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 الموائمة للمعاییر المحاسبیة الدولیة للشركات النفطیة العالمیة في البیئة العراقیة

 م.م رجاء صادق بیجان
 الجامعة التقنیة الوسطى كوتفي المعھد التقني 

 المستخلص

 ، الدولیة المحاسبیة والمعاییر المحلیة المحاسبیة القواعد بین المقارنة إلى البحث ھدفی     

 المحاسبیة المعاییر بین والتطبیق الموائمة ومتطلبات ةالمحاسبی الموائمة مفھوم على والتعرف

 والمعاییر المحلیة المحاسبیة القواعد بین الفروقات أھم وتحلیل الدولیة المحاسبیة والمعاییر المحلیة

ھناك فجوة كبیرة بین واقع النظام المحاسبي ، وقد تمحورت مشكلة البحث أن المحاسبیة الدولیة

المطبق في الشركات النفط وما تتطلبھ السوق الدولیة من معاییر وھذه الفجوة تشكل ظاھرة البحث 

، لقد اعتمد البحث في جانبھ العملي على لھا التي یحاول دراستھا وتحلیلھا ووضع مقترحات 

 المحاسبیة القواعد عدد لمعرفة العراقیة المحاسبیة والقواعد الدولیة المحاسبیة المعاییر بین ةالمقارن

 المعاییر من یقابلھا ما لھا لیس التي والقواعد الدولیة المحاسبیة المعاییر في نظیر لھا التي العراقیة

 واالستكشاف التقییم تكالیف یخص وما النفطیة بالصناعة المتعلقة المعاییر سیما وال الدولیة،

ومن ثم التوصل إلى نسبة للتوافق بین القواعد المحاسبیة   فصاحواال واالعتراف الطبیعیة للمصادر

 وبنسبة معیاراً ) 14( المتوافقة المعاییر عددالمحلیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة إذ بلغت نسبة 

 وبما%) 65( مئویة وبنسب معیاراً ) 26( المتوافقة غیر المعاییر عدد بلغ حین في%) 35( مئویة

 بین الموائمة ضعف إلى اإلشارة یمكن المتوافقة المعاییر من أكبر المتوافقة غیر المعاییر نسبة أن

 . الدولیة المحاسبیة والمعاییر المحلیة المحاسبیة القواعد

 الكلمات المفتاحیة : المعاییر المحاسبیة الدولیة، الموائمة ، القواعد المحاسبیة العراقیة. 

Compliance of international oil companies in the Iraqi environment 
for international accounting standards  
                                                    Abstract 

  The search aims to compare the local accounting rules and international 
accounting standards and identify the accounting compliance concept with 
its requirements and application between local rules and international 
accounting standards and analysis of the most important differences 
between local rules and international accounting standards, the research 
problem has revolved on a big gap between the reality of the accounting 
system applied in the oil companies and the international market 
requirements of standards and that gap make a phenomenon the search 
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trying to study and analyze and give proposals, the search adopted in 
practical part on a comparison between international accounting standards 
and Iraqi accounting rules to see how many Iraqi accounting rules that 
have a match in international accounting standards and rules that do not 
correspond to international standards, particularly standards relating to the 
oil industry and for the evaluation and exploration of natural resources also 
recognition and cost disclosure and then reach agreement ratio between 
local rules and international standards, the standards-compliant was (14) 
which represent (35%) while non-compliant standards was (26) which 
represents (65%) greater than compliant standards which refer to a lack of 
consistency between local accounting rules and international accounting 
standards 
Keywords: international accounting standards, compliance (accounting 
compatibility), Iraqi accounting rules.  

    
 :المقدمة  

 التي التغیراتو الیوم أن یتجاھل المتغیرات السریعة في البیئة المحیطة بھال یستطیع أحد     
قد جعلت ھذه التغیرات وفرضتھا التطورات العلمیة والتكنولوجیة واالقتصادیة والسیاسیة وغیرھا، 

العالم الیوم أكثر قربًا من بعضھ من أي وقت مضي، بحیث تنعكس آثار األحداث بأي دولة فیھ 
 معظم السكان والدول بالعالم. علىبشكل مباشر أو غیر مباشر 

إن ظاھره العولمة رغم ما تعكسھ من إیجابیات في تسھیل تنقل رؤوس األموال عبر الحدود       
بعض الدول إن لم تحسن  القتصادیاتفإنھا قد تجلب معھا مخاطر وھزات مدمرة  بین الدول

كل المجاالت االقتصادیة  ىالتعامل مع ھذه التغیرات. لذلك فرضت التغیرات أھمیتھا وآثارھا عل
فھم ومعرفة لذا فأن بكل تأكید أن المحاسبة لم تكن بمعزل عن ھذه التغییرات،  والقانونیة.والسیاسیة 

ھذه المتغیرات واالستفادة منھا، بدالً من أن تكون مشكلة  تكییفلتغیرات البد أن یساعدنا في ھذه ا
ظھور الطرق الرئیسیة المستخدمة في  فبعد وعائقًا تقف أمام البرامج والخطط التنمویة للدول.

) في منتصف الستینیات بدأت تبرز بوضوح FC - SEالقیاس المحاسبي بشركات إنتاج النفط (
مشكلة صعوبة مقارنة القوائم المالیة لشركات إنتاج النفط المستخدمة للطرق المحاسبیة المشار إلیھا 
ً كٍل على حسب إحتیاجاتھا ومصالحھا المرتبطة بالسیاسة المالیة العامة للشركة، األمر الذي  آنفا

حول تلك الممارسات  تحفظاتھملین المالیین یبدون جعل الكثیر من جمھور المحاسبین والمحل
المحاسبیة المتباینة بین شركات إنتاج النفط في تطبیق طرق القیاس المحاسبي كل على حده. 
ونتیجة لما سبق ظھرت مجھودات عدیدة من قبل المجالس والھیئات المحاسبیة األمریكیة والدولیة 

مة بین ئوایر صریحة وذلك في سبیل خلق مفي وضع أسس وتعلیمات ونشرات وتوصیات ومعای
 النظم المحاسبیة المطبقة في شركات إنتاج النفط وطبیعة النشاط في مجال الصناعة النفطیة.
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 المبحث األول

 منھجیة البحث

 أوال: مشكلة البحث 

، ظھرت 2003في ظل عولمة النشاط الدولي وانفتاح العراق بوجھ العالم الخارجي بعد عام        
االجنبیة التي تمارس نشاطھا ، أما عن طریق فروعھا او من خالل  النفطیة العدید من الشركات

استثماراتھا المشتركة مع الشركات المحلیة، وأمام ھذه الشركات في اعداد قوائمھا المالیة االعتماد 
األمر الذي یتطلب ،  اما على معاییرھا المحاسبیة الوطنیة او الدولیة أو القواعد المحاسبیة العراقیة

كافة األصعدة وبكفاءة عالیة بما یتماشى مع المعاییر الدولیة بالعمل القائمین على  إیجاد آلیة تمكن
ھناك فجوة كبیرة بین واقع النظام المحاسبي المطبق في الشركات النفط أن الموضوعة لذلك ، إذ 

البحث التي یحاول دراستھا  مشكلةوما تتطلبھ السوق الدولیة من معاییر وھذه الفجوة تشكل 
  وتحلیلھا ووضع مقترحات لھا .

 

 ثانیاً: أھمیة البحث

یتصف عصرنا الراھن بالتغییرات المتسارعة والتحدیات الجسیمة التي تلقي بظاللھا على أداء       
الشركات النفطیة ومراكزھا المالیة، وقدرتھا على التنافس من أجل النمو والتطور في بیئة متغیرة 
 بشكل مستمر، مما یستدعي تبني استراتیجیات خالقة ومتمیزة ونظم إداریة ومالیة واقتصادیة

دولیة مصحوبة بانتشار الظروف الداخلیة والكفوءة وفاعلة  لتعزیز قدرتھا التنافسیة في ظل 
مظاھر الفساد اإلداري والمالي وتطور وتنوع أسالیبھ في الشركات النفطیة الحدیثة فضالً عن 

 الدولیة من حیث التھیئة والتطبیق مع المعاییر المحاسبیة  العراقیةبیئة في التوافق للتحلیل محاسبي 

 ثالثا: ھدف البحث

العمل المحاسبي  الوقوف على طبیعة المتغیرات والتحدیات التي تواجھیھدف البحث الحالي إلى    
لخلق بیئة والمقارنة بین القواعد المحاسبیة المحلیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة شركات النفط  في

ومتطلبات  ةالمحاسبی الموائمةالتعرف على مفھوم وعمل متمیزة تستجیب للتغیرات المستجدة، 
وتحلیل أھم والتطبیق بین المعاییر المحاسبیة المحلیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة  الموائمة

 الفروقات بین القواعد المحاسبیة المحلیة والمعاییر الدولیة المحاسبیة. 

 رابعاً: فرضیة البحث 

 من خالل مشكلة وھدف البحث یمكن صیاغة فرضیات البحث على النحو االتي: 

في شركات النفط مع معاییر المحاسبة  القواعد المحاسبیة المحلیة بین الموائمةعدم ان  .1
یؤثر على نوعیة المعلومات وعدم إمكانیة القیام بالقیاس المحاسبي ومعالجة بنود الدولیة 

 ة. القوائم المالیة بصورة دقیق
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بین القواعد المحاسبیة المحلیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة من شأنھ أن  الموائمةإن عدم  .2
ینتج عنھ عدم إمكانیة اإلفصاح وعرض بنود القوائم المالیة وبالتالي عدم تقدیم معلومات 

یمكن االستفادة منھا من قبل مستخدمي القوائم المالیة وتساعد في ترشید قراراتھم 
 االستثماریة. 

 المبحث الثاني

 والتوحید الموائمةالمعاییر المحاسبیة الدولیة بین 

تتزاید الحاجة لعولمة المعاییر  مع تزاید درجة العولمة على مستوى االقتصادیات المحلیة،        
یث تتالقى المعاییر المحاسبة المحلیة لكل دول العالم في نقطة ،یمكن القول عنھا انھا المحاسبیة بح

الجمعیات والمجالس المحاسبیة  فضالً عننقطة التقارب التي یسعى جمیع الباحثین بھذا المجال 
للمساھمة في التسریع نحو الوصول الى ھذه النقطة على كل المستویات الخاصة  IASBوبخاصة 

عولمة االطار المفاھیمي یر المحاسبیة عبر العالم وذلك لن یتحقق بالسرعة اال من خالل بالمعای
والتي یتوقع ان النمو السریع واالزدھار االقتصادي العالمي سیمكننا من الوصول لذلك  ،المحاسبي

ثم  الموائمةخالل القرن الواحد والعشرین ،على الرغم من ان ذلك بحاجة لبراعة اطراف كثیرة في 
التوحید بین مختلف االنشطة والموازنة بین احتیاجات جمیع اصحاب المصالح ،وان ذلك لن یحدث 

ان  ةاال من خالل معرفة الفوائد الناجمة عن مثل ھذه الطموحات التي یرى البعض ومنھم الباحث
 المستقبل القریب سیشھد الوصول الى مثل ھذه الطموحات.

 .لمعاییر المحاسبیة والمفاھیم المرتبطة بھل ةالدولی الموائمةمفھوم أوال: 

وقبل  والتوحید،نذكر منھا التسویة  ةالمحاسبی الموائمةھناك عدد من المفاھیم التي ارتبطت ب
 بانھحیث یعرف  الموائمةالدخول في التمییز بین المفاھیم البد من تحدید مفھوم واضح لمعنى 

، من ھنا فان عملیة تنسیق المحاسبة واحد)محاولة لجلب االنظمة المحاسبیة المختلفة معا في نظام (
وذلك من  عالمیا،دولیا ھي عملیة جعل المعاییر المحاسبیة الدولیة تحصل على موافقة لتطبیقھا 

خاصة ال المبادئخالل تحضیر القوائم المالیة في تلك الدول استنادا الى مجموعة مشتركة من 
 )26: 2008(ابو نصار،  بالقیاس واالفصاح.

بانھا درجة التشابھ والتكامل بین مختلف المعاییر المحاسبیة المحلیة  الموائمةكما توصف عملیة     
على ھذه العملیة سیتم التحرك  اساسھا، وبناءاوالطرق المحاسبیة التي یتم اعداد القوائم المالیة على 

الى  فھدتال  الموائمةو التطبیقات،عیدا عن االختالفات والتنوعات في نحو المحاسبة المتشابھة ب
ازالة كل االختالفات بل یھدف الى التقلیل من تلك االختالفات عالمیا وذلك بھدف الوصول الى 

 (Nichols, 2012: 23) درجة من درجات المقارنة االفضل.

عملیة تتحرك بموجبھا المحاسبة من االختالفات االجمالیة في  ابانھ الموائمةیمكن تعریف و      
تركز جمیع المستخدمین للمعاییر المحاسبیة حول احدى الطرق  ، أيالموائمةالتطبیقات نحو 

 ھما:الى قسمین  الموائمةویمكن تقسیم  ،المحاسبیة او حول عدد من الطرق المحدودة والمتقاربة
(Nichols, 2012: 64)  

  Material Harmonization                                                ةالمادی الموائمة:أ
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  Formal Harmonization                                              ةالرسمی الموائمة: ب

 الممارسات تنسیق ان یعني وھذا العملیة النظر وجھة من البحوث الى ةالمادی الموائمة شیرت حیث
 فھو الرسمیة الموائمة اما الفعلي، التطبیق في واستقرارھا مختلفة مشاریع في المطبقة المحاسبیة
 والذي النظریة النظر وجھة من بالبحوث یھتم الذي) ةاالساسی( ةالشكلی الموائمة الى یشیر مصطلح

 مختلفة. لدول والتنظیمات القواعد بین واالختالف التشابھ تحدید یعني

  :األتیة المفاھیم تحت تدرج ان فیمكن الموائمةب الخاصة التصنیفات اما
     mutual recognition المتبادل االعتراف.1

 وفقا اعدادھا عدم من الرغم على واسع بشكل المالیة القوائم قبول یتم ان المفھوم ھذا ویعني
 المتحدة الوالیات بین المتبادل االعتراف مثال االجنبیة، فنالحظ للدولة المحاسبیة للمبادىء
 تبادل اسواق في قبولھا سیتم U.S GAAP لـ وفقا المعدة المالیة القوائم ان وكندا، أي االمریكیة
 الدول في نشاھده ان یمكن المتبادل االعتراف فان ذلك الى الكندیة، باإلضافة المالیة االوراق
 (Barde, 2011: 39) .االوربیة

 من لنوعین متفھم یكون ان المالیة القوائم مستخدم على ان فھو المتبادل االعتراف ھذا عیوب اما
 من وبالرغم االفضل؟ ھو التطبیقین بین معیار أي في التساؤل سیظھر وھنا المحاسبیة المعاییر
 بعد اال لھا بالدخول التسمح االمریكیة االسواق ان اال المتبادل االعتراف حالة في المتحققة المنافع
 تعد التي للشركات فتسمح مثال اوربا اما وبالعكس، االمریكیة للمتطلبات وفقا قواعدھا تغییر

 (Kpmg, 2012: 51) .تعدیل بدون اسواقھا تدخل ان U.SGAAP للـ وفقا المالیة قوائمھا

 الطویل االمد في سیساعد واحدة قارة ضمن الثنائي المشترك واالعتراف التقارب بأن یمكن القولو
 التوحید عملیة بأن ویمكن القول للدولة، االقلیمیة الحدود تتجاوز واحدة محاسبیة معاییر ایجاد نحو

 الدولة نفس ضمن البیئیة الظروف في التباین من بالرغم واحدة دولة مستوى على ممكنة مادامت
 في ولو عالمیا تطبق واحدة محاسبیة قواعد اعداد باإلمكان فان االمریكیة المتحدة الوالیات في كما

 .البعید المدى
  Reconciliation (التصالح) التسویة.2
 لدولة المحاسبیة المعاییر الى استنادا المالیة قوائمھا تعد التي االجنبیة للشركات سمحت التسویة ان

 بدولة قیاسا معینة لدولة المحاسبیة القیاسات بین تسویة تعد ان الشركة على یجب ولكن االم الشركة
 .اخرى

 یسمح فمثال للدولتین المحاسبیة التطبیقات بین االختالفات اھم بیان ھو التسویة من والھدف
 U.S للـ وفقا تسویة تعمل عندما فقط االمریكیة االسواق الى الدخول IAS تطبق التي للشركات

G.A.A.P . 

 من تكلفة اقل تصبح وكذلك المستثمرین قبل من المقارنة اجراء مھمة ستسھل التسویة ھذه ان     
 وال الشركة عن كاملة نظرة یوفر ال انھ االتجاه ھذا على ویعاب، كلیا المالیة للقوائم الصیاغة اعادة

 ھذا ،والیزال التسویة اجراء بعد ام التسویة قبل االفضل ھي النتیجتین أي حول الحكم نستطیع
 .عالمیا تطبق واحدة محاسبیة معاییر بوجود مقارنة التسویة عملیة الجراء كلفة یتطلب االسلوب

(Masud, 2013: 22) 
 standardization التوحید.3

 التجانس تاثیر یزال وال بالخیارات تسمح وال مقیدة المحاسبیة القواعد جعل الى یشیر مفھوم وھو
  IASBمن المطروح المحاسبیة التطبیقات من تاثیر اقوى المشتركة االوربیة السوق من المطروح
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 او متماثلة محاسبیة تطبیقات باتباع المشاركین لجمیع القبول عملیة بانھ التوحید تعریف یمكن كما
 كل تنظیم عند الیھا نصل التي الحالة وھي التماثل ھي العملیة لھذه النھائیة والنتیجة جدا متقاربة

 (PWC, 2011: 101) . التطابق او االختالف عدم الى الوصول أي شيء
 والتوحید وكأالتي: التسویةوالشكل االتي یوضح العالقة بین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 العالقة بین التنسیق والتوحید: )1شكل  (

ب��دا م��ن وج��ود اختالف��ات تتطل��ب تفس��یر ومقارن��ة االنظم��ة م��ع بعض��ھا ت الموائم��ةیالح��ظ ب��ان       
درجات المقارنة (یطلق على للوصول الى نقطة محددة والتي من خاللھا یمكن الوصول لدرجة من 

ھذه الدرجة بالتطبیع) والنتیجة النھائیة من ھذه العملیة ھي التوحید وذلك بالوصول لنفس المبادئ و 
 التطبیقات المحاسبیة عالمیاً.

 والمش�اكل عالمی�ا المحاس�بیة المع�اییر م�ن واح�دة مجموع�ة اس�تخدام ع�ن الناجم�ة ثانیا: الفوائد
 .ذلك عن الناجمة

ً  المحاسبیة المعاییر من واحدة مجموعة استخدام ان  بالنسبة الفوائد من مجموعة سیحقق عالمیا
 الجھات حسب الفوائد ھذه حصر ویمكن عام بشكل والمجتمع لھا والمستخدمین للمعلومات للمعدین

 :األتیة

 سیخفض العالمیة المحاسبیة المعاییر من واحدة مجموعة توفر ان :الجنسیة متعددة للشركات -1
 تطالب SEC ان حیث dual reporting مزدوجة تقاریر استخدام في بالمقارنة الكلفة

 المحاسبیة المعاییر من واحدة مجموعة باستخدام المالیة قوائمھا بتحضیر االجنبیة الشركات
 وفقا اخرى مرة بالكامل قوائمھا ترتیب اعادة علیھا یتطلب مما المال رأس اسواق في المقبولة

 الحالتین كال ،وفي المعاییر من المجموعتین ظل في الفرق لتفسیر تسویة اعداد او المعاییر، لھذه
 اختالف بسبب الفھم عدم نتیجة القارئ ستربك وربما اضافیة كلفة المزدوج االعداد ھذا یمثل

 الجنسیة متعددة الشركات فان علیھ واحدة، لمعاملة تعود انھا الرغم على المحاسبیة االرقام
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 المحاسبیة المعاییر من واحدة مجموعة على حصولھا حالة في التالیة الفوائد على ستحصل
 )  Cortese:(34 :2010  ھي العالمیة

 .التكلفة تخفیض .أ 
 .التأكد عدم ومخاطر الفھم سوء تخفیض .ب 
 .المستثمرین مع اكثر فعالة اتصاالت تحقیق .ج 
 ).وفروعھا االم الشركة( الواحدة المجموعة بین ممكنة ستصبح المقارنة .د 
ً  نفسھا الصناعة ضمن االخرى الشركات مع المقارنة .ه  ً  محلیا  .ودولیا
 ولتقویم الحكومیة المنح وعالوة االقراض عقود مثل التعاقدیة للمصطلحات المقارنة .و 

 .االدارة
 .عالمیا االفضل للتطبیقات الوصول نحو والمشاركة التوسیع .ز 
 .عنھا المفصح غیر االسس في السریة درجة تخفیض .ح 

 المحاسبة معاییر من واحدة مجموعة استخدام نتیجة المستثمر یحصل  للمستثمرین: -2
 (Solomons, 2010: 40) :األتیة الفوائد على العالمیة

 بین االختالفات لتعلم الحاجة تخفیض خالل من المعلومات على للحصول التكلفة تخفیض .أ 
 .المحاسبیة االنظمة

 الفھم سوء في المخاطرة تخفیض خالل من موفق غیر باستثمار للقیام الخیارات تخفیض .ب 
 .المحاسبیة االنظمة بین لالختالفات

 غیر المحلیة الحسابات تجنب خالل من االستثمار فرصة فقدان في المخاطر تخفیض .ج 
 .المألوفة

 عبر لألنشطة Global comparability العالمیة المقارنة على بالتركیز للمستثمر تسمح .د 
 .محددة بدولة االستثمار على التركیز من بدال الصناعات

ً  یمتلكون الذین المستثمرین مساعدة .ه   الكافیة المعلومات توفر عدم بسبب محدداً  انتباھا
 .المعلومات لمعالجة القوة ومحدودیة

 ان من والتأكد للضرائب القاعدة تعطي المحاسبیة المعلومات ان :المحلیة لحكومةا -3
 الدول بعض ان كما ، الموارد استخدام في الكافیة العنایة تبذل الدولة في العاملة الشركات

 معاییر بوضع مستقلة لجھات تسمح اخرى ودول ، قانونیة بطریقة المحاسبیة القواعد تضع
 ، المحاسبیة المعاییر ومراجعة التأسیس تكلفة ھناك الحالتین كلتا وفي ، المحلیة المحاسبیة

 مشابھ بشكل الدول الحد المحلیة المحاسبة تنظیم فیھا یتم حاالت ھناك ان نجد ما وغالبا
 محلیة قواعد إلعداد والجھود للوقت مضیعة ھي العملیة ھذه ان وترى اخرى لدولة جداً 

 كذلك اخر، بمكان جید بشكل تعمل انھا یبدو لقواعد للتأسیس مثالیة غیر تكون ما غالبا
 عادلة قیمة ھناك ان من للتأكد المحلیة االسھم اسواق ینضمون الذین لھؤالء حاجھ ھناك

 من واحدة لمجموعة المحلي والتنظیم المحلیة الحكومة قبول فان ھنا من للمعلومات
 (Zeff, 2012: 32) .األتیة الفوائد سیحقق العالمیة المحاسبیة المعاییر

 .المحلي المحاسبي التنظیم ومراقبھ وضع في الكلفة تخفیض .أ 
 .المحلیة الحدود عبر االخطاء في االزدواجیة تجنب .ب 
 .المحلیة الحدود عبر الدولي مال رأس انسیابیة تشجیع .ج 
 .الدولي والمقرض للمستثمر اكبر ثقة اعطاء .د 

 .النوعیة عالیة معاییر الى الوصول المتقدمة الدول تستطیعھـ .  
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 .الجنسیة متعددة الشركات من المحلیة الحكومات على الضغط تخفیضو.  
 دور من سیطور ذلك الن دولیا المحاسبة معاییر تنسیق المھم من ان :للمجتمع بالنسبة -4

 من یستفید ان االقتصاد بإمكان ان حیث االقتصاد من سیطور وھذا ، المالیة االسواق ووظیفة
 واحدة مجموعة الى الوصول بأن یمكن القولو، االسواق تلك طریق عن ویرفعھ المال رأس

 مثل تتطلبھا التي الكلف تفوق البعید المدى على فوائد سیحقق عالمیا تطبق المحاسبیة للمعاییر
 تحویل عملیة ان كما االخطاء، ستقل ستقل، المالیة للقوائم االعداد تكلفة ان حیث العملیة، ھذه

 تزداد تكلفتھ، ستقل الموحدة المالیة القوائم اعداد وان ، اسھل ستصبح الشركات بین االموال
 تغییر دون بحریة المال اسواق الى الدخول من الشركات ستتمكن ، المالیة القوائم مصداقیة
 االستثمار قرارات اتخاذ وبالتالي الشركات بین المفاضلة عملیات ستزداد كما ، قواعدھا
 وستتحقق التمویل عملیة في المخاطرة نسبة ستنخفض كما القرارات، تلك نطاق وتوسع
 (Cortese, 2013: 62).االستثمار قرارات اختبار في اكبر فاعلیھ

 العالمي لن المستوى على للمحاسبة معاییر تطبیق من ةالمتحقق الفوائد الى النظر فان علیھ        
 ادراجھا یمكن والتي العملیة ھذه ترافق التي والمشاكل للصعوبات نتطلع لم إذا متكامل یكون
 :باآلتي

 المعاییر بواضعي للتأثیر محدودة فرصة لدیھا المحلیة الشركات ان :الوطنیة للشركات بالنسبة -1
 من صادق بشكل تعرض لن ربما االعمال لشركات االقتصادیة المتغیرات ان، والدولیة المحاسبیة

 )  Cortese:(39 :2010.العالمیة بالمعاییرالمحاسبیة الخاصة المحاسبیة االجراءات وصف خالل

 المقارنة لظھور االمكانیة یعطي العالمیة المحاسبیة المعاییر استخدام ان :للمستثمر بالنسبة -2
 (Mitro, 2009: 20) .التجاریة االنشطة في الحقیقة االختالفات یخفي لكنھ

 الى یشیر خاصة، ربما بصورة االخیرة السنوات في العالمیة المحاسبیة المعاییر استخدام انكما 
 او الدقة في كتخفیض العالمیة المحاسبیة المعاییر الى نظر ما إذا خاصة الوطني، االحباط من نوع

 .االحكام

 السیطرة في الخسارة مقابل تغري ال ربما الكلف توفیر عملیة ان:المحلیة للحكومة بالنسبة -3
 من التأكد عاتقھا على تزال ال الحكومة فان كذلك المحاسبیة، المعاییر ومحتوى طبیعة على

 .للمعاییر االذعان
 (Ashbaugh, 2012: 129) :ھي الوطنیة للحكومة المحددات فان لذا

ً  ھناك بان لالعتقاد سبب یوجد ال .أ   .الجمیع یناسب واحداً  نظاما
 في وضعھم خالل من النامیة للدول ضار یكون ربما الشامل الكلي لإلفصاح التنسیق ان .ب 

 .مفیدةال غیر المنافسة
 .المتقدمة الدول تأثیر بقدر العالمیة المحاسبیة المعاییر على تؤثر لن ربما النامیة الدول ان .ج 
 لدولة المحلي النطاق ضمن تعمل التي للشركات مثالیة غیر العالمیة المحاسبیة المعاییر ان .د 

 تعمل ان ال یمكن المحلیة الصغیرة الشركات ألن الطرح ھذا مع ال یتفق الباحث ان واحدة،
 متعددة تصبح الن بالتأكید تطمح انھا فضالً عن الجنسیة متعددة الكبرى الشركات عن بمعزل

 .البعید المدى في ولو الجنسیة
 .النوعیة عالیة تقاریر ال تضمن النوعیة عالیة المحاسبیة المعاییر ان .ه 
 وضع عملیة في المنافسة من بدال والتشاور بالتنسیق المعاییر لوضع محاسبیة ھیئة بناء ان .و 

 .ضعیفة معاییر الى یقود ربما المعاییر
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 المبحث الثالث 

  محاسبة النفط  وخصائصومعاییر النظام المحاسبي 
 .أوال: النظام المحاسبي في شركات النفط 

تختلف النظم المحاسبیة في شركات النفط نظرا الختالف أحجامھا وطبیعة العملیات التي 
إلى تكریره  تقوم بھا فمنھا الشركات التي تقوم بأنواع عملیات صناعة النفط جمیعھا من استخراجھ

 وتسویقھ ونقلھ ومنھا ما تقوم باستخراجھ فقط ومنھا ما تقوم بتوزیعھ فقط .... الخ.

یمكن القول بأن النظام المحاسبي في المشروع ھو عبارة عن منھج محدد لكي یالئم ظروف 
كل مشروع على حدة ، یعتمد في تصمیمھ على فروض ومبادئ وقیود أو محددات ونظریات 

بیة متعارف علیھا والتي تمثل بمجموعھا اإلطار ألمفاھیمي للمحاسبة، وعلى ومفاھیم محاس
مجموعة من اإلجراءات والقواعد واألسالیب التي تنظم سیر العمل المحاسبي وتحقق الرقابة 
الداخلیة على أموال وممتلكات المشروع وعلى مجموعة من المستندات والدفاتر والكشوف 

ھایة من استخراج نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة خالل والتقاریر، بشكل یمكن في الن
)، لذا نجد أن لكل 8: 2001،القاضيمدة زمنیة محددة وتحدید مركزه المالي في نھایة تلك المدة.( 

وزراعي ،  مشروع نظامھ المحاسبي الخاص الذي یختلف باختالف طبیعة عملھ ( صناعي،
دد العملیات أو قلیلھا ) وشكلھ القانوني ( ملكیة فردیة أو متعتجاري ، .... الخ ) وحجم نشاطھ (و

 شركة أشخاص أو شركة أموال ). 

إال انھ من الواجب لفت النظر أیضا" إلى أن اختالف النظم المحاسبیة في صناعة النفط 
عام وھو أن نظریات المحاسبیة نفسھا ما زالت في حالة تطور ،  شيءالخام یرجع أیضا" إلى 

(ابو  فت النظم المحاسبیة فأن النظام المحاسبي الجید یجب أن یحقق األھداف اآلتیة :ومھما اختل
 )22: 2007الخیر، 

أن یوفر معلومات مفیدة من حیث نوعھا وطریقة إعدادھا وتكوینھا وعرضھا ، كأن یمیز بین  .1
 Capitalوالمصروفات الرأسمالیة  Revenue Expendituresالمصروفات االیرادیة 

Expenditures  ویسھل عملیة مقابلة المصروفات باإلیرادات مبدأ المقابلةMatching 
Principle  

أن یزود اإلدارة بسجالت كاملة منتظمة بأقل الكلف ویسھل عملیة التحلیل ومقارنة مجمل  .2
 المصروفات مع مجمل اإلیرادات التي تخص مراكز الكلف المختلفة.

أن یشمل وسائل للضبط والرقابة بحیث یمكن االعتماد على المعلومات التي یوفرھا النظام  .3
واالطمئنان إلیھا من اجل تزوید اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحدید المسؤولیة والرقابة على 

 اإلنتاج من جھة وممتلكات المشروع من جھة أخرى. 

وع وظروفھ المالیة ومدى اتساع أعمالھ وزیادة أن یكون قادرا على مقابلة احتیاجات المشر .4
حجم استثماراتھ مع سھولة استیعاب النظام نفسھ وفھمھ حتى یتسنى للقائمین على تنفیذه سرعة 

 اإللمام بھ 
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إن من األمور المسلم بھا بین شركات النفط والمحاسبین القانونیین على السواء انھ توجد 
رائق التي تعالج بھا شركات النفط المختلفة المشاكل في الط Deviationsاختالفات محاسبیة 

المحاسبیة المختلفة. وان معظم ھذه االختالفات تدور حول موضوع عدّ بعض المصروفات 
رأسمالیة أو عدّھا ایرادیة فانھ توجد اختالفات اقل في معالجة االستھالك واالستنفاد ومصروفات 

 ھیئات) ، كذلك فأن استغالل النفط الخام قد تقوم بھ  52: 2001 ،القاضيالعثور على النفط الخام.( 
مختلفة من األفراد إلى شركات التضامن إلى شركات المساھمة أو حتى وحدات حكومیة في بعض 

 البلدان .

 .ثانیا: معاییر محاسبة النفط 

یمكن تعریف المعاییر المحاسبیة على إنھا أداة للتطبیق العملي وھي حلقة الوصل بین  
والمعاییر ھي ترجمة المبادئ إلى ممارسات وتطبیقات . فینظر للمعیار على انھ  والتطبیق.یة النظر

  أحكام تحدد أفضل أسس القیاس وعرض األحداث والعملیات والظروف االقتصادیة.
(Holthausen, 2009: 92)        

فالمعاییر ھي إرشادات تطبیقیة ینبغي أن یلتزم بھا المحاسب في التطبیق العملي إذ أنھا 
تحدد طبیعة وحدود المحاسبة المالیة والكشوفات المالیة وتضع حدود لألحكام الشخصیة عند إعداد 

 ھذه الكشوفات . 
لمالیة إن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة قرر تطویر معیار دولي إلعداد التقاریر ا

ینایر  1والذي تم التوجھ بالعمل فیھ اعتبارا من   6الستكشاف وتقییم الموارد المعدنیة ذي الرقم 
 م أو بعد ذلك واستحسن التطبیق المبكر . 2006عام 

 :Ashbaugh, 2012) وھناك أسباب عدة إلصدار ھذا المعیار یمكن تلخیصھا بما یلي:  
67)  
إلعداد التقاریر المالیة یتناول بالتحدید المحاسبة المتعلقة بھذه  حتى اآلن ال یوجد معیار دولي .1

 األنشطة . 
تختلف اآلراء بشأن كیفیة محاسبة مصروفات االستكشاف على وفق المعاییر الدولیة إلعداد  .2

 التقاریر المالیة .  
التي تنوع الممارسات المحاسبیة ألصول االستكشاف بموجب متطلبات الھیئات األخرى  .3

 تضع المعاییر .
إن مصروفات االستكشاف ھامة بالنسبة للوحدات االقتصادیة العاملة في األنشطة  .4

 االستخراجیة .
ھناك عدد متزاید من الوحدات االقتصادیة التي تتحمل مصروفات االستكشاف تعرض  .5

نھا تعمل على تطبیقھا بیاناتھا المالیة على وفق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة . أي أ
 م.   2005ینایر  1ابتداء من 

 :Ding, 2007) :6وفیما یلي المالمح الرئیسة للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
35) 
"عند تطویر الوحدة االقتصادیة لسیاستھا -من ھذا المعیار على ما یلي: 6نصت الفقرة  .1

من  10المحاسبیة على الوحدة االقتصادیة التي تعترف بأصول االستكشاف ان تطبق الفقرة 
"السیاسات المحاسبیة" التغیرات في التقدیرات المحاسبیة  8معیار المحاسبة الدولي 
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تستعمل اإلدارة حكمھا في تطویر وتطبیق السیاسة المحاسبیة التي واألخطاء "، وذلك بأن 
 -ینتج عنھا معلومات :

 تتعلق باحتیاجات المستعملین في اتخاذ القرارات االقتصادیة .  -أ 
  -موثوقة إذ أن البیانات المالیة :  –ب 

 ة .تمثل بصدق المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدیة للوحدة االقتصادی •
تعكس الجوھر االقتصادي للمعامالت واألحداث والظروف األخرى ولیس فقط الشكل  •

 القانوني . 
 تكون حیادیة ، أي تخلو من االنحیاز . •
 تتصف بالحكمة .  •
 مكتملة من النواحي المالیة جمیعھا .  •

سة "على الوحدة االقتصادیة تحدید سیا-من ھذا المعیار فنصت على ما یلي : 9أما الفقرة  .2
تبین أیة مصروفات یتم االعتراف بھا كأصول استكشاف وتطبیق السیاسة بشكل متسق 
(ثابت) ، وعند إجراء ھذا التحدید على الوحدة االقتصادیة اعتبار الدرجة التي یمكن ربط 
المصروفات مع إیجاد موارد معدنیة محددة "، وفیما یلي أمثلة على المصروفات التي یمكن 

 ) (Holthausen, 2009: 30 المبدئي ألصول االستكشاف : إدخالھا في القیاس
 أ ـ  الحصول على حقوق االستكشاف . 

 ب ـ الدراسات الطبوغرافیة والجیولوجیة والجیوكیمیائیة والجیوفیزیائیة .
 ج ـ الحفر االستكشافي .

 د ـ حفر الخنادق . 
 ھـ ـ أخذ العینات وفحصھا .

 الفنیة والفائدة التجاریة الستخراج المورد المعدني . و ـ األنشطة المتعلقة بتقییم الجدوى
من ھذا المعیار بأنھ ال یتم االعتراف بالمصروفات المتعلقة بتطویر الموارد  10ونصت الفقرة  – 3

األصول غیر  38من معیار المحاسبة الدولي  54المعدنیة كأصول استكشاف . وقدمت الفقرة 
اعھا في تطویر سیاسة محاسبیة لھذا النشاط"، ونصت الملموسة "اإلرشادات التي ینبغي إتب

ھذه الفقرة "بأنھ ینبغي االعتراف باألصل غیر الملموس الناشئ من مرحلة التطویر فقط إذا 
  (Ding, 2007: 23) تمكن المشروع من بیان ما یلي :

 

 البیع.ا ـ الجدوى الفنیة إلكمال األصل غیر الملموس بحیث یصبح متوفرا لالستعمال أو 
 ب ـ نیتھا إلكمال األصل غیر الملموس واستعمالھ أو بیعھ .

 ج ـ قدرتھا على استعمال أو بیع األصل .
 د ـ كیف سیولد األصل غیر الملموس منافع اقتصادیة مستقبلیة محتملة .

صل ھـ ـ توفر الموارد الفنیة والمالیة المناسبة والموارد األخرى إلكمال تطویر واستعمال أو بیع األ
 غیر الملموس .

 و ـ قدرتھا على قیاس اإلنفاق الذي یعزى إلى األصل غیر الملموس أثناء تطوره بشكل موثوق.
 

من ھذا المعیار حول االلتزامات واألصول المحتملة "على الوحدة  11كما نصت الفقرة  – 4
ثناء مدة معینة االقتصادیة االعتراف بأیة التزامات عن اإلزالة واالستعادة التي یتم تحملھا أ

 37من معیار المحاسبة الدولي  19نتیجة للقیام باستكشاف الموارد المعدنیة ". إذ أن الفقرة 
تضمن اعتراف المشروع بمخصص تكالیف إغالق مشروع نفطي إلى الحد الذي یجبر فیھ 
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المشروع على إصالح التلف الذي حدث أي تكالیف التنظیف للتلف البیئي غیر القانوني. 
(Anderson, 2010: 61) 

من ھذا  9المصروفات التي یتم االعتراف بھا كأصول استكشاف التي تم ذكرھا في الفقرة  – 5 
المعیار یتم تطبیق أما انموذج التكلفة لقیاس ھذه المصروفات أو انموذج إعادة التقییم، فبموجب 

أي إطفاء متراكم  انموذج التكلفة یتم تسجیل األصل غیر الملموس بسعر تكلفتھ مطروحا منھا
وأي خسائر انخفاض قیمة متراكمة. أما انموذج إعادة التقییم بموجبھ یتم تسجیل األصل غیر 
الملموس بمبلغ تم إعادة تقییمھ إذ تكون قیمتھ العادلة في تاریخ إعادة التقییم مطروحا منھا أي 

لقیمة العادلة إطفاء متراكم الحق وأي خسائر انخفاض قیمة متراكمة الحقة ویتم تحدید ا
 بالرجوع إلى السوق النشط لتلك األصول .   

من ھذا المعیار فنصت على ما یلي "على الوحدة االقتصادیة تصنیف أصول  15أما الفقرة    - 6
االستكشاف إلى ملموسة وغیر ملموسة على وفق طبیعة األصول الممتلكة وتطبق بشكل متسق 

لة بعض أصول االستكشاف على أنھا غیر ملموسة "أن تتم معام 16وثابت. كما نصت الفقرة 
مثال ذلك حقوق الحفر بینما تعدّ أصول أخرى على أنھا ملموسة مثال ذلك المركبات وأجھزة 

 الحفر .
من ھذا المعیار "إن على الوحدة االقتصادیة اإلفصاح عن المعلومات التي  23ونصت الفقرة    - 7

اناتھا المالیة الناجمة عن استكشاف الموارد المعدنیة" تحدد وتوضح المبالغ المعترف بھا في بی
. 

عن بأنھ "یمكن للوحدة االقتصادیة اإلفصاح  24جاء في الفقرة  23ومن أجل االمتثال للفقرة   
  (PWC, 2011: 71)اآلتي: 

 سیاساتھا المحاسبیة لمصروفات االستكشاف بما في ذلك االعتراف بأصول االستكشاف.   •
وااللتزامات والدخل والمصروف والتدفقات النقدیة التشغیلیة واالستثماریة مبالغ األصول  •

 الناجمة من استكشاف الموارد .
من ھذا المعیار أشار مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إلى انھ "قد  12وفي االستنتاج رقم    - 8

سبیل یتطلب مصروفات خاصة بما قبل االمتالك متعلقة بامتالك أصل غیر ملموس "على 
المثال مصروفات تعزى مباشرة للحصول على رخصة استكشاف" لیتم االعتراف بھا كجزء 

األصول غیر  38من معیار المحاسبة الدولي  27من األصل غیر الملموس حسب الفقرة 
الملموسة" إذ تبین أن تكلفة أصل غیر ملموس تم امتالكھ بشكل منفصل تشمل سعر شرائھ بما 

وضرائب الشراء غیر المسترجعة وبعض التكالیف التي تعزى لذلك  في ذلك رسم االستیراد
 بشكل مباشر. 

تتبع الوحدات االقتصادیة العاملة في استكشاف الموارد المعدنیة ممارسات محاسبیة متنوعة   - 9
وتتراوح ھذه الممارسات من تأجیل مصروفات االستكشاف كافة تقریبا في المیزانیة العمومیة 

ھذه المصروفات في الربح أو الخسارة جمیعھا عند تحققھا ویسمح المعیار إلى االعتراف ب
باستمرار ھذه الممارسات المحاسبیة وھذا ما نص علیھ  6الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

 من ھذا المعیار. 17االستنتاج رقم 
لمجالس والھیئات المحاسبیة األمریكیة والدولیة في وضع أسس أو معاییر لظھرت مجھودات وقد   

 (Bartov, 2005: 42): ومنھامحاسبیة مناسبة للتطبیق على قطاع أنتاج النفط والغاز 



   2017السنة الثانیة       3العدد                             Al-Kut University College    مجلة كلیة الكوت الجامعة    
                                                                                                                          ISSN : 2414-7419 

  

 
 

یمكن القول أن أول مجھود محاسبي مكثف نحو التوصل :  )11( _ الدراسة المحاسبیة رقم1
سبیة المالئمة للتطبیق على صناعة النفط والغاز ، كان في والمعاییر المحا المبادئلمجموعة من 

 (AICPA)عندما أصدر مجمع المحاسبیین القانونیین بالوالیات المتحدة األمریكیة  1969عام 
والخاصة بالتقاریر المالیة في الصناعات االستخراجیة   (ARS11)) 11الدراسة البحثیة رقم (

Financial Reporting Praeties in The Extractive Industries   كان من أھم محاورھا.
وأوصت   Capital Expense Decision  التركیز على موضوع نفقات االیرادیة والرأسمالیة 

كمركز للتكلفة مع استخدام طریقة المجھودات   (Field )ھذه الدراسة بضرورة اعتبار حقل النفط
أو التي كان لھا حتى ذلك الوقت مؤیدین ال یقلون عن   الناجحة، وعدم أتباع طریقة التكلفة الكلیة

أولئك الذین یتبعون طریقة المجھودات الناجحة مما یترتب علیھ عدم امكانیھ  التوصل على أجماع 
 (Agostino, 2011: 92) حول قبول تلك التوصیات وبالتالي لم یتم تطبیقھا بصفة إلزامیة.

أصدر مجلس الشیوخ األمریكي ذلك القانون عام ة: المحافظة على الطاق _ دور قانون سیاسة2
والذي جاء كنتیجة لحظر تصدیر النفط إلى أمریكا الذي قامت بھ الدول العربیة خالل حرب  1975

، فقد جاء القانون على خلفیة قاعدة معلومات خاصة بالطاقة على المستوى 1973تشرین أول / 
 (Schipper, 2005: 34) ذات العالقة واألطرافة القومي، ومن ثم البد من تعاون الجھات المعنی

البورصة  وھیئة  FASB_ دراسات وتوصیات مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي 3
) / الصادر من المجلس في كانون األول 19كانت الدراسة ( المعیار ) رقم (:   ESCاألمریكیة 

أول دراسة لھا عالقة مباشرة بالمحاسبة في قطاع النفط والغاز، وتمثلت في اإلجراءات  1977
 Financialالمحاسبیة والمالیة والتقاریر في الشركات النفطیة المنتجة، وذلك بعنوان 

Accounting and Reporting For Oil and Gas Producing Companios 
(FASBLA)  ، والذي تتضمن الكیفیة التي یجب أن تكون علیھا طریقة المجھودات الناجحة

وكذلك توضیح التكالیف التي یتطلب األمر رسملتھا كما أن ھذا المعیار وضع األسس التي یجب أن 
د من قبل ممثلي الشركات النفطیة، تتبع في الكثیر من الجوانب، غیر أن ھذا المعیار تعرض للنق

تحت عنوان  1978إلى إصدار نشره في آب /  SECمما اضطرت ھیئة األوراق المالیة 
Accounting Series Release NO 53  التي استنجت بان كال من طریقتي المجھودات

اطیات النفط والغاز الناجحة والتكلفة الكلیة تقدم  قوائم ال معنى لھا، الن كلیھما ال تعترف بقیمة احتی
المكتشفة ، وال تعكس الدخل الحقیقي لنشاط االكتشاف .وعلى ذلك اقترحت اللجنة طریقة جدیدة 

 :Ausseneg, 2008). تأخذ بالحسبان االحتیاطیات وتسمى بمحاسبة االعتراف باالحتیاطي 
239) 

أصدر مجلس : )69الدولي رقم  (المعیار_ مجھودات مجلس معاییر المحاسبة المالیة الدولیة 4
مشروعا لمعیار جدید خاص بالصناعات  2001معاییر المحاسبة الدولي في تشرین األول / 

 . (www.Insc.org:pp18-21)ومن ضمنھا استكشاف أنتاج النفط والغاز  االستخراجیة،

وأسس اإلفصاح في ھذه الصناعة معتمدا في ذلك على كل  المحاسبیة،یتضمن المعالجة 
، وھیئة تداول  FASBعطیات والجھود السابقة من قبل مجلس معاییر المحاسبة األمریكي م

 المبادئوقد اعتمد ھذا المعیار المقترح أیضا بشكل رئیس على  SECاألوراق المالیة االمریكي 
 المحاسبیة المقبولة عموما الخاصة بصناعة استكشاف النفط والغاز المستخدمة في أمریكا .
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 :محاسبة النفط  ئصثالثا: خصا

مختلفة عن المعالجة  نظراً لطبیعة صناعة النفط فقد نشأت مشاكل محاسبیھ تجعل معالجتھـا
ي وحده اقتصادیھ ویأتي ھذا االختالف نتیجة لما تتمیز بھ محاسبة النفط والغاز من المحاسبیة أل

 (Frederick, 2008: 12) باآلتي:خصائص تتمثل 

 واإلنتاج وتعدد المشتقات :تباین ظروف التشغیل  -1

بالظروف البیئیة المحیطة بعملیات  النشاط المختلفةتتأثر صناعة النفط في جمیع مراحل 
 النفطیة،والتسویق وھذه الخاصیة مرتبطة بالتكوینات  والتصنیع، واإلنتاج،البحث واالستكشاف، 

 واالستكشاف.والخبرات الفنیة المتوافرة، وتمویل عملیات البحث 

 (Shields, 2006: 52) اآلتیة: ونتیجة لھذه الخاصیة تظھر األمور

عدم وضوح العالقة بین النفقات واإلیرادات وبالتالي یؤدي إلى تباین في تطبیق مبدأ المقابلة بین  -أ
 إیرادات والنفقات.

یترتب تعدد المشتقات المستخرجة من المادة الخام تظھر المنتجات المشتركة للنفط والغاز مما  -ب
على ذلك وجود تكالیف مشتركھ تحتاج إلى البحث عن أساس توزیع تحقق العدالة في عملیة 

 التوزیع.

توقیت نقل المنتج وتوزیعھ یؤثر في حجم  ما بیناختالف درجة الحرارة في الفترة الزمنیة  -ت
 المنتج وبالتالي في قیمتھ البیعیھ .

یتھ من حیث درجة الكثافة النسبیة ونسبة الكبریت عدم وجود العالقة بین تكلفة اإلنتاج ونوع -ث
 والشوائب األخرى الیمكن تصور صعوبة عملیات التسعیر في ھذه الصناعة.

تؤثر ھذه الخاصیة على عملیة تصمیم النظام المحاسبي في شركات النفط من ناحیة تنوع  -ج
تلف أشكال واختالف عناصر النظام المحاسبي في كل مرحلھ من مراحل النشاط حیث تخ

 مجموعة الدفتریة من مرحلھ ألخرى.المجموعة ألمستندیھ وال

  االستثمارات:ضخامة حجم  -2

رؤوس أموال ضخمھ واستثمارات طائلة ویرتبط بھذه الخاصیة  ةتتطلب ھـــذه الصناع
 (Collins, 2008: 30)اآلتیة: األمور 

أن ھیكل االستثمارات بشركات النفط یتمیز بضخامة حجم األصول الثابتة والھیاكل الرأسمالیة  -أ
 اآلجل. اإلنتاجیة الطویلةذات األعمار 

وطریقة احتساب االندثار واألصول الثابتة السیما في ظل  بأسلوبتظھر مشكلة متصلة  -ب
 التقادم.النقد باإلضافة إلى ظروف االرتفاع المستمر لألسعار وھبوط القوه الشرائیة لوحدة 
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تظھر مشكلھ محاسبیھ مرتبطة بتحدید األسلوب االمثل لمقابلة تلك النفقات الضخمة لعملیات  -ت
البحث واالستكشاف والتي تستغرق سنوات طویلة باإلیرادات عندما تتحقق . وفي ظل عدم 

 التأكد من تقدیرات االحتیاط النقدي بالبئر والحقل .

 :وجود عنصر المخاطرة  -3

تؤثر ھذه الخاصیة  وھي وجود عنصر المخاطرة لصعوبة التنبؤ في كثیر من النواحي  
 ) 17: 2006(نجاتي،  المحاسبیة المرتبطة بصناعة النفط والغاز منھا :

مة بین تكلفة اإلنتاج ونوعیتھ وحجمھ حیث الیمكن التأكد من جدوى عملیات ئصعوبة تحدید المال -أ
 نفاق  والعوائد المتوقعة في ھذا النشاط .اإل

لعدم دقة تحدید  واالستكشاف،صعوبة اتخاذ القرارات فیما یتعلق باالستثمار في مناطق البحث  -ب
 النفقات والعوائد المرتبطة بھذا االستثمار .

 ال یمكن االعتماد على بیانات التكالیف في الماضي واتخاذھا كأساس لبناء موازنات لتباین -ت
 ظروف التشغیل في صناعة النفط .

     :االستنفاد لألصول المتناقصة شیوع ظاھرة -4

النفط اصل متناقص یستنفد باالستخراج أي أن المخزون منھ یتصف بالنقص التدریجي 
(عشال،  وتؤثر ھذه الخاصیة على: لالستنفاد نتیجة لالستھالك یخضع النفط كأصل متناقص 

2008 :120( 

النفط یصعب أعداد الموازنات التخطیطیة لصعوبة التنبوء والربط بین اإلنتاج في صناعة  -أ
 والتكالیف واإلیرادات .

في بعض األحیان یتم تقدیر العمر اإلنتاجي لألصل الثابت بناء على تقدیر العمر اإلنتاجي للحقل  -ب
 جي .ویترتب على ذلك عدم دقة االندثارات المحسوبة لعدم دقة الحساب لعمر اإلنتا

النوع األول یخضع لالندثار مثل تكلفة المعدات واآلالت والنوع  التكالیف،وجود نوعان من  -ت
 لالستنفاد.الثاني مرتبط ببئر النفط وباالحتیاطي النفطي لتكالیف التنقیب الملموسة فھذه تخضع 

عدم أمكانیة المقابلة بین اإلیرادات والنفقات فقد یتم صرف مبالغ كبیرة ویكون االحتیاطي  -ث
 كبیرة.النفطي قلیل والعكس قد یصرف مبلغ صغیر ویتم الحصول على احتیاطیات 

أن النفط یعتبر اصل متناقص في مرحلة أنتاج النفط الخام أما في مرحلة یمكن القول و
 أصالً متداوالً ال یتناقص . فیعدالتكریر 

 االنتشار الجغرافي لمواقع اإلنتاج : -5

تؤثر ھذه الخاصیة على حجم التكالیف اإلداریة والتشغیلیة بالزیادة وتحتاج إلى نظام 
أن ھذه الخاصیة تنعكس على مرحلة أنتاج النفط الخام أما مرحلة  النشاط.محاسبي محكم لمتابعة 



 م.م. رجاء صادق بیجان                     الموائمة للمعاییر المحاسبیة الدولیة للشركات النفطیة العالمیة في البیئة العراقیة

 

ثابت على األغلب وھو المصفى لذا ال یتأثر بھذه الخاصیة وبالتالي ال التكریر فان الموقع یكون 
 (Harris, 2009: 56) والتشغیلیة.یؤدي إلى زیادة التكالیف اإلداریة 

  العاملة:تعدد جنسیة الشركات  -6

  (Schipper, 2005: 41)  ذلك:ویترتب على 
 المجال.اختالف النظم المحاسبیة بین مجموعة الشركات العاملة في ھذا  -أ

صعوبة أجراء المقارنات بین نتائج النشاط في صناعة النفط والغاز لعدم أمكانیة التوحید في  -ب
 النتائج.المفاھیم المحاسبیة المتبعة وفي اإلثبات والتحلیل وعرض 

في داخل العراق الن العمل یكون من العمل  ھذه الخاصیة ال تؤثر على أنیمكن القول و
من أن ھذه الخصائص توثر على شكل  ال یمنعھذا  العراقیة. لكنخالل شركات تابعة لوزارة النفط 

والمحددات مما یؤدي إلى انعكاسھا على القوائم  والمبادئالنظام المحاسبي وكذلك على الفروض 
معامالت المالیة لذلك یجب االلتزام بمعاییر المحاسبیة المالیة باإلضافة إلى المعالجات المحاسبیة لل

الصادرة عن المؤسسات المالیة التي تخص ھذا القطاع التي تضمن درجة من التوحید للمعالجات 
 المحاسبیة .

) خصائص محاسبة النفط وھناك مجموعة من الخصائص 283 :2013وقد تناول (الغبان ،
 وھذه الخصائص ھي:مر ذكرھا  باإلضافة إلى الخصائص التي

قد تنھي دورة األعمال في صناعة النفط في سنة مالیة یتم فیھا أعداد الحسابات الختامیة وبیان  -1
مما  األعمال،وقد تحتاج إلى سنة بعد أخرى دون أن تنھي دورة  المالي،نتائج األعمال والمركز 

ي نھایة نتائج األعمال تبرز مشكلة أعداد الحسابات الختامیة في نھایة كل سنة مالیة أو ف
 الصناعیة.

تحتفظ الشركات النفط بنسختین من السجالت واحدة للشركة نفسھا وأخرى ألغراض الضریبة  -2
 وإیرادیھحیث تعالج مصروفات البحث واالستكشاف كنفقات رأسمالیة لألغراض المالیة 

 الضریبة.ألغراض 
ى مع القوانین للدول المنتجة التي تعمل بھا تعدیل أنتاج شركات النفط بین الحین واألخر لیتماش -3

 الشركات.تلك 
یتم أتباع األنظمة المالیة المناسبة التي تمتاز بسھولة العملیة وتقلل من التعقیدات والتحالیل وذلك  -4

 محاسبیا.لغایات الضریبة فقط ودون األخذ بما ھو متعارف علیھ 
أن طبیعة المحاسبة كنظام للمعلومات في شركات إنتاج النفط یمكن القول ومن خالل ما سبق         

ال تختلف عن طبیعتھا في الشركات األخرى المتعددة والمختلفة األنشطة، حیث تتمثل ھذه الطبیعة 
بشكل عام وأساسي في إیصال المعلومات عن الوحدات االقتصادیة لألطراف المعنیة، سواء إن 

أو أطراف خارجیة كعموم الجمھور من المستثمرین وكذلك المقرضین  الشركةكانت أطراف داخل 
والجھات الحكومیة وإلى ما ذلك. وتؤدى المحاسبة دورھا كنظام للمعلومات في عملیة مستمرة 

 ومتكاملة یمكن تحدید معالمھا الرئیسیة في ثالثة خطوات متتالیة ھي:
قتصادیة وتمثیلھا في صورة بیانات أساسیة خام حصر العملیات المالیة المتعلقة بنشاط الوحدة اإل -أ 

 تسجل في الدفاتر المحاسبیة.
ً لمجموعة الفروض والمبادئ المحاسبیة المتعارف  -ب  تشغیل أو معالجة البیانات األساسیة وفقا

 علیھا، وذلك بغرض تحویل ھذه البیانات إلى معلومات مالیة تخدم أغراض مستخدمیھا.

تي تمت معالجتھا إلى األطراف ذات المصلحة، وذلك بواسطة مجموعة إیصال المعلومات ال -ج 
 وخارجھا. الشركةمن التقاریر المالیة، وبذلك تصبح المحاسبة أیضاً نظاماً لإلتصال داخل 
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 المبحث الرابع 

 (IASs / IFRSs)بین القواعد المحاسبیة العراقیة والمعاییر الدولیة  الموائمةتحلیل وقیاس 

لعام  22وقانون الشركات العامة رقم  1983النظام المحاسبي الموحد الصادر في عام یعد       
والتي تساعد على توفیر  العراقالتي تنظم العمل المحاسبي في  األنظمة والقوانین من أھم 1977

البیانات المالیة واالحصائیة لخدمة الجھات ذات العالقة. اال انھ على الرغم من اھمیتھا برزت في 
فق العدید من المشاكل المحاسبیة التي تتطلب وجود جھة مستقلة متخصصة لھا القابلیة على حل األ

 عراقعد المحاسبیة في جمھوریة المثل ھذه المشاكل. مما أدى إلى تألیف مجلس المعاییر والقوا
رئاسة ال كجھة علیا ودائمة تابعة إلى دیوان الرقابة المالیة وكان ذلك استناداً إلى كتاب دیوان

وبناءاً على ما أقره المجلس في  22/3/1988) والمؤرف في 3/3/10542(السابق) المرقم (ص/
قرر إصدار النظام الداخلي لعمل المجلس كان على  17/9/1988جلستھ الثالثة المنعقدة بتاریخ 

ولة بما رأسھا دراسة وإقرار المعاییر والقواعد المحاسبیة في الوحدات االقتصادیة والخدمیة في الد
في ذلك شركات القطاع المختلط والخاص. وابداء الرأي في مشروعات القوانین واألنظمة 

 والتعلیمات المالیة والمحاسبیة او التي لھا عالقة بھا.
ولحد اآلن العدید من  1988لقد انجز مجلس المعایر المحاسبیة والرقابیة منذ أول تشكیل لھ عام    

نظمة والتعلیمات المالیة والمحاسبیة النافذة وحدد مشاكل تطبیقھا الدارسات حول القوانین واال
) أدلة رقابیة 6( و) قاعدة محاسبیة  14وتوصل إلى وضع الحلول المناسبة لتجاوزھا واصدر ( 

 واشرف على متابعة تطبیقھا في الجھات المعنیة.
 الدولیة  نقاط التشابھ واالختالف بین القواعد المحاسبیة العراقیة والمعاییر   

) المقارنة بین المعاییر المحاسبیة الدولیة والقواعد المحاسبیة 1سیتم من خالل الجدول رقم (       
العراقیة لمعرفة عدد القواعد المحاسبیة العراقیة التي لھا نظیر في المعاییر المحاسبیة الدولیة 

وال سیما المعاییر المتعلقة بالصناعة النفطیة  الدولیة،والقواعد التي لیس لھا ما یقابلھا من المعاییر 
لیتسنى لنا فصاح وما یخص تكالیف التقییم واالستكشاف للمصادر الطبیعیة واالعتراف واال

 وبحسبالقواعد المحلیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة  نبصورة عامة بی الموائمةاإلحاطة بنسبة 
 اآلتي: ) وك1الجدول رقم (
 (IASs/IFRSs)الدولیة  من المعاییروما یقابلھا المحاسبیة العراقیة ) القواعد 1جدول (

المعیار 
 الدولي

القاعدة  موضوع المعیار الدولي
 المحلیة

 موضوع القاعدة المحلیة

IAS1 االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبیانات المالیة والسیاسات  6القاعدة  عرض القوائم المالیة
 المحاسبیة

IAS2 المحاسبة عن الخزین، وتقویمھ وعرضھ في البیانات المالیة 5القاعدة  المخزون 
IAS7 كشف التدفق النقدي 7القاعدة  قائمة التدفقات النقدیة 
IAS8  السیاسات المحاسبیة، التغیرات في

 التقدیرات المحاسبیة واألخطاء
 ال یوجد 

IAS10 االحتماالت الطارئة واألحداث الالحقة لتاریخ المیزانیة العامة  9القاعدة  األحداث بعد فترة إعداد التقاریر 
IAS11 (المقاوالت) قیاس نتیجة النشاط لعقود اإلنشاء 1القاعدة  عقود االنشاءات 
IAS12 المحاسبة عن ضریبة الدخل 13القاعدة  ضرائب الدخل 
IAS16 ال یوجد  الممتلكات والمصانع والمعدات 
IAS17 ال یوجد  عقود اإلیجار 
IAS18 ال یوجد  اإلیراد 
IAS19  ال یوجد  منافع الموظفین 
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IAS20  محاسبة المنح الحكومیة واالفصاح عن
 المساعدات الحكومیة 

 ال یوجد 

IAS21  أثر التغیرات في أسعار الصرف
 للعمالت األجنبیة

 المحاسبة ألثر التغییر بأسعار العملة األجنبیة 4القاعدة 

IAS23  رسملة النفقات 3القاعدة   االقتراضتكالیف 
IAS24 ال یوجد  االفصاح عن األطراف ذات العالقة 
IAS26  المحاسبة والتقریر عن خطط منافع

 التقاعد
 ال یوجد 

IAS27 ال یوجد  القوائم المالیة الموحدة والمنفصلة 
IAS28 ال یوجد  االستثمارات في الشركات الزمیلة 
IAS29  في االقتصادیات ذات التقریر المالي

 التضخم المرتفع
 المعلومات التي تعكس آثار التغییر باألسعار  8القاعدة 

IAS31 ال یوجد  الحصص في المشروعات المشتركة 
IAS32 ال یوجد  األدوات المالیة : العرض 
IAS33 ال یوجد  حیة السھمبر 
IAS34 (المؤقتة) ال یوجد  التقاریر المالیة المرحلیة 
IAS36  ال یوجد  انخفاض قیمة الموجودات 
IAS37  المخصصات، المطلوبات المحتملة

 والموجودات المحتملة
 االحتماالت الطارئة واألحداث الالحقة لتاریخ المیزانیة العامة 9القاعدة 

IAS38 تكالیف البحث والتطویر ومعالجة االحتیاطیات المتعلقة بھا 2القاعدة  الموجودات غیر الملموسة 
IAS39 محاسبة االستثمارات 14القاعدة  األدوات المالیة : االعتراف والقیاس 
IAS40 محاسبة االستثمارات 14القاعدة  العقارات االستثماریة 
IAS41 المحاسبة في النشاط الزراعي 11القاعدة  الزراعة 
IFRS1  تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة

 األولى
 ال یوجد 

IFRS2 ال یوجد  الدفع على أساس األسھم 
IFRS3 ال یوجد  اندماج األعمال 
IFRS4 ال یوجد  عقود التأمین 
IFRS5  الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا

 بغرض البیع والعملیات غیر المستمرة
 ال یوجد 

IFRS6 ال یوجد  استكشاف وتقییم الموارد المعدنیة 
IFRS7  : ال یوجد  االفصاحاتاألدوات المالیة 
IFRS8 ال یوجد  القطاعات التشغیلیة 
IFRS9 ال یوجد  األدوات المالیة: التصنیف والقیاس 

االفصاح عن البیانات المالیة للمصارف والمنشآت المالیة  10القاعدة  ال یوجد 
 المماثلة

 األرباح والخسائر الرأسمالیة  12القاعدة  ال یوجد 
 

عدم توافق وتباین بین القواعد المحلیة والمعاییر المحاسبیة ) یالحظ أن ھناك 1من خالل الجدول (  
وأن القاعدة ) قاعدة محاسبیة محلیة لھا ما یقابلھا في المعاییر المحاسبیة الدولیة، 12فھناك (الدولیة 

وذلك ألن القاعدة )، 37) و (10) تقابل معیاري المحاسبة الدولي ( 9المحاسبیة المحلیة رقم (
) الذي تم إعادة صیاغتھ وإصداره 10المحاسبیة العراقیة مأخوذة أصالً من المعیار الدولي رقم (

ً تقابل معیاري 14لیحل محلھ المعیاران المذكوران، والقاعدة المحاسبیة العراقیة رقم ( ) أیضا
ر المحاسبة الدولي رقم )، وھذان المعیاران حال محل معیا40) ورقم (39المحاسبة الدولي رقم (

) (محاسبة االستثمارات) الذي استند إلیھ مجلس المعاییر المحاسبیة العراقیة في إصدار القاعدة 25(
المعاییر  قیتین ال یوجد ما یقابلھا في )، كما أن ھناك قاعدتین محاسبیتین عرا14المحاسبیة رقم (
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)، ولذلك یمكن 12رقم ( القاعدة المحاسبیة) و10المحاسبیة الدولیة وھما القاعدة المحاسبیة رقم (
 بحسب الجدول اآلتي:  ةالعام الموائمةبیان نسبة 

 بین القواعد المحاسبیة المحلیة ومعاییر المحاسبة الدولیة بشكل عام  الموائمة) 2جدول (
 الموائمةنسبة  عدد المعاییر توافق المعاییر

 %35 14 المعاییر المتوافقة
 %65 26 المتوافقةالمعاییر غیر 

     %100 40 المجموع

%) في 35) معیاراً وبنسبة مئویة (14) یالحظ أن عدد المعاییر المتوافقة (2من خالل الجدول (  
%) وبما أن نسبة المعاییر 65) معیاراً وبنسب مئویة (26حین بلغ عدد المعاییر غیر المتوافقة (

عد المحاسبیة بین القوا الموائمةغیر المتوافقة أكبر من المعاییر المتوافقة یمكن اإلشارة إلى ضعف 
للتقارب مع المحلیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة، وھذا ما یدعو إلى العمل للمزید من الجھود 

 المعاییر المحاسبیة الدولیة. 
 

) 6) فأن من بین أبرز المالحظات أن المعیار المحاسبي الدولي رقم (1ومن خالل الجدول (   
قابلھ أي قاعدة محاسبیة محلیة، وال سیما وأن العراق الكشف عن المصادر المعدنیة (الطبیعیة) ال ی

فقد جاء المعیار المحاسبي یعد موازناتھ على مبیعات البترول وھو عصب االقتصاد العراقي، 
) لوضع بعض االرشادات المحدودة لعملیة المحاسبة عن المصادر الطبیعیة وعلى 6الدولي رقم (

ً بإصدار معیار أكثر تفصیالً وتحدیداً ولیتم تغطیة أن یقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولي ال  حقا
 وافي، ھذا ما جاء في دیباجة المعیار.  لالموضوع بشك

بناًء على ما سبق، لم یحدد المعیار سیاسة محاسبیة معینة فیما یتعلق بالمصادر الطبیعیة و    
وتقییمھا وإنما سمح للوحدات االقتصادیة بتطویر السیاسة المحاسبیة المالئمة، وبدون اعتبارات 

) (السیاسات 8) من المعیار المحاسبي الدولي رقم (12) و (11محددة لمتطلبات الفقرات (
سبیة والتغیر في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء) ، تلك الفقرات التي تشیر إلى أنھ في حالة المحا

عدم وجود معیار محاسبي على اإلدارة إتباع سیاسات محاسبیة لمعاییر قریبة الشبھ بالموضوع 
تحت االعتبار أو إتباع معاییر محلیة لدول أخرى، شریطة أن یكون إطارھا المفاھیمي مشابھاً 

إلطار المفاھیمي لمعاییر اإلبالغ المالي الدولیة من حیث االعتراف والقیاس، ویقصد بھذا المعیار ل
)، وعلیھ فأن الشركات تستطیع االستمرار بإتباع نفس أسس االعتراف والقیاس 19األمریكي رقم (

 التي كانت تستخدمھا كسیاسة محاسبیة منسجمة مع متطلبات ھذا المعیار. 
 : نقاط التشابھ واالختالف بین القواعد المحاسبیة المحلیة والمعاییر الدولیة في القیاس واألفصاح ثانیا

 )21المعیار المحاسبي الدولي رقم ( )4یة رقم (لالقاعدة المحاسبیة المح
 والسائد ا األدنىیات الناشئة بالسعر لالعمیل تسج

 یالعم وني عندما یكلبسعر یقارب السعر الفع
 (سعر الصرف اآلني في یوم محدد) اكثر

 االعتراف األولي بسعر الصرف السائد 

ترجمة الموجودات والمطلوبات الجاریة وغیر الجاریة 
 باستعمال سعر االقفال

ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة وغیر 
 النقدیة بسعر االقفال. 

او  لسعر اإلقفال اتترجم بنود حساب العملیات اما وفق
 السعر السائد عند نشؤ العملیة وأما بسعٍر تقریبي

تترجم اإلیرادات والمصروفات بسعر الصرف في 
 تاریخ حدوث المعاملة. 

تؤخذ الفروقات الناتجة عن ترجمة البنود بأسعار تختلف 
عن سعر األقفال أو السعر السائد إلى حساب 

االحتیاطیات الرأسمالیة أو للدخل باستثناء فروق ترجمة 
 االستثمارات فتؤخذ إلى حقوق المساھمین.  

الفروق الناتجة عن تسویة بنود نقدیة یجب االعتراف 
ً ویجب تصنیف فروقات بھا بوصفھا دخالً أو مصروف ا

الصرف الناشئة عن البند الذي في جوھره صافي 
األجنبیة كحقوق للمالكین استثمار الشركة في الشركة 

 في القوائم المالیة .
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)  ھو االتجاه نحو الرسملة بینما 21ان االتجاه الغالب ضمن المعیار المحاسبي الدولي رقم (    
 اتجھت القاعدة المحلیة اتجاھا متوازنا بین الرسملة وترك  الحریة لإلدارة ..

ویالحظ ان القاعدة المحاسبیة المحلیة اتخذت طریقة البنود المتداولة وغیر المتداولة بینما اتخذ 
 ارالمعی

المحاسبي الدولي طریقة البنود النقدیة كغیر النقدیة وقد تولد عن ھاتین الطریقتین اختالفان 
یرتبطان في ترجمة المخزون فإذا كانت الطریقة المستخدمة ھي طریقة البنود المتداولة وغیر 

دمة المتداولة یعتبر المخزون أصالً ویترجم بالمعدل الجاري في حین إذا كانت الطریقة المستخ
طریقة البنود النقدیة یصنف المخزون بكونھ أصالً غیر نقدي وتتم ترجمتھ بالمعدل التاریخي أو 

 المعدل السائد في تاریخ الشراء.
 أما جانب اإلفصاح فیالحظ ما یأتي: 

اتفقت القاعدة المحلیة والمعیار الدولي في ضرورة اإلفصاح عن صافي الربح والخسارة  -1
 ر التحویل. الناتجة عن فروقات أسعا

اتفقت القاعدة المحلیة والمعیار الدولي في وجوب اإلفصاح بتباین التأثیر على حقوق  -2
 الملكیة واألرباح والخسائر المتولدة من فروقات التحویل. 

اإلفصاح بالطرق واألسعار المستخدمة في أكدت متطلبات اإلفصاح في القاعدة المحلیة  -3
فصاح عن التغیرات في فروق التسعیر الناشئة من دمج العملیات الخارجیة فضالً عن اإل

تعدیل كلفة الموجودات مع اشتراط عدم تجاوز كلفة االستبدال أو قیمة االسترداد، فیما أكد 
المعیار المحاسبي الدولي ضرورة تبیان التغیر في البنود النقدیة في القوائم المالیة كي ال 

     ة.   تؤثر على التقدیرات لمستخدمي القوائم المالی
 

 )15المعیار المحاسبي الدولي رقم ( )8القاعدة المحاسبیة المحلیة رقم (
ً لمنھج  استجابة للتغیرات في األسعار یتم التعدیل وفقا
القوة الشرائیة العامة أو منھج الكلفة الجاریة أو أساس 

 ثالث یجمع بین األسلوبین

ركز المعیار على استخدام منھج القوة الشرائیة العامة  
ومنھج الكلفة الجاریة لتعدیل القوائم المالیة وفق مبدأ 

 الكلفة التاریخیة
بینت القاعدة ضمن منھج القوة الشرائیة العامة إلى 

استخدام األرقام القیاسیة وأوضحت بصورة تفصیلیة 
كزت على رعن المعادالت وضمن منھج الكلفة الجاریة 

 طریقة الكلفة االستبدالیة. 

أشار المعیار ضمن منھاج القوة الشرائیة العامة إلى 
استخدام األرقام القیاسیة العامة لكنھ لم یوضح تفاصیل 
االحتساب وضمن منھج الكلفة الجاریة ركز المعیار 

 أیضاً على طریقة الكلفة االستبدالیة. 
تعرض أثار أشارت القاعدة إلى أن على الشركات أن 

التغیرات األسعار على البیانات المالیة لھا بقوائم ملحقة 
 لتلك المعدة وفق مبدأ التكلفة التاریخیة. 

أشار المعیار إلى أنھ یجب التقریر عن التغیرات في 
األسعار في مالحق إضافیة إال إذا كانت تلك المعلومات 

 یتم عرضھا بالقوائم المالیة األساسیة. 
القیاس فقد أشارت القاعدة المحلیة إلى استخدام منھج القوة الشرائیة العامة أو منھج من جانب     

الكلفة الجاریة أو الجمع بینھما، أما المعیار فقد أشار إلى منھجین لكنھ لم یشیر إلى الجمع بینھما 
، وأشارت القاعدة بصورة تفصیلیة إلى المعادالت المستخدمة ونفس الوقت لم یشر إلى منع ذلك 

ضمن منھج القوة الشرائیة العامة بینما لم یدخل المعیار ضمن ھذه التفاصیل وقد یرى البعض أن 
ً وتسھل إجراءات العمل المحاسبي لكن من جانب ثاٍن یالحظ  القاعدة المحلیة كانت أكثر ایضاحا

م تترك المجال للتغیر والسیما أننا في مجال بیئة محاسبیة تتسم أنھا حددت الطرق المستخدمة ول
ً مع التطور في األحداث والعملیات، أما ضمن منھج الكلفة  بالتطور في المجاالت كافة تماشیا
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الجاریة فقد اتفقت القاعدة المحلیة مع المعیار الدولي في أن طریقة الكلفة االستبدالیة ھي أنسب 
 . الطرق ضمن ھذا المنھج

أما الجانب األخیر وھو جانب اإلفصاح یالحظ أن القاعدة المحاسبیة المحلیة قد حددت اإلفصاح   
عن آثار التغیرات في األسعار یكون في قوائم ملحقة لتلك المعدة على أساس مبدأ الكلفة التاریخیة 

لتلك المعدة وفق  بینما كان المعیار أكثر مرونة بأعطاء الحریة للشركات أما بعرضھا بقوائم ملحقة
مبدأ الكلفة التاریخیة أو عرضھا بالقوائم المالیة األساسیة إذا كانت تلك القوائم األساسیة تعّد على 
أحد األسس التي تعكس آثار التغیرات. ومن ما تقدم وبصورة عامة یالحظ أن المعیار المحاسبي 

  ) من ناحیة القیاس واإلفصاح. 8) كان أكثر مرونة من القاعدة المحاسبیة المحلیة رقم (15رقم (
 )10المعیار المحاسبي الدولي رقم ( )9القاعدة المحاسبیة المحلیة رقم (

تناولت القاعدة االحتماالت الطارئة واألحدث الالحقة 
 لتاریخ المیزانیة 

تناول المعیار األحداث الالحقة ألعداد المیزانیة ولم 
 یتطرق إلى االحتماالت الطارئة

لم تقسم القاعدة بصورة واضحة األحداث الالحقة كما  
 قسمت في المعیار

قسم المعیار األحداث الالحقة بصورة واضحة إلى 
 ث معدلة) و (أحداث غیر معدلة). ا(أحد

لم تشر القاعدة صراحة إلى التخلي عن فرضیة 
 االستمراریة عند عدم مالئمتھا.

فرضیة  أشار المعیار وبصورة واضحة إلى التخلي عن
 . ااالستمراریة عند عدم مالئمة تطبیقھ

 
لقد أخذت القاعدة المحاسبیة المحلیة (االحتماالت الطارئة ) على أساس یحتمل حدوثھ، أي    

الركون إلى أمر متوقع الحصول في المستقبل (عنصر عدم التأكد) بینما أخذ المعیار المحاسبي 
لى الموقف المالي، أي أن القاعدة المحاسبیة الدولي أحداث حصلت بالفعل ویمكن أن تؤثر ع

صنف المعیار  وقدالمحلیة حاولت أن تأخذ مبدأ التحوط بینما المعیار لم یتطرق إلى ھذا المبدأ. 
المحاسبي الدولي وبصورة واضحة األحداث الالحقة (حدث معدل) و (حدث غیر معدل)، وبین 

فصل مما یسھل تصنیف األحداث الالحقة العملیات الخاضعة لكل نوع من ھذه األحداث بشكل م
لبیان إذا كانت تتطلب تعدیل القوائم المالیة بھا أو مجرد اإلفصاح عنھا بینما یالحظ أن القاعدة 

 لم تقسم ھذه األحدث بصورة واضحة كما في المعیار.المحاسبیة المحلیة 
المحاسبیة الدولیة بما یخص  نقاط التشابھ واالختالف بین القواعد المحاسبیة المحلیة والمعاییر   

 ) المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة28المعیار المحاسبي الدولي رقم (
) ال یقابلھ أي قاعد محاسبیة محلیة كما مؤشر في الجدول 28إن المعیار المحاسبي الدولي رقم (

تتناول ما تم عرضھ  ) محاسبة االستثمارات، والتي14) وتوجد فقط القاعدة المحاسبیة رقم (1(
)، إذ تطرق المعیار لالستثمارات في الشركات 28وتناولھ في المعیار المحاسبي الدولي رقم (

 الزمیلة والتي یكون فیھا للمستثمر تأثیر مھم على الجھة التي یتم االستثمار فیھا ولكن لیست سیطرة
ستخدمة للمحاسبة عن الشركات مشتركة، وبین المعیار كیفیة تحدید التأثیر الفعال والطریقة الم

    الزمیلة سواء أكانت طریقة حقوق الملكیة أو طریقة التكلفة.  
أن االختالفات التي تم اإلشارة إلیھا بین القواعد المحاسبیة المحلیة والمعاییر  یمكن القولو     

المحاسبیة الدولیة من شأنھا أن تؤثر سلباً على نوعیة المعلومات في القوائم المالیة من ناحیة 
عدم إعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي للشركات وبالتالي عدم تقدیم معلومات یمكن 

ا من قبل المستثمرین وال سیما شركات النفط العالمیة مون ھذه الشركات تعتمد في االستفادة منھ
 التقاریر المالیة وھذا ما یثبت فرضیة البحث. قراراتھا االستثماریة على مخرجات 
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 المبحث الخامس
 االستنتاجات والتوصیات 

 أوال: االستنتاجات  
افق المحاسبي العدید من الفوائد التي یمكن الحصول علیھا سواء على المستوى الدولي  للتو -1

أو اإلقلیمي، ویعد تزوید المستثمرین بأفضل نوعیة للمعلومات القابلة للمقارنة من أبرز 
 ھذه الفوائد التي تكون اساساً التخاذ قراراتھم االستثماریة. 

محاسبیة المحلیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة إذ ھناك تباین بصورة عامة بین القواعد ال -2
%) وتعد ھذه النسبة قلیلة وال سیما وأن العراق بحاجة 35بینھما ( الموائمةبلغت نسبة 

) معیاراً من 24للمزید من االستثمارات األجنبیة في القطاع النفطي ، وال یوجد ما یقابل (
 ة. المعاییر الدولیة في القواعد المحاسبیة العراقی

تصدیر النفط عصب االقتصاد العراقي إذ على الرغم من كون العراق من البلدان التي یعد  -3
تبنى المیزانیات على تصدیر النفط واألسعار العالمیة لھذا المنتوج إال أننا لم نجد قاعدة 

) والمتعلق بالكشف عن المصادر المعدنیة (الطبیعیة) 6محاسبیة تقابل المعیار الدولي رقم (
 ییمھا .وتق

قیة في وضع اتعد اآللیة الجدیدة التي یتبعھا مجلس المعاییر والقواعد المحاسبیة العر -4
القواعد على أساس الحاجة بناءا على ظھور مشكالت محاسبیة معینة ولیس على وفق 
التغیرات والتطورات الدولیة احد األسباب الرئیسیة في ظھور الفجوة بین المعاییر 

 المجلس ومعاییر المحاسبة الدولیة .الصادرة عن ھذا 
من أھم العوائق الي تحول دون تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة ھي االختالف في  -5

للقواعد المحاسبیة وكذلك اختالف التشریعات والمتطلبات القانونیة  االحتیاجات القطریة
متأصلة في ف وعادات وقواعد ومتطلبات األعر المحلیة یضاف الى ذلك مقاومة التغیر

 ث الحاسبي االجتماعي المحلي.االتر
 ثانیا: التوصیات 

االستفادة من خبرات مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة في إصدار القواعد المحاسبیة  -1
العراقیة، وبما الیتعارض مع متطلبات االقتصاد العراقي واألنظمة والقوانین السائدة التي 

 تنظم العمل المحاسبي في العراق .
یقوم مجلس المعاییر والقواعد المحاسبیة في جمھوریة العراق بإصدار قواعد على وفق  ان -2

للتغیرات والتطورات الدولیة باإلضافة إلى إصدارھا بناءا على ظھور مشكالت محاسبیة 
 معینة لن یسبق للمعاییر الدولیة معالجتھا.

عدد من المشاكل  ان تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة كما ھي في العراق سوف یواجھ -3
بسبب اختالف البیئة العراقیة عن البیئات التي جاءت على خلفیتھا تلك المعاییر مما یتطلب 

 بناء قواعد محلیة مقابلة للمعاییر الدولیة تأخذ بنظر االعتبار خصوصیة البیئة العراقیة.
قاعدة ینبغي ان یقوم مجلس المعاییر والقواعد المحاسبیة في جمھوریة العراق بإصدار  -4

) ، والسیما وأن مجلس المعاییر الدولي قد أعطى 6محاسبیة محلیة تقابل المعیار الدولي (
 الحریة للدول في بعض فقراتھ أن تقود بتعدیلھا على وفق البیئة المحاسبیة لتلك الدولة. 

أن تلحق بالقواعد المحاسبیة تفسیرات وتوضیحات وحاالت من التطبیق العملي تفید  -5
 ي االسترشاد بھا لتسھل علیھم فھم المتطلبات التي جاءت بھا تلك القواعد. المحاسبین ف
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 المصادر 

 أوال: المصادر العربیة

)، معاییر المحاسبة واالبالغ المالي الدولیة: 2008ابو نصار، محمد، و حمیدات، جمعة، ( .1
 الجوانب النظریة والعلمیة، دار  وائل للنشر، عمان، االردن.

)، وآخرون، محاسبة البترول، الطبعة األولى، الدار العلمیة 2001(القاضي، حسین،  .2
 الدولیة للنشر والتوزیع ، عمان.

)، أثر معاییر المحاسبة الدولیة والعوامل النظامیة على جودة 2007أبو الخیر، مدثر طھ، ( .3
التقاریر المالیة: دراسة میدانیھ عن تطبیق معیار االنخفاض في قیمة األصول، المجلة 

 .2التجارة والتمویل ، كلیة التجارة ، جامعة طنطا، العدد  -علمیةال
)، اصول المحاسبة في المشروعات المنتجة للبترول. 2006نجاتي، كمال عبد الحمید ، ( .4

 مصر: االسكندریة ، دار المعارف للنشر .
)، تقییم النظم المحاسبیة في شركات البترول العاملة في 2008عشال، الھیثمي محمد ، ( .5
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