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 اإلهداء
 

إلى من لم أرى منها سوى الحب والحنان, سوى العطف واألمان, إلى من فارقتنا 

 ونحن صػار.

 أمي الػالية رحمها هللا واسكنها في فسيح جناته

 

إلى من كان األب واألم, إلى من زرع فينا األخالق والمودة, من علمنا معنى الحياة 

 جميع صعوبات الحياة.واإلصرار, من كان السند القوي لنا أمام 

 أبي الػالي

 

إلى من كانو معي دائمًا, من لم أجد منهم سوى كل اخالص وكل عطف وحب 

وحنان, إلى من ساعدوني متى احتجت المساعدة, من كانت قلوبهم معي في كل 

 حين حتى على الرغم من بعد المسافات بيننا.

 أخوتي وأخواتي األعزاء
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 الشكر والتقدير

 م)لئن شكرت :قال تعالى 

 صدق هللا العظيم   ألزيدنكم(

 

بعد هذا العمل والجهد المتواضع وعرفاناً بالجمٌل ال ٌسعنً إال إن أتقدم بعظٌم 

لجامعة دمشق نبراس العلم والعطاء،  ممثلة  شكري وامتنانً، ووافر تقدٌري،

برئاستها، والى كلٌة االقتصاد الصرح العلمً المنٌر، ممثلة بعمادتها وهٌئتها 

التدرٌسٌة واإلدارٌة والشكر موصول ألساتذتً فً قسم المحاسبة، كما أتقدم بشكري 

راف الذي تفضل باإلش عصام قرٌطوتقدٌري إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور/ 

ووجهنً وأرشدنً وساعدنً ولم ٌبخل علً بوقته وجهده، فكان  لرسالةعلى هذه ا

له الفضل الكبٌر والبصمة الواضحة بالعلم الوفٌر، كما اشكر أعضاء لجنة الحكم 

من مالحظات علمٌة  ما قدموه، وعلى لرسالةعلى تفضلهم بقبول مناقشة هذه ا

 .فً إثراء هذه األطروحة ساهمت

إلى كل من وقف إلى جانبً وشد من عزٌمتً إخوتً وأصدقائً..  والشكر موصول

 أقدم لهم جمًٌعا شكري وامتنانً.                                         
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 ص الدراسةخمل

 فً الدخل قٌاس دقة فً التكالٌف إطفاء طرٌقة استخدام أثرإلى معرفة هدَف البحث 

مالئمة فً معالجة الطرٌقة الوبٌان  سورٌة فً المستثمرة األجنبٌة النفطٌة الشركات

 .ظل عقود تقاسم اإلنتاج فً، هاالتكالٌف وإطفائ

لبلوغ هدف البحث تم إعداد دراسة تطبٌقٌة فً شركتٌن إلنتاج النفط والغاز فً سورٌة، 

تعتمد كل منها قواعد وسٌاسات محاسبٌة مختلفة. ولسهولة المقارنة بٌن المعالجات 

ى الشركتٌن المحاسبٌة المتباٌنة فً الشركتٌن، استخدم الباحث البٌانات المالٌة الفعلٌة إلحد

وعالجها طبقاً لسٌاسات وقواعد الشركة الثانٌة، المستخدمة عند معالجة التكالٌف وإطفاءها. 

ثم تم مقارنة نتائج التطبٌق مع النتائج الفعلٌة للشركة. وهذا مّكن من معرفة الفروقات التً 

لك تركها اختالف قواعد وسٌاسات معالجة التكالٌف وبالتالً من تحدٌد اثر اختالف ت

 المعالجات. 

توصل البحث إلى أن القواعد المحاسبٌة المتبعة فً شركات النفط األجنبٌة المستثمرة فً 

سورٌة متباٌنة بشكل ملحوظ، وأن مبلػ التكالٌف المرسملة وصافً الدخل ٌختلفان بشكل 

 جوهري عند اختالف طرٌقة معالجة التكالٌف وإطفائها.

طريقة رسملة جميع التكاليف ومن ثم إطفاءها باستخدام عائدات نفط استرداد ن أوقد تبٌن 

لم تحقق  وهي , رغم بساطة تطبيقها.تحقق مبدأ مقابلة اإليرادات بالتكاليف الالتكلفة, 

عائدات نفط معالجة االستثمار في مجال النفط والغاز. وإن  الموضوعية في قياس حجم

لطرق المحاسبية طبقاً  ل إطفاء التكاليف اداً, ومن ثميرإباعتبارها  استرداد التكاليف

 موضوعيةكثر مالءمة كونها تحقق المحاسبية األفضل واأل تعتبر الطريقة ,المقبولة عموماً 

 في قياس نتائج أعمال شركات إنتاج النفط والغاز. أكثر
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 مخطط الدراسة

 : المقدمة -أوالً 

 ح يياإ إلييت و يي    عيياأفييم إن الخصوصيي ا ال ييم   ب ييص اعييا صيي ااا اليي    وال ييا  

 و ل وباالغ  ائليا وبخيا  ك يا ي كع ت لي  اليلول ال اب يا البالييا للي    وال يا  

 ) االس يشيا  غ    ال ك الت  بو ل ال  قيا  الخيخبا الم بيا لب احليم البخ ل يا

مسيي ابا  فييم  يي ا لاإل  يياإ ع ببييا أ يياص ال  صييا للشيي يا  ا ت ا ييا و ال  ييو  و

بخ ل ييا احسييز ال بييان والبيييانع وب عييا  بيين خييمل اقييول أخيي   أشييياالا  ؛البتييال

الخلبيياع واقييول  قاسييا اإل  يياإ  وال ييم واإل تييا ع و والبشييا ياع اقييول )االب  ييا ع

ال يم  خيول واب ك ليمع  ا ا االك اي ن اللوليا البالييا للي    وال يا  والشي يا البسي 

لصاحز ال قل )الش يا ال    ا  حق الق اا اأابال االس يشا  والاحي  اين الي    

فيم بقاايل  لي   )الشي يا ال    يا  فم بساحا  حلل ا ال قلع و ل ي ا صياحز ال قيل

  ي   ا ـيـع يب)اللوليا البالييا للي    وال يا   الفص بايالغ بال يا ب   يا لبيا ع ال قيل

أحيل  اإل  ياإ  قاسياو  يل اقيول  .الق اا اال  ابيا  ابيل ب   يا ال    ات الش يا ال

 و ص االك ا ن حيوبا اللولا  وع و أ ا ال قول السائلك فم ال الا ال أيا  ا ا  شا اا 

الباليا لل    أو الشي يا الو   يا واي ن الشي يا ال    يا ا ت ا يا ال يم  وييل إل عيا 

ال ييال    تب يصن   حبيل الشي يا ا ت ا يا ابوتز   ا ال قل بعبا البقاولع الت أ

فم ب حلا الاح  واالس يشيا ع فيا ا بيا  وصيل  إليت اي شيافا      يا أو غا  يا 

  ا   و   ا و  ب  عا واس خ اإ ال    ب عا وبقاسب م بص اللوليا ابوتيز   تا  ا؛

ا ع أبيا ال ييال   ال يم  يايل عا الشي يا ال    ياع ف ي  قاسا اال  ياإ م اقل با  ص ال

اس  لال ا بن   با اإل  اإ وفق تلول  ب م وخبن سق  با  سبت ا    ال يل اع 

 تا  يا؛ أبا إ ا لا   وصل الش يا ا ت ا ا إلت اي شافا      ا أو غا  ا ايب ا  

فا عييا   حبييل تب ييص ال يييال   ب  يي لك لون أ    و خييا ع و يي ص تب ييص اقييول 

 :  ييا لل قييل   قسييا إلييت بيي حل  نالييت  حل ييل بييلك  بع بقاسييبا إ  يياإ اليي    وال ييا 

 كم اشي  يا ولت ب حليا أابيال البسيع وال  ق يز وبيل عا   ي اوص اي ن سي   ن واا 

امايي ن سيي اع إلييت سيي اع والاا  ييا ب حلييا االسيي ابا  ال تييا   وبييل عا ايي ن اشيي  ن 

و  قييا  ال شيي  ل     ييو  الو ن   قا )ال  ق ييز واالس يشييا االب حل يي ا ييانو  اييص  
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س  ل يبا  يم بحيللك فيم  صيوص ال قيل و خ لي  بين اقيل  خي ع و  ه ال  قا   

واشيل ااا   ا اس  لال   ه ال  قا  الت شيل  س  س و  ان    ق  ساا ب   ا 

السي  لال  سيبت   ي  ال يل يا أو الي    الخياا البخصيص بن الي    الخياا الب ي وع و

  1) ال قل.ا ول خبن سق  ب  ن  حلل فم  ؛ال يال  

إ  يياإ اليي     ح ييو  اليت أحييياا بخ ل ييا  يي لا ال بل ييا  الا  ول ييا إن اقيول  قاسييا 

وال  ابا  ال  ف نع إلت تا ز بلحق بحاسام   لا آل يا اسي  لال ال  قيا ع وا يان 

لمسي  لال أو غ ي  القااليا لمسي  لالع ويي ا  سيز بقاسيبا اإل  ياإ بين  ب عيا القاالا

و حيييلل ال قيييل  سيييز  ع نوي   يييا  سيييو قمع و سيييو ا اإل ييي الا  اييي ن ال ييي ف الييي   ع

 .بن اإل  اإع والخ ائز البس حقا لللولا )حق الحيوبا  اإل اوا 

ص ااا إ  اإ ال    وال ا  أ ب ا يا  ك فم اال  صال السو  ع  وفم سو  ا اح ل 

 1795والس يشا  و  و   صي ااا إ  ياإ الي    وال يا . ايلأ  سيو  ا ب ي  اياا 

أا ب  اليا   بن ال قول بيص شي يا    ي   ااا بال ص  ا اقول  قاسا اإل  اإع و ل

ع   الل ب عا إلت اي شافا   تا  اأت ا ا االب ا   بل فم بتال ال    وال ا ع أس 

   2) أل  إلت  أس س ش يا  بش  يا )ش يا  اابلا .

 اين  خ لي  خاصيا بب ي ا  بين وال يا  الي    إ  ياإ ص ااا ام   ب   لبا و   تا

  قاسييا ل قييول الخاصييا ال ا  ييا تا ييز إلييت  يي اع ا خيي   الصيي ااا  بيين غ   ييا

 الشي يا  فيم ال ييال   إ  يا  فيم الب اقيا البحاسيا ا ال ي ق اخ ل   فقلع اإل  اإ

ب عييوا   خيي م  و ليي اشيييل بلحييول   3)سييو  ا فييم البسيي اب ك ا ت ا ييا ال    ييا

 و اال يا اليلخل  حل يل اليت أاي  بين لي ل  بيا  خ ت والع ب الت عا   قو ال يال  

 .الش يا  ا ن البقا  ا

                                                           
 . 365ع ص  2002ع ب شو ا  تاب ا لبشقع ال ا ا الاالااع لبشقع بحاساا الا  ول  عحس ن وآخ ون  عالقاخم  1)

 . 390ع ب تص سااق ع ص بحاساا الا  ول  عحس ن وآخ ون  عالقاخم  2)

بن الش يا  ال    ا ا ت ا ا ال الب ا ال ابلا حال اا فم بتال ال    وال ا  فم اقول  قاسا إ  ياإ بيص الحيوبيا السيو  ا   3)

 SIPC ع شيي يا Shell ع شيي يا شيل العول ل ييا )TOTALبباليا االبسسسييا ال ابيا لليي   : شي يا  و ييال ال   سي ا )

  الي وا  ييييييياع وشييييييي يا ا  وي يييييييلا INA)  الصييييييي   اع شييييييي يا SINOPICال اا يييييييا لبتبوايييييييا سيييييييا  وا  )

(PETROCANDA.  
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 يييأ م  ييي ه الل اسيييا ل  ييي   ال ا  يييا الخاصيييا ل قيييول  قاسيييا اإل  ييياإع القواايييل 

والس اسا  البحاسا ا الب ا يا فيم شي يا  الي    ا ت ا يا البسي اب ك فيم سيو  اع 

سااز   يلل  ي ق إ  يا  ال ييال   وب الت عياع  لي  للوصيول إليت   يائو أوب ا شا 

ايي  بم بيياا فييم ب التييا وإ  ييا   يييال   إ  يياإ اليي     سييعا فييم ا ييان ال   قييا ا ي

 وال ا  فم لل اقول  قاسا اإل  اإ. 

 مشكلة الدراسة: -ثانياً 

 اا اخ ل     ق إ  ا  ال يال   فم الش يا  ال    ا ا ت ا ا البس اب ك فم سو  ا  ل 

 الخ م  ب عوا ال يال   و   قا ب الت عاع ح  :

ا  لق  ش يا  بن خصوص ا اقول  قاسا اإل  اإ اأن ال يال   ف عا  س حق  -1

 س حق   س ابا ا  )أو يحساز تا   بل ناالت   يال  عا يا ح  االس  لالع 

االس  لال بن خمل     اس  لال ال يل اع ولع ا فا عا اا بل   سبلا تب ص 

 ا      اس  لال ال يل ا.ال يال   )ال أسبال ا والتا  ا  وإ  ا  ا وفق بالغ اائل

البحاسا ا البقاولا ابوباا فم بتال ال     ش يا  أخ   ال  ب  االباالئ -2

ل  عا وال ا ع و ل  ا لبا اا ا   اقل  قاسا اإل  اإ وحلك  شا  بس قلا لعا  يا

ا  ف  ا ائل     اس  لال ال يل ا بال اائل     ال اع وإ  الا عاع واال الم فقل ا

   اإع أبا إ  ا  ال يال   فيان يبا  لم: يا  الا  بن اال

ال يال    ا  ال ا  ا التا  ا   ا إ  ا  ا فم ااا  شوئعاع بال البصا      1

ال ش  ل ا والبصا    اإللا  ا ال ابا وغ   اع و ل  لون ال ل  إلت حتا اائل 

     اس  لال ال يل ا.

   قا وحلك ال يال    ا  ال ا  ا ال أسبال ا   ا إ  ا  ا ااس خلاا   2

ع ولون ال ل  إلت حتا اائل     اس  لال  Unit of Production) 1)اإل  اإ

 ال يل ا.

                                                           
 قييوا الييت اسيي   ا  ال يييال   ال أسييبال ا بيين خييمل  سيياا اإل  يياإ خييمل ال  يي ك إلييت إتبييالم  طريقةةة وةةةدن اجن ةةا :  1)

 االح  ا  ا  البا   ا بن ال    وال ا .
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أباا   ا ال  وع فم ب التا ال يال   ال ال بن   ص ال ساسل ال الم: "با ا ا  ال      يم 

 ؟"ا ت ا ا البس اب ك         قا ا  ا  ال يل ا فم لخل الش يا

  ساسل ن بعب ن: س  اص   ا ال ساسل   ص 

 ل إن إ  ا  ال يال   وفق بالغ اائلا      اس  لال ال يل ا    ا  ال   قا  -1

 البحاسا ا ا يا  بم با لوا ص اقول  قاسا اإل  اإ؟

ولا ابوباا فم بتال ال    البحاسا ا البقا الباالئأا إن إ  ا  ال يال   ااس خلاا  -2

   ا  ال   قا   1)وال يل ا اليل ا والب بالا ا   ق م البتعولا  ال اتحاوال ا  

 البحاسا ا ا يا  بمئبا فم لل اقول  قاسا اإل  اإ؟

 الدراسات السابقة: -ثالثاً 

 لاا الل اسا  السااقا البشيلا الاحا اع ف س ل ا او  ا ن الا تلو  الاح  ف عا. بن 

  ا يان ا خعا أب  ال ال ب م ا ل الحل   ان البشيلا الب  وحا. فعم  اّ ن أ ن 

وصل  الل اسا  السااقا فم   اولعا للبشيلا ولتوا اعا. يبا    م الااح  اب ا   

بّي م بن  ا  ب ا   سااقا بص ب لوبا  تل لك اساس ا حول بوخواا  بشيل مع  

بي ساا حول البشيلاع وصوالا إلت ب ا   تل لك    ت إلت ب  اا الحقائق ال لب ا. 

وبص   وع الل اسا  البحاسا ا فم بتاال  ال    وال ا ع فقل  ا اخ  ا  الل اسا  

اسا  السااقا   اول  الل االيا  صلا ابوخوع البشيلا الاحا ا وأيا  ا حلاااع ح   

والس اسا  البحاسا ا البس خلبا فم   اس اللخل وي   ا ب التا وإ  ا  القواال 

ال يال   وفقاا للباالئ البحاسا ا البقاولا ابوباا والب بالا ايل ا    ق م البتعولا  

 اال أنع FC  full cost) و   قا ال يل ا اليل ا SE  successful efforts) ال اتحا

                                                           
ل ا   بيا بقاول يان وفيق الب يا    ا ب  ي يا البقاوليا   ا م اإلشا ك اأن يم ال   ق  ن )البتعولا  ال اتحا وال يل ا الي  1)

ابوباا و ل  الت ال غا بن أن اإلت ا ا  البسي خلبا لحسياز إ  يا  ال ييال   ابوتيز    قيا البتعيولا  ال اتحيا 

 خ ل  اشيل تو    ان  ل  البس خلبا ابوتز    قا ال يل ا اليل اع فيما بين االح  ا  يا  ال يم  تيز اسي خلابعا 

ال   ال يم  تيز إ  ا  يا وفقياا لوحيلك اإل  ياإ لعييا ب يا  ا خاصيا فيم يل يا ال   ق  ن.)القاخيمع حسي ن وأخيي ون وال يي

 . واال الم  حن فم احا ا   ا ال     ق لمخ مفا  ا ن ال   ق  ن وبل  سمبا أ     قا 223بحاساا الا  ول ص 

    اس  لال ال يل ا البس خلبا فم  ا ال يال   وفق اائل فم إ  ا  ال يال  ع ولي  ا  قا ن ال   ق  ن بص    قا إ  ا 

 لل اقول  قاسا اإل  اإ. 
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م الل اسا  ال م       للس اسا  والقواال البحاسا ا فم لل ال ا  ا   ا   ل ك ف

 الخاصا ل قول  قاسا اإل  اإع ف بين ا   الل اسا  السااقا ال ال ا:

أثرالمعاييرالمةاسبية المس خدمة في " ( بعنوان2002دراسة الريشاني, سمير ) .1

دراسة – والدخل شركات صناعة إن ا  النفط والغاز في سوريا على  ةديد ال كاليف

 ". ةليلية مقارنة

 ل  الاح  إلت  حل ل بل   وافق القواال البحاسا ا البس خلبا فم ص ااا ا  اإ 

ال    وال ا  فم سو  ا بص با م عا فم الوال ا  الب حلك ا ب  ي ا. و  ل  بن خمل 

  يش يا SPCبقا  ا القواال البحاسا ا البس خلبا فم الش يا السو  ا لل    )

حيوب اع والقواال والس اسا  البحاسا ا البس خلبا فم ش يا   قاسا اال  اإ فم 

سو  ا والب بالا اش يا ال  ا  لل   ع بص الباالئ البحاسا ا البقاولا ابوباا الب اقا 

بن  ال ش يا  إ  اإ ال    وال ا  فم الوال ا  الب حلك ا ب  ي ا والب بالا ا   قا 

 .FCو   قا ال يل ا اليل ا  SEحا البتعولا  ال ات

و   تا االخ اا ا  ال ت  ا ا لع  أن البصا    الت أساس القواال البحاسا ا 

الخاصا اش يا   قاسا اإل  اإ  م أيا  بن البصا    الت أساس القواال 

وأيا  بن البصا    الت أساس % 63 البحاسا ا وفق    قا ال يل ا اليل ا احوالم

 %.40  ا وفق    قا البتعولا  ال اتحا احوالمالقواال البحاسا

وا حل ل ال  وق البوتولك فم   اس البصا    وتل الاح  اأ عا   سز اشيل أساسم 

 .اإل  ا  واالس يشا  وال ش  ل واإللا ك: لل ص   ا  ا  ا ا ال ال ا للبصا   

اا فم البحاساا البقاولا ابوب باالئ وصل الاح  إلت خ و ك اال تاه  حو  ا م 

  الخاص IFRS6ص ااا ا  اإ ال    وال ا  أو الب ا    اللول ا وخاصا الب  ا  )

 االص ااا  االس خ ات اع فم ص ااا إ  اإ ال    وال ا  فم سو  ا.
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المشكالت المةاسبية في الشركات " ( بعنوان2005دراسة وقاص, بشير ) .2

دراسة  – النفط والغاز المش ركة الناجمة عن عقود  قاسم اجن ا  في صناعة إن ا 

 ". ةالة شركات  قاسم اجن ا  في سوريا

 ل  الاح  إلت ا   البشايل البحاسا ا ال م    خعا ال ا  ا الخاصا للش يا  

وب ا شا الالائل والحلول الببي ا ل ل    1) الش يا  ال ابلا)البش  يا ل قاسا اإل  اإ 

اإ ال    ا البوتولك فم سو  اع البشايل ان    ق ل اسا حالا ش يا   قاسا اإل  

ح     اول الاح  الب التا  البحاسا ا الب ا ا فم يل بن ش يا ل  ال و  لل    

وش يا ال  ا  لل   ع وأاُ بل الب عو االس  اا م واالس ق ائم فم تبص و حل ل 

 و  س   الا ا ا .

  وصل الاح  إلت بتبواا ب التا  بحاسا ا أا ا   ا يا  بم با فم لل

ال ا  ا الخاصا للش يا  البش  يا ل قاسا اإل  اإع وأوصت ا لا  ست ل اس  لال 

 ال يال   واإل  ا  فم لفا   الش يا البش  يا بص خ و ك وتول اإلفصاص البيبل.

 ( بعنوان2002,) Ernst & Youngدراسة  .3

ير اساسيات النفط والغاز في المعايير األمريكية المقبولة عموماً مقابل المعاي " 

 الدولية جعداد ال قارير المالية".

 ل  الاح  إلت ا ان أوتم الشام واالخ م  ا ن الب ا    البحاسا ا ا ب  ي ا 

البقاولا ابوباا فم ص ااا إ  اإ ال    وال ا  والب ا    اللول ا إلالال ال قا    

اسا اإل  اإ البال اع و  اول الاح  القواال والس اسا  البحاسا ا الب اقا فم اقول  ق

Production Sharing Contracts. 

 وصل الاح  إلت إن الب التا البحاسا ا سوا  ااس خلاا الب ا    اللول ا أو البقاولا 

ابوباا  فم لل اقول  قاسا اإل  اإ  م واحلك. وان ال يال   البلفواا فم لل اقول 

                                                           
الش يا ال ابلا أو البش  يا أو يبا  سبت ا خاا الش يا ال ش  ل اع  يم الشي يا ال يم  سسيس االشي ايا واال سياو  اي ن   1)

ت ايم بباليا االشي يا ا ت ا يا البقاوليا   والتا يز ا GPCالتا ز البحلم ببالا االبسسسا ال ابا لل    فم سو  ا )

ال م  س اب  ل ا ا  ال اع. وبن الش يا  ال ابلا فم سو  ا باماع ش يا ال  ا  لل   ع ش يا ل  ال و  لل   ع ش يا 

 ح ان لل   ع ش يا اولك لل   ع ش يا إ ام لل   ع ش يا لتلا لل    و...............الخ.
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أو البتعولا   FC قاسا اإل  اإ  تز أن   الو إبا ااس خلاا    قا ال يل ا اليل ا 

ع وإن اائلا      اس  لال ال يل ا  تز  ست لعا يا  الا  ول س SEال اتحا 

 ياس  لال لل يال   الب سبلا.

 ( بعنوان:2011, )PwCدراسة  .4

الجة إيرادات صناعة "أثر المعيار المةاسبي الدولي المر قب ةول اجيرادات في مع

 إن ا  النفط والغاز"

 ل  الاح  إلت ب ا شا أاا  الب  ا  البحاسام اللولم الب  قز وال   أصل  بتلس 

ع فم الب التا  البحاسا ا 2010ب ا    البحاساا اللول ا بسول م فم ح   ان ااا 

 ب ل ال   الب ا ا حال اا فم ش يا  إ  اإ ال    وال ا ع و   َ  الاح  إلت ب عوا ال

تا  ام الب  ا  اللولم فم لل اقول  قاسا اإل  اإع وال   حلل ال م ا ا ن الش يا 

البس اب ك والحيوبا البحل ا يال م ا ا ن بقلا الخلبا  أو الاخائص وال ب ل بس لا 

 الخلبا أو الاخائص.

و وصل  الل اسا إلت أن ب عوا  ال ب ل احسز الب  ا  غ   واخحا والت  ل  

إلا ا  ش يا  إ  اإ ال    وال ا  الا سا ش و  يل اقل  قاسا إ  اإ اشيل   الز

ب  صل وا  ا ا و ل  اساز االخ م  اليا   فم ش و  اقول  قاسا اإل  اإع وأن 

اخ  ا  الب التا البحاسا ا ل قول  قاسا اإل  اإ    بل الت  ا  ا ال م ا ال م    خعا 

البس اب كع فا ا يا   ال م ا ا ن الش يا  ال قل ا ن الحيوبا البحل ا والش يا

البس اب ك والحيوبا البحل ا يال م ا ا ن بقلا الخلبا  والاخائص وال ب ل بس لا 

الخلبا  أوالاخائصع ف  ل  ل  الت الش يا البس اب ك اا اا  تب ص  يال  عا 

  الا  يبس حقا  فم  با ال ب ل بس لا اال  اإ )الحيوبا البحل ا ع واالا  ا  ااال

ا ل  حقق الش و  الب  ق ال عا فم ال قل يا عا  ا  ابو الل اسا السا  ب اع أو 

 البصال ا الت ا  ابو ال بل االس يشافمع أو إ عا  ا  ابو ال  و   أو ال  اإل  اإ.

أبا إ ا لا  ين ال م ا ا ن الش يا البس اب ك والحيوبا البحل ا يال م ا ا ن بقلا 

ص وال ب ل بس لا الخلبا  أو الاخائصع ف  ل  ل  الت الش يا الخلبا  أو الاخائ
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البس اب ك ب التا  يال   االس يشا  وال  و   وفق ب ا    البحاساا اللول ا   ا 

(IAS 16( و  IFRS 6.ع واالا  ا  ااال  الا  ا ل  سل ا اال  اإ للحيوبا البحل ا  

 :اخ الف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

 اسا الوح لك فم سو  ا ال م أت    الت الش يا  ا ت ا ا البقاولا أ عا الل -1

 ع ش يا شلSIPC )القااخا  البس اب ك فم سو  ا )يش يا إس أ  ام سم

Shellع ش يا  و ال TOTAL  و....  ولا    اول الش يا  البش  يا ا ن ال  ف ن

البحلم وا ت ام  "يش يا ال  ا  ول  ال و  ويويز واولك و..... " ال م 

 يون بت ل وس   ا ن البسسسا ال ابا لل    والش يا االت ا ا البقاولا و  بل 

 ." اال  ااا ان ال  ف ن ولي عا ال  بل  أصول وال  س  ل ال يال  

با  ب     ه الل اسا أ خاا  و ا   وب ا شا ب التا  بحاسا ا بخ ل ا اشيل  -2

تو    ب ا ا ا ل ب التا ال يال   وا  ا  ا فم ش يا  إ  اإ ال    وال ا  فم 

سو  ا فم لل اقول  قاسا اإل  اإع و قل ا اإل ا  ال ل   لبا  ا  يل    قا 

وا ان ال  و ا ع واخ  اا ا ان     قا بص ا خ  لون االي  ا  ابقا  ا أ  اا يل 

 ال   قا ا يا  بم با فم إ  ا  ال يال   فم لل اقول  قاسا اال  اإ.

 أهمية الدراسة: -رابعاً 

   االت ا ا ال ابلا فم سو  ا  اقاا  أ م أ ب ا الل اسا بن الب افص ال م  قلبعا للش يا -1

     ال    ص ز اللخل فم ل قول  قاسا اال  اإع ا ل   اس لخلعا. فعم  ا ن بقلا  ال

حال         قا إ  ا  ال يل ا ا ب  ال    بين أن  ل   ا  ااه الش يا  ا ل  سا 

 س اسا عا البحاسا ا الخ  ا  ال   قا البمئبا ل قول  قاسا اال  اإ.

ب ا شا س اسا  بحاسا ا بخ ل ا اشيل يا   ا ن ش يا وأخ   فم بتال ا  اإ ال     -2

 وا ان ال   قا االيا  بم با.وال ا  فم سو  اع 

بساالك الش يا  لل     أيا  الت إبيا  ا   و   س اسا عا البحاسا ا للحصول  -3

 الت بقاالا أيا  بوخوا ا فم ال ا  ا ن اإل  الا  وال يال  .
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ع ال س با فم بساالك الااحا ن والبل ا  البال  ن والبع ب ن فم بحاساا ال    وال ا  -4

سااقاع لم مع الت ال  ق البحاسا ا الب ا ا فم الش يا  لل اسا  اللل  ل ك ا

 ال    ا ا ت ا ا فم ابل ا ب التا وإ  ا  ال يال   .

 أهداف الدراسة: -خامساً 

 عل  الل اسا إلت ب  فا بل   أا  لخل الش يا  االت ا ا ال ابلا فم سو  ا فم   اع 

لت  حل ل ال   قا البمئبا فم ال    وال ا  اال  ق الب ا ا فم إ  ا  ال يال  ع وإ

 لل اقول  قاسا اإل  اإ. فم ب التا ال يال   وإ  ا  ا

 :الدراسة التؤا س -سادساً 

وإلت أ لا  الل اساع وفم خو  الب لوبا   اس  الا إلت  ساسال  البشيلا الاحا ا

الب احا ان وا ص الب التا  البحاسا ا إل  ا  ال يال   فم ش يا  إ  اإ ال    وال ا  

  ن: سأول ن ال ال فم سو  اع  ا ص اغا ال

  أا  لخل الش يا فم   اع ال    وال ا  فم سو  ا اشيل   ل :األول لاؤ سال .1

 ؟.بلحول اال   قا الب ا ا فم إ  ا  ال يال  

إن إ  ا  ال يال   وفق اائلا      اس  لال ال يل ا    ا   ل  :الثاني لاؤ سال .2

 حقق الل ا فم   اس  ح   قاسا اال  اإع   قا بحاسا ا بم با لوا ص اقول  

 .؟بقاالا البوخوا ا ا ن اال  الا  وال يال  اللخل بن خمل ال

 :الدراسة يةمنهج -سابعاً 

الت ب عو  ت  ام اس خلا ال  ا ق للوصول إلت ال  ائو. وفم سا ل  اا بل  الل اسا

  ل   ا:

ساس ا أاعل   يو ن ب ا   ع ال توع إلت الي ز ال لب ا والل اسا  السااقا .1

يافا التوا ز الب  لقا االب التا  البحاسا ا ل يال    ال     الت بّين بن 

االس يشا ع ال  و   واإل  اإ فم ش يا  ال    وال ا  فم لل اقول  قاسا 

   اإ.اإل
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  االت ا ا فم الش يا ال يال   والت   ال م  ا إ  ا ه ب عا ا ا ا تبص  .2

  .البس خلبا الب التا  البحاسا اوان  البس اب ك فم سو  ا

الس اسا  وال  ق البس خلبا فم  ا ا ا  إحل  الش يا  اا  اق  ال عا  ا أخ  .3

صل ا للو و  الت الق اس بص الا ا ا  ا   ائو بقا  ا خ   وبن اا  ا ش يا أ

 و ا  ال اتبا ان اخ م    ق ب التا وإ  ا  ال يال  .ال  

ع وحتا ال يال   الب سبلا ا حل ل أا    ا ق يل ب التا فم لخل الش يا .4

فخل أالحيا الت ا  ال  ق اس  الاا إلت الباالئ البحاسا ا البقاولا ابوبااع  ا و

  قاسا اال  اإ. فم لل اقولال يال   وإ  ا  ا لب التا 

 مج مع الدراسة: -ثامناً 

  يون بت بص الل اسا بن بتبوع الش يا  االت ا ا ال ابلا فم   اع ال    وال ا  فم 

 ي   ا ش ي  ن اخ  ا   ا . و ل2014ش يا  ل ا ا ااا   7سو  ا والاالغ الل ا  سص )

 .السو  ا الحيوبا بص للش ي  ن ال قل ا الش و  ل شاام و ل ع للل اسا
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 ة:ـمقدم

رنتتابأذالبأذمنتتاذب ا روفتتاأذماتت ا ذذم احتت ستترض هذاتتلاذا وفتتأذبعتت ذ   ضتت ذا

بفتتوا ذفتتنان ذجنرتتاطذا تتنو,ذبا  تتا  ذ متتاذ رمتتزذا فتتوا ذا مماتت جذمتت ذ  تت ذعتت ذا مضا  تتا ذ

, اضتت ذذرتتعذنتت ها محاستت ا ذا مر ضتت ذعتت ذم تتاأذا تتنو,ذبا  تتا  ذ ذ متتاذعتت ذا م حتت ذا  تتان ذ

ا ذ(ذع ذفنان ذجنرتاطذا تنو,ذبا  تا  ذ متاذ ر ت ا RESERVESبرفناوا ذاالحراا,اا ذ)

اماتتت ذعتتت ذا س,تتت,ذاالستتتر ارا ا ذبالنرا اتتت  ذبتتتتل زذعتتت  ذر تتت ا ا ذ االحراا,اتتتا ذمتتت ذ

االحراا,اا ذرمضبذ ب اًذمهماًذع ذرح ات ذح تعذنوتالذا رتتا امذا م ستمم ذعت ذ  ذعرت جذما ات ذ

بعقذا م ا ئذا م  ب  ذنمبمتاًذا مرم مت ذ تمرتاذ, ا رت ذا م هتب ا ذا نا حت ذب, ا ت ذا رتموت ذ

عتتت  ذاالحراا,اتتتا ذرمضتتتبذ ب اًذمهمتتتاًذعتتت ذا رن تتتلذبر تتت ا ذح تتتعذا رتتتتا امذذا تماتتت  ذب ساتتت اًذ

ذرتعذنت ه متاذعت ذا م حت ذا  ا ت ذذا مسر  ما ذا مربقضت ذ ر,تبا ذبجنرتاطذرمتزذاالحراا,اتا  

ا م تتتا ئذا محاستتت ا ذا سافتتت ذ ناتتتا,ا ذجنرتتتاطذا تتتنو,ذبا  تتتا ذبل تتتزذ استتترض اهذا ,تتت قذ

ا  ا ذبا مرم مت ذ , ا رت ذا م هتب ا ذا نا حت ذا محاس ا ذا م  ب  ذنمبماًذع ذم اأذا نو,ذب

SEب, ا تتت ذا رتموتتت ذا تماتتت ذذذFCبتتتتل زذ  ستتترض اهذا رفتتتناوا ذا محاستتت ا ذ مرتتتتا امذذ

رنتابأذمتانت ذفتنان ذرتعذا ساف ذ  نا, ذفنان ذا نو,ذبا  ا  ذب سا اًذع ذا م ح ذا  ا عذ

ماذ اءذ اذا مضاا ذ قتعذذجنراطذا نو,ذبا  ا ذع ذمضااا ذا محاس  ذا  ب ا ذبنسم,ذا ضبءذنمى

ذا ساصذ ا فنانا ذاالسرس ا ا .ذذ(6)

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 Characteristics ofصناعة إنتاج النفط والغاز خصائصالمبحث األول: 

Upstream Activity in The Petroleum Industries. 

 اتتأذنتاعذنت ذذupstreamذرسرممذا فوا ذا ممات جذ فتنان ذجنرتاطذا تنو,ذبا  تا 

ا مضا  تتا ذذاتتلاذاالسراعتتا ذج تتىذرضتتا بذعتت ذغا اتتاذمتت ذا فتتنانا ذالستت د ذبقتت ذ   

مت ذرمساصذفوا ذفتنان ذجنرتاطذا تنو,ذبا  تا ذ متاذابذ ا محاس ا ذا مائم ذ هلاذا فنان 

ذام :

 High Risksالمخاطرة العالية.  -1

ج ذا م ا غذا ر ذرف مذع ذس اأذا  ح ذن ذاحراا,اا ذا نو,ذبا  ا ذبرن ا هاذباسرتااعهاذ

ذبر ذ ذ اسرس اط  ذقا م  ذاحراا,اا ذر ا ا  ذج ى ذا بفبأ ذج ى ذغا  اً ذرل   ذر ا بذال ظه 

ذ ذا مسربد ذنمى ذبا  ا  ذا نو, ذجنراط ذا تا  ذم  ذ قأ ذ   ذا نو ا ذ02ا  ب   ذم  %ذع ,

ا مف بع ذع ذنمماا ذا رن لذباالسرتاامذن ذا مبا  ذا  ر ب ا ذ   ذج ىذا حفبأذنمىذ

ذا  ر بأذ ذبر,با  ذاسرتاام ذماا اع ذن اح ذعنس   ذ اسرس اط  ذقا م  ذر ا ا  احراا,اا 

ذا  ذنمى ذا حفبأ ذنمماا  ذن اح ذمض أ ذمع ذم ا ن  ذ  اً ذا فناناذ  با منسوض   ذع 

ذجنراطذا مفا  ذ ذب ذجا ا  ذم ذ  أ ذا م ام  ذم ذا ماا اع ذا ض ا  ذ  ذمفا  ذب ما الس د.

ا  ر ب ا ذابذاالسواقذعم ذا فضب  ذنممااًذبنممااًذر, اقذا م ا ئذا محاس ا ذا ر ما ا ذنمىذ

ذبا  ا  ذا نو, ذجنراط ذفنان  ذالاناا,ا  ذاالسرتاامذذ  ذنمماا  ذمسا,  ذج ى  الضاع 

ذعا تماا ذا منر  ذق ذبر,با ذا نو,ذبا  ا ذمسا, ذما م ذ ضمماا ذالنراط   ذانازذغا  اً

ذ  ذرتا امذ ععذبجنراطذ ذتما ذر  ا ذب ب اا  رسرممذ اتأذ با  ذن ذا تماا ذا ر ذرع

ا  ر بأذق ذرسرممذ اتأذمممبسذن ذرمزذا م   ج.ذ ضمذج ىذل زذب ب ذمسا, ذنا ا ذ

ذعالسض ذا منرج  ذا  ر بأ ذ اع ذنمماا  ذمع ذغا  اً ذمر اع   ذمر م   ذا  ر بأ ذ سباق ذع  ا 

ذا محما  ذا ضمم  ذن  ذمسرمو  ذ  ن ا  ذ ضما  ذنا ج ذر اع  (1).با منر ا 

                                                            
"أثر المعايير المحاسبية المستخدمة في شركات إنتاا  الان و لالزااي فاي سالرية حداد تحدياد التكاالي   ,الريشاني, سمير (1)

 ,USA, 2002دراسة تحديدية مقارنة. رسالة دكتلراه في المحاسبة. جامعة دمشق لجامعة تكساس داالس  –لالدخل 

 .(6-2)ص
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 Little Relationship Between Riskعالقة ضعيفة بين المخاطر والعوائد.  -2

and Rewards 

ذرل  ذج ىذ ذما ذا ر ذررت  ااذا تا ذفنان ذجنراطذا نو,ذبا  ا ذغا  اً ج ذا نو ا ذا ت ا ج

جنراطذضئاأذنس ااًذ بذج ىذالسواقذع ذا حفبأذنمىذاحراا,اا ذر ا ا ذرمت ذا ا ت ذم ذ

ذا ر ذ االنراطذا م   ذع ذا مسر  أ.ذب ا م ا أذع  ذرل  ذ ضهذنمماا ذالنواقذا ف ا ج

ن ذجنراطذا نو,ذبا  ا ذج ىذاتراامذاحراا,اا ذ ر ب ا ذر ا ذقامرهاذر  اهاذا تا ذفنا

 م ا ذن ا جذن ذا نو ا ذا منو  .ذبق ذ  دذل ز ذج ىذ انبذنبامأذ س د ذج ىذر,با ذ

م سما ذ ساساا ذع ذمحاس  ذا رتمو ذا را اسا ذع ذا تا ذفنان ذجنراطذا نو,ذبا  ا ذاماذ

ذ ذا م هب ا ذا نا ح  ذمحاس   ذب,ذSE, ا   ذا تما  ذا رتمو  ذمحاس   ذ  ذFC ا   ذب ما .

 ضهذال  اا ذا محاس ا ذر دذ   ذا رتمو ذا را اسا ذ احراا,اا ذا  ر ب ا ذنمىذ ساسذ

ذ ذ ساسذا رتمو  ذم  ذ  الً ذاالنر امذا  ام  ذظه  ذ, ا   ذع   ذب ا را   ذمائم   ا ذغا 

ذم ذ ساسذا رتمو  ذ  الً ذال  اا ذ عذ االحراا,اا ذا  ر ب ا ذنمىذ ساسذا  ام  ذ ت ذالا  

ذرمقذق بالًذبمما س ذنمما ذم ذق أذا ا تا .

سافا ذن عذا ر ت ذا مح زذا  ئاس ذ مضظعذماتا ذا ر, اقذع ذمسرممذم احأذذ برض

فنان ذاسرتاامذبجنراطذا نو, ذبمضظعذرتا امذرمزذالنا, ذررعذع ذظأذحا  ذن عذا ر ت ذ

ذعإ ذن عذا ر ت ذاحا,ذ م دذاسرس ا اذاقرفا ااً.ذذب ب اا نو, ذبع ذحا  ذذب ب م ذ

م ذا  ر بأذبم ذا ناحا ذا محاس ا ذعإ ذا تا ذاسرس اطذا  ر بأذالذرح قذ  ذجا ا ا ذ

ذ تماا ذاقرفا ا .ذذجلاذرح قذجنراطذجال

ذ ذبمنها:برل  ذرمزذا سافا ذنمىذا ض ا ذم ذا نباح ذا محاس ا

ذ.ذابح مهذاارهرتا امذبنبنا فضب  ذرح ا ذا ضاق ذ ا ذ - ذ

نظتت اًذ ضتت عذ قتت ذرح اتت ذمضانتت  ذفتتضب  ذارستتالذقتت ا ا ذ االستتر ما ذعتت ذمنتتا,قذ حتت ذ -بذ

 ا نو ا ذا مربقض .

ب ا رتا  ذالذامتت ذذ ض ب جذرض اأذا رتتا امذ استرم ا ذر ضتاًذالسترامذمنتا,قذا  حت  -طذ

 االنرما ذنمىذ اانا ذا رتا امذع ذا ماض ذت ساسذلن ا ذا مبا نا .
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ا ا ت ذا مسر م جذ ماعذا مسا, ذذع ذن ب ذر اسعذجنراطذا نو, ذررحمأذااحظذ هلابذذذذ

ذنمماا ذ ذرسو  ذ ع ذجلا ذع ذل ز  ذا  انبذا محم ذ  ذا ر اع ذنمى ذاتب  ذ   ذ ب   مو  اا

باالسرتاامذن ذاحراا,اا ذاقرفا ا  ذ ماذجلاذتان ذا نرائجذجا ا ا ذعتاع ذا رتا امذذا مسح

ذ(2) ا ض  .ا م  ب  ذرتب ذمسر  جذحسبذحفراذع ذ

 Long Lag Betweenكبيرة بين عمليتي اإلنفاق واإلنتاج.  زمنية وجود فجوة  -3

Expenditure and production 

ع  ذرمض ذسنبا ذن جذع ذرنوالذناا,ا ذاالسرتاامذا  اب ب  ذبا  ابعا اائ ذبل زذ

,قذ رح ا ذعاماذجلاذتا ذاب  ذمناععذمحرمم ذع ذمنا,قذ   اعا ذف ا جذنس ااًذضم ذمنا

   اعا ذ ت  ذ ماذاض, ذملا ذنمىذجمتانا ذب ب ذاالحراا,اا ذا  ر ب ا ذعاها.ذبار عذرمزذ

ذن  ذم ذا سنبا ذالس دذا م,مب  ذ محفبأذنمىذر ساصذاسرتاامذ ا ناا,ا ذنا ج

ذرعذر تا ذب ب ذا  ر بأذعم ذا ممت ذ بجنراطذا  ر بأذم ذا حتبم ذ بذا ماز ذبحرىذجلا

ذ  ذ رنوال ذسنبا ذن ج ذا ممت ذمض  ذم  ذتا  ذجلا ذعاما ذ ر ااع ذباالسرتاام ذا رن اب نماأ

ر,با ذبجنراطذا  ر بأذا مسرتامذ اتأذم  حذاقرفا ااًذ بذال ذبار عذل زذا ناا,ذ اضاًذ

سنبا ذن ا جذ س دذ رنوالذ نماأذحو ذاآل ا ذبر تابذا ر ها ا ذبا رسهاا ذ مبفبأذ

ذ النراطذم  ذم ذذا نا حذج ىذا  ر بأذا مسترامذبا   ء ذعا ور ا ذا ,بام  االحراا,اا .

ذم ا م ذ ذنمما  ذر ضأ ذق  ذبا ر,با  ذاالسرتاام ذماا اع ذن اح ذرح ا  ذرس ق ذا ر  ا  م 

ذ م اذفض ا ذبر ا ذم ذجمتانا ذن عذ  ,ذالا ا ا ذ ا رتا امذمعذالا ا ا ذا مرضم  ذ ها

ذ(3) ا مسرمم ذ  ا ذرتا امذمف بع ذع ذنوسذا ور ج.

سافتتا ذارستتاعذا  ضتت ذا  منتت ذ تتا ذربقاتت ذالنوتتاقذب تتا ذرح تتقذالاتت ا ا ذمتت ذذ رضتت

ا سفتتائصذا هامتت ذعتت ذفتتنان ذاسرتاتتامذبجنرتتاطذا تتنو, ذجلذالذرب تت ذناقتت ذم ااتت جذ تتا ذ

وتقذرتتا امذضتسم ذعت ذعرت جذنا رتا امذا ر ذرح  ذب ا ذتما ذاالحراتا, ذا متراتم ذع ت ذر

اامذتما ذاحراا, ذقمام  ذبقت ذرنوتقذرتتا امذ قتأذب ض ذعر جذ,بام ذار ربذنماهاذاترذ مضان 

ذبار ربذنماهاذاتراامذاحراا,اا ذاائم .ذذ  ت ا 

                                                            
قترح لمعايير المراجعة الحكلمية لشركات الان و لالزااي سديمان بركات شماسي, سعيد, رسالة دكتلراه بعنلان "إوار م (2)

 (.14)ص, 2006 ,ة توبيقية في الجمهلرية اليمنية(في ظل حقلد تقاسم اإلنتا  )دراس

 . 03, مرجع سابق , ص محاسبة البترلل  ,حسين لآخرلن  ,القاضي (3)
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بق ذر ربذنمىذل تزذرضت  ذاآل اءذا مرضم ت ذ مضا  ت ذرتتا امذمتاذق تأذالنرتاطذمتاذ تا ذ

 بذ سمم ذا   ءذا ل ذر ربذنماتاذجات ا ا ذذ تامأ تامأذ بذ  سما ا ذ اا انر ا ااذجا ا ا ذ 

الاذ الضاع ذج ىذن عذجمتانا ذاالنرمتا ذنمتىذذ باالسرتاامذمسح زذ,  اًذ نرائجذا بلذمنها 

ا محاست ا ذعت ذر اتاعذتوتاءجذال اءذ ا نست  ذالسرتاتامذ بذرنمات ذح تأذذا  اانا ذ سمببذرحماأ

ذمضا .ذ

 ذرتا امذم حم ذا  ح ذباالسرتاامذ تا  غعذمت ذا روانهتاذجالنذ نتاذ ظه ذ ناذاباناذ

ق ذا س  ا ذباال ر ا,ذ انهماذب ا ذح عذا نو,ذا ل ذارعذاسرس ا اذم ذاتلاذافضبذجا ا ذنا

ذأ.ا ح 

ذ(4)ذ:منهاالذازذ  ذفضب  ذجا ا ذبقااسذالاذا ضاق ذار ربذنمااذمااتأذمحاس ا ذب

 .ماتم ذرح ا ذنفابذبح جذا رتمو ذع ذالاذا رتا ام - ذ

برتت  ا ذذ راتت اما  بذانر ا اتتاذرتتتا امذذ  ستتما ا ماتتتم ذانر تتا ذاتتلاذا رتتتا امذرتتتا امذ -بذ

 ذا ما  .بع ذقااسذا م ت ذذا ناا, ل زذع ذح ا  ذنرا  ذ

ماتم ذر ااعذالفبأذبتاوات ذا ر متبذنمتىذجظهتا ذ  ت ذا رضتسعذنمتىذا رتتا امذبنمتىذ -طذ

عتممتاذ ا  ذا و تبجذ تا ذالنوتاقذبالات ا ذ ا  ذاالحرمتاال ذذا ما   ا م ت ذذنناف 

 ذا ور ج.ب ا را  ذا رتا امذساأذرمزذالفبأ ذع ذا رواعذ سضا ذ

ماتم ذفضب  ذبضتعذبرحضتا ذا مبا نتا ذا رس,ا,ات ذ فتب جذسافت ذعت ذرتتا امذذ - ذ

ذ  الا ا .بل زذ فضب  ذا ضاق ذ ا ذالنواقذبرب  ذذباالسرتاام ا  ح ذ

 صناعة إنتاج النفط والغاز إلى روؤس أموال ضخمة: حاجة -4

 ا م ذ فنان ذجنراطذا نو,ذبا  ا  ذع  ذب   ذا ض ا ذنظ اًذ ضسام ذح عذاالسر ما ا ذا

ذا  ذا رضاق ا  ذا ر را ا  ذبالاذذمسرمو م  ذاالسر ما ا . ذرمز ذرتا ام ذر ,ا  ذع   مماا ت 

ا ر را ا ذا رضاق ا ذسم  ذفضب ا ذبمااتأذمحاس ا ذت ا ج ذ عذر  عذا مضااا ذا محاس ا ذ

ذ(5) ربضاحا ذتاعا ذ مبا هرها.

                                                            
 (.14)ص  ,سبق ذكرهمرجع  2006سديمان بركات شماسي, سعيد,  (4)

دلر الادلل المضاي ة فاي حقالد المشااركة فاي  -المبااد,, اإلجاراتات -"محاسبة الن و 2002حبدالمدك إسماحيل, حجر, (5)

 (.412-411اإلنتا ". منشلرات جامعة صنعات, صنعات, اليمن, )ص 
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 كبيرة:تدخالت حكومية  -5

ذبر سا  ذ قا   ذ ب ب  ذررما  ذا نو, ذاسرس اط ذنمما  ذاضعذذمت و  ذحتبما ذج  حا 

ا مّا عذع ذتأذ ب  ذال,ا ذا  انبن ذ رنظاعذنمماا ذا  ح ذباالسرس اط ذبابذماذار,مبذ

بل زذتنرا  ذ ب ب ذا  بأذتا ازذع ذا ضمما ذض ب جذار اناذم ذق أذا ا تا ذا نو,ا  ذ

اأذا ر  ا ذع ذا  بانبذا ض ا ا ذنمىذا ا تا ذا نو,ا  ذ بذبضعذاالسر ما ا  ذ بذم ذس

قاب ذنمىذنمماا ذاالسرا ا ذبا رف ا  ذ بذبضعذقاب ذنمىذالنراطذبا رب اع ذ بذبضعذ

قبانا ذبج  اءا ذفا م ذن ذا  بانبذا  ائا ذبا فحا .ذبرنرجذن ذا ر سا ذا حتبما ذ

ذم ذقبان  ذ ر,با  ذا حا   ذج اها ذالاا ج ذرمزذا سا ق ذاحرباء ذاتوأ ذ ما ذساف  حاس ا 

ذذ(6) ا ر سا ذا حتبما .

  Scare Non-replaceable Assetsالموجودات غير القابلة لالستبدال.  -6

جنراطذا نو,ذبا  ا ذبا مرم م ذ االحراا,اا ذذ رض ذا مب ب ا ذالساسا ذع ذا تا ذفنان

ذع ذا بضعذبا تماا ذ ذبجسر  ا ها ذا ر ذافضبذجا ا اا ا  ر ب ا ذم ذا مب ب ا ذا نا  ج

ذاالحراا,اا ذ ذعتما  ذم ذساأذا ناا,ذا ضا  ذ ما ت   ذح مها ذ بذ اا ج ذحا ااً ا مب ب ج

مت ذ  ذررباع ذالسر  اأذب ب رهاذبرتمو ذا حفبأذنماهاذباسرتااعهاذباسرس ا هاذا ر ذا

االحراا,اا ذا مسرنولجذرسرممذ اتأذ با   ذب الضاع ذج ىذل زذالذاب  ذ  ذر تا ذ   ذ

ا ا ت ذسبمذرتب ذقا  جذنمىذاسر  اأذاالحراا,اا ذا مب ب جذ حب رهاذع ذ  ذمبقعذ بذ

ذع ذ  ذاتأ.

جلذار رتبذنمتىذذ  فتررما ذفنان ذا نو,ذ سافا ذاالسرنوالذلفتب هاذلا ذا , اضت ذا مرناقع

االسرس اطذرناقصذمسرم ذع ذتما ذا مس ب ذم ذا  ات ذا ستاع ذباتلاذا رنتاقصذغات ذقا تأذ

مت ذذ  مرضباه ذب ا را  ذعإناذم ذا ض ب  ذاستر  ا ذ ماتعذا نو تا ذا   ستما ا ذبالا ا ات

ذحفام ذ اعذبرب اعذالاذالفأ.ذ

ذ:برل  ذرمزذا سافا ذنمىذا ض ا ذم ذا نباح ذا محاس ا ذبمنها

ذاز ر إلاتبرمزذا رت ذرسضتعذذ ض ب جذرح ا ذنناف ذا رتا امذا ر ذرسضعذ اسرنوال - ذ

 برمزذا ضناف ذر ر ,ذ تماا ذاالحراا,اا ذا ر ذاضا ذر  ا ااذم ذعر جذلس د.ذ
                                                            

 (.412-411, )ص , مرجع سابق2002حجر, حبدالمدك إسماحيل, (6)
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ذا  ا رتت  نتت عذاالارمتتاعذعتت ذ ضتتهذا حتتاال ذ ر تت ا ذا ضمتت ذالنرتتا  ذ تت ضهذالفتتبأذ -بذ

ذا  ا رت  لنرتا  ذا تل ذاسترس عذرمتزذالفتبأذا مربقعذ مح تأذاذ انرما اًذنمىذر  ا ذا ضم

ذذذ(7) الفبأ. رمزذذاالسرنوالبار ربذنمىذل زذن عذا  ق ذع ذاحرسابذ

 Economic, Technological, andالعوامل االقتصادية والتقنية والسياسية.  -7

Political Factors  

ذ ذممحبظ ذ اتأ ذرر    ذا ر  ذا فنانا  ذم  ذبا  ا  ذا نو, ذجنراط ذفنان   ا ضبامأذرض 

ذبا  ا ذ ذا نو, ذ سضا  ذا ضبامأ ذرمز ذنمى ذالم م  ذبم  ذبا سااسا   ذبا ر نا  االقرفا ا 

ذا رتا امذ ذع  ذا ر ا ا  ذب    ذا مرمب    ذا ضما  ذف م ذ سضا  ذبمض ال  ا مر م   

با ر ناا ذنمىذا   بدذاالقرفا ا ذ ماا اعذا  ر بأذا  ائم ذ بذا م ر   .ذب الضاع ذج ىذ

ذبحباع ذض ا ا ذذل زذع  ذارعذع   ضهذالحاا ذمنحذا تا ذجنراطذا نو,ذبا  ا ذم ااا

ساف ذم ذق أذا حتبم ذ را اضهاذنمىذجا ا ذبجنراطذا مبا ذا ساعذ تماا ذ ت   ذتماذ ناذ

ذجنراطذا نو,ذبا  ا ذ ذسااس ذنمىذفنان  ذتإ  اء ذا  قا   ذا ممت ذ  ذرما سذا  ب   م 

ذذ(8) ا مبا ذا  ر ب ا ذ  سضا ذمسوض .ذم ذ ضما ذتماا ذجنراطذمح  جذبرب ا ا ذتاعا 

ذ  

                                                            
 ( 6.)ص , مرجع سابق2002,الريشاني, سمير.  (7)

 ( 6.)ص , مرجع سابق2002,الريشاني, سمير.  (8)
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 Oil and Gas: وتصنيفاتها المختلفة المبحث الثاني: احتياطيات النفط والغاز

Reserves 

 أهمية احتياطيات النفط والغاز.أوالً: 

عت ذذساسذع ذجن ا ذا ر ا ا ذا ما ا ذ ا تا ذجنراطذا نو,ذبا  ا رض ذاالحراا,اا ذال

بل تتزذذعتت ذم تتاأذفتتنان ذجنرتتاطذا تتنو,ذبا  تتا ذظتتأذا م تتا ئذا محاستت ا ذا م  ب تت ذنمبمتتاًذ

ذ(9)  ألغ اهذا را ا :

ذالنراطذ  ذ (1 ذبح ج ذ مب بذ, ا   ذا م سمم  ذا م  ان  ذرتا امذا منا,ق رسرنول

نمىذ ساسذمض أذا تماا ذا منر  ذساأذا ور جذنمىذم مبعذا تماا ذا منر  ذ

 ,اا ذا م  ان ذا مر  ا .ساأذا ور جذباالحراا

ع ذحسابذانسواهذقام ذرتا امذا منا,قذا م  ان ذا م سمم ذبس مذرسرس عذ (0

 ا رتمو ذا تما .

ذ ضهذ (3 ذن  ذا  ب ف  ذع  ذا مر اب   ذالسهع ذلا  ذا ا تا  ذروفح ذ   ا ب

ذب ضهذ ذا م  ان  ذتماا ذاالحراا,اا  ذن  ذا م ق   ذغا  ا مضمبما ذالضاعا 

  احراا,اا ذا م  ان ذمعذا  اانا ذا ما ا ذا م ق  .ا  اعذا ر ذامت ذنس هاذ
 

بمتت ذا  تت ا ذ ا تتلت ذالاتتا جذج تتىذ  استت ذرمتت ذ  نااتت ذم متتسذمضتتااا ذا محاستت  ذ

( ذحا ذتان ذا  اا ذمض ع ذتاوا ذارسالذق ا ذاالسر ما ذبا رمباأذ ماا اعذFASBا ما ا ذ)

ب مض عتت ذعامتتاذجلاذتانتت ذ م, ا تت ذا محاستت ا ذا مر ضتت ذ), ا تت ذا رتموتت ذذ جنرتتاطذا تتنو,ذبا  تتا 

ا تما ذ بذ, ا  ذا م هب ا ذا نا ح (ذرت  ا ذنمتىذا  ت ا  ذب م تا ا ذمتعذ اتساصذب عت ا ذ

مسرموتتا ذتتتا ذ تت اهعذاستتر ما ا ذبرمتتباا ذعتت ذماتتا اعذنو,اتت ذبغا اتت  ذر تتا ذ  نتتاذ تتاسذ

تموتت ذا تمات ذ بذ, ا تت ذا م هتتب ا ذا نا حتت ذ  ذ م, ا ت ذا محاستت ا ذستتباءذ تانت ذ, ا تت ذا ر

رتت  ا ذنمتتىذقتت ا ارهعذعتت ذاالستتر ما ذ بذا رمباتتأ ذبنمتتىذا ضتتتسذعتتإ ذمضظتتعذاالاتتساصذقتت ذ

                                                            
 . 532, مرجع سابق , ص محاسبة البترلل  ,حسين لآخرلن  ,القاضي (9)
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 نرمتت بذعتت ذ نتتاءذقتت ا رهعذنمتتىذنبامتتأذ ستت دذم تتأذر اتتامهعذا ستتاصذالحراا,اتتا ذا تتنو,ذ

ذذذ(10)  حذننها.با  ا ذب اانا ذا ر ع ا ذا ن  ا ذ اتأذ ت  ذم ذ اانا ذالا ا ا ذا مف

 :االحتياطياتتعاريف وتصنيفات ثانياً: 

نبنتتتتتاًذمتتتتت ذا مفتتتتتا  ذ بذا  تتتتت با ذا  ا,ناتتتتت ذذReservesرم تتتتتأذاالحراا,اتتتتتا ذ

Resourcesبا ذن ا جذن ذر  ا ا ذربضتعذنتا ًجذمت ذمهن ست ذمتتام ذا تنو,ذ بذ حاانتاًذذ

ذم ذق أذا  اب ب اا  ذب ت ذ اتأذناعذ اسذم ذق أذا محاس ا .ذ

راا,اتا ذج تىذم  انت ذبغات ذم  انت ذجسترنا اًذج تىذ   ت ذا ر تت ذحتبأذبرفنمذاالح

(ذا ذرضتا امذIFRSجمتانا ذاسرس ا ها ذالاذب عذاظه ذع ذمضااا ذجن ا ذا ر ا ا ذا ما ا ذ)

ذ بذا اا ا ذحبأذرفناوا ذاالحراا,اا .

بعتت ذا ض اتت ذمتت ذا تت بأذم تتأذا فتتا  ذ بستتاا ذتنتت اذبا نتت باجذرتتعذبضتتعذرضتتا امذ

ذذذ(11)  احراا,اا .ساف ذ هاذ

ذSPEEبق ذبضض ذ  ن ذرض امذاالحراا,اتا ذعت ذم متعذمهن ست ذر اتاعذا  رت بأذ

  تتااًذ رضتتا امذاحراا,اتتا ذا تتنو,ذبا  تتا ذبنفتت ذنمتتىذالفتتنامذا را اتت ذ مفتتا  ذا تتنو,ذ

ذبا  ا :

 .Total Oil and Gas Resources  ج ما  ذمفا  ذا نو,ذبا  ا  - ذ

 .ذUndiscoveredمفا  ذغا ذمتراو ذ .1

 .ذDiscoveredمفا  ذمتراو ذ .0

ذعررتب ذم :ذDiscovered ماذا مفا  ذا متراو ذ

ذ.ذNonrecoverable resourcesمفا  ذغا ذقا م ذ اسرس اطذذ-0-1

ذذ-0-0 ذ اسرس اط ذقا م   Recoverable resources (or ultimateمفا  

reserves)ذ:ذ

                                                            
(10)
 Oil And Gas Accounting, Chapter 15, 2000, (P563). 

(11)  PwC, Financial reporting in the oil and gas industry, 2nd edition, 2011, (P16). 
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ذ.ذCumulative past productionالنراطذا سا قذا مر اتعذذ-0-0-1

ذ.ذReservesاالحراا,اا ذذ-0-0-0

ذ ماذاالحراا,اا ذعررتب ذم ذ:

ذ.ذProved Reservesاالحراا,اا ذا م  ان ذذ-0-0-0-1

ذ.ذUnproved Reservesاالحراا,اا ذغا ذا م  ان ذذ-0-0-0-0

ذبررتب ذاالحراا,اا ذا م  ان ذ  ب ااذم ذ:

ذ.Proved Undevelopedا م  ان ذغا ذا م,ب جذذ-0-0-0-1-1

ذ.ذProved Developedا م  ان ذا م,ب جذذ-0-0-0-1-0

ذ.Proved Developed Producingا م  ا ذا م,ب ذا منرجذذ-0-0-0-1-0-1

ذ ا مذ-0-0-0-1-0-0 ذا منرج ذغا  ذا م,ب   Proved Developed ا 

Nonproducingذ.ذ

ذ.ذBehind-Pipe Reservesاحراا,اا ذسممذاالنا ابذذ-0-0-0-1-0-0-1

ذ.ذShut-In Reservesاالحراا,اا ذا محر  جذذ-0-0-0-1-0-0-0

ذبررتب ذاالحراا,اا ذغا ذا م  ان ذ  ب ااذ اضاًذم ذ:

ذ.ذUnproved Reservesاالحراا,اا ذغا ذا م  ان ذذ-0-0-0-0

ذ.ذProbable Reservesاالحراا,اا ذا محرمم ذذذ-0-0-0-0-1

ذ.ذPossible Reservesاالحراا,اا ذا ممتن ذذ-0-0-0-0-0

 
ذبعاماذام ذا حذممسصذ تاع ذرفناوا ذاحراا,اا ذا نو,ذبا  ا ذ:

 المصادر المكتشفة:

برم أذا تماا ذا م   جذا مب ب جذع ذمتام ذ ر ب ا ذمض بع  ذبا ت ا ذم ذمفا  ذا نو,ذ

ا متراو ذغا ذقا م ذ اسرس اطذ ظأذاالقرفا اا ذبا ر ناا ذا حا ا  ذبم ذغا ذا   ابذ  ذ

ذ ذع ذاتب ذ ت   ذقا أذ اسرس اطذاقرفا اا ذغا  م ذنفمذا نو,ذا مترامذع ذمتم ذما

ذ%.02حا ذ  ذقا ما ذاالسرس اطذ م ا ذا , اض ذم ذمتم ذماذر ا ذن ذ

ذ
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 المصادر المكتشفة القابلة لالستخراج:

ذبراا ذج ىذا  ر بأذا ل ذرعذجنرا اذجضاع ذج ىذاالحراا,اا ذ  ذالنراطذا مسر  م ذا م   .

ذ  نها:ذSPEEمجمع مهندسي تقييم البترول حراا,اا ذحسبذبر ض مذاال

ذبا م , ا ذ ذا سائأ ذا , اض  ذبا  ا  ذا , اض  ذبا  ا  ذا ساع ذا نو, ذم  ذا م   ج "ا تماا 

ذرا اخذمضمبعذ ذم  ذ   ً ذاقرفا  ذم ذر اتما ذمض بع  ذ اتأ ذاسرس ا ها ذا م    ا م اع  

ذا حت ذبا رنظاما  ذا مب ب ج ذاالقرفا ا  ذا ا ب, ذظأ ذساأذبع  ذبم  ذا حا ا  بما 

ذا  اانا ذا  اب ب ا ذ ذر  ا ا ذاالحراا, ذنمىذروسا  ذبرسرن  ذا  ائم . مما سا ذا را اأ

ذب/ بذا هن سا ذا مراح ذنن ذبضعذا ر  ا ا ."

ذالم اتا ذ  نهاذحسبذقبان ذ  ن ذ ب ف ذالب اقذا ما ا ذاالحتياطيات المبرهنةبرض مذ

ذب ذا ساع ذا نو, ذم  ذا م   ج ذ   ر ذا تماا  ذا ر  ذا سائأ ذا , اض  ذبا  ا  ذا , اض  ا  ا 

ا  اانا ذا  اب اب ا ذبا هن سا ذ ر تا ذمض بأذجمتانا ذاسرس ا هاذع ذا سنبا ذا م  م ذم ذ

ذ  ذالسضا ذبا رتا امذ متام ذمضمبم ذع ذظأذا ا ب,ذاالقرفا ا ذبا را اما ذا مب ب ج

ذبارضم ذنامأذالسضا  ذا ر  ا ا . ذع ذرا اخذبضع ذا ر ا ا ذع ذالسضا ذذتما م اناج

ذ ما ب,ذ ذبع اً ذ اا ا  ذ ساس ذنمى ذ اس ذ ت  ذا ض  ا  ذاالرواقاا  ذم  ذع , ا مب ب ج

ذا مسر  ما .

ذ اسر ا ا ذ ذ ب ذا حا   ذ النراط ذاالقرفا ا  ذالنرا ا  ذ نم  ذجلا ذم  ان  ذا متام  "بر ض 

ذم  ان :ذ) (ذل ذا ر ذرضّ   زذا   ءذا مح  جذا رتبانا ذا  ا م  ذبررضم ذمن,  ذمتم ذما

 ا حو ذبا مض مذ احرتازذا  ا ذبا نو,ذ بذا نو,ذبا ماءذج ذب   ذ)ب(ذال  اءذا م اب جذ

ذمنر  ذ ذ نها ذنمى ذمض بأ ذ اتأ ذنماها ذا حتع ذامت  ذا ر  ذ ت  ذ ض   ذا محوب ج ذغا  رماماً

اقرفا ااًذنمىذ ساسذا  اانا ذا  اب ب ا ذبا هن سا ذا مراح .ذبع ذغاابذا مضمبما ذن ذ

ذا ها  بت  بنا ذاض ,ذا ح ذا حرتازذا سبائأذعإ ذا ح  ذا رتبان ذا مضمبعذال نىذ ممبا 

ذا م  ا ذال نىذ ممتم .

ذم ذساأذر, اقذر ناا ذاالسرس اطذ ذاقرفا ااً ذا متام ذا ر ذامت ذ  ذرتب ذمنر   برضّ 

ذا محس ذ)م أذا ضخذ ا سبائأ(ذمرضمن ذع ذا رفنامذا م  ا .
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 االحتياطيات المبرهنة ال تتضمن التالي:إن تقديرات 

ا نو,ذا ل ذامت ذ  ذاف حذمراحاًذم ذمتام ذمضمبم ذ تناذمفنمذ اتأذمنوفأذ -ذ 

 تاحراا,اا ذجضاعا ذماا ذج اها.

ذا ل ذاتب ذاالسرس اطذمناذ -ذب ذا , اض ذا سائأ ذا , اض ذبا  ا  ذبا  ا  ا نو,ذا ساع

ذا  اب ب  ذم  ذا ر ت  ذ س بذن ع ذا مض بأ ذ ماز ذ بذساضضاً ذفوا ذا متم  ذ ب ا 

 ا ضبامأذاالقرفا ا .

ذع ذ -ذ  ذاح   ذ   ذامت  ذا ل  ذا سائأ ذا , اض  ذبا  ا  ذا , اض  ذبا  ا  ذا ساع ا نو,

 ا منا,قذا م مب  ذغا ذا محوب ج.

ذبا  ا ذا , اض ذبا  ا ذا , اض ذا سائأذا ل ذامت ذ  ذا سرس طذم ذ -ذ  ا نو,ذا ساع

 مفا  ذربضعذفوائحذا نو,ذبا  ا .

 ت غير المبرهنة:االحتياطيا

با ذ  قأذم ذا ر ت ذا مض بأذلمتانا ذاالسرس اطذبرفنمذجماذتاحراا,اا ذمحرمم ذبجماذ

تاحراا,اا ذممتن  ذبالذاف حذن ذاالحراا,اا ذغا ذا م  ان ذ م ن ذ ب ف ذالب اقذ

ذ ذذSECا ما ا  ذا نوال ذتحساب ذا ما ا  ذا محاس   ذلغ اه ذرسرس ع  ,Depletion)بال

Depreciation & Amortization)بذاسر ا ا ذا س م ذبمعذل زذامت ذ  ذرسرس عذذ 

ذا ن  ا ذ ذا ر ع ا  ذر,با  ذع  ذا محرمم  ذاالحراا,اا  ذبساف  ذا م  ان  ذغا  االحراا,اا 

(ذع ذمحاس  ذجنا جذر  ا ذالفبأذ,بام ذذ101ا مربقض ذبا  اعذا ضا   ذا را ض ذ م اا ذ قعذ)

ذال أ.

 االحتياطيات المحتملة

ذ بذا م  ان ذ اتأذمض بأذبا ر ذالذر اأذ" ت  ذاحرماالًذ با ذاالحراا,اا ذغا ذا ملت ج

ذج ىذاالحراا,اا ذ ذاالحراا,اا ذا محرمم  ذب اتأذ, اض ذراا  ذر سرس طذم ذن ما"  ل 

الضاعا ذا ر ذم ذا محرمأذ  ذرف حذم  ان ذم ذساأذنمماا ذا حو ذالضاعا ذ بذم ذ

ذ ما ذا نا ح ذاالحر ا  ذرضتسذساأ ذ   ذبامت  ذا   ا ج  ذا محس  ذاالسرس اط ا اع

ذظأذ ذع  ذ اسرس اط ذا  ا م  ذغا  ذالضاعا  ذاالحراا,اا  ذ اضاً ذا محرمم  االحراا,اا 
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ذع ذ ذمربقض  ذ ر ا ا ذجا ا ا  ذبع اً ذ اسرس اط ذقا م  ذ تنها ذا مب ب ج ذاالقرفا ا  ا ا ب,

ذا ا ب,ذاالقرفا ا .

 االحتياطيات الممكنة:

ذ ا ذا ممتن  ذرسمانا ذبا  ذم أ ذن ما ذم  ذاحرماالً ذ قأ ذاسرس ا ها ذ ت  ذمض بأ تأ

ذاالحراا,اا ذم ذساأذا فوا ذا رتبانا ذبا سر ارا  اعا .

 االحتياطيات المبرهنة المطورة:

برض مذحسبذقبان ذ  ن ذ ب ف ذالب اقذا ما ا ذنمىذ نهاذاالحراا,اا ذا ر ذامت ذربقعذ

ذا م ذ ا ر ها ا ذب, قذا را اأ ذا نو,ذبا  ا ذاسرس ا ها ذرضما  ذارع ذبا بذ   ب ب ج 

ا مربقعذا حفبأذنمااذ ر, اقذضخذا سائأذ بذر ناا ذاالسرس اطذا محس ذالس دذ  اا جذ

قبدذا  ا ذا , اض ذبآ اا ذاالسرس اطذالب  ذتاحراا,اا ذم  ان ذم,ب جذبل زذع ,ذ ض ذ

امجذم تبذم ذساأذنمما ذاالسر ا ذم ذساأذما بعذا رب ااذ بذ ض ذ  ذالت ذرا اأذ  ن

ذر اببذالنراطذ  ناذسبمذان  ذاالسرس اطذالضاع .

 االحتياطيات المبرهنة غير المطورة:

ذاربقعذ ذا ر  ذاالحراا,اا  ذ نها ذنمى ذا ما ا  ذالب اق ذ ب ف  ذ  ن  برض مذحسبذقبان 

ذرر,مبذ ذمب ب ج ذآ ا  ذم  ذ ب ذنمىذمساحا ذغا ذمحوب ج ذا   ا ج ذم ذاآل ا  اسرس ا ها

ذت ا ذغا ذنو ا  ذا مساح  ذنمى ذاالحراا,اا  ذرتب  ذ   ذبا ب ذجرمامها  ذلنا ج ذنس ااً  ج

ا محوب جذمح ب جذ بح ا ذا حو ذا م ا م ذ مبح ا ذا منر  ذا ر ذرم أذ اتأذمض بأذ ضهذ

ذا محوب جذ ذ مبح ا ذغا  ذ ا نس   ذا م  ان  ذاالحراا,اا  ذج  ذرحو   ذنن ما ذ إلنراط ا ر تا 

ذ ذع , ذ ها ذا,ا ب ذ   ذامت  ذانازذالس د ذ   ذا ر تا  ذمع ذج  ارها ذا ممت  ذم  ذتا  جلا

اسرم ا ا ذ النراطذم ذا رتبا ذا منرجذا مب ب  ذبع ذظأذن عذب ب ذا ظ بمذا بذ  ذ

ر نسبذر  ا ا ذاالحراا,اا ذا م  ان ذغا ذا م,ب جذل ذمساح ذم ذا مر مأذ  ذا, قذعاهاذ

  ان ذاالسر ا ا ذا وضما ذذا ضخذ ا سائأذ بذر ناا ذاالسرس اطذا محس ذالس دذجالذجلا

ذع ذا من,  ذبع ذا متم ذنوساذ   ذالاذا ر ناا ذعّضا  .

ذ

ذ
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 االحتياطيات المبرهنة المطورة المنتجة:

برم أذاالحراا,اا ذا ر ذم ذا مربقعذاسرس ا هاذم ذا ر اتابذا مض جذبا منر  ذنن ذعر جذ

ذبضعذا ر  ا ا .

 االحتياطيات المبرهنة المطورة غير المنتجة:

ذبا ذم ذنبنا ذاماذاالحراا,اا ذا محر  جذباالحراا,اا ذسممذالنا اب.

 االحتياطيات المحتجزة:

با ذاالحراا,اا ذا ر ذم ذا مربقعذاسرس ا هاذم ذا ر اتابذا مض جذبا ر ذتان ذموربح ذ

ذنن ذعر جذبضعذا ر  ا ا ذ تنهاذ اس ذمنر  ذ س بذ ح ذالمب ذا را ا ذنمبماً:

ذنم اًذ -بذ ذا  ئ  ذح   ذاالنح امذا ملق ذا محسبسذع ذذرع ذم أ ذا سبق  س بذا ب,

  سضا ذا نو,ذ بذا  ا .

ذ س بذن عذر تابذر ها ا ذ -طذ ذا  ئ ذ ض ذ النراطذم ذا ر اتابذا مض جذ)  ما  عذا   

 النراطذ بذس,ب,ذالنا ابذحرىذاآل (.

 فضب ا ذماتاناتا ذ عذارعذرفحاحهاذ ض . - ذ

 االحتياطيات خلف األنابيب:

ذ ذغا ذبا  ذا ر اتابذا مض ج ذا ر اتابذ ب ذم  ذاسرس ا ها ذا مربقع ذم  ذا ر  االحراا,اا 

ذاآل ا ذ ذالا ذرضّ  ذالذر اأذسممذقمفا ذا ر مامذع ذاآل ا ذا مب ب ج  ذ تنها ذ ض  ا موربح 

منر  ذ ت ذم ذر تابذمض ذآس .ذبالذ  ذم ذا  ااعذ  نماأذجرماعذجضاعا ذق أذالنراطذم ذ

ذس ذ ائ جذاالحراا,اا ذا مب ب ج ذاسرنوال ذحرىذارع ذنا ًج ذار س  ذالنراط ذبالا ممذالنا اب 

ذاالحراا,اا ذسممذالنا ابذ  نهاذم,ب جذ  ذاتب ذ المتا ذ النراطذا حا ا .ذبار,مبذنّ 

ذنس  ذ رتمو ذحو ذ ئ ذ س د ذعإلاذتان ذا رتا امذ جنرا هاذ ب ذنو ا ذ  سما ا ذت ا جذ  اً

ذا ذالا ذعإ  ذ  اً ذت ا ج ذ ا   سما ا  ذغا ذالحراا,اا ذا بذرسمارها ذا م  ان  االحراا,اا 

ذذ(12) .ا م,ب 

                                                            
 (12)
Brock, R. H., R. D. Jennings, and B. J. Feiten. 2000. Petroleum Accounting, Principles, 

Procedures, & Issues. 5th Edition. Professional Development Institute. Denton, Texas. USA. (P 

391-409). 
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 تقدير االحتياطيات.ثالثاً: 

ج ذنمما ذر  ا ذاالحراا, ذمض  جذبفض  ذرر,مبذمضا   ذا مضمبما ذا مسرمو ذحبأذا  ائ ذ

ذ مضاقا ذ ذا هن سا  ذبا رحماا  ذالس د ذبا فوا  ذا متم  ذفسب  ذب نا  ا  اب ب ا 

سبائأذا متم ذبا ض ,ذبا ح ا جذبمما سا ذا را اأذبالسباقذبالسضا ذا  اسما ذ ا ذ

ذبذ ذ ا مض ع  ذاالحراا,  ذر  ا  ذنمما  ذ  ناء ذا مهن سا  ذ حتاع ذبرر    ذا را اأ  برتا ام

ذا م,   ذ ذبا  سرب ا  ذا رنظاما  ذبا ظ بم ذاالقرفا ا  ذبا ا ب, ذا مب ب ج ا رتنب ب ا 

ذارعذر,با ذح أذا نو,ذذبالغ اهذا ر ذسبمذرسرضمأذ هاذمضمبما  االحراا,  ذبنن ما

ذ ر  ا ذ ذرباع اً ذ ت   ذبا هن سا  ذا  اب ب ا  ذا  اانا  ذرف ح ذمنا ذبالنراط با  ا 

ذاالحراا,اا .

ذا رما أذ ذ ب ذا را اا ذبا  ذاالحراا,اا  ذر  ا  ذع  ذرسرس ع ذاائض  ذ, ق ذ   ع باناز

Analogyذذ ذا ح ع ذذVolumetricبقااس ذا  اان  ذPerformance Curvesبا رم اأ

ذ.ذMaterial Balance Analysisبرحماأذربا  ذا ما جذ

برر,مبذنمما ذرح ا ذتماا ذاالحراا, ذ الضاع ذ م اانا ذا  اب ب ا ذبا هن سا ذا ملتب جذ

ذا  ا ذ ذم أذس ا ذالنراطذبس ا ذا ممتا ذبس ا ذرب اع ذ اانا ذ س دذاام   ناا

ذا ا .بس ا ذرح ا ذالسضا ذبرتا امذا را اأذا ح

ذم ذ ذالنراط ذارع ذسبم ذتام ذر ا  ذر,با  ذ  امج ذاالحراا,  ذر  ا  ذنمما  بررضم 

االحراا,اا ذن  ذا  م  ذبامت ذ  ذار   ذربقا ذالنراطذ ا ب,ذا سبقذب   ا ا ذا منرجذ

ذا ا ب,ذ ذبرضر   ذا م,ب ج. ذغا  ذا م  ان  ذاالحراا,اا  ذ ر,با  ذ ربقا ذاالسر ما ا   ب

ذما ذض ب ا ذ بضعذرس,ا,ذ مما بعذ اتأذمض بأ.ا را اسا ذبا س,,ذا مسر  

ذ تأذ ذبحرى ذ م  ذ تأ ذ ب ذبالا  ذ تأ ذ ب ذ تأذح أ ذ ب ذ ئ  ذ تأ ذ  ابأ ذا ممت ذب ب  بم 

فنمذم ذاالحراا,اا ذم أذاالحراا,اا ذا م  ان ذا م,ب ج.ذبتأذباح ذم ذالاذا   ابأذ

ذاظه ذا م ا ذم ذا مضمبما :

 ذ تأذسن ذ) ضا ذ بذنا ا ذسن (ذمعذن هذالنراطذبا ر عقذا ن   ذ اتأذنامب  - ذ

 ال ما اا .



 صفات صناعة إنتاج النفط والغاز ومحاسبتها ثانيالفصل ال

 
 

29 
 

ذا , اض ذ -بذ ذالنراطذال ما  ذ)ا نو,ذبا  ا  ذنا ًج ذ إلنراطذررضم  ذا ضامب ا  ا   ابأ

با  ا ذا , اض ذا سائأ(ذجضاع ذ حف ذا ما زذ بذالنراطذا فاع ذم ذا نو,ذبا  ا ذ

 ا , اض ذبا  ا ذا , اض ذا سائأ.

ذا ن -طذ ذ مر عق ذا ضامب ا  ذا  ا  ذا   ابأ ذبسض  ذا نو, ذسض  ذررضم  ذ   ذامت     

ذالا ا  ذ ذ ض   ذا ساف  ذا را اأ ذبرتا ام ذا وفأ  ذبض ائب ذا مبح   بالا ا 

با ر عقذا ن   ذا فاع ذم ذا ضمماا ذباالسر ما ا ذبا ر عقذا ن   ذا فاع ذبا ر عقذ

(13) ا ن   ذا فاع ذا مسفبعذا  ام ذا حا ا .
 

 تقارير االحتياطيات:رابعاً: 

امت ذجن ا ذر ا ا ذاالحراا, ذم ذق أذمبظو ذا ا ت ذ بذم ذق أذمناآ ذان سا ذمسر م  ذ

ذ ذبالسرس اما  ذالعفاح ذمر,م ا  ذ مبا ه  ذنا ًج ذاالحراا,  ذر ا ا  ال ا جذبر ض 

ذا محاس ا ذ ماذع ذل زذا را  :ب

رنوالذرسرس عذع ذجن ا ذا ر ا ا ذا ما ا ذا را اسا ذبر ا ا ذض ا  ذا  سأذ رح ا ذاالس - ذ

   ضهذا رتا ام.

 رسرس عذ ر,با ذا س,,ذبا مبا نا ذ,بام ذا م د. -بذ

ذا م هب ا ذ -طذ ذر  ا  ذجنا ج ذباسر ا  ذا تما  ذا رتمو  ذس م ذاسر ا  ذحساب ذع  رسرس ع

 .ا نا ح ذبع ذاسر ا ا ذجنا جذا ر  ا ذ ألفبأذ,بام ذال أ

 ا مسر  م .رسرس عذع ذا   بهذا مف عا ذبع ذ نباعذاال ر اما ذا م اع  ذ إلنراطذ - ذ

رسرس عذ ر ااعذمنا,قذا نو,ذبا  ا ذا م  ان ذ بذ تامأذا ا ت ذالنر ا ا ذا حاا جذ بذ -اذ

 ا سا, ج.

 رسرس عذع ذا  نبا ذا  انبنا ذبا م اضاج. -بذ

بامت ذ  ذرر,مبذالغ اهذا مسرمو ذرضا ام ذباعر اضا ذب, قذمسرمو ذا ر ذق ذ

ذرم ذ   ذامت  ذنرا   ذتأ ذ   ذتما ذمسرمو  ذنرائج ذج ى ذفحاحاًذر ب  ذر  ا اً ذرماماً  أ

ذ (14) با نااًذ ا نس  ذ م  هذمنها.

                                                            
 . 512 -512, مرجع سابق , ص محاسبة البترلل  ,حسين لآخرلن  ,القاضي (13)

 . 512 -512, مرجع سابق , ص محاسبة البترلل  ,حسين لآخرلن  ,القاضي (14)
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 االحتياطيات واإلفصاح في القوائم المالية:خامساً: 

رضر  ذا مضمبما ذا م ر , ذ االحراا,اا ذم ذا مضمبما ذا هام ذا ر ذر ب ااذا تا ذجنراطذ

ذ(15) ا نو,ذبا  ا ذ مسااماها.

ا  بانبذا مسرمو ذ إلعفاحذن ذاالحراا,اا ذبذ ت ذالذاب  ذمضاا ذمحاس  ذ ب  ذانظعذ

ع ذا مناآ ذا نو,ا .ذغا ذ ناذب  ذع ذال,ا ذا ضاعذ مضااا ذا محاس  ذا  ب ا ذ ناذ ا نس  ذ

 ممو  ا ذا ر ذرربع ذعاهاذا سما ذالساسا ذ ممو  ج ذم أذرمزذا ساف ذ الفأذ بذالا ا  ذ

ذال ذمع ذعإنا ذمربع ج  ذغا  ذ ها ذال  از ذمضااا  ذ   ذفب جذمع ذع  ذننها ذالعفاح ذارع ا

ماحظا ذجاضاحا ذ بذ  ابأذم ع  ذ م بائعذا ما ا .ذبق ذ بضحذا مضاا ذا محاس  ذا  ب  ذ

ذا  بائعذذ1 قعذ ذمضمبما ذن ذ سسذجن ا  ذر  ع ذا ما ا  ذ م بائع    ذا ماحظا ذالاضاحا 

ذا ذارع ذال,ا   ذالا ذبع  ذب ا را    ذا مر ض . ذا محاس ا  ذبا سااسا  ذن ذا ما ا  لعفاح

ذ(16) االحراا,اا ذم ذق أذا ا تا ذا نو,ا ذا ر ذرر عذا مضااا ذا محاس ا ذا  ب ا .

ذبا  ا  ذا نو, ذاحراا,اا  ذبح بع ذر راب ذا را   ذا   بأ ذع  ذع ذذبن ا  ذا م ّ   ا ضا م 

ذ را اخذ ذبل ز ذاحراا,اارها  ذح بع ذحا  ذم  ذا ضا ع ذع  ذالنمى ذ ب   ذبنا ا  ا سمس 

ذذ(17) :0211 /تانب ذالبأذ1

   بأذاحراا,اا ذا نو,ذبا  ا ذا ضا م (:ذ1ا   بأذ قعذ)

 احتياطيات الغاز الطبيعي  احتياطيات النفط

 )1,000 برميل( الدولة الترتيب

 

 بالمتر المكعب الدولة الترتيب

 1,680,000ذ بساا 1 260,100,000ذا سضب ا  1

 1,045,670ذجا ا  2 211,170,000ذعن باا 2

 895,800ذق,  3 175,214,000ذتن ا 3

 275,200ذا سضب ا  4 137,010,000ذجا ا  4

 265,000ذر تمانسرا  5 115,000,000ذا ض اق 5

 244,656ذا بالاا ذا مرح ج 6 101,500,000ذا تبا  6

 212,000ذالما ا  7 92,200,000ذالما ا  7

 186,880ذنا ا اا 8 60,000,000ذ بساا 8

                                                            
 (15)
Ernst and Young, US GAAP vs. IFRS the basics: Oil and gas, 2009, (P14). 

 .726, مرجع سابق , ص ن ومحاسبة ال  ,حبد المدك  ,حجر (16)

(17)
Brock, H. R, et. al, Petroleum Accounting, Principles, Procedures, & Issues, 2012 Previous 

Reference.  



 صفات صناعة إنتاج النفط والغاز ومحاسبتها ثانيالفصل ال

 
 

31 
 

 تابع

 احتياطيات النفط

ذتابع

 احتياطيات الغاز الطبيعي

 178,860ذعن باا 9 46,420,000ذ ا اا 9

 159,000ذا   ائ  10 37,200,000ذنا ا اا 10

 111,940ذا ض اق 11 30,000,000ذتا اسسرا  11

 110,000ذاسر ا اا 12 25,380,000ذق,  12

 107,000ذا فا  13 20,350,000ذا فا  13

 106,000ذجن بناساا 14 19,121,000ذا بالاا ذا مرح ج 14

 85,000ذتا اسسرا  15 12,857,000ذا   ا اأ 15

 83,000ذما ا اا 16 12,200,000ذا   ائ  16

 77,200ذمف  17 10,420,000ذا متساز 17

 72,000ذا ن باج 18 9,500,000ذ ن بال 18

 65,000ذ ب  اتسرا  19 7,000,000ذال  ا ا  19

 63,000ذا تبا  20 6,510,000ذجتبا ب  20

 61,950ذتن ا 21 5,682,000ذا هن  21

 54,680ذ ا اا 22 5,670,000ذا ن باج 22

 49,000ذاب ن ا 23 5,500,000ذنما  23

 39,000ذ بت اناا 24 5,000,000ذمن,  ذمحاا ج 24

 37,928ذا هن  25 5,000,000ذا سب ا  25

 1,416,004,000   6,265,764 

ذ

 لتطور التكنولوجي وزيادة االحتياطيات:سادساً: ا

اه ذا    ذا ضا ا ذر اا ذ اما ذا نو,ذتمف  ذ ئاس ذ م,اق ذع ذا ضا ع ذبنمبذا فنان ذ

ذ ض  ذا رتنب ب ااذ ذب    ذع ذا ضا ع  ذر,ب اً ذا  ,انا ذا فنانا  ذ ت   ذم  ذتباح ج ا نو,ا 

ذا  و  ذع  ذحابااً ذرتنب ب ااذذ ب اً ذاسرس اع ذ وضأ ذمر  م  ذم احأ ذج ى ذا نو,ا   ا فنان 

ذاالتراامذ ذرتا ام ذبسوه ذا بق  ذاسرفا  ذع  ذساام  ذا ر  ذبالنراط االسرتاام

ذبا ر,با ذ مح بأذا نو,ا .

ذبع ذا ماااذ ذع ذر ناا ذا رفبا ذرح ذال ه  ذاائاً ذر  ماً ذا نو,ا  ذاه  ذا فنان     

ذا حو   ذمنفا  ذبرفماع ذبر ا  ذذا ضما   ذاآل ا   ذباسرتماأ ذبفاان  ذا حو  بر ناا 

 سا ابذبر ناا ذاالسرساصذا مض  ذبمضا   ذا  اانا ذباالرفاال ذ فب جذ ل ا  ذحا ذ

ساام ذالاذا رتنب ب اا ذع ذ ععذق  ا ذا فنان ذا نو,ا ذبمض ال ذن احها ذن ذ, اقذ

 ال ذاالسرساصذب ع ذ ععذمض ال ذالنراطذبسوهذا رتا امذبر ماأذا مسا, ذب اا جذمض
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ذ ا ر ناا ذ ذ اسرساص ذقا م  ذغا  ذتان  ذ  ا ج ذ احراا,اا  ذا ملت ج االحراا,اا 

ذ (18)ا   ام .

ع  أذ قأذم ذق  ذم ذا  ما ذ عذات ذ بسعذا  ا ا ذاالسروا جذم ذا نو,ذا ل ذضمراذاآل ا ذ

ذا ذاآل ذ ف ح ذاقرفا ا   ذ ب ذالس ابذعنا  ذع ذقاعذا  حا ذبا محا,ا   لنراطذم ذا باقض 

ذ(19) اتلاذآ ا ذممتناذ س بذا ر,ب ذا رترب ب  .

ذا فس  ذالذ ذا  ا  ذجمتاناا  ذحبأ ذا سنبا ذالسا ج ذع  ذا ل ذ,   ذا وت   ذا رحبأ ج 

امت ذن باذج ىذاتراامذمبا  ذ  ا جذ بذج ىذجنا جذر ااعذ ر  ا ا ذمبا  ذق ام  ذ أذابذ

ح ا ذمتام ذنوالج"ذبرح اقذمض ال ذنراطذر,با ذبر, اقذ ر ناا ذح ا  ذرمّت ذعضاذم ذ"ج

ذب ل زذاضر  ذا ت ا ب ذ  ذالاذا ذ الح دذمس   ذاسر اأذمبا  ذب اس ذ جنراطذنا ا .

ذ(20) مس   ذاسرتاام.

"ذ  ذا ض ا ذم ذا تا ذا نو,ذIEAبربضحذا ر ا ا ذا فا  جذن ذ"ا بتا  ذا  ب ا ذ م,اق ذ

ذرمتن ذم ذر,با ذحمبأذبر ناا ذرتنب ب ذجنراطذا نو,ذع ذالم اتا ذق  ذرسب ها  ا ذ  ا ج

مباقعذرضل ذا بفبأذج اهاذسا  ا.ذبرض دذ,و جذا نو,ذبا  ا ذا ر ذر ب ااذا بالاا ذا مرح جذ

ذغا ذ ذا نو, ذب باسب ذا فس   ذا  ا  ذم  ذاائم  ذتماا  ذاتراام ذج ى ذالبأ ذا م اع ع 

ا بالاا ذا مرح جذا ر ما ا ذع ذن جذبالاا ذمنهاذاماأذ اتبراذبمبنرانا ذالم ذا ل ذساحبأذ

(ذ0202ج ىذمنرجذنو,ذنا م ذ)مر اب جذ ل زذنمىذا مممت ذا ض  ا ذا سضب ا ذ حمبأذناعذ

باربقعذ  ذرسرم ذا با  ا ذاالم اتا ذع ذاالنسواهذج ىذا ح ذا ل ذرف حذعااذع ,ذ ب  ذ

ذ(21) .0232مف  جذ منو,ذ حمبأذا ضاعذ

(ذعإ ذا بالاا ذا مرح جذالم اتا ذسبمذEIAب حسبذج ا جذمضمبما ذا ,اق ذالم اتا ذ)

ذ ذا ضاع ذ حمبأ ذا ضا ع ذع  ذ منو, ذا منر   ذا  بأ ذقائم  ذ0210ررف   ذ ض  ذ   ع , ذذسنرا  

ذباربقعذ  ذال  ذل زذنمىذ مروبق ذ ل زذنمىذتأذم ذا مممت ذا ض  ا ذا سضب ا ذب بساا.
                                                            

الييتاالني, الواااار, ا فاااق المسااتقبدية إلماادادات العااالم لالاادلل ا:حضااات ماان الاان وج ال اارص لالتحااديات, مجدااة الاان و  (18)

 (.22, )ص2042, حام 412لالتعالن العربي, المجدد السابع لالثالثلن, العدد 

مااد حدااي, الاادلر المرتقااا لقوااا  الاان و فااي إحااادع بنااات ايتصاااد العااراق, الزاار  لدعداالم االيتصااادية حميااد مجيااد, مح (19)

 (.32, )ص 2001كدية اإلدارع لااليتصاد,  -لاإلدارية, جامعة كربالت

 .1, ص2040ج نظرع مركيع حدد الزاي الصخر , دراسة ملارد الوايةمجدس الواية العالمي,  (20)

 (21)
International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2012, Executive Summary (P1). 
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 ذا مرح جذالم اتا ذا ضائ ا ذا نو,ا ذع ذا سبقذا ا قذ بس,ا  ذع  ذا  ا ذجنراطذا بالاا

 ذ0213مماب ذ  ماأذابمااًذع ذناعذذ0.7ج ىذذ0211مماب ذ  ماأذابمااًذع ذناعذذ2.0م ذ

 ذباربقعذاسر  ا ذ0212مماب ذ  ماأذابمااًذ حمبأذناعذذ2.0باربقعذ  ذافأذالنراطذج ىذ

ذ ذذ2.6 انراطذ ح ب  ذم ذناع ذا ور ج ذساأ ذابمااً ذ عذ0202بحرىذذ0210مماب ذ  ماأ  

ذذ(22) .0236مماب ذ  ماأذابمااًذع ذناعذذ13.3م ذا  اا جذع ذالنراطذ رفأذج ىذاسر

ذا  ب  ذع ذر  ا ذ هذ حسبب   ذ"ا مممت ذا ض  ا ذا سضب ا ذسرحاعظذع ذعذافن بقذا ن  

ذمضا مهاذ ذسرح   ذا ر  ذا ضا ما  ذا نو, ذاسباق ذع  ذا محب   ذمبقضها ذنمى ذا مربس, ا م د

م ذامتانا ذا ذرل  ذ" ب جذا  ا ذا فس  ذع ذذ حل ذانبامأذا ض هذبا ,مب".ذاالذانه

ذاماأذام اتا"ذا ىذرسواهذا ,مبذنمىذا منر ا ذا نو,ا ذع ذا مسر  أ".

بنمىذا  غعذم ذا ربقضا ذا ت ا جذ   ذا ح  ذا نو,ذا فس  ذ ب جذع ذم اأذا ,اق ذع ذ

ذر  ذا ربقضا ذ  ما ذعإ ذالا ذس واًذحاأذجمتانا ذاسرنساساذع ذ بأذ س دذم ذا ضا ع  ذ ها  

ذ(23) مح ب اًذ ا نظ ذج ىذنبامأذن ا ج ذ امها:

ذا , اض ذذ - ذ ذ نظا ا ذم ا ن  ذاسرس اطذا نو,ذا فس  ذ)غا ذا ر ما  ( ا رواعذرتمو 

 ا ر ما  .

ا رب اذا ضاعذنحبذجنااءذج,ا ذرنظام ذ ت  ذف ام ذ ضمما ذا رتسا ذا ها  ب ات ذ -بذ

ذ ذ ما ذنظ اً ذا فس   ذا نو, ذجنراط ذع  ذ ض ا ذا مسرس م  ذم  ذا ضمما  ذالا ا اعق

 س,ا جذ ا  ائ ذبا ماااذا  بعا .

ا  اا ذا ,مبذاآلساب ذنمىذمنر ا ذا ,اق ذا ر ما ا ذ)ا نو,ذبا  ا (ذ س بذا نمبذ -طذ

 االقرفا  ذا مرسا عذع ذا ض ا ذم ذ بأذالاذا  ا ج.

, ذجّ ذتأذل زذساتب ذ ب ذ  نىذازذنائ اًذ ضمما ذر اا ذا ماه ذا  اا ذا مسر  ذ سا 

ذ .ا ,اق ذا ضا ما ذع ذا م دذا   اب

ذ

ذ

                                                            
 (22)
U.S. Crude Oil Production Forecast-Analysis of Crude Types, U.S. Energy Information 

Administration,2014, (P5). 

 (.33)ص مرجع سابق, ,2042الييتلني, الواار, حام  (23)
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 في صناعة إنتاج النفط والغاز حاسبية المقبولة عموماً الم لمبحث الثالث: المبادئا

(GAAP): 

ذبسافت ذعت ذا بالاتا ذا مرحت جذالم اتات رر عذا تا ذجنراطذا نو,ذبا  تا ذا ضا مات ذ

نمتتىذحتت ذستتباء ذعتت ت  ذناتت ا ذاتت ت ذذ, ا رتت ذا م هتتب ا ذا نا حتت ذبا رتموتت ذا تماتت ذتمرتتا

جنراطذنو,ذبغا ذع ذا بالاا ذا مرح جذالم اتات ذر  ا تاًذر تبعذ استرس اعذ, ا ت ذا م هتب ا ذ

 ماذا ا تا ذا مئرتا ذا را ات ذعنفتوهاذر  ا تاًذرسترس عذ, ا ت ذا م هتب ا ذا نا حت ذذ ا نا ح 

نتت ذا محاستت ا ذا سافتت ذب ا رتتا  ذعتتإ ذا  باذبنفتتوهاذاآلستت ذرستترس عذ, ا تت ذا رتموتت ذا تماتت 

 هارا ذا , ا را ذرم ا ذا م ا ئذا محاس ا ذا م  ب  ذنمبماًذا سافت ذ ات تا ذجنرتاطذا تنو,ذ

ذذ(24)ذ.با  ا 

بج ذا فوا ذا ممّا جذ , ا رت ذا م هتب ا ذا نا حت ذبا رتموت ذا تمات ذررم تت ذحتبأذ

 ذالاذا رتا امذ هتاذج,واءمااّا ذا رتا امذا ر ذا بذ  ذر  سمأ ذبمااّا ذا , ا  ذا ر ذا بذ

ا رتا امذا مف بع ذنمىذناا,ا ذذالم اتا ذرفنمذقبان ذ  ن ذ ب ف ذالب اقذا ما ا ب

ذ منتتتا,قذغاتتت ذا م  انتتت ا تتتنو,ذبا  تتتا ذضتتتم ذ   ضتتت ذ فتتتنام:ذرتتتتا امذا حفتتتبأذنمتتتىذا

ذ)االقرناء( ذبرتا امذاالسرتاام ذبرتا امذا ر,با  ذبرتا امذالنراط.

 غير المبرهنة )االقتناء(: تكاليف الحصول على المناطق -1

بررضم ذا رتا امذا مف بع ذ محفبأذنمىذا من,  ذ بذحقذا رن اب ذبا ذرارمأذنمىذ

ذالس دذ ذبا رتا ام ذا  انبنا  ذبا رتا ام ذا رس اأ ذب سبع ذا سماس ج ذب سبع نابا 

ذا مف بع ذ محفبأذنمىذا ح بقذا من ما .

ذ ذاقرناء ذترتا ام ذم  ئااً ذا رتا ام ذالا ذمف,محذبر سمأ ذبااا  ذا م  ان . ذغا   ممن,  

م ذ ض  ذ  ذا من,  ذا ر ذ عذر ّاعذ ض ذعاماذجلاذتان ذا من,  ذغا ذا م  ان ذ ممن,  ذغا ذا م اّذ

رحرب ذنمىذاحراا,اا ذم  ان  ذبر  ىذضم ذحسابذا منا,قذغا ذا م  ان ذج ىذ  ذر ّاعذ

ذ(25) ا من,  ذم ذساأذاالسرتاامذبا حو ذ بذ وبا ذم جذا ض  .

                                                            
 . 82 - 09, مرجع سابق , ص محاسبة البترلل  ,حسين لآخرلن  ,القاضي (24)

(25)
 Brock, R. H., R. D. Jennings, and B. J. Feiten. 2000. Previous Reference, (P64-65). 
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 تكاليف االستكشاف: -2

ذرحراطذ ضمماا ذاالسر ا ذ ذا منا,قذا ر ذق  ذرح ا  ذ) ( ذع : با ذرمزذا رتا امذا مف بع 

با وحص ذ)ب(ذاسر ا ذمنا,قذمح  جذق ذرحرب ذنمىذاحراا,اا ذا نو,ذبا  ا ذ ماذع ذل زذ

ق ذحو ذآ ا ذاالسرتاامذبآ ا ذاالسر ا ذا ,   ذ)ا سر ارا  اع (ذم ذا نم,ذاالسرتااع  ذب

ذع ذ ذج اها ذ)بااا  ذلا ذا ضاق  ذا من,   ذنمى ذا حفبأ ر ف مذرتا امذاالسرتاامذق أ

ذبررضم ذ ذا من,    ذنمى ذا حفبأ ذ ض  ذ ب ذا رن اب( ذرتا ام ذم  ذت  ء ذالحاا   ضه

ذبا  باربذبمفا امذا ,اقعذ ذبا  ابعا اائا  رتا امذاالسرتاامذا   اسا ذا , بغ اعا 

ذبالاساص ذبا  ابعا اائ  ذبررضم ذذا  اب ب   ذا   اسا   ذرمز ذع  ذا ضامما  اآلس ا 

ذم أذ ذنماها ذبا حواظ ذا م,ّب ج ذغا  ذا منا,ق ذمسان ج ذرتا ام ذ اضاً ذاالسرتاام رتا ام

ذ(26) الا ا ا ذا مل م .

 تكاليف التطوير: -3

با ذا رتا امذا مف بع ذم ذ  أذا بفبأذج ىذاالحراا,اا ذا م  ان ذبر  اعذا رسهاا ذ

ذبر ماضهماذبرس انهما.ذرهابمضا  ذالسرس اطذا نو,ذبا  ا 

ذل زذبررضم ذ اضاًذرتا امذاآل ا ذا ر,با ا ذلنراطذاالحراا,اا ذا م  ان ذ الضاع ذج ى

ذبا رسسا ذ ذبا مضا     ذا وفأ ذبآال  ذا ر عق ذس,ب, ذم أ ذالنراط ذرسهاا  رتا ام

ذا   ا  ذا  ا  ذبرسهاا ذمضا    ذا محّس   ذاالسرس اط ذب نظم  ذا رس ا   ذم ذبفها اج  

ذ(27) ا مبقعذبغا ااذم ذا ر ها ا .

 تكاليف اإلنتاج: -4

با ذرتا امذناا,ا ذ ععذا نو,ذبا  ا ذج ىذس,حذال هذبر ماضهاذبمضا  رهاذبرس انهاذ

ذ , ا ر ذا م هب ا ذ ذ ا نس   ذرتا امذا  عع( ذج ذمف,محذرتا امذالنراطذ) ب ع ذا ح أ.

ذاآل ا ذ ذبفاان  ذ را اأ ذا مف بع  ذا رتا ام ذرمز ذج ى ذااا  ذا تما  ذبا رتمو  ا نا ح 

 ذر ضّ ذمف بعاًذ اتأذمن,  ذبم ذساأذ, اضرهاذت  ءذم ذبا ر ها ا ذبا رسهاا ذا ر

ذاآل ا ذ ذ را اأ ذا ضما   ذمفا ام ذالنراط ذرتا ام ذبررضم  ذا منرج  ذبا  ا  ذا نو, رتمو 

                                                            
(26)
 Brock, R. H., R. D. Jennings, and B. J. Feiten. 2000. Previous Reference, (P64-65). 

(27)
 Brock, R. H., R. D. Jennings, and B. J. Feiten. 2000. Previous Reference, (P64-65). 
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ذبا ض ائبذ ذا مسرهمت  ذبا رب ا ا  ذبا مبا  ذبالفاح ذا فاان  ذبمفا ام با رسهاا 

ذذ(28) با ر ما ذنمىذا منا,قذبض ائبذالنراط.

ذا حذ هارا ذا , ا را :ذبعاماذام ذ -

 طريقة المجهودات الناجحة: - ذ

ذع ذذ ذا حل  ذا حا,  ذ سااس  ذر ا اً ذالت   ذا , ا   ذا  ذا نا ح  ذا م هب ا  ذ, ا   ج 

ذمف بعا ذسنبا ذبتل زذ ذت نها ذبا  ابعا اائا  ذا نو ا ذا  اب ب ا  ذعمل زذرض  ا محاس   

ذم ذا رتا امذا  ب ا ذالس دذجضاع ذج ىذرتا امذاآل ا ذاالسرتااعا ذ الا ا ا ذبغا اا

امذا حفبأذنمىذا ض  ذبرتا امذاآل ا ذاالسرتااعا ذا نا ح  ذب ماعذا  اع  ذبر  سمأذرتا 

ذالا ا ا ذ ذبرح ق ذالنراط ذ   ء ذنظ اً ذا نا ح  ذبغا  ذا نا ح  ذا ر,با ا  ذاآل ا  رتا ام

ذالنراطذ ذا رتا امذا م سمم ذنمىذ ساسذ, ا  ذبح ج برتا امذا ر,با ذالس د ذبرسرنول

ذعرت ذاالحراا,اا   ذج ى ذالنراط ذنس   ذ ساسذ   ذنمى ذرسرنول ذا من,   ذنمى ا امذا حفبأ

ذرتا امذر,با ذا من,  ذعرسرنولذنمىذ ساسذ ذ ما نس  ذالنراطذج ىذاالحراا,اا ذا م  ان  

نس  ذالنراطذج ىذاالحراا,اا ذا م  ان ذا م,ّب ج ذباتب ذاالسرنوالذنمىذ ساسذا ض  ذ) بذ

ذ متم .ا من,  (ذ بذ ضهذر ماضا ذا منا,قذحسبذارساعذا ح أذ بذا

ذنظم ذالذ ذمهما ذا فاعا  ذا ذ  ذا رتا امذا م سمم  ذا ر ذالذمناصذمنها جالذ  ذا  ان ج

امت ذ  ذر ا ذنمىذا ر ع ا ذا ن  ا ذا مسر  ما ذا مربقض ذ ألفأذا م سمأ ذبابذع ذالغمبذ

ا ح أ.ذع ا نس  ذ تأذم ت ذرتمو ذمضرم ذت فأذمسر أذا بذ  ذالذار اب ذا م مغذا محمأذ

ذ ذمناذ ألفأ ذبا رسمصذا نهائ  ذالفأ ذاسرس اع ذم  ذا مربقض  ذا مسر  ما  ذا ن  ا  ا ر ع ا 

)غا ذا مسفبم ذبق أذا ض ا  ذب ب ذ ن اءذا وائ ج( ذبجلاذحفأذالاذا ر اب ذعا بذنمىذ

ذ ا و قذ ا ذا م مغذا محمأذ ا ا ت ذ  ذرضر مذ سسا جذانسواهذا  ام ذا ر ذامت ذقااسها

ذ(29) ا ضا   . ألفأذق أذا ض ا  ذبقامراذ

ذ

ذ

                                                            
(28)
 Brock, R. H., R. D. Jennings, and B. J. Feiten. 2000. Previous Reference, (P64-65). 

 .23 - 89, مرجع سابق , ص محاسبة البترلل  ,حسين لآخرلن  ,القاضي (29)
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 طريقة التكلفة الكلية:  -اذ

ر  سمأذ ماعذرتا امذا حفبأذنمىذا من,  ذباسرتااعهاذبر,با ااذبحرىذرتا امذاآل ا ذ

ذاالحراا,اا ذ ذج ى ذنس ً  ذالنراط ذبح ج ذ ساس ذنمى ذا م سمم  ذا رتا ام ذبرسرنول ا  اع .

ذا ذ , ا   ذبع اً ذا رتا امذا م سمم  ذح ب  ذبرنحف  ذا مر  ا . ذ س مذا م  ان  ذا تما   رتمو 

ا رتمو ذا تما ذ حا ذالذرر اب ذا رتا امذا م سمم ذغا ذا مسرنولجذا فاعا ذناقفاًذض ائبذ

ذا حا ا ذ ذا  ام  ذم  ذم  ئااً ذارتب  ذا ل  ذا تما  ذا رتمو  ذس م ذ ها ذا مرضم   ذا مل م  ا  سأ

ذ(30)   سأ. مر ع ا ذا ن  ا ذا مسر  ما ذا مس,, ذم ذاالحراا,اا ذا م  ان ذ ض ذض ائبذا

برضّ ذ, ا  ذمحاس  ذا رتمو ذا تما ذ  ذتأذرتا امذ نا, ذاالقرناءذباالسرتاامذبا ر,با ذ

ا ذض ب ا ذ إلنراطذا نهائ ذم ذاالحراا,اا .ذعتأذرمزذا رتا امذرعذف عهاذمعذا ضمعذ  ذ

ذبمعذ ذع ذاتراامذبر,با ذاالحراا,اا   ذا ر ذرفبذم اا ًج ذارضمقذ النا,  ذمنهع ن  اً

ا ا ت ذرربقعذ  ذا متاسبذا حافم ذم ذا رن ا ا ذا ر ذ  ا ذن احهاذ الضاع ذذل زذعإ 

 ممتاسبذم ذاالسرتاامذا ماضا ذسبمذرتب ذتاعا ذالسر  ا ذرتا امذتأذالنا, ذسباءذ

 تان ذنا ح ذ عذغا ذنا ح ذبرح اقذ  ح ذبنمىذل زذرضّ ذ ماعذا رتا امذا مف بع ذنمىذ

باتراامذبر,با ذ ّ ذم ذاالحراا,اا ذا نار  ذ اتأذنهائ ذتأذرمزذالنا, ذمرمماًذالقرناءذ

م ذا م هب ا ذتبح جذباح ج ذب هلاذا س بذارعذ م هاذمعذاالحراا,اا ذا م  ان ذا ساف ذ

ذباالحراا,اا ذ ذا مف بع  ذا رتا ام ذ ا  ذم اا ج ذبنرا   ذس ب ذناق  ذعبضع  ا ا ت  

ذا رتمو ذا تما ذنمىذمس ذمعذم    ربدذح أذ بذمن,  ذمح  ج ذ حا ذا متراو ذ اسذمرائماً

ذ بذ ذا ض   ذعس نا ذجلا ذ ما ذا منر    ذنمىذاآل ا  ذا  اع  ذرتا امذاآل ا  افضبذروسا ذرحماأ

ذ (31) ا  ب  ذتبح جذباح جذعإ ذ  ,ذتاع ذا رتا امذ ا ض  ذاض ذ م اًذموهبماً.

ذ

ذع ذم اأذفنان  - ذع ذا محاس   ذ, ا   ذ ا  ذا مهناا ذحبأذسام  ذا ح ا ذ ا  ذت   ذبق 

 جنراطذا نو,ذبا  ا .

تمو ذا تما  ذا ا  ب ذ   ذرتا امذاآل ا ذا  اع ذا ذض ب ا ذلا ا ذآ ا ذرع فحابذم   ذا  -

ذع ,ذنو ا ذ ذاضر  ب ذ  نا ذا م هب ا ذا نا ح  ذ فحابذم    ذ انما لا ذمس ب ذر ا  .

                                                            
 .23 - 89, مرجع سابق , ص محاسبة البترلل  ,حسين لآخرلن  ,القاضي (30)

 .23 - 89, مرجع سابق , ص محاسبة البترلل  ,حسين لآخرلن  ,القاضي (31)
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 ب ذ  ناذ مض ع ذنرا  ذ ذع نفا ذالاذا م   ذاضر ا ماا اعذا نا ح ذا ذا ر ذا بذ سممرها

ان   ذرحماأذا ما بعذع ,ذ ا رتا امذا م اا جذا ر ذا ر , ذ ا ذب ا ذرتا امذا ما بع ذ

ذا ور جذ ذرسص ذتنو ا  ذننها ذا محاس   ذا ب ذم اا  ذ اتأ ذ ا ما بع ذر ر , ذال  س د

ذج ى ذ الضاع  ذن ذذل زذا حا ا   ذرماا اا ذ  ذارع ذا نا ح  ذغا  ذا نب ذ   ذا ا ت  عإنهع

 ذا نا ح ذ ا ور جذا  فا جذم ذا  م  ذبل زذ  سمم ذ ماعذا رتا ام ذبجظها ذ   احذا ا ت

 رضا أذ   احذا ا تا ذا نا ح .

ذا ما ا ذالم ا - قذرضاذ(FASB)ذت بنمىذا  غعذم ذمحابال ذم مسذمضااا ذا محاس  

 ع ذل زذتا ذ سا,اًذ  اً.ذا   ائأذا مراح  ذجالذ  ذن احا

 :قذا محاس  ذن ذا نو,ذبا  ا اسااًذن ذا   أذحبأذ, را ذاًذبعاماذام ذنض هذممسف -

ذذ–ذ1200 .1 ذذFASB,ا ب ذبا  ا  ذا نو, ذجنراط ذا تا  ذ ماع ذ, ا  ذ م  إر اع

 ا م هب ا ذا نا ح ذع ذا محاس  .

ذب ذا تا ق  ذب  بج ذبض , ذذجنراطذنا هذل ز ذا ح ع  ذف ا ج ذبا  ا  ا نو,

ذا بتاال ذ عع ذمما ذا تبن  س. ذع  ذت ا  ذالاذ اتأ ذر, اق ذر ااع ذج ى ذا حتبما   

ذنظ ا , ا  ذ ذباذفمح ا مذم ذب ه  ا ضمأذنمىذسامذماذ سمح ذذ ل ز ضام  

ذ.FASB اذذ ,ا  

ذا ر ذب ه ذلنماأذم مسذمضااا ذا محاس  ذذ–ذ1201 .0  س بذاالنر ا ا ذا ت ا ج

 ذ إنا جذا نظ ذ تاذSEC( ذقام ذ  ن ذ ب ف ذالب اقذا ما ا ذFASBا ما ا ذ)

ذغا ذ ذا , ا را  ذ    ذباسرنر   ذا نا ح ( ذبا م هب ا  ذا تما  ذ)ا رتمو  ا م سما 

 تاممرا  ذبالذرضتسذا ح ا  ذاالقرفا ا ذالسرتاامذا نو,ذبا  ا .

ذ ذ  ام  ذ, ا   ذا م ن  ذاقر ح  ذ االحراا, ذذسما بق  ذاالنر ام  محاس  

(Reservoir Recognition Accountingذ )بانر   ذا م ن ذ   ذا , ا  ذر  عذ

ذقائم ذ ذع  ذا نو, ذاالنر امذ  ام  ذنمى ذا , ا   ذر بع ذحا  ذ ت    مضمبما ذموا ج

ذ, ا  ذ ذعإ  ذب ل ز ذ تراامذا نو,. ذنن  ذل ز ذا  سأ  ذقائم  ذبتل ز ذا ما   ا م ت 

ذا , ا را ذ ذسام ذعضمى ذا ضا     ذا  ام  ذ م سأ ذسما  ذ االحراا,  االنر ام

ذا نا  ذا م هب ا  ذبا رتمو  ذ, ا  ذا تما ح  ذعإ  ذرضر مذ ا رتا امذا را اسا  ذا ر 

RRAذر سلذقام ذاالحراا,اا ذ ضا ذاالنر ا .ذ
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ب اقذا ما ا  ذعإ ذم مسذمضااا ذلنماأذ  ن ذ ب ف ذالتنرا  ذذ–ذ1202-1211 .3

ذمر ذ مب  ا ذنمق ذ  ا  ذمضاا  ذ إف ا  ذقاع ذا ما ا  ذ, ا  ذا محاس   ,م ا ذر, اق

ح  ذب ل زذسمحذ ما تا ذ إنا جذاسرس اعذ, ا  ذا رتمو ذا تما .ذا م هب ا ذا نا 

 ذعإ ذ  ن ذ ب ف ذالب اقذا ما ا  ذبا ه ذمااتأذRRAبع ذمحاب  ذ ر, اقذ

(ذا ور جذ3(ذرتا امذالنراطذا مسر  ما  ذ)0(ذح عذاالحراا,اا  ذ)1نمما ذع ذر  ا ذ)

ذ(ذسض ذا م اع.2(ذمض أذا سفع ذب)7ا مربقض ذ إلنراط ذ)

ذذ–ذ1211 .7 ذا ما ا  ذالب اق ذ ب ف  ذ  ن  ذمحاس  ذذSECقام  ذ, ا    اسر ضا 

 االنر امذ االحراا, ذم ذا  بائعذا ما ا ذا  ئاسا ذ ا تا ذجنراطذا نو,ذبا  ا .

 عذرح قذا مب بقا ذا م,مب  ذع ذا  بائعذا ما ا  ذذ RRAبق   ذا م ن ذ   ذ, ا  ذ

حفبأذنمىذمضمبما ذلا ذقام ذب ت ذنمىذا  غعذم ذل زذ  ا ذا م ن ذرض ,ذ م

نا   ذم ذساأذاالعفاحذن ذاحراا,اا ذا نو,ذبا  ا  ذبتنرا  ذ ل زذعإ ذا مهن ذ

ذ(32) ر,ا بذا ابعذ ض هذاعفاحا ذنا   ذحبأذا مبا  ذا , اضا .

عمنهعذم ذب   ذا   أذمسرم اًذحبأذر, اقذ, ا ر ذا م هب ا ذا نا ح ذبا رتمو ذا تما  ذ

ذا رتمو ذ   ذ, ا   ذ ا ذب   ذا  قا   ذبا م ا م  ذرح قذا ض هذا ضا أ ذع ذا محاس   ذا تما   

الا ا ا ذبا رتا ام ذبمنهعذنمىذا ضتسذم ذل زذب  ذ   ذ, ا  ذا م هب ا ذا نا ح ذ

ذج ذ ذحرى ذبا رتا ام  ذالا ا ا  ذ ا  ذا سمام  ذبا م ا م  ذا ض هذا ضا أ ذرح ق ذا ر  ا 

ذل ذرنر   ذا تما  ذا رتمو  ذ, ا   ذ    ذقاأ ذا نا ح ذا  ضه ذا م هب ا  ذ, ا   ذ اس  نها

ذذبا ضتسذ ا ضتس.

  ذا  مبهذبن عذا بضبحذا محا,ذ م   ذ ااذالاذبق ذلابذا  ضهذالس ذج ىذنرا  ذموا

ذ بالًذ ذعإناذم ذا مهع ا م ا م ذع ذا محاس  ذابذا س بذع ذاسرامذب ها ذا نظ  ذبنماا

ذ(33) ا م ا م ذع ذا محاس  .ا رضمقذع ذ   اا ذا محاس  ذ  اا ذبجاضاحذموهبعذم   ذ

                                                            
(32)
 Kieso, D, Weygandt, & warfield, Intermediate Accounting, 14th Edition, N.Y., John Wiley & 

Sons Inc, 2012. P 623-624. 

(33)
 Whittred. G. P. Accounting for the Extractive Industries: use or abouse of the matching 

principle?, a working paper provided by the author in Kuing-gai Colluge for advanced 

education. 
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 المبحث الرابع: معايير المحاسبة الدولية وصناعة إنتاج النفط والغاز:

ذام  ذن هذعاما ذم اأذذرع ذع  ذا  ب ا  ذا محاس   ذمضااا  ذع  ذا را اس  ذا ر,ب  ذن  ن لج

ذفنان ذجنراطذا نو,ذبا  ا ذبماذربفم ذج ااذع ذا بق ذا حاض .

ا ض ا ذم ذ بأذا ضا عذ ف   ذمضااا ذمحاس ا ذساف ذ هاذع ذم اأذفنان ذجنراطذا نو,ذذ

ذ ذا   ا,انا  ذا مرح ج ذا مممت  ذع  ذعم اً  ذا محاس  ذذUKبا  ا  ذمضااا  ذم مس  ف  

(ASBذ ذمحما . ذمحاس ا  ذمضااا  ذ( ذرتمام ذرع ذالم اتا   ذا مرح ج ذا بالاا  م مسذبع 

ا محاس ا ذا ر ذرح قذا   بأذذم ا ئ إف ا ذا  اانا ذبا ذ(FASBمضااا ذا محاس  ذا ما ا ذ)

ذ) ذGAAPا ضاع ذبتا  ذا م(  ذالا ذبج  اع ذ  ن ذذ ا ئر,با  ذنارق ذنمى ذا ع ا محاس ا 

ذ) ذا ما ا  ذالب اق ذ اا ذSEC ب ف  ذل  ذا ما ا  ذالب اق ذ ب ف  ذ  ن  ذق بأ ذعضن  .)

ذ ما ذنمى ذج  امااً ذاف ح ذا  اا  ذجسرس اع ذتا  ذا م مس  ذن  ذا ر ا ا ذفا   ذا ا تا  ع

ذا ضامم ذع ذ سباقذ م اتا.

ا محاس ا ذالم اتا ذ اتأذباسعذحبأذا ضا عذع ذم اأذجنراطذا نو,ذذ ا ئبرعذاسرس اعذا م

ذبا  بان ذ ذال  اءا  ذم  ذا ت ا  ذا ما ا  ذالب اق ذ ب ف  ذ  ن  ذ ف    ذحا  با  ا  

ذ ذا  اا ذ قع ذا ما ا ذبSFAS19)ذ12ا ناظم ذبساف  ذا محاس   ذ" ا ر ا ا ذع ذا تا ذ(

(ذ"العفاحا ذحبأذ نا, ذجنراطذا نو,ذSFAS69)ذ62جنراطذا نو,ذبا  ا  ذبا  اا ذ قعذ

ذبا  ا ".

الاذبق ذالق ذ اضاًذمضااا ذمحاس ا ذاس دذمسرف ذع ذم اأذجنراطذا نو,ذبا  ا ذجنراا اًذ

ذ ذا مرح ج ذا مممت  ذع  ذا محاس   ذم مس ذق أ ذم  ذا ناظم  ذم أ ذ  UKباسضاً ذباناز ن ذ 

ف   ذب اتأذانراا  ذ اانا ذ ا مما سا ذا(ذا ر ذ اضاًذOIACمضااا ذفنان ذا نو,ذ)

ذ(ذا ر ذا بذاسرس امهاذم ذق أذمنر  ذا نو,ذبا  ا .SORPا محاس ا ذا مبفىذ هاذ)

ذ ذناع ذ)ذ1222بع  ذا  ب ا  ذا محاس   ذمضااا  ذم مس ذما بناًذIASCاسل ذنار ا ذنمى )

ا تا ذا ضامم ذع ذم اأذجنراطذا نو,ذبا  ا ذبفنانا ذ ر,با ذمضااا ذا محاس  ذا  ب ا ذ م

ذ ذناع ذنبعم   ذعو  ذا نحب ذالا ذبنمى ذنمىذذ0222ا رض ا   ذ ت   ذا م مسذب ق   ف  

ذقضاااذاساسا ذع ذا محاس  ذا ما ا ذبجف ا ذا ر ا ا ذع ذا فنانا ذالسرس ا ا .

ب ت  ذب س بذالئح ذا مسائأذالت  ذج حاحاً ذعإ ذما بعذا فنانا ذالسرس ا ا ذ عذا  ذ

ذ ذا  ب ا  ذا محاس   ذمضااا  ذ م مس ذا  ئاسا  ذال ن ج ذنمى ذ اتب  ذباسIASB, ا ا ن ذ 
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ا ما بعذج ىذن  ذم ذا هائا ذا مسرف ذع ذجف ا ذا مضااا ذا محاس ا ذا محما ذع ذن  ذ

ذا ن بط ذ نببذجع ا اا ذبتن ا ذباسرم ذا ضمأذ هلاذا ما بع.ذم ذا  بأ ذم أذاسر ا اا 

ذ ذناع ذح ا ا  ذم مبن ذ0220بع  ذنمى ذالب ب   ذاالرحا  ذب  اء ذم مس ذفا ق  

ذ ذ مب  اج  اءا  ذذا  ع ذ سهمها  ذر ابأ ذارع ذا ر  ذا ا تا  ذتاع  ذار اعذج ى ذم  ا رحبأ

ذا فا ذا  ب ا  ذا محاس ا  ذا مضااا  ذار اع ذج ى ذا محما  ذمضااا ذا مضااا  ذم مس ذن    ج

.ذبنمىذنوسذا منباأذب ض ذا س,بجذ0222(ذبل زذق أذنهاا ذناعذIASBا محاس  ذا  ب ا ذ)

الب ب ا  ذقام ذا ض ا ذم ذا  بأذالس دذحبأذا ضا عذ ارسالذق ا ااذ ا رحبأذج ىذمضااا ذ

ذ(34) .0222ع ذنهاا ذناعذذIASBا محاس  ذا  ب ا ذا فا  جذن ذ

ذ ذا ن ااا  ذسمسم  ذا  ب ا ذب ض  ذا محاس   ذمضااا  ذ  ن  ذ نضاء ذم  ذا م  م  باالقر احا 

ذمضاا ذ ذا  ب ا  ذا محاس   ذمضااا  ذ  ن  ذ ف    ذع   ذ ب ااً ذا مهرم  ذالس د بال, ام

 ضنبا ذ"اسرتاامذا مبا  ذا , اضا ذبر اامها" ذبا, قذذIFRSذ6ا ر ا ا ذا محاس  ذ قعذ

ذا  ذا مضاا ذنمىذنو ا ذاالسرتاامذبا ر ااع ذا محاس ا ذالا مرت  ج ذبالذا, قذنمىذا  ضااا

الس دذا ساف ذ ا ا تا ذا ضامم ذع ذم اأذاالسرتاامذبا ر ااع ذبا  عذالاذا مضاا ذ  اأذ

ذ نو ا ذ ذاالنر ام ذل ز ذع  ذ ما ذبر اامها  ذاالسرتاام ذ نو ا  ذا محاس ا  ذ ممضا    ناع

اا ذا محاس  ذا  ب ا ذاالسرتاامذبر اامها.ذبام أذا م حم ذالب ىذم ذما بعذم مسذمضا

IASBذا فنانا ذذ ذم اأ ذع  ذا مر ض  ذا مسرمو  ذا مما سا  ذع  ذ ب   ذر ا ب  رح اق

ذع ذا مما سا ذ ذا مضاا ذابذنمأذرحسانا ذمح ب ج ذبتا ذا ه مذم ذالا االسرس ا ا .

ذا ر ذق ذرحراطذ ا محاس ا ذا ساف ذ نو ا ذاالسرتاامذبا ر ااعذ ب ذ,مبذر اا ا ذت ا ج

ن ماذار نىذا م مسذم ا ض ذاامم ذ ممما سا ذا محاس ا ذا مسرس م ذم ذق أذلنا جذنظ ذن

ذ(35) ا ا تا ذا ضامم ذع ذم اأذاالسرتاامذبا ر ااع.

 :هاوتقييم الخاص باستكشاف الموارد الطبيعية 6المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -

IFRS6, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 

ذبن ا ذعاماذام ذ اعذماذاارمأذنمااذالاذا مضاا :

                                                            
(34)
 Charlotte J. Wright, Rebec A. Gallun, "International Petroleum Accounting", (P1-3), Penn well, 

Tulsa, Oklahoma, 2005, 589 Pages. 

 .73, مرجع سابق , ص محاسبة البترلل  ,حسين لآخرلن  ,القاضي (35)
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 ع.1/1/0226   ذا ضمأذ هلاذا مضاا ذانر ا اًذم ذ -

ذ  ذر سأذ - ذب م    ذاسرح  . ذا ر ذق  ذ رتا امذاالسرتاامذبا ر ااع ن,اقذا مضاا ذمح ب 

ذا رتا امذ ذا رضامأذمعذالا ذبارع ذا مضاا   ذا ر,با ذرضر  ذسا طذن,اقذالا ا ا ت ذم حم 

 ال,ا ذا ضاعذ مضااا ذا محاس  ذا  ب ا .بعقذ

ذنمىذ - ذا مضاا  ذب ا را  ذارعذرحمامها ذق أذاالسرتاامذبا ر ااعذسا طذن,اقذالا رتا امذما

 ا مفا ام.

ذبل زذ - ذرسضعذالسر ا ا ذانسواهذا  ام  ذا رتا امذا م سمم  ذا مضاا ذعإ ذتاع  ذ هلا بع اً

ممذا حاال ذارعذرنوالذاسر ا ا ذمرىذماذظه  ذا ملا ا ذا ر ذر أذنمىذل ز ذبع ذمسر

 .36انسواهذا  ام ذبع اًذ ممضاا ذا محاس  ذا  ب  ذ قعذ

سمحذا مضاا ذ ما تا ذ  ذرسرم ذع ذاسرس اعذال  اءا ذا محاس ا ذا ساف ذ االسرتاامذ -

ذمضمبما ذ ذال  اءا  ذرمز ذار اع ذن  ذرسو  ذ   ذ ا , ذبل ز ذحا ااً ذرر ضها ذا ر  با ر ااع

م ذا مضاا ذا محاس  ذا  ب  ذ قعذذ12 ذب  ذرروقذمعذمر,م ا ذا و  جذمائم ذباضرم ذنماها

ذم ر , ذ1 ذ ب ذناق  ذلا  ذنماها ذا حفبأ ذارع ذا ر  ذا مضمبما  ذرتب  ذ   ذبا مرضم   

 احراا ا ذارسالذا   ا ا ذاالقرفا ا ذا ر ذرم  ذاحراا ا ذا مسرس ما  ذب  ذرتب ذرمزذ

 ا مضمبما ذمب بقاًذ ها.

ال  اءا ذا محاس ا ذجلاذتا ذا ر اا ذا ضأذم ذا  بائعذا ما ا ذ ت  ذذسمحذا مضاا ذ ر اا  -

ذماءم ذ ذ قأ ذرتب  ذ الّ ذبنمى ذاالقرفا ا   ذا   ا ا  ذمرسل  ذم  ذ ممسرس ما  مائم 

 .1بمب بقا ذمماذب  ذع ذا مضاا ذا محاس  ذا  ب  ذ قعذ

ذ ا - ذا ما انا  ذع  ذم ج ذلبأ ذرظه  ذبا ر  ذاالسرتاامذبا ر ااع  ذبم ذر اسذ فبأ  رتمو .

ذ ذا مضاا  ذع  ذب    ذا ر  ذا نو ا  ذبر ااعذ6 م م  ذاسرتاام ذت فبأ ذقااسها ذارع ذبا ر   

ذبا  ابعا اائا ذ ذا  اب ب ا  ذا   اسا  ذرتا ام ذاالسرتاام  ذحق ذاقرناء ذرتا ام ا را  :

ذ ممس ب ذ ذبا ر ا   ذا ون  ذ ا ر ااع ذا م ر ,  ذبالنا,  ذبا ضانا  ذاالسرتااع   با حو 

 ا نو, .

 :IFRS6برعذاسر ضا ذا را  ذم ذا مضاا ذ -

 ا نو ا ذا ر ذرم ذع ذعر جذماذق أذا حفبأذنمىذحقذاالسرتاام. -1

 ا نو ا ذا ر ذررعذ ض ذا ر ااعذا ون ذبا ر ا  ذ ب ب ذا مس ب ذا نو, . -0
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ررعذمضا   ذاال ر اما ذا ساف ذ ال ا  ذبا رسبا ذبع اًذ ممضاا ذا محاس  ذا  ب  ذ قعذ -3

30. 

ذالعف -7 ذاالسرتاامذانحف  ذ م حمر  ذا ساف  ذا  بانب ذنمى ذا مضاا  ذ هلا ذبع اً اح

ذذ(36) با ر ااع.

برح اقذا رنساقذ ا ذمضااا ذذبائم ر   ذ ممذ بع ذا بق ذا  اا ذانازذ هب ذبمحابال -

ا محاس  ذا  ب ا ذبم ا ئذا محاس  ذا م  ب  ذق بالًذناماًذع ذم اأذجنراطذا نو,ذبا  ا ذبل زذ

 زذ ا ذم مسذمضااا ذا محاس  ذا  ب ا ذبم مسذمضااا ذا محاس  ذم ذساأذا ضمأذا مار

ذا ما ا ذالم ات .

الاذبر   ذالاا جذج ىذ ناذحا ااًذارعذ  اس ذمسب جذمضاا ذ ب  ذ مفنانا ذاالسرس ا ا  ذ

ب تناذ اسذباضحاًذ ض ذعاماذجلاذتا ذم مسذمضااا ذا محاس  ذا  ب ا ذسا بعذ اسراا ذ, ا  ذ

ذا نا  ذ سمم ذا م هب ا  ذ رضا هذموهبع ذبنظ اً ذ نا ذغا  ذا تما . ذا رتمو  ذ, ا   ذ ب ح  

ا رتا امذع ذظأذ, ا  ذا رتمو ذا تما ذمعذال,ا ذا ضاعذ ممضااا ذا محاس ا ذا  ب ا  ذا ل ذ

ا ض ذ   ذر سمأذا رتا امذع ,ذع ذحا  ذماذاتب ذم ذا محرمأذاسر  ا ذا م مغذا م سمأذ

ذ   ذا م  ح ذم  ذعإنا ذا مسر  أ  ذا م هب ا ذذع  ذ, ا   ذجر اع ذج ى ذاماأ ا م مسذسبم

ذا نا ح  ذب اسذ, ا  ذا رتمو ذا تما .

ذارضمقذ ذعاما ذا  ذا  ب ا  ذا محاس   ذمضااا  ذمسب ج ذ  ن  ذربا ا ذا ر  ذالس د با ماتم 

ذ1  ذا مضاا ذا محاس  ذا  ب  ذ قعذ ذااحظ العفاحذالضاع ذن ذاالحراا,اا  ذحا ذ

ذمضمبما  ذن  ذا  بائعذذار,مبذالعفاح ذع  ذننها ذالعفاح ذارع ذ ع ذا ر  ذ م بانب جضاعا 

ذذ(37) ا ما ا  ذغا ذ نهاذض ب ا ذ رح اقذالعفاحذا ضا أ.

(ذق ذسمح ذ ا تا ذجنراطذIFRSمعذا ضمعذ   ذمضااا ذجن ا ذا ر ا ا ذا ما ا ذا  ب ا ذ)الاذ

ا نا ح ذع ذا محاس  ذا نو,ذبا  ا ذ ر, اقذجماذ, ا  ذا رتمو ذا تما ذ بذ, ا  ذا م هب ا ذ

ذ(38) ن ذ نما ها.

                                                            
(36)
 International Financial Reporting Stadards, IFRS6, 2011. 

 .121 - 123, مرجع سابق , ص ن ومحاسبة ال  ,حبد المدك  ,حجر (37)

(38)
 Kieso, D, Weygandt, & warfield, Previous Reference , 2012. P624. 
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 مقدمة:

مباحث, نبذة عن التطور التارٌخً لإلتفاقٌات  ثالثةستعرض هذا الفصل ومن خالل ا

التعاقدٌة فً مجال صناعة إنتاج النفط والغاز وذلك أبتداء من عقود االمتٌاز وانتهاءاً 

بعقود تقاسم اإلنتاج السائدة حالٌاً فً سورٌة وفً كثٌر من الدول حول العالم, ثم 

اإلنتاج, وفً المبحث  ستعرض وبتفصٌل مسهب مفهوم والخصائص الممٌزة لعقود تقاسما

عرض المٌزة الرئٌسٌة لعقود تقاسم اإلنتاج عن غٌرها من انماط العقود وهً تم الثالث 

كالٌف فً ظل ستعرض كٌفٌة وشروط عملٌة استرداد التاعملٌة استرداد التكالٌف فٌها, و

 عقود تقاسم اإلنتاج.

 

 في مجال إنتاج النفط والغاز: إلتفاقيات التعاقديةاالمبحث األول: 

إن معظممم شممركات االستكشمماف واإلنتمماج تقمموم باالستكشمماف واإلنتمماج فممً منمماط  

دولٌممة شاسممعة, وهممذا االنتشممار الواسمم  خلمم  حالممة تعممدد فممً نممماذج العالقممة القانونٌممة بممٌن 

شركات االستكشاف واإلنتاج وأصحاب الثروات الباطنٌة سواء أكانوا أشخاصاً أم شركات 

 حكومات.أو 

فالمناف  المنجمٌة فً الكثٌر من دول العالم مملوكة عموماً من قبل الدولة ولٌس من 

مواطنٌن أو شركات خاصة, على عكس الوض  فً الوالٌات المتحدة وكندا حٌث ٌح  

عد الدولة المضٌفة لألفراد والشركات الحكومٌة ملكٌة مناف  منجمٌة, وبشكل عام ت  

ساسٌة م  شركات االستكشاف واإلنتاج والتً تخض  لمفاوضات االتفاقٌات التعاقدٌة األ

 محدودة وعروض من قبل شركات االستكشاف واإلنتاج ومنافسٌها.

تقوم شركة االستكشاف واإلنتاج عادًة بإبرام اتفا  تعاقدي م  االطراف وبشكل عام 

الدولة صاحبة السٌادة على الثروات الباطنٌة وف  صٌغ العقود المتاحة حسب ظروف 

تنتشر صٌغة  عقود الخدمة  ,المضٌفة, ففً السعودٌة, المكسٌك, فنزوٌال وإٌران مثالً 

والمشاركة باإلنتاج, أما فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والمملكة المتحدة وروسٌا وكندا 
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تنتشر صٌغة عقود االمتٌاز واإلٌجار, وفً دول مثل إندونٌسٌا, نٌجٌرٌا, أذربٌجان, 

 (1) سورٌا ومصر تنتشر صٌغة عقود تقاسم اإلنتاج. كازاخستان,

 أوالً: عقود االمتياز:

األنظمة المالٌة التً بموجبها تضمن الحكومة تحوٌل  Concessionاالمتيازات وتمثل 

, فملكٌة النفط والغاز المكتشف تنتقل إلى الشركة الحقو  المنجمٌة لصاحب االمتٌاز

المتحدة فً بحر الشمال مثال عن نظام االمتٌاز.  . وٌقدم قطاع المملكةصاحبة االمتٌاز

فكل سنة تقرٌباً تفتح حكومة المملكة المتحدة باب عروض اقتراحات االستكشاف 

والتطوٌر للحصول على تراخٌص البترول على مساحات مختلفة من المناط  البحرٌة. 

ٌجدونها فً ومن ثم ترسً االمتٌازات للشركات م  إعطائهم ح  إنتاج أي مواد منجمٌة 

تلك المناط , وتحصل الحكومة على حصتها من اإلٌرادات من خالل األتاوات أو 

ضرائب الدخل أو ضرائب اإلنتاج, وضرائب القٌمة المضافة على تكالٌف محددة. 

ٌ سمح للشركات عادًة ببٌ  إنتاج النفط فً السو  المفتوح , ولكن الغاز المنتج ٌباع عادة و

حدة للغاز. فً أنظمة االمتٌاز تتحمل الشركة المستثمرة ولوحدها إلى شركة المملكة المت

جمٌ  المخاطر وكذلك تحصل لوحدها على جمٌ  األرباح من االحتٌاطٌات المكتشفة 

 (2) .والمنتجة فً الدولة المضٌفة, كما هو الحال فً الوالٌات المتحدة وكندا

متضمنة الوالٌات المتحدة, والمملكة أنظمة االمتٌاز تستخدم تقرٌباً فً نصف دول العالم 

المتحدة, وفرنسا, والنروج, روسٌا, استرالٌا, نٌوزلٌندا, جنوب أفرٌقٌا, كولومبٌا 

واالرجنتٌن. وتملك هذه الدول أنظمة ضرائب وأتاوات واسعة ومختلفة, هذا إلى جانب 

 (3) مٌزات أخرى من شأنها جذب االستثمارات.

متٌاز التً سادت فً الشر  االوسط قد تمٌزت بالعدٌد من ومن الجدٌر ذكره بأن عقود اال

 الخصائص:

                                                           
(1)
Radon, Jenik, the ABCs of Petroleum Contracts: License-Concession Agreements, Joint 

Ventures, and Production-Sharing Agreements, 2003 (P61-62). 

(2)
Brock, R. H., R. D. Jennings, and B. J. Feiten. 2000. Petroleum Accounting, Principles, 

Procedures, & Issues. 5th Edition. Professional Development Institute. Denton, Texas. USA 

(P611) 

(3)
Mazeel, Muhammed. 2010. Petroleum Fiscal Systems and Contracts, Diplomica Verlag, 

Hamburg, Germany. (P12). 
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منحت عقود امتٌاز البترول األولى الشركات األجنبٌة الح  المطل  فً البحث  -1

والتنقٌب للكشف عن البترول واستخراجه من مناط  اإلمتٌاز والح  فً نقله 

 وتصدٌره.

لغالب ما بٌن ستٌن عاماً إلى إن هذه العقود تم إبرامها لفترة طوٌلة المدى وفً ا -2

 خمسة وسبعٌن عاماً.

أن هذه العقود تشمل مساحة كبٌرة من الدولة بل أحٌاناً تشمل جمٌ  أجزاء الدولة  -3

 المنتجة لمصادر الطاقة.

منحت هذه العقود إمتٌازات للشركات التً تتولى استخراج الطاقة على العدٌد من  -4

ركٌة وكذلك اإلعفاء من الضرائب اإلمتٌازات منها إعفاءها من الرسوم الجم

 وغٌرها من اإلمتٌازات.

أنها لم تمنح الدول العوائد المالٌة الكافٌة, فً حٌن أنها منحت الشركات األجنبٌة  -5

ملٌون دوالر فً حٌن أن الحكومة  216العدٌد من المزاٌا فقد حصلت إٌران على 

(4) ملٌون دوالر. 077البرٌطانٌة حصلت على 
 

األجنبً ولوحده كامل الرقابة على جدول وطرٌقة انتاج وتطوٌر امتلك المقاول  -6

 االحتٌاطٌات المكتشفة.

لم ٌكن هناك أٌة التزامات مطلوبة عند االنتاج. ولذلك فعند انخفاض االسعار  -0

كانت الشركة المقاولة تخفض انتاجها وذلك دون تحمل أٌة عقوبات أو غرامات. 

استثناء الحصول على دفعات اعتماداً فالحكومات المضٌفة لم تملك أٌة حقو  ب

 على االنتاج.

فعقود االمتٌاز انتشرت فً الشر  األوسط والمنطقة العربٌة م  بداٌة القرن الماضً 

امتٌاز لشخص ٌدعى ولٌم دارسً ٌغطً  1271عندما منحت الحكومة اإلٌرانٌة عام 

ش كلت شركة  1271معظم األراضً اإلٌرانٌة لمدة ستٌن عاماً وبعد اكتشاف النفط عام 

األنكلو إٌرانٌان التً انتقل إلٌها امتٌاز دارسً, أما فً المنطقة العربٌة فكان أول امتٌاز 

هو الذي منحته العرا  لشركة نفط العرا  )كارتل مكون من ستة شركات عالمٌة( والذي 

                                                           
, المؤتمر السنوي الحادي والعشرٌن الطاقة بٌن 2113محمد محمد السروي, عبد الكرٌم, النظام القانونً لعقود الطاقة,  (4)

 (.16. مملكة البحرٌن. )ص21/5/2113-21القانون واالقتصاد/
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عام,  05% من العرا ( لمدة 27,5ٌغطً كامل األراضً العراقٌة )ثم انحسر إلى 

وق  عقد بٌن المملكة العربٌة السعودٌة وشركة ستاندر  1233مشابه, فً عام  وبشكل

باوند من الذهب للمملكة  57,777أوٌل أوف كالٌفورنٌا, حٌث ٌقوم المقاول االجنبً بدف  

عاماً. واالمارات العربٌة فً  66لمدة  2كم 577,777وذلك مقابل امتٌاز ٌغطً مساحة 

مؤلف من خمسة شركات نفطٌة كبار, وقد منح االمتٌاز منحت امتٌاز التحاد  1232عام 

 (5) عاماً. 05على كامل مساحة البلد ولمدة 

وإثر التٌارات المعارضة لنظام عقود االمتٌاز ولشروطها المجحفة بح  الدول المضٌفة 

ازدادت المناداة بضرورة التخلص من هذه العقود واألخذ بمبدأ التأمٌم الكلً أو الجزئً 

وبٌل وشل فً مصر لشركات األجنبٌة, فأعلنت مصر تأمٌم مصالح شركتً ملمصالح ا

من قبل شركة نجٌب  1256, وانتزعت سورٌة حقل كراتشوك المكتشف عام 1256عام 

, وفً العرا  133من خالل المرسوم رقم  1264منهل, وتم تأمٌم الصناعة النفطٌة عام 

الج )التأمٌم الكلً( جوبه بالرفض من . لكن هذا الع1202تم تأمٌم شركة نفط العرا  عام 

إثر  1251وإٌران عام  1231قبل التٌارات المعتدلة بعد فشل تجربة المكسٌك عام 

استبعاد النفط المؤمم من التداول فً أسوا  النفط التً تسٌطر علٌها الشركات الكبرى 

اإلدارٌة للنفط آنذاك باإلضافة إلى أن التأمٌم الكلً ٌتطلب توفر الخبرات الفنٌة و

والتحوٌلٌة المحلٌة فً مجال صناعة إنتاج وتسوٌ  النفط, لذلك برزت فكرة التأمٌم 

 (6) .المشاركةالجزئً تحت شعار 

 ثانياً: نظام عقود المشاركة:

كتطوٌر لعقود  The Joint Venture Agreementsجاءت نظام عقود المشاركة  

ٌ منح االمتٌاز لطرفٌن أحداهما أجنبً واآلخر محلً  االمتٌاز لمصلحة البالد المنتجة بحٌث  

سواء أكان هذا الطرف المحلً حكومة أم إدارة حكومٌة أو شركة خاصة أو عامة, 

وكانت مصر أول دولة فً الشر  األوسط توق  عقد مشاركة م  الشركة الدولٌة 

فرع من الشركة اإلٌطالٌة إٌنً من خالل شركتٌن مصرٌتٌن األولى المصرٌة للنفط وهً 

                                                           
(5)
Bindemann, Kirsten. Production Sharing Agreements: An Economic Analysis. 1999, Oxford 

Institute for Energy Studies. (P9-10). 

 . 363 - 366, مرجع سابق , ص محاسبة البترول  ,حسٌن وآخرون  ,القاضً (6)
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وتمكنت مجموعة إٌنً من عمل عقود مشابهة فً قطاع عام والثانٌة قطاع خاص, 

, 1263. وتم استخدام هذا النوع من العقود فً مصر فً عام 1251المغرب فً عام 

ه العقود فً الكوٌت . أٌضاً ظهرت هذ1262, وفً لٌبٌا عام 1260وفً السعودٌة عام 

ود المشاركة دخلت الدول المنتجة للبترول كشرٌك وبموجب عق (3)وأبوظبً وقطر.

لشــركات النفط األجنبٌة فً االمتٌازات الممنوحة فً أراضٌها. وقد تمت المشاركة عن 

طرٌ  االتفا  بٌن الشركات األجنبٌة والدول المنتجة فً بعض الحاالت, أو عن طرٌ  

حاالت أخرى. وقد أنشأت الدول المنتجة مؤسسات عامة للنفط لتكون األداة التأمٌم فً 

التً تسٌطر عن طرٌقها على صناعة النفط وتشارك الشركات األجنبٌة فً عقود 

 4المشاركة. ومثال هذه المؤسسات هو المؤسسة الوطنٌة للنفط فً لٌبٌا, التً تنص المادة 

 من قانونها على أن:

شاركة فً دعم االقتصاد القومً عن طرٌ  تنمٌة الثروة البترولٌة " تقوم المؤسسة بالم

وادارتها واستثمارها فً مراحلها المختلفة وانشاء صناعات بترولٌة وتوزٌ  المنتجات 

البترولٌة المحلٌة والمستوردة. وٌجوز للمؤسسة ان تشترك م  الهٌئات والمؤسسات التً 

اونها على تحقٌ  اغراضها فً لٌبٌا أو فً تزاول اعماالً شبٌهة باعمالها او التً تع

 الخارج".

وبالرغم من ان تفاصٌل عقود المشاركة قد تختلف من عقد آلخر ومن دولة ألخرى, اال 

 (8) انه ٌمكن تلخٌص الخصائص المالٌة العامة لعقود المشاركة فٌما ٌلً:

للشركة داخل تتمثل حصة الدولة فً ملكٌة نسبة معٌنة من االمتٌازات الممنوحة  -1

الدولة, وتتفاوت هذه النسبة من عقد آلخر, إال أن حصة الدولة تتجاوز فً الغالب 

 % وذلك لتمكٌن الدولة من السٌطرة على إدارة الشركة.57

وبالنسبة لالمتٌازات التً تكون ملكٌتها مشتركة بٌن عدد من الشركات, ٌكون 

 .مشاركةالنصٌب الدولة نسبة معٌنة من حصة كل شركة فً عقد 

                                                           
 .342مرجع سابق , ص  2118 ,نفطمحاسبة ال  ,عبد الملك  ,حجر (3)

 1991, قبوورص , للنشوور الجنووو  مؤسسووة , 2ط أصووول ا العلمٌووة وتطبٌق ووا, -أبووو يرٌوودخ, مختووار علووً, محاسووبة الوونفط(8)

 (.53-51,)ص
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توزع تكالٌف البحث عن النفط وانتاجه بٌن الدولة والشركات بنسبة حصة كل  -2

منها فً عقود المشاركة. وٌلتزم كل منها بتغطٌة نصٌبه من هذه التكالٌف. وقد 

 تنص بعض العقود على ترتٌبات اخرى لتوزٌ  تكالٌف البحث عن النفط.

ٌحصل كل شرٌك, بما فً ذلك الدولة, على نصٌبه من البترول الخام المنتج وذلك  -3

. وٌقوم كل شرٌك بتسوٌ  حصته من المشاركةبنسبة حصة كل منهم فً عقد 

 البترول الخام لحسابه.

تلتزم كل من الشركات االجنبٌة والمؤسسة الوطنٌة بدف  االتاوات وضرائب الدخل  -4

تاج, وتحسب االتاوات وضرائب الدخل على أساس المستحقة عن حصتها من االن

 االسعار المعلنة.

ٌمكن للشركات االجنبٌة ان تشتري من الدولة حصتها من البترول الخام المنتج,  -5

وتقوم الشركات بتسوٌ  هذا البترول لحسابها. وتقدر قٌمة البترول الذي تشترٌه 

تفا  علٌها من وقت آلخر الشركات فً هذه الحالة باسعار إعادة الشراء التً تم اال

  وفقاً لظروف السو .

وعلى الرغم من أن صٌغة عقود أو اتفاقٌات المشاركة كانت أكبر تلبٌة لمصالح الدول 

المنتجة مقارنة بعقود االمتٌاز إال أنها لم تحق  الرغبات المرجوة للدول المضٌفة برف  

المشاركة اإلٌجابٌة والفّعالة الخبرات والتقنٌات المحلٌة فنمط عقود المشاركة ال ٌؤمن 

للطرف المحلً فً إدارة الشركة المشتركة, كما إن حصة الطرف المحلً من اإلنتاج 

واألرباح لم تكن عادلة, أضف إلى ذلك أن الجانب المحلً كان ملتزم بالمشاركة بتموٌل 

لدول عملٌات الشركة المشتركة وبالمخاطر الناجمة عنها بنسب مختلفة, وبالتالً أخذت ا

المنتجة تبحث عن صٌغ عقدٌة جدٌدة تخفض من التزاماتها وترف  درجة مشاركتها بإدارة 

العملٌات واتخاذ القرارات وتتٌح مجاالت أفضل لتأهٌل الكوادر المحلٌة, وتوصلت إلى 

اعتماد صٌغ عقدٌة أخرى كصٌغة عقود الخدمة وصٌغة عقود تقاسم اإلنتاج تلبً بدرجات 

 (9) ن المطلوب بٌن مصالح األطراف المتعاقدة.أفضل نسبٌاً التواز

 

                                                           
 . 368 - 366, مرجع سابق , ص محاسبة البترول  ,حسٌن وآخرون  ,القاضً (9)
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 ثالثاً: عقود الخدمة:

فً  1241ظهر بالبداٌة عام  Service Contractsعقود الخدمة أو المقاولة فنمط 

صناعة النفط واستطاعت إقناع بعض  1231المكسٌك التً كانت قد أممت فً عام 

الشركات األمرٌكٌة بالعمل كمقاول لحسابها مقابل نسبة معٌنة من األرباح, وفً الشر  

وتاله عقد  1266األوسط كان أول عقد مقاولة بٌن شركة إٌراب الفرنسٌة وإٌران عام 

 .1261كة إٌراب والعرا  عام بٌن شر

وبموجب عقد الخدمة فإن الح  على البترول ٌبقى للدولة المضٌفة, وال تكسب الشركة أٌة 

منفعة مباشرة فً احتٌاطٌات البترول, فالشركة تكسب أرباحها من خالل دف  أجرة بمقابل 

والربح بعٌن خدماتها, وت حسب األجرة عموماً من خالل أخذ التكالٌف القابلة لالسترداد 

االعتبار, وت عّد الشركة عموماً بمثابة مقاول بالنسبة للدولة المضٌفة. وبموجب عقود 

الخدمة م  المخاطرة تتحمل الشركة مخاطر عملٌات االستكشاف, وٌتم استرداد األموال 

المنفقة على االستكشاف من اإلنتاج, وبموجب عقود الخدمة بدون مخاطرة تتحمل الدولة 

مٌ  مخاطر عملٌات االستكشاف والتطوٌر, وتنجز الشركة خدماتها بمقابل المضٌفة ج

أجرة كما فً مناط  الشر  األوسط حٌث توجد رؤوس أموال كبٌرة لكن هناك نقص فً 

الخبرات والتقنٌات, وعلى أٌة حال تختلف األجور المكتسبة كثٌراً حسب الدرجات 

 المتنوعة للنجاح.

عقود الخدمة م  المخاطرة قد تكون شبٌهة بالمحاسبة إن المحاسبة عن أجور وتكالٌف 

عن عقود تقاسم اإلنتاج. وال ٌبدو أن مقدم الخدمات فً عقد الخدمة بدون مخاطرة ٌشتغل 

 فً نشاطات إنتاج النفط والغاز.

إال أن قبول الشركات األجنبٌة المستثمرة لشروط عقود المقاولة ٌتطلب حصولها على 

قة كبٌر بأن منطقة العقد تحتوي على مكامن نفطٌة أو غازٌة معلومات تؤكد باحتمال د

تجارٌة مشجعة, وسبب تحفظ وحذر الشركات المستثمرة من إبرام عقود الخدمة هو أن 

العوائد المستقبلٌة المحتملة للشركة المستثمرة من خالل هذه العقود بعد االكتشافات 

تملة فً أحسن الظروف )االكتشافات التجارٌة هً أقل بكثٌر من العوائد المستقبلٌة المح

التجارٌة( ٌجب أن ٌتراف  م  توافر معلومات دقٌقة حول إمكانٌة وجود مكامن نفطٌة أو 

غازٌة تجارٌة فً منطقة العقد وإال فإن الشركات المستثمرة سوف ترفض هذه الصٌغة 
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وتفضل صٌغة عقود تقاسم اإلنتاج التً تحق  توازن أفضل بٌن مصالح األطراف 

لمتعاقدة, ومن الناحٌة الفنٌة واإلدارٌة ال تؤمن صٌغة عقود الخدمة مشاركة الطرف ا

المحلً باتخاذ القرارات واالستفادة من خبرات الشركات المستثمرة العاملة بشكل فّعال 

ألن الشركة المستثمرة كمقاول عام ٌتولى العملٌات اإلدارٌة منفرداً, ونتٌجة لذلك لم ٌكن 

 Production Sharingتجة كخٌار إال اعتماد صٌغة عقود تقاسم اإلنتاج أمام الدول المن

Contracts (PSCs) . (11)  

 رابعاً: عقود تقاسم اإلنتاج:

صبحت واحدة من أ, و1266نشأة صٌغة عقود تقاسم اإلنتاج بداٌة فً إندونٌسٌا فً عام 

انتشرت فً العالم العربً بدءاً قد و (11) الصٌغ األكثر انتشاراً بالعالم فً الوقت الراهن.

الكثٌر حٌث أبرمت  1935, وبدأت سورٌة باعتماد هذه الصٌغة منذ عام 1933من عام 

ة, أدت إلى تأسٌس شركات مشتركة اكتشافات تجارٌ عنوأسفرت عدد من ا من العقود 

شركة الفرات للنفط وشركة عودخ للنفط وشركة حٌان للنفط  من ا (12) ,شركات عاملة ()

 نفط وشركة دٌر اليور للنفط.وشركة إٌبال للنفط شركة الكوك  لل

وبظل صٌغة عقود تقاسم اإلنتاج ٌتم االتفاق بٌن الشركة األجنبٌة والشركة المحلٌة على 

االشتراك فً استغالل مناطق معٌنة على أن تتحمل الشركة األجنبٌة كافة التكالٌف فً 

الشركة األجنبٌة إلى اكتشافات نفطٌة أو مرحلة البحث واالستكشاف, فإذا ما توصلت 

غايٌة تجارٌة فً المنطقة ٌتم تطوٌرها وتنمٌت ا واستخراج النفط من ا ومقاسمة اإلنتاج, 

أما التكالٌف فٌتم استردادها من قٌمة اإلنتاج وفق جدول يمنً وضمن سقف نفط التكلفة, 

ايٌة تجارٌة تحملت التكالٌف أما إذا لم تتوصل الشركة األجنبٌة إلى اكتشافات نفطٌة أو غ

 (13) .منفردخ دون أي تعوٌضات

                                                           
 . 369-365, مرجع سابق , ص محاسبة البترول  ,حسٌن وآخرون  ,القاضً (11)

 .131مرجع سابق , ص  2118 ,نفطمحاسبة ال  ,عبد الملك  ,حجر (11)

 . 331, مرجع سابق , ص محاسبة البترول  ,حسٌن وآخرون  ,القاضً (12)

(13)
Brock, R. H., R. D. Jennings, and B. J. Feiten. 2000. Previous Reference (613-614). 
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عند  )عاملة أو تشغٌلٌة( وتنص غالبٌة عقود تقاسم اإلنتاج على تأسٌس شركة مشتركة 

اكتشاف النفط بكمٌات تجارٌة ٌكون كّل من الشركة األجنبٌة والشركة المحلٌة شرٌكاً فٌ ا 

لتنقٌ  والتنمٌة والتطوٌر واإلنتاج بالنٌابة على أن تمارس إدارخ الشركة المشتركة أعمال ا

 (14) عن الشركتٌن المحلٌة واألجنبٌة, كما فً عقود تقاسم اإلنتاج فً سورٌة ومصر.

 وأهم ما مٌي عقود تقاسم اإلنتاج عن غٌرها من العقود هو:

أن اإلنتاج ٌقسم كمٌاً ووفق نس  محددخ متفق علٌ ا فً عقد تقاسم اإلنتاج فٌما بٌن  -1

   المحلً والشركة األجنبٌة.الجان

أن أرباح المقاول األجنبً فً عقود تقاسم االنتاج معفاخ من الضرائ  وذلك طالما  -2

ٌُسلم نسبة محددخ من االنتاج للحكومة المحلٌة تحت مسمى حق الحكومة 

(Royalty.) 

أن المقاول )الشركة األجنبٌة( ولوحده ٌتحمل كافة التكالٌف المالٌة ومخاطر  -3

, فإذا لم ٌظ ر النفط القابل لالستثمار التجاري, تحملت واالستكشافالبحث 

 (15) .الشركة األجنبٌة وحدها الخسائر الناتجة عن ذلك

ملكٌة الموارد الطبٌعٌة تبقى للدولة المضٌفة, مع حق المقاول فً االستفادخ من   -4

 (16) جيء متفق علٌه فً العقد.

نسبة معٌنة من النفط المنتج تسمى تكالٌف المقاول قابلة لالسترداد عن طرٌق   -5

 (13) نفط التكلفة أو النفط الخام المخصص السترداد التكالٌف.

فً معظم صٌغ عقود تقاسم اإلنتاج ٌتم تقسٌم اإلنتاج بٌن الحكومة المضٌفة والشركة 

 األجنبٌة كما ٌلً :

                                                           
 . 331سابق , ص , مرجع محاسبة البترول  ,حسٌن وآخرون  ,القاضً (14)

 .64ص  1992 ,عدن, الٌمن, محاسبة النفط فً ظل العقود السائدخ  ,حسٌن  ,القاضً (15)

( لتطووٌر القطواا النفطوً فوً العوراق, مجلوة PSAصباح عبد العال, امجد, عقوود بدٌلوة التفاقٌوات المشواركة باإلنتواج )(16)

 (.11, )ص2118المجلد الخامس,  21العلوم االقتصادٌة, العدد 

(17)
Tordo, Silvana, Fiscal Systems for Hydrocarbons, Design Issues, World Bank working Paper 

No.123, Washington, USA, 2007, (P18). 
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حال )وذلك فً  أول نسبة اقتطاا تكون من اإلنتاج اإلجمالً وتخصص مباشرخ للحكومة

وتسمى حق الحكومة  عدم وجود نفط االساس الذي ٌخصص للمؤسسة العامة للنفط(

(Royalty بعد طرح حق الحكومة ٌخصص نسبة محددخ متفق علٌ ا من اإلنتاج ,)

(, أما الباقً من Cost Oilللمقاول األجنبً السترداد تكالٌفه وتسمى نفط استرداد التكلفة )

( وٌخصص جيء منه للمقاول األجنبً كربح له Profit Oilاإلنتاج وٌسمى نفط الربح )

  (18) مقابل تحمله للمخاطر والتكالٌف وجيء للجان  المحلً )الحكومة المضٌفة(.

من الشركات األجنبٌة العالمٌة قد استثمرت فً سورٌة فً عقود تقاسم لالنتاج عدد و

ال ولندٌة وأسست  Shell, شركة من ا مثالً  النفط والغاي صناعة إنتاج الرائدخ فً مجال

الفرنسٌة  TOTALشركة الفرات للنفط المشتركة مع المؤسسة العامة للنفط, شركة 

الصٌنٌة وأسست شركة  SINOPICوأسست شركة دٌراليور للنفط المشتركة, شركة 

الصٌنٌة وأسست شركة كوك  للنفط المشتركة,  CNPCعودخ للنفط المشتركة, شركة 

الكرواتٌة  INAة وأسست شركة إٌبال للنفط, وشركة الكندٌ PETRO-CANDAشركة 

 وأسست شركة حٌان للنفط.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(18)
Bindemann, Kirsten, Production sharing Agreements, an Economic analysis, Oxford Institute for 

Energy Studies 1999, (P1-2). 
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 المبحث الثاني: خصائص عقود تقاسم اإلنتاج في سورية:

 :ةمقدم

لزٌادة إٌضاح طبٌعة ومفهوم عقود تقاسم اإلنتاج بشكل عام والمطبقة فً سورٌة بشكل 

خاص, فقد أرتأى الباحث أن ٌبٌن أهم الممٌزات أو الخصائص لعقود تقاسم اإلنتاج 

المطبقة فً سورٌة وذلك اعتماداً على نصوص عقود تقاسم اإلنتاج الموقعة فً سورٌة 

 General Petroleumمؤسسة العامة للنفط بٌن الحكومة السورٌة ممثلة بال

Corporation (GPC) :والشركات األجنبٌة المقاولة المستثمرة فً سورٌة 

تقوم عقود تقاسم اإلنتاج على قٌام الحكومة السورٌة ممثلة بالمؤسسة العامة للنفط  -1

General Petroleum Corporation (GPC)" , اختصاراً لغاٌات  بعدٌطل  علٌها فٌما

كون عبارة عن شركة تقد )مقاول( شركة أجنبٌة باالتفا  م   "البحث بالجانب المحلً 

 .أو متعددة الجنسٌات, هادفة لالستثمار والربح أجنبٌة خاصة, حكومٌة

ح  االستكشاف والتنقٌب وإنتاج وتطوٌر الثروة المعدنٌة فً  المقاولوٌمنح هذا العقد 

 فٌة معٌنة محددة المساحة ولمدة محددة من الزمن.سورٌة فً مناط  جغرا

ؤسس الجانب ٌبعد أن ٌختار المقاول الدخول إلى مرحلة االستثمار التجاري وتنمٌة الحقل,  -2

فً  Operating Company (عاملة) مشتركة شركة المقاولم  ( GPCالمحلً )

أثناء مرحلة االستثمار . وٌناط بها تسٌٌر العملٌات الالزمة الجمهورٌة العربٌة السورٌة

تفا  من التجاري, وٌنتدب للعمل فً تلك الشركة موظفٌن مفرزٌن مناصفة أو حسب اإل

 الطرفٌن األجنبً والمحلً.

 )الشركة المشتركة أو شركة تقاسم اإلنتاج( الشركة العاملةحول طبٌعة  أكثر ٌضاحإلو

 سورٌة:السارٌة فً  أهم الخصائص التً تتمت  بها فً ظل العقود تم عرض

الشركة العاملة بأنها " أي شركة  2772/ لعام 15عرف المرسوم التشرٌعً رقم / -أ 

  (19)تعمل فً مجال النفط والغاز ومحدثة بموجب عقد خدمة مصد  بنص تشرٌعً".

تخض  الشركة العاملة للقوانٌن واألنظمة السارٌة فً "ج.ع.س." بالقدر الذي ال  -ب 

 م  نصوص عقد تأسٌس الشركة العاملة. تتعارض فٌه هذه القوانٌن

                                                           
 .GPCالقاضً بإحداث المؤسسة العامة للنفط  2119/ لعام 15المرسوم التشرٌعً رقم / (19)
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 الجانب المحلًتمارس الشركة العاملة أعمالها بموجب عقد تأسٌسها ولصالح  -ج 

(GPC.والمقاول األجنبً وبالنٌابة عنهما ) 

لنقد لتسٌٌر باٌتم تموٌل الشركة العاملة من المقاول األجنبً مباشرة وحسب الحاجة  -د 

 أعمالها.

العاملة بإعداد جدول إنتاج سنوي وبرنامج عمل م   فً نهاٌة كل عام تقوم الشركة -ه 

 النفقات المتوقعة للسنة التالٌة لتقدٌمها للجانب المحلً والمقاول إلبداء مالحظاتهما.

تقوم الشركة العاملة بتنفٌذ برنامج العمل وإدارة نشاطاتها بمستوى عال من الكفاءة  -و 

مٌاً المتبعة فً مجال النفط وبطرٌقة تتف  م  الممارسات السلٌمة المعترف بها عال

 والغاز.

ببيان عن والمقاول  الجانب المحلًتقوم الشركة العاملة, فً نهاٌة كل شهر بتزوٌد  -ز 

ٌوضح فٌه التكالٌف التً تكبدتها الشركة العاملة  (Activity Statementالنشاط )

أثناء الشهر المعنً. وتوض  قٌود الشركة العاملة والوثائ  الداعمة الالزمة تحت 

 والمقاول لتفتٌشها فً أي وقت. الجانب المحلًتصرف 

تمسك الشركة العاملة حساباً لجمٌ  التكالٌف والمصارٌف والنفقات بمقتضى أحكام  -ح 

لنظام المحاسبً المتف  علٌه وٌجب على الشركة العاملة أال تزاول أي العقد وحسب ا

عمل أو تقوم بأي نشاط ٌتجاوز تلك األعمال التً تزاولها لصالح المؤسسة العامة 

 والمقاول على خالف ذلك.ف  الجانب المحلً و/أو المقاول ونٌابة عنهما إال إذا وا

أٌة ملكٌة وال أٌة مصالح وال أٌة حقو  الشركة العاملة التملك أي ح  وال تنشأ  لها  -ط 

عقارٌة ال فً أي نفط أو غاز منتج وال فً أي من األصول أو المعدات أو الممتلكات 

األخرى التً تم الحصول علٌها أو استعملت ألغراض تتعل  بالعقد, وال ٌق  علٌها 

العقد كأصٌل أي التزام بتموٌل أو أداء أي واجب أو التزام ٌكون مفروضاً بمقتضى 

على أي من المؤسسة العامة أو المقاول. وال تحق  الشركة العاملة أي ربح من أي 

 مصدر كان. ولذلك فهً غٌر خاضعة لضرٌبة الدخل فً ج.ع.س.

فً الغالب تكون كافة التكالٌف والنفقات والمصروفات التً تتكبّدها الشركة العاملة  -ي 

 تكالٌف قابلة لالسترداد.
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وبالنٌابة عنهما  للنفط المؤسسة العامةولة تعمل لصالح المقاول طالما أن الشركة العام -ك 

ٌكون فإنه من المفهوم إن أي قرار تتخذه أو إجراء أو إبداء اقتراحا أو ما شابه إنما 

 *.معاً  للنفط المؤسسة العامةواتخذ من قبل المقاول حكماً قد 

 قسم إلى مرحلتٌن هما:تتقاسم اإلنتاج  ودإن مدة عق -3

: وتتراوح مدتها بٌن سنتٌن Exploration Periodأعمال المسح والتنقيب مرحلة  -أ 

واثنتً عشرة سنة حسب شروط العقد, وفً بعض العقود تقسم مرحلة المسح والتنقٌب 

أو التقٌٌم الفنً كما تسمى فً بعض العقود إلى مراحل فرعٌة قد تمتد كل مرحلة فترة 

 فاقه. من الزمن وٌكون لكل فترة مبلغ محدد ٌجب إن

ٌتم تنفٌذ المسح والتنقٌب "التقٌٌم الفنً" تحت إشراف لجنة إدارة مشتركة من الطرفٌن 

 المحلً واألجنبً.

فً هذه المرحلة إذا توصل المقاول إلى كمٌات تجارٌة من النفط والغاز ٌح  له اإلنتقال 

 إنتاجه.إلى مرحلة االستثمار التجاري واسترداد تكالٌفه القابلة لالسترداد من قٌمة 

أما فً حالة عدم التوصل إلى أي إنتاج تجاري ٌتحمل المقاول وحده جمٌ  تكالٌف 

المرحلة وتعتبر تكالٌف غٌر قابلة لالسترداد, وال ٌح  للمقاول األجنبً المطالبة 

باستردادها وٌنتهً العقد بٌن الطرفٌن وذلك بعد إعادة المنطقة إلى وضعها الطبٌعً قبل 

 .االستكشاف والتنقٌب

: Commercial Investment Periodاالستثمار التجاري للنفط والغاز مرحلة  -ب 

 وتتراوح مدتها بٌن عشرة وثالثٌن سنة, وفً عقد توتال م  سورٌة, فإن مرحلة أعمال

التنقٌب  المسح والتنقٌب تبلغ أرب  سنوات, وٌح  لتوتال أخذ فترتً تجدٌد ألعمال

ن فترة التنقٌب األولٌة اإلجمالٌة تبلغ تس  األولٌة مدة كل منها سنتان ونصف, أي إ

سنوات. أما مرحلة االستغالل فتبلغ عشرٌن سنة ٌمكن تمدٌدها لتصبح ثالثٌن سنة 

باختٌار شركة توتال, وذلك بدءاً من تارٌخ االكتشاف التجاري الخاص بمنطقة التنمٌة 

 المعٌنة.

الشركة العاملة, وبذلك تحل  ٌتم تنفٌذ مرحلة االستثمار التجاري "تنمٌة الحقل" من قبل

 محل لجنة اإلدارة المشتركة.
                                                           

 فً معظم عقود تقاسم اإلنتاج فً سورٌة* 
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( والمقاول األجنبً على أمور GPCفً هذه المرحلة ٌتف  الطرفان الجانب المحلً )

 عدة من بٌنها:

 مدة اإلنتاج التجاري وفترة التمدٌد المسموح بها. -أ 

 ٌتحمل المقاول وحده تكالٌف تموٌل عملٌات مرحلة اإلنتاج التجاري. -ب 

ٌح  للمقاول استرداد تكالٌفه القابلة لالسترداد من قٌمة اإلنتاج سواء التً تكبدها  -ج 

فً مرحلة المسح والتنقٌب أو فً مرحلة االستثمار التجاري ضمن حدود نسبة 

 نفط التكلفة المخصص السترداد التكالٌف. 

 م اإلنتاجنسب تقاسٌتف  الطرفان على نسب تقاسم اإلنتاج والتً تخض  لشروط العقد, أن  -4

 هً عموماً على الشكل التالً:فً سورٌة 

 نفط األساس Base Crude Production "BCP": 

وبتعرٌف لنفط األساس فإنها النسبة األولٌة التً تقتط  من اإلنتاج اإلجمالً القابمل 

وذلك من مبمدأ أن الجانمب المحلمً كمان  ,(GPCللبٌ  وٌخصص مباشرة للجانب المحلً )

دون مساعدة الطرف األجنبً إنتاج هذه الكمٌة, ولكنه فضل التعاقد مم   ولوحده إمكانهفً 

اإلنتمممماج اإلضممممافً  أو كممممما ٌسمممممىالطممممرف األجنبممممً وذلممممك إلسممممتخراج كمٌممممات أكبممممر 

(incremental production .) 

قتطاع من اإلنتاج اإلجمالً تكون تحت مسمى نفط األساس الذي ٌخصص اإن أول نسبة 

% حسب شروط العقد, وتختلف النسبة 17 -% 5تترواح بٌن مباشرة للجانب المحلً,  

 .ختالف كمٌة اإلنتاجاب

هً موجودة فقط فً بعض العقود فً سورٌة  األساس ومن الجدٌر ذكره أن نسبة نفط

وخاصة العقود م  الشركات التً استثمرت فً حقول كانت موجودة ومستكشفة سابقاً من 

 .SPCقبل الشركة السورٌة للنفط 

  الحكومةحق Royalty: 

نفممط األسمماس ٌسمممى اإلنتمماج اإلضممافً القابممل  د طممرحإن الفممائض مممن اإلنتمماج بعمم

, ٌقتط  من هذا اإلنتاج اإلضافً نسبة تخصمص للدولمة Sharable Production للتقاسم

 % فً سورٌة.12.5المضٌفة وهً فً الغالب 
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 نفط التكلفة Cost Oil: 

من اإلنتاج اإلضمافً القابمل  ح  الحكومة طرح إن الباقً من اإلنتاج اإلضافً بعد

%, ٌخصص نسبة معٌنة منه السترداد تكمالٌف المقماول القابلمة 10.5ما نسبته  للتقاسم هو

لالسترداد التً تكبدها سواء فً مرحلة المسح والتنقٌب أو فً مرحلة االستثمار التجاري, 

 %.07 -% 47وهذه النسبة تختلف من عقد ألخر وقد تتراوح بٌن 

 فط الربحن Profit Oil: 

قتطاع نسبة نفط التكلفة ٌخصص نسبة من قٌمة النفط اإلضافً كربح للمقاول بعد ا

ممن عقمد  النسمبة األجنبً نتٌجة اسمتثماره فمً تطموٌر الثمروة المعدنٌمة فمً سمورٌة, تختلمف

 %.47 -% 17ألخر وقد تترواح بٌن 

 نب المحلً فإما أن ٌخصص الباقً بعد نسبة نفط الربح ٌتف  علٌه بٌن المقاول والجا

 للجانب المحلً أو ٌتم توزٌعه بنسب معٌنة ٌتف  علٌها بٌن الطرفٌن.

 الشكل البٌانً التالً: تم عرض بشكل أبسط أعاله المذكورة وإلٌضاح النسب

 توزٌ  انتاج النفط بٌن الجانب المحلً والمقاول االجنبً (:1رقم ) الشكل البٌانً

 
 

)Gross Production(اإلنتاج اإلجمالي

)Base Crude Prduction( نفط األساس

)Incremental Production( اإلنتاج اإلضافي القابل للتقاسم

)Royalty( اإلنتاج الصافيحك الحكومة

)Cost Oil( الصافينفط التكلفة

)Profit Oil( نفط الربح)البافي )يوزع حسب االتفاق
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ٌتف  الطرفان على شروط قبول أو رفض تكالٌف المقاول أو الشركة العاملة من قبل  -5

, حٌث فً حال استٌفاء شروط القبول تعتبر تكلفة قابلة لالسترداد, أو الجانب المحلً

 قد ترفض التكلفة ألحد االسباب التالٌة:فالعكس وبالتالً تعتبر تكلفة غٌر قابلة لالسترداد, 

 ة غٌر صحٌحة, أوإن التكلفة المسجل - أ

أن تكلفة السل  والخدمات الموّردة ال تتماشى م  أسعار السو  العالمٌة لسل  أو  - ب

 خدمات مماثلة من حٌث الجودة. أو

 أن حالة المواد التً وردها المقاول ال تتناسب م  أسعارها, أو - ت

           أن التكلفة التً أنفقت لٌست الزمة بصفة معقولة للعملٌات واألنشطة األخرى       - ث

 المتعلقة بها.

أن الفواتٌر المصدرة إلى المقاول والمستندات الثبوتٌة غٌر كاملة, أو غٌر  - ج

متوفرة, أو أنها لٌست أصلٌة فٌما ٌتعل  بالفواتٌر المقدمة من قبل المقاولٌن 

 الثانوٌٌن.

 ٌتف  الطرفان على كٌفٌة استرداد تكالٌف المقاول ونسبة استرداد كل صنف من تصنٌفات -6

ٌذكر أن هذه الٌف تصنف للتصنٌفات التالٌة. "التكالٌف, والتً لغاٌات استرداد التك

 ":التصنٌفات قد تختلف من عقد ألخر

 :Operating Expendituresنفقات التشغيل  -أ 

ٌتم استردادها غالباً بالكامل ابتداًء من الربم  التقموٌمً المذي ٌلمً تنفٌمذ األعممال. 

والمصممارٌف المباشممرة وغٌممر المباشممرة وهممً تكممالٌف  وتعنممً جمٌمم  التكممالٌف والنفقممات

ونفقممات ال تسممتهلك عممادة ومنهمما علممى سممبٌل المثممال ال الحصممر, تكممالٌف تشممغٌل وعمممرة 

وصممٌانة وخدمممة ونظافممة اآلبممار وجمٌمم  أنممواع التسممهٌالت والمعممدات الالزمممة للتنمٌممة أو 

مممماء والتشمممحٌم اإلنتممماج واإلصمممالحات, اإلصمممالحات بالتعاقمممد واإلممممدادات والوقمممود وال

واإلشراف والتأمٌن, وتصرٌف الماء ونفقات المعالجة وأجور المعالجة وإٌجار المعدات 

والسٌارات ومنم  التككمل وصمٌانة الطمر  فمً المنطقمة وخارجهما وممواد الحقمن الخاصمة 

باإلنتاج العادي والمدّعم وخدمات المنطقة, والنفقات اإلدارٌة العامة والنقل واالتصاالت 

ورواتب وأجور ومزاٌا العاملٌن الدائمٌن والعمالة المؤقتة فً الحقمل والمركمز  والمراف 
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الرئٌسً وتكالٌف السفر واإلقامة وجمٌ  التكالٌف والنفقات والمصارٌف التً أنفقت فٌما 

 ٌتعل  بإنتاج نفط األساس تكون من نفقات التشغٌل.

 :Intangible Costs لموسةالتكاليف غير الم -ب 

غالباً بالكامل ابتداًء من الربم  التقموٌمً المذي ٌلمً تنفٌمذ األعممال. ٌتم استردادها 

وتعنً جمٌ  التكمالٌف والنفقمات والمصمارٌف المتوجبمة خمالل عملٌمات التنمٌمة واإلنتماج 

وهممً تكممالٌف ونفقممات ومصممارٌف لٌسممت لهمما فممً حممد ذاتهمما قٌمممة اسممتردادٌة أو متبقٌممة, 

ر وإكمممال اآلبممار وأعمممال التنقٌممب, ومنهمما علممى سممبٌل المثممال ال الحصممر, تكممالٌف حفمم

واختبمممار التشمممكٌالت الجٌولوجٌمممة والتثبٌمممت باإلسممممنت ووضممم  السمممدادات اإلسممممنتٌة 

والقٌاسات البئرٌة وتغٌٌر وض  اآلبار والعمرات الكبٌرة للمعدات واألصول والمركبات 

ً وأعمممال هجممر اآلبممار واالسممتعادة وتكممالٌف الحفممر العمممودي والمائممل واألفقممً والجممانب

واسممتثارة الخممزان والمبممالغ المدفوعممة للمقمماولٌن مقابممل خممدمات أو لقمماء مممواد ومعممدات 

اسمممتهلكت أو فقمممدت والدراسمممات الجٌولوجٌمممة والخزانٌمممة والهندسمممٌة بأنواعهممما ومعالجمممة 

 البٌانات الساٌزمٌة.

 :Tangible Costs ملموسةالتكاليف ال -ج 

مصمروفات التشمغٌل  وتعنً جمٌ  تكالٌف ومصروفات عملٌمات التنمٌمة باسمتثناء

سنوات  4ونفقات الحفر غٌر المنظورة, وٌتم استردادها غالباً خالل فترة قد تترواح بٌن 

إلى عشر سنوات حسب العقود. دون تمٌٌز اآلبار المنتجة عن اآلبمار الجافمة, وذلمك بعمد 

إعالن االكتشاف التجاري والشروع باإلنتاج ضمن سقف نفمط التكلفمة.ومنها علمى سمبٌل 

ل ال الحصر األنابٌب بأنواعها ورؤوس اآلبار وشجرات الممٌالد علمى فوهمة اآلبمار المثا

ومضممخات أسممفل البئممر ومضممخات السممطح خزانممات التخممزٌن وأجهممزة الفصممل وخطمموط 

األنابٌمممب ومضمممخات الترحٌمممل والضمممواغط والصمممممات ومحطمممات القٌممماس والمعمممدات 

 والمركبات واألثاث وأجهزة الحاسوب ومتمماتها.

فان على أن جمٌ  بٌانات التكالٌف المقدمة سواء من المقاول أو من الشركة ٌتف  الطر -0

العاملة للموافقة علٌها واعتبارها تكالٌف قابلة لالسترداد, سوف تدق  وبالتفصٌل من قبل 
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مدققٌن مهنٌٌن, منتدبٌن من الجانب المحلً للتأكد من مدى مطابقة تلك التكالٌف لشروط 

 عقد تقاسم اإلنتاج.  قبول التكلفة المذكورة فً

 

 Costالمبحث الثالث: عملية استرداد التكاليف في ظل عقود تقاسم اإلنتاج 

Recovery Process : 

تتمٌز عقود تقاسم االنتاج عمن غٌرهما ممن األنمماط األخمرى لإلتفاقٌمات التعاقدٌمة 

نتمماج فممً مجممال إنتمماج الممنفط والغمماز بعملٌممة اسممترداد التكممالٌف فٌهمما, فعنممد اكتشمماف اإل

جنبممً اسممترداد جمٌمم  تكالٌفممه سممواء التممً تكبممدها فممً مرحلممة التجمماري ٌحمم  للمقمماول األ

البحث واالستكشاف أو فً مرحلة التطوٌر واالنتاج, وذلك من خالل عوائد نسبة محددة 

 نتاج تخصص لغاٌات استرداد تكالٌف المقاول.من اإل

وما تتمٌز به من تقارٌر  وألهمٌة عملٌة استرداد التكالٌف فً عقود تقاسم االنتاج

ن لعملٌممة اسممترداد التكممالٌف أثممر فممً طبٌعممة السٌاسممات المحاسممبٌة خاصممة بهمما, هممذا وأل

المطبقة فً الشمركات المسمتثمرة فمً مجمال المنفط والغماز فمً عقمود تقاسمم لإلنتماج, فقمد 

أرتأى الباحث أن ٌسلط الضوء على كٌفٌة استرداد التكالٌف من قبمل الشمركات االجنبٌمة 

مقاولممة المسممتثمرة فممً سممورٌة وذلممك اعتممماداً علممى عقممود تقاسممم االنتمماج الموقعممة فممً ال

 سورٌة:

وبشممكل منفصممل أ معمماً  إن كممل مممن المقمماول )الشممركة األجنبٌممة( والشممركة العاملممة ٌعممدان .1

تضممممن النفقمممات ٌ" Activity Statementتقرٌمممراً أو بٌانممماً "ٌسممممى بٌمممان األنشمممطة 

ري مؤٌممداً بالمسممتندات والثبوتٌممات الالزمممة وٌرسممل والتكممالٌف التممً أنفقممت وبشممكل شممه

عتبارهمما اللتممدقٌ  والمصممادقة وقبممول التكممالٌف الموافقممة لشممروط العقممد وللجانممب المحلممً 

عتبارهما تكمالٌف غٌمر اتكالٌف قابلة لالسترداد ورفض التكالٌف المخالفة لشروط العقمد و

التكمالٌف عالقمة وذلمك  قابلة لالسترداد, وقمد ٌحمدث فمً بعمض الحماالت أن تعتبمر بعمض

بأنها تحتاج إلى النقاش األكثر حولها بٌن الطرفمان المحلمً واألجنبمً وبنماًء علمى نتٌجمة 

عتبارهما إممما تكمالٌف مقبولمة وقابلمة لإلسمترداد أو رفضممها االمفاوضمات والمحادثمات ٌمتم 

 عتبارها تكالٌف غٌر قابلة لإلسترداد.او
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ٌممان التكممالٌف "بٌممان األنشممطة" وتصممنف ٌتفمم  الطرفممان األجنبممً والمحلممً علممى شممكل ب .2

التكممالٌف فٌممه عممادًة إلممى التصممنٌفات الثالثممة نفقممات التشممغٌل, التكممالٌف غٌممر الملموسممة 

 والتكالٌف الملموسة.

عرض فٌما ٌلً نموذج تقرٌر وملخص بٌان األنشطة إلحدى الشركات األجنبٌة فً ٌو -

 :2713عن شهر نٌسان من عام  سورٌة

 تقرٌر بٌان األنشطة حول النفطٌة كتا  الشركة نموذج( : 2الشكل رقم )

 S LET DM FN 000361  Ref: S LET DM FN 000361الرقم: 

 Date: May 15th ,2013 1053أيار  55التاريخ: 

  

 To: General Petroleum Corporation إلى: المؤسسة العامة لمنفط

 Damascus- Syria سوريا -دمشق

 CC: Services Contracts Directorate الخدمةنسخة: مديرية عقود 

 Attn: Eng. X - Services Contracts Directorate مدير عقود الخدمة -اهتمام: المهندس س

  

الموضوع: تقرير النشاط المالي لشركة )س( المحدودة )حقل 
 س(

Subject: Financial Activity Statement of (X) 
Limited (X field) 

  

 ,Dear Sir طيبة, تحية

  

نرجو اإلطالع عمى تقرير النشاط المالي لشركة )س( 
 1053المحدودة )حقل س( وذلك عن شهر نيسان 

Please find the attached Financial Activity 
Report of (X) limited (X field) for the month of 
April 2013. 

  

  Your Sincerely وتفضموا بقبول فائق االحترام

General Manager 
X 
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  نشطةأل(: نموذج تقرٌر بٌان ا3الشكل رقم )

 
موضمحاً طبٌعمة أي تكلفمة مدرجمة فمً البٌمان وعند استالم الطرف المحلً بٌان األنشطة  .3

ومرفقة بجمٌ  الثبوتٌات الالزمة لتأكٌمد تحقم  التكلفمة وبالطرٌقمة التمً تتفم  مم  شمروط 

وممن خمالل لجنمة مؤلفمة ممن ذوي  الجانمب المحلمً قومٌ عقد التقاسم,قبول التكلفة حسب 

الخبرة المناسبة بتدقٌ  جمٌ  النفقات والتكالٌف المذكورة فً البٌان وذلمك باالسمتناد إلمى 

 فٌن.المتف  علٌها بٌن الطر ,شروط العقد والقوانٌن األخرى المتعلقة بذلك

ٌقموم , دققٌن المنتدبٌن من الجانب المحلًوعند انتهاء عملٌة التدقٌ  المفصلة من قبل الم .4

إلممى  ,(Confirmation Letter) مصممادقة كتمماب أو تقرٌممرالجانممب المحلممً بإرسممال 

لعاملمة أو ممن ٌحتوي حجم التكالٌف الواردة إلٌه ممن الشمركة ا المقاول والشركة العاملة,

العالقممة ممم  ذكممر , ومممن ثممم تفصممٌل بحجممم التكممالٌف المقبولممة والتكممالٌف الشممركة المقاولممة

 أسباب التعلٌ  والتكالٌف المرفوضة منها وأسباب الرفض.

بٌان األنشطة إلحدى  تدقٌ  نموذج تقرٌر المؤسسة العامة للنفط حول نتائج تم عرض وفٌما ٌلً  -

 الشركات األجنبٌة فً سورٌة:

 

Item Description Operating Expenses Intangible Costs Tangible Costs Land acquisitions Total

Reference 6.2.1 6.2.1 6.2.2 6.2.3

Surface Rights 1 0 0 0 0 0

Labor 2 4,457 0 0 0 4,457

Materials 3 0 0 0 0 0

Transportation 4 0 0 0 0 0

Services 5 0 0 0 0 0

Damage & Losses 6 0 0 0 0 0

Insurance and Claims 7 0 0 0 0 0

Indirect Expenses 8 105,176 0 0 0 105,176

Legal Expenses 9 0 0 0 0 0

Indirect Adminstrative Overhead and General 

Assistance Expenses
10 4,560 0 0 0 4,560

Taxes 11 0 0 0 0 0

Continuing Contractors Activities 12 0 0 0 0 0

Other Expenditures 13 0 0 0 0 0

Training Cost 14 0 0 0 0 0

Total 114,193 0 0 0 114,193

 (X) Limited

Statement Of Activities (X Field)

For Apr 2013

(In US Dollars) 
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 االنشطة(: نموذج كتا  المؤسسة العامة للنفط حول نتائج تدقٌق بٌانات 4الشكل رقم )

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة النفط والثروة المعدنية

 المؤسسة العامة لمنفط
 /ص.ع.و.ن183الرقم: 

 .4/8/1053التاريخ: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سري
 / )عقد س(1053الموضوع: نتائج تدقيق نفقات الربع األول لمعام /

 

 لمنفط ـــــــــــــــــــــــــ إلى شركة
/  D1-000352م المسممة لنا لبيان النشاط ألشهر الربع األول وآخرها الكتاب رقم /إشارة إلى كتبك

 .11/5/1053تاريخ  3/م636والمسجل لدينا برقم وارد  55/5/1053تاريخ 
وبعد إتمام دراسة وتدقيق جميع النفقات الواردة في بيانكم وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عميها 
والتي شممت المراجعة الشاممة لمسجالت المحاسبية واإلجراءات األخرى التي وجدناها مناسبة 

الشهر بهدف تمكيننا من إبداء الرأي حول مدى مطابقة بنود النفقات التي تضمنها بيان النشاط ل
المذكورة وفق النظام المحاسبي الوارد ضمن عقد الخدمة وحول كفاية الوثائق الثبوتية لتعزيز تمك 

 النفقات في السجالت. 
 (5)نبين لكم ما يمي:

 المبمغ المعمق $ المبمغ المعترض عميه $ المبمغ الموافق عميه$ قيمة المبمغ اإلجمالي $

288,356.32 75,650.80 90,742.06 121,963.46 
 

يرجى االطالع والعمل عمى سحب المبالغ المعترضة من أول بيان استرداد يمي تاريخ استالمكم 
 هذه الرسالة.

 سباب االعتراض لمنفقات.أنرفق لكم جدواًل توضيحيًا بالبنود و 
 المدير العام

                                                           
 مالحطة: المبالغ المذكورخ أعاله هً تقدٌرٌة ولٌست حقٌقٌة. (1)
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 للمبالغ الواردخ فً بٌانات االنشطة.نموذج الجداول التفصٌلٌة بنتائج تدقٌق المؤسسة العامة للنفط (: 5الشكل رقم )

 حقل س/ كانون الثاني -1053نفقات الربع األول لعام 
 المالحظات المعمق  المعترض عميه الموافق عميه المبمغ اإلجمالي البيان البند

 
 العمالة 2البند 

 

OPEX المتعاقدين لمدة ضرائب لممالية عن رواتب  0.00 0.00 3,336.62 3,336.62 ضرائب لممالية
 ستة أشهر

OPEX التأمينات االجتماعية عن شهر  0.00 0.00 623.32 623.32 تأمينات اجتماعية
22/22/2222 

 
 المصاريف غ المباشرة 8البند 

 

OPEX فحوص طبية لمفيزا لخبراء الشركة خالل عام  0.00 155.36 0.00 155.36 مصاريف خبراء
 معترض ال تعكس الربع. -2228

OPEX معترض ال -22/2222قرطاسية خالل شهر  0.00 105.88 0.00 105.88 مواد
 تعكس الربع.

OPEX 0.00 0.00 2,093.61 2,093.61 خدمات التدقيق 
أجور خدمات استشارية ضريبية من 

 22/2222ع عن شهر المحاسب القانوني 

OPEX 835.13 2,565.23 0.00 3,400.36 مصاريف خبراء 
مصاريف إقامة ومواصالت واتصاالت 

 عتعمق مصاريف السفر إلى  -لمخبراء

 
وبناًء على تلك المصادقة من الجانب المحلً فإنه تضاف التكالٌف المقبولة إلى جدول خاص  .5

( Total Recoverable Costsبٌمان التكمالٌف القابلمة لالسمترداد اإلجممالً )أو بٌان ٌسمى 

الجانمب المحلممً  قابلمة لالسمترداد والتمً سمب  ووافم  علٌهماالتكمالٌف ال ًالمذي ٌحتموي إجممال

وتصنف التكالٌف فً هذا البٌان إلى التصنٌفات السابقة الممذكورة نفقمات التشمغٌل والتكمالٌف 

غٌر الملموسة والتكالٌف الملموسة وذلك على أعتبار أن لكل صنف نسبة إطفماء أو اسمترداد 

 تختلف عن األخرى.

الب تستنفذ النفقات التشغٌلٌة خالل نفس الفترة وكذلك التكالٌف غٌر الملموسة حٌث فً الغ

, ولكن سنوات 17سنوات و  4أما التكالٌف الملموسة فقد تستنفذ خالل فترة قد تتراوح بٌن 
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ٌجدر اإلشارة بأن نسب استنفاذ أو إطفاء التكالٌف تخض  لشروط العقد وهً فً حالة 

 قد ألخر. العقود السورٌة تختلف من ع

 Totalنموذج تقرٌر وملخص بٌان التكالٌف القابلة لالسترداد اإلجمالً ) تم عرض فٌما ٌلًو -

Recoverable Costs:فً إحدى الشركات النفطٌة األجنبٌة فً سورٌة ) 

 كتا  المؤسسة العامة للنفط حول تقرٌر إجمالً التكالٌف القابلة لالسترداد (: نموذج6الشكل رقم )

 Ref: LTE-NF-MO-000514-D3 554الرقم: 

 Date: 22 July 2012 1051حزيران  11التاريخ: 

 To: General Petroleum Corporation إلى:المؤسسة العامة لمنفط

 Damascus Syria سوريا -دمشق 

 Att: Eng. x اهتمام: المهندس )س( المحترم

 GPC General Manager المدير العام لممؤسسة العامة لمنفط

 Gelolgist x الجيولوجي )س( المحترم

 Service Contracts Department مدير عقود الخدمة

  

 35الموضوع: بيانات استرداد التكاليف إلى نهاية 
 1051آذار 

Subject: Statement of recovery till 
end of 31 Mar 2012 

  

 .Dear Sir تحية طيبة,

التكاليف لتغطي الفترة نرفق لكم طيًا بيان استرداد 
منذ بداية نشاط الشركة إلى نهاية الربع األول 

تضمنت البيانات المرفقة المبالغ العائدة  1051
لبيانات نشاط كل من المقاول )س( والشركة العاممة 

 )ع(

Please find attached the statement 
of cost recovery covering the 
period since starting our operations 
till end of first quarter 2012. 
The attached schedules include the 
amounts related to both X and Y 

  

 .Yours Truly وتفضموا بقبول فائق االحترام
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 القابلة لالسترداد الشركة النفطٌة تكالٌف إجمالً (: نموذج تقرٌر3الشكل رقم )

 
(2) (X) Ltd. 

 

X Contract 

STATEMENT OF RECOVERY OF COST AND OF COST RECOVERY 

 

CALCULATION OF CUMULATIVE RECOVERABLE COSTS VS. CUMULATIVE COST OIL FOR THE QUARTER ENDING 

31 MARCH, 2012 

 

 U.S DOLLARS U.S. DOLLARS 

Annex "E" (Accounting Procedures)   

   

Art. 4.1.1  RECOVERABLE COST FROM PRIOR QUARTERS 75,751,322.54  

   

Art. 4.1.2  RECOVERABLE COST INCURRED DURING 
                   CURRENT QUARTER (SEE PAGE 2 and 6). 

10,265,796.51  

   

Art. 4.1.3 TOTAL RECOVERABLE COST FOR THIS QUARTER  86,017,119.05 

   

Art. 4.1.4 VALUE OF COST RECOVERY CRUDE OIL FOR THE QUARTER 
(SEE PAGE 4). 

0.00  

   

- OTHER ADJUSTMENTS 0.00  

   

Art. 4.1.5 AMOUNT OF COST RECOVERED FOR THIS QUARTER. 0.00 0.00 

   

Art. 4.1.6 AMOUNT C/F TO BE RECOVERED FROM ACCUMULATED 
EXESS DURING NEXT QUARTER 

 86,017,119.05 

   

Art. 4.1.7 AMOUNT OF VALUE OF COST RECOVERY CRUDE OIL IN 
EXCESS OF RECOVERABLE COST, IF ANY (IF III IS LESS THAN V). 

 0.00 

   

I. CUMULATIVE RECOVERABLE COST.  826,878,129.93 

   

II. CUMULATIVE RECOVERED COST (COST OIL).  715,661010.88 

   

III. CUMULATIVE COST RECOVERY CRUDE OIL IN EXCESS OF 
RECOVERABLE COST. 

 0.00 

 
 

                                                           
 جمٌع األرقام الوارده فً البٌان هً معّدلة وغٌر حقٌقٌة. (1)
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 خالل إحدى الفترات المالٌة القابلة لالسترداد المتحققة تقرٌرالتكالٌف (: نموذج 8الشكل رقم )

(2) X Contract 

 
CALCULATION OF COST OIL ENTITLEMENT 

 
FOR THE QUARTER ENDING 31 MARCH-2012 

 

 TOTAL 

DEVELOPMENT EXPENDITURES  
  

1. OPERATING EXPENSES 3,163,312.46 
  

2. INTANGIBLE DRILLING 2,304,057.17 
  

3. AMORTIZATION-CAPITAL (25%) 4,798,426.88 
  

SUBTOTAL 10,265,796.51 

 
 

للمقممماول األجنبمممً وفمممً كمممل فتمممرة ٌحمممدد حجمممم التكمممالٌف القابلمممة لالسمممترداد التمممً ٌحممم   .6

تمم بناًء على حجم التكالٌف القابلة لالسترداد والتصنٌفات, ولغاٌمات اإلٌضماح  ااسترداده

 طرح المثال التالً:

( ل.س, 150,000ذا كان حجم نفقات التشغٌل والتً حسب العقد تسترد بنفس الفترة )إف

غٌر الملموسة والتً هً أٌضاً تسترد بنفس الفترة بقٌمة وكان حجم التكالٌف 

فترضنا أن العقد ٌنص على ا(ل.س, وكان حجم التكالٌف الملموسة والتً إذا 200,000)

 (ل.س.3,000,000( سنوات بقٌمة )5استردادها على فترة) 

إذاً فً مثالنا هذا ٌح  للمقاول خالل هذه الفترة استرداد ما قٌمته 

(150,000+200,000+600,000=950,000.) 

إذاً هكذا ٌتم تحدٌد حجم التكالٌف القابلة لالسترداد خالل أي فترة, ولكن حجم التكالٌف 

التً ستسترد فعلٌاً خالل أي فترة هو محصور بقٌمة اإلنتاج خالل تلك الفترة وبالنسبة 

ٌتم  عبارة أخرى,المخصصة السترداد التكالٌف تحت مسمى نفط استرداد التكلفة. وب

استرداد القسط السنوي من النفقات السابقة عن طرٌ  نسبة معٌنة من النفط المنتج تسمى 

نفط التكلفة أو النفط الخام المخصص السترداد التكالٌف, ففً عقد توتال م  سورٌة تبلغ 

% سنوٌاً من كل النفط المنتج والمحتفظ به من المنطقة )ٌجدر 25نسبة نفط التكلفة 

                                                           
 الواردخ فً البٌان هً معّدلة وغٌر حقٌقٌة.جمٌع األرقام  (1)
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شارة بأنه ال ٌوجد نفط اساس فً عقد توتال(, وذلك بعد حسم األتاوة المستحقة اإل

% وتخصص هذه النسبة السترداد تكالٌف اإلنتاج بجانبٌها الرأسمالً 12.5للحكومة 

)االستهالك أو النفاذ( والجاري )تكالٌف اإلنتاج الجارٌة السنوٌة(, وٌخصص نفط التكلفة 

لذي ٌتولى غالباً اإلنفا  على التنقٌب والتطوٌر وأحٌاناً عادًة لصالح الشرٌك األجنبً ا

كامل تكالٌف اإلنتاج, أما إذا أسهم الشرٌك المحلً بدف  بعض التكالٌف فإنه ٌستردها 

فة المخصص لهذه الغاٌة وف  معدالت النفاذ واالستهالك المحددة فً لأٌضاً من نفط التك

اد القسط السنوي من النفقات الواجبة أو نص العقد, وإذا كان نفط التكلفة ال ٌكفً لسد

(ل.س, ٌتم تدوٌر 950,000القابلة االسترداد والتً حددناه فً مثالنا الساب  أعاله بقٌمة )

ما تبقى منها للعام التالً, أما إذا زاد نفط التكلفة عن هذه النفقات فٌتم معاملتها حسب 

بٌة من الشركة المحلٌة أو ٌدف  نصوص العقد, كأن ت عامل كمشترٌات نقدٌة للشركة األجن

الشرٌك األجنبً الفار  عٌناً للشركة المحلٌة, أو ٌتم اقتسام الفائض بنسبة معٌنة بٌن 

 الشرٌكٌن األجنبً والمحلً كما فً العقود المصرٌة والقطرٌة.

ٌتم اقتسام اإلنتاج الفائض عن نفط التكلفة بٌن الشركة المحلٌمة والشمركة األجنبٌمة بنسمب  .0

حسب طبٌعة اإلنتاج )غاز أو نفط(, وموقم  الحقمل )فمً البحمر أو البمر(, وعمم  تختلف 

المٌاه فً الحقول البحرٌة, ومستوٌات اإلنتاج, والشروط التفاوضٌة. ففً عقد توتال مم  

سورٌة تم ربط نسبة اقتسام فائض نفط التكلفة بحجم اإلنتاج السمنوي )برمٌمل/ٌوم( حٌمث 

% ممن فمائض نفمط التكلفمة لحجمم إنتماج ٌمومً ال 75 تتراوح حصة الشركة المحلٌة بمٌن

برمٌل  200,000% لحجم إنتاج ٌزٌد عن 87.5برمٌل, وٌصل إلى  25,000ٌزٌد عن 

 ٌومٌاً.

إن األسممعار فممً عقممود تقاسممم اإلنتمماج هممً أسممعار السممو  أو أنهمما أسممعار وضممعت وفقمماً  .1

 ألسعار السو  بحسب نصوص العقد.

 الشركة األجنبٌة والشركة المحلٌة.لى كل من إن النفط المنتج ٌؤول بشكل عٌنً إ .2

 مثالً( وتجدر اإلشارة إلى أن بعض عقود تقاسم اإلنتاج كما فً دول الخلٌج العربً )قطر

ال تنص على تأسٌس شركة مشتركة عند اكتشاف النفط بكمٌات تجارٌة من قبل الشركة 

األجنبٌة إنما ٌتم إنجاز أعمال التنمٌة والتطوٌر واإلنتاج من قبل الشركة األجنبٌة 

سمها, أو من قبل كل من الشركة األجنبٌة والشركة المحلٌة دون الحاجة لوجود شركة اوب
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تكالٌف من قبل الشركة األجنبٌة, وهذه الكشوف خاضعة مشتركة, وٌتم استرداد ال

لمراجعة إدارة الشركة المحلٌة التً تقرر الموافقة علٌها. كما أن النفط ٌتم اقتسامه عٌنٌاً 

 (21) بٌن الطرفٌن بناًء على نصوص العقد.

وتتألف إٌرادات الشركة المستثمرة )األجنبٌة( من نصٌب هذه الشركة فً األرباح 

ن نفط الربح( زائد نفط التكلفة المسترد الذي ٌمثل استهالك النفقات الرأسمالٌة )نصٌبها م

التً أنفقت فً الساب  على أعمال االستكشاف والتنقٌب وغٌرها. وٌنزل منها مصروفات 

هذه الشركة غٌر المستردة أي المصروفات التً ال ٌعترف بها الشرٌك المحلً بحسب 

نفاذ المرتبطة بعمر الحقول المكتشفة أو فترة نصوص العقد ومنها مصروفات االست

 االستثمار بحسب نصوص العقد.

وتسترد الضرائب المدفوعة على أرباح هذه الشركة من النفط المنتج أسوة بالنفقات 

األخرى القابلة لالسترداد, وترحب الشركة المستثمرة بدف  الضرٌبة ثم استردادها, حٌث 

  ستحقة على أعمالها فً موطنها األصلً.تقتط  هذ الضرٌبة من الضرٌبة الم

أما الشركة الوطنٌة فتدف  الضرٌبة عن حصتها من النفط المنتج بحسب األسعار المعلنة 

المتف  علٌها عقدٌاً بٌن الشرٌك األجنبً والشرٌك المحلً, وذلك  دالتبعد ترجٌحها بالمع

 بعد حسم اإلتاوة العٌنٌة المشار إلٌها فً عقد المشاركة.

حال وجود شركة مشتركة كما فً سورٌة ومصر فإن هذه الشركة تقوم بعملها وفً 

بالنٌابة عن الشرٌكٌن المحلً واألجنبً وتسجل محاسبتها والنفقات المختلفة للتطوٌر 

واإلنتاج والتنقٌب أحٌاناً فً حسابات متراكمة فً جانبها المدٌنة, أما الجانب الدائن فهو 

 رٌك األجنبً.تحوٌل مقدم فً األغلب من الش

أما استرداد التكالٌف فٌتم فً جمٌ  األحوال فً حسابات الشركة المستثمرة, أما تموٌل 

الشركة المشتركة فٌصنف بحسب طبٌعته وٌستنفذ بحسب المبادئ المحاسبٌة الخاصة 

 بإنتاج النفط والغاز.

أن تؤول , فمن الطبٌعً الجانب المحلًونظراً ألن الشرٌك األجنبً ٌسترد النفقات من 

 (21) بعد انتهاء العقد. جانب المحلًإلى ال )العاملة( كافة أصول الشركة المشتركة

                                                           
 .335-334, مرجع سابق, ص محاسبة البترول  ,حسٌن وآخرون  ,القاضً (21)

 .335-334, مرجع سابق, ص محاسبة البترول  ,حسٌن وآخرون  ,القاضً (21)
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 مقدمة:

مكانٌة االعتماد على مؤشر لافً إتنالو  مدى تم لو  م  ذاا الصل  فً المبحث األ

تلك الشركات لوقابلٌة المقارنة بٌ   شركات إنتاج النصط لوالغاز فً سلورٌةاألرباح فً 

عرض مصاذٌم لوطرٌقة معالجة التكالٌف لوإطصاءذا, لو فً ظ  اختالف مصهلوم التكالٌف

 .األرباح لوتعارٌف دقة قٌاس

طبٌعة لومصهلوم اإلٌرادات فً ظ  عقلود تقاسم اإلنتاج  تم عرض انًفً المبحث الثلو

 لوكٌصٌة تحققها لومتى ٌتم االعتراف باإلٌرادات فً ظ  عقلود تقاسم اإلنتاج.

 تقاسم عقلود ظ  فً التكالٌف لوإطصاء معالجة طرق تنالو تم  ثالثلوفً المبحث ال 

 م  فرضته لوما اإلنتاج تقاسم لعقلود الخالة الطبٌعة على الضلوء تم تسلٌطلو اإلنتاج

 .التكالٌف لوإطصاء لمعالجة طرق م  فرضته ما لوعلٌه خالة محاسبٌة قضاٌا

ستعرض رؤٌة لوملوقف المعاٌٌر تم ام  ذاا الصل   رابعلوأخٌراً فً المبحث ال

 .الدلولٌة م  عقلود تقاسم االنتاحالمحاسبٌة 

 

: دقة قياس األرباح في شركات إنتاج النفط والغاز المستثمرة في ولالمبحث األ

 سورية:

 مقدمة:

م  خال  تدقٌق الباحث لحسابات عدد م  الشركات النصطٌةة األجنبٌةة المسةتثمري فةً 

المعالجةات  سلورٌة فً مجا  إنتاج النصط لوالغاز فةً عقةلود تقاسةم االنتةاج, الحةظ بة  

المحاسةةبٌة المطبقةةة فٌهةةا تختلةةف مةة  شةةركة ألخةةرى, لوالةةك بسةةب  اخةةتالف مصهةةلوم 

 .معالجة لوإطصاء التكالٌف لوطرٌقة

فةةبعض الشةةركات عالجةةت تكالٌصهةةا كةةامم مالٌةةة تسةةتحق االسةةترداد لوعلةةى الةةك كانةةت 

ترسم  جمٌع تكالٌصها لوتطصئها مة  خةال  عائةدات نصةط اسةترداد التكةالٌف المتحلةلة 

المؤسسة العامة للنصط, مستخدمة االساس النقدي المعّد  فً عملٌاتهةا المحاسةبٌة. م  

بٌنما شركات أخةرى عالجةت تكالٌصهةا ك سةتثمارات منتجةة تةدر علٌهةا االٌةرادات مة  

الطبٌعةة  انتاجها, لوبالتالً فقةد ربطةت إطصةاء تكالٌصهةا بلوحةدي اإلنتةاج, فالتكةالٌف اات

اءذةا بةنصس فتةري نشةلوئها, أمةا التكةالٌف اات الطبٌعةة إطص ٌةتم الجارٌة لواإلٌرادٌة كا 
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الرأسةةمالٌة فكانةةت ترسةةم  لومةة  ثةةم تطصةةن لوفةةق نسةةبة إنتةةاج تلةةك الصتةةري إلةةى إجمةةالً 

-Unit-Ofاالحتٌاطٌةةةات المبرذنةةةة, ألو كمةةةا تسةةةمى لوفةةةق طرٌقةةةة لوحةةةدي اإلنتةةةاج, 

Production.مستخدمة اساس االستحقاق فً عملٌاتها المحاسبٌة , 

الفات فً المعالجات المحاسبٌة المطبقةة كةا  مة  اللةعلوبة الحكةم علةى لونتٌجة االخت

نتٌجة أٌة شركة لومعرفة مدى دقة قٌاس الربح فٌها, لوما إاا كا  م  الممك  االعتماد 

علةةى مؤشةةر لةةافً الةةربح فةةً ذةةاح الشةةركات للحكةةم علةةى مةةدى نجاحهةةا لوتحقٌقهةةا 

 الربحا, أم أ  مؤشر لافً لألرباح لوبالتالً إمكانٌة استمرارذا لوتطلورذا لودٌملومته

فً ذاح الشركات ال ٌعتمد علٌه اطالقاً لوال ٌمك  االعتماد علٌه فً الحكم على نجةاح 

 ألو فش  الشركة, لوعلٌه ال ٌمك  المقارنة بٌ  شركة نصطٌة لوأخرى.

لولةةالك كةةا  مةة  االذمٌةةة بمكةةا  الدراسةةة المعمقةةة للمعالجةةات المحاسةةبٌة المطبقةةة فةةً 

جنبٌةة المسةتثمري فةً سةلورٌة لوتسةلٌط الضةلوء علةى لواقةع طةرق الشركات النصطٌةة األ

 معالجة لوإطصاء التكالٌف المطبقة لوأثرذا فً دقة قٌاس األرباح فٌها.

مجةا  لةناعة إنتةاج الةنصط لوالغةاز, لوقب  الدخلو  فً بٌا  طرق إطصاء التكةالٌف فةً 

ته كمؤشر ى الباحث م  األذمٌة بمكا , بداٌة بٌا  مصهلوم دقة قٌاس األرباح لوأذمٌأر

 مالً.

 :مفهوم دقة قياس األرباح 

إ  مةةة  شةةةرلوط تةةةلوفر الملوضةةةلوعٌة فةةةً القٌةةةاس المحاسةةةبً ذةةةلو تمثٌةةة  المعللومةةةات 

   (1) المحاسبٌة لحقائق الحٌاي االقتلادٌة.

جلوذر العمة  المحاسةبً لوركنةه  Accrual Accountingلوٌشك  أساس االستحقاق 

األساسً, لوتعدُّ األرباح المحاسبٌة المنتج الرئٌسً لتطبٌق ذاا األساس, كما تعةدُّ فةً 

                                                           
 .397، ص  0224، منشورات جامعة دمشق، نظرٌة المحاسبة  ،حمدان، مأمونحسٌن و  ،القاضً (1)
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اللوقةةت نصسةةه أحةةد أبةةرز المقةةاٌٌس لوالمؤشةةرات المحاسةةبٌة التةةً ٌعتمةةد علٌهةةا مختلةةف 

  (2) .األطراف اات الللة بالمنش ي التخاا قرارتهم

خ  ألو األرباح ذلو البند الصردي األكثةر أذمٌةة فةً , ب   لافً الد(Levلٌف ) لوٌرى

القلوائم المالٌة فهلو مؤشر على القٌمة المضافة للشركة, لوذلو اإلشاري التً تسةاعد فةً 

تلوجٌةةه تخلةةٌم المةةلوارد فةةً األسةةلواق الرأسةةمالٌة, لوفةةً اللواقةةع إ  القٌمةةة النظرٌةةة 

  الزٌةادي فةً ذةةاح ألسةهم الشةركة ذةً القٌمةة الحالٌةة ألرباحهةا المسةتقبلٌة, لوعلٌةه فةا

األرباح تمث  انعكاسا لزٌادي قٌمة الشركة, بٌنما ٌد  التراجع فً األرباح على تراجع 

 (3) ذاح القٌمة.

لونظراً إلى أذمٌة البحث فً خلائم األرباح, تشٌر الدراسات المعالري إلى تزاٌد 

البحةةث علةةى المسةةتلوى الةةدلولً فةةً مةةدى مالءمةةة معللومةةات األربةةاح لوالخلةةائم 

االذتمةةام المتزاٌةةد بجةةلودي  (DeFond) دٌصلونةةد ٌةةة التةةً تحةةدد جلودتهةةا. لوأرجةةعالنلوع

األرباح إلى مجملوعة علوام  لوتّغٌرات فً بٌئة األعمةا  لوالبٌئةة التنظٌمٌةة لوالمهنٌةة, 

أبرزذا ظهلور العدٌد م  حاالت التالعة  بةالتقرٌر عة  األربةاح, لواالنتقةادات القلوٌةة 

خةةال  التسةةعٌنٌات مةة  القةةر   SECلٌةةة التةةً لوجهتهةةا لجنةةة بلورلةةة األلوراق الما

  (4) الماضً نتٌجة النتشار ممارسات إداري األرباح.

جلودي األرباح كما ٌ تً: "األرباح اات الجلودي الكبةرى ( Dechow) دجلو حددذاا لوقد 

تقدم معللومات أكثر حلو  األداء المالً للمنش ي لوتكلو  مالئمة فً اتخاا قرارات محةددي 

  (5)م  قب  المستخدمٌ ".

                                                           
ٌوسف، علً ، أثر استقاللٌة مجلس اإلدارة فً مالءمة معلومات األرباح المحاسبٌة لقررارات المسرتثمرٌن فرً األسرواق (0)

 .(0)ص ،0210 ،العدد الثانً -02المجلد  -)دراسة تطبٌقٌة(، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌةالمالٌة 

الشرٌف، إقبال عدنان و محمد أبو عجٌلة، عماد، "العالقة بٌن جودة األرباح والحاكمٌة المؤسسٌة" ورقة عمل: المؤتمر (3)

تداعٌات األزمة االقتصادٌة العالمٌة على منظمات األعمال، جامعة الزرقاء العلمً الدولً السابع لكلٌة إدارة األعمال: 

 .12-7ص، 0227 ،الخاصة، عّمان

ٌوسف، علً ، أثر استقاللٌة مجلس اإلدارة فً مالءمة معلومات األرباح المحاسبٌة لقرارات المستثمرٌن فرً األسرواق  (4)

 .0210(، 11)ص، مرجع سابقالمالٌة )دراسة تطبٌقٌة(، 

أبو عجٌلرة، عمراد محمرد، جرودة التردقٌق فرً األردن وأثرإرا فرً إدارة وجرودة األربراح، المجلرة العربٌرة حمدان، عالّم و (5)

 .0210 ،(5)ص ،أكتوبر -للمحاسبة
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ب نهةا مةدى اسةتمرارٌة تةدفق األربةاح  جلودي األرباح (Hermanns) ذٌرمنس عرفٌلو

الحالٌةةة فةةً الصتةةرات المسةةتقبلٌة, لوقةةدري األربةةاح الحالٌةةة علةةى عكةةس األداء الحةةالً 

  (6) لوالمستقبلً للشركة.

لوٌرى أخرلو  ب   جلودي األرباح ذً مدى تعبٌر األرباح التً تعلنها الشةركة بلةدق 

األربةةاح الحقٌقٌةةة للشةةركة, لوبالتةةالً تقةةدٌم لةةلوري حقٌقٌةةة عةة  لواقةةع لوعدالةةة عةة  

 (7) الشركة, لوقدرتها على االستمرار فً المستقب .

(, فة   مسةتخدمً القةلوائم المالٌةة SFAC) No. 1لوبحس  بٌةا  المبةادا المحاسةبٌة 

 ٌستصٌدلو  م  مبلغ لافً األرباح بطرق متعددي, تتضم 

( تقٌةةٌم 3( التنبةةؤ باألربةةاح المسةةتقبلٌة, ألو )2داري, )( تقٌةةٌم أداء اإل1مسةةاعدتهم فةةً )

 مخاطر االستثمار فً المنش ي.

كادٌمٌةةة حةةلو  كٌصٌةةة تحدٌةةد دبٌةةات المهنٌةةة لواألفةةً الحقٌقةةة لةةٌس ذنةةاك إجمةةا  فةةً األ

األربةةاح الدقٌقةةة اات الجةةلودي العالٌةةة, لوكثٌةةر مةة  البةةاحثٌ  أسةةتخدملو التعةةابٌر التالٌةةة 

 (8) األرباح المصلح عنها فً القلوائم المالٌة:لتحدٌد مدى سالمة لوجلودي 

 لوغٌر مغا  فٌها تكلو  اات جلودي أعلى. تحصظة: فكلما كانت األرباح مالتحصظ -1

األرباح االقتلادٌة: كلما كانت االرباح معبري ع  تغٌر األللو  نتٌجة االنشةطة  -2

 االقتلادٌة تكلو  اات جلودي أعلى.

جلودي عالٌةة إاا كةا  مة  المتلوقةع تكرارذةا الثبات: تعتبر االرباح أكثر دقة لواات  -3

 فً المستقب .

 االستقرار: تعتبر االرباح اات جلودي عالٌة إاا بقٌت مستقري خال  الزم . -4

                                                           
 ، مرجررع سررابق، "العالقررة بررٌن جررودة األربرراح والحاكمٌررة المؤسسررٌة" محمررد أبررو عجٌلررة، عمررادالشرررٌف، إقبررال عرردنان و(6)

 .0227 ،(7)ص

حمدان، عرالّم، العوامرل المرؤثرة فرً جرودة األربراح: دلٌرل مرن الشرركات الصرناعٌة األردنٌرة، مجلرة الجامعرة اإلسرالمٌة (9)

  .0210 ،(3)ص ، العدد األول،02للدراسات االقتصادٌة واإلدارٌة، المجلد 

(8)
 Melumad, N.D, Nissim, D, Line-Item Analysis of Earnings Quality, Foundations and Trends in 

Accounting, Vol. 3, Nos.2-3 (2009), (P91-92) 
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 قابلٌة التنبؤ: تعتبر االرباح اات جلودي عالٌة إاا كا  م  الممك  التنبؤ بها. -5

  حجةةةم االرتبةةاط بالتةةدفقات النقدٌةةة: فاالربةةاح تكةةةلو  اات جةةلودي عالٌةةة كلمةةا قةة -6

  المستحقات فٌها, لوكانت قرٌبة لحجم التدفقات النقدٌة.

الدقة فً قٌاس األرباح تهدف أساساً الى إبداء الرأي فً مدى عدالة لولةدق القةلوائم ف

المالٌة لوما ٌترت  على الك م  إضصاء الثقة لوالملداقٌة على البٌانات التً تتضمنها 

  (9) تلك القلوائم.

المحاسةبة الدلولٌةة خلةائم نلوعٌةة محةددي ٌجة  تلوفرذةا فةً لوقد حةدد مجلةس معةاٌٌر 

المعللومات المحاسبٌة حتى تكلو  مصٌدي لمتخاي القرارات, لوذةً المالءمةة, الملوثلوقٌةة, 

التمثٌةة  اللةةادق, الحٌةةاد, قابلٌةةة المقارنةةة, اإلكتمةةا , الحةةار, الجةةلوذر فةةلوق الشةةك  

حاسةةبٌة الدلولٌةةة لوالخلةةائم لوبالتةةالً فةةال  االلتةةزام بالمعةةاٌٌر الم(10) لوالقابلٌةةة للصهةةم.

النلوعٌة للمعللومات المحاسبٌة م  ش نه أ  ٌعطً أرباح محاسةبٌة دقٌقةة مصٌةدي لمتخةاي 

 القرار.

لوفً رأي الباحث فال  الدقة فً قٌاس األرباح تعنً أ  ٌعبر مؤشر األربةاح تمامةاً عة  

ت اللوضع االقتلادي للمنش ي, لوٌكةلو  الةك مة  خةال  مقابلةة ملوضةلوعٌة بةٌ  االٌةرادا

 الصعلٌة لوالملارٌف الصعلٌة للوحدي االنتاج خال  اي فتري مالٌة. 

 

 

  

                                                           
دراسرة تطبٌقٌرة"،  مجلرة كلٌرة  -" أثر جودة المراجعة الخارجٌة على عملٌات إدارة األربراح ،سمٌر كاملمحمد عٌسى،  (7)

 .0222ٌولٌو   ،(0)ص  ،(45( المجلد رقم )0جامعة االسكندرٌة، العدد رقم ) –التجارة للبحوث العلمٌة 

(10)
 International Financial Reporting Standards (IFRS), The Conceptual Framework for Financial 

Reporting, 2011. 
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 يرادات في ظل عقود تقاسم االنتاج:: سياسة االعتراف باإلثانيالمبحث ال

, إ  سٌاسة االعتراف باالٌرادات لم تختلف فً شركات إنتاج النصط لوالغاز فةً سةلورٌة

 لوطرٌقة إطصاءذا.لوإنما الاي اختلف ذلو سٌاسة معالجة التكالٌف 

 شك  مختلةرى الباحث لولخللولٌة عقلود تقاسم االنتاج م  االذمٌة أ  ٌشٌر لوبأرلو 

إلى سٌاسة االعتراف باالٌرادات فً شركات إنتةاج الةنصط لوالغةاز فةً سةلورٌة فةً ظة  

ٌةةرادات فةةً ظةة  عقةةلود تقاسةةم االنتةةاج تقسةةم إلةةى   اإلأعقةةلود تقاسةةم االنتةةاج, خالةةة لو

 نصط الربح. اتاسترداد التكلصة لوإلى إٌرادإٌرادات ألو عائدات نصط 

 بهما؟.   م  اإلٌرادات لوكٌف تعترف الشركاتفما طبٌعة ذاٌ  النلوعٌ

فً نهاٌة ك  شهر مالً ٌستلم القسةم المةالً فةً الشةركة مة  القسةم الصنةً لوالجٌلولةلوجً  .1

فةً تقرٌراً بعدد برامٌ  النصط اإلجمالٌة المنتجة خال  الشةهر التقةلوٌمً الصائةت, لوٌحةدد 

 ٌلومٌاً خال  الك الشهر لوٌطرح منهذاا التقرٌر الحجم اإلجمالً لعدد البرامٌ  المنتجة 

المةةاء لورلواسةة  قةةا  البئةةر فٌبقةةى الحجةةم اإلجمةةالً اللةةافً الٌةةلومً المبةةا  )المسةةلم 

 للمؤسسة العامة للنصط(.

الجانةة  لوبنةاًء علةةى حجةم اإلنتةةاج المسةلم لوالملوقةةع مةة  قبة  عةةدادي الطةرفٌ  المقةةالو  لو

 ٌحدد القسم المالً حجم البرامٌ  المباعة خال  الك الشهر التقلوٌمً.لمحلً ا

إحةةدى الشةةركات  نمةةلواج التقرٌةةر اإلنتةةاجً عةة  شةةهر شةةباط فةةً تةةم عةةرض لوفٌمةةا ٌلةةً

 .االجنبٌة المستثمري فً سلورٌة
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 (: نملواج التقرٌر اإلنتاجً فً الشركات النصطٌة2الجدلو  رقم )

(1) Monthly Production February 2013 
Day 

Gross Production 
BFPD 

Net Oil Sold 
BOPD 

API 
API 

Weight Ave 

1 820 847 27.67 23436.49 

2 755 857 27.78 23807.46 

3 946 850 27.90 23715.00 

4 1,434 875 27.58 24132.50 

5 1,750 851 26.18 22279.18 

6 1,944 938 26.07 24453.66 

7 1,160 879 26.25 23073.75 

8 1,055 855 26.16 22366.80 

9 974 857 21.56 18476.92 

10 855 848 23.43 19868.64 

11 767 855 23.23 19861.65 

12 552 857 25.37 21742.09 

13 1,150 857 30.68 26292.76 

14 908 854 30.21 25799.34 

15 1,183 847 30.77 26062.19 

16 1,242 848 30.58 25931.84 

17 1,298 847 29.85 25282.95 

18 1,806 851 29.30 24934.30 

19 2,009 880 30.58 26910.40 

20 2,252 919 28.39 26090.41 

21 1,851 956 28.01 26777.56 

22 1,677 1,327 27.94 37076.38 

23 1,544 1,226 27.95 34266.70 

24 920 971 27.67 26867.57 

25 1,011 972 25.72 24999.84 

26 793 974 29.66 28888.84 

27 1,028 978 30.21 29545.38 

28 925 975 30.21 29454.75 

Total monthly 34,609.0 25,651  27.77 

BCP 2,328 

  

Total Monthly Production 25,651 

Sharable Production 23,323 

Non-Sharable Production 2,328 
 

( مةة  قبةةة  الصنٌةةٌ  الةةةاي ٌخلةةم مباشةةةري BCPحجةةةم نصةةط األسةةةاس )لوبعةةد تحدٌةةد  .2

 (.GPCللمؤسسة العامة للنصط )
                                                           

 نموذج التقرٌر االنتاجً الشهري إلحدى الشركات االجنبٌة المستثمرة فً سورٌة. (1)
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لوناكر ب   تحدٌد حجم نصط األسةاس ٌعتمةد علةى حجةم اإلنتةاج لوعلةى معةادالت لونسة  

 متصق علٌها فً العقد.

بٌ  الجانبا  المؤسسة العامة  بحجم نصط األساس المتصق علٌه  بٌا تم عرض لوفٌما ٌلً

 للنصط لوالشركة األجنبٌة خال  عدد م  السنلوات:

 األجنبً لوالمقالو جدلو  نصط االساس المتصق علٌه بٌ  الجان  المحلً (: نملواج 6الجدلو  رقم )

(X) International Petroleum (Syria) Ltd. 
X Field 

Monthly Base Crude Production (BCP) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
            

January  32,013 30,452 28,966 27,554 26,210 24,932 23,716 22,559 21,469 20,412 

February  31,880 30,325 28,846 27,439 26,101 24,828 23,617 22,465 21,370 20,327 

March  31,747 30,199 28,726 27,325 25,992 24,725 23,519 22,372 21,281 20,243 

April  31,615 30,073 28,607 27,212 25,884 24,622 23,421 22,279 21,192 20,159 

May  31,484 29,948 28,488 27,098 25,777 24,520 23,324 22,186 21,104 20,075 

June  31,353 29,824 28,369 26,986 25,670 24,418 23,227 22,094 21,016 19,991 

July  31,223 29,700 28,251 26,873 25,563 24,316 23,130 22,002 20,929 19,908 

August  31,093 29,576 28,134 26,762 25,457 24,215 23,034 21,911 20,842 19,826 

September  30,963 29,453 28,017 26,650 25,351 24,114 22,938 21,820 20,755 19,743 

October  30,835 29,331 27,900 26,540 25,245 24,014 22,843 21,729 20,669 19,661 

November 32,281 30,706 29,209 27,784 26,429 25,140 23,914 22,748 21,638 20,583 19,579 

December 32,147 30,579 29,087 27,669 26,319 25,036 23,815 22,653 21,549 20,498 19,498 

            
Sub Total 64,427 375,490 357,178 339,758 323,188 307,426 292,432 278,170 264,604 251,699 239,423 

 
Approved for GPC          Name                  Signature               Date 
Approved for (X)             Name                  Signature               Date 
 

( خةال  الةك Incremental Productionٌحةدد القسةم المةالً حجةم الةنصط اإلضةافً ) .3

 الشهر لوالك بطرح حجم النصط األساس م  اإلنتاج اإلجمالً المبا .

( GPCلوبنةةاًء علةةى عقةةد تقاسةةم اإلنتةةاج الملوقةةع بةةٌ  الطةةرفٌ  المؤسسةةة العامةةة للةةنصط )

 .ٌحدد نس  اقتسام اإلنتاج اإلضافًة لوالشركة األجنبٌ
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بعد تحدٌد حجم لونس  اقتسام اإلنتاج فالنه م  المهم تقٌةٌم الةنصط الخةام المنةتج. فبحسة   -

العقد فال  قٌمة النصط الخام المنتج لوالمحتصظ به م  المنطقة ٌجة  أ  تعكةس دلومةاً قٌمةة 

 السلوق لمث  ذاا النصط الخام.

خةام المعنةى فالنةه ٌؤخةا بعةٌ  االعتبةار فٌمةا إاا لوألغراض تحدٌد قٌمةة السةلوق للةنصط ال

كانةةت نلوعٌةةة الةةنصط الخةةام المنةةتج لوالمحةةتصظ بةةه مةة  المنطقةةة بعةةد تنزٌةة  كمٌةةة المةةاء 

لورلواسةة  القةةا  المرافقةةة فةةً شةةهر تقةةلوٌمً مةةا مختلصةةة عةة  نلوعٌةةة مةةزٌج الةةنصط الخةةام 

ٌر عندئةا ( فةً مٌنةاء التلةدSPCالسلوري الثقٌ  الاي تبٌعه الشةركة السةلورٌة للةنصط )

 تحدد قٌمة ذاا النصط الخام المنتج لوالمحتصظ به م  المنطقة لوفقاً لما ٌلً:

تؤخا عٌنات م  النصط الخام المنتج لوالمحتصظ به م  المنطقةة بعةد تنزٌة  كمٌةة  -أ 

الماء لورلواس  القا  المرافقة لوعٌنةات مة  مةزٌج الةنصط الخةام السةلوري الثقٌة  

للنصط لوالمعّرف بــــــــــ "النصط الخةام المحتصظ به فً خزانات الشركة السلورٌة 

الملدر" بمٌناء التلدٌر م  قب  شركة مراقبة محاٌدي تلوافق علٌهةا المؤسسةة 

 العامة لوالمقالو  لوم  ثم ٌتم تحلٌ  ذاح العٌنات م  قبلها.

ترس  نتائج التحلٌ  المشار إلٌها أعالح إلةى شةركة محاٌةدي أخةرى مقبلولةة لةدى  -  

لوالةةك للوضةةع معادلةةة تسةةعٌر ٌةةتم بملوجبهةةا تحدٌةةد  كةة  مةة  المؤسسةةة لوالمقةةالو 

الصرق بٌ  قٌمة النصط الخام المنتج لوالمحتصظ به م  المنطقة لوقٌمة مزٌج الةنصط 

 الخام الملّدر.

تطبةةق معادلةةة التسةةعٌر المشةةار إلٌهةةا أعةةالح لتحدٌةةد قٌمةةة الةةنصط الخةةام المنةةتج  -ج 

 لة تسعٌر جدٌدي.لوالمحتصظ به م  المنطقة لمدي عامٌ  ألو إلى حٌ  إلدار معاد

لوبعد تحدٌد قٌمة الةنصط الخةام المنةتج, ٌقةلوم القسةم المةالً بالعةداد فةاتلوري بحجةم اإلنتةاج  -

 لوقٌمته لوما ٌستحق للمقالو  م  قٌمة النصط السترداد التكالٌف لوكربح على استثمارح.

لوإلٌضاح نمط لومحتلوى فاتلوري المبٌعات التةً ترسةلها الشةركة للمؤسسةة العامةة للةنصط  -

 حةدى الشةركات االجنبٌةةإل المبٌعةات فةلواتٌر ىحةدنمةلواج إلعةرض  ه تةمة فالنللملادق

 خال  أحد األشهر:
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 المبٌعات إلحدى الشركات النصطٌة اتلوريف(: نملواج 9رقم ) الشك 

 شركة ـــــــــــــــــــــــــ)سورية( المحدودة
                                   Ref: S MET FN 0989 M  Date: 15-May-13 

 ـــ Contract ratified by the legislative decree No العقد المصدق بالمرسوم التشريعي رقم ـــ

 Contract (X) عقد منطقة حقل ـــ

 To: Minister of Petroleum and Mineral Resources' Office إلى: هكتب السٍذ وسٌز النفط والثزوة الوعذنٍت

 Copy to: Eng.        President of Sytrol الوهنذس ــــــ الوحتزم رئٍس هكتب تسىٌك النفطنسخت إلى: 

 Copy to: Eng.    General Manager of GPC نسخت إلى الوهنذس ـــــــــ الوذٌز العام للوؤسست العاهت للنفط

 Please find our crude oil invoice for the mentioned field نمذم لكن الفاتىرة التالٍت بمٍوت النفط الخام للحمل الوذكىر

 01لحمل  )بزهٍل بذرجت حزارة  3102 -إنتاج شهز شباط

 فهزنهاٌت(

X field Production for February-2013 
(Barrel@ 60 Fahrenheit) 

 27.77 (API) Degree (APIدرجت الكثافت )

 Syrian Crude Oil Price (US$)/Barrel 95.2823 سعز النفط الخام السىري )دوالر أهزٌكً(/بزهٍل

 Price differential (Purvin and Gertz study) (0.824) فزق السعز )دراست شزكت بزٌفن آنذ غٍزتس(

 94.4583 Fair Market Price (PFM) (PFMسعز هنطمت العمذ )

 93.7083 Delivery Point Price (PDP) (PDPسعز نمطت التىرٌذ )

 Total Production (Barrel) 25,651 اإلنتاج الكلً )بزهٍل(

 Base Crude (Barrel) 2,328 نفط األساس )بزهٍل(

 Incremental (Barrel) 23,323 النفط اإلضافً )بزهٍل(

 Royalty (12.5%) (2,915) (%12.5التطاع حك الحكىهت )

 Sharable Production (Barrel) 20,408 النفط اإلضافً المابل للتىسٌع )بزهٍل(

 Cost Oil (Barrel) 14,286 نفط التكلفت )بزهٍل(

 Profit Oil (Barrel) 1,837 نفط الزبح )بزهٍل(
 Cost Oil (US Dollar) 1,338,717 نفط التكلفت )دوالر أهزٌكً(

 Profit Oil (US Dollar) 172,142 نفط الزبح )دوالر أهزٌكً(

 Grand Total (US Dollar) 1,510,859 اإلجوالً )دوالر أهزٌكً(

( قبل يومين سابقين لتاريخ ECBالرجاء تحويل المعادل باليورو مستخدمين سعر صرف )اليورو/دوالر( الصادر من المصرف المركزي األوروبي )
( وكما هو وارد في الموقع CET)االستحقاق وبحسب تسعيرة صرف الساعة الثانية والربع من بعد ظهر ذلك اليوم بالتوقيت المركزي األوروبي 

(WWW.ECB.int) 
 Please transfer to the following bank account إلى الحساب التالي: بيرجى تحويل المبمغ المطمو 

Bank Name:  
Address: General Manager 
Account Name:  

http://www.ecb.int/
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( لوبعةد الت كةد GPCاألجنبٌةة تقةلوم المؤسسةة العامةة للةنصط )لوبناًء على فاتلوري الشةركة  -

مةة  سةةالمة حجةةم اإلنتةةاج الكلةةً لونسةة  اقتسةةام اإلنتةةاج لوالت كةةد مةة  سةةالمة تقٌةةٌم الةةنصط 

المبا  ترس  كتا  ملادقة م  طرفها مبٌنةة الحلةة الحقٌقٌةة المسةتحقة للمقةالو  عة  

 إنتاج الك الشهر المعنً.

عةرض نمةلواج تةم ي ترسله المؤسسةة العامةة للةنصط لوإلٌضاح شك  كتا  الملادقة الا -

 الك الكتا  ع  أحد األشهر فً الشركة األجنبٌة:

 نصطٌة(: نملواج كتا  ملادقة المؤسسة العامة للنصط على فاتلوري مبٌعات الشركة ال10رقم ) شك ال

 Syrian Arab Republic الجمهورية العربية السورية
 Ministry Of Petroleum and Mineral Resources وزارة النفط والثروة المعدنية

 General Petroleum Corporation المؤسسة العامة لمنفط
 .No الرقم:

 :Date التاريخ:
 الموضوع:حصة شركة )س( من النفط المنتج 

 2112حقل )س( عن كانون الثاني /
 إلى شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتي تمثل حصتكم من النفط اإلضافي  21/2/2112/ تاريخ 156إلى فاتورتيكم عن شهر كانون الثاني رقم/إشارة 
 المخصص السترداد التكمفة والربح لحقل )س(.

 وبعد أن تمت دراسة الفاتورة وفق أسعار مكتب تسويق النفط تبين ما يمي:
 عقد )س(

 دوالر    366,655                  2112الثاني/ حصة المقاول من نفط استرداد التكمفة عن شهر كانون
 دوالر   123,451                          2112حصة المقاول من نفط الربح عن شهر كانون الثاني /

 دوالر  601,015  2102إجمالي المبمغ الواجب تحويمه إلى شركة س عن عقدــــ لشهر كانون الثاني/
 

( دوالر أمريكي فقط خمسمائة وعشرة أالف وثالثمائة وستة 511,316لمنفط ستقوم بتحويل مبمغ )نعممكم بأن الشركة السورية 
 دوالرات أمريكية ال غير باليورو ولحساب شركة س عن عقد ـــــــــــــــ.

 12/3/2112عممًا أن تاريخ االستحقاق هو 
 

 المدير العام
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المةةالً ٌةةتم االعتةةراف بةةاإلٌرادات بعةةد أكتمةةا  المعللومةةات السةةابق اكرذةةا فةةً القسةةم لو -

لوتسج  فً الدفاتر المالٌة للشركة األجنبٌةة, لوننةلوح ب نةه لتصةادي مشةكلة تة خٌر لولةلو  

تقرٌر اإلنتاج لوم  ثم حسا  لوإعداد الصةاتلوري لوإرسةالها عة  إنتةاج لومسةتحقات الشةهر 

اج لوبالتةالً الصائت, ٌقلوم القسم المالً لوبناًء على تقدٌرات قرٌبة جداً لللواقع لحجم اإلنتة

حلة الشركة م  اإلٌرادات فً الك الشهر لوم  ثةم لوبعةد حلةلو  القسةم المةالً علةى 

تقرٌر حجم اإلنتاج الصعلً لوعلى حجم نصط االساس المتلوقع لوسةعر الةنصط الخةام المبةا  

ٌقةةلوم القسةةم المةةالً باللغةةاء التقةةدٌرات السةةابقة لوتسةةجٌ  الحجةةم الصعلةةً لوالحقٌقةةً مةة  

 اإلٌرادات.

الشركة قٌمة ذاح اإلٌرادات كمستحقات فً مٌزانٌة الشركة فةً امةة المؤسسةة لوتسج   -

العامةةة للةةنصط لوحسةة  نلةةلوم العقةةد فالنةةه ٌنبغةةً علةةى المؤسسةةة سةةداد قٌمةةة فةةاتلوري 

 ٌلوم تلً تارٌخ استالم الصاتلوري. 21الشركة خال  فتري أقلاذا 

ود تقاسم : المعالجات المحاسبية للتكاليف وإطفاءها في ظل عقثالثالمبحث ال

 اإلنتاج:

نتٌجة لمةا تتمٌةز بةه عقةلود تقاسةم اإلنتةاج مة  ممٌةزات خالةة تختلةف عة  غٌرذةا مة  

العقلود فً مجا  لناعة إنتاج النصط لوالغاز, ظهر تضار  فً اآلراء حلو  المعالجات 

  (11) المحاسبٌة المالئمة.

فً محاسبة النصط لوالغاز أ  ُترسم  جمٌع تكالٌف  مهنٌٌ حٌث ٌرى فرٌق م  ال

الشركة المستثمري )بجانبٌها الرأسمالً لوالجاري( لوأ  تعالج كامة مدٌنة )كحسا  

 Costعمالء ألو قرض نقدي( تطصن )تخصض( م  خال  عائدات نصط استرداد التكلصة 

Oil Sales ات السابقة, المخللة للمقالو  السترداد تكالٌصه التً تكبدذا خال  الصتر

لوٌضٌف ذاا الصرٌق أنه فً حالة ما ٌتضح عدم إمكانٌة استرداد تلك التكالٌف فالنه ٌتم 

 (10) استبعادذا م  حسا  العمالء لواعتبارذا حسابات عمالء غٌر قابلة لالسترداد.

                                                           
 .154، مرجع سابق ، ص نفطمحاسبة ال  ،عبد الملك  ،حجر (11)

 (12)
PAGE, A. "Financial reporting in the oil and gas industry", 2nd Edition, PwC' publications, 2011, 

P67. 
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 لوٌستند ذاا الصرٌق فً رأٌه إلى الحقائق التالٌة:

اطٌات النصطٌة المكتشصة إنما إ  ملكٌة جمٌع األللو  لوالممتلكات لوكالك االحتٌ -1

 تعلود للحكلومة المضٌصة.

جمٌع تكالٌف الشركة المستثمري ذً قابلة لالسترداد م  خال  نسبة م  اإلنتاج  -2

 مخللة السترداد التكالٌف.

 لوإنما لالستهالك قابلة أللو  ب ي االعتراف المستثمري الشركة حق م  لٌس لولهاا

, لالسترداد قابلة( قرض ألو عمالء كحسا ) مدٌنة كامم لوتعتبر ترسم  تكالٌصها جمٌع

  (13) .التكلصة نصط عائدات خال  م ( تطصن) تخصض

 م  الرغم على ب نه, لوإطصاءذا التكالٌف معالجة فً الرؤٌة ذاح انتقدت أنه اال

 ال العقد بحس  القرض تسدٌد أ  إا, العلمٌة االللو  مع تنسجم ال أنها اال, بساطتها

, اإلٌرادٌة النصقات طرٌقة أ  ب , األسللو  بنصس الرأسمالٌة النصقات استهالك ٌعنً

 ذً, باالحتٌاطً االعتراف لوطرٌقة الناجحة المجهلودات طرٌقة, الكلٌة التكلصة طرٌقة

 (14) .السائدي الطرق

 الرأي ذاا ألحا  ٌضٌف المضٌصة للحكلومة لوعائدٌتها االللو  ملكٌة بخللوم أما

 الدلولٌة المحاسبٌة المعاٌٌر بحس  بها االعتراف فً شرطاً  لٌست االللو  ملكٌة ب  

 لوالممتلكات األللو ) األللو  على السٌطري تملك المستثمري الشركة أ  فطالما

 االستصادي فً بحقها لوتحتصظ اإلنتاج تقاسم عقد عمر طٌلة( المكتشصة لواالحتٌاطٌات

 شرلوط تحقق التً األللو  جمٌع إ  ثم, االللو  بتلك االعتراف حقها فم  منهم

 ٌج ( IFRS6, IAS38, IAS16) المحاسبٌة المعاٌٌر م  ك  لوفق االعتراف

 . المعاٌٌر تلك مع ٌتناس  لوبما بها االعتراف

 فً الحق لوتملك االقتلادٌة المخاطر غالبٌة تتحم  المستثمري الشركة أ  حٌث -1

 .األللو  تلك م  محتملة مستقبلٌة منافع على الحللو 

 لمعظم اإلنتاجً للعمر المتلوقعة المدي م  أطلو  ذً اإلنتاج تقاسم عقد فتري أ  -2

 .األللو 
                                                           

 .154، مرجع سابق ، ص نفطمحاسبة ال  ،عبد الملك  ،حجر (13)

 .66، مرجع سابق ، ص لنفط فً ظل العقود السائدةمحاسبة ا  ،حسٌن   ،القاضً (14)
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 أ  على كافٌاً  دلٌالً  تعطً الحالٌة االسعار لوفق المحتملة الطبٌعٌة الملوارد إ  -3

 سلوف الثابتة لواألللو  التطلوٌرٌة, لوالجٌلوفٌزٌائٌة الجٌلوللوجٌة التكالٌف جمٌع

 (15) .اإلنتاج تقاسم عقلود ظ  فً التكالٌف استرداد سٌاسة خال  م  تسترد

 األدبٌات فً لها مبرراً  تجد لالستهالك قابلة ك للو  التكالٌف تلك اعتبار إ  ثم -4

 م  تتضم , لواعدي لومناطق منتجة حقلو  م  عنه أسصرت لما نظراً , المحاسبٌة

 إطصاء الضرلوري م  لوعلٌه, التكالٌف تلك م  بكثٌر أكبر اقتلادٌة قٌماً , النصط

  (16) .المكتشصة االحتٌاطٌات م  المستخرج النصط نسبة بنصس التكالٌف تلك

 لوإ  طبٌعتها حس  ترسم  ألو ملرلوفاً  تعتبر المقالو  تكالٌف فال  الك على لوبناءً 

, اعتٌادي بشك  القٌمة إنخصاض لوإختبار لواالستهالك لالستنصاا تخضع فالنها رسملت

 العقد عمر لوخال  اإلنتاج لوحدي طرٌقة باستخدام تطصن ألو تستهلك األللو  جمٌع لوأ 

 عمرذا ٌق  التً لألللو  المعرلوفة المحاسبٌة الثابت القسط طرٌقة ألوباستخدام

 (19) .العقد عمر ع  اإلنتاجً

 لونصط التكالٌف استرداد نصط بجانبٌه للشركة المخلم النصط مبٌعات عائدات لوأ 

  (12) .اإلنتاج م  كالٌرادات تعالج أ  ٌج  الربح

  

                                                           
 (15)
PAGE, A. 2011, Previous Reference, P68. 

 .139-136، مرجع سابق ، ص لنفط فً ظل العقود السائدةمحاسبة ا  ،حسٌن   ،القاضً (16)

 (17)
PAGE, A. 2011, Previous Reference, P68. 

 (18)
PwC' publications, "Practical guide to IFRS – Revenue proposals impact for Oil & Gas sector", 

May 2011, P13. 
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 من عقود تقاسم اإلنتاج: الدولية : موقف المعايير المحاسبيةالمبحث الرابع

بعد استعراض القضاٌا المحاسبٌة التً فرضتها الطبٌعة الخالة لعقلود تقاسم اإلنتاج, 

ى أرادذا فً ظ  عقلود تقاسم اإلنتاج, لواآلراء المختلصة لمعالجة التكالٌف لواسترد

 المعاٌٌر المحاسبٌة الدلولٌة م  عقلود تقاسم اإلنتاج. الباحث م  األذمٌة تلوضٌح رؤٌة

فً حقٌقة األمر لم تظهر فً األدبٌات المحاسبٌة أٌة أدلة ألو إرشادات للتعام  مع عقلود 

المحاسبٌة  باداتقاسم اإلنتاج, حٌث اعتمدت معظم شركات إنتاج النصط لوالغاز على الم

  (17) .المقبلولة عملوماً لوالتً كانت قد طلورت سابقاً فً ظ  عقلود اإلٌجار لواالمتٌاز

المعاٌٌر  إال إ  رغم مرلور أكثر م  ربع قر  على ظهلور لٌغة عقلود تقاسم اإلنتاجف

م  لٌغ خالة بعقلود تقاسم قد خلت المحاسبٌة األمرٌكٌة لوالمعاٌٌر الدلولٌة المعالري 

اللادري ع  مجلس  GAAPاكتصت المبادا المحاسبٌة المقبلولة عملوماً لواإلنتاج, 

 SECلولجنة بلورلة األلوراق المالٌة  FASBاألمرٌكٌة  ةمعاٌٌر المحاسبة المالٌ

بمناقشة الرسملة م  خال  نظرٌتً التكالٌف اإلجمالٌة ألو المجهلودات الناجحة التً 

متمم ع  البٌانات المتعلقة فضلها مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة مع اإلفلاح ال

 (02) باالحتٌاطٌات المكتشصة فً القلوائم المالٌة.

معظم شركات المحاسبة الهامة فً العالم على ضرلوري المحاسبة ع  عقلود تؤكد لو

  (01) .المقبلولة عملوماً فً مجا  النصط لوالغاز باداتقاسم اإلنتاج بما ٌتلوافق مع الم

بتسجٌ  التكالٌف المدفلوعة فً عقلود  األمرٌكٌةالمحاسبٌة  عاٌٌرالمطالبت ذاا لوقد 

تقاسم اإلنتاج إما باستخدام طرٌقة التكلصة الكلٌة ألو طرٌقة المجهلودات الناجحة, 

                                                           
 (19)
Conaway, C. "Upstream Petroleum Operations", American Petroleum Institute, Tulsa, Penn 

Well, 2005, P19. 

 (02)
وقاص، بشٌر. "المشكالت المحاسبٌة فً الشركات المشتركة الناجمة عن عقود تقاسم اإلنتاج فً صناعة إنتاج النفط  

دراسة حالة شركات تقاسم اإلنتاج فً سورٌا". رسالة دكتوراه فً المحاسبة )غٌر منشورة(، جامعة دمشق،  –والغاز 

 (.19، )ص 0225

 (21)
Paterson, R; Wiegand, M. "Delivering International Financial Reporting Standards in the Oil and 

Gas and Utilities Industries", (Annual Report and Accounts, BG Group PLC), PwC's 

Publications, 2005, P17. 
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لوتسجٌ  عائدات نصط التكلصة المخللة السترداد التكالٌف كالٌرادات لولٌس كالسترداد 

 .(00) .للتكالٌف المرسملة, لوكالك عائدات نصط الربح ٌج  تسجٌلها كالٌرادات

على  1999فً عام  *(PricewaterhouseCoopers LLCفصً مسح لشركة )

الممارسات المحاسبٌة المتبعة فً شركات تقاسم اإلنتاج المستثمري فً اللوالٌات 

شركة )أي ما نسبته  15شركة م  أل   13تبٌ  ب    USAالمتحدي األمرٌكٌة 

م  خال  حلتها فً  %( كانت تطصن تكالٌف االستكشاف لوالتطلوٌر المرسملة87

المحاسبٌة  بادااإلنتاج المستقبلً م  االحتٌاطٌات المبرذنة )أي بما ٌتلوافق مع الم

المقبلولة عملوماً فً مجا  النصط لوالغاز(, لولم تطصن أي شركة ببساطة تكالٌصها 

 (03) .المرسملة م  خال  عائدات نصط استرداد التكلصة

                                                           
 (22)
Ernst & Young Publication. "US GAAP vs. IFRS the basics: oil and gas", USA, 2009, P19. 

إً واحدة من أربع شركات كبار على مسرتوى العرالم، تقروم بتقردٌم  PricewaterhouseCoopers LLC شركة*

 خدمات التأكٌد واالستشارات والضرائب.

 (23)
Brock, R. H., R. D. Jennings, and B. J. Feiten. 2000. Previous Reference. (P 619-620). 
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 مقدمة:

, (1)(Nللنفط ) نفٌما ٌلً مقارنة بٌن القواعد المحاسبٌة المستخدمة فً كل من شركتً إ

فً ظل عقود تقاسم االنتاج.  إطفاءها( للنفط, عند معالجة التكالٌف وCوشركة سً )

ولسهولة المقارنة بٌن القواعد المختلفة المستخدمة وأثرها على صافً الدخل وحجم 

( المقاولة المستثمرة N) نالتكالٌف المرسملة تم استخدام البٌانات المالٌة الفعلٌة لشركة إ

 فً سورٌة.

 ( للنفط:N) نشركة إ -أولا 

 ( للنفط:N) ننبذة عن شركة إ -1

)شركة حكومٌة( فً سورٌة فً  عالمٌة للنفطشركة  ( تمثل استثماراتNشركة إن )إن 

المإسسة مع  بعقد تقاسم انتاج 2008( دخلت فً عام Nشركة إن ) إن .نفطٌٌن نحقلٌ

 .نفطٌٌنحقلٌن العامة للنفط, وذلك لتنمٌة وتطوٌر إنتاج 

بالشراكة مع المإسسة العامة للنفط شركة مشتركة )عاملة(  نإهذا وقد اسست شركة 

 .الحقلٌن النفطٌٌنإلدارة العملٌات فً 

هً شركة مساهمة تتمتع بجنسٌة الجمهورٌة العربٌة السورٌة,  المشتركةشركة ال

وتخضع الشركة لجمٌع القوانٌن واألنظمة النافذة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

ي ال تتعارض فٌه هذه القوانٌن واألنظمة مع أحكام عقد تؤسٌس )ج.ع.س( إلى الحد الذ

 الشركة المصدق بمرسوم تشرٌعً.

هو أن تعمل لصالح المإسسة العامة للنفط وبالنٌابة عنها  الشركة المشتركةإن غرض 

وبالنٌابة عنها من جهة أخرى, فً تنفٌذ وتسٌٌر عملٌات  Nمن جهة, ولصالح شركة 

 لنفط.اتنمٌة حقلً 

متابعة أعمال ( N) نإد تؤسٌس الشركة المشتركة )العاملة(, أصبح دور شركة وبع

 الشركة المشتركة, االشراف على تنفٌذ أعمالها, التنسٌق بٌن إدارة الشركة المشتركة

الشركة )اإلدارة المركزٌة(, واألهم من هذا كله هو تموٌل عملٌات  Nوإدارة شركة 

                                                           
ألهمية وسرية البيانات المالية واحجام احتياطيات النفط والغاا  لرارتات تنتاال الانفط والغاا  راة ساوريةل راث  الباحا     (1)

والت اماً منه بسرية البيانات واألرقامل  قام بتغيير اسماء الررتتي  المأخوذتي  رة دراستهل واستخدم اسماء وهمياة ييار 

 أما البيانات المالية رتانت رعلية.حقيقيةل 



 الجانب العملي للدراسة لخامسالفصل ا

 
 

91 

موٌالت وكذلك من خالل ت ٌٌنلنفطا نحقلٌالج من خالل إٌراداتها من انتا المشتركة

 .اإلدارة المركزٌة

على الشكل  هًوالمإسسة العامة للنفط والحكومة  Nإن نسب تقاسم االنتاج بٌن شركة 

 التالً:

 :في الحقل األول -1

( من كل النفط الخام اإلضافً %12.5تمتلك الحكومة وتستحق حصة عٌنٌة بنسبة )

وذلك بعد طرح نسبة محددة متفق علٌها  (1)(Royaltyالمنتج وٌسمى حق الحكومة )

. وٌتم (2)(BCPوالمإسسة العامة للنفط تحت مسمى نفط االساس ) Nبٌن شركة 

 كما ٌلً: N( الباقٌة بٌن المإسسة العامة للنفط وشركة %87.5اقتسام نسبة )

( من قٌمة كل النفط الخام اإلضافً المنتج بعد حسم قٌمة حق %70ٌخصص نسبة )

السترداد تكالٌفها التً تكبدتها فً مرحلة االستكشاف والتطوٌر  Nالحكومة لشركة 

 Cost Recoveryواالنتاج, وٌسمى هذا الجزء من النفط بنفط خام استرداد التكلفة "

Crude Oil." 

هً من تقوم بالعملٌات  )المشتركة(ة طبعاً من الجدٌر ذكره, إن الشركة العامل

التشغٌلٌة فً عملٌتً التطوٌر واالنتاج, وكما ذكرنا سابقاً عند تؤسٌس الشركة العاملة 

, اال أنه وطالما أن لهاومموالً  الشركة العاملةفقط رقابٌاً على  Nدور شركة  أصبح

 N(, فإن شركة المشتركةهً الممول لجمٌع عملٌات الشركة العاملة ) Nشركة 

 مباشرًة أو للشركة العاملة. Nتسترد جمٌع التكالٌف سواء العابدة لشركة 

إن ما ٌتبقى من النفط الخام اإلضافً المنتج بعد أن ٌحسم منه حق الحكومة ونفط خام 

 Production Sharingاسترداد التكلفة ٌشار إلٌه بـــ:"نفط خام اقتسام اإلنتاج" )

Crude Oil أو "نفط ,)( "الربحProfit Oil:ًوٌتم اقتسامه على النحو اآلت ,) 

 ( للمإسسة العامة للنفط.%70سبعون بالمابة ) 

 ( لشركة %30وثالثون بالمابة )N. 
                                                           

(1)
% رااة مع اام  قااود تقاساام ا نتااال رااة سااورية( رااة العقااد تحساا  ماا  حجاام ا نتااال 12.5(: وهااة نساابة محااددت و)ابتااة  Royaltyحااا الحتومااة   

 ا جمالة تخصص للحتومة السورية.

(2)
% ما  ا نتاال ا جماالة بعاد طارح حاا الحتوماة( يخصاص 10 % تلا 5(: وهة حجم محدد م  ا نتال  يتراوح نسبته باي  BCPنفط االساس   

 للمؤسسة العامة للنفط.
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وإذا تجاوزت قٌمة نفط خام استرداد التكلفة مقدار جمٌع النفقات والمصارٌف القابلة 

ض نفط خام استرداد لالسترداد خالل اي فترة مالٌة, فإن هذه القٌمة تسمى "فاب

 (, وٌتم تقسٌمه كما ٌلً:Excess Cost Recovery Crude Oilالتكلفة" )

 ( للمإسسة العامة للنفط.%70سبعون بالمابة ) 

 ( لشركة %30وثالثون بالمابة )N. 

 :الحقل الثانيفي  -2

( من كل النفط الخام اإلضافً %12.5تمتلك الحكومة وتستحق حصة عٌنٌة بنسبة )

وذلك بعد طرح نسبة محددة متفق علٌها  (Royaltyحق الحكومة )المنتج وٌسمى 

(. وٌتم اقتسام BCPوالمإسسة العامة للنفط تحت مسمى نفط االساس ) Nبٌن شركة 

 كما ٌلً: N( الباقٌة بٌن المإسسة العامة للنفط وشركة %87.5نسبة )

ة حق ( من قٌمة كل النفط الخام اإلضافً المنتج بعد حسم قٌم%48ٌخصص نسبة )

السترداد تكالٌفها التً تكبدتها فً مرحلة االستكشاف والتطوٌر  Nالحكومة لشركة 

 Cost Recoveryواالنتاج, وٌسمى هذا الجزء من النفط بنفط خام استرداد التكلفة "

Crude Oil." 

إن ما ٌتبقى من النفط الخام اإلضافً المنتج بعد أن ٌحسم منه حق الحكومة ونفط خام 

 Production Sharingكلفة ٌشار إلٌه بـــ:"نفط خام اقتسام اإلنتاج" )استرداد الت

Crude Oil( "أو "نفط الربح ,)Profit Oil:ًوٌتم اقتسامه على النحو اآلت ,) 

 ( للمإسسة العامة للنفط.%70سبعون بالمابة ) 

 ( لشركة %30وثالثون بالمابة )N. 

جمٌع النفقات والمصارٌف القابلة وإذا تجاوزت قٌمة نفط خام استرداد التكلفة مقدار 

لالسترداد خالل اي فترة مالٌة, فإن هذه القٌمة تسمى "فابض نفط خام استرداد 

 (, وٌتم تقسٌمه كما ٌلً:Excess Cost Recovery Crude Oilالتكلفة" )

 ( للمإسسة العامة للنفط.%70سبعون بالمابة ) 

 ( لشركة %30وثالثون بالمابة )N. 
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 للنفط: Nبية في شركة السجالت المحاس -2

سجالت محاسبٌة فً مكاتب عملها فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة  Nتمسك شركة  -1

)ج.ع.س( وفقاً للنظام المحاسبً الملحق بعقد تقاسم االنتاج الموقع بٌن الشركة 

والمإسسة العامة للنفط, وتبعاً للممارسات المحاسبٌة المقبولة والمعمول بها بصفة 

 البترول العالمٌة.عامة فً صناعة 

تستخدم الشركة برنامجاً إلكترونٌاً متقدما فً تسجٌل جمٌع العملٌات المالٌة وفً إعداد  -2

 التقارٌر المالٌة واإلدارٌة.

دفاتر حساباتها باللغة اإلنكلٌزٌة وتكون متاحة للتدقٌق فً جمٌع  Nتمسك شركة  -3

حكومة المفوضٌن األوقات المعقولة وبموجب إخطار بالتفتٌش, من قبل ممثلً ال

 أصوالً.

للمإسسة العامة للنفط بٌاناً بحساب األرباح والخسابر لكل سنة تقوٌمٌة  Nتقدم شركة  -4

( من آذار من السنة التقوٌمٌة التالٌة تبٌن 15فً موعد ال ٌتجاوز الٌوم الخامس عشر )

 فٌه صافً ربحها أو خسارتها من العملٌات البترولٌة فً تلك السنة التقوٌمٌة.

 

 للنفط: Nالمعالجات المحاسبية المستخدمة في شركة  -3

 المبادئبما ٌتوافق مع طرٌقة التكلفة الكلٌة اسبٌة فً معالجاتها المح Nتتبع شركة 

سٌاسة رسملة المحاسبٌة المقبولة عموماً فً صناعة إنتاج النفط والغاز. وعلى ذلك فإن 

 فً الشركة هً على الشكل التالً: وسٌاسة االعتراف باالٌرادات التكالٌف وإطفابها

 سياسة الرسملة: -1

ُترسمل الشركة جمٌع تكالٌف الحصول على المنطقة واستكشافها وتطوٌرها وحتى 

 تكالٌف اآلبار الجافة.

 المحاسبٌة المقبولة عموماً  المبادئبما ٌتوافق مع  وتقسم الشركة التكالٌف الرأسمالٌة

 إلى:

 )الحقول(:تكاليف رأسمالية متعلقة باآلبار  -أ 

( وتتضمن جمٌع التكالٌف Oil & gas interestsوتسمى ممتلكات النفط والغاز )

ذات الطبٌعة الرأسمالٌة المتعلقة بالحقول والتً ٌقارب عمرها اإلنتاجً عمر 
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, الحقول, وتشمل جمٌع تكالٌف الحصول على المنطقة واستكشافها وتطوٌرها

 على سبٌل المثال ال الحصر: ومنها

 األراضً وعموالت التوقٌع. استمالك (1

التكالٌف الجٌولوجٌة والجٌوفٌزٌابٌة: من استشارات جٌولوجٌة وجٌوفٌزٌابٌة  (2

إلى تكالٌف هندسٌة جٌولوجٌة إلى عملٌات ساٌزمٌة وتقٌٌمات الصخور, 

خدمات معالجة وتفسٌر البٌانات ونسخها وطباعتها, إلى تكالٌف المسح وآذون 

لدراسات الخاصة ٌف وتعوٌض األضرار, واالعملٌات وعملٌات القص والتنظ

 الخ.األخرى 

تكالٌف الحفر غٌر الملموسة: وتشمل جمٌع التكالٌف المتعلقة باآلبار والتً ال  (3

ٌمكن فصلها مثل المواد االسمنتٌة وتوجٌه الحفر وتكالٌف الحفر الٌومٌة 

 وعملٌات القٌاسات واإلشراف على الحفر واإلشراف الهندسً وعملٌات التحلٌل

والتكالٌف البٌبٌة والجٌولوجٌة وإٌجارات المعدات الحفرٌة, والتخلص من 

السوابل والرواسب, الوقود والطاقة, االكتشافات الغازٌة وقمصان التغلٌف 

الوسٌطة, تؤهٌل الطرق وعملٌات التنظٌف, التؤمٌن واألمور القانونٌة 

 ت المكمنوالتراخٌص واألذون, مواد الحقن والمواد الكٌمٌابٌة, وتحلٌال

 الخ.وعملٌات الرفع و

التكالٌف الملموسة: وتشمل تكالٌف المعدات الملموسة مثل المضخات وأجهزة  (4

الفصل وأجهزة العزل الكهربابً, المولدات والمحركات والروافع, السخانات 

والصهارٌج, تجهٌزات القٌاس واالتصاالت, الصمامات ومضخات الحقن 

رة لسٌاج, المواد الكٌمٌابٌة وتكالٌف الحفاوتجهٌزات حقن الماء, األبنٌة وا

 الخ.والوقود والماء و

جمٌع التكالٌف والنفقات األخرى الالزمة لعملٌات االستثمار وتطوٌر وتنمٌة  (5

 اآلبار.
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 عمرها اإلنتاجي عن عمر الحقول: تكاليف رأسمالية يقل في -ب 

( Property, Plant & Equipmentوتسمى الممتلكات والمصانع والمعدات ) 

 (.والمركبات )معدات وتجهٌزات المكاتب, األثاث والمفروشات, السٌاراتمثل 

 

 سياسة إطفاء التكاليف: -2

إن جمٌع التكالٌف ذات الطبٌعة الجارٌة مثل مصارٌف التشغٌل والمصارٌف اإلدارٌة 

 العامة التً ترتبط بالفترة الزمنٌة تطفا كاملة فً عام نشإها.

 على الشكل التالً: الطبٌعة الرأسمالٌة فتطفالٌف ذات أما التكا

على أساس وحدة  Depleteالتكالٌف الرأسمالٌة المتعلقة باآلبار)الحقول(, تستنفذ  -1

اإلنتاج نسبًة إلى االحتٌاطٌات اإلجمالٌة المبرهنة المتبقٌة على مستوى الحقل, وتسمى 

 (.Unit-of- Productionطرٌقة وحدة اإلنتاج )

التكالٌف الرأسمالٌة التً ٌقل عمرها اإلنتاجً عن عمر الحقول: )الممتلكات  -2

بطرٌقة القسط الثابت على أربع سنوات  Depreciateوالمصانع والمعدات(, تستهلك 

 % سنوٌاً.25أي ما نسبته 

 

 سياسة العتراف باليرادات: -3

بجزءٌه, المخصص السترداد  خالل اي فترة تعترف الشركة بقٌمة حصتها من اإلنتاج

التكالٌف )نفط التكلفة( والمخصص كربح )نفط الربح( كإٌرادات إنتاج وذلك فً لحظة 

 اإلنتاج وتسلٌمه للمإسسة العامة للنفط.

 

 القوائم المالية: -4

( عن فترة الثالث سنوات N) ننعرض فٌما ٌلً قابمة المركز المالً وقابمة الدخل لشركة إ

( N) نللتعرف أكثر على واقع المعالجات المحاسبٌة المطبقة فً شركة إالماضٌة, ذلك 

 ( فٌما بعد:Cولسهولة مقارنتها مع المعالجات المحاسبٌة المطبقة فً شركة سً )
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 قائمة المركز المالي: -أ 

 N(: قابمة المركز المالً للشركة 4الجدول رقم )

 (Nقائمة المركز المالي لشركة )

 (األمريكيالمبالغ بالدوالر )

2013 2012 2011  

 األصول   

 األصول المتداولة   

 النقدية والمصارف 20,285,167 11,787,273 10,724,979

 تأمينات نقدية - (3,242) -
 ذمم مدينة 51,071,616 128,858,380 124,717,773
 عالقة أطراف ذاتمستحقات من  535,803,807 528,703,410 539,183,944

 ذمم مدينة أخرى 2,184,629 3,984,756 4,941,057
 المخزون 33,915,138 46,855,057 43,025,139

 استثمارات 2,227 2,227 2,227
 تأمينات وأمانات 62,625 43,174 18,574
 مقدمًا مصاريف مدفوعة 1,738,858 109,086 25,572

 المتداولةمجموع األصول  645,064,067 720,340,120 722,639,265

 األصول طويلة األجل   
 صافي الممتلكات والمصانع والمعدات 3,904,928 2,204,968 820,178

 صافي ممتلكات النفط والغاز  219,596,809 213,807,860 215,371,161

 مجموع األصول طويلة األجل  223,501,737 216,012,828 216,191,339

 مجموع األصول 868,565,804 936,352,948 938,830,604

 االلتزامات وحقوق الملكية    

 االلتزامات قصيرة األجل   
 الذمم الدائنة والمستحقات 99,571,389 108,277,006 116,527,255

 مستحقات ألطراف ذات عالقة 608,833,667 612,208,354 612,021,097
 ضرائب مستحقة 1,895,948 1,137,811 1,248,507

 مجموع االلتزامات قصيرة األجل 710,301,006 721,623,170    729,796,858

 حقوق الملكية   
 رأس المال  4,454 4,454 4,454

 أرباح أو خسائر العام الحالي 86,657,826 56,446,929 (5,696,021)
 األرباح المحتجزة 71,602,518 158,278,395 214,725,312

 مجموع حقوق الملكية 158,264,798 214,729,778    209,033,746

 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية 868,565,804 936,352,947 938,830,604
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 قائمة الدخل: -ب 

 N(: قابمة الدخل للشركة 5الجدول رقم )

 

 (USDالمبالغ بالدوالر األمريكي ) -(Nقائمة الدخل لشركة )
 
 

2013 2012 2011  

 (نفط التكلفة)عائدات إيرادات النفط  111,433,276 69,833,397 1,656,630

 (نفط الربحإيرادات النفط )عائدات  14,326,939 8,978,363 212,975

 النفط إجمالي إيرادات 125,760,216 78,811,761 1,869,605

 المصاريف التشغيلية (15,943,273) (6,155,376) (79,481)

 مصروف نفاذ ممتلكات النفط والغاز (16,540,596) (11,982,888) (1,650,219)

 مجمل الربح 93,276,346 60,673,497 139,904

 المصاريف اإلدارية والعمومية (4,986,744) (3,031,166) (4,310,111)

 فروقات اسعار القطع األجنبي 110,608 550,382 (193,431)

 االستهالكات (1,720,143) (1,746,635) (1,331,460)

 الدخل التشغيلي 86,680,066 56,446,078 (5,695,098)

 عموالت وفوائد بنكية (22,239) 851 (923)

 صافي الدخل 86,657,826 56,446,929 (5,696,021)
 

 

 

 ( للنفط:Cشركة سي )ثانياا: 

 (:Cنبذة عن شركة سي ) -1

بتؤسٌس شركة مشتركة مع المإسسة العامة للنفط, وذلك لتطوٌر  Cقامت شركة 

وفق صٌغة عقود وذلك  ,لشركة السورٌة للنفطكان قد استكشف من قبل ا إنتاج حقل

 تقاسم االنتاج.

(, أصبح دور الشركة العاملةبعد تؤسٌس الشركة المشتركة )وفإنه  Nطبعاً كما فً حالة 

, االشراف على تنفٌذ االعمال, التنسٌق بٌن الشركة العاملةمتابعة أعمال  Cشركة سً 

هم من هذا كله هو وإدارة شركة سً )اإلدارة المركزٌة(, واأل العاملة الشركةإدارة 
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وكذلك من  النفطًحقل المن خالل إٌراداتها من انتاج  الشركة العاملةتموٌل عملٌات 

 .موٌالت اإلدارة المركزٌةخالل ت

والمإسسة العامة للنفط والحكومة هو على الشكل  Cإن نسب تقاسم االنتاج بٌن شركة 

 التالً:

 تمتلك الحكومة وتستحق حصة نقدٌة أوعٌنٌة من النفط اإلضافً وفقاً للجدول التالً:

 %5برمٌل                                           10000حتى 

 %7.5برمٌل               15000برمٌل وحتى  10000ما فوق 

 %10برمٌل               20000برمٌل وحتى  15000ما فوق 

 %12.5برمٌل                                        20000ما فوق 

( من قٌمة كل النفط الخام اإلضافً المنتج %60وبعد حسم حق الحكومة ٌخصص نسبة )

السترداد تكالٌفها التً تكبدتها فً مرحلة االستكشاف والتطوٌر واالنتاج,  Cلشركة 

 Cost Recovery Crudeوٌسمى هذا الجزء من النفط بنفط خام استرداد التكلفة "

Oil." 

طبعاً من الجدٌر ذكره, إن الشركة العاملة هً من تقوم بالعملٌات التشغٌلٌة فً عملٌتً 

 Cدور شركة  ٌصبحالتطوٌر واالنتاج, وكما ذكرنا سابقاً عند تؤسٌس الشركة العاملة 

الممول هً  C, اال أنه وطالما أن شركة لهاومموالً  الشركة العاملةفقط رقابٌاً على 

تسترد جمٌع التكالٌف سواء العابدة لشركة  Cفإن شركة , لجمٌع عملٌات الشركة العاملة

C ( المشتركةمباشرًة أو للشركة العاملة.) 

إن ما ٌتبقى من النفط الخام اإلضافً المنتج بعد أن ٌحسم منه حق الحكومة ونفط خام 

 Production Sharingاج" )استرداد التكلفة ٌشار إلٌه بـــ:"نفط خام اقتسام اإلنت

Crude Oil( "أو "نفط الربح ,)Profit Oil:ًوٌتم اقتسامه على النحو اآلت ,) 

  (52.5%.للمإسسة العامة للنفط ) 

  (47.5% لشركة )C. 

وإذا تجاوزت قٌمة نفط خام استرداد التكلفة مقدار جمٌع النفقات والمصارٌف القابلة 

(, Profit Oilهذه القٌمة تسمى اٌضاً "نفط الربح" )لالسترداد خالل اي فترة مالٌة, فإن 

 وٌتم تقسٌمه كما ٌلً:
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  (52.5%.للمإسسة العامة للنفط ) 

  (47.5% لشركة )C. 

 للنفط: Cالسجالت المحاسبية في شركة  -2

سجالت محاسبٌة فً مكاتب عملها فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة  Cتمسك شركة  .1

)ج.ع.س( وفقاً للنظام المحاسبً الملحق بعقد تقاسم االنتاج الموقع بٌن الشركة 

والمإسسة العامة للنفط, وتتبع الشركة سٌاسات محاسبٌة خاصة بما ٌتوافق مع 

الممارسات المحاسبٌة بالشركة الطبٌعة الخاصة لعقود تقاسم االنتاج, ولم تلتزم 

 المقبولة والمعمول بها عموماً فً صناعة البترول العالمٌة.

تستخدم الشركة برنامجاً إلكترونٌاً متقدماً فً تسجٌل جمٌع العملٌات المالٌة وفً  .2

 إعداد التقارٌر المالٌة واإلدارٌة.

مٌع دفاتر حساباتها باللغة اإلنكلٌزٌة وتكون متاحة للتدقٌق فً ج Cتمسك شركة  .3

األوقات المعقولة وبموجب إخطار بالتفتٌش, من قبل ممثلً الحكومة المفوضٌن 

 أصوالً.

للمإسسة العامة للنفط بٌاناً بحساب األرباح والخسابر لكل سنة  Cتقدم شركة  .4

( من آذار من السنة التقوٌمٌة 15تقوٌمٌة فً موعد ال ٌتجاوز الٌوم الخامس عشر )

أو خسارتها من العملٌات البترولٌة فً تلك السنة التالٌة تبٌن فٌه صافً ربحها 

 التقوٌمٌة.

 للنفط: Cالمعالجات المحاسبية المستخدمة في شركة  -3

تلتزم باتباع  لممعالجات محاسبٌة خاصة فً ظل عقود تقاسم اإلنتاج, و Cتتبع شركة 

المحاسبٌة المقبولة عموماً فً مجال إنتاج النفط والغاز, حٌث إن المعالجة  المبادئ

فً الشركة هً وسٌاسة االعتراف باالٌرادات المحاسبٌة لرسملة التكالٌف وإطفابها 

 على الشكل التالً:

 سياسة الرسملة: -1

 تعتبر الشركة جمٌع تكالٌفها كقرض مالً فً ذمة المإسسة العامة للنفط, وعلى ذلك ال

تمٌز الشركة بٌن تكالٌفها إن كانت ذات طبٌعة جارٌة أو ذات طبٌعة رأسمالٌة, ولهذا 

 وأجارٌة بغض النظر عن طبٌعتها )ذات طبٌعة  برسملة جمٌع تكالٌفها تقوم الشركة
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مرحلة الحصول على العقد إلى مرحلة االستكشاف رأسمالٌة( المتحققة أبتدءاً من 

 والتطوٌر واإلنتاج.

 اء:سياسة اإلطف -2

 نفطالمن خالل عابدات  ة بإطفاء مبلغ تكالٌفها اإلجمالً المرسملتقوم الشرك

المخصصة للشركة السترداد تكالٌفها بحسب عقد تقاسم اإلنتاج الموقع بٌن الشركة 

)حسب عقد تقاسم اإلنتاج( من قٌمة  %60, حٌث أن نسبة والمإسسة العامة للنفط

 Cمة ونفط االساس, ٌخصص لشركة إجمالً إنتاج الشركة بعد طرح حق الحكو

 .(1)السترداد تكالٌفها السابقة القابلة لالسترداد

 هً استرداد بؤن عابدات النفط المخصصة السترداد التكالٌف, Cحٌث تعتبر شركة 

لقٌمة القرض المستحق للشركة فً ذمة المإسسة العامة للنفط, وعلى ذلك وطالما أن 

المإسسة قد استردت جزء من قٌمة ذلك القرض, فإنه ٌتعٌن تخفٌض قٌمة القرض بتلك 

 القٌمة المستردة.

 سياسة العتراف باليرادات: -3

, Nفً شركة  ال تختلف عن تلك المتبعة Cإن سٌاسة االعتراف باالٌرادات فً شركة 

السترداد التكالٌف )نفط  الشركة بقٌمة حصتها من اإلنتاج المخصصحٌث تعترف 

كربح لها )نفط الربح( كإٌرادات من عملها, وذلك فً  استرداد التكلفة( والمخصص

 لحظة اإلنتاج وتسلٌمه للمإسسة العامة للنفط.

 القوائم المالية: -4

حسب معالجاتها المحاسبٌة, وذلك تطبٌقاً C القوابم المالٌة لشركة  تم عرض فٌما ٌلً

(, وذلك لسهولة المقارنة وبٌان أثر اختالف Nعلى البٌانات المالٌة الفعلٌة لشركة )

 :إطفاءهاالمعالجة المحاسبٌة للتكالٌف و

 

                                                           
رة نهاية تل )ال)ة أرهر  حس  مع م  قود تقاسم ا نتال رة سورية( يقدم المقاول األجنبة  التكاليف القابلة لالسترداد: (1)

للمؤسسة العامة للنفط بياناً مفصالً بثجمالة التتاليف المتتبدت سواًء م  قبله مباررت أو م  خالل الررتة العاملاةل يسام  

  تابعي  للمؤسسة العامة للنفط وذلاك للتأتاد ما  صادا بيا  النراط. تخضع تلك البيانات للتدقيا م  قبل مدققي  مختصي

وصااحة وتوارااا التتاااليف مااع رااروط العقاادل و لاا  ذلااك تعتباار جميااع التتاااليف المقبولااة قابلااة لالسااترداد أمااا التتاااليف 

 المرروضة ويير المستورية لرروط العقد رتعتبر تتاليف يير قابلة لالسترداد.
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  قائمة المركز المالي: .1

 Cلشركة ل(: قابمة المركز المالً 6الجدول رقم )

 (Cقائمة المركز المالي لشركة )

 (المبالغ بالدوالر األمريكي)

2013 2012 2011  

 األصول   

 األصول المتداولة   

 النقدية والمصارف 20,285,167 11,787,273 10,724,979

 تأمينات نقدية 0 3,242- 0

 ذمم مدينة 51,071,616 128,858,380 124,717,773

 العالقةمستحقات من أصحاب  535,803,807 528,703,410 539,183,944

 ذمم مدينة أخرى 2,184,629 3,984,756 4,941,057

 المخزون 33,915,138 46,855,057 43,025,139

 استثمارات 2,227 2,227 2,227

 تأمينات وأمانات 62,625 43,174 18,574

 مقدمًا مصاريف مدفوعة 1,738,858 109,086 25,572

 األصول المتداولةمجموع  645,064,067 720,340,120 722,639,265

 األصول طويلة األجل   
 رصيد إجمالي التكاليف المرسملة القابلة لالسترداد 433,180,321 375,823,987 381,367,277
 مجموع األصول طويلة األجل  433,180,321 375,823,987 381,367,277

 مجموع األصول 1,078,244,388 1,096,164,107 1,104,006,542

 االلتزامات وحقوق الملكية    

 االلتزامات قصيرة األجل   

 الذمم الدائنة والمستحقات 99,571,389 108,277,006 116,527,255

892,329,564 892,970,236 (1)  مستحقات ألطراف ذات عالقة 891,725,812

 ضرائب مستحقة 1,895,948 1,137,811 1,248,507

 مجموع االلتزامات قصيرة األجل 993,193,149 1,002,385,053 1,010,105,326

 حقوق الملكية   

 رأس المال  4,454 4,454 4,454

 أرباح أو خسائر العام الحالي 13,444,266 8,727,816 122,162

 األرباح المحتجزة 71,602,518 85,046,784 93,774,600

 مجموع حقوق الملكية 85,051,238 93,779,054 93,901,216

 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية 1,078,244,388 1,096,164,107 1,104,006,542

 

 

                                                           
ف ذات  القة وذلك لموا نة قائمة المرت  المالةل حي  أنه لمعررة حجم المباالغ بالتماام تم تعديل مبلغ المستحقات ألطرا (1)

وتعاديل جمياع األرقاام بماا يتواراا  Nريج  االنطالا م  بداية  مل ررتة  C ند تطبيا المعالجات المحاسبية لررتة 

ة الااذس ساايتو   ليااه ريمااا لوطبقاات ل رماا)الً لمعررااة حجاام االرباااح المحتجاا ت الفعلااCمااع المعالجااات المحاساابية لراارتة 

 رثنه يج  االنطالا م  السنة األول  لعمل الررتة. Cالمعالجات المحاسبية لررتة 
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 قائمة الدخل: .2

 Cلشركة ل(: قابمة الدخل 7الجدول رقم )

 

 

 (USDالمبالغ بالدوالر األمريكي ) -(Cقائمة الدخل لشركة )

 

2013 2012 2011  

 نفط التكلفة(عائدات )  اإليرادات 111,433,276 69,833,397 1,656,630

 نفط الربح(عائدات ) اإليرادات 14,326,939 8,978,363 212,975

 إجمالي إيرادات النفط 125,760,216 78,811,761 1,869,605

 مصروف إطفاء التكاليف اإلجمالية المرسملة (111,433,276) (69,833,397) (1,656,630)

 إجمالي التكاليف غير المستردة  (882,673) (250,548) (90,813)

 صافي الدخل 13,444,266 8,727,815 122,162
 

 

 لت الدراسة:البحث في تساؤثالثاا: 

القواعد المحاسبٌة المستخدمة فً كال الشركتٌن فً رسملة التكالٌف  عرضبعد 

القوابم المالٌة حسب المعالجات المحاسبٌة المتبعة فً كال  وإطفاءها, وكذلك بعد عرض

والوقوف على مبررات  الت الدراسةفً تساإ الشركتٌن, أصبح من الممكن البحث

وطرٌقة إطفاء تكالٌفها وبٌان أثر ذلك فً  ومنطلقات كل شركة فً معالجاتها المحاسبٌة

لمعالجات المحاسبٌة المستخدمة دقة قٌاس الدخل, وكذلك بٌان المشاكل التً تعانً منها ا

 .فً كال الشركتٌن فً ظل عقود تقاسم االنتاج

يتأثر دخل الشركة في قطاع النفط والغاز في هل للدراسة هو "  ل األولأن التساؤ

 ". ؟سورية بشكل ملحوظ بالطريقة المتبعة في إطفاء التكاليف

بٌن حجم الدخل فً كل من  ةقارنتم الماألول للدراسة ل وللوصول لنتٌجة للتساإ

 Cخالل عدد من السنوات, خاصة وأنه قد تم احتساب دخل شركة  Cو Nشركتً 

ولكن الذي اختلف هو طرٌقة إطفاء  Nالفعلٌة لشركة  البٌاناتاعتماداً على نفس 

 التكالٌف.
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 Cو   Nجدول مقارنة صافً الدخل فً الشركتٌن (: 8الجدول رقم )

 2011 
 بالدوالر

2012 
 بالدوالر

2013 
 بالدوالر

 المجموع

 N 86,657,826 56,446,929 (5,696,021) 137,408,734ررتة الرة صارة الدخل 

 C 13,444,266 8,727,815 122,162 22,294,243ررتة الصارة الدخل رة 

 115,114,491 (5,818,183) 47,719,114 73,213,560 الفروفات

 

وٌتبٌن من الجدول المذكور أعاله حجم الفرق الكبٌر بٌن صافً الدخل المعترف به فً 

كال الشركتٌن خالل سنوات الدراسة الثالث, وذلك على الرغم من تطابق سٌاسة 

االعتراف باالٌرادات فً كال الشركتٌن إال انه وبسبب االختالف الكبٌر فً طرٌقة 

 قد اختلف بشكل ملحوظ Nشركة الترف به فً إطفاء التكالٌف, فإن حجم الدخل المع

 .Cشركة العنه فً 

وهذا ما اكسب هذه الدراسة أهمٌة كبٌرة عند مناقشتها وعرضها لفروق كبٌرة فً 

صافً دخل شركات انتاج النفط والغاز فً سورٌة, األمر الذي جعل من المستحٌل 

االعتماد على مإشر صافً إمكانٌة المقارنة بٌن عابدات هذه الشركات, ثم امكانٌة 

 الدخل فً هذه الشركات فً تقٌٌم قدرة هذه الشركات على تحقٌق اهدافها.

  استناداً إلى الفروقات الكبٌرة فً صافً دخل شركات إنتاج النفط والغاز فً سورٌة

األول  لنتٌجة للتساإإلى توصل  فإن البحثف طرٌقة إطفاء التكالٌف فٌها, نتٌجة اختال

دخل الررتة رة قطاع النفط والغا  رة سورية يتأ)ر برتل ملحو  "بؤن  مفاده للدراسة

 ."بالطريقة المتبعة رة تطفاء التتاليف

 استرداد نفط عائدات وفق التكاليف إطفاء نإهل  " هوللدراسة  ل الثانيتساؤأن ال -

 الدقة تحقق حيث, االنتاج تقاسم عقود لواقع مالءمة محاسبية طريقة تعتبر التكلفة

 ".؟والتكاليف االيرادات بين الموضوعية المقابلة خالل من الدخل قياس في

لمعرفة نتٌجة أي نشاط تجاري من ربح أو خسارة ال بد من ربط اإلٌرادات بجمٌع 

النفقات المتعلقة بها. أو بعبارة أخرى, بجمٌع النفقات التً كانت السبب فً إنتاج تلك 

اعتماد أساس االستحقاق الذي ٌعترف بالمصروف أو اإلٌرادات. وٌقتضً هذا المبدأ 
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اإلٌراد بمجرد تحققه دون االنتظار لقبضه أو دفع قٌمته, وهذا ٌستلزم ربط تلك النفقات 

  (1  .واإلٌرادات بفترة محاسبٌة معٌنة

وعلى الرغم من أهمٌة قابلٌة المقارنة بٌن القوابم المالٌة والتً تندرج كخاصٌة ربٌسٌة 

النوعٌة للبٌانات المالٌة. وذلك حتى ٌتمكن مستخدمً القوابم المالٌة من من الخصابص 

إجراء المقارنة بٌن القوابم المالٌة للمشارٌع المختلفة من أجل إجراء التقٌٌم النسبً 

   (2  .لمراكزها المالٌة واألداء والتغٌرات فً المركز المالً

دخل المفصح عنه فً القوابم فروقات جوهرٌة فٌما بٌن صافً الإال إنه تم مالحظة 

وطرٌقة  معالجة التكالٌفوذلك الختالف سٌاسة  Cو  Nالمالٌة لكل من شركتً 

  .هاإطفاء

تعترف بقٌمة إنتاجها من النفط سواء المخصص السترداد التكالٌف  Nحٌث أن شركة 

سابقاً  اإلنتاج, وتقوم الشركة كما ذكر المخصص كربح كإٌرادات من حصتها فً أو

بإطفاء جمٌع تكالٌفها الجارٌة فً نفس فترة نشوبها, أما بالنسبة للتكالٌف الرأسمالٌة 

فتستخدم الشركة طرٌقة وحدة اإلنتاج فً نفاذ التكالٌف المرسملة المتعلقة باآلبار, 

 وطرٌقة االستهالك على أساس القسط الثابت للممتلكات والمصانع والمعدات.

بقٌمة إنتاجها من النفط سواء  Nكما هو الحال فً شركة  فتعتر Cفً حٌن أن شركة 

المخصص السترداد التكالٌف أو المخصص كربح كإٌرادات من حصتها فً اإلنتاج, 

هذا  ,السترداد تكالٌفها للشركةقٌمة النفط المخصص إال أن إطفاء التكالٌف ٌكون بنفس 

معدومة(  السترداد كخسابر )ذمموتقوم الشركة أٌضاً بإطفاء جمٌع تكالٌفها غٌر القابلة ل

 :Cالحظ ما ٌلً حول المعالجة المحاسبٌة المطبقة فً شركة فً قابمة دخلها. وعلٌه ٌ

( ٌكون نفسه مبلغ إٌرادات نفط الربح مطروحاً منه Cشركة )إن مبلغ صافً الدخل فً  -1

التكالٌف المرفوضة. وعلى ذلك فسواء زادت مصارٌف فترة من الفترات أم نقصت 

ذلك ال ٌإثر على أرباح الشركة بتاتاً وذلك طالما أن جمٌع التكالٌف )ودون النظر فإن 

فً طبٌعتها( ترسمل, وٌستخدم عابدات نفط استرداد التكلفة بالكامل فً إطفاءها, ذلك 

                                                           
 . 521-525ل مرجع سابا ل ص ن رية المحاسبة  لحمدا ل مأمو و لحسي   لالقاضة (1 

 2)
 International Financial Reporting Standards (IFRS), 2011 Version, P44. 
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أو على العكس  حتى ولو كانت تكالٌف إنتاج ذلك الحجم من اإلنتاج أقل من ذلك بكثٌر

 .أكثر من ذلك بكثٌر

 كانت على الشكل التالً: Cحٌث أن قابمة دخل شركة 

 

 (USDالمبالغ بالدوالر األمريكي ) -(Cقائمة الدخل لشركة )

 

2013 2012 2011  

 نفط التكلفة(عائدات )اإليرادات  111,433,276 69,833,397 1,656,630

 نفط الربح(عائدات )اإليرادات  14,326,939 8,978,363 212,975

 إجمالي إيرادات النفط 125,760,216 78,811,761 1,869,605

 (1)مصروف إطفاء التكاليف اإلجمالية المرسملة (111,433,276) (69,833,397) (1,656,630)

 إجمالي التكاليف غير المستردة  (882,673) (250,548) (90,813)

 صافي الدخل 13,444,266 8,727,815 122,162

 

)المصارٌف ذات الطبٌعة الجارٌة  الفعلٌة المصارٌفعرض حجم والجدول التالً ٌ -

التً تحققت خالل أعوام الدراسة مقابل االٌرادات التً اعترفت بها الجارٌة فقط( 

 :Cشركة 

 Cفً الشركة  جدول مقابلة اإلٌرادات بالمصارٌف الجارٌة(: 9الجدول رقم )

 

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( Cاإليرادات مقابل المصاريف الجارية في شركة 
 

2013 2012 2011  

 نفط التكلفة(عائدات )اإليرادات  111,433,276 69,833,397 1,656,630

 نفط الربح(عائدات اإليرادات ) 14,326,939 8,978,363 212,975

 يطرح منه: المصاريف الجارية:   

 المصاريف التشغيلية (15,943,273) (6,155,376) (79,481)

 المصاريف اإلدارية والعمومية (4,986,744) (3,031,166) (4,310,111)

 فروقات اسعار القطع األجنبي 110,608 550,382 (193,431)

 عموالت بنكية (22,239) 851 (923)

 صافي الدخل/ الخسارة 104,918,567 70,176,451 (2,714,341)

                                                           
 ت  مصروف تطفاء التتاليف ا جمالية المرسملة تنما هو بنفس قيمة تيرادات نفط استرداد التتلفة. (1)
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ولوحدها قد  2013 عام المترتبة خاللفعلى الرغم من أن المصارٌف الجارٌة الفعلٌة 

, إال أن دوالر/ 2,714,341بمبلغ / 2013 زت مبلغ إٌرادات الشركة خالل عامتجاو

بمبلغ  2013عام الشركة كانت قد أفصحت عن أرباح صافٌة خالل 

, وذلك بسبب معالجاتها المحاسبٌة الخاصة, التً أفضت إلى رسملة دوالر/122,162/

 لجارٌة.جمٌع تلك المصارٌف ا

وعلى العكس من ذلك فعلى الرغم من صغر حجم المصارٌف الجارٌة الفعلٌة المترتبة 

 Cمقارنة باالٌرادات الضخمة المتحققة فً ذلك العام, إال أن شركة  2011خالل عام 

اً مقارنة مع الحجم الهابل من اإلٌرادات, وذلك رباح قلٌل نسبٌكانت قد اعترفت بحجم أ

نفط استرداد التكلفة كانت قد خصصت بالكامل الطفاء رصٌد ٌرادات ألن جمٌع إ

 التكالٌف اإلجمالً المرسمل.

تربط بٌن إطفاء تكالٌفها ووجود عابدات استرداد التكالٌف, فعند عدم  Cإن شركة  -2

تحقق أي إنتاج وبالتالً أي عابدات السترداد التكالٌف خالل أحدى الفترات, فهذا ٌعنً 

تكالٌف, ذلك حتى ولو تحققت خالل الفترة المذكورة حجم عدم إطفاء أي جزء من ال

كبٌر من المصارٌف ذات الطبٌعة الجارٌة التً ارتبطت بتلك الفترة من الزمن. فإطفاء 

التكالٌف خالل سنوات الدراسة ارتبط تماماً بحجم عابدات استرداد التكالٌف, وبالتالً 

ال ٌإثر على حجم أرباح فسواء زادت مصارٌف أحدى الفترات أو نقصت فإن ذلك 

 الشركة إطالقاً.

المتحققة خالل سنوات الحجم الفعلً للمصارٌف الجارٌة ة قارنففً الجدول التالً تم م -

قٌمة  هو بنفس الذيفعلٌاً )و إطفاءهاقامت الشركة ب حجم التكالٌف التً الدراسة مع

 :(التكلفة نفط استردادعابدات 
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 Cفً الشركة  التكالٌف الفعلٌة المطفؤة مع المصارٌف الجارٌة جدول مقابلة(: 11الجدول رقم )

 

 ()المبالغ بالدوالر األمريكي Cمقابل المصاريف الجارية في شركة  حجم التكاليف الفعلية المطفأة

 

2013 2012 2011  

 استرداد التكلفة( نفط )عائدات أةالتكاليف المطف 111,433,276 69,833,397 1,656,630

 ارية الفعلية:جمنه: المصاريف اليطرح    

 المصاريف التشغيلية (15,943,273) (6,155,376) (79,481)

 المصاريف اإلدارية والعمومية (4,986,744) (3,031,166) (4,310,111)

 فروقات اسعار القطع األجنبي 110,608 550,382 (193,431)

 عموالت بنكية (22,239) 851 (923)

 الفروقات 90,591,628 61,198,088 (2,927,316)
 

 

, وذلك الرتباط إطفاء التكالٌف ؤةٌتبٌن بوضوح التذبذب الكبٌر فً حجم التكالٌف المطف

بعابدات استرداد التكالٌف, فعند انخفاض اإلنتاج وتدنٌه نتٌجة الظروف األمنٌة فً 

بقاء حجم , وذلك على الرغم من ؤةالبالد, فقد انخفض كذلك حجم التكالٌف المطف

المصارٌف اإلدارٌة المترتبة ثابتاً نسبٌاً خالل السنوات الثالث, وهذا ما أدى إلى تجاوز 

 .2013فً عام  ؤةحجم المصارٌف ذات الطبٌعة الجارٌة لحجم التكالٌف المطف

, فإنها من المإسسة العامة للنفط مالٌة مستردة طالما أعتبرت تكالٌفها كذمم Cإن شركة  -3

ٌع تكالٌفها غٌر القابلة لالسترداد كذمم مالٌة معدومة )كخسابر مالٌة(, كذلك اعتبرت جم

وعلى ذلك اعتادت إطفاء مبلغ إجمالً تكالٌفها المرفوضة ودون النظر فً طبٌعتها )إن 

كانت ذات طبٌعة جارٌة أو ذات طبٌعة رأسمالٌة ٌمكن االستفادة منها خالل الفترات 

 مالٌة فً قابمة دخلها.( ومعالجتها كخسابر الحقةالمالٌة ال

وعلى ذلك فخالل سنوات الدراسة قامت الشركة بإطفاء مبلغ تكالٌفها التً تؤكد رفضها 

)عدم قابلٌة استردادها( من المإسسة العامة للنفط كاملة ودون النظر فً طبٌعتها, حٌث 

اشتملت على  2011خالل عام  Cأنه وعلى الرغم من أن التكالٌف المرفوضة لشركة 

/ دوالر, وعلى الرغم من ضخامة التكلفة 40,000تكالٌف شراء سٌارة برادو بقٌمة /

من جهة  الحقةمن جهة, ثم أن السٌارة سوف تخدم أعمال الشركة خالل سنوات عدٌدة 

أخرى, فإن الشركة قد قامت بإطفاء قٌمة جمٌع التكالٌف المرفوضة ومن ضمنها قٌمة 
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بها, األمر الذي أدى إلى تخفٌض  2011السٌارة بنفس الفترة وتخفٌض إٌرادات عام 

 إٌرادات الشركة بتكالٌف ال ترتبط بها ولم تكن السبب فً إنتاجها بتاتاً.
 

 قد قامت على ما ٌلً:( Cالحظ بؤن السٌاسة المحاسبٌة فً الشركة )ٌوعلٌه 

اد االنتاج زادت اٌضاً اٌرادات االٌرادات بوحدة االنتاج, فكلما ز الشركة ربطت -1

 الشركة

ربطت إطفاء التكالٌف بإٌرادات نفط استرداد التكلفة وبالتالً فسواء زادت التكالٌف  -2

رتبط بنفس قٌمة عابدات اأو نقصت خالل احدى الفترات, فإن إطفاء التكالٌف إنما 

ٌعنً عدم  نفط استرداد التكلفة, وعند انتفاء وجود االنتاج خالل احد الفترات فهذا

تحقق االٌرادات وبالتالً فهذا ٌعنً بؤن الشركة لن تقوم بإطفاء أي جزء من 

حتى ولو تحقق حجم هابل من التكالٌف خالل تلك ذلك تكالٌفها خالل تلك الفترة, 

 الفترة.
 

وعلى الرغم من أن الشرح السابق الذكر حول المعالجة المحاسبٌة للتكالٌف وطرٌقة 

فٌلة ك ترداد التكلفة فً إطفاء تكالٌفهاالتً تستخدم عابدات نفط اس Cإطفاءها فً شركة 

من االهمٌة بمكان بٌان  رأىاألول للدراسة, إال أن الباحث ل تساإلتوصل إلى نتٌجة البا

بتفصٌل أكبر, وبٌان منطلقات  Cمنطلقات وحٌثٌات هذه الطرٌقة المتبعة فً شركة 

فً ظل عقود  ولة عموماً فً إنتاج النفط والغازومزاٌا اتباع الممارسات المحاسبٌة المقب

 .Nكما هو الحال علٌه فً شركة ذلك , تقاسم االنتاج

فً معالجتها المحاسبٌة ومجابهتها بآراء  Cٌمكن عرض مبررات شركة حٌث 

المقبولة عموماً فً ظل عقود تقاسم االنتاج وخاصة شركة  المبادئالشركات التً تتبع 

N :ًبالشكل التال 

I)  إن شركةC  تعتبر األرباح الفعلٌة هً ما تحققه من عابدات نفط الربح خالل اي

فترة, وذلك ألنه الربح الفعلً الذي حصلت علٌه الشركة من انتاجها خالل تلك الفترة, 

ولٌس الربح الذي ٌنتج عن مقابلة إٌرادات االنتاج مع تكالٌف االنتاج, كما هو الحال 

 ط األخرى للعقود فً مجال إنتاج النفط والغاز.فً الصناعات األخرى واألنما
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فً قابمة دخلها خالل  Cالحظ بؤن صافً الربح الذي اعترفت به شركة ٌولذلك 

السنوات الماضٌة إنما كان بنفس قٌمة إٌرادات نفط الربح ولكن بعد ان تم طرح 

 النفقات غٌر القابلة لالسترداد.

فً معالجاتها  المبادئ المحاسبٌة المقبولة عموماً  استخدمتالتً  Nشركة  ماأ

)استخدام عابدات نفط  Cأنه سواء تم اتباع طرٌقة شركة انطلقت من  المحاسبٌة فقد

المقبولة عموماً فً مجال النفط  المبادئاسترداد التكلفة فً إطفاء التكالٌف( أو اتباع 

م والغاز فً إطفاء التكالٌف فإنه فً نهاٌة العقد ستحصل الشركة على نفس الرق

بفصل الفترات المالٌة عن بعضها  تهتم كثٌراً الشركة  ولكناإلجمالً للربح, 

وتحمٌل كل فترة مالٌة بما ٌخصها من إٌرادات فعلٌة وكذلك بما ٌخصها من تكالٌف 

تعترف لك حتى تتمكن الشركة من االستفادة من مإشر صافً الدخل الذي فعلٌة, وذ

ولذلك قامت الشركة بربط إٌراداتها وكذلك تكالٌفها به فً نهاٌة كل فترة مالٌة, 

نتاج فً مجال بوحدة االنتاج, ذلك على الرغم من صعوبة ربط التكالٌف بوحدة اال

تخدمة فً طرٌقة وحدة اإلنتاج عند المس, وذلك لكثرة التقدٌرات انتاج النفط والغاز

انسجاماً مع المبادئ المقبولة  Nالتكالٌف المرسملة, حٌث قامت شركة (1)نفاذ

عموماً, بتقدٌر حجم االحتٌاطٌات المبرهنة من النفط وكذلك برسملة حجم إضافً 

من التكالٌف تتوقع الشركة تكبده مستقبالً لتطوٌر الجزء الغٌر المطور من 

 االحتٌاطٌات المبرهنة.

فً نفاذ  (Nوالجدول التالً ٌعرض طرٌقة وحدة اإلنتاج المستخدمة فً شركة إن )

  :التكالٌف المرسملة

 

 

 
                                                           

ويطلااا النفاااذ  لاا  اسااتهالك األصااول المتناقصااة ذات الطبيعااة الخاصااة التااة تتناااقص قيمتهااا  (:Depletionالنفااا) ) (1)

تدريجياً تبعاً الستخرال المعاد  أو البترول أو األحجار التة تتو  رة باطنهال حت  تنفذ أو حت  تتضاءل تل  الحد الذس 

ة داخل البئر والذه  رة داخل المنجم بمخ و  يجعل استغاللها أمراً يير اقتصادسل ويربه بعضهم احتياطة البترول ر

سلعة م  المواد األولية الال مة لإلنتالل وهم يعبرو     تتاليف البئر أو المنجم بنفقته التة ينبغاة تو يعهاا  لا   ادد 

مقابلاة الوحدات المبيعة رة المادت المستخرجة م  البئر أو المنجمل وذلك لتحديد تتلفة الوحدات المستخرجةل وباذا يمتا  

 (.482-481ص -2554 –النفقة با يراد الناتج    البيع  القاضةل حسي  وحمدا ل مأمو  "ن رية المحاسبة" 
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 Nجدول احتساب مصروف النفاذ فً شركة (: 11الجدول رقم )

 تشرين الثاني تشرين األول أيمول 

    االحتياطيات المستخدمة

 50,231,304 50,389,260 50,538,339 بالبراميل ) أ ( –إجمالي االحتياطيات المبرهنة في بداية الفترة 
 

   

    نسبة المنفعة
 64,047 157,956 149,079 بالبراميل ) ب ( –إجمالي اإلنتاج خالل الفترة 
 %0.128 %0.313 %0.295 ( جنسبة منفعة االحتياطيات ) 

    

 50,167,256 50,231,304 50,389,260 ب ( –االحتياطيات المبرهنة بنهاية الفترة ) أ 
 

   

    التكاليف التي يجب نفاذها
 241,195,418 240,675,927 240,512,453 المرسممة المتعمقة باآلبار )بمنفعة النفط والغاز, باألرصدة األفتتاحيةتكاليف 

 (75,277,238) (74,120,613) (73,028,991) يطرح: إجمالي مخصص النفاذ, باألرصدة اإلفتتاحية
 1,460,606 519,491 163,473 يضاف: الزيادة في التكاليف المرسممة خالل الفترة

 200,436,822 201,897,428 202,416,918 ويضاف: التكاليف المستقبمية المتوقعة لتطوير االحتياطيات المبرهنة.
 367,815,608 368,972,233 370,063,855 ( دإجمالي التكاليف التي يجب نفاذها ) 

    

 468,982 1,156,625 1,091,622 ( د*  جمصروف النفاذ خالل الفترة ) 
    

 7.32 7.32 7.32 النفاذ عمى أساس البرميل الواحد
 

عند دراسة الباحث لسالمة تطبٌق طرٌقة وحدة اإلنتاج وفً التزام الشركة و -

المقبولة عموماً فً مجال النفط والغاز  المبادئباإلجراءات المطلوبة حسب متطلبات 

 وجد ما ٌلً:

فً إعادة النظر بحجم االحتٌاطٌات  لمقبولة عموماً ا المبادئإن الشركة لم تلتزم ب .1

( سنوات, وذلك على الرغم 7اإلجمالٌة المبرهنة سنوٌاً وذلك طٌلة فترة تجاوزت )

من التبدالت الكبٌرة التً طرأت على نتابج عدد كبٌر من اآلبار وعلى العملٌات 

والخطط التطوٌرٌة واإلنتاجٌة, باإلضافة إلى ذلك فإنه وحسب المتابعة الدابمة 

كثٌراً  تٌولوجٌٌن واالختصاصٌٌن فإن حجوم االحتٌاطٌات المبرهنة قد أختلفللج

 ( سنوات.3عما كان متوقعاً قبل أقل من )
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المقبولة عموماً فً إعادة النظر بحجم التكالٌف  المبادئإن الشركة لم تلتزم ب .2

 المستقبلٌة المتوقعة عند الحاجة لذلك, وسنوٌاً على األقل, منذ أخر دراسة معتمدة

 .2008لتقدٌر حجم االحتٌاطٌات والتً كانت فً عام 

المقبولة عموماً فً التحدٌد السلٌم لألسس المحاسبٌة  المبادئإن الشركة لم تلتزم ب .3

المتبعة عالمٌاً فً مجال النفط والغاز فً رسملة التكالٌف, فإن حجم التكالٌف 

ٌة ألخرى نتٌجة وبشكل كبٌر من فترة محاسب لمرسملة والخاضعة للنفاذ قد تغٌرا

 تغٌر المعالجات المحاسبٌة فً أسس رسملة التكالٌف.

الحظ بؤن استخدام طرٌقة وحدة االنتاج فً إطفاء التكالٌف لٌس باألمر السهل, ٌوعلٌه  -

وتحتاج الطرٌقة إلى تقدٌرات معقولة لحجوم االحتٌاطٌات وكذلك لتقدٌرات معقولة 

المتوقع تكبدها فً تطوٌر ذلك الحجم المتوقع من وموضوعٌة لحجم التكالٌف المستقبلٌة 

 االحتٌاطٌات.

بؤن هناك ثغرة كبٌرة فً تطبٌق طرٌقة وحدة االنتاج فً شركة  الباحث كذلك ووجد -

N المحاسبٌة المقبولة عموماً فً مجال النفط  المبادئ, حٌث أن الشركة وباالنسجام مع

والغاز والمتمثلة بطرٌقتً المجهودات الناجحة والتكلفة الكلٌة, استخدمت حجم 

االحتٌاطٌات المبرهنة اإلجمالً فً إطفاء تكالٌفها المرسملة, وعلى الرغم من انسجام 

الباحث ومن خالل  المقبولة عموماً, إال أن المبادئبحسب  الكلٌة ذلك مع طرٌقة التكلفة

 ؤةدراسة معمقة لطرٌقة وحدة االنتاج المطبقة فً الشركة, ومدى معقولٌة المبالغ المطف

, ومدى تحقق المقابلة الموضوعٌة بٌن االٌرادات والتكالٌف المرسملة من التكالٌف

استخدام الحجم اإلجمالً لالحتٌاطٌات المبرهنة فً إطفاء  توصل إلى أن, ؤةالمطف

لمرسملة فً ظل عقود تقاسم اإلنتاج, ال ٌحقق الموضوعٌة فً إطفاء التكالٌف ا

 التكالٌف, كما ال ٌحقق المقابلة الموضوعٌة بٌن التكالٌف واالٌرادات المتعلقة بها.

ذلك ال سٌما وأنه فً ظل عقود تقاسم اإلنتاج ٌرتبط جزء كبٌر من اإلٌرادات بوجود 

اإلنتاج فقط, فعند إنتفاء )نفاذ( التكالٌف تكالٌف قابلة لالسترداد ولٌس بوجود وتحقق 

القابلة لالسترداد سٌنتفً جزء كبٌر من إٌرادات الشركة, ذلك حتى ولو تحقق حجم 

 كبٌر من اإلنتاج.
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التكالٌف,  لعملٌة استرداد اعتبار اي وبالتالً ربط إطفاء التكالٌف بوحدة اإلنتاج ودون

كالٌف وبالتالً الموضوعٌة فً قٌاس لن ٌحقق الموضوعٌة فً مقابلة اإلٌرادات بالت

 الدخل, فً ظل عقود تقاسم اإلنتاج.

إلى ذروته وعندها  Nوصل إنتاج شركة  2012و  2011و  2010فخالل األعوام 

 كانت اسعار النفط العالمٌة عالٌة جداً, ولذلك استطاعت الشركة وخالل ثالث سنوات

استرداد حجم كبٌر من تكالٌفها القابلة لالسترداد ولو بقً الوضع على حاله لكانت  فقط

الشركة خالل سنتان على األكثر قد استردت جمٌع تكالٌفها القابلة لالسترداد, هذا فً 

الوقت الذي كانت الشركة ستكون فٌه ما تزال ترسمل حجماً كبٌراً من التكالٌف. 

عوام الثالثة المذكورة لتكالٌف على ما كان علٌه خالل األوبالتالً لو استمر استرداد ا

أعاله, لكان إطفاء التكالٌف فً الشركة ما ٌزال ثابتاً وكبٌراً نسبٌاً فً الوقت الذي 

تكون فٌه إٌرادات الشركة قد تناقصت بشكل كبٌر, ذلك ألن انتفاء التكالٌف القابلة 

لفة, حٌث إن هذا اإلٌراد مخصص للشركة لالسترداد ٌعنً انتفاء إٌراد نفط استرداد التك

 السترداد تكالٌفها, وبالتالً عند استرداد جمٌع التكالٌف سٌنتفً عندها هذا اإلٌراد. 

وهذا إنما ٌعنً بؤن الشركة خالل الفترات الماضٌة كانت تعترف بإٌرادات كبٌرة 

انتفاء إٌراد نفط , واألن وبعد استرداد جمٌع التكالٌف وؤةمقارنة مع حجم تكالٌفها المطف

التكلفة, فإنه انخفضت إٌرادات الشركة فً الوقت الذي بقً فٌه إطفاء التكالٌف ثابتاً 

وبالتالً سٌإدي ذلك حتماً إلى انخفاض حاد فً األرباح وحتى قد تحقق الشركة 

 الخسارة.

ة وعلٌه فإن استخدام الحجم اإلجمالً لالحتٌاطٌات المبرهنة فً إطفاء التكالٌف المرسمل

سالمة مقابلة االٌرادات بالتكالٌف,  بالتالًال ٌحقق الموضوعٌة فً إطفاء التكالٌف و

)بجزءٌه نفط الربح  الحتٌاطٌات( من اNوإنما ٌجب استخدام حصة المقاول )شركة 

 .فً إطفاء التكالٌف ونفط استرداد التكلفة(

 المبادئمن الشركات العالمٌة تستخدم  اً كبٌر اً وألهمٌة هذا الموضوع وخاصة وأن عدد 

بمكان المقبولة عموماً فً ظل عقود تقاسم اإلنتاج, فإن الباحث رأى من األهمٌة 

وذلك إلظهار أثر استخدام حجم االحتٌاطً , والنتابج باألرقام الشرح السابق توضٌح
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ام وذلك باستخداإلجمالً المبرهن فً إطفاء التكالٌف المرسملة فً قٌاس الدخل, 

 , ولكن بعد أخذ ما ٌلً بعٌن االعتبار:Nشركة الفعلٌة ل لبٌاناتا

قد تناقص بشكل حاد اعتباراً من الشهر الثامن )آب( من عام  Nن إنتاج شركة إل .1

ألغى الباحث أثار األزمة على  فقد, وذلك نتٌجة األزمة التً ألمت بسورٌة, 2011

إنتاج الشركة, وافترض بؤن االنتاج بقً مستمراً على ما كان علٌه منذ بداٌة عام 

نتاج الشركة , ولموضوعٌة حساب االنتاج افترض الباحث بؤن وسطً إ2011

هو االنتاج الذي كانت الشركة  2011شهر األولى من عام خالل فترة السبعة ا

لو بقً وضع الشركة على حاله دون أن  , فٌمافترات الالحقةستنتجه خالل جمٌع ال

 ٌتؤثر باالزمة فً سورٌة.

وكذلك افترض الباحث بؤن وسطً حجم التكالٌف المرسملة خالل فترة السبعة  .2

(, هو الحجم الثابت من التكالٌف 12)مضروباً بـ  2011اشهر األولى من عام 

  .لالحقةعة سنوٌاً, خالل األعوام االرأسمالٌة المتوق

سٌبقى  2011وكذلك افترض الباحث بؤن حجم التكالٌف الجارٌة الفعلٌة خالل عام  .3

 عوام الالحقة.كما هو فً األ

( من االنتاج خالل األعوام Nواعتمادا على هذه الفرضٌات, فإن حصة المقاول ) -أ 

 الالحقة هو كالتالً:
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 جمالٌة المبرهنةاإل االحتٌاطٌات حجم على اعتماداً  جنبًاألجدول االنتاج المخصص للمقاول (: 12الجدول رقم )

  1)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

 (2)اإلنتاج اإلجماني 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746

(BCPنفط االساس ) (264,604) (251,699) (239,423) (227,747) (216,640) (206,075) (196,025) (186,465)
 3)

 

 (4)اإلنتاج اإلضافي 2,262,142 2,275,047 2,287,323 2,298,999 2,310,106 2,320,671 2,330,721 2,340,281

 (%12.5حق انحكومت ) (282,768) (284,381) (285,915) (287,375) (288,763) (290,084) (291,340) (292,535)

 اإلضافي بعذ حق انحكومت 1,979,374 1,990,666 2,001,407 2,011,624 2,021,343 2,030,587 2,039,381 2,047,746

 (%70نفط استرداد انتكهفت ) 1,385,562 1,393,466 1,400,985 382,472 278,198 278,198 278,198 278,198

 اإلنتاج انباقي 593,812 597,200 600,422 1,629,152 1,743,145 1,752,389 1,761,183 1,769,548

 (%30نفط انربح ) 178,144 179,160 180,127 488,746 522,943 525,717 528,355 530,864

 (%70حصت انمؤسست ) 415,669 418,040 420,296 1,140,406 1,220,201 1,226,672 1,232,828 1,238,683

 

( للتكالٌف المرسملة سٌكون Depletionإن جدول حساب مصروف النفاذ ) -ب 

 كالتالً خالل األعوام الالحقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هة تارية   هاار مراتلة اساتخدام حجام االحتياطياات االجماالة المباره  راة  2518أرتأى الباح  بأ  الفترت لغاية  ام  (1)

 تطفاء التتاليف.

 للحصاول  لا  االنتاال  12مضاروباً با   2511ا نتال لفترت السبعة ارهر األول  م   اام  ا نتال ا جمالة هو وسطة (2)

 السنوس(.

 والمؤسسة العامة للنفط. Nتميات نفط االساس هة رعلية ومأخوذت م  جداول نفط االساس المتفا  ليها بي  المقاول  (3)

 والمؤسسة العامة للنفط. Nبي  ررتة ت  نس  اقتسام االنتال هة بحس   قد تقاسم االنتال الموقع  (4)
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 المبرهنة  جمالٌةاإلاعتماداً على حجم االحتٌاطٌات  جدول مصروف النفاذ حسب طرٌقة وحدة اإلنتاج(: 13الجدول رقم )

                                                           
 .2511الحجم الفعلة لالحتياطيات المبرهنة ا جمالية رة بداية  ام  (1)

  للحصول  ل  التتاليف المرسملة المتوقعة السنوية(. 12مضروباً ب   2511وسطة التتاليف المرسملة خالل رترت السبعة ارهر االول  م   ام  (2)

 2011 
USD 

2012 
USD 

2013 
USD 

2014 
USD 

2015 
USD 

2016 
USD 

2017 
USD 

2018 
USD 

         االحتياطيات المستخدمة
(1)  بالبراميل ) أ ( –إجمالي االحتياطيات المبرهنة في بداية الفترة  51,764,630 49,237,884 46,711,139 44,184,393 41,657,647 39,130,901 36,604,156 34,077,410 

         
         نسبة المنفعة

 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746 2,526,746 بالبراميل ) ب ( –إجمالي اإلنتاج خالل الفترة 
 %7.415 %6.903 %6.457 %6.066 %5.719 %5.409 %5.132 %4.881 نسبة اإلنتاج إلى االحتياطيات ) ج (

         
 31,550,664 34,077,410 36,604,156 39,130,901 41,657,647 44,184,393 46,711,139 49,237,884 ب ( –االحتياطيات المبرهنة بنهاية الفترة ) أ 

         
         التكاليف التي يجب نفاذها

 194,735,389 188,826,219 182,917,050 177,007,881 171,098,712 165,189,542 159,280,373 153,371,204 تكاليف المرسممة )الرصيد االفتتاحي(
 (129,156,116) (110,705,242) (92,254,368) (73,803,495) (55,352,621) (36,901,747) (18,450,874) - يطرح: إجمالي مخصص النفاذ, الرصيد االفتتاحي
(2)  يضاف: الزيادة في التكاليف المرسممة خالل الفترة 5,909,169 5,909,169 5,909,169 5,909,169 5,909,169 5,909,169 5,909,169 5,909,169 

 177,352,580 183,261,750 189,170,919 195,080,088 200,989,257 206,898,427 212,807,596 218,716,765 ويضاف: التكاليف المستقبمية المتوقعة 
 248,841,022 267,291,896 285,742,770 304,193,644 322,644,517 341,095,391 359,546,265 377,997,138 إجمالي التكاليف التي يجب نفاذها ) د (

         
 18,450,874 18,450,874 18,450,874 18,450,874 18,450,874 18,450,874 18,450,874 18,450,874 ج * د ( مصروف النفاذ خالل الفترة )

         
 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 النفاذ عمى أساس البرميل الواحد
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سٌكون كالتالً خالل السنوات  Nإن جدول التكالٌف القابلة لالسترداد لشركة  -ج 

فرضٌاتنا السابقة بثبات حجم التكالٌف المرسملة اعتماداً على الالحقة وذلك 

انطالقاً من أخر تقرٌر ورد من المإسسة والجارٌة خالل الفترات الالحقة, و

فً نهاٌة  Nالعامة للنفط الذي بٌن حجم التكالٌف المتبقٌة القابلة لالسترداد لشركة 

 دوالر/: 222,521,321, والذي كان بمبلغ /2011عام 

 Nلشركة ل(: جدول التكالٌف القابلة لالسترداد 14الجدول رقم )

إجماني انتكانيف انقابهت 

 نالسترداد
 انتكانيف انمرسمهت انتكانيف انجاريت

رصيذ انتكانيف انقابهت 

 نالسترداد
 

248,950,115 20,519,625 5,909,169 222,521,321 2012 

275,378,909 20,519,625 5,909,169  2013 

301,807,704 20,519,625 5,909,169  2014 

328,236,498 20,519,625 5,909,169  2015 

354,665,292 20,519,625 5,909,169  2016 

381,094,086 20,519,625 5,909,169  2017 

407,522,881 20,519,625 5,909,169  2018 

 

 الدراسة:إن إطفاء التكالٌف الجارٌة والمرسملة سٌكون كالتالً خالل سنوات  -د 

 اعتماداً على حجم االحتٌاطٌات اإلجمالٌة المبرهنة مصروف اإلطفاء(: جدول 15الجدول رقم )

 إجماني مصروف اإلطفاء
 انجاريتانتكانيف 

 (Current Costs) 
مصروف نفار انتكانيف انمرسمهت 

(Depletion)
(1)

 
 

38,970,499 20,519,625 18,450,874 2011 

38,970,499 20,519,625 18,450,874 2012 

38,970,499 20,519,625 18,450,874 2013 

38,970,499 20,519,625 18,450,874 2014 

38,970,499 20,519,625 18,450,874 2015 

38,970,499 20,519,625 18,450,874 2016 

38,970,499 20,519,625 18,450,874 2017 

38,970,499 20,519,625 18,450,874 2018 

 

وكذلك بعد معرفة حجم  Nبعد ان تم حساب حجم االنتاج السنوي المتوقع لشركة  -ه 

بٌن حجم إٌرادات شركة لمتبقٌة القابلة لالسترداد, فإن الجدول التالً ٌالتكالٌف ا

N ( الذي  95المتوقعة السنوٌة وذلك بفرض ثبات سعر النفط )دوالر للبرمٌل
                                                           

 ا تماداً  ل  جدول مصروف نفاذ التتاليف. تم حسا  مصروف النفاذ (1)
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للمإسسة العامة للنفط عن إٌرادات الشهر استخدمته الشركة فً فاتورتها المرسلة 

سابقاً, فإن الشهر الثامن هو اخر شهر كان  , حٌث كما ذكر2011لثامن من عام ا

 األزمة فً سورٌة.ب تؤثرإنتاج الشركة فٌه طبٌعٌاً, دون ان ٌ

 جمالٌة المبرهنةاإل االحتٌاطٌات حجم على اعتماداً  الحقةخالل السنوات ال N(: جدول إٌرادات الشركة 16الجدول رقم )

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

26,428,794 26,428,794 26,428,794 26,428,794 (1) إيراد نفط انتكهفت 131,628,371 132,379,281 133,093,590 36,334,833
(2)

 

إيراد نفط انربح 16,923,648 17,020,193 17,112,033 46,430,835 49,679,620 49,943,088 50,193,708 50,193,708
(3)

 

 إجماني اإليراداث 148,552,019 149,399,474 150,205,623 82,765,667 76,108,414 76,371,883 76,622,502 76,622,502

 

بعد ان تم حساب حجم إٌرادات الشركة خالل سنوات الدراسة وكذلك حجم  -و 

  سٌكون خالل سنوات الدراسة N, فإن قابمة دخل شركة ؤةالتكالٌف السنوٌة المطف

 كالتالً:

اعتماداً على حجم االحتٌاطٌات  الحقةخالل السنوات ال Nدخل الشركة صافً (: جدول 17الجدول رقم )

 اإلجمالٌة المبرهنة فً إطفاء التكالٌف

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

 انتكهفت إيراد نفط 131,628,371 132,379,281 133,093,590 36,334,833 26,428,794 26,428,794 26,428,794 2,526,746

 إيراد نفط انربح 16,923,648 17,020,193 17,112,033 46,430,835 49,679,620 49,943,088 50,193,708 50,193,708

 إجماني اإليراداث 148,552,019 149,399,474 150,205,623 82,765,667 76,108,414 76,371,883 76,622,502 76,622,502

38,970,499 38,970,499 38,970,499 38,970,499 38,970,499 38,970,499 38,970,499 38,970,499 
 أةإجماني انتكانيف انمطف

 )مصروف اإلطفاء(

 صافي انذخم 109,581,520 110,428,975 111,235,125 43,795,169 37,137,915 37,401,384 37,652,004 37,652,004

 

 2011, فإن صافً دخل الشركة خالل عام Nشركة فكما هو واضح من قابمة دخل  -

 110,428,975كان بمبلغ / 2012/, وخالل عام دوالر 109,581,520كان بمبلغ /

                                                           
والساانوات االحقااةل يم)اال رصاايد التتاااليف المتبقيااة القابلااة لالسااتردادل حياا  أ   2514ت  تيااراد نفااط التتلفااة  اا   ااام  (1)

 والسنوات الالحقة. 2514الرصيد المتبقة تا  أقل م  قيمة نفط استرداد التتلفة الذس يخص سنة 

التتلفة: تم حسابه بناًء  ل  جداء حصاة الرارتة ما  االنتاال المخصاص الساترداد التتااليف مضاروباً بساعر تيراد نفط  (2)

 دوالراً للبرميل(. 95برميل النفط  

دوالراً  95تيراد نفط الربح: تام حساابه بنااًء  لا  جاداء حصاة الرارتة ما  نفاط الاربح مضاروباً بساعر برميال الانفط   (3)

 للبرميل(.
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, إال انه ونتٌجة دوالر/ 111,235,125/كان بمبلغ  2013 /, وخالل عامدوالر

/, فإن دوالر 36,334,833لجمٌع تكالٌفها وبقاء فقط رصٌد بقٌمة / Nاسترداد شركة 

استحقت إٌراد نفط تكلفة فقط بقٌمة الرصٌد المتبقً, ولذلك فقد انخفضت الشركة 

 43,795,169/إلى  2013/ فً عام دوالر 111,235,125إٌرادات الشركة من /

, حٌث انخفض صافً الدخل بشكل دراماتٌكً وبلغ االنخفاض 2014دوالر/ فً عام 

الرغم من بقاء حجم دوالر/, ذلك على  67,439,956/ مبلغ 2014و 2013بٌن عامً

االنتاج والتكالٌف المتكبدة وكذلك سعر النفط ثابتاً خالل سنوات الدراسة. ومن هنا 

ٌتبٌن اهمٌة اخذ عملٌة استرداد التكالٌف بعٌن االعتبار فً إطفاء التكالٌف فً ظل 

 عقود تقاسم االنتاج.

فً  العامة للنفط والن الشركة لم تعر أي اهتمام لعملٌة استرداد التكالٌف من المإسسة -

قد انخفض بشكل  2014إٌراد نفط استرداد التكلفة فً عام  , فإنمعالجاتها المحاسبٌة

/ من التكالٌف المستحقة دوالر  36,334,833كبٌر وذلك لبقاء رصٌد بسٌط بمقدار /

عوام السابقة, مما أثر ذلك فبقً ثابتاً كما فً األ ؤةف المطفاالسترداد, أما حجم التكالٌ

 .2014وبشكل كبٌر على صافً دخل الشركة فً عام 

فإن حجم إٌراد نفط استرداد التكلفة كان بمقدار حجم التكالٌف  2015وكذلك فً عام  -

, أما إطفاء التكالٌف فبقً ثابتاً, 2015الفعلٌة الجارٌة والرأسمالٌة المتكبدة خالل عام 

 /.دوالر 37,137,915 بمقدار / كانولذلك فإن صافً دخل الشركة 

 , حٌث أنخفضت االٌرادات وبقٌت حجومعوام الالحقةمر تكرر فً جمٌع األونفس األ -

 , وعلى ذلك انخفض صافً دخل الشركة بشكل كبٌر.ةكبٌر ؤةالتكالٌف المطف

ستخدام حجم االحتٌاطٌات اإلجمالً الحظ بؤن االمعطٌات السابقة فإنه ٌ إلىاستناداً  -

عٌة فً ٌحقق الموضو ظل عقود تقاسم اإلنتاج ال فً إطفاء التكالٌف فً المبرهن

ٌرادات بالتكالٌف, وذلك ألن حجم إٌراد نفط استرداد قٌاس الدخل وفً مقابلة اإل

التكلفة إنما ٌرتبط بوجود تكالٌف قابلة لالسترداد, وعند انتفاء التكالٌف القابلة 

ى فقط إٌراد نفط الربح, ولذلك وحتى وٌبقلالسترداد فإن إٌرادات الشركة تنخفض 

تكون عملٌة مقابلة اإلٌرادات بالتكالٌف موضوعٌة فً ظل عقود تقاسم اإلنتاج, فال بد 

من اخذ عملٌة استرداد التكالٌف بعٌن االعتبار, وذلك من خالل استخدام حجم 
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للشركة )بجزءٌه نفط استرداد التكالٌف ونفط الربح( فً  ةالمخصصالحتٌاطٌات ا

 فاء التكالٌف, ولٌس الحجم اإلجمالً لالحتٌاطٌات المبرهنة.إط

 Nالسابقة لشركة  لبٌاناتولتؤكٌد النتٌجة السابقة, فإن الباحث أرتؤى استخدام نفس ا -

 وذلك فً إطفاء تكالٌف الشركة اعتماداً على الحجم المخصص للشركة من

 المبرهنة.جمالً لالحتٌاطٌات ولٌس على اساس الحجم اإل الحتٌاطٌاتا

 سٌحسب على الشكل التالً: حتٌاطٌات( من االNحٌث أن حصة المقاول )شركة 

)الفعلٌة  السترداد التكالٌف = إجمالً التكالٌف حتٌاطٌاتحصة المقاول من اال .1

 القابلة لالسترداد/ سعر مبٌع برمٌل النفط. والمستقبلٌة المتوقعة(

وحجم التكالٌف القابلة وعلٌه ال بد من إعادة النظر بسعر برمٌل النفط 

 .فٌهماتغٌٌرات  تلالسترداد كلما حصل

كربح للمقاول: وسٌحسب بشكل عادي كما فً  حتٌاطٌاتحصة المقاول من اال .2

الطرٌقة السابقة, من إجمالً االحتٌاطٌات المبرهنة, ذلك ألن حصة المقاول 

التكالٌف القابلة تؤثر بوجود ٌرتبط باالحتٌاطٌات اإلجمالٌة وال ٌمن نفط الربح 

 لالسترداد أو عدم وجودها.

 على الشكل التالً: كانوعلى ذلك فإن جدول اإلنتاج المخصص للمقاول  -أ 

 لمخصصة للمقاولا االحتٌاطٌات حجم على اعتماداً  اإلنتاج المخصص للمقاول األجنبً(: جدول 18الجدول رقم )

 
اإلنتاج 

اإلجماني
(1)

 

نفط االساس 

(BCP)
 (2)

 

اإلنتاج 

اإلضافي
(3)

 

حق 

انحكومت 

(12.5%) 

اإلضافي بعذ 

 انحكومتحق 

نفط استرداد 

 (%70انتكهفت )
 اإلنتاج انباقي

نفط انربح 

(30%) 

حصت 

انمؤسست 

(70%) 

2011 2,526,746 (264,604) 2,262,142 (282,768) 1,979,374 1,385,562 593,812 178,144 415,669 

2012 2,526,746 (251,699) 2,275,047 (284,381) 1,990,666 1,393,466 597,200 179,160 418,040 

2013 2,526,746 (239,423) 2,287,323 (285,915) 2,001,407 1,400,985 600,422 180,127 420,296 

                                                           
 للحصاول  لا  االنتاال  12مضروباً ب   2511 جمالة هو وسطة ا نتال لفترت السبعة ارهر األول  م   ام ا نتال ا (1)

 السنوس(.

 والمؤسسة العامة للنفط. Nتميات نفط االساس هة رعلية ومأخوذت م  جداول نفط االساس المتفا  ليها بي  المقاول  (2)

 والمؤسسة العامة للنفط. Nت  نس  اقتسام االنتال هة بحس   قد تقاسم االنتال الموقع بي  ررتة  (3)
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2014 2,526,746 (227,747) 2,298,999 (287,375) 2,011,624 
(4)
382,472 1,629,152 488,746 1,140,407 

2015 2,526,746 (216,640) 2,310,106 (288,763) 2,021,343 278,198 1,743,145 522,943 1,220,201 

2016 2,526,746 (206,075) 2,320,671 (290,084) 2,030,587 278,198 1,752,389 525,717 1,226,672 

2017 2,526,746 (196,025) 2,330,721 (291,340) 2,039,381 278,198 1,761,183 528,355 1,232,828 

2018 2,526,746 (186,465) 2,340,281 (292,535) 2,047,746 278,198 1,769,548 530,864 1,238,683 

2019 2,526,746 (177,142) 2,349,604 (293,700) 2,055,903 278,198 1,777,706 533,312 1,244,394 

 5)
 2020 2,526,746 (168,285) 2,358,461 (294,808) 2,063,653 278,198 1,785,456 535,637 1,249,819 

 

حجوم االنتاج المخصصة للشركة فإن إٌرادات الشركة كانت كالتالً,  وبناًء على -ب 

 دوالراً للبرمٌل(: 95وذلك عند استخدام نفس السعر لبرمٌل النفط )

لمخصصة ا االحتٌاطٌات حجم على اعتماداً  الحقةخالل السنوات ال Nإٌرادات الشركة (: جدول 19الجدول رقم )

 للمقاول

 إجماني اإليراداث إيراد نفط انربح إيراد نفط انتكهفت 

2011 131,628,371 16,923,648 148,552,019 

2012 132,379,281 17,020,193 149,399,474 

2013 133,093,590 17,112,033 150,205,623 

2014 36,334,833 46,430,837 82,765,669 

2015 26,428,794 49,679,625 76,108,419 

2016 26,428,794 49,943,093 76,371,887 

2017 26,428,794 50,193,713 76,622,507 

2018 26,428,794 50,432,110 76,860,940 

2019 26,428,794 50,664,611 77,093,405 

2020 26,428,794 50,885,484 77,314,278 

 

ومصروف نفاذ التكالٌف المرسملة فً ظل استخدام حجم االحتٌاطٌات المخصصة  -ج 

 للشركة كان على الشكل التالً:

 

 

                                                           
ل وذلاك أل  رصايد 2513قد انخفض برتل تبيار مقارناة ماع  اام  2514أ  حجم االنتال المخصص للمقاول     ام  (4)

ل وتم حسا  حجم االنتاال 2513مع  ام  برتل تبير مقارنة 2514التتاليف القابلة لالسترداد تا  قد انخفض رة  ام 

 واال وام الالحقة م  خالل قسمة رصيد التتاليف القابلة لالسترداد  ل  سعر مبيع برميل النفط. 2514رة  ام 

(5)
هة تارية   هار سالمة استخدام حجم االحتياطيات المخصصة للمقاول راة  2525أرتأى الباح  بأ  الفترت لغاية  ام  

 ف.تطفاء التتالي
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 مصروف النفاذ باستخدام حجم االحتٌاطٌات المخصصة للمقاول(: جدول 21الجدول رقم )

مصروف نفار انتكانيف 

انمرسمهت 
(Depletion)

 (4)
 

رصيذ إجماني االحتياطياث 

انمخصصت نهشركت خالل 

فترة انعقذ
(3)

 

نتاج انمخص  اإل

نهشركت خالل انفترة 

)نفط انتكهفت + نفط 

انربح(
 (2)

 

مخص  نفار 

 انتكانيف انمرسمهت

يذ انتكانيف رص

  انمرسمهت

وانمستقبهيت()انفعهيت 
 

(1)
 

 

40,030,403 14,534,852 1,563,705 0 372,087,969 2011 

40,258,768 12,971,147 1,572,626 40,030,403 332,057,566 2012 

40,476,001 11,398,520 1,581,112 80,289,171 291,798,798 2013 

22,302,916 9,817,409 871,218 120,765,172 251,322,797 2014 

20,508,982 8,946,191 801,141 143,068,088 229,019,881 2015 

20,579,979 8,145,050 803,915 163,577,070 208,510,899 2016 

20,647,514 7,341,135 806,553 184,157,049 187,930,920 2017 

20,711,755 6,534,583 809,062 204,804,563 167,283,406 2018 

20,774,407 5,725,520 811,510 225,516,318 146,571,651 2019 

20,833,926 4,914,011 813,835 246,290,725 125,797,244 2020 

 

فهو  حتٌاطٌات المخصصة للشركةأما مصروف إطفاء التكالٌف عند استخدام اال -د 

 كالتالً:

استخدام حجم االحتٌاطٌات المخصصة د المطفؤة عنإجمالً التكالٌف (: جدول 21الجدول رقم )

 فً إطفاء التكالٌف للمقاول

خالل  أةإجماني انتكانيف انمطف

 انفترة )انجاريت وانمرسمهت(

مصروف نفار انتكانيف 
 (Depletionانمرسمهت )

  انتكانيف انجاريت

60,550,028 40,030,403 20,519,625 2011 

60,778,393 40,258,768 20,519,625 2012 

60,995,626 40,476,001 20,519,625 2013 

42,822,541 22,302,916 20,519,625 2014 

                                                           
مصروف نفاذ التتاليف تم حسابه م  خالل ضر  تجماالة تتااليف الرارتة  الحالياة والمساتقبلية( باالنتاال المخصاص  (4)

 للررتة خالل الفترت مقسوماً  ل  تجمالة االحتياطيات المخصصة للررتة خالل رترت العقد.

ل رصيد االنتال المتبقة للررتة ما  تجماالة رصيد تجمالة االحتياطيات المخصصة للررتة خالل رترت العقد: وهو يم) (3)

 االحتياطيات المبرهنة.

ا نتااال المخصااص للراارتة خااالل الفتاارت: وهااو حاصاال جمااع االنتااال المخصااص السااترداد تتاااليف الراارتة واالنتااال  (2)

 المخصص تربح للررتة.

ل 2511التتااليف الفعلياة راة بداياة  اام  ت  رصيد التتاليف المرسملة الفعلية والمستقبلية: هة الرصيد االرتتااحة لحجام (1)

مضاراً تليها الرصيد االرتتاحة للتتاليف المساتقبلية المتوقعاة لتطاوير االحتياطياات المبرهناة وييار المطاورت راة بداياة 

 .2511 ام 
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41,028,607 20,508,982 20,519,625 2015 

41,099,604 20,579,979 20,519,625 2016 

 تتمت انجذول انسابق

41,167,139 20,647,514 20,519,625 2017 

41,231,380 20,711,755 20,519,625 2018 

41,294,032 20,774,407 20,519,625 2019 

41,353,551 20,833,926 20,519,625 2020 

 

خالل اي فترة وذلك عند  ؤةوبعد عرض إٌرادات الشركة وحجم التكالٌف المطف -ه 

استخدام االحتٌاطٌات المخصصة للشركة فً إطفاء التكالٌف, فإن قابمة دخل الشركة 

 على الشكل التالً: هً

 

 صافً الدخل عند استخدام حجم االحتٌاطٌات المخصصة للمقاول فً إطفاء التكالٌف(: جدول 22الجدول رقم )

 إجماني اإليراداث إيراد نفط انربح إيراد نفط انتكهفت 

إجماني انتكانيف 

)انجاريت  انمطفأة

 وانرأسمانيت(

 صافي انذخم

2011 131,628,371 16,923,648 148,552,019 (60,550,028) 88,001,991 

2012 132,379,281 17,020,193 149,399,474 (60,778,393) 88,621,081 

2013 133,093,590 17,112,033 150,205,623 (60,995,626) 89,209,997 

2014 36,334,833 46,430,837 82,765,669 (42,822,541) 39,943,128 

2015 26,428,794 49,679,625 76,108,419 (41,028,607) 35,079,812 

2016 26,428,794 49,943,093 76,371,887 (41,099,604) 35,272,283 

2017 26,428,794 50,193,713 76,622,507 (41,167,139) 35,455,368 

2018 26,428,794 50,432,110 76,860,940 (41,231,380) 35,629,560 

2019 26,428,794 50,664,611 77,093,405 (41,294,032) 35,799,373 

2020 26,428,794 50,885,484 77,314,278 (41,353,551) 35,960,727 

 

الحظ بؤن استخدام االحتٌاطٌات المخصصة استناداً إلى العرض السابق, فإنه ٌو -

للمقاول فً إطفاء التكالٌف المرسملة قد حقق موضوعٌة أكبر فً قٌاس دخل 

الشركة, حٌث وعلى الرغم من استرداد الشركة لجمٌع تكالٌفها القابلة لالسترداد 

لم نالحظ االنخفاض الحاد فً صافً دخل الشركة كما كان إال اننا  2014فً عام 

لحال عند استخدام إجمالً االحتٌاطٌات المبرهنة فً إطفاء التكالٌف, وذلك علٌه ا

, ؤةإنما النه عند انخفاض إٌرادات الشركة فقد انخفضت كذلك حجم التكالٌف المطف
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فعندما كان حجم االنتاج المخصص للمقاول كبٌراً وذلك السترداد تكالٌفه ولتحقق 

راً, وعندما انخفض حجم االنتاج الربح, فإن إطفاءه للتكالٌف كذلك كان كبٌ

المخصص للمقاول نتٌجة انخفاض حجم التكالٌف القابلة لالسترداد, فقد انخفض 

ٌرادات قق موضوعٌة أكبر فً الربط بٌن اإلكذلك إطفاء التكالٌف, مما ح

 والتكالٌف.

صافً دخل الشركة عند استخدام إجمالً  ة بٌنقارنٌتم الموفً الجدول التالً  -

االحتٌاطٌات المبرهنة فً إطفاء التكالٌف, وعند استخدام االحتٌاطٌات المخصصة 

 للشركة فً إطفاء التكالٌف:

الفروقات بٌن استخدام حجم االحتٌاطٌات المبرهنة اإلجمالٌة وحجم االحتٌاطٌات (: جدول 23الجدول رقم )

 لتكالٌفالمخصصة للمقاول فً إطفاء ا

صافي انذخم عنذ استخذاو  

 إجماني االحتياطياث انمبرهنت

صافي انذخم عنذ استخذاو 

االحتياطياث انمخصصت 

 نهشركت

 انفروقاث

2011 109,581,520 88,001,991 21,579,529 

2012 110,428,975 88,621,081 21,807,894 

2013 111,235,125 89,209,997 22,025,128 

2014 43,795,169 39,943,128 3,852,041 

2015 37,137,915 35,079,812 2,058,103 

2016 37,401,384 35,272,283 2,129,101 

2017 37,652,004 35,455,368 2,196,636 

2018 37,652,004 35,629,560 2,022,444 

 

 إلى ماٌلً: حثإستناداً إلى ما سبق توصل الب -

االحتٌاطٌات المبرهنة فً إطفاء هناك فروقات جوهرٌة بٌن استخدام إجمالً  .1

 التكالٌف عن استخدام حجم االحتٌاطٌات المخصصة للمقاول فً إطفاء التكالٌف.

إن استخدام حجم االحتٌاطٌات المخصصة للمقاول فً إطفاء التكالٌف قد حقق  .2

موضوعٌة أكبر فً مقابلة االٌرادات بالتكالٌف وفً قٌاس الدخل فً ظل عقود 

 تقاسم اإلنتاج.
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نتاج, ال بد من أخذ عملٌة استرداد التكالٌف بعٌن االعتبار, ظل عقود تقاسم االفً  .3

وذلك باستخدام حجم االحتٌاطٌات المخصصة للمقاول فً إطفاء التكالٌف ولٌس 

 الحجم اإلجمالً لالحتٌاطٌات المبرهنة.

II)  تعتبر شركةC  بؤنه طالما بحسب عقد تقاسم االنتاج لٌس من حقها امتالك اي

 اي نفط أو غاز, وبالتالً لٌس من حقها االعتراف بتكالٌفها كؤصول اصول وال

 منتجة ٌمكن استهالكها أو نفاذها بحسب تصنٌفاتها.

وانسجاماً مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة, ترى بؤن ملكٌة  Nإال ان شركة 

األصول لٌست شرطاً فً االعتراف بها, فطالما أن الشركة تملك السٌطرة على 

تقاسم  عقد األصول )االصول والممتلكات واالحتٌاطٌات المكتشفة( طٌلة عمر

 االنتاج وتحتفظ بحقها فً االستفادة منهم فمن حقها االعتراف بتلك األصول.

ثم أن اعتبار تلك التكالٌف كؤصول قابلة لالستهالك تجد مبرراً لها فً األدبٌات 

المحاسبٌة, طالما ان تلك التكالٌف قد أسفرت عن حقول منتجة ومناطق واعدة 

 بكثٌر من تلك التكالٌف.  تتضمن من النفط, قٌماً اقتصادٌة أكبر

III)  أن شركةC  تعتبر من غٌر المعقول االعتراف بالخسارة إال فً حالة

تجاوز التكالٌف المرفوضة وغٌر القابلة لالسترداد خالل أحدى الفترات للعابدات 

المخصصة للمقاول كربح عن انتاجه خالل تلك الفترة, ومن دون ذلك فإن 

جمٌع تكالٌفها هً قابلة لالسترداد, وبالتالً الشركة ال تحقق الخسارة طالما أن 

حتى لو تجاوزت التكالٌف الفعلٌة خالل احدى الفترات لالٌرادات المتحققة خالل 

تلك الفترة, فهذا ال ٌعنً تحقق الخسارة بؤي شكل, وإنما ٌعنً بؤن التكالٌف التً 

لتالً ٌرحل استحق استردادها خالل تلك الفترة كان اقل من التكالٌف الفعلٌة, وبا

 .الحقةالفرق إلى السنوات التالٌة الستردادها من اٌرادات االنتاج خالل الفترات ال

بؤنه طالما تم ربط االٌرادات والتكالٌف بوحدة المنتج فإنه  Nفً حٌن ترى شركة 

من الطبٌعً تحقق الخسارة خالل اي فترة مالٌة وذلك عند تجاوز تكالٌف االنتاج 

 ها, وذلك باالنسجام مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة.لالٌرادات المتعلقة ب

بؤنه نظرٌاً ٌنبغً أن ال تحقق الشركة الخسارة وذلك على  Nوتدرك شركة 

اعتبار ان جمٌع تكالٌفها هً قابلة لالسترداد من المإسسة العامة للنفط, إال ان 
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ارة الشركة ٌهمها اكثر من ذلك معرفة نتٌجة اعمالها السنوٌة من ربح أو خس

وذلك من خالل ربط التكالٌف باالٌرادات المتعلقة بها بشكل سنوي وتحقق مبدأ 

 مقابلة االٌرادات بالتكالٌف.

 إطفاء إن  " الثانً للدراسة مفاده اإلإلى نتٌجة للتس بناًء على ما سبق وصلت الدراسة

ال تعتبر طرٌقة محاسبٌة مالءمة لواقع  نفط استرداد التكلفة عابدات التكالٌف وفق

الدقة فً قٌاس الدخل نتٌجة عدم المقابلة حقق تال  عقود تقاسم االنتاج, حٌث

", األمر الذي من شؤنه أن ٌإثر فً افصاح موضوعٌة بٌن االٌرادات والتكالٌفال

 القوابم المالٌة وفً عدالة الدخل المفصح عنه فً الشركة.
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 :نتائج الدراسة –أوالً 

أن القواعد المحاسبٌة المتبعة فً شركات النفط األجنبٌة المستثمرة فً سورٌة  -1

 هً مختلفة وبشكل ملحوظ.

عند  ملحوظبشكل  اإن مبلغ التكالٌف المرسملة وصافً الدخل قد اختلف -2

 اختالف طرٌقة معالجة التكالٌف وإطفاءها.

التكالٌف ومن ثم إطفاءها  على الرغم من بساطة طرٌقة رسملة جمٌع -3

باستخدام عائدات نفط استرداد التكلفة, إال أنها لم تحقق مبدأ مقابلة اإلٌرادات 

بالتكالٌف, كما لم تحقق الموضوعٌة فً قٌاس حجم االستثمار فً مجال النفط 

 والغاز.

إن معالجة عائدات استرداد التكالٌف فً ظل عقود تقاسم اإلنتاج كإٌرادات من  -4

وإطفاء التكالٌف بالطرق المحاسبٌة المقبولة عموماً فً مجال إنتاج  اإلنتاج

النفط والغاز تحقق الموضوعٌة فً قٌاس نتائج أعمال شركات إنتاج النفط 

 والغاز.

فً ظل عقود تقاسم االنتاج ال بد من اخذ عملٌة استرداد التكالٌف بعٌن  -5

ماداً على حجم االعتبار فً إطفاء التكالٌف, وذلك بإطفاء التكالٌف اعت

االحتٌاطٌات المخصصة للمقاول ولٌس الحجم اإلجمالً لالحتٌاطٌات 

 المبرهنة.
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 الدراسة: توصيات –ثانياً 

ٌجب المحاسبة عن استرداد التكالٌف فً ظل عقود تقاسم اإلنتاج كإٌرادات من  .1

 اإلنتاج, ولٌس كإسترداد للتكالٌف اإلجمالٌة المرسملة.

السٌاسات والقواعد المحاسبٌة المتبعة فً شركات إنتاج النفط ٌجب تطوٌر  .2

المحاسبٌة المقبولة عموماً التً تبنت  مبادئوالغاز فً سورٌة, وذلك بتطبٌق ال

كل من طرٌقتً المجهودات الناجحة وطرٌقة التكلفة الكلٌة, فً ظل عقود 

أعمالها بدقة  تقاسم اإلنتاج, ذلك إلمكانٌة المقارنة بٌن الشركات ومعرفة نتٌجة

 وموضوعٌة.

ٌجب إطفاء التكالٌف فً ظل عقود تقاسم االنتاج, اعتماداً على حجم  .3

االحتٌاطٌات المخصصة للمقاول ولٌس الحجم اإلجمالً لالحتٌاطٌات 

 المبرهنة.

من الضروري تطوٌر شروط عقود تقاسم اإلنتاج فً سورٌة, التً تخلق  .4

األجنبٌة فً المحاسبة عن  تعقٌدات كثٌرة لشركات إنتاج النفط والغاز

أنشطتها, والذي تضطر معه كثٌر من الشركات إلى إتباع االساس النقدي 

لغاٌات عالقتها مع المؤسسة العامة للنفط واسترداد تكالٌفها, وإتباع اساس 

 االستحقاق للمحاسبة عن انشطتها لمعرفة نتٌجة أعمالها.
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 .SPCوالشركة السورية للنفط  GPCالمؤسسة العامة للنفط المبحث األول: 

 (:General Petroleum Corporationالمؤسسة العامة للنفط )أوالً: 

الخبببخإ باثببب ا   14/2/2009بيبببخرٌ   15المرسبببول اليعبببرٌ ً ر بببل  بموجببب 

ونبإ المرسبول ببأل المؤسسبة يل يأسٌس المؤسسة ال خمبة للبنفط  "المؤسسة ال خمة للنفط" 

ٌكبول مركهابخ الرسٌسبً م ٌنبة  معبت ويبريبط بخلسبٌ  وييميع بخالسيقالل المخلً واإل اري 

مبخعببردح ثٌبب  ثبب  د المببخ د ال خل ببة مببل المرسببول م ببخل  وهٌببر الببنفط وال ببرود الم  نٌببة

 المؤسسة فً ع د نقخط أسخسٌة من خ:

 ة واسي مخر ال رود النفطٌة والغخهٌةحا يراح االسيرايٌجٌخد المي لقة بخسيكعخف وينمٌ - أ

الينسٌت مع الوهارد فً وضع المبخ ئ واألثكخل األسخسٌة ويث ٌ  االيفخ ٌخد  -  

واإلعالل عل المنخطت الم  د لالسي مخر النفطً والغخهي وأعمخل اليطوٌر ب  ف 

جذ  المسي مرٌل فً مجخالد االسيكعخف والينمٌة والنقل وإنعخء البنى اليثيٌة 

 النفطٌة والغخهٌةح لل رود

إع ا  ويو ٌع ال قو  المي لقة بأعمخل االسيكعخف والينمٌة ويطوٌر ويثسٌل مر و   - د

 ثقول النفط والغخه وايخخذ مخ ٌلهل السيكمخل إص اراخ وميخب ة ينفٌذاخح

   ميخب ة ينفٌذ أثكخل ونصوإ عقو  الخ مة المص  ة بنصوإ يعرٌ ٌةح  -  

للمعروعخد األك ر أامٌة على النطخت الوطنً  يث ٌ  أفضلٌخد اليموٌل االسي مخري - ج

فً مجخل النفط والغخه والقٌخل بمخ ٌلهل ليأمٌل يموٌل المعروعخد مل المؤسسخد 

 المخلٌة ال ربٌة وال ولٌةح 

   الينسٌت مع الج خد ال ربٌة وال ولٌة فً مجخل النفط والغخهح  - ح

ة وال ولٌة مل أجل بنخء الينسٌت والي خول مع المؤسسخد الي رٌبٌة المثلٌة وال ربٌ - خ

   الق راد الوطنٌة وينمٌة الموار  البعرٌة فً المؤسسة والعركخد المريبطة ب خح 

مواكبة اليطوراد ال لمٌة واليكنولوجٌة الث ٌ ة فً مجخل صنخعة النفط والغخه  -  

   وال مل على االسيفخ د من خح 

مع ال ٌسة ال خمة لعؤول يقٌٌل األ ر البٌسً للنعخطخد والمعروعخد الخخصة بخلينسٌت  - ذ

   البٌسة والج خد األخرى وال مل على يخفٌف ضررهح 
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    راسة ومرا بة ويوجٌه نعخط العركخد المريبطة ب خ واإلعراف علٌ خح  - ر

 (1) اإلعراف على العركخد ال خمة والمعيركة فً مجخل النفط والغخهح - ه

 لقة بخسيكعخف وإنيخج المؤسسة ال خمة للنفط ييولى اإلعراف على جمٌع األنعطة المي - س

النفط والغخه ونقل مخ إلى المصخفً ومصبخد اليص ٌر وكذلك م خلجة الغخه ونقله إلى 

السورٌة للنفط والغخه  العركة ب ذه المؤسسة كل مل اريبطمراكه االسي الك و

والعركة السورٌة لنقل النفط والعركخد ال خملة /الفراد ـ  ٌر الهور ـ ثٌخل ـ كوك  

  ـ عو د ـ  جلة/ وأي عركخد عخملة أو معيركة يث   مسيقبالًح 

 3122خالل عخل  بخلنسبة الى مسخامة العركخد فى النخيج االجمخلى للنفط فى القطر - ش

% مل االنيخج والعكل 61فط النسبة االكبر و يم لد   سجلد العركة السورٌة للن

 يى ٌبٌل نس  مسخامة كخفة العركخد ال خملة:اآل

 (: نس  مسخامة كخفة العركخد ال خملة فً سورٌة فً النخيج اإلجمخلً للنفط22العكل ر ل )

 

 

 3122ح المص ر: يقرٌر المؤسسة ال خمة للنفط ثول منجهاد الربع األول ل خل
 (2) 

 

                                                           
 .GPCالقاضي بإحداث المؤسسة العامة للنفط  2009لعام  15المرسوم التشريعي رقم  (1)

 www.gpc.com.sy - 2011منجزات المؤسسة العامة للنفط خالل الربع األول من عام  (2)

http://www.gpc.com.sy/
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ملكٌة جمٌع األصول فً ن خٌة  طبٌ ة الخخصة السير ا  اليكخلٌف  وأللونيٌجة ال - إ

أي عق  ليقخسل اإلنيخج يؤول إلى المؤسسة ال خمة للنفطح فال المؤسسة ال خمة للنفط 

فً اسيكعخف  ل األالد والم  اد واليقنٌخد الخخصةم اً ع  اً كبٌر أصبثد يملك

رغل مخ    ٌ ٌ  يلك األصول مل الق ل واسيخراج النفط والغخه  وذلك على ال

 واليراجع اليقنً واألايالكح

 يم لد اليث ٌخد مل ال  ٌ  اً )خالل االهمة السورٌة(مؤخر  المؤسسة و   واج د - ض

 خالل مل السوري والغخه النفط  طخع على واالوروبٌة االمرٌكٌة ال قوبخد فً

 اً واليً للنفط ال خمة المؤسسة واسي  اف السوري الخخل النفط اسيٌرا  مقخط ة

 المبرمة والغخه النفط وانيخج ويطوٌر اسيكعخف عقو  فً المثلً أو الوطنً العرٌك

 مع يعكٌل خ يل اليً ال خملة العركخد اسي  اف وكذلك األجنبٌة النفطٌة العركخد مع

 فً اعمخل خ األجنبٌة العركخد ب ض علقد ال قوبخد ليلك وكنيٌجة االجخن   العركخء

 حالقخارد القود ب اعً سورٌة

 (:Syrian Petroleum Companyالشركة السورية للنفط )ثانياً: 

( 9عبخرد عل عركة ثكومٌة  طخع عخل  أنعسد بموج  المرسول اليعرٌ ً ر بل )

ح وييببولى العببركة السببورٌة للببنفط القٌببخل بجمٌببع األعمببخل ال خ فببة إلببى اكيعببخف 2995ل ببخل 

النظببخل البب اخلً  3ال ببرود البيرولٌببة فببً سببورٌة ويطوٌراببخ وإنيخج ببخ واسببي مخراخ ) المببخ د 

يطّبت العركة السورٌة للنفط لألغراض المثخسبٌة النظخل (ح وSPCللعركة السورٌة للنفط 

بخإلضخفة إلى ع د  2998ل خل  389المثخسبً الموث  الصخ ر بخلمرسول اليعرٌ ً ر ل ) 

 واعبب  مثخسبببٌة صببخ رد عببل إ اري ببخ أو عببل السببلطخد الثكومٌببة األخببرى ) وٌعببخر إلٌ ببخ 

 (4) حبمجمل خ بخلقواع  المسيخ مة فً العركة السورٌة للنفط(

( مل العركخد الراس د فً مجخل اسيكعخف SPCوي يبر العركة السورٌة للنفط )

 كبٌر مل الثقول اليً يقول بخل مل فٌ خ بنفس خح اً واسيخراج النفط والغخه ويملك ع  

 

 

                                                           
 (.41)ص  مرجع سابق, 2002, مير, سالريشاني (3)
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إنتاج النفط والغاز في سورية وبيئة عمل الشركات المستثمرة في المبحث الثاني: 

 سورية:

 

سورٌة ال ي  ُّ غنٌة بخلم خ ل ذاد النوعٌة الجٌ د واالثيٌخطً على الرغل مل أل 

الكبٌر  إال أل اسي مخر ب ض اذه الموار  على  لي خ كخلنفط والغخه الطبٌ ً 

والفوسفخد  أعطى  ف خً  وٌخً ليطور اال يصخ  السوري وهٌخ د ال خل الوطنً  

ء م ل ج ٌ د المي ا  وان كس ذلك بعكل أسخسً فً اليطور ال مرانً الذي يم ل بنعو

  (4) ال مرال إلى منخطت الي  ٌل  فضالً عل اسيٌ خ  أع ا  كبٌرد مل القوى ال خملةح

إٌرا اد القطخع النفطً فً    كخند2011آذار  بل االهمة فً سورٌة اليً ب أد فً 

 سورٌة يم ل ربع اإلٌرا اد اإلجمخلٌة لل ولةح

االمرٌكٌة فال ثجل الطخ ة فً سورٌة او وبثس  إثصخءاد إ ارد م لومخد الطخ ة 

  (5) على العكل اليخلً:

 (: اثجخل اثيٌخطٌخد النفط والغخه فً سورٌة35الج ول ر ل )

 النفط )ماليين البراميل(

 االثيٌخطٌخد المبرانة

 2013 

 )مالٌٌل البرامٌل(

 إجمخلً النفط المنيج

 2012 

 )بخاللف برمٌل ٌومٌخً(

 إجمخلً اسي الك النفط

 2012 

 )بخاللف برمٌل ٌومٌخً( 

2,500 71 258 

 الغاز الطبيعي )مليارات االقدام المكعبة(

 االثيٌخطٌخد المبرانة

2013 

 إنيخج الغخه الطبٌ ً

2012 

 اسي الك الغخه الطبٌ ً

2012 

8,500 228 228 

 والغخهحالمص ر إ ارد م لومخد الطخ ة االمرٌكٌة  اثصخسٌخد الطخ ة ال خلمٌة  مجلة النفط 

(  فال ثجل bpوبثس  إثصخءاد عركة برٌيش بيرولٌول للنفط ال خلمٌة )

 ّ رد بملٌخرٌل  2013االثيٌخطٌخد النفطٌة المبرانة فً سورٌة فً ن خٌة عخل 

                                                           
التقييم الجغرافي لموارد النفط والغاز في سورية )دراسة في الجغرافية االقتصادية(, مجلة جامعةة رهبان, عبدالرؤوف, (4)

 (.3, )ص2009, العدد األول والثاني, 25دمشق, المجلد 

(5)
U.S. Energy Information Administration (EIA), Syria Overview, Feb 18, 2014, (P2-3). 
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( فقط مل ثجل %0.1( برمٌل نفطً  والذي مّ ل مخ نسبيه )2,5ونصف الملٌخر )

  (6) اثيٌخطٌخد النفط اإلجمخلٌة ال خلمٌةح

أل إمكخنخد سورٌة النفطٌة ميواض ة ج اً مقخرنة بخثيٌخطٌخد ال ول ال ربٌة  فنج 

وأمخل بقٌة  ول ال خلل األعضخء فً منظمة ال ول المص رد للنفط )أوبك(  ثٌ  يميلك 

% 10.9المملكة ال ربٌة الس و ٌة نثو ربع االثيٌخطً ال خلمً مل النفط  وال رات 

  (7)%ح9.1الكوٌد %  و9.2واإلمخراد ال ربٌة الميث د 

(  فال ثجل صخ راد OPECوبثس  اثصخءاد منظمة ال ول المص رد للنفط )

  (8) النفط السوري خالل األعوال المخضٌة كخند على العكل اليخلً:

 برميل يومياً( 1,000صادرات النفط الخام السوري )

2007 2008 2009 2010 2011 
 نسبة اليغٌر%

11/10 

250 253 250 149 114 -23.7 

 

إل االكيعخف اليجخري للغخه الطبٌ ً فً ثوض الالفخنيٌل    ٌنبأ بمصخ ر طخ ة ذاد 

اامٌة نسبٌة فً اال لٌل الميوسط العر ً الميضمل كل مل  برإ وإسراسٌل واألر ل 

  ولكل النهاعخد المسيمرد ثخلٌخً فً اذه ال ول وع ل ولبنخل وسورٌخ وفلسطٌل

فض مل إمكخنٌة إنيخج وعرض ذلك اإلنيخج على الم ى االسيقرار اال يصخ ي فٌ خ ٌخ

  (9) القصٌرح

وفً ال ق  المخضً يل اكيعخف مكخمل غخهٌة يجخرٌة فً ثوض الالفخنيخٌل  وعلى 

اإلسراسٌلٌة  إال إنه وبسب   الرغل مل أل م ظل االكيعخفخد كخند فً المٌخه اإل لٌمٌة

لكل مل  برإ وفلسطٌل  وعملٌخد  االكيعخفخد اليجخرٌة أٌضخً فً المٌخه اال لٌمٌة

                                                           
(6)
BP Statistical Review of World Energy, June 2014, (P20). 

 (.17, )ص2009, مرجع سابقرهبان, عبدالرؤوف, (7)

(8)
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2012, (P49). 

(9)
EIA, U.S. Energy Information Administration, Eastern Mediterranean Region, August 15, 2013.  
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االسيكعخف اليً مخ يهال مسيمرد أٌضخً فً كل مل لبنخل واألر ل  فانه مل الميو ع 

  (10) وجو  اكيعخفخد غخهٌة يجخرٌة اٌضخً فً المٌخه اال لٌمٌة السورٌةح

 

 التطور التاريخي النتاج النفط والغاز في سورية: .1

 والغاز:أوالً: نشأة صناعة إنتاج النفط 

  إال أل 2941على الرغل مل أل أول عق  اميٌخه مع عركة أجنبٌة كخل فً عخل 

سورٌة لل يصبح  ولة منيجة إال فً أواخر السيٌنخدح وبسب  الهٌخ د الثخ د فً 

األس خر فً أواسل السبٌ نٌخد  ثّصلد سورٌة أجور مل خطوط النقل ال ولً اليً 

إنيخج خ المثلً فً ثٌنه  ومل اذه الخطوط م الً  عبرد ث و اخ  يجخوهد إٌرا اد 

بخنٌخس -( كركوكPipline( القخ ل مل الس و ٌة وخط أنخبٌ  )Taplineخط يخبالٌل )

 القخ ل مل ال راتح

اكيعفد عركة  2969اكيعفد عركة أمرٌكٌة ثقل كرايعوك  وفً  2967فً عخل 

West German  ًرا إلى االيجخه كٌلومي 26ثقل السوٌ ٌه  والذي ٌب   ثوال

  (11) الجنوبً مل ثقل كرايعوكح

 تأميم الصناعة في الستينات:ثانياً: 

أممد الثكومة السورٌة صنخعة النفط  وفً أواخر السيٌنخد  خمد  2975فً عخل 

العركة ال خمة للنفط بخإلنيخج مل ثقلً كرايعوك والسوٌ ٌة وإ اري مخ وذلك بمسخع د 

كال الثقلٌل كخل النفط ال قٌل الثخوي على مكونخد  مل االيثخ  السوفٌيًح النفط فً

 كبرٌيٌة عخلٌة  و   اسيمرد الثكومة فً إنيخج النفط مل الثقلٌل ثيى ال مخنٌنخدح

أصبثد سورٌة  ولة مص رد للنفط وذلك عن  اكيمخل خط أنخبٌ  على  2978فً عخل 

 سطحكٌلومير لنقل النفط إلى مٌنخء طرطوس على العخطئ الميو 774مسخفة 

 

 

                                                           
(10)
U.S. Energy Information Administration (EIA), Eastern Mediterranean Region Report, August 

15, 2013, (P5). 

(11)
"Syria: Industry (http:/ / countrystudies. US/ Syria/ 44. htm)" US Library of Congress Country 

Studies, retrieved 8 March 2012, (p1). 
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 ثالثاً: زيادة االنتاج في السبعينات:

(  وكخند مسؤولة عل منح SPCيل يأسٌس العركة السورٌة للنفط ) 2995فً عخل 

اليراخٌإ لعركخد النفط ال خلمٌة لالسيكعخف واالسي مخر فً  طخع النفط والغخه 

 وذلك وفت صٌغة عقو  يقخسل اإلنيخجح

المك فة  اكيعفد العركة السورٌة للنفط  خالل السب ٌنخد ونيٌجة عملٌخد االسيكعخف

ثقل رمٌالل الكبٌر  بخإلضخفة إلى ع   مل الثقول الصغٌرد واليً كخند بطخ خد 

إنيخجٌة أ ل ومل النفط الخخل ال قٌلح ولكل االنجخه األكبر كخل فً ثقل جبٌسة فً عخل 

 ح2996

ثصلد   ثٌ  2999لذلك عخ د العركخد الغربٌة ليسي مر فً سورٌة فً عخل 

عركة بٌكيٌل اليخب ة لعركة عل على اميٌخه فً عمخل ووسط سورٌةح كذلك كل مل 

عركة عٌفرول وبٌنهوٌل ومخرا ول للنفط ثصلد على اميٌخهاد اسيكعخف فً 

ال مخنٌنخدح اذا و   اسيمرد العركة السورٌة للنفط ب ملٌخد االسيكعخف والثفر 

 حواكيعفد ثقول صغٌرد اخرى فً منيصف ال مخنٌخد

 رابعاً: اكتشاف النفط الخفيف في الثمانينات:

فً منيصف ال مخنٌنخد يل اكيعخف ثقول يثيوي كمٌخد كبٌرد مل النفط الخفٌف  

  االمر الذي ها  مل  ور 2985وخخصة اكيعخف عركة بٌكيل لثقل ال ٌخل فً عخل 

 اد النفط فً اال يصخ  السوري  وعلٌه فق  ها د االٌرا اد بعكل سرٌع ليصل إٌرا

% مل 71ملٌخر والذي كخل ٌ خ ل مخ نسبيه  2.06$إلى  2995يص ٌر النفط فً عخل 

 إجمخلً إٌرا اد الصخ راد السورٌةح 

و   كخل النفط الخفٌف المكيعف ب رجة ك خفة عخلٌة  ولذلك خفضد سورٌة اسيٌرا اخ 

مل النفط الخخل للمصخفً المثلٌة  وفً منيصف ال مخنٌنخد اميلكد سورٌة خطً 

 نخبٌ  مثلٌٌل ومصفخيٌل مثلٌيٌلحأ

(  أال عركة نفطٌة فً AFPCيل يأسٌس عركة الفراد للنفط ) 2986وفً عخل 

 سورٌة  وذلك بخلعراكة بٌل العركة السورٌة للنفط وعركة عل وبيروكن اح
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 خامساً: انخفاض االنتاج في التسعينات:

  فال BP Statistical Reviewبثس  إثصخسٌخد عركة برٌيش بيرولٌول فً 

مسيوٌخد إنيخج النفط فً سورٌة لل يه ا  بعكل م ل خالل اليس ٌنخد )ها د مل 

برمٌل ٌومٌخً فً عخل  548,000إلى  2991برمٌل ٌومٌخً فً عخل  407,000

  (12)(ح3111

  واسيمر فً االنخفخض ثيى عخل 2997أخذ اإلنيخج السوري بخليراجع منذ عخل 

  3114و  3113و  3112االنيخج خالل االعوال   وعلى الرغل مل اريفخع 3111

واألعوال الالثقة   3115إال انه مخ لب  ال عخو  االنخفخض بعكل كبٌر خالل عخل 

وذلك بسب  ارل آبخر اإلنيخج وانخفخض مسيوى الطبقخد الخخهنة للنفط  وع ل يطوٌر 

 يكنولوجٌخ االسيخراج واالسير ا  مل اآلبخرح

  الد الثخلٌة مل اإلنيخج وإطخلة ال مر النسبً للنفط ومل أجل المثخفظة على الم

السوري  ال ب  مل ال مل على يطوٌر أعمخل ال راسخد والبثو  اليً ي نى بخلينقٌ  

عل النفط  ويطوٌر يكنولوجٌخ االسيخراج  فضالً عل ال مل المسيمر على يطوٌر 

  (13) حالبنٌة اليثيٌة لصنخعة اسيخراج النفط والغخه الطبٌ ً فً سورٌة

وفً الج ول اليخلً نبٌل يطور اإلنيخج الٌومً والسنوي مل النفط فً سورٌة بٌل  -

1968 – 2005: (14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(12)
BP Statistical Review of World Energy, 2011. 

 (.2, )ص2009, مرجع سابقرهبان, عبدالرؤوف, (13)

 (.11, )ص2009, مرجع سابقرهبان, عبدالرؤوف, (14)
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 يخرٌخٌخً  فً سورٌةالنفط  انيخج يطورج ول (: 36ج ول ر ل )

 البيان

 العام       

 البيان اإلنتــــــــــــــاج

 العام 

 اإلنتــــــــــــــاج

 /سنة3ألف م برميل/يوم /سنة3ألف م برميل/يوم

1968 19,580 1,134 1987 230,680 13,365 

1969 50,000 2,900 1988 268,650 15,565 

1970 81,100 4,699 1989 339,700 19,682 

1971 100,750 5,837 1990 405,160 23,474 

1972 112,400 6,514 1991 470,800 27,236 

1973 106,300 6,158 1992 513,700 29,763 

1974 123,235 7,139 1993 563,000 32,621 

1975 183,500 10,635 1994 568,400 32,932 

1976 192,580 11,157 1995 591,630 34,277 

1977 174,630 10,117 1996 583,240 33,791 

1978 171,430 9,932 1997 572,640 33,177 

1979 167,000 9,675 1998 572,000 33,140 

1980 158,765 9,198 1999 575,100 33,320 

1981 163,860 9,493 2000 546,940 31,988 

1982 155,500 9,010 2001 579,400 33,568 

1983 161,550 9,359 2002 625,200 36,222 

1984 162,500 9,417 2003 613,300 34,912 

1985 195,400 9,236 2004 443,950 25,721 

1986 200,000 11,586 2005 422,700 24,494 

 المص ر: 

 ح2000وهارد النفط وال رود الم  نٌة  العركة السورٌة للنفط  المجموعة اإلثصخسٌة السنوٌة ل خل  -2

 المكي  المركهي لإلثصخء  المجموعة اإلثصخسٌة  سنواد مخيلفةح -3

 شركات إنتاج النفط والغاز األجنبية المستثمرة في سورية: .2

فً فيرد ال مخنٌنخد ولغخٌخد يطوٌر صنخعة إنيخج النفط والغخه  فيثد العركة السورٌة 

البخ  أمخل عركخد النفط ال خلمٌة للثصول على يراخٌإ لالسي مخر فً  SPCللنفط 

مجخل النفط والغخه فً سورٌة  وذلك بخلمسخامة فً يطوٌر إنيخج النفط والغخه فً 

يخج  اذا وأل اكيعخف ثقول يثيوي كمٌخد كبٌرد سورٌة  وفت صٌغ عقو  يقخسل اإلن

مل النفط الخفٌف فً فيرد ال مخنٌنخد فً المنخطت المثٌطة ب ٌرالهور جذ  عركخد 

النفط ال خلمٌة ال خملة فً مجخل النفط والغخه لالسي مخر فً سورٌة  ويل يأسٌس ع   

لك عن  اكيعخف مل العركخد المعيركة بٌل العركة السورٌة للنفط وعركخد أجنبٌة وذ
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 3118و  2999خالل الفيرد الممي د بٌل عخل و مكخمل يجخرٌة فً ع   مل المنخطتح

  (15) عق ا مع عركخد عخلمٌة لالسيكعخف وانيخج النفط والغخهح 38يل يو ٌع 

المسي مرد فً سورٌة  الرسٌسٌة وفٌمخ ٌلً نسي رض نبذد عل العركخد االجنبٌة -

 :بيأسٌس خ مع المؤسسة ال خمة للنفطوالعركخد المعيركة اليً  خمد 

 Royal Dutch Shellشركة شل الهولندية للنفط:  -1

وبخلمعخركة مع العركة الصٌنٌة  (16) ي يبر أكبر عركة أوروبٌة مسي مرد فً سورٌةح

(  يل يأسٌس عركة ONGC( وعركة النفط والغخه ال ن ٌة )CNPCالوطنٌة للنفط )

  وذلك بنس  1985المعيركة مع المؤسسة ال خمة للنفط فً عخل  AFPCالفراد للنفط 

 مسخامة على العكل اليخلً:

 % للمؤسسة ال خمة للنفط50

 % ثصة عركة عل32

( وعركة النفط والغخه CNPCالبخ ً مقسل بٌل كل مل عركيً الصٌل الوطنٌة )

  (17)ال ن ٌةح

  يقخسل اإلنيخج يني ً بٌل يملك عركة عل  ال ة يراخٌإ انيخج فً سورٌة وفت صٌغ عقو

  (18) ح2024و  2018االعوال 

 

 

 

                                                           
(15)
Syria Oil Almanac, Publication from OpenOil, 2013, "Public Public Private Partnership 

(http://www.syrianpppconference.org/sp/HEEegSufianAlAlao.pdf)". Ministry of Petroleum & 

Mineral Resources Syrian Arab Republic, 27 October 2009. (P40). 

(16)
Van Gelder, Jan W. & Van Ojik, Anna, "Investments of European Companies in Syria: A 

Research Paper Prepared for IKV Pax Christi, "Profoundo Economic Research, May 13, 2011. 

(17) "History, "Al Furat Petroleum Company Website, Accessed August 1, 2011. (http:// 

www.afpc-sy.com/new/history.htm). 

(18) Royal Dutch Shell plc, " Royal Dutch Shell plc Annual Report and Form 20-F 2010, 

"2010. 

(http://www.annualreportandform20f.shell.com/2010/businessreview/upstream/busines

sandproperty/asia.php) 

http://www.syrianpppconference.org/sp/HEEegSufianAlAlao.pdf)
http://www.afpc-sy.com/new/history.htm
http://www.annualreportandform20f.shell.com/2010/businessreview/upstream/businessandproperty/asia.php
http://www.annualreportandform20f.shell.com/2010/businessreview/upstream/businessandproperty/asia.php
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 Total (France)شركة توتال الفرنسية:  -2

ويملك معروعٌل فً سورٌة فً منطقة  ٌر الهور  و    خلد العركة ب ق  يقخسل إنيخج 

يل يم ٌ  ال ق   2008عخمخً  وفً عخل  20لم د  1988مع العركة السورٌة للنفط فً عخل 

سنواد إضخفٌةح وي ٌر عركة يويخل ال ملٌخد اليعغٌلٌة فً ثقول خ مل خالل عركة  10

  (19)  ٌرالهور للنفط ال خملة المعيركة بٌل يويخل والمؤسسة ال خمة للنفطح

 TATNEFT (Russia)شركة تات نفط الروسية:  -3

واسسد عركة البوكمخل للنفط المعيركة مع المؤسسة ال خمة للنفط  و   ب أد بخسيخراج 

  (20) ح2010النفط الخخل مل ثقل ل خ فً نٌسخل 

 Suncor Energy (Canada)شركة سونغور للطاقة الكندية:  -4

وي يبر مل االسي مخراد ال خمة فً سورٌة وذلك ليطوٌراخ لمعروع إٌبال الغخهي مل 

المقخول فً ثقلً العخعر  Suncor  و   اصبثد Petro-Canda خ اليخب ة خالل عركي

   خمد سونغور بخسيخراج أول 2010فً عخل (21) ح2006والجرٌف فً سورٌة فً عخل 

إنيخج يجخري ل خ مل الغخه ويل بٌ ه للسوت المثلٌة فً سورٌة  ويل يركٌ  معروع إٌبال 

يل يأسٌس عركة معيركة مع  2010برمٌل ٌومٌخً ثٌن خح وفً عخل  1,000الذي ب أ بانيخج 

  أوكلد إلٌ خ القٌخل EBCOالمؤسسة ال خمة للنفط يثد مسمى عركة إٌبال للنفط 

  (22) بخل ملٌخد اليعغٌلٌة وإ ارد الثقولح

 China National Petroleum Companyالشركة الصينية الوطنية للنفط:  -5

(CNPC) (China)  
                                                           

(19)
Total S.A., "Form 20-F 2010, " March 28, 2011, p. 60. 

(http://www.total.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/4385/FR/Total-2010-en-Form-20F.pdf). 

(20) Tatneft, Press Release, "TATNEFT Begins Oil Production in Syria, "April 14, 2010. 

(http://tgru.tatneft.ru/wps/wcm/connect/tatneft/portal_eng/press_center/news/news-list/ 

news_2010.04.14_15.14.01.148) 

(21)
Suncor Energy Inc., Press Release, "Suncor Energy Achieves First Commercial Gas Form the 

Ebla Development in Syria," April 10, 2010. 

(http://www.suncor.com/en/newsroom/2418.aspx?id=1150050) 

(22)
Suncor Energy Inc., Press Release, "Suncor Energy Achieves First Commercial Gas Form the 

Ebla Development in Syria," April 10, 2010. 

(http://www.suncor.com/en/newsroom/2418.aspx?id=1150050) & Suncor Energy Inc., "Syria, 

"April 2011. (http://www.suncor.com/en/about/3988.aspx) 

http://www.total.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/4385/FR/Total-2010-en-Form-20F.pdf
http://tgru.tatneft.ru/wps/wcm/connect/tatneft/portal_eng/press_center/news/news-list/news_2010.04.14_15.14.01.148
http://tgru.tatneft.ru/wps/wcm/connect/tatneft/portal_eng/press_center/news/news-list/news_2010.04.14_15.14.01.148
http://www.suncor.com/en/newsroom/2418.aspx?id=1150050
http://www.suncor.com/en/newsroom/2418.aspx?id=1150050
http://www.suncor.com/en/about/3988.aspx
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مل اسي مخراد عركة عل فً سورٌة   خمد عركة  %35بخالضخفة إلى اميالك خ لنسبة 

CNPC  بيأسٌس عركة معيركة مع المؤسسة ال خمة للنفط  بأسل عركة الكوك  للنفط

AL Kawkab  وذلك ليطوٌر إنيخج ثقل يخبع للعركة السورٌة للنفط وفت صٌغة عقو  

  (23) يقخسل االنيخجح

 Gulfsands Petroleum (Unitedنفط البريطانية: لل زشركة كولف ساند -6

Kingdom) 

 2003واً عركة لالسيكعخف عل النفط مسجلة فً المملكة الميث د البرٌطخنٌة  فً عخل 

يل ايفخت ي خ  ي  ال ً االطراف بٌل المؤسسة ال خمة للنفط وعركة كولف سخن ه وعركة 

وفً  (24) ح26للطخ ة االمرٌكٌة  وذلك لالسيكعخف ويطوٌر البلوك ر ل  Devon ٌفول 

 26 خمد عركة كولف سخن ه بعراء ثصة عركة  ٌفول فً البلوك ر ل  2005أٌخر عخل 

ثقلٌل امخ ثقل عمخل الكربٌد وثقل  26وٌيضمل البلوك ر ل  (25)%ح50ليصبح ثصي خ 

رمٌل بخلٌول فً ع ر ثهٌرال مل عخل ب 21,000الٌوسفٌة  و   انيجخ بخلميوسط مخ ٌ خ ل 

  (26) ح2011

 INA Industrija Nafte d.dشركة إينا الكرواتية:  -7

ليطوٌر ب ض الثقول الغخهٌة فً  1998آذار  30ي خ  د مع المؤسسة ال خمة للنفط فً 

 Hayanسورٌة وذلك وفت صٌغة عقو  يقخسل االنيخج  واسسد عركة ثٌخل للنفط 

 (27) المعيركة مع المؤسسة ال خمة للنفط للقٌخل بخل ملٌخد اليعغٌلٌةح
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 IPR Mediterranean Exploration Ltdشركة إي بي أر ميل:  -8

ثصلد العركة على اميٌخه اسيكعخف مل وهارد النفط وال رود الم  نٌة  2004فً عخل 

 2009ح وكخند العركة األمرٌكٌة ال ن ٌة    أعلند فً أٌخر مل ال خل 24ليطوٌر البلوك 

" فً منطقة الكسرد اليخب ة لمثخفظة 1عل اكيعخف نفطً يجخري فً "بسر الرعٌ 

اني د العركة مل مرثلة الينقٌ  واالسيكعخف و خلد  2012/9/28 ٌرالهورح وفً 

راكة مع المؤسسة ال خمة للنفط  مرثلة االنيخج اليجخري  واسسد عركة الرعٌ  للنفط بخلع

للقٌخل بخل ملٌخد اليعغٌلٌة وإ ارد الثقول  علمخً أل العركة يملك ثقلٌل امخ ثقل الرعٌ  

 (28) وثقل أبو خع ح

 China Petroleum & Chemical Corporationشركة ساينوبك الصينية:  -9

(Sinopec) 

فً  Tanganyika خمد عركة سخٌنوبك بعراء اسي مخراد عركة  3118فً عخل 

سورٌة فً ثقلً عو د للنفط وثقل يعرٌل والعٌ  منصور وذلك مقخبل ملٌخري  والر 

وبذلك اصبثد اً المقخول فً عقو  يقخسل االنيخج المو  ة  (29) حbillion 2$أمرٌكً 

سخبقخً بٌل عركة  بلل إنيرنخعٌونخل بيرولٌول كومبخنً والمؤسسة ال خمة للنفط  وذلك 

لينمٌة ويطوٌر إنيخج ثقلً عو د ويعرٌل  ويسمى عركي خ اليخب ة المقخولة فً سورٌة 

  ويسمى العركة ال خملة ".SIPC (Syria) Branch Limited Ltd"أس أي بً سً 

 للنفطح    Oudehالمعيركة مع المؤسسة ال خمة للنفط بخسل عركة عو د 
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(http://chinaconfidential.blogspot.com/2008/09/sinopec-buys-heavy-oil-company-active.html)" 

China Confidential, 27 September 2008 
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Abstract 

This research has aimed to state the impact of amortization method of costs on the accuracy 

of measuring the income of the foreign petroleum companies invested in Syria, and to show 

the most probable accounting treatment for recording the costs and amortize it under the 

Production Sharing Agreements. 

To reach the goal of the research, an applied study has made in two petroleum companies 

invested in Syria, each one was depending rules and accounting policies different from the 

other. And for easy and reasonable comparing between the different accounting treatments 

which were applied in those two companies, the researcher has used the actual financial 

data of one company and treated it in accordance with the accounting rules and policies of 

another company. After that the researcher compared between the actual results and the 

treated results. This comparing showed the amount of differences due to variation the 

accounting rules and policies of treating the costs, and then determined the impact of these 

variation accounting policies. 

The research arrived to, the accounting rules applied in the foreign petroleum companies 

invested in Syria are different materially, and the amount of the capitalized costs and the net 

income were vary materially, when changing the method of recording (treating) the costs 

and amortize it. 

And the research arrived to, the method of capitalizing all costs and then amortize it using 

the cost oil recovery proceeds is not in agree with the accounting convention of matching 

between expenditures and related revenues, that despite the simplest of applying this 

method, and also, this method was not logic in measuring the amount of investment in the 

oil and gas. Depending on that the research arrived to prefer treating the cost oil recovery 

proceeds as revenues, and amortize the costs in accordance with the General Accepted 

Accounting Principles, that because this method is achieve more logic in measuring the 

business results of oil and gas companies. 

 

   

  


