیل و اإلفصاح المحاسبي في ظل

  ؛SCFللشكل القانوني للقوائم المالیة المبسطة حسب ال

  یالحظ من خالل األدبیات النظریة وجود طریقتین لقیاس وتقییم تكالیف إستكشاف الموارد طبییعیة في
  ؛ "یةطریقة تكلفة الكل"المؤسسات على مستوى الدولي و الشركات الجزائریة تطبق طریقة واحدة 

  وجود طریقة محاسبیة واحدة تتبعها شركات البترولیة الجزائریة في معالجتها لنفقات االستطالع
  واالستكشاف والبحث عن البترول والغاز؛

  إن وجود طریقة محاسبیة واحدة تتبعها شركات البترولیة الجزائریة في معالجة نفقات االستكشاف والبحث
  ق انظمتها المحاسبیة مما ال یؤثر في نتائج القوائم المالیة؛عن المحروقات ال یؤثر في عدم تطاب

  تتبع طریقة المجهودات الناجحة في مؤسسات والتكلفة الكلیة في اخرى لمعالجة تكالیف االستكشاف
  والتنقیب عن الموارد الطبیعیة یؤثر بطبیعة الحال على قیم األصول في قائمة المركز المالي؛

 ستكشاف الموارد األخذ بتجارب و خبرات هیئ ات و الشركات الدولیة في تقییم وقیاس التكالیف البحث وإ
 الطبیعیة بما یحقق أقل التكالیف لشركات البترولیة الجزائریة؛
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  النظام المحاسبي المالي یتمتع بفعالیة من جانب الممارسات المحاسبیة حسب رأي أفراد العینة وهذا راجع
  تدبدب و مرونة المحیط المحاسبي؛

 دد الطرق المحاسبیة في معالجة تكالیف االستكشاف والتنقیب یؤثر في تحدید االیرادات بشكل مباشر تع
ختالف في قیمة تكالیف وفي مكان تسجیل في شركات البترول؛   وإ

  عرض القوائم المالیة لشركات البترولیة  یختلف بإختالف تطبیق الشركات للطرق المحاسبیة في قیاس
 لبحث واإلستكشاف؛واإلفصاح عن تكالیف ا

  نماذج القوائم المالیة لشركات البترولیة ال تختلف في اعدادها عن الصناعات واالنشطة التجاریة األخرى؛  

  اختالف األسالیب والتطبیقات العملیة لمعاییر المحاسبة، یؤثر على معلومات بالقوائم المالیة مما یسبب
  مشاكل محاسبیة للشركات؛

 محاسبة الدولیة في واقع النظام المالي المحاسبي المطبق في شركات الجزائریة؛وجود تطبیق المعاییر ال 

  موافقین على أن طریقة التكلفة الكلیة هي ) محل الدراسة(أن غالبیة أفراد الشركات البترولیة الجزائریة
  .طریقة الوحیدة المستخدمة في قیاس تكالیف إنشاء األبار البترولیة

  قتراحات   اإل: ثالثا

بعد دراستي لتكالیف البحث واالستكشاف والتعرف على المعالجات المحاسبیة المختلفة والمتعلقة برسملة 
هذه التكالیف أو اعتبارها إیرادیة وبعد توضیح المعالجات المختلفة الخاصة بهذه تكالیف بحسب معاییر 

من خالل النتائج إعتبارها إیرادیة التقاریر المالیة ومعرفة موقف الشركات البترولیة من رسملة التكالیف أو 
  :اإلقتراحات التالیة أقدمالمتوصل إلیها ، یمكن أن 

تطبیق محاسبة خاصة بالقطاع البترولي ووضع تشریعات نفطیة وقوانین لمواكبة التطورات والتغیرات  -
  المتسارعة والحدیثة في هذا القطاع الحساس في الجزائر؛

 ؛معالجتها محاسبیا لكي تؤدي دورها وتفید احتیاجات المستخدمینتقویم وقیاس اّألحداث اإلقتصادیة و  -

والمعاییر المحاسبیة الدولیة  07/11ضرورة على شركات البترولیة الجزائریة  تحكم ببنود قانون  -
)IAS/IFRS( ؛وخاصة بهذا القطاع 
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اإلستكشاف والبحث عن العوامل المؤثرة على فعالیة تطبیق طریقة المجهودات الناجحة في قیاس تكالیف  -
  الموارد الطبیعیة في الشركات البترولیة الجزاىریة؛

التزام شركات بترولیة بإعداد التقاریر المالیة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة لمقارنة مع الشركات  -
 .  األجنبیة

  : )نظرة مستقبلیة(آفاق الدراسة : ثالثا

تكالیف إستكشاف الموارد الطبیعیة في ظل ل محاسبي قیاسمن أجل مواصلة البحث في موضوع 
  : قبلیة للدراسة والتي من أهمهاتنقترح بعض المواضیع كآفاق مس IFRS6المعیار

  معاییر القیاس المحاسبي في تحدید وتقییم تكالیف  الكشف عن الموارد طبیعیة،  فعالیة 
  ؛ في قیاس األصول الشركات  البترولیة 6وفعالیة معیار إبالغ الماليدور 
  ؛المؤسسات البترولیة واثره على التكالیففي  تطبیق قیاس المحاسبيأهمیة 
  ؛و قیاس تكالیف اإلستطالع والبحث عن الموارد الطبیعیةفي تقییم  وألیات المعاییر المحاسبیةدور 
 ؛أثر تعدد طرق قیاس تكالیف الكشف عن الموارد الطبیعة في إعداد التقاریر المالیة 
  لإلیرادات في صناعة المحروقات في الشركات البترولیةالقیاس المحاسبي. 
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:قائمة المراجع  

 :الكتب  -  أ

 وائل دار "،والعملیة النظریة الجوانب الدولیة المالي اإلبالغ معاییر " جمعة وحمیدات، محمد نصار، أبو .1

  ؛2016 األردن، ،3الطبعة للنشر،
 الدولیة المحاسبة لمعاییر وفقا المحاسبي واإلفصاح والتقییم القیاس( المالیة المحاسبة نور، احمد .2

  ؛2004/ 2003مصر، الجامعیة، الدار ،)والعربیة
 األولى، الطبعة والتوزیع، للنشر الثقافة دار ، " البترول محاسبة " سمیر الریشاني و حسین ، القاضي .3

  ؛1020األردن،
 العظماء دار " واإلخفاق، النجاح مسارات العراقي والغاز النفط اقتصادیات " عمر أحمد ، الراوي .4

  ؛ 2016،العراق،
  ؛2006، المطابع المركزیة، األردن، المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةجون وایلي،  .5

 ؛ 2012األردن، ، للنشر وائل دار ، النفط محاسبة ، عبداهللا أمین خالد .6

 ؛2008مصر، الحدیث الكتاب دار ، المالیة المحاسبة في التقویم و القیاس الفتاح، عبد حنفي .7
  األولى، الطبعة والتوزیع، للنشر العلمیة الكتب دار ، " البترول وتكریر صناعة " إسماعیل محمد ، عمر .8

  ؛2007 مصر،
) القیاس واإلفصاح و االعتراف مشاكل و ، المحاسبة الدورة ( المالیة المحاسبة مبادئ ،رمط محمد .9

  ؛2007األردن،  , وائل دار ، 04 الطبعة

، منشورات المجمع العربي للمحاسبین القانونیین المعاییر المحاسبیة الدولیةمأمون حمدان،  .10
  ؛2009األردنیین، األردن، 

الدنمارك، ، منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، نظریة المحاسبیةولید ناجي الحیالي،  .11
  ؛2007

المحاسبة الدولیة التطبیق العملي لمعاییر المحاسبة یوسف محمد جربوع، سالم عبد اهللا حلمي،  .12
  ، مؤسسة الوراق، األردن؛الدولیة
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 :القوانین والقرارات والمراسیم والمقررات  - ب

المالي ، یتضمن النظام 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11/07قانون رقم األمانة العامة للحكومة،  .1
 .2007نوفمبر  25، الصادرة بتاریخ 74، الجریدة الرسمیة، العدد المحاسبي

 :المجالت  - ت

 القرآن ، مجلة جامعةالمحاسبة على نفقات البحث واالستكشافأبوبكر عبد الباقي محمد الطیب،  .1

 ؛2011 ، السودان23 العدد اإلسالمیة، والعلوم الكریم

،مذكرة ماجستیر ، جامعة باتنة، غیر البترولیة والغازیةإستراتجیة تنویع المنتجات برحال سالف، .2
  .141، ص2004منشورة،

مدى إمكانیة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة لتعزیز دور الشركات النفطیة في رزكار علي أحمد،  .3
 99، مجلة العلوم إقتصادیة واإلداریة،كلیة اإلدارة واإلقتصاد،جامة بغداد، العراق، العددبیئة اإلقلیم

  ؛2017، 23جلد م

واقع ومعوقات تطبیق معاییر اإلبالغ المالي الدولیة وسبل الحد منها في ظاهر شاهر القشي،  .4
، 2014، مجلة رؤى اقتصادیة، جامعة جدارا، األردن، العدد السادس، جوان المؤسسات الجزائریة

 .10ص 

 

 :النشرات  - ث

  .  2019سنة  ، المالیةمعاییر إعداد التقاریر ، مجلس معاییر المحاسبة الدولیة .1

 :المذكرات  -  ج

 في واالستكشاف البحث لمرحلة المالي اإلبالغ تقییم"خلف،  سعد حسنین و البلداوي الكریم عبد شاكر .1
لى ا الموحد استناد المحاسبي النظام ظل  اإلدارة مقال علمي،كلیة ،) IFRS 6"(الدولي المعیار ًإ

 .7،ص2018المستنصریة،العراق، واالقتصاد، جامعة
 مذكرة ،الدولیة المحاسبة معاییر الجزائر اعتماد ظل في النقدیة التدفقات قائمة الدینوري، محمد سالمي .2

 الحاج العقید ، جامعةوالتجاریة وعلوم التسییر االقتصادیة العلوم كلیة ،)غیر منشورة(الماجستیر 
  .99ص  ،2009الجامعیة  السنة ،-باتنة-لخضر
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أطروحة التوجه الجدید نحو معاییر اإلبالغ المالي الدولیة وأثره على مهنة المدقق، حواس صالح،  .3
  .58، ص 2009، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، )غیر منشورة(دكتوراه 

  :الملتقیات  -  ح

 حول الدولي الملتقى،  النظام إلى المخطط من الجزائریة االقتصادیة المؤسسة محاسبة، نبیل حمادي
، جامعة المحاسبة الدولیة معاییر إطار في تطبیقه وآلیات الجدید المالي المحاسبي للنظام المفاهیمي اإلطار

  .2013أكتوبر  15یوم بلیدة، ، سعد دحلب

 :المواقع اإللكترونیة  -  خ

1. www.iasplus.com.entrouve 

، على 2019//15/05: ، تاریخ التصفحمعاییر إعداد التقاریر المالیةذكر الهیئة المالكة، دون    .1
    موقع ، مقال منشور على19:00: الساعة

http://www.iasplus.com/en/standards/standards. 

2. WWW.SONATRACH.DZ 

  :المحاضرات  - د

محاسبة ، طلبة السنة األولى ماستر، تخصص معاییر المحاسبة الدولیةمحاضرات ، سعیداني محمد .1
 .2018- 2017،غردایة، غردایة، جامعة علوم إقتصادیة والتسییر وعلوم التجاریة ، كلیة ومالیة

 :تقاریر  - ذ

  ؛2013 طراك لسنةاتقریر سون .1
 .2010طراك لسنة اتقریر سون .2

  :مراجع أجنبیة  - ر

  :الكتب 

1. Rebecca A Gallun – Business & Economics, (See Appendix: Acronyms 
Used in the International Petroleum Industry- 2004), p 589.  

2. Juliette Lowes – Partner Energy & Natural Resources Group – KPMG –
London – 2005 
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3. Prtroleum Accounting Principles, Procedures & Issues, |th Edition,Published 
in Conjunction by Pricewaterhouse Coopers and Professional Development 
Institute (PDI) of the University of North Texas,2004 
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  سند قید بین الوحداتیبین  ):01(الملحق رقم 
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Les FACTURES AUX Nouveaux PUITS ANNE2018 :(02) الملحق رقم       

RECAP. DES FACTURES AUX PUITS 
DE JANVIER AU DECEMBRE 2018 

SONATRACH / DIVISION 
FORAGE 

 

Date d'edition: 01/12/2018   
Code Région :  DIRECTION 

REGIONALE HMD 
 

Nature de Facturation :  Puits en Developpement & 
Eploration 

Données traitées au:  REEL   
PERIMETRE N° BIU UNITE  

CESSIONNAIRE 
TOTAL 

HMD upsid 611178 1814151 393,576,730.48 
HMD CENTRAL 611198 1814150 1,813,593,033.81 

HMD CENTRAL 1 611199 1814150 24,700,130.31 
HMD EAU 611200 1814150 -494,853.06 

Hassi R'mel Sud 611174 1814051 14,683,154.41 
HAOUD BERKAOUI  

OKN  
611175 1814100 16,110,089.57 

HAOUD BERKAOUI  
OKS,T,W 

611176 1814101 234,855,758.60 

HAOUD BERKAOUI  
GLA 

611177 1814102 409,178,306.33 

SI FATIMA 611185 1814163 5,340,955.91 
Hassi Guettar  611179 1814152 341,256,873.87 

Hassi Tarfa 611183 1814160 636,762,632.63 
Hassi Dzaabat 611184 1814161 769,244,998.22 

RHOURDE 
CHEGGA 

611180 1814154 714,015,819.56 

MESDER 611181 1814155 1,643,930.72 
BIRBERKINE  611182 1814159 20,045,276.97 

Nezla est Gaz 611190 1814256 46,677,986.80 
Gassi El Adem (GEA) 611189 1814255 371,725,243.08 

TOUAL 611187 1814253 15,903,444.00 
BRIDES 611188 1814254 4,281,805.03 

Rhourd Hamra 
(RHA) 

611191 1814303 -2,484,222.72 

Rhourd Nouss 
rnse,rn,ra 

611192 1814309 120,850,840.50 

Rhourd El Baguel 611186 1814201 604,773,545.27 
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(BRA) 
TIN FOUYE West 611193 1814352 219,583,882.61 
TIN FOUYE nord  611194 1814354 13,694,195.58 

OHANET/Ain Adaoui 611195 1814400 1,592,062,819.01 
Edjelleh 611196 1814501 5,456,750.00 

Nord In Aminas 611197 1814504 97,391,464.65 
Total Developpement     17,230,575,236.51 

        
Total Exploration 611173 1812020 49,538,939,780.57 

        
Total General     66,769,515,017.08 
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  )العملیة الیدویة( احاسبیمالعملیات  وتقیید یوضح سند تسجیل ):03(الملحق رقم 
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  عینة الدراسةل إستمارات إستقصاء جدول ):40(الملحق رقم 

  

في قسم المالیة والمحاسبة في  إطارات :المرجع
Sonatrach وEnageo  و Enafore 

  :إستقصاء عنوان
 المحاسبیة السیاسات تعددهل هناك 

وهل  واإلستكشاف البحث تكالیف لمعالجة
مشاكل محاسبیة وفي قیاس  الیسبب

في المؤسسات  وعرض القوائم المالیة
 ؟البترولیة الجزائریة 

 الرقم

 2019/05/10:التاریخ
 :الجواب مالحضات

 نعم ال

  x 
 

 في المحاسبیة الممارسات هل تختلف 
 الممارسات عن البترولیة، شركات

  .األخرى الصناعات في المحاسبیة

1 

  x 
 

هل توجد ارشادات مناسبة لتوجیه شركاتكم 
 البترولیة لمعالجة الممارسات المحاسبیة

2 

  x 
 

هل  تستند الطرق المحاسبیة التي تتبعها 
الشركات البترولیة الجزائریة على المبادئ 

 .علیها المحاسبیة المتعارف 

3 

  x 
 

هل هناك طریقة واحدة تستخدمها شركاتكم 
 . في تسجیل عملیاتها المحاسبیة 

4 

 x 
 

هل یسبب عدم وجود معاییر  في مجال  
المحروقات متفق علیها في إختالف في 

  .الممارسات المحاسبیة في مؤسساتكم

  

 x 
 

هل هناك طرق متعددة في الممارسات  
شركات المحاسبیة المستخدمة في 

 البترولیة الجزائریة

5 

 x 
 

هل تعدد الطرق في الممارسات المحاسبیة  
المستخدمة في شركاتكم النفطیة یؤثر على 

 حجم التكلفة

6 

 x 
 

هل الطرق المتعددة في الممارسات  
المحاسبیة المستخدمة في شركاتكم 

7 
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البترولیة الجزائریة لها تأثیر على قیم 
 .أصولها

  x 
 

في  نفقات مرحلة اإلستكشافهل تقییم 
 .بطریقة التكلفة الكلیةتكون  مؤسساتكم

8 

  x 
 

هل تعدد الطرق المحاسبیة في شركاتكم 
لمعالجة تكالیف االستشكاف والتنقیب وهل 

 لهذا  تعدد تأثیر بشكل كبیر في نتائج
 .األعمال

9 

 x 
 

هل التشریعات التي تحكم مجال  
نتائج المحروقات في الجزائر تؤثر على 

  .أعمال الشركات

10 

  x 
 

نتاج المحروقات تختلف  هل صناعة وإ
 .بشكل جوهري عن الصناعات األخرى

11 

  x 
 

هل التغییر في السیاسات المحاسبیة من  
قبل ادارة شركاتكم یؤثر على موضوعیة 

معلومات القوائم المالیة مما یسبب مشاكل 
  .محاسبیة

12 

  x 
 

هل تطبق المؤسساتكم النظام المحاسبي 
 المالي في إعداد القوائم المالیة بكل بنوده 

13 

 x 
 

هل تعدد الطرق المحاسبیة في معالجة  
تكالیف االستكشاف والتنقیب في شركاتكم 

 .یؤثر في تحدید االیرادات

14 

  x 
 

هل الخصائص المتفردة لصناعة النفط 
أدت إلى حدوث مشاكل محاسبیة 

  .واستثماریة لشركاتكم

15 

 x 
 

هل یوجد تعدد في طرق معالجة تكالیف  
االستكشاف والتنقیب في شركاتكم و یؤثر 
بشكل مباشر على قیمة األصل في قائمة 

 .المركز المالي

16 
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  إستقصاء لعینة محل الدراسة 2جدول إستمارات  ):50(الملحق رقم 

إطار في قسم المالیة والمحاسبة  :المرجع
 سوناطراك 

:عنوان إستقصاء  
تطبیق مبادى القیاس والتسجیل واإلفصاح 
المحاسبي وفق المعاییر الدولیة والنظام 

 المالي المحاسبي

 الرقم

2019/05/10:التاریخ  
:الجواب مالحضات  

 نعم ال
  x 

 
 المؤسسات في المحاسبي اإلعتراف یتم

وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة  البترولیة
المالي المحاسبي والنظام . 

1 

  x 
 

تعبر القوائم المالیة  البترولیة المؤسسات في
بصدق عن مختلف العملیات التي قامت بها 

 المؤسسة خالل الدورة المحاسبیة

2 

  x 
 

فيعملیة التسجیل المحاسبي   المؤسسات 
الدینار (الوطنیة | تتم وفق العملة  البترولیة

).الجزائري  

3 

  x 
 

فيیعتمد  عند قیاس  البترولیة المؤسسات 
نفقات المؤسسة عند استالمها بالتكلفة 

. الكلیة  

4 

 x 
 

فيهل یعتمد في قیاس نفقات    المؤسسات 
عند استالمها بالتكلفة حسب طبیعة  البترولیة

.التكلفة ونشاط  

5 

  x 
 

تلتزم بالمبادئ  البترولیة هل المؤسسات
المحاسبیة في عملیة التسجیل المحاسبي 

. وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة  

6 

  x 
 

المؤسساتهل تحرص  على سالمة  البترولیة 
وفق كل تسجیالت و المعالجات المحاسبیة 

 المعاییر المحاسبیة الدولیة

7 

  x المؤسسات یتم تقییم نفقات وفق  البترولیة  8 
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 التكلفة الكلیة 
  x 

 
یستخدم الدینار الجزائري في عملیة القیاس 

المؤسساتالمحاسبي في  بالنسبة  البترولیة 
.للتعامالت الیومیة  

9 

  x 
 

في  تقیم أصول وفق التكلفة التاریخیة
البترولیة وفق النظام المالي  المؤسسات

 المحاسبي والمعاییر الدولیة المحاسبیة

10 

  x 
 

إعادة التقییم تعتمد المؤسسة عند عملیة 
ألصولها على القیمة العادلة في تحین 

.قوائمها المالیة  

11 

  x 
 

المؤسساتیعتمد في قیاس أصول   البترولیة 
المعاییر الدولیة عند استالمها وفق 

 scfالمحاسبیة ونظام المالي 

12 

  x 
 

هل القوائم المالیة للمؤسسة تستجیب لبنود 
القانون المحاسبي وفق  القیاس و اإلفصاح

11/07.  

13 

  x 
 

هل استخدام البرامج المحاسبیة في عملیة 
التسجیل یساعد المؤسسة في تقلیل األخطاء 

.و سهولة تصحیحها  

14 

  x 
 

هل تطبق المؤسسة النظام المحاسبي المالي 
.في إعداد القوائم المالیة بكل بنوده   

15 

 x 
 

 هل تطبق المؤسسة معاییر المحاسبیة  
IAS/IFRS الدولیة  في إعداد القوائم  

.المالیة بكل بنوده   

16 

  x 
 

هل یتم اإلفصاح عن جمیع بنود عناصر 
وفق النظام  المیزانیة بشكل واضح ومفهوم

.المالي  

17 

    x 
 

هل مصداقیة وشفافیة القوائم المالیة راجع 
إلى تطبیق نظام المحاسبي المالي و معاییر 

18 
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 .IAS/IFRSالدولیة 
  x 

 
تسجل المؤسسة األصول و الخصوم هل 

واإلیرادات و المصاریف ضمن دفتر 
.الیومیة  

19 

  x 
 

هل تتمیز القوائم المالیة وفق النظام 
 المحاسبي المالي بالشفافیة 

20 

  x 
 

هل القوائم المالیة المنشورة من قبل المؤسسة 
بوضعها الحالي تتمتع بالشفافیة و 

 الموضوعیة

21 

  x 
 

التسجیالت المحاسبیة لمبدأ هل تخضع  كل 
القید المزدوج وفق مانصت علیه  القوانین 
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