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البحث مستل من رسالة ماجستیر

 المستخلص
الستكشاف في صناعة النفط ھدف البحث إلى تقییم آلیات النظام المحاسبي الموحد الخاصة بمرحلة البحث وا

من  لغرض الوصل إلى آلیات محاسبیة تُمكن،  )IFRS 6(لإلبالغ المالي  استناداً إلى المعیار الدولي والغاز
خصوصاً وان ھذا المعیار مطبق أساسا من قبل ، في ظل النظام المحاسبي الموحد  المذكور الدولي تطبیق المعیار

شركة  ألغراض التطبیق، وقد أعتمد الباحثان لتي یتعامل العراق معھا حالیاً أغلب الشركات النفطیة العالمیة وا
االستكشافات النفطیة لكونھا الجھة االحتكاریة الوحیدة التي تنفذ مرحلة البحث واالستكشاف في العراق ، كما 

 وإن أبرز ما توصلكور في أعاله . أنھا تمثل النشاط المستھدف الذي تم على أساسھ إعداد المعیار الدولي المذ
من استنتاجات یمكن تلخیصھ بوجود قصور في النظام المحاسبي الموحد بشكل یمنع من تطبیق  البحث اإلیھ ھذ

من دون المرور بتطویره أوالً ، أما أبرز التوصیات التي تم التوصل  )IFRS 6(المعیار الدولي لإلبالغ المالي 
الموحد من قبل دیوان الرقابة المالیة االتحادي بما یتوافق مع  إلیھا فتتمثل بضرورة تطویر النظام المحاسبي

، من خالل إمكانیة تبني اآللیة المقترحة لتطویر النظام والموضحة في  (IFRS 6)المعیار الدولي لإلبالغ المالي 
 المحور األول من المبحث الثالث.

 ) ، تطویر النظام المحاسبي الموحدIFRS 6المعیار (الكلمات المفتاحیة: اإلبالغ المالي ، مرحلة البحث واالستكشاف ، 

Abstract 
The objective of the research is to evaluate the mechanisms of the unified 
accounting system For exploration and exploration in the oil and gas industry 
Based on the International Financial Reporting Standard (IFRS 6), For the 
purpose of linking to accounting mechanisms that enable the application of the 
international standard mentioned under the unified accounting system, especially 
since this standard is applied mainly by most of the international oil companies, 
which Iraq is dealing with them now ,The two researchers adopted for the 
purposes of application oil exploration company, being the only monopolistic 
entity that carries out the stage of exploration and exploration in Iraq,, It also 
represents the target activity on which the international standard mentioned 
above was prepared. The main findings of this study can be summed up by the 
fact that there is a lack of a unified accounting system that prevents the application 
of IFRS 6, Without going through the development of the first, and the most 
important recommendations reached is the need to develop a unified accounting 
system By the Federal Audit Bureau in accordance with IFRS 6, through the 
possibility of adopting the proposed system development mechanism outlined in 
the first axis of the third topic. 
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 المقدمة    
تطبیق مجموعة من  عبرتتجه اغلب دول العالم الیوم إلى تبني لغة محاسبیة عالمیة موحدة  

 �طلق علیهاخاصة تلك التي ُتولدت نتیجة مشروع التقارب المشترك والتي ، المعاییر الدولیة 
معیارًا �خص قطاع وقد تضمنت هذه المعاییر على ،  (IFRS)لإلبالغ المالي لمعاییر الدولیة ا

والمطبق من قبل أغلب الشر�ات النفطیة العمالقة على مستوى العالم   (IFRS 6)النفط والغاز
حاجة  وهذا بدوره جعل، لغرض إ�جاد لغة محاسبیة مشتر�ة عالمیة تخص هذا القطاع المهم 

وان العراق ُ�َعّد في  أمرًا ضرور�ًا السیماهذا المعیار إلى تبني  العراقیة الشر�ات النفطیة والغاز�ة
�حتاج إلى توفیر بیئة إن هذا التبني  ومما تجدر اإلشارة إلیهطلیعة البلدان المصدرة للنفط ، 

والذي تلتزم بتطبیقه الشر�ات النفطیة محاسبیة مالئمة أهمها تطو�ر النظام المحاسبي الموحد 
تطبیقه �صوره أصولیة ، مما سینعكس �شكل �كون متوافقًا مع المعیار المذ�ور لغرض  ،والغاز�ة 
هذا القطاع من خالل توفیر معلومات تتمتع �خصائص  لشر�اتتعز�ز اإلبالغ المالي ذلك في 

 نوعیة ذات جودة عالیة تشبع حاجة المستخدمین وتخدمهم في صنع واتخاذ قراراتهم .
ا�قًا ، فإن هذا البحث �أتي �محاولة إلبراز أثر تطبیق المعیار الدولي وعلى وفق ما جاء س     

في مرحلة البحث واالستكشاف لغرض توفیر معلومات تساعد في صنع   (IFRS 6)لإلبالغ المالي
واتخاذ القرارات فضالً عن توفیر اآللیة المالئمة التي تسهم في تطبیق هذا المعیار على هذه المرحلة 

 النظام المحاسبي الموحد �شكل �كون متوافقًا مع المعیارالمذ�ور . تطو�ر لمن خال
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 مبحث األولال
 الدراسةمنهجیة 

 مشكلة البحث  -أوًال : 
للتعامل النظام المحاسبي الموحد تكمن مشكلة البحث في عدم موضوعیة اآللیة المتبعة في     

نفط والغاز ، إذ تقوم هذه اآللیة على رسملة البحث واالستكشاف في صناعة المرحلة مع نفقات 
على مدى عشر �عد ذلك المذ�ورة في حساب نفقات ایراد�ة مؤجلة لیتم إطفاءها المرحلة  نفقات
وهذا األمر �جعل عدم إمكانیة ترحیل نفقات البحث واالستكشاف ،  )%10بنسبة ثابتة ( سنوات

لكي یتسنى �عد ذلك ،  أو الغازي �شكل خاصنفطي الالتي تم تكبدها على أساس الرقعة أو الحقل 
ي اغلب حقل و�ما هو معمول فللإطفاءها �شكل موضوعي على أساس عدد الوحدات المنتجة 

  .الشر�ات النفطیة العمالقة
 بحثال أهداف -انیًا : ث      

 :إلى بحثهدف الی 
بحث واالستكشاف تقییم آلیات النظام المحاسبي الموحد الخاصة �قیاس وعرض نفقات مرحلة ال -1

 في صناعة النفط والغاز .
الدولي  تتالءم مع المعیار من خالل اقتراح آلیة محاسبیة النظام المحاسبي الموحد طو�رت -2

للشر�ة عینة و�لقاء الضوء على مدى تأثیرها على القوائم المالیة  )IFRS 6(لإلبالغ المالي 
 .البحث

 بحثالأهمیة  -ثالثًا : 
من أھمیة تقویم النظام المحاسبي الموحد وفق المعاییر الدولیة خصوصاً  یتھلبحث أھمكتسب ای     

وتقییم الثروة المعدنیة ، مما  باستكشاف) والذي یتعلق IFRS 6(الدولي لإلبالغ المالي  المعیار
في صناعة النفط مرحلة البحث واالستكشاف ل یوافر حلول كثیرة للمشاكل المتعلقة باإلبالغ المالي

  .والغاز
  البحث اتفرضی -را�عًا : 

 

 اآلتیة : یةإثبات صحة أو خطأ الفرض انیحاول الباحث بحثباالستناد إلى مشكلة ال
 )IFRS 6(الدولي لإلبالغ المالي  إن تطویر النظام المحاسبي الموحد استناداً إلى المعیار     

 الشركات النفطیةتُمكن  یسھم في توفیر آلیة مناسبةس والخاص باستكشاف وتقییم الثروة المعدنیة
على اإلبالغ عن الحقول الھیدروكربونیة (النفط + الغاز) كأصول في قائمة المركز المالي تضم 

 . كافة النفقات التي تم تكبدھا خالل مرحلة البحث واالستكشاف والمراحل األخرى ذات العالقة
   حدود البحث -  :خامساً 

 )2015( عامبیانات والتقار�ر المالیة الخاصة �الشر�ة لالتم االعتماد على  -: الحدود الزمانیة -1
 .فضًال عن حداثة البیانات المتعددة المنفذة لهذا العامالدراسات و  �ثرة عدد المشار�ع�سبب 
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 ات النفطیةاالستكشافالحدود المكانیة المتمثلة �شر�ة  بحثال�شمل نطاق  -:  الحدود المكانیة -2
ة النفطیة البحث واالستكشاف في الصناعـسؤولة عن تنفیذ مرحلة والتي ُتَعّد الشر�ة الوحیدة الم

. 
 اسلوب جمع البیانات والمعلومات  -: سادساً 

الكتب والمراجع العر�یة واألجنبیة فضًال عن الدور�ات على  تم االعتماد -: الجانب النظري  -1
االطالع على و  فضال عن التصفح الدراسةقة �موضوع والرسائل واألطار�ح الجامعیة ذات العال

 . الدراسةذات العالقة  �موضوع  االلكترونیة التي تتضمن معلومات مواقع البحث
 على المعلومات بحثالتحقیق أهداف في سبیل  انالباحث اعتمد -: الجانب التطبیقي -2

 -:فضًال عنالمستخلصة من سجالت الشر�ة 
 األنظمة والتعلیمات المالیة الخاصة �الشر�ة .القوانین و  •
لعام ات و الخطط  المصادق علیها والحسا�ات الختامیة للشر�ة عینة البحث البیان •

)2015(. 
المقابالت الشخصیة مع المسؤولین والخبراء في شر�ة االستكشافات النفطیة ووزارة النفط  •

. 
المبحث الثاني 

 اإلطار النظري للبحث
ثیر من الباحثین في األدب المحاسبي ، ُ�مثل اإلبالغ المالي في عالم الیوم محور اهتمام الك     

 ، إذ �عمل علىوتعز�ز موقفها التنافسي لما له من دور مؤثر في استدامة حیاة الوحدة االقتصاد�ة 
والمقرضین في توجیه أموالهم نحو الوحدات االقتصاد�ة من خالل  المستثمر�ن وتشجیع جذب

�طرق أخرى  �ر المالیة أو تلك التي یتم توافرهاتي یتم توافرها من خالل التقار ال شباعهم �المعلوماتإ
، ولدراسة اإلبالغ المالي في مرحلة البحث واالستكشاف في صناعة النفط والغاز البد من التطرق 

، ومفهوم الصناعة النفطیة وعرض مراحلها  إلبالغ الماليمفهوم وأهداف ا ولو �شكل موجز إلى
ومن  الصناعةدورها في �براز البحث واالستكشاف و مرحلة  مع التر�یز على�شكل عام األساسیة 

أصحاب معیار دولي لإلبالغ المالي یوجه وُ�رشد  والحاجة لصیاغةالنشأة ، واآلثار  استعراضثم 
وعكس أثارها �شكل االستكشاف البحث في مرحلة المهنة في التعامل مع اإلحداث االقتصاد�ة 

فیة تطبیق �عض الشر�ات النفطیة العالمیة للمعیار و�یان �ی، وأخیرًا عرض المعیار  محاسبي سلیم
 المذ�ور .

 : اإلبالغ المالي ... المفهوم ، واألهداف ، واألهمیة : 2-1
ي الرسالِة ـه تبلیغًا فــه إبالغًا، و�لَّْغتُ ـــًا، وَأْبَلْغتُ ـــَغ الشيُء یبُلُغ ُبُلوغــــَبلَ ( اإلبالغ في اللغة       

ل)( ابن منظور ، ا، وفي معجم لسان العرب(هو اإل�صـ ]1[ )161: 2008ي، )(الراز اـــــــونحوه
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ي تفسیر وجهات نظر الباحثین فـ تختلفف أمـــــــا فـــــــــــــي الجانب المحــــــــــاسبي،  ]2[) 143: 2005
) حیث یرى البعض انه مصطلح مرادف لمفهوم Financial Reportingمصطلح اإلبالغ المالي (

صاح المحاسبي فهو �عمل على تقد�م التقار�ر ذات الغرض العام بهدف تلبیة احتیاجات اإلف
المستخدمین الخارجیین من المعلومات السیما الذین لیس لدیهم إمكانیة الوصول لتلك المعلومات 

و�مثل هذا التفسیر تحدید اإلبالغ المالي �التقار�ر المالیة  ]3[) 41: 2014�شكل مباشر (العامري ،
األساسیة ذات الغرض العام (قائمة المر�ز المالي، وقائمة الدخل ، و�شف التدفق النقدي ، و�شف 
التغیر في حقوق الملكیة) وهو بذلك �عكس المفهوم الضیق لإلبالغ المالي و�حدده �عدة اتجاهات 

اإلبالغ ان غرض عام تلبیة للحاجات العامة ، و  منها إن اإلبالغ المالي تنتج عنه تقار�ر مالیة ذات
و�رى �احث آخر �أن اإلبالغ المالي هو  ]4[) 118:  2007(المعیني،یتعلق �المستخدم الخارجي

" تجهیز المعلومات المفیدة إلى الدائنین والمستثمر�ن وأطراف أخرى لمساعدتهم في صنع القرارات 
تعملیها في تقدیر التمو�لیة واالستثمار�ة والقرارات اآلخرى ، وهذه المعلومات �جب أن تساعد مس

) 41: 2016حجم وتوقیت التدفقات النقد�ة المتوقعة ودرجة عدم التأكد المحیطة بها " (محمد، 
و�لحظ أن هذا التفسیر لم یر�ط اإلبالغ �التقار�ر المالیة فقط بل �المعلومات المفیدة للمستخدمین  ]5[

معاییر المحاسبة المالیة  أ�ضًا ، وهذا �عطي صورة أوسع لإلبالغ المالي ، وقد أشار مجلس
)FASB اإلبالغ المالي غیر مقید �المعلومات المقدمة  ) �أن5) الفقرة (1جب قائمة رقم () �مو

بواسطة التقار�ر المالیة ، فعلى الرغم من أن أهداف التقار�ر المالیة واإلبالغ المالي واحدة من حیث 
التقار�ر المالیة  ها فقط من خاللة من األفضل توفیر الجوهر غیر أن �عض المعلومات المفید

. ]6[ )85: 2015الغ المالي (الحیدري،وسائل أخرى لإلب لبعض اآلخر �مكن توفیرها من خاللوا
فترى اإلبالغ المالي على انه المحاسبة نفسها فالمحاسبة  وجهة النظر اآلخرى األكثر شمولیةأما 

ل أهداف اإلبالغ لألطر الفكر�ة هي نظام لإلبالغ �جمیع عناصر هذا النظام من خالل تمثی
للمحاسبة فضًال عن أسالیب القیاس واإلفصاح ثم أسلوب التنظیم المحاسبي �متغیر أساس في 

 .]7[ )26:  2010(النجار،  اغة إنموذج اإلبالغصی
و�ناء على ما سبق ، �مكن القول �أن اإلبالغ المالي هو مفهوم شامل لفلسفة المحاسبة       

المحاسبیة فهو تحدید  میع الفرضیات والمبادئ والمعاییرو مصطلح تنطوي بداخله جو�جراءاتها فه
واعتراف وقیاس و�فصاح عن المعلومات التي تنشأ لخدمة المستخدم وتلبیة لمتطلباته وما یؤ�د هذا 

) لم تحمل في طیاتها أسالیب اإلفصاح فقط بل IFRSالرأي أن معاییر اإلبالغ المالي الدولیة (
، وفي ضوء ذلك �مكن إ�جاز �عض أهداف اإلبالغ  االعتراف وأسالیب القیاس أ�ضًا  توقیتات

المالي �اآلتي : 
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 Capital( توفیر معلومات مالیة عن الوحدات االقتصاد�ة �شكل �ساعد مقدمي رأس المال -1
providers�أو قرار ن �شراء أو بیع األسهم والسندات ) من اتخاذ القرارات ، �قرار المستثمر

) وسلطات Regulatorsلدائنین بتسو�ة القروض وغیرها فضًال عن توفیر معلومات للمنظم (ا
توفیر معلومات عن الموارد االقتصاد�ة للوحدة والمطالبات علیها ، و�الشكل الذي الضرائب ، و 

 Spiceland et . al 21ى اإل�فاء (لضعف والسیولة والقدرة عل�ساعد على تحدید نقاط القوة وا
, 2013 ;( ]8[. 

ا ـــــــــــــائهتوفیر معلومات لمساعدة األطراف المعنیة في تقییم أداء الوحدة االقتصاد�ة والتنبؤ �أد -2
ـات عن األحداث الماضیـــــــــــــــة فـــــــــــــــي تحسین ـــــــــــي    المستقبــــــل حیث تساهم المعلومــــــــــــــــف

 . ]Stice et . al , 2013 ; (]9 21ة (ـــــــــات المستقبلیـــــالعملیـــــــــــ
توفیر معلومات مفیدة لإلدار�ین وأعضاء مجلس اإلدارة ألغراض صنع القرارات �شكل �صب في  -3

صالح المالك �اإلضافة إلى معلومات خاصة �كیفیة قیام إدارة الوحدة االقتصاد�ة بتنفیذ مسؤولیة 
) 267، 2009سهم عند استخدامها موارد الوحدة ( البلقاوي ، رعا�ة العهدة لصالح حملة األ

]10[. 
تقد�م معلومات لمساعدة المستثمر�ن الحالیین والمحتملین والدائنین واألطراف اآلخرى لتقییم �میة  -4

وتوقیت وعدم التأكد في التدفقات النقد�ة الداخلة والخارجة (التدفقات النقد�ة المستقبلیة للوحدة) ، 
ذه المعلومات ضرور�ة لتقییم قدرة الوحدة االقتصاد�ة في تولید صافي التدفقات النقد�ة وُتَعّد ه

    .]Benston et . al 2007 ; (]11 230الداخلة و�التالي توفیر عوائد للمستثمر�ن والدائنین (
على المستوى المالي  ما سبق ذ�ره ُیلحظ أهمیة الدور الذي یؤد�ه اإلبالغعلى  وترتیباً      

الداخلي للوحدة فضالً عن المستوى الخارجي والمتمثل �الجهات المستفیدة وهذا األمر �جعل مسألة 
ة بتطبیق المعاییر الدولیة الخاصة �اإلبالغ المالي ضرورة ماسة ُیراد الوحدات االقتصادیـعنا�ة 

تي تتعلق �جذب منها تحقیق العدید من المزا�ا خاصة تلك التي تتعلق �القرارات الداخلیة أو تلك ال
 المستثمر�ن وتعز�ز الموقف التنافسي للوحدة .

 (IFRS 6)الستكشاف على وفق المعیار الدوليولدراسة اإلبالغ المالي في مرحلة البحث وا    
 الصناعة النفطیة و�ما هو آتي :ومراحل البد من التطرق ولو �شكل موجز إلى مفهوم 

 مراحل : الصناعة النفطیة .... المفهوم ، ال 2-2
ك الطاقة % من استهال35�مثل النفط مصدر الطاقة األكثر أهمیة حیث یوافر ما نسبته        

ــم الیوم صمیم فــــي عالــــو�حتل هذا المصدر ،  ]Inomiesa,2015;19 (]12ي العالم (األولیة فـــــ
م االقتصاد�ة سهم في رسم المعال�ُ  إذ،  ]13[) 8:2007ي الحدیث (مورس ،ــاالقتصاد الصناع

لدان المنتجة من خالل الدعم الذي یوافره لمیزانیات الدول السیما تلك النامیة منها لكثیر من البُ 
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التي یتصف اقتصادها �الر�عي فضًال عّما �مثله من ورقة ضغط تكتیكیة تمتلكها الدول المنتجة 
 في مجاالت متعددة .

مورد االستراتیجي �الصناعة النفطیة والتي تعرف و�طلق على الصناعة التي تهتم �إنتاج هذا ال     
على "أنها مجموعة النشاطات أو العملیات اإلنتاجیة ذات الطا�ع الفني والتكنولوجي والتنظیمي 

 ، ]14[19) :2013وطواهر،،اإلداري المتعلق �استغالل المادة النفطیة أو المورد النفطي(رحمان
 )Alalade,2016;16م (الصناعــــات االحتكار�ة فــي العالواحدة من أكثر النفطیة  وُتَعّد الصناعة

وقد عرض ، العدید من المراحل التي تتكامل معاً وصوًال لتسلیم المنتج للمستهلك�هذه  وتمر .]15[
 الراوي هذه المراحل �ما في الشكل األتي :

) مراحل الصناعة النفطیة 1شكل رقم (

:  2016،  " اقتصادیات النفط والغاز العراقي مسارات النجاح واإلخفاق " دار العظماء المصدر : الراوي ، أحمد عمر
 .انو�تصرف من الباحث] 16[،  44

ومن الجدیر �القول إن عدد مراحل الصناعة النفطیة لیس ثابتًا لدى الباحثین نتیجة فصل      
ج في مرحلة واحدة ، وفي أو دمج �عض المراحل عن �عضها البعض �دمج الحفر واالستخرا

العراق تسند إدارة عملیات هذه الصناعة إلى وزارة النفط وتعهد مراحل هذه الصناعة إلى مجموعة 
فضًال عن تلك ،  ا ، حیث تختص �ل شر�ة أو أكثر لمرحلة محددةــــــمن الشر�ات التا�عة له

عة في مختلف مراحلها الشر�ات فهناك دوائر ساندة داخل الوزارة تعمل على دعم هذه الصنا
وتقع على عاتق شر�ة االستكشافات النفطیة مسؤولیة كالدوائر الرقابیة واإلدار�ة والقانونیة وغیرها ، 

، و�ما إن البحث الحالي  القیام �مهام المرحلة األولى (البحث واالستكشاف) في عموم العراق
في توضیح هذه المرحلة فقط  اءسیتم االكتفسیقتصر في جانبه التطبیقي على مرحلة اإلستكشاف 

:  المرحلةلتلك وفیما �أتي شرح موجز ة، ـــمن دون ذ�رمفاهیم المراحل األخرى في الصناعة النفطی
 Searching & Exploration stage: مرحلة البحث واالستكشاف : 2-2-1
لتي تهدف إلى تمثل مرحلة البحث واالستكشاف المرحلة األولى واألساس للصناعة النفطیة وا      

استكشاف النفط والغاز ، وقد تعددت طرائق االستكشاف على مر التار�خ من تحدید المواقع النفطیة 
من خالل التسرب النفطي على سطح األرض وصوًال إلى دراسة الطبقات المختلفة في �اطن 

و�مثل األرض وعلى مستوى أعماق تصل إلى عشرات الكیلومترات للكشف عن المكامن النفطیة*، 
هذا العنصر إلى ثالث فئات Taylor العنصر البشري المحرك األساس لهذه المرحلة وقد صنف 

ى ـــــــــــون علـور) والجیوفیز�ائیون الذین �عملــــــــــــى عاتقهم (فهم الصخــــــــــ�قع عل وهم الجیولوجیون الذي
ل �اطن األرض  ــــــــــــتفسیر هیك

التسویقالتكریرالنقلاالستخراجالحفراالستكشاف
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هم دور في فهم السوائل الموجودة تحت سطح األرض ، و�ضیف أن أي أخطاء والجیو�یمائیون ول
ال ، واألثر البیئي ، ــــــــــفي هذه المرحلة من الممكن أن تؤدي إلى تكالیف عالیة من حیث الم

 وسالمة اإلنسان 
من �ضًا ، لهذا تقع على هذه الفئات مسؤولیة تطو�ر األفكار اإلبداعیة والمبتكرة التي تمكن أ

�أن صناعة االستكشاف  SASB، و�رى  ]Taylor (]17 بال , :3استكشاف هذا المورد المهم (
التي تتصف �كثافة رأس المال وتتمیز �مخاطر عالیة ، مقابل عوائد مرتفعة واإلنتاج من الصناعات 
% من 50ة ـــــــى نسبــــــــــــصل إلة �مكن أن �ــــــــــــي هذه المرحلــــــــــــــــاالندثار ف ، وتجدر اإلشارة إلى أن

  .]SASB,2014;3 (]18اف (ـــــــف االستكشــــــــي تكالیـــــــإجمال
وُتَعّد المعلومات المتولدة في هذه المرحلة ذات قیمة �بیرة لما تمثله من رصید أساسي لقادة      

تحدث في المرحلة الثانیة  الشر�ات حیث أدت هذه المعلومات إلى تخفیض تكلفة الفشل التي قد
، وتستخدم في  ]41Cooke,2008; (]19(الحفر) والتي یتم فیها التأكد من وجود النفط أو الغاز(

والمسح الجیوفیز�ائي ( المسح الجوي ،  : طرائق والمسوحات المتتا�عة ومنهاهذه المرحلة العدید من ال
وأخیرًا المسوحات الجذبیة والمغناطیسیة ، و  والمسح الزلزالي يالذي �شتمل على المسح الجیو�یمیائ

 .الحفر االستكشافي) 
 وتأسیسًا على ما تقدم �مكن القول �أن الصناعة النفطیة من الصناعات المعقدة والتي تتمیز     

ي ـــ�خصائص تختلف عن �اقي الصناعات اآلخرى وأبرزها عامل الخطورة وعدم التأكد السیما ف
الستكشاف) والتي تتطلب وقتًا وجهدًا ومبالغ مالیة ضخمة یلزم إنفاقها (البحث وا األولى المرحلة

 قبل التوصل إلى 
وجود النفط أو عدمه وهذا ما �جعل مسألة توفیر األموال لهذه المرحلة في العراق مثار جدل ونقاش 

ناعة و�عد استعراض مفهوم ومراحل هذه الص األجهزة الرقابیة للمشار�ع المنفذة في هذه المرحلة .
وعلى وفق المعاییر الدولیة  لمرحلة البحث واالستكشاف المهمة تبرز الحاجة لبیان اإلبالغ المالي

 .و�ما هو آتي 
 عاییر: اإلبالغ المالي لمرحلة البحث واالستكشاف في صناعة النفط والغاز على وفق الم 2-3

   ةالدولی
لمسائل المعقدة نتیجة الخصائص الفنیة لهذه ُ�َعّد اإلبالغ المالي في صناعة النفط والغاز من ا     

الصناعة وما تتطلبه من معامالت و�حداث اقتصاد�ة تترك أثرها في مهنة المحاسبة من خالل 
اإلبالغ  عن تلك األحداث �شكل مالئم و صادق أ�ضاً ، وقد شهد اإلبالغ المالي في هذه الصناعة 

 ة ـــــــــــوفي مرحل
محاسبیًا عقیمًا وصراعات متعددة استمرت ألكثر من نصف قرن وصوًال البحث واالستكشاف جدًال 

إلى یومنا هذا ، و�حق القول �أن صدور معیار نهائي متفق علیه عالمیاً �كاد �كون أشبه �المستحیل 
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، نتیجة اآلثار االقتصاد�ة والسیاسیة واالجتماعیة لهذا المعیار على الصعید الدولي ، و�ن �ل 
 قة المحاوالت السا�

�أنه متناقض مع الغرض  انالمؤقت الذي یرى الباحث )IFRS 6كانت خالصتها هي المعیار (
) المسؤول عن صیاغة وتطو�ر معاییر دولیة IASBالرئیس لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة (

) هو تحقیق IASBوآخرون إلى أن الغرض الرئیس لــ ( Georgeلإلبالغ المالي ، وقد أشار 
مة من خالل  إعداد وتطو�ر مجموعة من المعاییر عالیة الجودة ، وأن تكون قابلة المصلحة العا

للفهم والتنفیذ وأن تستند إلى مبادئ محددة بوضوح �ما �سهم في توفیر معلومات للمستثمر�ن وغیرهم 
لي من المشار�ین في مختلف أسواق المـــــــال ، و�التالي فأن أهداف المعاییر الدولیة لإلبالغ الما

تتمثل بتحسین جودة التقار�ر ، وتعز�ز إمكانیة مقارنة المعلومات المالیة بین البلدان وهذا الرأي 
والتي تنص على أن  1606/2002)یتوافق مع ما منصوص علیه في الئحة البرلمان األور�ي (

ة و�مكانیة ـــــــشفافیة من الــــــــي هو تحقیق درجة عالیـــــــــالمقصود من اعتماد معاییر اإلبالغ المال
 ,George et. al 6-5ال (ـــــــــي �فاءة سوق رأس المــــــــة و�التالـــــة بین المعلومات المالیــــــالمقارن

 . )IFRS 6المعیار الدولي (توضیح �عد  ، وسنوضح فیما �عد أسباب التناقض ]20[) ;2016
 واآلثار ، والحاجة :)... النشأة  ، IFRS 6: المعیار الدولي ( 2-3-1

تأر�خیًا �ان هناك طر�قتان یتم استخدامهما في صناعة النفط والغاز هما المجهودات الناجحة      
والكلفة الكلیة ، حیث تسمح الطر�قة األولى برسملة �افة التكالیف المتعلقة �مشار�ع االستكشاف 

النفط والغاز الطبیعي ، أمـــــــا المشار�ع الناجحة التـــــــــي ینتج عنها اكتشاف احتیاطات جدیدة من 
فإنها تعامل �مصار�ف تشغیلیة ، وتقابل �إیرادات  (Dry hole)غیر الناجحــــــــــة أو اآل�ار الجافــــــــــــــة 

في حین تسمح  ]21[ (Umobong,2015;2)الفترة الحالیة ، وذلك تماشیًا مع مفهوم المقابلة 
ة جمیع التكالیف المنفقة في سبیل اكتشاف احتیاطات النفط والغاز وتحمل الطر�قة الثانیة برسمل

تلك التكالیف على الفترات المستقبلیة ، حیث یتم مقابلتها مع اإلیرادات المتأتیة من إنتاج 
�معنى آخر رسملة جمیع التكالیف الناتجة  ]22[ (Schugart,2002,5)االحتیاطات المكتشفة 
 لناجحة في أن واحد و�ظهارها في قائمة المر�ز المالي .عن المشار�ع الفاشلة وا

وُتَعّد الطرائق في أعاله محل نقاش وجدل �متد ألكثر من أر�عین سنة ، السیما �عد الحظر       
م) ، والذي أدى إلى ز�ادة االهتمام والدعم لصناعة النفط  1973النفطي في الشرق األوسط عام (

ت متعددة منها توفیر معاییر محاسبیـــــة ، وقد أخذت هیئة البورصة المالیة والغــــــــاز وتم ذلك �مجاال
(SEC)  مهمة الدعم من خالل تطو�ر معاییر محاسبیة خاصة بهذه الصناعة ، وقد فوضت مجلس

مسؤولیة وضع تلك المعاییر ، واحتفظت الهیئة �حق الموافقة  (FASB)معاییر المحـــــاسبة المالیــــة 
مسّودة �عنوان " المحاسبة المالیة لشر�ات إنتاج النفط والغاز  (FASB)، و�عد فترة �شف  النهائیة
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" غرضها تضییق البدائل المحاسبیة وتتطلب استخدام طر�قة المجهودات الناجحة حصرًا ، وقد 
جو�هت تلك المسودة �جهود وضغط شدید من قبل الشر�ات الصغیرة والمستقلة في الصناعة والتي 

طر�قة الكلفة الكلیة إلظهار النمو في أصولها وجذب االستثمارات لنشاط االستكشاف ، ومع تعتمد 
أجرى العدید من الدراسات التي تدعم تلك المسودة وفي شهر �انون األول من  (FASB)ذلك فإن 

) �عنوان " المحاسبة والتقار�ر المالیة في 19المعیار المرقم ( (FASB)م) أصدر1997عام (
نفط والغاز" والذي قضى على نحو فاعل على طر�قة الكلفة الكلیة في التقار�ر المالیة ، صناعة ال

) 19وقد �ان الضغط حینها مستمرًا ، حتى سحبت هیئة البورصة األمر�كیة دعمها للمعیار المرقم (
 ،& Cortese) أو طر�قة المجهودات الناج لكلیة�استخدام طر�قة الكلفة اوالسماح �االستمرار 

Irvine,2010;89-90) ]23[  و�مكن القول �أن هذا الضغط والمعارضة الشدیدة لتطبیق المعیار 
كان نتیجة اآلثار االقتصاد�ة لطر�قة المجهودات الناجحة على الوحدات االقتصاد�ة النفطیة السیما 

وطول الصغیرة منها ، ألن مرحلة البحث واالستكشاف تحتوي على مخاطر جمة ، منها عدم التأكد 
الفترة ، فضًال عن اإلنفاق الكبیر والذي بدوره �جعل حاجة تلك الوحدات لألموال والحصول علیها 
�طرائق مختلفة أمراً جوهر�اً لد�مومة استمرار�تها ، وللحصول على تلك األموال تخضع قائمة المر�ز 

قة الكلفة الكلیة في المالي والدخل إلى تحلیل مالي من قبل الدائنین والمقرضین ، حیث تساعد طر�
إظهار أصول الوحدة االقتصاد�ة �شكل متناٍم مما �عزز موقفها المالي ، فضًال عن اإلر�اح العالیة 

�أن تفضیل طر�قة الكلفة الكلیة �سهم في الحفاظ على  Abushaiba&Elanfour، و�رى 
ة أكثر ا�جابیة للدخل المستثمر�ن الحالیین من خالل اإلبالغ عن البیانات المالیة والتي تعطي نظر 

وهذا عكس المجهودات الناجحة  ]24[ (Abushaiba&Elanfour,2014;122)والمر�ز المالي 
التي إذا استمرت الوحدات الصغیرة �مشار�ع تكون نتائجها فاشلة خالل فترة قصیرة ستشهر إفالسها 

استخدام طر�قة  ال محالة ، نتیجة فقدان المستثمر�ن وهذا مایؤ�ده الضغط آنذاك ، و�تضح أن
الكلفة الكلیة �عمل على تآكل رأس مال الوحدة االقتصاد�ة ، أما اآلثار االقتصاد�ة على مستوى 
الدولة فیكون من خالل المبلغ الخاضع للضر�بة حیث �كون عالیًا إذا �انت الوحدة تطبق طر�قة 

ولة السیما في الدول الكلفة الكلیة على العكس من المجهودات الناجحة وهذا ما �جعل سیاسة الد
الرأسمالیة تمیل إلى طر�قة الكلفة الكلیة ، و�رى خضیر أن اآلثار السیاسیة قد برزت �شكل واضح 

) األمر�كي خصوصًا عند تدخل الكونجرس األمر�كي لصالح الوحدات 19عند صدور معیار (
صدر في وقت االقتصاد�ة الكبرى نتیجة الضغوط السیاسیة على مجلس إعداد المعاییر الذي أ

) الذي ترك حر�ة االختیار للوحدة بین طر�قة المجهودات الناجحة أو 25الحق المعیار المرقم (
، ومن الممكن القول �أن االستجا�ة للضغط �ان ]25[) 47: 2016طر�قة الكلفة الكلیة (خضیر،

كومیة التي له سبٍب آخر حیث ، إن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ُ�َعّد من المنظمات غیر الح
، والتي تحتاج إلى تمو�ل  ]26[ (Gallhofer & Haslam,2007;633)تفتقر للمسألة السیاسیة 
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لتمشیة أعمالها وهذا التمو�ل یتم من خالل منظمات ومعاهد ومجالس ووحدات اقتصاد�ة �برى لها 
ن ورقة نفوذها على الساحة العالمیة فضًال عن مصالحها الخاصة التي قد تكون في �عض األحیا

ضغط على المجلس ، أما اآلثار االجتماعیة فستظهر من خالل دعم الموازنات بتلك المبالغ العالیة 
 من الضرائب وما تعكسه من توفیر المتطلبات األساسیة ألفراد المجتمع .                  

ا مشروع لجدول أعماله (IASC)م) أضافت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة 1998وفي عام (      
الصناعات االستخراجیة والذي یهدف إلـــــــــــى تحدید ومعالجــــــــــــــة قضا�ا القیاس واإلفصـــــــــــاح التي 
تواجهها صناعــــــــــــة النفط ، ومن بین العدید من القضا�ا التي أخذت �الحسبان الطرائق المستخدمة 

لــــتي تتمثل بتكــــالیف األنشطــــة المتعلقـــــة �استكشــــــــاف في حساب تكالیف مــــــا قبل اإلنتاج وا
ام ، وفي عــ ]Cortese . al , 2010 ; (]27 77ـالحیتهـــــا االحتیاطیات النفطیــة وتقییم ص

ورقة مناقشة تحتوي على دراسة مفصلة حول المحاسبة في  (IASC)م) أصدرت 2000(
لت التوجیه بتبني طر�قة محاسبیة أكثر توافقًا مع مبادئ طر�قة الصناعات االستخراجیة ، وقد فض

 (IASC)المجهودات الناجحة ، وتضمنت الدراسة أ�ضاً استبیاناً حــــــول الممارسات السائدة لمساعدة 
: 2010ـي محاسبة الصناعـــــات االستخراجیة (القاضي ،الر�شاني:ـا�ا األساسیـة فضد القـي تحدیفــ

) " استكشاف الموارد IFRS 6) مّسودة معیار (IASBم) أصدر (2004وفي عام (،  ]28[) 63
الطبیعیة وتقییمها" و�ان الهدف من هذه المسودة إدخال تحسینات للممارسات المحاسبیة ألنشطة 
االستكشاف والتقییم " والذي ُعدَّ تدبیرًا مؤقتًا بدًال من معیار محاسبي شامل للصناعة االستخراجیة 

ة مستقبًال ، و�ان الغرض من هذا المعیار هو تمكین الوحدات االقتصاد�ة من اإلبالغ یتم طرح
) ، وأصبح هذا المعیار فاعًال IFRS 6عن أصول االستكشاف والتقییم من خالل االمتثال لمعیار(

 . ]29[ (Kaidonis et al., 2009;34) م)2005مطلع عام (
  Cai & Wongیجة الحاجة الدولیة و التي عبر عنها و�مكن القول �أن هذا المعیار جاء نت       

بوجود مجموعة من المعاییر المحاسبیة المقبولة دولیًا والتي ستقضي على الحاجة إلعداد قوائم 
مالیة �صیغ مختلفة من خالل تخفیض التنوع المحاسبي بین الدول وتسهیل حر�ة رأس المال 

ا تلك الحاجة على القطاع النفطي نجد أن شر�ات هذا والتكامل بین األسواق العالمیة و�ذا ما عكسن
القطاع من الشر�ات الضخمة والتي تعمل في مناطق متفرقة من العالم و�التالي وجود معیار دولي 

 & Cai  ( 25;2010,متفق علیه �مثل حاجة محاسبیة وقانونیة واقتصاد�ة ماسة لتك  الشر�ات
Wong (]30[ وفیما �أتي عرض موجز ألهداف ، ) ونطاق ومتطلبات المعیارIFRS 6 (. 
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 :)IFRS 6: متطلبات االعتراف والقیاس على وفق المعیار الدولي لإلبالغ المالي(2-3-1-1

 ) �ما یلي :IFRS 6�مكن تحدید متطلبات االعتراف والقیاس للمعیار (      
العتراف بها یتطلب هذا المعیار من الوحدة تحدید السیاسة المحاسبیة الخاصة �النفقات وا -1

تطبیق تلك السیاسة �اتساق ، و�نبغي أن تأخذ ) استكشاف وتقییم و كأصول (رسملة النفقات

تلك السیاسة �الحسبان مدى اإلنفاق المرافق للعملیة الخاصة �استكشاف الموارد المعدنیة ، 

نواع النفقات التــــــــي وان یتم االعتراف بتلك األصول �التكلفــــــــة ، وفیما �أتي هذه أمثلـــــــة عن أ

 :]31[ (Ernst & young,2009;1)�مكن إدراجهـــــــا في التكلفة األولیة 

 تكالیف الحصول على حق االستكشاف -أ
 تكالیف الدراسات الطبوغرافیة ، والجیولوجیة ، و الجیو�یمیائیة ، و الجیوفیز�ائیة  -ب
 تكالیف الحفر االستكشافي -ت
 تكالیف العینات  -ث
 ى الفنیة والتجار�ة الستخراج الموارد المعدنیة  .تكالیف الجدو  -ج

�أن أنواع النفقات في أعاله ال�مكن توفیر معلومات عنها من قبل نظام  انو�رى الباحث        
  ،المحاسبة المالیة بل من خالل نظام �لفوي فاعل یوافرمعلومات �لفو�ة عن الدراسات الطبوغرافیة

 والجیوفیز�ائیة ، وتكالیف العینات ...الخ .  والجیولوجیة ، والجیو�یمیائیة ، 
أ�ة متطلبات تتعلق �كیفیة االعتراف بتكالیف االستكشاف  )IFRS 6لم یتضمن المعیار ( -2

والتنقیب عن المصادر الطبیعیة �أصل ، و�نما ترك للوحدة االقتصاد�ة تطو�ر السیاسة التي 
والتي تنص على إنه في  (IAS8)) من معیار 10تالئم ذلك، وقد نص على تطبیق الفقرة (

حالة عدم وجود معیار أو تفسیرات محددة حول موضوع محاسبي معین فعلى إدارة الوحدة 
: 2016حمیدات، االقتصاد�ة تبني سیاسة توفیر معلومات مالئمة و موثوقة (أبو نصار، و 

712( ]32[. 
) 12،11الفقرتین (من  (IAS8)تستثنى الوحدة االقتصاد�ة من االلتزام �متطلبات المعیار  -3

ـــة لى إدارة الوحدة االقتصادیــــاسبي ، فعب إلى أنــه في حالـة عدم وجود معیار محــي تتطلــوالتـــ
ـاع معاییر وطنیة لدول أخرى سة محاسبیة لمعاییر قر�بــــة الشبــه �الموضوع أو إتبـإتباع سیا

 (IFRS)مشابـــــــــهًا لإلطار المفاهیمي للــــــ  �شرط أن �كون اإلطار المفاهیمي لتلك الدولـــــــــــة
 .]25[) 38-37: 2016من حیث االعتـــــــــراف والقیاس (خضیر، 

�حتوي على مرونة واضحة من  )IFRS 6وتأسیسًا على ما سبق �مكن القول �أن معیار (     
ییم من خالل اعتماد خالل ترك السیاسة المحاسبیة الخاصة �االعتراف بنفقات االستكشاف والتق

الطر�قة المناسبة للوحدة االقتصاد�ة (طر�قة الكلفة الكلیة أو المجهودات الناجحة) وهذا بدوره یثیر 
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تساؤًال �بیرًا حول دور المعیار في تضییق البدائل المحاسبیة ؟ و�یفیة جعل التقار�ر المالیة بین 
بتحلیل موجز  انهذا الرأي قام الباحث مختلف الوحدات داخل الصناعة قابلة للمقارنة ، ولتأكید

م) لثالث من الشر�ات العالمیة الكبرى في مجال 2015لقائمة المر�ز المالي وقائمة الدخل لعام (
) وفیما �أتي تعر�ف IFRS 6صناعة النفط والغاز والتي تعتمد في إعداد بیاناتها على المعیار (

 :�ورو�یفیة تطبیقها المعیار المذموجز لهذه الشر�ات 
 :  Premier Oilشر�ة   -1

البر�طانیة من الشر�ات العالمیة في مجال النفط والغاز حیث  Premier Oilُتَعّد شر�ة       
م) وتطبق هذه الشر�ة طر�قة المجهودات الناجحة  ، حیث یتم رسملة 1934تأسست في سنة (

ف في حالة �انت نتیجة تكالیف اقتناء حق االستكشاف و�افة التكالیف في مختلف مراحل االستكشا
الحفر للبئر االستكشافي ا�جابیة و�ظهار تلك المبالغ تحت بند األصول غیر المتداولة (كأصول 
استكشاف وتقییم غیر ملموسة) و�طفائها الحقًا في قائمة الدخل في حساب خاص (مصار�ف 

نتیجة الحفر سلبیة االستكشاف) الذي ترحل علیه أ�ضا �افة تكالیف االستكشاف والتقییم إذا �انت 
القوائم المالیة المعروضة على الموقع أي (عدم وجود احتیاطیات و�كمیات تجار�ة) و�ما مبین في 

 . ]oil.com-www.premier (]33( االلكتروني للشر�ة
 : Royal Dutch Shall plcشر�ة  -2

آسمًا عمالقًا على مستوى العالم في مجال صناعة النفط  Royal Dutch Shall plcُتمثل       
م) �ضم شر�ة 2005والغاز حیث ُتَعّد من الشر�ات متعددة الجنسیة وهي ائتالف تكون في عام (

Shall   األمر�كیة وشر�ةRoyal Dutch  الهولند�ة وتعتمد هذه الشر�ة طر�قة المجهودات الناجحة
ة �حفر البئر االستكشافي وتظهره �أصول غیر متداولة تحت وترسمل فقط تلك التكالیف المتعلق

بند(ممتلكات،ومصانع ، ومعدات) وماعداه یتم إثباتها �مصار�ف تشغیلیة في قائمة الدخل حال 
(مصار�ف استكشاف) وفي حال النتیجة السلبیة للحفر فإن إجمالي النفقات لهذه تحت بند وقوعها

 )www.Shall.com( الموقع االلكتروني للشر�ة�ما مبین في البئر یتم شطبها في قائمة الدخل ، و 
]34[ . 

 :  British Petroleum (Bp)شر�ة  -3
كثالث شر�ة على مستوى العالـــــــــــــم فــــــــــــــــي صناعة النفط والغـــــــــــاز �عد  (Bp)وتصنف شر�ة      

) Royal Dutch Shall plc) األمر�كیة وشر�ة ( Exxon Mobilشر�ة (
)https://ar.wikipedia.org (]35[ ) م) ، وتطبق 1908حیث تأسست هذه الشر�ة في عام

طر�قة المجهودات الناجحة ، وُتَعّد التكالیف الجیولوجیة و الجیوفیز�ائیة مصار�ف یتم تبو�بها في 
    قائمة الدخل تحت بند ( مصار�ف االستكشاف ) في حین یتم رسملة التكالیف اآلخرى المتعلقة
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غاز�ة أو �لتاهما و�كمیات  تي نتجت عنها احتیاطیات نفطیة أو( �حفر البئر االستكشافي ) وال
القوائم (األصول غیر الملموسة) و�ما مبین في  من األصول غیر المتداولة تحت بندتجار�ة ض

 .]http://www.bp.com( ]36( لیة المعروضة على موقع االلكتروني للشر�ةالما
و�تضح مما سبق �أن مسألة إإلعتراف بتلك النفقات الواجب رسملتها هي مسألة غیر ثابتة       

      راسات الجیولوجیةوهذا ما نشاهده في قائمة المر�ز المالي للشر�ات الثالث و�ذلك �النسبة للد

و الجیوفیز�ائیة و التي تراوح االعتراف بها �مصروف نهائي أو نفقات مرسملة إذا �ان الحفر 

االستكشافي تنتج عنه احتیاطیات و�كمیات تجار�ة ، وهذا یرجع لتلك المرونة الموجودة في المعیار 

) في الصناعة النفطیة IFRS 6انه إذا ما ُأر�د تطبیق المعیار( ان، و�رى الباحث)IFRS 6المؤقت (

في العراق وخاصة في مرحلة البحث واالستكشاف فیفضل استخدام طر�قة المجهودات الناجحة 

ورسملة تكالیف المشار�ع والدراسات فضًال عن تكالیف الحفر االستكشافي و�كون هذا تحت حساب 

النظام المحاسبي الموحد منفصل في قائمة المر�ز المالي ، و�تم هذا �شكل عملي في حالة تطو�ر 

 .القادم �ما یتوافق مع المعیار المذ�ور في أعاله وحسب اآللیة التي سیتم اقتراحها في المبحث 

 المبحث الثالث

 بحثالجانب العملي لل

المعیار الدولي لإلبالغ النظام المحاسبي الموحد وفق متطلبات  تطو�ریهدف هذا المبحث إلى     

، األول : محور�ن  إلىتقسیم المبحث  إلىبرزت الحاجة هذا األساس  وعلى، ) IFRS 6المالي (

تقیم آلیات النظام المحاسبي الموحد في التعامل مع نفقات المرحلة األولى البحث واالستكشاف 

لكي یتسنى  )IFRS 6الدولي لإلبالغ المالي ( تالءم مع المعیارتاقتراح آلیة من خالل  تطو�رهو 

لشر�ة  لمحور الثاني : فیرتكز على تطبیق اآللیة المقترحة على القوائم المالیةللشر�ة تطبیقه ، أما ا

 .االستكشافات النفطیة

ضمن التقار�ر المالیة المعدة على  نفقات االستكشاف: آلیة التعامل مع  : المحور األول 3-1
 :) IFRS 6أساس المعیار الدولي لإلبالغ المالي (

مع نفقات  في دراسة آلیة تعامل النظام المحاسبي الموحد یر�ز هذا المحور �شكل أساس     
اآللیة المتبعة مع المعیار الدولي  ضمن القوائم المالیة ومن ثم مقارنة تلك االستكشاف و�یفیة تبو�بها

طرح آلیة معینة تسهم في تطو�ر النظام المحاسبي  لیتسنى �عد ذلك) IFRS 6لإلبالغ المالي (
) وتطبیقها على القوائم المالیة IFRS 6المعیار الدولي لإلبالغ المالي ( الموحد ، �شكل یتوافق مع
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�اإلطالع على تلك الحسا�ات التي َ�عّدها النظام المحاسبي  ان، وقد قام الباحث )2015 (لعام
 توصل إلى ما �أتي :ال تم �شكل عام ، وقد  الموحد موجودات

ذي  ضمن حساب (الموجودات الثابتة) )118( ذي الرقم وجود حساب (نفقات ایراد�ة مؤجلة) -1
) �ختص برسملة النفقات التي تنفقها الوحدة االقتصاد�ة من أجل الحصول على 11( الرقم

وقد حلل هذا الحساب إلى عدة حسا�ات منها (نفقات مسح  مددمنها لعدة  اإلفادةخدمات �مكن 
 : اآلتي حظوهنا یل )1183(ذو الرقم واستكشاف) 

النظام المحاسبي الموحد  َ�عّدهكل عام ال�مثل نهائیًا موجودات ثابتة �ما إن هذا الحساب �ش -أ
. 
              یة المحددة على مستوى االستكشاف�شیر إلى قیمة التكالیف  إن هذا الحساب ال -ب

) لكي یتم إطفاء تلك التكالیف على *) أو (الحقول الهیدرو�ر�ونیة***(الرقع الهیدرو�ر�ونیة*
رامیل المنتجة من الحقول (كما هو معمول عالمیًا) بدالً من إطفائها على أساس مستوى عدد الب

 )  الذي ینتهجه النظام المحاسبي الموحد .%10األقساط السنو�ة (
یة التي ینبغي رسملتها �ما هو االستكشافلم �حدد النظام المحاسبي الموحد تلك النفقات -ت

 المذ�ور سا�قًا .موضح في المعیار الدولي 
 ) طرائق) ضمن الحساب (مباني و�نشاءات و 11241( ذي الرقمود حساب فرعي ( آ�ار ) وج -2

) �ختص برسملة التكالیف على مستوى البئر (كتكالیف حفر البئر وتكالیف 112( ذي الرقم
األجهزة والمعدات والتأسیس المتعلقة �ه وجمیع المصار�ف األخرى التي تؤهله لإلنتاج) ، وهنا 

 : یلحظ اآلتي
ین أما آ�ار مائیة أو آ�ار )هو حساب عام �أخذ شكل11241( حساب ( آ�ار ) ذي الرقم إن -أ

 .نفطیة
) ، وهنا %12-%10إن النظام المحاسبي الموحد �عمل على اندثار �لفة اآل�ار بنسبة ( -ب

عدم موضوعیة  فضالً عنبئر غیر داخلة في هذا اإلطفاء ، ألي  االستكشافن �لف أیلحظ 
 يـــــــــــــفــــ النسب

اج منذ عشرات ــــــــإطفاء تكالیف البئر السیما أن هناك أ�ار منتجة فــــــــــــــي العراق مستمرة �اإلنت      
فضًال عن أن تحدید التكالیف على مستوى البئر هو أمر غیر عملي ، السیما أن ،  السنین

صل إلیه من مالحظات �قترح حقًال واحدًا قد �حتوي على عدة آ�ار ، و�ناًء على جمیع ما تو 
 استحداث حساب جدید ضمن حساب الموجودات �ختص �الصناعة النفطیة �شكل انالباحث

) مع حساب (اآلالت 115ـج حساب (ُعدد وقوالب) المرقم (عام ، و�تم هذا من خالل دمــــ
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 )113) تحت حساب جدید (اآلالت ومعدات وُعدد وقوالب) ذي الرقم (113ومعدات) المرقم (
 و�حلل إلى الحسا�ات اآلتیة : 

 اآلالت ومعدات 1131-
ُعدد وقوالب ، و�حلل هذا الحساب إلى الحسا�ات الفرعیة نفسها الموجودة في النظام  1132-

 المحاسبي الموحد و�ما �أتي :
 ُعدد 11321-
 قوالب 11322-
 خیم وُجوادر 11323-

 محاسبي الموحد . و�تم إطفاء تلك الموجودات �حسب النسب المثبتة في النظام ال
) سیمثل ( رقع وحقول هیدرو�ار�ونیة ) و�حلل إلى الحسا�ات 115أما الحساب ذو الرقم (    

 اآلتیة:
 و�حلل إلى الحسا�ات اآلتیة :  ةرقع هیدرو�ار�ونی 1151-
 رقع نفطیة  11511-
 رقع غاز�ة 11512-

الحساب هي فقط التكالیف ومن الجدیر �الذ�ر أن التكالیف التي یتم رسملتها على هذا      
في شر�ة المعتمدة االستكشافیة المنطقة ( �معنى آخر تكالیف المراحل الخاصة �استكشاف 

 ) .IFRS 6إلى المعیار الدولي لإلبالغ المالي ( االستكشافات النفطیة ) �االستناد
 حقول هیدرو�ار�ونیة و�حلل إلى الحسا�ات اآلتیة :  1152-
 حقول نفطیة  11521-
 حقول غاز�ة  11522-

) سیتم ترحیل التكالیف 1152) و(1151ومما تجدر اإلشارة إلیه أن الحسابین المرقمین (      
علیهما �عد االنتهاء من تنفیذ المشروع �صیغته النهائیة �معنى سترحل جمیع التكالیف في �ادئ 

ب رقم الحساب ) و�حس12األمر على الحساب المقابل (مشروعات تحت التنفیذ) ذي الرقم (
�النظام المحاسبي الموحد ، وهنا یلحظ إذا �انت نتائج االستكشاف غیر ناجحة َسُتعّد تلك  التزاماً 

 ة ــــــــالمصار�ف تشغیلی
أما إذا �انت النتیجة ناجحة فسوف تحول التكالیف المرحلة على(حساب مشار�ع تحت التنفیذ ) 

) 1151أ�ضًا تحو�ل تكالیف الحساب ذي الرقم () إلى الحساب المقابل ، �ما یتم 12المرقم (
) عند البدء �اإلنتاج (�معنى تحول الرقعة إلى حقل) لكي یتم تجمیع 1152إلى الحساب المرقم (

التكالیف على مستوى الحقل لغرض إطفائه على أساس عدد البرامیل أو الوحدة الخاصة �إنتاج 
 : الصفحة التالیة الغاز (المقمق) وهنا �كون القید �ما هو موضح في
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 )1152**** من ح/ حقول هیدرو�ار�ونیة               (
 )1151**** إلى / رقع هیدرو�ار�ونیة           (             

عن تحو�ل تكالیف االستكشاف من حساب الرقع إلى حساب الحقول وهذا القید تثبته الشر�ات    
ها .  و�لحظ مما سبق أن تجمیع التكالیف على االستخراجیة التي تقع مسؤولیة الحقول على عاتق

الرقع االستكشافیة ُ�مكن شر�ة االستكشافات النفطیة من بیعها للشر�ات االستخراجیة ، مستوى 
المدفوع من الشر�ات المستفیدة ُ�َعّد المبلغ النهائي لقیمة الرقع أو الحقول عند الشر�ة  وهذا المبلغ

 ان الحساب الفرعي ذأومما تجدر اإلشارة إلیه هو  . تها المالیةي سجالالمستفیدة لكي یتم إثباته ف
أن �ختص حساب ( آ�ار )  �ما یتطلبمؤجلة ،  ةمن نفقات ایراد�) سیتم حذفه 1183الرقم (
�اآل�ار غیر النفطیة فقط ، لكي �كون تطبیق اآللیة سلیمًا من الناحیة النظر�ة ) 11241(المرقم 

 والعملیة .
 ي : تطبیق اآللیة المقترحة على القوائم المالیة لشر�ة االستكشافات النفطیة:المحور الثان3-2

على الحسا�ات والتي تم إثباتها في المحور األول من هذا المبحث  تطبیق اآللیة المقترحة ان     
) لشر�ة االستكشافات النفطیة ، 2015�انون األول/ /31الختامیة للسنة المالیة المنتهیة في (

والموضحة في الجدول المشار�ع المنفذة في المرحلة الثانیة �الخاصة تكالیف قیام بتحدید الیتطلب ال
، ذات العالقة الحسا�ات الختامیةأثرها في  بیان لیتم �عد ذلك ،) المثبت في الصفحة التالیة1رقم(

 الموحد . إذ ستتم مقارنة ما قبل التعدیل و�عده ، و�الشكل المتسلسل المعتمد في النظام المحاسبي
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 )2015لعام (ا المنفذة خالل تكالیف المشار�ع الزلزالیة )1الجدول رقم (
 �االستناد إلى هیئة العمل الحقلي وقسم المالیة . اناد الباحثالمصدر : إعد

ننتقل للخطوة التالیة والتي تتمثل ببیان أثر تكلفة المشار�ع أعاله على القوائم المالیة المعدة  )IFRS 6(التي ینبغي رسملتها وفق المعیار  التكالیف �عد تحدید     
وفق المعیار المذ�ور .

 (المبالغ بالدنانیر)                

 آسم  المشروع
نوع 
 المسح

 تار�خ البدء
تار�خ 

 االنتهاء 

حجم 
المشروع 

 (كم)

عدد (كم) 
المنفذ 
 تراكمیاً 

نسب 
 اإلنجاز

عدد 
النقاط 
المنفذة 
 تراكمیاً 

 المباشرة التكالیف
كلفة الخدمات 

اإلنتاجیة 
 التراكمیة

الكلفة التراكمیة 
اإلجمالیة 
 للمشروع

كلفة (كم) 
الواحد خالل 

 السنة

كلفة النقطة 
المنفذة خالل 

 السنة
الرواتب واألجور 

 المباشرة
المستلزمات 

 السلعیة
المستلزمات 

 الخدمیة
 االندثار

الكلفة اإلنتاجیة 
 التراكمیة

 3D ) 2قرنة (غرب ال
2013/8/2
5 

 4107 %15 61 400 مستمر العمل
9,809,301,

000 

 
412,755,0

00 
147083000

00 
287419430

00 
2,867,468,

212 
316094112

12 
516,409,2

67 
7,696,472 

 3D 12الرقعة 
2014/05/

19 
31/1/20

15 
849.2

7 
146 

100
% 

9424 
575,982,00

0 
89,916,00

0 
4,097,000 

670,925,00
0 

1,340,920,
000 

325,963,08
3 

1,666,883,0
83 

11,402,94
9 

176,876 

 3D سماوة دیوان
2014/06/

04 
31/10/2

015 
1986 

1152.
58 

58% 
3841

8 
6,284,621,

000 
990,627,0

00 
256,958,0

00 
5,864,361,

000 
133965670

00 
2,585,394,

022 
159819610

22 
13,866,24

9 
416,002 

 2D حیرة كوفة ساوه 
2014/12/

29 
14/4/20

15 
734.3

5 
489.7

5 
67% 9839 

1,673,057,
733 

175,562,0
00 

55,825,00
0 

4,504,264,
000 

6,408,708,
733 

843,243,40
3 

7,251,952,1
36 

14,807,45
7 

737,062 

 2D مثنى -الھدیر 
2015/02/

03 
27/3/20

16 
1257 

584.3
0 

46% 
1174

7 
3,349,861,

190 
467,847,6

00 
197,272,4

43 
3,382,653,

086 
7,397,634,

319 
1,224,290,

145 
8,621,924,4

64 
14,755,98

9 
733,968 

 2D ذي قار
2015/4/1
5 

16/11/2
015 

726.8
5 

681.9
5 

94% 
1386

4 
1,746,938,

400 
257,839,8

00 
74,273,40

0 
5,174,207,

800 
7,253,259,

400 
881,194,11

8 
8,134,453,5

18 
11,928,22

6 
586,732 

 3D كمیت
2015/04/

06 
11/12/2

015 
629 

266.5
7 

42% 
1775

1 
3,398,844,

800 
480,020,4

00 
208,066,3

00 
3,707,632,

200 
7,794,563,

700 
1,301,427,

436 
9,095,991,1

36 
34,122,33

6 
512,421 

 3D العمارة
2015/06/

10 
9/9/201

5 
617.1

0 
0 0% 0 

1,306,698,
200 

222,586,0
00 

75,288,60
0 

3,889,149,
800 

5,493,722,
600 

703,224,80
1 

6,196,947,4
01 

0 0 

 2D 11الرقعة 
2015/06/

01 
 2730 مستمر العمل

337.9
5 

12% 6765 
1,417,412,

000 
424,523,0

00 
111,408,0

00 
891,366,00

0 
2,844,709,

000 
978,743,95

9 
3,823,452,9

59 
11,313,66

5 
565,182 

 3D األخیضر
2015/12/

12 
 0 %0 0 3849 مستمر العمل

254,562,58
0 

118,038,7
10 

6,227,097 
449,414,83

9 
828,243,22

6 
158,437,00

6 
986,680,23

2 
0 0 

 3D لكش
2015/12/

30 
.1506 مستمر العمل

10 
0 0% 0 20,967,613 

11,165,03
2 

1,811,806 86,534,645 
120,479,09

6 
15,675,379 

136,154,47
5 

0 0 

,4,056,877   المعدات إدامة
484 

994,273,4
58 

395,597,3
54 

8,667,768,
630 

141145169
26 

2,621,550,
572 

167360674
98 

250,129,00   المسح العمودي
0 

1,818,000 
14,391,00

0 
1,379,806,

000 
1,646,144,

000 
1,868,194,

389 
3,514,338,3

89 

 المجموع
  

341452530
00 

8045804
000 

1813971
000 

533763830
00 

973814110
00 

163748065
25 

113756217
525 
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 أوًال : �شف المیزانیة العامة

 
) دینار 3,831,660,352حظ من كشف المیزانیة انخفاض قیمة الموجودات بشكل عام بمبلغ (یال

 وھذا یعود لألسباب اآلتیة :
الزیادة في المشاریع تحت التنفیذ ( رقع وحقول ھیدروكاربونیة ) نتیجة رسملة المشاریع المعمول  -

) دینار استنادا إلى تطبیق المعیار الدولي 91,838,928,555بلغ (بھا في المرحلة الثانیة بم
)IFRS 6.( 

) دینار، كان بسبب تطبیق المعیار الدولي  95,670,588,907انخفاض قیمة المدینون بمبلغ ( -
من جھة وتحقیق المقابلة السلیمة مابین اإلیرادات والمصروفات من جھة أخرى، إذ قامت 

دیون بمبلغ المستفیدة من نشاط االستكشاف  ستخراجیةالشركة بتحمیل الشركات اال
) 149,654,308,337( ) دینار نتیجة اإلنفاق التشغیلي الكلي والبالغ93,577,454,587(

) وجمعھ مع إجمالي المصاریف ، ھامش مساھمة %15ع ضرب ھذا المبلغ بنسبة (دینار وم
) دینار وقد 172,102,454,587یكون المبلغ المستحق على الشركات االستخراجیة ھو (

 فطیة شركة االستكشافات الن
        (المبالغ بالدنانیر)                                        2015كانون األول /  /31المیزانیة العامة كما في 

رقم 
 الكشف

رقم الدلیل 
 المحاسبي

 2015 2015 
 بعد التعدیل قبل التعدیل   
الموجودات (أصول االستكشاف والتقییم)   1    
   لموجوداتا  

 124,609,668,161 124,609,668,161 موجودات الثابتة (بالقیمة الدفتریة)ال 11 1
 124,472,575 124,472,575 النفقات االیرادیة المؤجلة 118 2
     مشروعات تحت التنفیذ : 12 3
 131,859,200 131,859,200 مباني وإنشاءات وطرائق 122 
 91,838,928,555 0 رقع وحقول ھیدروكاربونیة 125 
 3,919,000 3,919,000 أثاث وأجھزة مكاتب 126 
 216,708,847,491 124,869,918,936 المجموع  
   الموجودات المتداولة  

 8,672,002,304 8,672,002,304 المخزون ( بالكلفة ) 14 4
 19,289,355,331 19,289,355,331 اعتمادات مستندیة لشراء مواد 1381 

 65,586,732,055 161,257,320,962 المدینون 16 5
 217,031,098,382 217,031,098,382 النقود 18 6
     
 310,579,188,072 406,249,776,979 مجموع الموجودات المتداولة  
     

مجموع الموجودات ( أصول االستكشاف   
 527,288,035,563 531,119,695,915 والتقییم)

   مصادر التمویل 2 

   ویلة األجلط -مصادر التمویل   
 83,963,134 83,963,134 رأس المال 21 

 411,831,582,655 420,514,811,317 االحتیاطیات 22 7
تخصیصات طویلة األجل ( مخصص الدیون  23 

 19,488,783 19,488,783 المشكوك في تحصیلھا )
 411,935,034,572 420,618,263,234 طویلة األجل -مجموع مصادر التمویل   
   ادر التمویل قصیرة األجلمص  

 115,353,000,991 110,501,432,681 الدائنون 26 8
 115,353,000,991 110,501,432,681 مجموع مصادر التمویل/ قصیرة األجل  
     
 527,288,035,563 531,119,695,915 مجموع مصادر التمویل  
 935,861,501 935,861,501 الحسابات النظامیة المتقابلة  
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الدیون ) دینار والمتبقي یمثل 78,525,000,000دفعت تلك الشركات خالل العام مبلغ (
 ً % ھامش 15بطرح (المصاریف التشغیلیة بعد التعدیل +  انوھنا قام الباحث المذكورة سابقا

) دینار 78,525,000,000من المبلغ () دینار (64,570,771,204مساھمة) والبالغة 
مدفوع من الشركات االستخراجیة َوَعدّه إیراد نشاط جاري فضالً عن طرح مبلغ دیون عن ال

خاص بشركة نفط میسان وشركة نفط الشمال  ) دینار2,093,134,319بمبلغ (سنوات سابقة 
یقع على عاتق ) دینار 11,861,094,477(وما تجاوز ذلك تم َعدّه إیرادا مستلماً مقدماً بمبلغ 

ھذا األساس فإن من الموضوعیة عدم تحمیل المصروفات المرسملة كدیون  الشركة ، وعلى
 ) دینار + المبلغ93,577,454,587(على الشركات االستخراجیة ولھذا فقد تم خصم المبلغ 

دینار وھو مبلغ  )95,670,588,907) دینار لیكون مجموع الخصم = (2,093,134,320(
 .التخفیض اإلجمالي للمدینین نفسھ 

) 3,831,660,352االنخفاض في مصادر التمویل (المطلوبات + حقوق الملكیة) بمبلغ (أما  -
 دینار فیعود لألسباب الموضحة في أدناه :

) دینار نتیجة االنخفاض بمقدار 8,683,228,662االنخفاض في قیمة االحتیاطیات بمبلغ ( -
 اإلیرادات المعترف بھا خالل العام .

) دینار نتیجة ارتفاع اإلیرادات المستلمة 4,851,568,310مبلغ (الزیادة في قیمة الدائنون ب -
) دینار وانخفاض قیمة دائنو توزیع أرباح بمبلغ ,49817,116,590( بمبلغ

 ) دینار نتیجة االنخفاض في قیمة اإلیرادات المعترف بھا .,18812,265,022(
(بإجمالي ات االستخراجیة تمویل شركة االستكشافات من قبل الشركان  ومن الجدیر بالذكر     

:         اآلتیة حسب النسب على الشركات  یوزع) ھامش مساھمة %15المصاریف التشغیلیة + 
 .نفط الشمال) % 10نفط الوسط ،% 5نفط میسان ، % 5وب ، نفط الجن% 80(
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 حساب اإلنتاج والمتاجرة واألر�اح والخسائر والتوز�ع ثانیًا : �شف
 النفط وزارة

 شركة االستكشافات النفطیة
 2015/ كانون األول /  31حساب اإلنتاج والمتاجرة واألرباح والخسائر والتوزیع للسنة المالیة المنتھیة في 

 (المبالغ بالدنانیر)    
 2015 2015  رقم الدلیل المحاسبي رقم الكشف

 بعد التعدیل قبل التعدیل   
     

 65,507,954,908 178,295,134,599 ط الجاريإیراد النشا 45-41 13
   تنزل كلفة النشاط الجاري  

 26,965,371,926 110,543,482,430 كلفة اإلنتاج 5 15
 14,027,205,519 17,194,984,234 كلفة الخدمات اإلنتاجیة 6 15

 40,992,577,445 127,738,466,664 كلفة النشاط الجاري  
 24,515,377,463 50,556,667,935 يفائض كلفة النشاط الجار  
 3,159,586 3,159,586 فوائد وإیجار أراضي زراعیة -یضاف  46 

 كلفة الخدمات اإلداریة -ینزل   15
 

12,321,005,586 17,414,044,922 
 12,197,531,463 33,145,782,599 فائض العملیات الجاریة   
   تضاف اإلیرادات التحویلیة واألخرى  

 371,525,118 371,525,118 اإلیرادات التحویلیة 48 14
 640,590,330 640,590,330 اإلیرادات األخرى 49 14

 1,012,115,448 1,012,115,448 مجموع اإلیرادات التحویلیة واألخرى  
   تنزل المصروفات التحویلیة واألخرى  

 978,789,537 978,789,537 المصروفات التحویلیة 38 12
 3,523,007,214 3,523,007,214 المصروفات األخرى 39 12

 4,501,796,751 4,501,796,751 مجموع المصروفات التحویلیة واألخرى  
 8,707,850,160 29,656,101,296 الفائض القابل للتوزیع   
   الفائض موزع كما یأتي  
   النافذة نسب التوزیعات على وفقاً ألحكام التشریعات)  
 2,176,962,540 7,414,025,324 صة وزارة المالیة (الخزینة العامة)ح  25% 
 2,873,590,553 9,901,549,957 حصة المنتسبین  33% 
 609,549,511 2,075,927,091 حصة البحث والتطویر  7% 
 435,392,508 1,482,805,065 حصة الخدمات االجتماعیة  5% 
 87,078,502 296,561,013 صندوق الحمایة االجتماعیة 1% 
 1,741,570,032 5,931,220,259 احتیاطي التوسعات  20% 
 783,706,514 2554012587 المتبقي الحتیاطي رأس المال 9% 

أن الشر�ة قد حققت إیرادًا قبل التعدیل وقدره  من الكشف السابق یلحظ     
 لى اآلتي :) دینار ، وقد تم تحلیل هذا الحساب ، وتم التوصل إ178,295,134,599(
) دینار ومع ضرب هذا 149,654,308,337( )2015العام (بلغت مصار�ف الشر�ة خالل  -

) وجمعه مع إجمالي المصار�ف ، �كون المبلغ المستحق هامش مساهمة  %15المبلغ بنسبة (
االعتراف �إیراد مستلم  ) دینار فضالً عن172,102,454,587على الشر�ات االستخراجیة هو (

فضًال عن إیراد  دینار، )5,255,496,021المشار�ع �مقدار(أحد ك أو�ل عن تنفیذ من شر�ة لو 
قد اختلفت  التشغیلیة) دینار ، أما �عد التعدیل فالمصار�ف 937,183,704( �مبلغخر آمتنوع 

مصار�ف ، والمتبقي ُعّد ردینا) 91,838,928,555(الجزء األكبر منها �مبلغ  ذ تم رسملةإ
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 �مبلغ )12طرح منه �لفة (المشروع بلوك تدینار  ),78257,815,379(یلیة �مبلغتشغ
نتیجة تعاقد  النتهاء المشروع وتسلیمهوالذي ُعدَّ مصروفًا تشغیلیًا  ) دینار1,666,883,083(

الذي �مكن مطالبة الشر�ات االستخراجیة  مبلغ اإلیرادلیصبح مسبق مع شر�ة(�اشنفت الروسیة) ، 
 ) %15( مساهمة) دینار+ نسبة هامش ال56,148,496,699( قرار هیئة الرأي هو على وفق

 أدناه :  في و�ما موضح في الجدول
 اإلیراد المستحق على الشر�ات االستخراجیة العراقیة (المبالغ �الدنانیر)  )2الجدول رقم (

 مبالغ التي تتحملهاال النسب الشر�ات
 مساهمةهامش ال
15% 

 ستحقالم اإلجمالي اإلیراد

 51,656,616,963 6,737,819,604 44,918,797,359 %80 الجنوب  شر�ة نفط 

 3,228,538,560 421,113,725 2,807,424,835 %5 شر�ة نفط میسان

 3,228,538,560 421,113,725 2,807,424,835 %5 شر�ة نفط الوسط 

 6,457,077,120 842,227,450 5,614,849,670 %10 شر�ة نفط الشمال

 64,570,771,204 8,422,274,505 56,148,496,699 %100 المجموع

 .باالستناد إلى قسم المالیة انالمصدر : إعداد الباحث
) دینار فیُعَدّ إیراد مستلم مقدما (5,255,496,021أما بالنسبة إلیراد شركة لوك أویل والذي یبلغ 

د التعدیل من دون ) دینار، فقد بقي معترفاً بع 937,183,704، أما اإلیراد المتنوع والذي یبلغ( 

=  937,183,704+  64,570,771,204أي تغیر وھنا یصبح إجمالي اإلیراد المعترف بھ 

ً من خالل الكشف االنخفاض في قیمة تكالیف اإلنتاج  دینار ، 65,507,954,908 ویلحظ أیضا

د التعدیل والخدمات اإلنتاجیة وھذا یرجع إلى االنخفاض في قیمة التكالیف التشغیلیة المعترف بھا بع

أما االنخفاض قي تكالیف الخدمات اإلداریة فیعود إلى طرح تكالیف قسم المواد والمشتریات وشعبة 

.أما انخفاض الفائض القابل للتوزیع فیرجع خدمة إنتاجیة ولیس مراكز إداریة الصیانة بعدّھم مراكز 

 الجاریة التشغیلیة .  إلى اإلیراد المعترف بھ بعد التعدیل ، فضالً عن التغیر في التكالیف 
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   ثالثًا : �شف مشروعات تحت التنفیذ
 وزارة النفط   

 )3الكشف رقم (                                 شر�ة االستكشافات النفطیة                                             

 (المبالغ �الدنانیر)                                        2015ون األول / / �ان 31�شف مشروعات تحت التنفیذ �ما في                    

رقم الدلیل 
 المحاسبي

 2015 التفاصیل
رقم الدلیل 
 المحاسبي

 التفاصیل
2015 

  قبل التعدیل  
 �عد التعدیل 

 0 أراضي 121 0 أراضي 121

122 
 و�نشاءاتمباني 

 وطرائق
 وطرائق و�نشاءاتمباني  122 131,859,200

131,859,200 

 0 ومعدات وُعدد وقوالب اآلت 123 0 ومعدات اآلت 123

 0 وسائط نقل وانتقال 124 0 وسائط نقل وانتقال 124

 91,838,928,555 رقع وحقول هیدرو�ار�ونیة 125 0 دد وقوالبعُ  125

 3,919,000 مكاتب وأجهزةأثاث  126 3,919,000 مكاتب وأجهزةأثاث  126

 0 نفقات ایراد�ة مؤجلة 128 0 ایراد�ة مؤجلةنفقات  128

 0 إنفاق استثماري  129 0 إنفاق استثماري  129
 91,974,706,755 المجموع  135,778,200 المجموع 

  
یتبین من الكشف التحلیلي في أعاله ارتفاع قیمة المشار�ع تحت التنفیذ إذ بلغت قیمة المشار�ع     

) دینار في حین بلغت قیمة 44,936,578,806) �مبلغ (1251((الرقع االستكشافیة) ذات الرقم 
) 46,902,349,749) �مبلغ (1252ذات الرقم ( ةالمشار�ع تحت التنفیذ �حقول هیدرو�ار�ونی

). بناًء على عّد �ل من مشروع غرب القرنة و �میت والعمارة 1دینار �االستناد إلى الجدول رقم (
مجموعة من المقابالت مع  ستندًا في تحدید تلك المسمیات إلىحقوًال والمشار�ع المتبقیة رقعًا م

 الفنیین المتخصصین .
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 را�عًا : �شف المدینون 

 
 

ً إلى أسباب االنخفاض في  حساب المدینین عند التعلیق على كشف المیزانیة تم التطرق سابقا

) , لكن ما یجدر التعلیق علیھ , ھو تحمیل حساب مدینو النشاط غیر الجاري مبالغ 19وبالتحدید في (ص 

) في 165نتیجة النشاط الجاري ، بمعنى عدّ الشركات االستخراجیة مدینو نشاط غیر جاري ذي الرقم (

ستلم من ھذه الشركات تحت حساب إیراد النشاط الجاري ، وإذا ما أُرید حین یتم االعتراف باإلیراد الم

للشركة تطبیق الدلیل المحاسبي للنظام المحاسبي الموحد فیجب علیھم إثبات تلك المبالغ على حساب مدینو 

 .قطاع عام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة النفط
 )5الكشف رقم (                                        شر�ة االستكشافات النفطیة                                     

 2015انون األول / / � 31كشف المدینون �ما في 
 (المبالغ �الدنانیر)     

 2015  2015  آسم الحساب رقم الدلیل المحاسبي
 �عد التعدیل  قبل التعدیل   

     مدینون تجار�ون  161

       51,663,344,784  646,797,725  مدینون قطاع عام 1611
   646,797,725  51,663,334,784       

       2,500,000  146,689,635,966  غیر الجاري مدینو النشاط  165
   146,689,635,966  2,500,000       

     حسا�ات مدینة متنوعة 166

 3,383,298,268  3,383,298,268  تأمینات لدى الغیر 1661
 10,413,615,586  10,413,615,586  مستحقة إیرادات 1662
       25,303,780  25,303,780  مصار�ف مدفوعة مقدماً  1663

   13,822,217,634  13,822,217,634       
     سلف 167

       98,669,637  98,669,637  سلف المنتسبین 1672
   98,669,637  98,669,637       

 65,586,732,055  161,257,320,962  مجموع المدینون  16
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 خامسًا : �شف االحتیاطیات
 وزارة النفط

 )7الكشف رقم (                                        شر�ة االستكشافات النفطیة
 (المبالغ �الدنانیر)                             2015/ �انون األول /  31�شف االحتیاطیات �ما في  

رقم الدلیل 
 المحاسبي

 آسم الحساب
2015 2015 

 �عد التعدیل قبل التعدیل
   رأسمالیةاحتیاطیات  221

 97,078,051,408 97,078,051,408 2015/1/1الرصید �ما في  
     خالل السنة اإلضافة 

 1,578,368,033 5,768,018,260 احتیاطي التوسعات 2211
 27,869,398,325 27,869,398,325 احتیاطي استبدال موجودات ثابتة 2212

 339,998,728- 339,998,728- الرأسمالیةاحتیاطي المكاسب  
       126,185,819,038 130,375,469,265 الرأسمالیةحتیاطیات مجموع اال 

   احتیاطي عام 222
 56,055,571,899 56,055,571,899 2015/1/1الرصید �ما في  
     خالل السنة اإلضافة 
 783,706,514 2,554,012,587 المتبقي الحتیاطي رأس المال 
 25,710,000 25,710,000 أخرى احتیاطیات عامة  
       56,864,988,413 58,635,294,486 مجموع االحتیاطي العام 

   احتیاطیات متنوعة 223
 170,461,950,423 170,461,950,423 2015/1/1الرصید �ما في  
     خالل السنة اإلضافة 
 609,549,511 2,075,927,091 حصة البحث والتطو�ر 7% 
جتماعیةالخدمات اال 5%   1,482,805,065 435,392,508 
 21,882 21,882 مخزنیهتثمین مواد  
 58,805,453,864 58,805,453,864 موجودات مشتراة ضمن الخطة االستثمار�ة 
 1,079,632,613 1,079,632,327 مستلمة ضمن عقود الخطة االستثمار�ة مخزنیهمواد  
 87,078,502 296,561,013 صندوق الحما�ة االجتماعیة 
  234,202,351,665 231,479,079,303 
   تنزل منه 
 1,513,117,500 1,513,117,500 نفقات خدمات البحث 
 167,991,492 167,991,492 نفقات الخدمات االجتماعیة  
 867,195,107 867,195,107 الوزارة إلىالمسدد  
 150,000,000 150,000,000 تسدیدات المجهود الحر�ي 
  2,698,304,099 2,698,304,099 
       228,780,775,204 231,504,047,566 مجموع االحتیاطیات المتنوعة 

       411,831,582,655 420,514,811,317 مجموع االحتیاطیات 
     

رادات المعترف �قیمة اإلی االنخفاض�سبب  االحتیاطیاتقیمة  انخفاضأعاله في یلحظ من الكشف 
في مبلغ احتیاطي التوسعات  انخفاضوجود  إلىبهـــا والمصار�ف على التوالي ، اإل إنه تم التوصل 
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نه فروقات مخفضة وقد تم أتبین  االستفسار) دینار , وعند 163,201,999قبل التعدیل وقدره (
 �عد التعدیل المبلغ نفسه اعتماد

 
     سادسًا : �شف الدائنون 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) دینار بشكل عام نتیجة 4,851,568,310أعاله زیادة حساب الدائنون بقیمة (یلحظ من في الكشف 
) دینار ، وانخفاض حساب 17,116,590,498الزیادة في حساب اإلیرادات المستلمة مقدماً والبالغة (

 ) دینار ، بسبب انخفاض الفائض القابل للتوزیع .12,265,022,188دائنو توزیع أرباح بمبلغ (

 وزارة النفط
 شر�ة االستكشافات النفطیة

  )7الكشف رقم (                   2015/ �انون األول /  31كشف الدائنون �ما في 
 (المبالغ �الدنانیر)     
رقم الدلیل 
 المحاسبي

 سابآسم الح
 2015  2015 
 �عد التعدیل  قبل التعدیل 

     مجهزون تجار�ون  261

 0  0  مجهزون قطاع عام 2611
   0  0       

 25,417,263,740  25,417,263,740  دائنو نشاط غیر جاري  265
   25,417,263,740  25,417,263,740 

     حسا�ات دائنة متنوعة 266

 440,781,118  440,781,118  تأمینات مستلمة 2661
 17,146,932,239  30,341,741  إیرادات مستلمة مقدماً  2662
 6,540,765,766  6,540,765,766  مصار�ف مستحقة 2663
 2,357,782,517  2,357,782,517  رواتب وأجور مستحقة 2664
 72,302,901  72,302,901  رواتب وأجور معادة 2665
 14,746,810  14,746,810  دائنة خزنیهومفروقات نقد�ة  2668
 8,361,249,060  8,361,249,060  تعو�ضات وغرامات مؤجلة 2669

   17,817,969,913  34,934,560,411       
     استقطاعات لحساب الغیر 267

 0  0  من المنتسبین لحساب الغیر تاستقطاعا 2671

2672 
استقطاعات من غیر المنتسبین لحساب 

 یرالغ
 5,291,602  5,291,602 

   5,291,602  5,291,602       
 54,995,885,238  67,260,907,426  أر�احدائنو توز�ع  268

   67,260,907,426  54,995,885,238       
 115,353,000,991  110,501,432,681  مجموع الدائنون  
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على ما سبق یمكن القول بأن النتائج التي تم التوصل إلیھا في المحور الثاني نتیجة تطبیق اآللیة  وبناءً        

إن تطویر النظام  والتي تنص على " الفرضیةصحة المقترحة والمطروحة في المحور األول قد أثبتت 
استكشاف وتقییم الثروة ) والخاص بIFRS 6(الدولي لإلبالغ المالي  المحاسبي الموحد استناداً إلى المعیار

یسھم في توفیر آلیة مناسبة تُمكن الشركات النفطیة على اإلبالغ عن الحقول الھیدروكربونیة المعدنیة س
(النفط + الغاز) كأصول في قائمة المركز المالي تضم كافة النفقات التي تم تكبدھا خالل مرحلة البحث 

 . واالستكشاف والمراحل األخرى ذات العالقة " 
 لمبحث الرابعا

 االستنتاجات والتوصیات
 االستنتاجات

تراوح االعتراف في رسملة تكالیف الدراسات الجیولوجیة والجیوفیزیائیة المنفذة لدى الشركات العالمیة  -1
تكالیف الدراسات  Bp)) ، إذ تُعَدّ شركة (IFRS 6في ظل تطبیقھا المعیار الدولي لإلبالغ المالي (

برسملتھا  (Premier oil)یتم إطفائھا في قائمة الدخل ، في حین تقوم شركة  المذكورة تكالیف تشغیلیة
في قائمة المركز المالي إذا كانت نتیجة الحفر االستكشافي إیجابیة ، أما رسملة تكالیف الحفر االستكشافي 

ب في فقد لوحظ بأن الشركتین تقوم برسملة تلك التكالیف في حالة كانت نتیجة الحفر إیجابیة ، والسب
ھذا التراوح ھو وجود مرونة في المعیار تتیح للشركة اتخاذ السیاسة المحاسبیة المناسبة لھا ، على أن 

للقوائم المالیة للشركات المذكورة  انتطبق تلك السیاسة باتساق ، وھذا ما ظھر من خالل تحلیل الباحث
. 

لتزام بأسماء الحسابات الواردة یشیر واقع العمل المحاسبي في الشركة إلى وجود بعض القصور في اال -2
 في النظام المحاسبي الموحد كإظھار مدینون قطاع عام تحت مسمى عمالء قطاع اشتراكي.

وجود تضارب في تبویب الحسابات الناتجة عن أحداث ومعامالت اقتصادیة مع الشركات االستخراجیة  -3
اب إیرادات النشاط الجاري ، في العراقیة إذ یتم االعتراف باإلیرادات المدفوعة من قبلھم تحت حس

 حین تثبت الدیون المستحقة للشركة علیھم تحت مسمى (مدینو نشاط غیر جاري) .
ضعف االلتزام بأساس االستحقاق ، إذ لوحظ إثبات الحوافز المستحقة لشھر كانون الثاني كقید استحقاق  -4

) وھذا اإلثبات مخالفة 2015عام (في شھر شباط وھكذا لجمیع أشھر العام ماعدا شھر كانون األول من ال
  صریحة لألساس المذكور .

وجود قصور بالنظام المحاسبي الموحد من خالل عدم توفیر آلیة سلیمة تمكن من متابعة تكالیف  -5
اإلستكشاف على مستوى الحقول واالكتفاء برسملتھا ضمن حساب نفقات مسح واستكشاف المرقم 

) في حین یمكن إطفاء تلك %10نویة على أساس نسبة ثابتة () وإطفاء تلك التكالیف بأقساط س1183(
المبالغ  بعد توفیر شركة االستكشافات النفطیة تكالیف االستكشاف الخاصة بكل حقل لتتمكن الشركات 
االستخراجیة من إطفاء تلك المبالغ على مستوى البرامیل المنتجة أو وحدة القیاس الخاصة بالغاز 

 (المقمق). 
كالیف على مستوى الدراسات ، یٌمكّن الشركة ِمن مطالبة الجھات المستفیدة بالمبالغ بعد إن تحدید الت -6

إضافة نسبة ھامش المساھمة المناسب ، ولیس االعتماد فقط على طریقة التمویل الحالیة (النسب الثابتة 
منفذة ) الموزعة على الشركات االستخراجیة ، والتي تتحمل تكالیف تلك الدراسات والمشاریع ال

ً ، إذ تم تحمیل تلك الشركات تكالیف مشروع (غرب القرنة  ) والبالغة 2 -للشركات األجنبیة أیضا
) دینار المنفذ لصالح شركة لوك أویل الروسیة فضالً عن تكالیف مشروع  31,609,411,212(

 ) دینار والمنفذ لصالح شركة باشنفت الروسیة .1,666,883,083) والبالغة (12-(الرقعة 
 

 التوصیات :
التزام القسم المالي بأسماء الحسابات الواردة في الدلیل المحاسبي للنظام المحاسبي الموحد ، فضالً عن  -1

 تجنب التضارب في تبویب المعامالت واألحداث االقتصادیة وااللتزام بأساس االستحقاق بشكل سلیم.

27



      سنین سعد خلف ح أ . د شاكر عبد الكریم البلداوي و ......... تقییم اإلبالغ المالي لمرحلة البحث واالستكشاف في ظل النظام 
 

 

الیة االتحادي بما یتوافق مع المعیار ضرورة تطویر النظام المحاسبي الموحد من قبل دیوان الرقابة الم -2
 ، ومن الممكن األخذ بالحسبان اآللیة المقترحة لتطویر النظام .   (IFRS 6)الدولي لإلبالغ المالي 

أھمیة تبني آلیة تمویل جدیدة للشركة بدالً من تحمل الشركات االستخراجیة  (إجمالي مصاریف الشركة  -3
% شركة نفط 80المصاریف) على وفق نسب ثابتة (% من إجمالي 15+ نسبة ھامش المساھمة 

% شركة نفط الشمال) وتكون اآللیة 10% شركة نفط الوسط ، و5% شركة میسان ، و5الجنوب ، و
المقترحة ھي مطالبة الجھات المستفیدة من تلك المشاریع والدراسات (بالتكالیف + نسبة ھامش 

 المساھمة (حسب قرار الشركة أو الوزارة) ) .
من قبل الشركات االستخراجیة لكي تتمكن من رسملة  (IFRS 6)المعیار الدولي لإلبالغ المالي  تطبیق -4

تكالیف االستكشاف الخاصة بالرقع والحقول المستكشفة ، بدالً من تحمیل السنة المالیة للشركات 
 االستخراجیة بتلك التكالیف . 
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