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 شكر وعرف ان
 

 احلود هلل ًالشكس هلل على ها أهدًا اهلل تو هي العصم ًالظرب إلمتام ىرا الثحث، ًالظالج ًالسالم

 على أشسف ادلسسلني ًهي ذثعو تإحساى إيل ٌٌم الدٌي...

يف الثدء ٌطٍة لنا أى ًرقدم جبصٌل الشكس ًعوٍق االهرناى إىل هي ذفضل مبراتعح ىره السسالح، إذ 

عناء  لرحولو دٌنٌزي سادلً"لدكرٌز حمود ل"ٌعجص اللساى عي ذقدٌن آٌاخ الشكس ًالعسفاى 

 هثاالً السدٌدج اليت أغند الثحث جبيٌده ًًظائحو ادلسروسج، فكاىروسج ًآزائو ادلس ًهراتعرو اإلشساف

جعليا يف هٍصاى ً كل اجلصاءا ادلرٌاضعني يف الرٌجٍو ًالرشجٍع ادلرٌاطل، جصاىا اهلل عن ساذرجلآل

 .حسناذو

 "سازج هٍسً"ًالدكرٌزج:  "شٌداى ٌٌسف " لؤلسراذ ًرٌجو خبالض شكسًا ًاهرناًناً

احملاسثٍح ادلساعدج يف الدزاسح ًكرا الرٌجٍو ادلسروس ًكوا ال ً الٌثائق  لنا تادلعطٍاخ نالهدادى

على  "حكحل قسٌشً" ً االسراذ احملاسة " دتاز ز عثد القاد "  االسراذنا شهٍلًنسى االسراذ 

ادلرٌاضع فالشكس كل الشكس ذلن ًلكل هي  ادلساعداخ ً الرسيٍالخ ادلقدهح المتام ىرا العول

  تعٍد .  هي أًساعدًا هي قسٌة 

ًًرونى ذلا ه ًاثساء للجنح اليت سرشسف على هناقشح ىرا الثحثسلفا ًرقدم تالشكس كوا 

ٌح القرظادلعلٌم ام يف كلٍح ااسكلً، كوا ال ًنسى مجٍع األساذرج االرٌفٍق ًالسداد ًالرقدم العلو

 الرسٍري خاطح ًيف جاهعح الشيٍد محح خلضس تالٌادي عاهح.علٌم ً ًالرجازٌح

 "حماسثحختظض" 2019هي النٌع اخلاص جدا اىل دفعح ختسج ًالشكس اجلصٌل  خالض

ًاز اهلل آً هي تعٍد، أطحاب هي قسٌة طدقاء ً األىل ً األًقدم ىرا العول لكل األ

  صاء.اجلطسٌقكن ً جصاكن عنا خري 



لخص الدراسةم  
 

 

 ملخص الدراسة 
يف الشركات  َت القابلة للنفادوؿ غاحملاسبية لتدىور األصهتدؼ ىذه الدراسة اذل معرفة كيفية اؼبعاعبة 

كالقوائم يف اؼبركز اؼبارل  ان مباشر  ا  قابلة للنفاد أتثَت الغَت اغبركة الدائمة يف األصوؿ ت ك البًتكلية، إذ تؤثر اؼبعامبل
ىاتو الشركات تورل أنبية ابلغة يف انتقاء كإتباع أقبع الطرؽ االىبلكية  فاؼبالية هباتو الشركات، كعليو قبد أ

 لضماف أحسن النتائج. ألصوؽبا
ا من احملاسبة البًتكلية ك خصائصها كما تتميز بو عن غَتىا ءن بعد استعراض ـبتلف اعبوانب النظرية بد

من احملاسبات األخرل كصوال اذل براز أىم الطرؽ اؼبتبعة يف عملية االىتبلؾ يف الشركات البًتكلية كالتطرؽ 
جاءت الدراسة العملية من خبلؿ اختياران اؼبؤسسة الوطنية رل، اؼباللتسجيل احملاسيب ؽبا كفق النظاـ احملاسيب 

"ENSPغَت القابلة للنفاد  كتسجيلها ؿباسبيا. " ؼبعرفة كيفية معاعبة اؼبعامبلت اليت تطرأ على األصوؿ 

 :سبة األصوؿ غَت القابلة للنفاد، معايَت احملاسبة الدكلية، النظاـ احملاسيب اؼبارل، ؿبا الكلمات ادلفتاحية
 البًتكؿ. 

Summary: 

The objective of this study is to find out how accounting treatment 

effects the deterioration of the  non-expendable assets in petroleum 

companies. the transactions and permanent movement in non-expendable 

assets have a direct impact on the financial position and financial 

statements of petroleum companies, and therefore companies select and 

follow precisely the most efficient decay methods of assets to ensure the 

best results. 

After reviewing the various theoretical aspects, it appeared from the 

petroleum accounting and its characteristics, and what is distinguished 

from other accounting, to oppera the most important methods used in the 

process of decay in petroleum companies and to address accounting 

registration according to the financial accounting system.  

The study was conducted through our selection of the national 

institution "ENSP ". To find out how to treat and record transactions on 

non-expendable assets. 

 Keywords: non-expendable  assets,  International Accounting 

Standards, Financial Accounting System, Petroleum Accounting.
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 أ  

للطاقة كاغبركة كالتصنيع، إذ أنو  نو عصر البًتكؿ كالغاز، فهما مصدراف أساسيافلقد سبيز القرف العشركف بكو 
 يعد اؼبصدر الرئيسي للدخل القومي لكثَت من الدكؿ من خبلؿ إستخراجو كصناعتو كتصديره.

اعات األخرل لضخامة رأس ماؽبا خبصائص عدة ذبعلها ـبتلفة عن الصنغَت أف صناعة البًتكؿ كالغاز تتميز 
 .كالتنقيب بعمليات البحث كاإلستكشاؼ كاغبفر ع عامل اؼبخاطرة اؼبالية اؼبرتبطاؼبستثمر كإرتفا 

فطبيعة صناعة البًتكؿ زبلق مشاكل ؿباسبية ذبعل معاعبتها ـبتلفة عن الصناعات األخرل من حيث اؼببادئ 
كالسياسات كاإلجراءات احملاسبية اؼبتبعة، ككذا كرب حجم شركاهتا كتعقيد عملياهتا فبا هبعل الكثَت منها يتبع النظم 

اؼبعايَت احملاسبية الدكلية اليت هتدؼ اذل إهباد لغة موحدة كمشًتكة بُت ـبتلف الشركات اؼبنبثقة من  احملاسبية
 الناشطة يف ىذا اجملاؿ.

قي الدكؿ كؿباكلة منها اعة استخراج البًتكؿ، كعلى غرار ابكعلى إعتبار أف اعبزائر من الدكؿ الرائدة يف صن
م ذال (SCF)لة التنمية، قامت إبستحداث النظاـ احملاسيب اؼبارل أف تواكب تطور اإلقتصاد العاؼبي كدفع عج

 يستمد مبادئو من اؼبعايَت احملاسبية الدكلية.
للنفاد يف الشركات البًتكلية من أىم العناصر اؼبشاركة يف عملية اإلستخراج  القابلة غَتاألصوؿ تعترب إذ 

الناشطة يف ىذا اجملاؿ إستوجب عليها مواكبة التطور ..، كيف ظل اؼبنافسة الشديدة بُت الشركات ..كاإلنتاج ك.
التكنولوجي إبستحداثها الدائم لتثبيتاهتا األمر الذم يعكس لنا حركة األصوؿ كالتغَتات اليت تطرأ عليها كاؼبؤثرة 

زباذ أساليب إب أنبية قصول ىاعطاءقوائم اؼبارل كعلى مركزىا اؼبارل، فبا أدل ابلشركات البًتكلية إبأتثَتا مباشرا يف ال
 التابعة ؽبا.عاعبة أصوؽبا كاألحداث اؼبالية مرنة تسهل عليها م كطرؽ
 : اإلشكالية الرئيسية 

 كىو مايدفعنا لصياغة اإلشكالية التالية :
 معقابلة للنفاد يف الشركات البًتولية ال غرياىل أي مدى تتوافق ادلعاجلة احملاسبية لتدىور قيمة األصول 

 ؟ "SCF" ايالنظام احملاسيب ادل
 كلئلجابة على ىاتو اإلشكالية يبكننا طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 ماىية البًتكؿ ؟ كالتنظيم احملاسيب ؼبراحل إستخراجو ؟ -1
 قابلة للنفاد ؟ال غَتكيفية تبويب األصوؿ يف الشركات البًتكلية ؟ كالتسجيل احملاسيب ؼبعامبلت أصوؽبا  -2
ية بمعاعبتها احملاس تتم طرؽ اؼبتبعة يف الشركات البًتكلية ؟ كىلالأىم ماىي ماىو مفهـو اإلىتبلؾ ؟ ك  -3

 كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل ؟
 " ؟ ككيف يتم التسجيل احملاسيب ؽبا ؟ENSPماىي طريقة اإلىتبلؾ اؼبتبعة يف اؼبؤسسة الوطنية " -4
 : فرضيات الدراسة 

 تية :كلئلجاية على ىاتو التساؤالت الفرعية كضعنا الفرضيات األ



 ادلقدمة
 

 ب  

كجب اؼبركر بعدة  اقة، كللحصوؿ عليهمصدر للطاكعترب  بة موجودة يف ابطن األرض كتالبًتكؿ مادة انض -1
.، كلكل مرحلة تنظيم كتسجيبلت ؿباسبية خاصة هبا ..ستكشاؼ كالتنقيب...مراحل مثل البحث كاإل

 ؛تتبلئم مع النظاـ احملاسيب اؼبارل
سمُت إحدانبا يف ابطن األرض )اإلحتياطي البًتكرل( كالثاين تنقسم األصوؿ يف الشركات البًتكلية اذل ق -2

لديها معاعبة ؿباسبية خاصة هبا  ية"األصوؿ العين" ، كىاتو األخَتةاؼبالية كالعينية اؼبقتناةيتمثل يف األصوؿ 
 ؛كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل

الطرؽ اؼبتبعة يف اتو ىمن أىم عدة طرؽ  إلىتبلؾ كىو تناقص تدرهبي لقيمة األصوؿ الثابتة، كلوا -3
ليت ؽبا معاعبة الشركات البًتكلية طريقة االىتبلؾ على أساس كحدات اإلنتاج )اإلحتياطي البًتكرل( كا

 ؿباسبية خاصة هبا؛
قابلة للنفاد، كيتم التسجيل  غَت" تتبع طريقة االىتبلؾ الثابت ألصوؽبا ENSPاؼبؤسسة الوطنية " -4

 ؼبارل.احملاسيب ؽبا كفق النظاـ احملاسيب ا
 :مربرات إختيار ادلوضوع 

أسباب كدكافع ذبعلو يتمسك دبوضوع حبثو، كمن ىذه  من البديهي أف لكل ابحث أراد اػبوض يف دراسة ما
 األسباب ماىو ذايت )شخصي( كما ىو موضوعي، حيث يبكننا حصرىا يف مايلي:

 زبصص احملاسبة كىو  ىو من صلب األكذل تنطلق من إىتمامنا الشخصي اؼبتمثل يف أف ىذا اؼبوضوع
 ؾباؿ إختصاصنا، كما أف ميداف عمل الباحثوف متمثل يف ؾباؿ احملاسبة.

  أما الثانية ىو مدل أنبية موضوع تدىور قيم األصوؿ مع إختبلؼ أسبابو يف الشركات البًتكلية كفق
 النظاـ احملاسيب اؼبارل .

 :أمهية الدراسة 
تساؤالت اؼبطركحة من خبلؿ إشكالية البحث، إضافة اذل تتجلى أنبية الدراسة يف اإلجابة على معظم ال

قابلة للنفاد يف عملية إستخراج البًتكؿ كمايعكسو تدىور قيمها على اؼبركز اؼبارل ال غَتذلك أنبية كدكر األصوؿ 
 للشركات البًتكلية.

 :أىداف الدراسة 
عبة احملاسبية ألىم اؼبعامبلت احملاسبية يتمثل اؽبدؼ الرئيسي للدراسة يف تنمية القدرة اؼبعرفية يف ميداف اؼبعا

قابلة للنفاد، كما أف ىناؾ أىداؼ فرعية تندرج ربت اؽبدؼ ال غَتكاألحداث اؼبالية اليت تطرأ على األصوؿ 
 الرئيسي نلخصها يف مايلي:

 الوقوؼ على أىم التنظيمات احملاسبية ؼبراحل إستخراج البًتكؿ؛ 
 ؛قابلة للنفاد يف الشركات البًتكلية غَتؤلصوؿ لىتبلؾ اإلطرؽ  التعرؼ على أىم 



 ادلقدمة
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  قابلة للنفاد يف مؤسسة كطنية كمدل توافقها مع النظاـ  غَتالوقوؼ على اؼبعاعبات احملاسبية لؤلصوؿ
 احملاسيب اؼبارل.

 :ادلنهج ادلتبع واألدوات ادلستخدمة يف الدراسة 
ار مدل وضوع البحث كإختبيطرحها م لئلجابة عن اإلشكالية الرئيسية كما يتبعها من تساؤالت فرعية اليت

صحة الفرضيات اؼبتبناة، مت اإلعتماد على كل من اؼبنهج الوصفي التحليلي هبدؼ إستعراض اإلطار النظرم 
للموضوع جبانبو الفكرم كاؼبفهومي نظرا ؼببلءمة اؼبنهج يف ذلك، كما إستعملنا منهج دراسة اغبالة لنتعرؼ من 

 قابلة للنفاد ككيفية معاعبتها احملاسبية.ال غَتؼبختلف أسباب تدىور قيم األصوؿ خبللو على اإلجراءات العملية 
 :حدود الدراسة 

يف ظل  يف الشركات البًتكليةقابلة للنفاد ال غَتتتناكؿ ىذه الدراسة التسجيبلت احملاسبية لتدىور قيم األصوؿ 
ًتان أف يكوف ابؼبؤسسة الوطنية للخدمات يف اآلابر ، أما التطبيق اؼبيداين فإخاعبزائر للنظاـ احملاسيب اؼبارل إعتماد

ىذا ما مت ) 2015اؼبتواجد مقرىا اإلجتماعي بػحاسي مسعود كالية كرقلة من خبلؿ السجبلت احملاسبية لسنة 
  .تقديبو من طرؼ اؼبؤسسة(

 :دراسات سابقة 
  :د احملاسيب العاؼبي اؼبمارسة احملاسبية يف الشركات اؼبتعددة اعبنسيات كالتوحيدراسة شعيب شنوف

 .(7002دكتوراه يف اعبزائر )كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَتسنة 
تطرؽ يف دراستو ىذه اذل مدل أنبية كضركرة التوحيد احملاسيب، حيث يسعى من خبلؿ ىذه الدراسة اذل 

ح اؼبشكاؿ احملاسبية على عرض انبية احملاسبة الدكلية كربليل طبيعة التوافق كالتوحيد للمحاسبُت الدكليُت كطر 
 كتوصيات نذكر منها: استنتاجات ةاؼبستول الدكرل كخرج بعد

 ضركرة تبٍت أساليب جديدة يف ؾباؿ االعبلـ اؼبارل كاألقتصادية؛ 
 إعتماد اؼبعايَت احملاسبية الدكلية يف ؾباؿ إعداد التقارير كالقوائم اؼبالية؛ 
 يب الوطٍت أصبح ال يتماشى مع الظركؼ كالتحويبلت اغبالية اف اؼبمارسة احملاسبية من خبلؿ اؼبخطط احملاس

 .إلقتصاد اعبزائر لذا فمن الضركرم تبٍت أساليب جديدة يف ؾباؿ اإلعبلـ اؼبارل كاإلقتصابة
  :حالة اعبزائر–تكييف نظاـ احملاسبة البًتكلية كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل دراسة سادلي دمحم دينوري- 

جامعة  –)كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت ـ يف العلـو التجارية أطركحة دكتوراه العلو 
 (.2014-2013سنة  – 3اعبزائر

يف دراستو ىذه اذل مدل توافق نظاـ احملاسبة البًتكلية يف اعبزائر مع النظاـ احملاسيب اؼبارل دبا يتوافق مع  تناكؿ
 عدة استنتاجات كتوصيات نذكر منها:رج باؼببادئ كالسياسات احملاسبية، كالذم خ

  على اؼبؤسسة ؿبل الدراسة )سونطراؾ( تطبيق اؼببادئ كالفركض احملاسبية بشكل أفضل خاصة فيما يتعلق



 ادلقدمة
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دببدأ اغبيطة كاغبذر )التحوط(، كما هبب عليها تعديل السياسات احملاسبية فيما يتعلق دبرحلة البحث 
الناجحة ألهنا األفضل من حيث التعبَت عن الوضعية اؼبالية كتكوف كاالستكشاؼ كتطبيق طريقة اجملهودات 

 الكشوفات احملاسبية ذات جودة كمصداقية.
  االفصاح عن فارؽ االقتناء )كما نص النظاـ احملاسيب اؼبارل( ألف شركة حبجم اؼبؤسسة ؿبل الدراسة ؽبا شهرة

كاف من اؼبفركض أف تعرض ىذه القوائم كما نص ؿبل ال يستهاف هبا اال أف الكشوفات احملاسبية ال تفصح عنو،  
 عليها القانوف إضافة اذل التوضيحات اؼبتعلقة هبا من حيث تربير اؼببالغ كالسياسات اليت انتهجت يف تكوينها.

  :تقومي األصوؿ القابلة للنفاد من خبلؿ النموذج احملاسيب اؼبقًتح لشركات عبد الكرمي ادمحم الفالح
 (.2008سنة  –جامعة أـ درماف السوداف  –حة دكتوراه يف احملاسبة )كلية الدراسات العليا أطرك  – النفط كالغاز

خلص يف دراستو ىذه اذل دراسة كربليل األساليب احملاسبية اؼبستخدمة يف تقييم األصوؿ القابلة للنفاد، 
 :، كالذم خرج بعدة استنتاجات كتوصيات نذكر منهاكالطرؽ احملاسبية اؼبستخدمة يف ذلك

  عند تقييم األصوؿ القابلة للنفاد طبقا لؤلساليب احملاسبية اؼبستخدمة يبكن النظر اذل قيمة ىذه األصوؿ
كىي القيمة اؼبعادلة لتكاليف البحث كالتنمية، كاثنيهما قيمة غَت  -على أهنا تتكوف من شقُت أحدنبا قيمة ؿبققة

 قا مع منهج التكلفة التارىبية يف القياس احملاسيب.ؿبققة كىي الفرؽ بُت القيمة احملققة كالناجحة كذلك اتسا
  ،على الرغم من أف األساليب اؼبستخدمة ال تتفق مع مدخل التكلفة التارىبيةكأساس لتحديد قيمة األصل

اال أنو دل يتجاىل كلية ىذه التكلفة، ىذا من انحية كمن انحية أخرل فإف النموذج اؼبقًتح يتفق اذل حد كبَت مع 
 اؼبعايَت احملاسبية كاؼبوضوعية كمعيار ربقق االيراد كمعيار االفصاح احملاسيب. بعض مفاىيم

 :صعوابت الدراسة 
أىم الصعوابت اليت كاجهتنا خبلؿ مرحلة إعداد البحث سبثلت بشكل خاص يف ندرة اؼبراجع اغبديثة 

إلقتصار ىاتو اؼبادة على  كالوطنية يف ؾباؿ ؿباسبة البًتكؿ، مع صعوبة إهباد مؤسسة ؿبل الدراسة ؿبليا كذلك
 طق معينة من الوطن، كعدـ توفر اؼبعلومات الكافية اليت ال يبكن معرفتها كالوصوؿ إليها إال يف عُت اؼبكاف.منا
 :ىيكل الدراسة  

بغية ربقيق أىداؼ البحث كمعاعبة اإلشكالية كالتساؤالت اؼبطركحة كإختبار الفرضيات اؼبقدمة، مت تقسيم 
فصوؿ كذلك ابإلعتماد على جانبُت أحدنبا نظرم كاآلخر تطبيقي ككانت اػبطة معتمدة  البحث اذل ثبلثة 

 كمايلي:
يف ماىبص القسم النظرم مت تقسيمو اذل فصلُت، فالفصل األكؿ كاف بعنواف اإلطار النظرم للمحاسبة 

إستخراجو كخصائص  البًتكلية، تطرقنا خبللو اذل ثبلثة مباحث ألقينا الضوء فيها على مفهـو البًتكؿ كمراحل
 احملاسبة البًتكلية مث التنظيم احملاسيب ؼبراحل إستخراج البًتكؿ.
 قابلة للنفاد كتدىور قيمتها يف الشركات البًتكلية،ال غَتكيف الفصل الثاين كاؼبعنوف بػػ: اؼبعاعبة احملاسبية لؤلصوؿ 
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الشركات البًتكلية كاؼبعامبلت كاؼبعاعبات  كتبويبها يفماىية األصوؿ  تطرقنا من خبلؿ ثبلثة مباحث تناكلنا فيها
قابلة للنفاد  غَتقابلة للنفاد يف الشركات البًتكلية كيف اؼببحث الثالث عاعبنا إىتبلؾ األصوؿ  غَتاحملاسبية لؤلصوؿ 
 كالتغَت يف قيمتها.

 اؼبؤسسة قابلة للنفاد يف غَتأما ابلنسبة للجانب التطبيقي من الدراسة ربت عنواف دراسة حالة األصوؿ 
" قمنا بتقسيمو اذل مبحثُت أكؽبما تقدمي عاـ للمؤسسة كالثاين تطرقنا فيو ENSPالوطنية للخدمات يف اآلابر "

  للمعاعبة احملاسبية لؤلصوؿ كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل. 
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 دتهيد:
خراجات منو كمع توافر العديد من اؼبزااي فيو كاليت ال ستاالمع تزايد االكتشافات ك اقة ك كمصدر للطك البًتكؿ 

استخراجو من مناطق كل الدكؿ تتسابق حوؿ الظفر بو كالسعي الكتشافو ك   تتوافر يف غَته من اؼبعادف اصبحت
 اؼبنا اؼبعاصر.نبية االقتصادية كالسياسية الكبَتة للبًتكؿ يف عقل التكاليف، كما اللبفي األكأب جديدة

اؼببادئ كالفركض  أنبهاة االخرل كذلك لعدة اسباب احملاسبات يف االنشطكتعد ؿباسبة النفط ـبتلفة على 
  ؼبراحل استخراجو.يباليت تتبعها يف التسجيل احملاساحملاسبية كالسياسات 

 سنتناكؿ يف ىذا الفصل مايلي:كبناء على ماسبق 
 ل استخراجو؛اؼببحث االكؿ: مفهـو البًتكؿ كمراح 
 النبحث الثايت: خصائص احملاسبية البًتكلية؛ 
 .اؼببحث الثالث: التنظيم احملاسيب ؼبراحل استخراج البًتكؿ 
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 ومراحل استخراجو. األول: ماىية البًتول ادلبحث
الثانية، ككاف لئلمداد ابلطاقة اؼبستهلكة يف العادل حىت اغبرب العاؼبية  كاف الفحم ىو اؼبصدر الرئيسي

 الفحم يف البًتكؿ أك الكهرابء اؼبستمدة من اؼبساقط اؼبائية ؽبما دكران ضئيبلن يف اإلمداد ابلطاقة، كمع تدمَت مناجم
، فقد أثر ذلك على ميزاف الطاقة كعلى اإلمداد هبا، ككاف البد من البحث ية الثانيةأكركاب الغربية أثناء اغبرب العاؼب

ابلطاقة، كمن ىنا زاد االعتماد على البًتكؿ كمصدر الطاقة خاصة مع تزايد االكتشافات آخر لئلمداد عن مصدر 
الطاقة كزادت نسبة  منو كمع توافر العديد من اؼبزااي فيو كال تتوافر يف الفحم، كبذلك ظهر البًتكؿ على خريطة

 .1مسانبتو يف ميزاف الطاقة العاؼبي

 .نواعومكوانتو وأادلطلب األول: مفهوم البًتول و 
 أواًل: مفهوم البًتول.

من قدمي الزماف، منذ عشرات القركف قبل اؼبيبلد كذلك من خبلؿ النشوع  البًتكؿ قد عرؼ اإلنساف
البًتكلية اليت كانت تظهر على سطح األرض، كلقد عرفو اؼبصريوف القدماء ككاف لو دكر مهم يف اتريخ اغبضارة 

رفيعان، كقد عرفو اجملوس الذين كانوا يعبدكف النار الناذبة عند اشتعاؿ الغاز اؼبصرية القديبة كاليت جعلت ؼبصر مقامان 
الفينيقيوف يف صناعاهتم الزخرفية، كأدخلوه يف طقوسهم اعبنائزية، كيف الطبيعي من ابطن األرض كما استخدمو 

 صناعة السفن كطبلئها.
كالركمانيوف اسم ابكورا، كاإلقبليز اسم  أظباء ـبتلفة، فقد أطلق عليو األكركبيوف اسم نفتا،ككاف للبًتكؿ 

كاستمر ذلك الوضع  ظل البًتكؿ يف العصور القديبة هبمع من أماكن خركجو إذل سطح األرض كقدالزيت اؼبعدين 
 العقد السادس من القرف التاسع عشر. إذل منتصف

اس يف ذلك العصر ابلضوء الن، كىي تقًتف ابكتشاؼ األشياء كلقد اكتفى إف اغباجة أـ االخًتاع كما يقولوف 
 اػبافت من الشموع اؼبصنوعة من دىن اغبيواف كذلك حىت بداية القرف التاسع عشر حُت ظهرت اغباجة إذل

، مث حفر أكؿ بئر للبًتكؿ يف كالية بنسلفانيا ـ1859خاصة مع انتشار اكتشافو يف عاـ  ،2ضركرة توافر البديل
 .4مبلؽ اعبديد كىو البًتكؿالع ظهور 3فبا كاف إيذاف ببدايةاألمريكية 

 :عدة تعريفات أنبهاؿ عرؼ البًتك ك 
من حيث أنو  )الصخر + الزيت(، كىو مادة بسيطة البًتكؿ كلمة من أصل التيٍت كتعٍت زيت الصخر

مشتقاتو  نبا اؽبيدركجُت كالكربوف كمركب من حيث اختبلؼ خصائصمن عنصرين فقط، يتكوف كيميائيان 

                                 
 . 231، ص7022مصر، اعبامعية االسكندرية، ا، الدار هتدمحمم فوزم أبو السعود كآخركف، اؼبوارد كاقتصاداي 1
 .55-56ص: -، ص7008لطاقة كالتنمية يف الدكؿ العربية، منشورات اؼبنظمة العاؼبية للتنمية اإلدارية، مصر، علي لطفي، ا 2
 .030)بدكف سنة نشر(، صمصر، عادؿ ىندم، اؼبوارد االقتصادية، مكتبة عُت الشمس للنشر، انصر العوقلي ك  3
 .55، صابق س ية يف الدكؿ العربية، مرجععلي لطفي، الطاقة كالتنم 4
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لكل منها كابعتباره خليطان من اؼبواد اؽبيدرككربونية، كالبًتكؿ السائل دىٍت لو رائحة ابختبلؼ الًتكيب اعبزئي 
  .1النوعية البٍت كاألصفر، كما زبتلف لكثافتو خاصة سبيزه كزبتلف ألوانو بُت األسود كاألخضر،

رات السيا يف تسيَت كسائل النقل كاؼبواصبلت اؼبختلفة مثل خرجمن البًتكؿ اؼبست 50حيث يستخدـ 
كؿ مقارنة مع كالشاحنات كالطائرات كالبواخر كالقطارات... إخل، كيعود السبب إذل كفاءة احملركات اليت تعمل ابلبًت 

، كيستخدـ النصف اآلخر من البًتكؿ اؼبنتج يف  20اليت تعمل ابلفحم كاليت ال تصل كفاءهتا إال إذل تلك 
استخداـ إذل جانب طات اغبرارية، ازؿ كإنتاج الكهرابء من احملاؼبن تسيَت اآلالت ابؼبصانع كتسخُت األفراف كتدفئة

اؼبواد األكلية البلزمة لصناعة  منو يف إنتاج البًت ككيماكايت كىي 10يستخدـ حوارل  البًتكؿ كمصدر للطاقة
 .2اآلزكتية الببلستيك كاألظبدة

 .: مكوانت البًتول وخصائصو العامةاثنياً 
متنوعة مع نسب من اؼبعادف، زبتلف مواصفاتو من مركبات ىيدرككربونية البًتكؿ عبارة عن خليط  يعترب

كغَت العضوية، كاليت ربدث آاثران  الفيزايئية كالكيميائية من حقل إذل آخر، كوبتوم على بعض الشوائب العضوية
اؼبعادف كنسبة الكربيت، كنسبة  ًتاقو كزبتلف خواص البًتكؿ اػباـ من حيث الًتكيب الكيميائيعند اح سلبية

 .3كغَتىا
ككيفية تكونو  ف البًتكؿ من جيولوجيُت ككيماكيُت حوؿ أصل البًتكؿكنظرايت اؼبختصُت بشأ آراء تكاختلف

 إذل ؾبموعتُت رئيسيتُت:كىذه اآلراء أك النظرايت متعددة كمتنوعة كتنقسم ىذه األخَتة  .4يف الطبيعة
ا ذبمع على أف مادة البًتكؿ قد تكونت يف ابطن إف ىذه النظرايت رغم تعددىا فأهن: النظرايت الالعضوية -1

األرض نتيجة تفاعبلت كيماكية بُت العناصر البلعضوية، كارباد كتفاعل مثبلن عنصر اؽبيدركجُت مع الكربوف أك  
يف أصل تكوف البًتكؿ  صحة آراء ىذه النظرايت ، كما يدعممن العناصر األخرل كربيت اغبديد مع اؼباء كغَتىا

كلكن ال يوجد  ،5اؽبيدرككربونية أك اؼبنتجات كالبنزين كاؼبيثاف... اخل رباين على ربضَت بعض اؼبنتجاتـبىو توصلها 
 الطبيعية بنفس الصورة أك الكيفية اليت مت إعدادىا ـبرباين.إمكانية حدكث ىذه العملية  ما يؤكد

من النفي   ارضة ؽبا رغم عدـ التمكنأهنا نظرايت ؿبدكدة يف االستناد إليها كاألخذ هبا كىناؾ آراء كنظرايت مع
 العناصر الكيماكية أك البلعضوية يف تفاعلها كتكوينها للبًتكؿ كخاصة لعنصر اؽبيدركجُت. ركليان الحتمالية دك 

ؾبموعة من النظرايت اليت تنوعها كتعددىا فأهنا تعتمد على العناصر العضوية  كىي :النظرايت العضوية -2
 ذل قسمُت:للبًتكؿ كىي تنقسم إ تكوينها

                                 
كالكفاءة االستخدامية، جامعة  كتاؼ شافية، االسًتاتيجية البديلة الستغبلؿ الثركة البًتكلية يف إطار قواعد التنمية اؼبستدامة، مداخلة يف مؤسبر التنمية اؼبستدامةعلقمة مليكة ك  1

 .02، ص7008أفريل  08 – 02سطيف، أايـ 
 .8-2ص: -، ص7001-7008ربليلية كقياسية، رسالة ماجستَت، جامعة اعبزائر،  ظبَت بن ؿبادػ، استهبلؾ الطاقة يف اعبزائر دراسة 2
 .10-81ص: -، ص7008-7002لصاؽ حيزية، أثر ترشيد استغبلؿ اؼبوارد الطاقوية على التنمية اؼبستدامة، رسالة ماجستَت، جامعة اعبزائر،  3
 .1، ص:7002-7005اؼبستدامة )دراسة حالة الطاقة الشمسية يف اعبزائر(، أطركحة دكتوراه، جامعة ابتنة،  عمر شريف، استخداـ الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف التنمية احمللية 4
 .221:، ص7008رضباف آماؿ، النفط كالتنمية اؼبستدامة، ؾبلة أحباث اقتصادية، جامعة كرقلة، العدد الرابع ديسمرب  5
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 تكوف البًتكؿ حيث اؼبواد النباتية اندثرت كتعتمد على اؼبصدر العضوم النبايت يف أصل  نظرايت تقوؿ
 ؛1كتفسخت كربللت يف ابطن األرض لتكوف مادة البًتكؿكطمرت يف ابطن األرض عرب آالؼ السنُت 

  من عظاـ حيوانية، أك  كالكبَتةالكائنات اغبيوانية الدقيقة كما قد يرجعو البعض اآلخر إذل بقااي اآلالؼ
ىا كاليت طمرهتا الركاسب الرملية كاعبربية يف قيعاف البحار حىت ربللت بفعل كل من الضغط قواقع حبرية أك غَت 

 مكونة مادة البًتكؿ. ،2العارل كاغبرارة الشديدة
لعديد من األدلة ضوية ىي األكثر شيوعان كاستنادان إليها كاألخذ هبا كخاصة كإف ؽبا اإف النظرايت الع

 كالرباىُت اليت تؤيد قوة كصحة آرائها.
 :3من أبرز ىذه األدلة كاآليتك 
  ضخمة من اؼبواد العضوية اؽبيدرككربونية موجودة يف الصخور الرسوبية اؼبكونة للقشرة األرضية سواء  كميات

هما ربت ظركؼ معينة، مع توفر عنصرم الكربوف كاؽبيدركجُت الذين يتحداف مع بعض أك حيوانيةكانت نباتية 
 ليكوان البًتكؿ؛كمع كجود بعض العوامل اؼبساعدة 

 يف أغلب العينات اػبفيفة أك الثقيلة كىذين العنصريُت يتواجداف فقط يف   كالنيًتكجُتُتكجود عناصر الربكفي
 البقااي أك اؼبواد اؼبتبقية من اؼبواد النباتية أك اغبيوانية.

 اثلثاً: أنواع البًتول.
ونو مادة متجانسة يف عناصره اؼبكونة لو إال أنو ال يكوف على نوع يف الطبيعة رغم كؿ اػباـ اؼبتواجد البًتك  

األنواع ابػبصائص الطبيعية أك الكيميائية أك ابلكثافة أك اللزكجة كاحد يف العادل فهو على أنواع متعددة تتأثر تلك 
 أك حبسب احتواءه على اؼبادة الكربيتية.

الواحد ال يتواجد بًتكؿ  كبلد إذل آخر كحىت يف داخل اغبقل يف نوعو من منطقةن كىبتلف فالبًتكؿ يتباي
كاحد يف نوعو بل قد يتواجد أنواع متعددة، فاؼبنطقة األكركبية ربتوم على بًتكؿ ـبتلف عن بًتكؿ القارة اإلفريقية، 

 .4طقة اإلفريقيةكالبًتكؿ العريب يف اؼبنطقة اآلسيوية ـبتلف عن البًتكؿ العريب يف اؼبن
 يصنف البًتكؿ )البًتكؿ اػباـ( إذل ثبلثة أنواع كإف كانت تتقارب فيما بينها كىي:

 ؛فيُت كيعطي قدران طيبان من ىذا الشمع كمن الزيوت اؼبمتازةعلى مشع الربك : الذم وبتوم البًتول الربافيين -1
 

                                 
 .22-25ص: -، ص2183اف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، دمحم أضبد الدكرم، ؿباضرات يف االقتصاد البًتكرل، ديو  1
 .071عادؿ ىندم، اؼبوارد االقتصادية، مرجع سابق ص: انصر العوقلي ك  2
 .22ؿباضرات يف االقتصاد البًتكرل، مرجع سابق، ص:دمحم أضبد الدكرم ك  3
 .23اؼبرجع السابق، ص 4
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، كىو 1بة عالية من اؼبواد اإلسفلتيةفيُت كنسوبتوم على قدر قليل من مشع الربك  الذم :البًتول اإلسفليت -2
 ة بعد اقباز ـبتلف عمليات التقطَتاؼبتبقي رصيف الطرؽ، كيعترب اإلسفلت دبثابة اؼبادةتعادة ما يستخدـ يف 

 ؛2كاالستخبلص للمادة البًتكلية
 فيُت كاؼبواد اإلسفلتية.توم على كميات كبَتة من مشع الربك الذم وب :البًتول اخلليط -3

كارتبط مقياس كثافة البًتكؿ اػباـ ابألحرؼ الثبلث األكذل  ،3أنواع البًتكؿ من حيث كثافتها كزبتلف أيضان 
(APIدبعهد البًتكؿ األمريكي الذم وبدد الكثافة النوعية للبًتكؿ، اليت تعٍت كثافة البًتكؿ )  ابلنسبة للماء يف درجة

تتحدد جودتو كقيمة السوقية، فكلما قلت   درجة كثافة البًتكؿدرجة كعلى أساس  90ك 80تًتاكح بُت  حرارة
كثافتو النوعية كازدادت قيمة نتيجة زايدة نسبة اؼبقطرات اػبفيفة فيو كاليت ينتج عنها كقود الطائرات كالسيارات 
كالبًتكؿ األبيض ذك قيمة عالية، يف حُت كلما ازدادت الكثافة النوعية للبًتكؿ البفضت قيمتو السوقية بسبب 

 ت الثقيلة كالديزؿ كالبًتكؿ الثقيل )األسود( أك اإلسفلت.نسبة اؼبقطرا
 ة.ادلطلب الثاين: ميزات البًتول وأمهيتو اإلقتصادي

 أواًل: ميزات إنتاج البًتول
زبتلف الصفات اؼبميزة لصناعة إنتاج البًتكؿ بشكل عاـ عن غَتىا من الصناعات األخرل، كمن اؼبمكن 

 تلخيص ىاتو الصفات فيما يلي:
 ضعيفة بني ادلخاطر والعوائد:عالقة  -1

صناعة إنتاج النفط كالغاز غالبان ما تؤدم إذل إنتاج ضئيل نسبيان أك  شركاتاليت تتكبدىا  إف النفقات الكبَتة
إذل اإلخفاؽ يف اغبصوؿ على احتياطيات ذبارية سبكن الشركة من اإلنتاج اجملدم يف اؼبستقبل، كابؼبقابل فقد تؤدم 

احتياطات بًتكية تزيد لصغَتة اليت ذبريها شركات صناعة إنتاج النفط كالغاز إذل اكتشاؼ عمليات اإلنفاؽ ا بعض
يف  ُتمدخلُت أساسيقيمتها دبرات عديدة عن النفقات اؼبنفقة كقد أدل ذلك إذل جانب عوامل أخرل، إذل تطوير 

كطريقة  .SEة اجملهودات الناجحة ؿباسبة التكلفة التارىبية يف شركات صناعة إنتاج النفط كالغاز كنبا طريقة ؿباسب
4التكلفة الكلية ؿباسبة 

 FC.  
 يت اإلنفاق واإلنتاج:يوجود فجوة كبرية بني عمل -2

كاعبيوفيزايئي  GG Explorationعدة يف تنفيذ نشاطات االستكشاؼ اعبيولوجي فقد سبضي سنوات 
ضمن مناطق جغرافية أكرب دبا يعطي  بيان صغَتة نسفيما إذا كاف شبة منافع ؿبتملة يف مناطق جغرافية  كذلك لتحديد

مؤشران على إمكانية كجود االحتياطات البًتكلية فيها، كيتبع تلك النشاطات عادة عدد من السنوات األخرل 

                                 
 .202 مرجع سابق، ص ا،هتدمحم فوزم أبو السعود كآخركف، اؼبوارد كاقتصاداي 1
 .033 عادؿ ىندم، موارد االقتصادية، مرجع سابق، صانصر العوقلي ك  2
 . 207 ا، مرجع سابق، صالسعود كآخركف، اؼبوارد كاقتصادايهتدمحم فوزم أبو  3
 .07، ص 7020، 2ظبَت الريشاين، ؿباسبة البًتكؿ، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، عماف، االردف، طحسُت القاضي ك  4
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كحىت إذا مت أتكيد كجود أك اؼببلؾ، اؼبطلوبة للحصوؿ على ترخيص استكشاؼ البًتكؿ كإنتاجو من اغبكومة 
لتقييم فيما إذا كاف من اؼبمكن ت عدة لتنفيذ أعماؿ التنقيب كاالستكشاؼ البًتكؿ فمن اؼبمكن مضي سنوا

تطوير البًتكؿ اؼبستكشف كإنتاجو بشكل مريح اقتصاداين أكالن، كيتبع ذلك النشاط أيضان سنوات عديدة أخرل 
لبدء لتنفيذ أعماؿ حفر اآلابر، كتركيب التجهيزات كالتسهيبلت للوصوؿ الناجح إذل البًتكؿ اؼبستكشف كا

قد من االحتياطيات، فالفًتات الطويلة من الزمن اليت تسبق ربديد قباح مشاريع االستكشاؼ كالتطوير ابإلنتاج 
اإليرادات اؼبتعلقة هبا أمران صعبا، كتزيد من إمكانية عدـ ربط اإليرادات اؼبستلمة  ذبعل عملية مقابلة التكاليف مع

 .1أبية تكاليف مصركفة يف الفًتة نفسها
 اتفاقيات خاصة للمشاركة يف التكلفة: وجود -3

شاركة يف اؼبخاطر تدخل شركات صناعة إنتاج النفط كالغاز عادة مع بعضها البعض يف اتفاقيات م
 Production Sharing اإلنتاج،ة، كمن األمثلة الشائعة على ىذه االتفاقيات عقود تقاسم كالتكاليف العالي

Contrat (psc)، بادئ احملاسبة التقليدية ؿباسبية صعبة دل تقدـ ؽبا اؼبادة مشكبلت ع كىذه االتفاقيات زبلق
 .2اآلف ـ حلوالن كإرشادات حىتبشكل عا

 ة:القوانني واألنظمة والرقابة احلكومية ادلتشدد -4
ز من الصناعات اليت زبضع لرقابة حكومية شديدة، كزبضع للقوانُت كاألنظمة اكالغإنتاج النفط تعد صناعة 

ملكية اغبكومات يف بعض الدكؿ للموجودات كاالحتياطات د اؼبضيفة، كمن األمثلة على ذلك السائدة يف الببل
كالرقابة على األسعار، كأنظمة البيئة كالصحة كاألماف كغَتىا، إف الرقابة اؼبتعلقة بنشاطات الشركة يف تلك الدكؿ، 

كاالقتصادية للرقابة اغبكومية بشكل اغبكومية تتطلب تطوير قواعد ؿباسبة خاصة بشكل تعكس اآلاثر القانونية 
 مبلئم كمناسب.

 ادلوجودات غري القابلة لالستبدال: -5
األساسية يف شركات صناعات إنتاج النفط كالغاز كاؼبتمثلة ابالحتياطات البًتكلية من تعد اؼبوجودات 

ك زايدة حجمها من خبلؿ اؼبوجودات النادرة اليت يصعب إهبادىا كاستبداؽبا يف الوضع كالكميات اؼبوجودة حاليان أ
النشاط العادم للشركة، فكمية االحتياطات كجودهتا كتكلفة اغبصوؿ عليها كاستكشافها كاستخراجها اليت يبكن 
أف تتوافر الستبداؿ االحتياطيات اؼبستنفذة زبتلف بشكل جوىرم، كابإلضافة إذل ذلك ال يوجد أم أتكيد أبف 

 .3حتياطات اؼبوجودة حبوزهتا يف أم موقع أك يف أم شكلالشركة سوؼ تكوف قادرة على استبداؿ اال
 
 

                                 
 .03-07ص -سابق، صمرجع  ،ظبَت الريشاين، ؿباسبة البًتكؿحسُت القاضي ك  1
 .00-03ص -اؼبرجع السابق، ص 2
 .00 اؼبرجع السابق، ص 3
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 العوامل االقتصادية والتقنية والسياسية: -6
إنتاج النفط كالغاز من الصناعات اليت تتأثر بشكل ملحوظ ابلعوامل االقتصادية كالتقنية تعد صناعة 

ار الصرؼ اؼبتموجة، كأثر كمعدالت أسعكالسياسية، كمن األمثلة على تلك العوامل أسعار السوؽ اؼبتقلبة، 
البًتكؿ القائمة أك اؼبرتقبة، كابإلضافة إذل ذلك، التغَتات يف التكاليف كالتقنيات على اعبدكل االقتصادية ؼبشاريع 

 ريبة خاصة من قبل اغبكومة لتشجيعهافقد يتم يف بعض األحياف منح شركات إنتاج النفط كالغاز مزااي كحوافز ض
اؼبمكن أف سبارس الدكلة الرقابة كإجراء سياسي على أكرب، كما أنو من  تاػباـ بكميا على إهباد كإنتاج اؼبواد

 .1صناعة إنتاج النفط كالغاز لضماف كميات إنتاج ؿبددة كتوريدات كافية من اؼبواد البًتكلية أبسعار ـبفضة
 األمهية االقتصادية للبًتولاثنيا: 

أساس توفَت مصدر رئيسي للطاقة يف العادل، كيعتمد ىذا الدكر ترتبط أنبية البًتكؿ ابلتنمية االقتصادية على 
      .2كاالحتياطي العاؼبي االىتبلؾللبًتكؿ على نصيب اؼبنطقة من حجم اإلنتاج، 

 مكانة البًتول االقتصادي: -1
ة البًتكلية غبد اآلف األكفر، األسهل كما أف تبعية اجملتمع العصرم حياؿ البًتكؿ أصبحت كثيق تعترب الطاقة

 .3معيار للتقدـ االقتصادمكأعترب استهبلكها 
أيضان يعترب األرخص  مهمة إسًتاتيجيان، كلكنو طاقةابالمتياز ليس فقط يف استخدامو ككما وبظى البًتكؿ 

و من كاستخداماتو، كىو ما هبعل البديلة ككذلك لتعدد مشتقاتو كاألقل كلفة كمن بُت ؾبموعة من اؼبصادر الطاقوية
تعماالهتا يف اجملاالت تعددة األغراض كاالستعماالت، ابإلضافة إذل تعدد منافعها كتنوع اسمدكف شك سلعة 

ربظى دبزااي تنافسية ال ذبارية فيها، أم مصدر من مصادر الطاقة ك  ،دماتاػبة، األساسية كالصناعة، الزراع
 األخرل إال يف ؾباالت ؿبدكدة كىذا ما يفسر تزايد الطلب اؼبستمر عليو.

يف اترىبها يف التجارة الدكلية، فإف أىم تطور عرفتو التجارة الدكلية للمواد األكلية يث مكانة البًتكؿ كمن ح 
 الذم فاؽ كل اؼبواد األكلية األخرل. اؼبعاصر ىو تطور ذبارة البًتكؿ

د العادل شه 1970 ألزمة البًتكلية ففي بدايةابكظبيت  1973يعد البًتكؿ السبب الرئيسي لؤلزمة العاؼبية لسنة 
يف سعر دكالر  3قرر األعضاء يف األكبك زايدة  1973مبوان اقتصاداين فبا أدل إذل ارتفاع الطلب على البًتكؿ عاـ 

النمو كخلقت ىذه األزمة البًتكلية أدت إذل كسر  1974دكالر سنة  15كزايدة تقدر بػػػػػ  1973الربميل سنة 
وؼبة سواء من حيث السعر عكما التصقت بو صفة ال ،4للبًتكؿللدكؿ اؼبستورة تضخمان كتركت خسارة اقتصادية 

                                 
 .06-00ص -، صسابق ، مرجعظبَت الريشاين، ؿباسبة البًتكؿحسُت القاضي ك  1
 .21ص  ،7008 ،2ط  ،صر، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، ميسرم دمحم العبل، نظرية البًتكؿ 2
 .27 ص، 7006-7000، رسالة ماجستَت، جامعة اعبزائر (،7003-2123مشدف كىيبة، أثر تغيَتات أسعار البًتكؿ على االقتصاد العريب خبلؿ الفًتة ) 3

4 Marc Montousse, Dominique hamblay, 100 fiche pour Comprendre les siences économique, Bréal, Paris, 2005, P  84 
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كال زبلوا ذبارة أم دكلة يف العادل من بند البًتكؿ التجارية الدكلية للبًتكؿ،  الذم يتحدد علميان أك من حيث اغبركة
 :1التالية استَتادان، كيبكن توضيح أنبيتو يف النقاط كأتصديران 
  العاؼبي كعليو يرتكز التقدـ  الطاقة الذم يدير عجلة االقتصادأنواع استهبلؾ مادة البًتكؿ يعترب أىم

 العاؼبي كمبوه؛الصناعي 
  منتجاتو كاستخداماهتا، البًتكؿ ابؼبقارنة مع اؼبصادر البديلة األخرل كتعدد  البفاض تكلفة انتاج

 ؛تكاليفها أيضان  كالبفاض
  ت البًتكلية العاؼبية، فبا هبعل من البًتكؿ مالية طائلة لدل الدكؿ اؼبنتجة كلدل الشركاربقيق فوائض

 رات على اؼبستول الدكرل؛مصدران من مصادر سبويل االستثما
  العائدات البًتكلية تشكل قوة شرائية تشغل اقتصادايت الدكؿ الصناعية، حيث تعتمد الدكؿ البًتكلية

 ية.االىتبلكالغربية يف تغطية حاجاهتا  الدكؿ على الواردات من
بة للدكؿ اؼبنتجة اؼبصدرة للبًتكؿ، فيعترب كسيلة التنمية األساسية دبا توفره عائدات التصدير من أما ابلنس

 تراكم لرؤكس أمواؿ تعمل على:
ػبلق اإلطار الوطٍت ابلسلع التجهيزية ابؼبنتجات النصف مصنعة كاؼبواد األكلية  صادسبوين االقت -

 دة؛حدات كاؼبؤسسات الوطنية اؼبوجو اؼببلئم لتسيَت الو 
متفرعة كمتعددة تستفيد منها النشاطات االقتصادية )الصناعة، الزراعة( إنشاء صناعات  -

 يو من األدكات كالوسائل الضركرية؛البًتكؿ ما ربتاج إلكشركات اػبدمات اليت تقدـ لصناعة 
الوطٍت ابلسلع  ي، لتموين االقتصاداالىتبلكلب تغطي العائدات البًتكلية جانبان أساسيان من الط -

 الواسع. االىتبلؾالضركرية ذات 
يف جوانب رئيسية متعددة ىي  لنا  ىذه تنعكس كتتجسداالقتصادية  فإف مكانة البًتكؿكما ذكران سابقان ك 
 :2كاآليت

 سلعة رئيسية للتبادؿ التجارم؛ –                          مصدر رئيس كحيوم للطاقة؛ -
 مصدر مارل كبَت كمتنوع.  –             أكلية كأساسية لنشاط صناعي متنوع؛مادة  -

 أىم الشركات البًتولية العادلية: -2
الشركات البًتكلية الكربل أبهنا شركات متعددة اعبنسيات عمبلقة، فضبلن عن أهنا ظلت تسيطر على تعرؼ 

 السوؽ البًتكلية العاؼبية ؼبدة تقرب من اػبمسُت عامان.
أطلق مصطلح الشقيقات السبع على ىذه الشركات يف  من ألعماؿ اإليطارل "انريكو مايت"كيعترب رجل ا

شركات البًتكؿ العاؼبية، كىي اليت هتيمن على صناعة البًتكؿ العاؼبية،  ، كىذا لوصفها ابعتبارىا أكرب1950سنة 
                                 

  .28-22 ص-، ص7008-7002عيسى مقليد، قطاع احملركقات اعبزائرية يف ظل التحوالت االقتصادية، رسالة ماجستَت، جامعة ابتنة،  1
 .53-57 ص-، صأضبد الدكرم، ؿباضرات يف االقتصاد البًتكرل، مرجع سابق دمحم 2
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ًتكؿ غَت أهنا كاجهت كال تزاؿ ي للبؼبالعامن االحتياطي  85كانت ىذه الشركات تتحكم يف  1973كيف سنة 
السبع  تل أكبك( كتنامي قدرات الشركات البًتكلية الوطنية يف بعض الدكؿ الناشئة، كتتمثل الشقيقاتواجو )كار ت

 يف الشركات التالية:
 ( كقد أصبحت تسمى شركة البًتكؿ االقبليزية اإليرانية مث :)اؼبملكة اؼبتحدة( شركة البًتكؿ الفارسيةBP)؛ 
 صناعة البًتكؿ اػبليجية اندؾبت مع شركة  1985ية(: يف عاـ شركة البًتكؿ اػبليج )الوالايت اؼبتحدة األمريك

الند، ككاف يف ذلك الوقت أكرب عمليات االندماج يف مزارع كمرب  كشركة  BP كجزء أصغر ضمن ""شيفركف
 ؛اتريخ العادل، كالزالت ىناؾ شبكة من احملطات يف مشاؿ شرؽ الوالايت اؼبتحدة األمريكية ربمل ىذا االسم

  شل ركايؿ دكتشRoyal Duché Shell ؛: شركة ىولندية بريطانية 
 ناستندار أكيل أكؼ كاليفوري  Socal Standard oil Of Califorina الوالايت اؼبتحدة(

 ؛Shivronاألمريكية(: كأصبحت تسمى شيفركف 
  جارزمستندار أكيل أكؼ نيوStandard oil New jersey (ESSO)   الوالايت اؼبتحدة(

، 1999سنة  Mobil مع شركة موبيل " كبعد اربادىاExxonتسمى أكسوف "ت األمريكية(، كأصبح
 ؛أصبحت تسمى "أكسوف موبيل"

  ستندار أكيل أكؼ نيويورؾStandard oil New York (SONY) ة(ي)الوالايت اؼبتحدة األمريك 
 ؛مع شركة "أكسوف" " كاليت اربدتMobilموبيل " كأصبحت تسمى

 و كشركة تكساسTexaco ؛2001اربدت مع "شيفركف" سنة  اؼبتحدة(: كاليت )الوالايت 
ابإلضافة إذل ىذه الشركات، فقد ظهرت يف ميداف صناعة البًتكؿ بعض الشركات اؼبتعددة اعبنسيات اليت 
حققت تقدمان كبَتان يف رقم أعماؽبا يف ىذه الصناعة، كأصبحت ربتل مراكز متقدمة بُت أكرب عشر شركات عاؼبية 

" كشركة كونكو فيليبس ENI، شركة "" الفرنسيةTOTALشركة تواتؿ "كمن بينها نذكر  يف صناعة البًتكؿ،
Canco Philips 1األمريكية. 

 كتتميز دبيزتُت نبا: السمات االقتصادية لشركات البًتول: -3
 :اليت تتميز هبا الشركات البًتكلية يف صناعة البًتكؿ، ترجع إذل عدة عوامل،  إف ميزة التكامل ميزة التكامل

اػباـ ال يستهلك مباشرة، كإمبا ىبضع لعمليات التحويل إذل منتجات قابلة لبلستهبلؾ بصورة  منها كوف البًتكؿ
 .مباشرة، األمر الذم يتطلب القياـ بعمليات التصفية

                                 
ًتكؿ العاؼبية كمدل ربملها ؼبسؤكلياهتا ذباه البيئة، مداخلة يف اؼبلتقى الدكرل الثالث حوؿ منظمات األعماؿ كاؼبسؤكليات زيداف، دمحم يعقويب، اآلاثر البيئية لنشاط شركات الب دمحم 1

 .5-6 ص-ص  ،7027فيفرم  26-20كاالجتماعية، جامعة بشار، أايـ 
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، األمر الذم جعل نقلو كتوزيعو االىتبلؾمن مناطق ابإلضافة إذل أف البًتكؿ أصبح يتواجد يف مناطق بعيدة 
كجود جهاز توزيع كتسويق قوم، كل ذلك أكجب على اعبهة اؼبنتجة يف كل مكاف،  االىتبلؾق على مناط

 )الشركات البًتكلية( أف سبلك صبيع ىذه الوسائل حىت توصل البًتكؿ إذل اؼبستهلك النهائي، ابلشكل اؼبرغوب.
 سيطرة عدد قليل من )أم  اليت سبيزت هبا كوهنا خضعت إذل احتكار القلة : أما اؼبيزة األخرلميزة االحتكار

ت ضلت تسيطر على النسبة الكبَتة ىو معلـو أف الشركات البًتكلية السبعة كحىت هناية الستيناالشركات( فكما 
 .1لبًتكؿل

  البًتكلية حسب حجمها إذل: : تقسم أنواع الشركاتأنواع الشركات البًتولية -4
 :كالر كابستثناء شركة شل فقد استطاعت مليار د 80عن تزيد أصوؿ ىذه الشركات  الشركات العمالقة

 من العائدات إذل أصوؽبا. 5ىذه الشركات، كابلرغم من األكضاع االقتصادية، أف ربافظ على حوارل 
 اجملموعات شركات أصوؽبا أقل من عشرة مليارات دكالر، كربتل موضعان  : كتشمل ىذهالشركات ادلتوسطة

 كربقق عائدات كبَتة. الئقان )جغرافيا كتكنولوجيا كيف األسواؽ(،
 قل أصوؿ ىذه الشركات عن عشرة مليارات دكالر كنظران للتخصص فأهنا ت: الشركات الصغرية ادلتخصصة

 .2هببوط األسعار تتأثر بشدة
  استخراج النفط يف الشركات البًتولية. ادلطلب الثالث: مراحل

 التالية:نفط يف اؼبراحل ت اليت تشتمل عليها صناعة اليبكن أف نوجز أىم العمليات كالنشاطا
 ؛االستطبلع كاالستكشاؼ مرحلة 
  التنقيب كاغبفر؛مرحلة 
  االنتاج كالضخ كالنقل.مرحلة 

زبتلف من حيث قيامها بكل  ؿ النفطو ال اغبصر ألف الشركات العاملة يف حقككل ذلك على سبيل اؼبثاؿ 
)شركة النقل عرب  Taplineلتاببلين أك بعض ىذه النشاطات إذ ىناؾ شركات متخصصة يف النقل مثبلن كشركة ا

 .3كىناؾ شركات أخرل قد تشمل أعماؽبا كل ىذه النشاطات الببلد العربية(
 مرحلة االستطالع واالستكشاف أواًل: 

اؼبسح اعبيولوجي كاعبيوفيزيقي اؼبعقد للمناطق اؼبختلفة كربليل الطبقات كتشمل ىذه اؼبرحلة عمليات 
بعدىا على عقود  هبا نشاطات البحث لتحصل الشركات نطقة اليت ستجرمالصخرية كذلك من أجل ربديد اؼب

امتياز زبوؽبا حق التنقيب عن البًتكؿ يف اؼبناطق احملددة كال يعٍت اغبصوؿ على حق االمتياز كجود النفط بشكل 
ر البئر ألنو هبرم بعد ذلك استكشاؼ جيولوجي كجيوفيزيقي أكثر تفصيبلن كعمقان لتحديد أفضل مكاف غبف مؤكد

                                 
 .210 ، ص2113-2117، جامعة اعبزائر، (، رسالة ماجستَت2181-2150أضبد بلمراط، البًتكؿ كمصادر الطاقة البديلة خبلؿ الفًتة ) 1
 .265-266  ص-، ص7000، ؾبلة النفط كالتعاكف العريب، الكويت، اجمللد السادس كالعشركف العدد الثالث كالتسعوف، 7000جاف فرانسوا جياينيسٍت، ابنوراما  2
 .25، ص 7002خالد أمُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، االردف،  3
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 .1التجرييب
يبدأ اعبيولوجي يف مستهل ىذه اؼبرحلة ابلبحث عن التجمعات البًتكلية عن طريق دراسة الصخور اؼبكشوفة 

على خرائط خاصة اؼبناطق احملتمل اعتبارىا منابع كمصائد للنفط كالغاز كما على سطح األرض حيث يسجل 
أكضاع الطبقات  نها، كيقـو بعدىا بقياس كتسجيليسجل مواقع الصخور اليت ال وبتمل احتوائها على أم م

الصخرية من حيث استوائها مع ذبميع عينات من أكضاع الطبقات  الصخرية من حيث استوائها كاكبدارىا
النسيب من  يقـو خبَت اغبفرايت بفحصها لتحديد عمرىاكاكبدارىا مع ذبمع عينات من ـبتلف الصخور حيث 

كىكذا يستطيع جيولوجي التنقيب من خبلؿ الربط الدقيق حيوانية كنباتية قديبة،  ما ربتويو من آاثرخبلؿ معرفة 
 .2أف يقرر موقع اغبفر إذل حد بعيد بُت سائر البياانت اؼبتوفرة لديو

مث أييت دكر الدراسات اعبيوفيزيقية للصخور اؼبوجودة ربت القشرة األرضية كبياف طبيعتها، كأىم الطرؽ الفنية 
 اجملاؿ ما يلي: اؼبستخدمة يف ىذا

 "Gravimétre" جريفمًت : كذلك ابستخداـ جهاز حساس يسمىطريقة قياس اجلاذبية األرضية -1
يت يزداد كزنك فوؽ منطقة من اعبرانوبدد بدقة تغَت اعباذبية من مكاف إذل آخر، فمن اؼبعركؼ أنك إذا كقفت 

كن قياس ىذا االختبلؼ الضئيل جبهاز قليبلن عنو كأنت كاقف فوؽ منطقة من حجر أخف مثل اغبجر الرملي، كيب
 .3كبذلك يعرؼ اػببَت تفاصيل الطبقات األرضيةاعباذبية 

خبلؿ طبقات  : أم قياس سرعة انتقاؿ اؼبوجات الصوتية كانعكاسهاطريقة قياس ادلغناطيسية األرضية -2
بَت شحنة كالستعمالو يضع اػب "Siesmorgraph" الصخور اؼبختلفة كذلك ابستخداـ جهاز السيزموغراؼ

يف حفرة صغَتة مث يفجرىا فتنتشر اؼبوجات الصوتية الناذبة عن االنفجار إذل أف تصطدـ بطبقة من  من الديناميت
تردىا إذل سطح األرض حيث يسجلها اعبهاز اؼبذكور، كبقياس الزمن البلـز لوصوؿ اؼبوجات إذل الصخر الصخور 

 .4صخور كاألعماؽ اليت توجد عندىامث انعكاسها إذل السطح يتعرؼ اػببَت على أنواع ال

هبا  : حيث ربفر فتحة صغَتة بوساطة مثقب مثبت يف هناية ماسورة طويلةطريقة التسجيل الكهرابئي -3
 .أجهزة كهرابئية لتسجيل مقاكمة الصخور اؼبختلفة للتيار الكهرابئي

 : كىي شبيهة بسابقتها مع اختبلؼ جهاز القياس.طريقة قياس االشعاعات -4

الطرؽ السابقة يقـو خبَت اغبفرايت بدراسة العينات األسطوانية للتعرؼ على أعمار الصخور،  كإذل جانب
كلكن ابلرغم من صبيع ىذه الدراسات اعبيولوجية كاعبيوفيزيقية فإف اػبرباء ال يستطيعوف التنبؤ بصورة قاطعة عن 

فيها، أما الطريقة الوحيدة  كجود البًتكؿما كلكنهم وبددكف فقط اؼبناطق احملتمل  أك عدمو يف منطقة كجود البًتكؿ
 حفر آابر ذبريبية.للتأكد فهي 

                                 
 .22-25ص -، صخالد أمُت عبد هللا، ؿباسبة النفط 1
 .22، ص سابقاؼبرجع ال  2
 .28، ص7022 ، السنة اغبادية كاالربعوف،جويلية081دينا علي اضبد، طرؽ ك اسليب الكشف عن البًتكؿ، ؾبلة اخبار النفط ك الصناعة، العدد 3
 .21اؼبرجع السابق، ص  4
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 : مرحلة التنقيب واحلفراثنيا: 
تبدأ اػبطوة التالية ابغبصوؿ على مكاف كجود النفط فيو،  بعد أف يفرغ اعبيولوجي كاعبيوفيزيقي من ربديد

 ت الفرعية التالية:اغبفر اؼبراكز كاػبطوا مليةترخيص ابلقياـ بعملية اغبفر، كتشمل ع

اؼبكاف كتسوية األرض كشق الطرؽ البلزمة لنقل أجهزة : كتشمل كل النشاطات اػباصة بتنظيف اإلعداد -2
األخرل البلزمة، كعملية  كاؼبنشآت Rigإقامة اغبفارة أك الربيبة كمعدات اغبفر إذل اؼبوقع اؼبعُت دبا يف ذلك 

 .1قاهتا يف أغلب األحياف عن نفقات اغبفر نفسهالفة قد ال تقل نفكاإلعداد ىذه ىامة كأساسية كم

: كقد تقـو بعملية اغبفر أما الشركة اؼبنتجة صاحبة االمتياز نفسها عن طريق عماؽبا كمستخدميها احلفر -7
، كيبدأ اغبفر مع بداية أك قد تعهد هبا إذل شركات أخرل متخصصة ابغبفر كذلك دبوجب عقد بُت الشركتُت

ت األرض حىت حالة الوصوؿ إذل قرار بوجود الزيت أك عدمو كما يشمل تغليف البئر آلة اغبفر لطبقا اخًتاؽ
Casing حوافيو كتدعيم  Cementingالقانونية كربديد  كبعد انتهاء التفاصيل .2كصبيع األعماؿ اؼبتصلة بذلك

 :منهم الطرؽ اؼبختلفة للحفر كفيما يلي شرح موجز لكلموقع البئر التجرييب ىبتار اؼبهندسوف إحدل 

اليت ر على األعماؽ القصَتة، كاآلابر ا اغبارل مقتصكىي الطريقة األقدـ، كاستعماؽب احلفر ابلدق : طريقة .أ 
فهي ال تتطلب تبطُت اغبفرة دبواسَت الصلب  من الطبقات الصلبة، كىي أرخص من طريقة الدكراف ال زبًتؽ كثَتا

 قبمث، كيف طريقة الدؽ ىذه يتم رفع كاسقاط فأس أك التالية ةكامبلن كما ىي اغباؿ يف الطريقالغالية الثمن تبطينان  
ماسورة معدنية جوفاء تزف عدة أطناف كمشدكدة من طرفها اآلخر حببل معدين  مدكر من الصلب مركب يف أسفل

مرة كتسقطها أخرل ؿبدثة بذلك حفرة ابألرض كتعمل ىذه اآللة  متُت ملفوؼ على عجبلت تدكر لًتفع اؼباسورة
كوقود كتتجمد األتربة احملفورة كالصخور اؼبقطوعة يف داخل اؼباسورة اؼبعدنية   وة الضغط أك الغاز الطبيعيعادة بق

 تغليف البئر كذلك ؼبنع تدفق اؼبياهىذه كغالبان ما تتطلب عملية اغبفر  .3ما امتؤلتلاليت هبب تفريغها من األتربة ك
 ابإلظبنتكقد يلـز أيضان تغليف ىذه اؼباسورة  ية داخل البئرماسورة معدن إبنزاؿكتتم ىذه العمليات  ،إذل اغبفرة

Cementing ؼبنع تسرب اؼباء إذل البئر من األسفل حىت يتسرب كيستقر ابؼباسورة كحاشية البئر، كبعد أف  كذلك
 .يثبت االظبنت ىناؾ يزاؿ ما تبقى منو يف قاع البئر عن طريق اغبفر

من ر حاليان ابلطريقة الدكرانية اليت اخًتعت يف العقد األخَت ربفر معظم اآلاب ابلدوران:طريقة احلفر  .ب 
القرف التاسع  عشر، كتفضل ىذه الطريقة على طريقة الدؽ يف حالة الصخور الصلبة كيف حالة اآلابر العميقة، كيف 

على من اغبفر اؼبكوف من على مواسَت مثبت بعضها إذل بعض كيتصل اعبزء األ ىذه الطريقة يدذل يف اغبفرة عمود
الصلب مث تنتهي إذل كصلة الدكراف  منمن فتحة كسط صينية الدكراف اؼبصنوعة  دباسورة ثقيلة مربعة تنفذالعمود 

يشغل احملرؾ تلف صينية الدكراف مستمدة حركتها من سلسلة الربج، كعندما اؼبعلقة من البكرة الرئيسية يف أعلى 

                                 
 .28مرجع سابق، ص  ،ة النفطؿباسب خالد امُت عبد هللا، 1
 .21-28ص -اؼبرجع السابق، ص 2
 .201 ، ص7005 ،2ط دراسات الوحدة العربية، بَتكت، لبناف، حسُت عبد هللا،مستقبل النفط العريب، 3
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اؼباسورة اؼبربعة كعمود اغبفر ككذلك اؼبثقب اؼبستقر يف قاع اغبفرة سبتد بينها كبُت احملرؾ، كبدكراف الصينية تدكر 
 .1النجار يف قطعة من اػبشب ازها يف الصخور سبامان كما ينفذ ـبر فتعمل أسناف اؼبثقب اغبادة على شق طريق

 إذل أسفل: ربفر البئر جبهاز اغبفر اؼبطرقي، كيف أغلب اغبفر الدكراين، رأسيان احلفر التوجيهيطريقة  .ج 
أرضية الربج، كلكن يف اغبفر التوجيهي، ربفر اغبفرة مائلة بزاكية، كقد تستخدـ أطقم اغبفر أجهزة خاصة تدعى 

اللقمة على اؼبثقاب التوريبيٍت كاؼبثقاب الكهرابئي، كتقع احملركات اليت تدير ىذه اؼبثاقيب رجاؿ اغبفر من توجيو 
، كمقبض السوط إسفُت رؼ دبقابض السوط للحفر بزاكيةمسار مائل، كقد يستخدـ رجاؿ اغبفر أيضان أدكات تع

، كبذا كرأسو اؼبدبب إذل أعلى فوالذم طويل ؿبدد على ىيئة قرف اغبذاء، حيث يوضع اإلسفُت داخل اغبفرة
 .2ينحرؼ مسار اغبفر أثناء مركر اللقمة أبخدكد مقبض السوط

أيضان  يف موقع كاحد، كتستخدـ ىذه الطريقة ر اغبفر التوجيهي غبفر أكثر من بئكيلجأ الكثَت من األطقم إذل
 إذا دل يكن ابؼبقدكر حفر بئر فوؽ تراكم نفطي مباشرة.

رة البحرية اأكثر كلفة كخطورة بكثَت من اغبفر على اليابسة فاغبف يعد ىذا النوع احلفر يف ادلناطق البحرية:  د.  
إذل اؼبوقع ابلطائرات العمودية أك  دات كالطاقمأمثاؿ اغبفارة الربية، كهبب جلب صبيع اؼبع 20اؼبتوسطة تكلف 

السفن، كيف مياه كتلك اليت يف احمليط اؼبتجمد الشمارل أك حبر الشماؿ، فقد تتضرر اغبفارات بفعل العواطف أك  
مر الذم يزيد تكلفتها  أعداد االحتياطيات الربية، يقلل من أنبية اآلابر البحرية األينكتل اعبليد العائمة، كلكن تد

     .3كـباطرىا
  لة اإلنتاج والنقل:اثلثاً: مرح

كملُت لبعضهما البعض، كيتمثل األكؿ يف عملية استخراج البًتكؿ مهمُت كم تنقسم ىاتو اؼبرحلة إذل جزئيُت
  أك انتاجو كيتمم ابلثاين بعملية نقلو إذل اؼبصايف كزبزينو.

 كاؼبعلومة كاؼبستخرجة من ابطن األرض اؼبعينة ىي كميات الثركةك اإلنتاج أو االستخراج البًتوي:  -2
 بطريقيتُت ـبتلفتُت نبا :البًتكؿ  ، كيستخرج4كخبلؿ فًتة زمنية ؿبددة قد تكوف يـو أك شهر أك أكثر...

أتيت الطاقة الطبيعية اليت تستخدـ يف استخراج البًتكؿ يف صورة رئيسية من الغاز  االستخراج االبتدائي: - أ
يف الزيت أك منفصبلن فوقو على ىيئة غطاء غازم أما ذائبان  ، كقد يكوف الغاز5كامنكاؼباء اؼبوجودين يف صخور اؼب

 .ربت البًتكؿ لكونو أثقل من الزيتاؼباء فيتجمع 

 كتسمى الطاقة الطبيعية اؼبستخدمة يف إستخراجو حسب مصدرىا كىي :
 دفع الغاز اؼبذاب؛ 

                                 
 .72-75ص -ص سابق، ، مرجعؿباضرات يف االقتصاد البًتكرل دمحم اضبد الدكرم، 1
 .30، ص 7022 ،2ط عماف، االردف، كالغاز،ؿباسبة النفط  عبد اغبالق مطلك الراكم، 2
 .30اؼبرجع السابق، ص  3
  .08، ص 7020-7023 ،3جامعة اعبزائر ، أطركحة دكتوراه،-حالة اعبزائر-ظاـ احملاسيب اؼبارلتكييف نظاـ احملاسبة البًتكلية كفق الن ساؼبي دمحم الدينورم، 4
 .30 ع سابق، صالنفط كالغاز، مرجالراكم، ؿباسبة  لكعبد اػبالق مط 5
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 دفع الغطاء الغازم؛ 

 .دفع اؼباء 

عددان من الطرؽ اؼبصممة من أجل زايدة كمية البًتكؿ اليت  يف ىذه الطريقة : تتمثلاالستخراج ادلعزز - ب
 اإلنتاج اليت تستعمل يف أثنائها، كتتمثل يف:تتدفق كبو البئر اؼبنتجة، كتصنف ىذه الطرؽ عمومان، حسب مرحلة 

 اإلستخراج الثانوم )عبارة عن آابر إضافية ربفر من البئر اؼبنتجة(؛ 

 أييت إبستخداـ اغبرارة من حرؽ بعض البًتكؿ يف اؼبكمن لتحفيز البًتكؿ كزايدة اإلستخراج الثبلثي )ك
 تدفقو(.

 ،1من مناطق البئر اؼبنتج إذل مصايف البًتكؿ اػباـ كذلك من خبلؿ ربريك البًتكؿالنقل والتخزين:  -7
صهرهبية، كعرابت األانبيب كالناقبلت، كالسفن اؼبسطحة، كالشاحنات ال كينقل البًتكؿ بصورة رئيسية عرب خطوط

 السكك اغبديدية الصهرهبية.

، كيف مقدكر بعض خطوط قليف جزء من رحلتو على األ كينقل معظم البًتكؿ عرب خطوط األانبيب 
كىي على  إال أهنا رخيصة نسبيان يف التشغيل كالصيانة،، مليوف برميل من البًتكؿ يوميان  من األانبيب نقل أكثر

الناقبلت تستطيع ك بواخر اؼبسطحة، البًتكؿ على الناقبلت كال لكؿ، كما وبصالعمـو أفضل كسيلة لنقل البًت 
 .2ما يزيد على اؼبليوف برميل من البًتكؿ العمبلقة احتواء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                 
 .22 ، ص7002 ،2ط الدار العلمية الدكلية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف،  حسُت القاضي كآخركف، ؿباسبة البًتكؿ، 1
 .35-36 ص-عبد اػبالق مطلك الراكم، ؿباسبة النفط كالغاز، مرجع سابق، ص 2
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 .البًتولية ادلبحث الثاين: خصائص احملاسبة

ذبارية، ...كغَتىا( لعدة مالية، حكومية، زراعية، ن ابقي انواع احملاسبات االخرل )زبتلف ؿباسبة البًتكلية ع
ة لدل الشركات البًتكلية كمعايَت احملاسبة الدكلية اليت ربكمها، ك سنتطرؽ اسباب انبها اؼببادئ ك السياسات اؼبتبع

 يف ىذا اؼببحث لتوضيح كل ذلك.

 .احملاسبيةوالسياسات ادلطلب األول: الفروض وادلبادئ 
ناء اؽبيكل العلمي ألم حقل من اغبقوؿ كوهنا أتيت  سبثل مرحلة متقدمة يف ب ربديد الفركض كاؼببادئ

كيف ؾباؿ احملاسبة دل يتم اتفاؽ كافة األطراؼ اؼبعنية . 1كمرحلة الحقة ؼبرحلة ربديد األىداؼ كاؼبفاىيم العلمية
ض هبذه اؼبهنة على ربديد الفركض كاؼببادئ اليت يعتمد عليها علم احملاسبة بشكل قاطع، إال أنو يبكن ربديد الفرك 

 كاؼببادئ كالسياسات العلمية يف ؿباسبة النفط دبا يلي:
 .الفروض احملاسبيةأواًل: 

تتمثل الفركض احملاسبية يف ؾبموعة من اؼبسلمات اؼبقبولة قبوالن عامان، كىي تضع األساس للعملية احملاسبية، 
عماؿ جبوانبها اؼبختلفة كتتميز ابمتثاؽبا ألغراض احملاسبة بصفتها مستخلصة من البيئة احمليطة دبنشآت األ

االقتصادية، االجتماعية، السياسية كالقانونية، كىي سبثل أساس اشتقاؽ اؼببادئ احملاسبية كوهنا بديهيات كمسلمات 
 .2على أم إنساف أف يقيم دليل على عدـ كجودىا برىاف إلثبات صحتها، كما أنو يتعذر ال ربتاج إذل

ة إذل كحدة قياس تربط بُت ـبتلف العمليات اغبسابية كاألنشطة ربتاج احملاسب :فرض ثبات قيمة العملة  -1
كتسمح إبجراء العمليات اغبسابية كاؼبقارانت كيعتمد يف احملاسبة كحدة النقد الوطٍت أساس لقياس  الشركةيف 

  .3اليت يهتم هبا احملاسب، أما األحداث غَت القابلة للقياس النقدم فتستبعد القيمة ؼبختلف األحداث
ض ثبات ىذه الوحدة، كمازالت ىذه الفرضية تستعمل يف ؿباسبة البًتكؿ ابلرغم من االنتقادات اؼبوجو كيفًت 

ؽبا إال أف ىذه الفرضية طورت نفسها من خبلؿ إعادة تقييم اؼبخزكانت ابألسعار اعبارية لتتماشى مع التضخم 
 اؼبتسارع. االىتبلؾكاتباع طرؽ 

 فاؼبشركعؾ، ة اقتصادية منفصلة عن شخصية اؼببلاسبة ابؼبشركع كوحد: هتتم احملفرض الشخصية ادلعنوية   -2
اذف شخصية مستقلة عن صاحبو، كىكذا حىت اذا كاف الشخص الواحد يبلك أكثر من مشركع، فإننا من الناحية 

ة عن احملاسبية نتجاىل عبلقة اإلدارة كاؼبلكية بُت تلك اؼبشركعات، كننظر إذل كل منها ابعتبارىا كحدة مستقل

                                 
 .30ص  مرجع سابق، عبد اػبالق مطلق الراكم، ؿباسبة النفط كالغاز، 1
 .08 ، ص7008 ،7طدار كائل للنشر، األردف،للمارسة اؼبهنية احملاسبية،  دمحم مطر، موسى السويطي، التأصيل 2
 .711 رضواف حلوة حناف، تطور الفكر احملاسيب، مدخل نظرية احملاسبة، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ص 3
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اؼبالك من انحية كعن بقية اؼبشركعات األخرل من انحية اثنية، كىذا الفرض متبع يف شركات انتاج النفط إذ أف 
  .1للشركة شخصيتها اؼبستقلة عن مالكيها

 يعٍت فرض االستمرارية إحدل الصيغتُت التاليتُت:ادلشروع:  يةفرض استمرار    -3
تقبل اؼبنظور أك أف اؼبشركع سيستمر يف فبارسة نشاطو العادم ؼبدة غَت إما أنو ال يتوقع تصفية اؼبشركع يف اؼبس

تبدأ التالية  ، كما هبيء الًتكيز على كوف القوائم اؼبالية اؼبختلفة حلقات مًتابطة من عمر اؼبشركع2ؿبدكدة من الزمن
هر أثر ذلك بوضوح ؽبا عمر ؿبدكد فيجب أف يظ الشركةمن حيث انتهت سابقتها، أما يف حالة توفر ما يدؿ أف 

العادية فإهنا تركز على ىذا  عند إعداد القوائم اؼبالية كمثاؿ ذلك شركات احملاصة، أما يف شركات إنتاج البًتكؿ
حتفاظ هبا حىت يتم اآلابر من األفراد ال ينوكف اإل الفرض كتلتزمو، لكن يبلحظ من جهة أخرل أف بعض مشغلي

 .يعتربكف كثَتان ىذا الفرض احملاسيب اؼبوجود هبا، كلذلك ال الزيتإنتاج كل 
  .ادلبادئ احملاسبيةاثنياً: 

اؼببدأ كمفهـو يعٍت حقيقة أساسية تكوف أساسان غبقائق أخرل تشتق منها، كىذا يف جوىره يشَت إذل أف 
رسات كمن مث قبوؽبا يف اؼبهنة احملاسبية غبُت استقرارىا يف اؼبما ىناؾ ؾبموعة من القواعد هبرل االتفاؽ عليها

العملية، كتستند اؼببادئ احملاسبية عند صياغتها على الفركض احملاسبية ابعتبارىا الدليل الذم يسًتشد بو يف 
 .3صياغة اؼببادئ احملاسبية

: إف التكلفة أك النفقة ىي ذلك اؼببلغ اؼبدفوع أك مبدأ التكلفة التارخيية )التقييم على أساس التكلفة( -1
اقتصادية كىذا اؼببدأ ىو القاعدة اليت يسَت عليها احملاسبوف يف إجراء القيود لتقييم اؼبتعهد بدفعو مقابل منفعة 

أك النفاد مع استبعاد كل  االىتبلؾاألصوؿ على أساس تكلفتها الفعلية اؼباضية )التارىبية(، أك تلك التكلفة انقصة 
ت )كاالحتياطي النفطي مثبلن(، كقد زايدة يف القيمة نتيجة للتغَتات يف مستول األسعار أك الزايدة يف الكميا

تعرض ىذا اؼببدأ لكثَت من االنتقادات إذ ابلنظر الرتفاع األسعار اؼبستمر أصبحت قيم األصوؿ الثابتة اؼبوجودة 
أك النفاذ  االىتبلؾابلدفاتر كالقوائم اؼبالية لشركات انتاج النفط ال تتماشى اطبلقان مع األشباف االستبدالية، كما أف 

 االىتبلؾأك احملسوب على أساس التكاليف الفعلية أصبح أقل بكثَت لدل شركة ما عن مثيلتها اليت ربتسب  اؼببٍت
ىذا اؼببدأ مقبوؿ يف ىذه الصناعة  شبيهة لكنها حصلت عليها حديثان، كما يعترب أك النفاذ ابلنسبة ؼبمتلكات

ما يعترب امتدادان ؼببدأ ربقق االيراد كيتمشى مع ابإلضافة إذل كونو مكمبلن ؼببدأ مقابلة االيرادات ابؼبصركفات ك
سياسة اغبيطة كاغبذر اليت تلعب دكران كبَتان يف السياسة احملاسبية النفطية نظران لتميز ىذه الصناعة بعنصر عدـ 

 .4التأكد

                                 
 . 30 مرجع سابق، ص ،ؿباسبة النفط خالد امُت عبد هللا، 1
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 للنموذج احملاسيب اؼبعاصر يتم ربديد الدخل على أساس مقابلة: طبقان مبدأ مقابلة االيرادات ابلنفقات -2
 الشركةاإليرادات ابؼبصركفات إذ أف اىتماـ مستخدمي القوائم اؼبالية ال يقتصر على مقدار الدخل الذم حققتو 

 نبا:كيوجد ىنا أساساف  .1نة كالظركؼ اليت أدت إذل ربقيقهاخبلؿ فًتة معي
ربققو، كما : كىنا يعترب ايراد الفًتة ما مت قبضو أك استبلمو نقدان بغض النظر عن كقت  األساس النقدي .أ 

 تعترب تكاليف الفًتة اؼبالية اؼبعنية ما مت دفعو خبلؽبا بغض النظر عن كقت نشأهتا.
: كىنا يعترب ايراد الفًتة ما ربقق فعبلن من خبلؽبا بصرؼ النظر عن كقت قبضو  أساس االستحقاق .ب 

 دان.كقت دفعو نق لية ما نشأ خبلؽبا بصرؼ النظر عننقدان، كما تعترب تكاليف الفًتة اؼبا
: يعرؼ االيراد على أنو كل ما وبصل عليو اؼبشركع يف صورة أمواؿ أك موارد أك أصوؿ  مبدأ حتقق اإليراد -3

 .2من غَت صاحب اؼبشركع كبدكف أف يقابلو زايدة يف االلتزامات أك نقص يف األصوؿ
كيتحقق االيراد يف  كعادة ما يوصف االيراد أبنو اغبصيلة االصبالية الناذبة من بيع بضاعة أك خدمة معينة،

كؿ دبجرد ىذا إذل أصل متدا اؼبتناقصشركات انتاج النفط دبجرد االنتاج بسبب كجود سعر معلن كربوؿ األصل 
 استخراجو من ابطن األرض.

 السياسات احملاسبية اثلثاً: 
س فبلظهرت اغباجة إذل مبدأ اغبيطة كاغبذر يف احملاسبة على إثر حاالت اإل:  سياسة احليطة واحلذر -1

كىي اليت تنادم  .3اليت عاصرت األزمة االقتصادية العاؼبية يف ثبلثينيات القرف اؼباضي اؼبتكررة لكثَت من الشركات
 بتجاىل األرابح اليت دل ربقق بعد، كأخذ كل اػبسائر اؼبتوقعة ابغبسباف.

ن االنتقادات اليت القياس الدكرم ألرابح الشركات كىناؾ الكثَت مع ىذه السياسة ابستمرار يف ؾباؿ كتتب
تواجو إذل اتباع ىذه السياسة، كلكنها مازالت القاعدة العامة اؼبتبعة عند إعداد اغبساابت اػبتامية، كىي ذات أثر  

 كبَت يف ؿباسبة البًتكؿ حيث يستند إليها ابعتبار الكثَت من مصاريف البحث كالتنقيب اإليرادية.
أخذ قيمة البند أك العنصر ابلنسبة لبقية القيم اؼبكونة لنفس كىي اليت تدعو إذل  سياسة األمهية النسبية: -2

اجملموعة بعُت االعتبار عند معاعبتو ابلدفاتر كالسجبلت كابلطرؽ الفنية اؼببلئمة، كمن ىنا قد يهمل اؼبخزكف 
سول أف  النفطي اؼبوجود ابؼبستودعات آخر اؼبدة سواء يف قائمة نتيجة األعماؿ أك قائمة اؼبركز اؼبارل ال لشيء 

كميتو كابلتارل قيمتو ضئيلة ابلنسبة لبقية اؼبوجودات كعناصر االيرادات، كما قد تدمج بعض اؼبصركفات يف 
 حساب كاحد حيث أهنا إذا فصلت تبدك داللتها غَت ذات قيمة أك معٌت.
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عاعبة كىي اليت تدعو إذل اتباع نفس اؼببدأ أك الطريقة احملاسبية من سنة ألخرل يف م : سياسة الثبات -3
العمليات اؼبالية سواء عند قياس األرابح الدكرية أك عند تبويب البنود اؼبختلفة اؼبكونة للحساابت اػبتامية كاؼبيزانية 

 حىت يبكن اجراء اؼبقارانت السليمة بُت القوائم اؼبالية عرب السنوات كمن مشركع إذل آخر.
 أف تكوف القوائم اؼبالية كاضحة كمعرب عن كىي تعٍت : ل أو العالنية التامة أو الشفافيةسياسة الشمو  -4

ؿ التاـ، كىي تقضي أيضان إبظهار أية معلومات جانبية ذات اإلبقاء على الشمو  نكزه اؼبارل كعنشاط اؼبشركع كمر 
 أنبية نسبية يف مبلحق للقوائم اؼبالية اػبتامية.

 االختالف بني زلاسبة النفط واحملاسبات األخرى.ادلطلب الثاين: 
 األخرى اتالنفط عن أنواع احملاسبزلاسبة أسباب اختالف  :أوالً 

لؤلمور  اخل(، نظرا...، سبة األخرل )مالية، حكومية، بنكية كسياحيةزبتلف ؿباسبة النفط عن أنواع احملا
 اعبوىرية التالية:

 تنبؤ : فبينما قبد بقية الصناعات كأنواع النشاط االقتصادم اؼبختلفة تستطيع الوجود عامل عدم التأكد
بكثَت من الدقة بنتائج عملياهتا اؼبختلفة، قبد شركات صناعة النفط ال يبكنها مثل ىذا التنبؤ ابلرغم من تقدـ 

من اؼبناطق النائية اليت تؤجرىا الشركات  95العلـو اعبيولوجية كاعبيوفيزيقية، فقد دلت االحصاءات على أف 
نتجة أك منتجة كلكن بشكل غَت ذبارم، كمن ىنا نرل ميل النفطية يف الوالايت اؼبتحدة تظهر على أهنا غَت م

الغالبية العظمى من الشركات العاملة يف ىذا اؼبيداف إذل اعتبار مصاريف اغبفر كاالستكشاؼ كاالعداد ايرادية 
 على عكس ما قد يتبع يف معاعبة اؼبصاريف يف أنواع النشاطات األخرل حيث يتم رظبلتها أك توزيعها إذل ايرادية ك

للتفريق  الشركةحجم اؼبصركؼ، كطبيعتو، كدكريتو، كالسياسة اؼبالية اؼبتبعة يف  الية تبعان ؼبقاييس متنوعة أنبها:رأظب
 بُت اؼبصركفات االيرادية كالرأظبالية.

 اؼبالية للشركات يف  : كما تتطلبو قوانينها كتعليماهتا كما لذلك من أثر على اغبساابت اعتبارات الضرائب
كمن ىنا قبد شركات النفط ربتفظ يف أغلب األحياف بنسختُت من السجبلت، كاحدة للشركة نفسها ؿ ىذا اجملا

كأخرل ألغراض الضريبة، حيث تعاجل اؼبصركفات األكلية، )االستكشاؼ كاغبفر(، كرأظبالية لؤلغراض اؼبالية، 
معينة من  نسبةالية، كعلى أساس منسوابن إذل التكلفة لؤلغراض اؼب ألغراض الضريبة، كما وبسب النفاد كإيرادية

إصبارل أك صايف الربح ألغراض الضريبة، ، كغالبان ما قبد معظم الشركات تتبع النظاـ اؼبناسب لغاايت الضريبة فقط 
دكف األخذ دبا ىو متعارؼ عليو ؿباسبيان كذلك العتبارات السهولة كاؼببلءمة كاالحتفاظ بنوع كاحد من 

 .1السجبلت
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 فبا وبدك ىذه الشركات إذل اتباع فلسفة السهولة كالعملية فحيثما  وتعقيد عملياهتا كرب حجم الشركات :
كجد تضارب بُت العملية كالصحة النظرية يوجد ميل كبَت إذل اتباع النظاـ الذم يعطي اإلجابة السريعة كيقلل من 

 التعقيدات كالتحاليل.
 شى مع قوانُت الدكلة أك الوالية اليت اتميال كىذا :ضرورة تعديل إنتاج شركات النفط بني احلني واآلخر

تعمل هبا، مع عدـ سبكن ىذه الشركات يف أغلب األحياف من ربديد سعر بيع الوحدة بل ىبضع ذلك للسعر 
 .1مثبلن  OPECاؼبعلن من قبل منظمات متخصصة كاألكبك 

 الوحدة احملاسبية يف زلاسبة النفط. :اثنياً 
د االمتياز كحدة ؿباسبية ربمل دبا ىبصها من اؼبصركفات كينسب اليها جرت العادة على اعتبار منطقة عق

ما تنتجو من إيرادات، كىكذا قبد معظم شركات النفط سبسك ضمن حساابهتا يف دفًت األستاذ العاـ حساابن 
مر قد للعقود غَت اؼبطورة أك غَت اؼبعدة، كآخر للعقود اؼبنتجات كعند تعدد العقود اليت سبلكها الشركة فإف األ

يقضي امساؾ دفًت أستاذ مساعد للعقود غَت اؼبعدة، كآخر للعقود اؼبنتجة جبانب اغبسابُت االصباليُت اللذين 
 األستاذ العاـ.دفًت يظهراف يف 

كيعترب كل عقد كأصل من أصوؿ الشركة حبيث وبمل بكل النفقات اليت تعترب من تكلفة ذات األصل مثل 
اغبصوؿ عليها أك على عمليات االستكشاؼ دبنطقة العقد كاليت سبت رظبلتها أم اؼبصركفات اليت انفقت يف سبيل 

 عوعبت كجزء من تكلفة العقد، كيشمل حػػػػ / العقود غَت اؼبعدة ىذا تكلفة اؼبناطق اليت دل تصبح منتجة بعد.
تجة، كما وبمل أما حػػػ / العقود اؼبنتجة فتنقل إليو تكلفة كل العقود اليت كانت ربت األعداد كأصبحت من

كما سبق   –ابؼبصركفات الرأظبالية األخرل اليت تنفق على ىذه العقود إلعدادىا لئلنتاج، كسبسك أغلب الشركات 
يل اغبساب ألف ىذا الدفًت الختصار الوقت كتسهيل عملية ربو  اؼبعدةدفًت أستاذ مساعد للعقود غَت  –كبينا 

 كرقة منفصلة عن األكراؽ األخرل، كىكذا عندما أكراؽ سائبة حبيث يظهر حساب كل عقد يف يكوف ذك
يكتشف النفط تتم عملية النقل ؿباسبيان كفعليان ألكراؽ العقد اؼبعٍت من العقود غَت اؼبعدة إذل العقود اؼبنتجة، كاألمر 

ربل األشرطة اؼبمغنطة كاألسطواانت  اآلف إذ معموؿ بوأسهل من ىذا بكثَت حاؿ استخداـ اغباسوب كما ىو 
 .(اؼبعرضة للضياع) الدفاتر كالسجبلت كاألكراؽ السائبة بدؿ

أما اغبساب الثالث يف ىذ الصدد فهو اغبساب اؼبعلق أك اؼبؤقت إذ أف من أىم خصائص ؿباسبة النفط 
أف الشركات تنفق مصاريف ـبتلفة يصعب ربميلها إذل اغبساابت اليت زبصها كقت انفاقها كال يبكن زبصيصها أك 

ب معُت على أساس سليم إال بعد مدة كلذلك تظهر ىذه اؼبصركفات )التكاليف( يف حساابت نسبتها إذل حسا
ػػػ / عقود مؤقتة )معلقة( حىت يبكن زبصيصها كربميلها إذل اغبساابت اػباصة هبا، كمن أمثلة ىذه اغبساابت ح

 .2منطقة عقد امتياز معينة، اخل امتياز معلق، أك حػػػ/
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 اسبة الدولية اخلاصة بشركات البًتول.: معايري احملالثالثادلطلب 
تعد اؼبعايَت احملاسبية األمريكية اػباصة بشركات إنتاج البًتكؿ كالغاز معايَت مقبولة عمومان كمستخدمة على 

 FASBلس معايَت احملاسبية الدكلية ؾبمستول العادل بشكل كاسع، كمع ذلك فقد بذلت عدة ؿباكالت من 
بدأت عبنة معايَت احملاسبية  1998بشركات إنتاج البًتكؿ كالغاز، ففي نيساف  إلصدار معايَت ؿباسبية خاصة

( بوضع خطة إلصدار مشركع ؿباسبة دكرل خاص ابلصناعات 2001 عاـ )قبل إعادة ىيكلتها IASCالدكلية 
 Steeringعبنة توجيو  1998االستخراجية دبا فيها صناعة إنتاج البًتكؿ كالغاز، كتبعان لذلك فقد عينت يف 

Committe  ككزعتها على 1998لدراسة مشركع اؼبعيار، كقد أصدرت ىذه اللجنة كثيقة مناقشة يف هناية عاـ ،
أصدرت عبنة معايَت  2000كافة أعضاء عبنة معايَت احملاسبة الدكلية كالشركات كاؽبيئات اؼبختصة، كيف عاـ 

ة يف الصناعات االستخراجية(، كقد فضلت عبنة كرقة مناقشة )دراسة مفصلة حوؿ احملاسب IASCاحملاسبة الدكلية 
منها مع الطرؽ احملاسبية  SEالتوجيو تبٌت طريقة ؿباسبية أكثر توافقان مع مبادئ طريقة ؿباسبة اجملهودات الناجحة 

األخرل، كقد تضمنت الدراسة استبياانن حوؿ اؼبمارسات احملاسبية السائدة ؼبساعدة اللجنة يف ربديد القضااي 
 IASBأصدر ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية  2004ة يف ؿباسبة الصناعات االستخراجية، كيف عاـ األساسي

اؼبعيار رقم  IASBأصدر اجمللس  2004استكشاؼ كتقييم اؼبوارد الطبيعية، كيف هناية عاـ  ED6مسودة اؼبعيار 
IFRS6   طفيف على اؼبعيار  مت إجراء تعديل 2005"استكشاؼ اؼبوارد الطبيعية كتقييمها"، كيف عاـIFRS6 

  IASBفيما يتعلق ابالفصاحات اؼبقارنة، كيبثل ىذا اؼبعيار اؼبرحلة األكذل من مشركع ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية 
 . 1لتحقيق تقارب دكرل يف اؼبمارسات احملاسبية اؼبختلفة يف ؾباؿ الصناعات االستخراجية

التقارير اؼبالية الستكشاؼ اؼبوارد اؼبعدنية كتقييمها، كفيما إذل ربديد  IFRS6كيهدؼ اؼبعيار الدكرل رقم 
 يلي شرح ألىم مضامينو:

 أواًل: أصول االستكشاف والتقييم )عند االعًتاف األوي ابألصل(
 ت قاس أصوؿ االستكشاؼ كالتقييم ابلتكلفة التارىبية.

 :عناصر تكاليف أصول االستكشاف والتقييم 
تحديد ما ىي النفقات اليت يعًتؼ هبا كأصوؿ استكشاؼ كتقييم كنقـو ة اػباصة بتضع الشركة السياس

بتطبيق ىذه السياسة بثبات، كعند قياـ الشركة بوضع ىذه السياسة عليها أف أتخذ يف حسباهنا الدرجة اليت يبكن 
تدخل  يف أف تساىم هبا ىذه النفقات يف اكتشاؼ موارد طبيعية ؿبددة، كمن األمثلة على النفقات اليت يبكن أف 

 القياس األكرل ألصوؿ االستكشاؼ كالتقييم:

 اغبصوؿ على حقوؽ االستكشاؼ؛ 
 ة كاعبيوكيميائية كاعبيوفيزايئية؛الدراسة الطبوغرافية كاعبيولوجي 

                                 
 .53-57 ص -، صمرجع سابق ؿباسبة البًتكؿ،َت الريشاين، كظبحسُت القاضي   1



 اإلطار النظري للمحاسبة البًتولية                                                                الفصل األول:
 

 
72 

 .اغبفر االستكشايف 
 ؛تكاليف اػبنادؽ  
 أخذ العينات؛ 
 رد التعدينية.األنشطة اؼبرتبطة بتقييم اعبدكل الفنية كالقدرة التجارية الستخراج اؼبوا 

حيث يقدـ اإلطار العاـ  كال يعًتؼ ابلنفقات اؼبرتبطة بتطوير اؼبوارد التعدينية كأصوؿ استكشاؼ كتقييم،
ًتاؼ ابألصوؿ الناشئة عن "األصوؿ غَت اؼبلموسة" أسس االع IAS38كمعيار احملاسبة الدكرل رقم  للمعايَت
، على الشركة أف 1"اؼبخصصات كاألصوؿ كااللتزامات احملتملة" IAS37، كطبقان ؼبعيار احملاسبة الدكرل رقم التطوير

تعًتؼ أبية التزامات متعلقة ابإلزالة كالتجديد كاليت تكبدهتا خبلؿ فًتة ؿبددة كنتيجة لقيامها ابستكشاؼ كتقييم 
 اؼبوارد التعدينية.

 اثنياً: قياس أصول االستكشاف والتقييم )القياس بعد االعًتاف األوي ابألصل(
د االعًتاؼ األكرل ابألصل تقـو الشركة بتطبيق إما مبوذج التكلفة أك مبوذج إعادة التقييم ألصوؿ بع

االستكشاؼ كالتقييم، كإذا كاف مبوذج إعادة التقييم ىو اؼبطبق فيجب أف تبوب أصوؿ االستكشاؼ كالتقييم  
 ت يف تطبيق ىذا التبويب.كأصوؿ ملموسة أك غَت ملموسة طبقان لطبيعة األصوؿ اؼبقتناة كما هبب الثبا

 :التغريات يف السياسات احملاسبية 
قد تغَت الشركة سياستها احملاسبية فيما يتعلق بنفقات االستكشاؼ كالتقييم إذا جعل ىذا التغيَت القوائم 
اؼبالية ابلنسبة الحتياجات اؼبستخدمُت يف ازباذ القرار أكثر موضوعية كليست أقل مصداقية، أك ذبعلها أكثر 

داقية كليست أقل موضوعية، لذا فعلى الشركة تقييم اؼببلئمة اؼبناسبة كاؼبصداقية ابستخداـ اؼبواصفات الواردة مص
 .IAS8يف معيار احملاسبة الدكرل رقم 

كلتسويغ التغيَتات يف سياستها احملاسبية لنفقات االستكشاؼ كالتقييم، فعلى الشركة أف توضح أف التغيَت  
كلكن  IAS8اؼبالية أقرب يف استيفاء اؼبواصفات الواردة دبعيار احملاسبة الدكرل رقم  الذم حدث جعل قوائمها
 .2االلتزاـ الكامل بتلك اؼبواصفات التغيَت ال يعٍت الوصوؿ إذل

 :3العرض  
تعامل بعض أصوؿ االستكشاؼ كالتقييم على أهنا غَت ملموسة )حقوؽ اغبفر( يف حُت أف البعض اآلخر 

ى أنو ملموس )السيارات كاغبفارات(، كيعترب استهبلؾ قيمة األصل اؼبلموس اؼبستخدـ من األصوؿ يعامل عل
لتطوير األصل غَت اؼبلموس جزء من تكلفة األصل غَت اؼبلموس يف حدكد اؼبدل الذم استخدـ فيو األصل 
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ح أصبلن غَت اؼبلوس، يف حُت أف استخداـ أصل ملموس لتطوير األصل غَت اؼبلموس ال تغَت األصل اؼبلموس ليصب
 ملموس.
 :إعادة تبويب أصول االستكشاف والتقييم 

ال يستمر تبويب أصل االستكشاؼ كالتقييم كما ىو عندما تشَت بوضوح اعبدكل الفنية كالتطبيق التجارم 
ج مورد تعديٍت، يف ىذه اغبالة هبب تقييم ىذه األصوؿ من أجل ربديد قيمة البفاض قيمتها ا على قباح استخر 

 .1اؼ أبية خسائر البفاض يف القيمة قبل إجراء إعادة التبويبكيتم االعًت 
 :)اخنفاض القيمة )االعًتاف والقياس 

زبضع أصوؿ االستكشاؼ كالتقييم الختبارات القيمة كذلك عندما توضح اغبقائق كالظركؼ أف القيمة 
ركؼ أف القيمة الدفًتية ؽبذه الدفًتية ؽبذه األصوؿ قد تزيد عن قيمتها االسًتدادية، كعندما توضح اغبقائق كالظ

األصوؿ تزيد عن قيمتها القابلة لبلسًتداد، على الشركة أف تقيس كتعرض كتفصح عن أية خسائر البفاض يف 
 .IAS36القيمة كذلك طبقان ؼبعيار احملاسبة الدكرل رقم 

ى الشركة أف زبترب كتشَت كاحدة أك أكثر من اغبقائق كالظركؼ التالية على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر إذل أف عل
 مدل البفاض قيمة أصوؽبا اػباصة ابالستكشاؼ كالتقييم:

  انتهاء الفًتة اليت للشركة فيها حق يف االستكشاؼ يف منطقة ؿبددة خبلؿ الفًتة اؼبالية أك أهنا سوؼ
 القريب كمن غَت اؼبتوقع ذبديدىا؛ تنتهي يف اؼبستقبل

 ؼبوارد التعدينية يف منطقة ؿبددة؛كشاؼ أك تقييم ا يوجد خطة أك موازنة لعمل نفقات جديدة الستال 
 يؤد استكشاؼ أك تقييم اؼبوارد التعدينية يف منطقة ؿبددة إذل اكتشاؼ ؼبوارد تعدينية بكميات ذبارية، دل 

 ؛كقد قررت الشركة عدـ االستمرار يف مثل ىذه األنشطة يف ىذه اؼبنطقة احملددة
 من أف نشاط التطوير متوقع أف يبدأ يف منطقة ؿبددة إال أف  كجود بياانت كافية تشَت إذل أنو ابلرغم

 القيمة الدفًتية لؤلصل من غَت احملتمل أف تسًتد ابلكامل من خبلؿ التطوير الناجح أك ابلبيع.
كيف أم من ىذه اغباالت أك اغباالت اؼبماثلة على الشركة أف ذبرم اختبارات االلبفاض يف القيمة طبقان ؼبعيار 

 .2كاالعًتاؼ أبم خسائر البفاض يف القيمة كمصركفات IAS36لدكرل رقم احملاسبة ا
 :حتديد ادلستوى الذي يتم عنده خضوع أصل االستكشاف والتقييم الختبارات االخنفاض يف القيمة 

على الشركة أف ربدد السياسة احملاسبية لتوزيع أصوؿ االستكشاؼ كالتقييم على الوحدات اؼبولدة للنقدية 
وعات الوحدات اؼبولدة للنقدية بغرض تقييم تلك األصوؿ ألغراض قياس االلبفاض يف القيمة، ككل أك على ؾبم

كحدة مولدة للنقدية أك ؾبموعة من الوحدات اؼبوزع عليها أصل استكشاؼ كتقييم هبب أال تكوف أكثر اتساعان 
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"التقارير  IAS14يار احملاسبة الدكرل رقم من قطاعات الشركة الواردة يف التقارير األكلية أك الثانوية كذلك طبقان ؼبع
 القطاعية".  

كقد يتكوف اؼبستول احملدد بواسطة الشركة بغرض اختبار البفاض قيمة أصوؿ االستكشاؼ كالتقييم من 
 .1كاحدة أك أكثر من الوحدات اؼبولدة للنقدية

 :اإلفصاح 
هبا يف القوائم اؼبالية كالناذبة من  على الشركة أف تفصح عن اؼبعلومات اليت ربدد كتشرح القيم اؼبعًتؼ
 عمليات استكشاؼ كتقييم اؼبوارد التعدينية، كهبب على الشركة أف تفصح عن:

 عًتاؼ أبصوؿ االستكشاؼ سياستها احملاسبية يف معاعبة نفقات االستكشاؼ كالتقييم دبا يف ذلك اال
 كالتقييم؛
 لنقدية من أنشطة التشغيل كاالستثمار الناذبة قيم األصوؿ كااللتزامات كااليراد كاؼبصركؼ كالتدفقات ا

 عن استكشاؼ كتقييم اؼبوارد التعدينية.
كعلى الشركة معاعبة أصوؿ االستكشاؼ كالتقييم كمجموعة أصوؿ مستقلة كأف تقـو ابإلفصاح عنها طبقان 

 ويب ىذه األصوؿ.حسبما مت تب IAS38أك معيار احملاسبة رقم  IAS16ؼبتطلبات إما معيار احملاسبة الدكرل رقم 
كذبدر اإلشارة إذل أف عبنة توجيو معايَت احملاسبة الدكلية أيدت اتباع اؼبعايَت احملاسبة الدكلية يف القضااي اليت 

 اؼبمتلكات كاؼبصانع كاؼبعدات، كاؼبعيار الدكرل (16)ؽبا عبلقة بشركات إنتاج البًتكؿ كالغاز، مثل اؼبعيار الدكرل رقم 
( 37)تكاليف االقًتاض، كاؼبعيار الدكرل رقم  (23) كاؼبعيار الدكرل رقم ة اؼبوجودات،البفاض قيم (36)رقم 

 .2االيرادات (18)اؼبخصصات كااللتزامات كاؼبوجودات الطارئة، كاؼبعيار الدكرل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .55مرجع سابق، ص  ؿباسبة البًتكؿ، ظبَت الريشاين،ك  حسُت القاضي 1
 .52 ، صسابقالرجع اؼب 2



 اإلطار النظري للمحاسبة البًتولية                                                                الفصل األول:
 

 
30 

 البًتول إستخراجادلبحث الثالث: التنظيم احملاسيب دلراحل 

 ما يلي:ر بثبلثة مراحل كىي كالبًتكؿ سب إستخراجبشكل عاـ فإف صناعة 
 ؛البحث كاالستكشاؼ رحلةم 
 ؛اغبفر كإعداد البئر لئلنتاج رحلةم 
 اإلنتاجالتشغيل ك  رحلةم. 

 لنفقات البحث واالستكشاف. ادلطلب األول: التنظيم احملاسيب
ث ىذا اؼبطلب ـبصص يف نفقات اؼبرحلة األكذل فكاف البد كقبل الولوج يف تفاصيل نفقات البحأف حيث 

كاالستكشاؼ التعريف ابؼبرحلة ذاهتا كاليت تتمثل بكافة األنشطة كالفعاليات اليت يتم القياـ هبا كذلك للتأكد من 
كاؼبتنقلة جبانب اؼبشركعات ربت  استخداـ ؾبموعة اؼبوجودات الثابتةكجود النفط اػباـ من عدمو كمن خبلؿ 

اؼبصاريف اليت تصرؼ لتسهيل عمليات  التنفيذ ككما تتطلب مرحلة البحث كاالستكشاؼ ؾبموعة من
 .1االستكشاؼ

 على النحو اآليت: نفقات البحث كاالستكشاؼ كىي لتبويب كؽباتو اؼبرحلة ىناؾ ثبلثة طرؽ ؿباسبية
 نفقات البحث كاالستكشاؼ رأظبالية؛: إعتبار الطريقة األوىل 
 :نفقات البحث كاالستكشاؼ إيرادية؛ إعتبار الطريقة الثانية 
 زبص اؼبناطق غَت اؼبنتجة إعتبار النفقات اليت زبص اؼبناطق اؼبنتجة رأظبالية كالنفقات اليت  لثالثة:الطريقة ا

 ايرادية ) اجملهودات الناجحة(.
 .: اعتبار نفقات البحث واالستكشاف رأمساليةأوالً 

لشركة  ا زانيةتكشاؼ نفقات رأظبالية تظهر يف ميصبيع نفقات البحث كاالس يف ىاتو الطريقةحيث تعترب 
تطوير بغض النظر عما إذا كاف قد مت التأكد من كجود النفط يف ىذه اؼبناطق اؼبستكشفة من ك كنفقات حبث 

 عدمو.
 2لتطبيق ىذه الطريقة: اآلراء ادلؤيدةوفيما يلي 

 ة يف ؾباؿ البحث ة سيعطي فكرة كاضحة عن نشاط الشركإف إعداد القوائم اؼبالية دبوجب ىذه الطريق
تطوير اؼبناطق كاغبقوؿ اليت تعمل فيها الشركة كيتحقق ذلك من خبلؿ تسجيل كافة نفقات كاالستكشاؼ ك 

ىذه النفقات ربت حساب )نفقات حبث كتطوير( يف اؼبيزانية   ستكشاؼ كنفقات رأظبالية كتظهرالبحث كاال
 ؛كفقرة مستقلة عن اؼبوجودات الثابتة كاؼبتداكلة
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  قبل شركات النفط يدؿ على زايدة اعبهود اؼببذكلة يف نشاط إف زايدة اإلنفاؽ يف ؾباؿ االستكشاؼ من
االستكشاؼ كزايدة اؼبساحات اؼبستكشفة كىذا بدكره يزيد من فرص اكتشاؼ كإضافة احتياطيات جديدة للنفط 

 ؛كالغاز
  إف ظهور مبالغ البحث كاالستكشاؼ يف اؼبيزانية هبب أف يقابلها أصوؿ عينية آابر نفط منتجة، كلكن تكوف
اانن نتائج البحث كاالستكشاؼ فاشلة فبل يقابل ىذه اؼببالغ أم أصوؿ عينية، إال أف اػبربة مكتسبة يف ؾباؿ أحي

 ؛البحث كاليت يبكن االستفادة منها يف اؼبستقبل كىي األصوؿ اؼبقابلة ؽبذه اؼببالغ
 اؼبارل كيزيد من  كزىان أصوؿ الشركة سيعطي قوة ؼبر إف اعتبار اؼببالغ اؼبنفقة يف ؾباؿ االستكشاؼ جزءان م

قيمتها لدل اؼبسانبُت، إذ تعترب اعبهود يف ىذا اجملاؿ من األصوؿ اليت ستحقق ايرادان يف اؼبستقبل إذا ما اكتشف 
 كجود النفط يف اؼبناطق ؿبل البحث.

 1أما اآلراء ادلعارضة لتطبيق ىذه الطريقة:
 ة ىو من أىم خصائص صناعة النفط، كعليو إف عامل عدـ التأكد كاؼبخاطرة يف اغبصوؿ على نتائج إهبابي

 ؛تكوف العبلقة ضعيفة بُت حجم اؼببالغ اؼبنفقة كزايدة االستكشافات كزايدة اؼبساحات اؼبستكشفة اؼبنتجة
  إف الفشل يف إهباد مساحات منتجة ال يعٍت خربة مكتسبة من ؾباؿ البحث كاالستكشاؼ بقدر اعتباره سوء

 ؛ر نتج عن عدـ دقة كصحة اؼبعلومات األكليةء تقديو اختيار ؼبناطق البحث كس
  إف إظهار نفقات اؼبشركع الفاشلة كأصوؿ يف اؼبيزانية العمومية سيخل دبوضوعية تلك اؼبيزانية اليت تعرب عن

 ؛اؼبركز اؼبارل للشركة، حيث ستكوف ىناؾ مبالغ ظاىرة فيها ال تقابلها أصوؿ حقيقية يف الواقع
 كغَت منتجة يف اؼبستقبل سيعطي فكرة غَت مطمئنة للمسانبُت، حيث أف  إف اإلنفاؽ على مشاريع فاشلة

رظبلة مصاريف البحث كاالستكشاؼ بشكل اعتباطي دكف االنتظار حىت ظهور نتائج جهود البحث، يقلل من 
 ثقة اؼبسانبُت ابلشركة ألف اؼببالغ الظاىرة كأصوؿ عن مشركعات فاشلة ال يوجد ؽبا أم ايراد مستقببلن.

 .: اعتبار نفقات البحث واالستكشاف ايراديةاثنياً 
تعترب نفقات البحث كاالستكشاؼ ايرادية أم تقفل يف حساابت السنة اؼبالية دبوجب ىذه الطريقة 

 اؼبتحققة فيها، أم يف حساب األرابح كاػبسائر كبغض النظر عن نتائج البحث اهبابية كانت أـ سلبية.
 2قة:وفيما يلي اآلراء ادلؤيدة ذلذه الطري

  صرؼ مبالغ على نشاط البحث كاالستكشاؼ ال يعٍت ابلضركرة ربقيق أصوؿ مقابل ىذه اؼببالغ إف
 ؛كابلتارل يفضل شطب ىذه النفقات سنواين ابعتبارىا مصاريف إيراديواؼبصركفة، 
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  تنفق على أراضي كمساحات مؤجرة أك مستغلة دبوجب عقد، كسوؼ إف مصاريف البحث كاالستكشاؼ
األراضي مع احتياطيها من النفط إذل اعبهة اؼبالكة بعد انتهاء العقد، كابلتارل هبب اعتبارىا  ىذهتعود ملكية 

 مصاريف إيرادية ألنو سوؼ ال يقابلها أصل مستقببلن.
 1لتطبيق ىذه الطريقة: أما اآلراء ادلعارضة

 معاملة مصاريف اؼبشاريع ال يبكن إف إجراء معاعبة ؿباسبية كاحدة لنتائج ـبتلفة غَت صحيح ؿباسبيان، حيث 
كيف اغبالة الثانية الناجحة كالفاشلة معاملة كاحدة، ألنو يف اغبالة األكذل سيتولد عن اعبهود أصل من األصوؿ 

الثانية سوؼ ال يتولد أم أصل كابلتارل ال ينتج عنها  من األصوؿ كيف اغبالةيتولد عن اعبهود ام اصل سوؼ ال 
 ؛احملاسبيةبادئ اؼب إليرادية كاؼبصاريف الرأظبالية اتفاقان معتمييز بُت اؼبصاريف اإيراد يف اؼبستقبل حيث هبب ال

  إف جعل كل نفقات البحث كاالستكشاؼ مصارؼ إيرادية ال يظهر قيمة للجهود الناجحة للبحث
 ؛كاالستكشاؼ

 الستكشاؼ يف ال تصور الواقع اغبقيقي للمسانبُت، ألهنا تقفل كل نفقات البحث كا إف الطريقة االيرادية
حساب األرابح كاػبسائر فبا يؤدم إذل عدـ تراكم نفقات البحث كاالستكشاؼ يف رصيد البحث  رصيد

 الشركة. كالتطوير، كىذا ال يوضح للمسانبُت حجم نشاط الشركة يف زايدة االحتياطي كزايدة أصوؿ
 ختص ادلناطق غري ادلنتجةفقات اليت اليت ختص ادلناطق  ادلنتجة رأمسالية واعتبار الن: اعتبار النفقات اثلثاً 

 ايرادية )اجملهودات الناجحة(.
كتسمى أيضان بطريقة اجملهودات الناجحة، كاليت تعتمد على التمييز بُت نفقات البحث كاالستكشاؼ 
كفصلها ابلنسبة لكل منطقة من مناطق البحث، فإذا كانت جهود االستكشاؼ فاشلة )مناطق غَت منتجة( فتعترب 

كانت اعبهود االستكشافية انجحة )مناطق فقات إيرادية كتقفل يف حساب األرابح كاػبسائر، أما إذا  تلك الن
 منتجة( فتعترب تلك النفقات رأظبالية لتظهر يف اؼبيزانية كقيمة أصوؿ مت اكتشافها.

 2:اآلراء ادلؤيدة لتطبيق ىذه الطريقة وفيما يلي
 قق اؼبعاعبة احملاسبية الصحيحة، حيث إف النفقات اإليرادية إف التمييز بُت النفقات دبوجب ىذه الطريقة وب

اؼبتاحة يف ؾباؿ ة اإلنفاؽ فقط، كىذه اؼبنفعة عبارة عن استغبلؿ الطاقة منفعتها يف سنللمجهودات الفاشلة تكوف 
جحة البحث كاالستكشاؼ كابقاء العاملُت مشغولُت يف ؾباؿ عمل الشركة، كالنفقات الرأظبالية للمجهودات النا

 ؛اليت ينشأ عنها تكوف أصوؿ مثل منافع ـبتزنة تدر على الشركة ايرادان يف اؼبستقبل
 الفاشلة ايرادات يث ال تدر النفقات على اؼبشاريع إف ىذه الطريقة تنفق مع مبدأ التحفظ احملاسيب ح

ية كذلك لعدـ كجود اعتبارىا نفقات رأظبال مستقبلية كابلتارل تقفل يف حساب األرابح كاػبسائر، حيث ال يبكن
 ؛فرصة لتحقيقها ايرادان يف اؼبستقبل
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  قرارات اؼبستثمرين ستكوف مبنية على أسس صحيحة كىي اإليرادات اؼبتوقعة، حيث أف سبييز ىذه الطريقة
أف اؼببلغ بُت النفقات حسب اعبهود الناجحة كالفاشلة يعطي فكرة كاضحة للمسانبُت كاؼبستثمرين على أساس 

يزانية كاؼبمثل لقيمة البحث الستكشاؼ ىو مبلغ يقابلو أصوؿ سوؼ تدر عائدات حقيقية كما الظاىر يف اؼب
يصور ىذا الرصيد مدل استمرارية عمل الشركة يف توسيع عملها مع زايدة االستكشافات الناجحة كزايدة 

 االحتياطي القابل لبلستخراج.
 1أما اآلراء ادلعارضة لتطبيق ىذه الطريقة فهي:

  كقتان طويبلن يتجاكز السنة اؼبالية للتأكد من كجود النفط، عمليات البحث كاالستكشاؼ تتطلب إف طبيعة
أبهنا نفقات إيرادية أك رأظبالية ألنو ال يبكن ربديد نتائج  كعليو يصعب تصنيف نفقات البحث كاالستكشاؼ
 ؛الصرؼ االستكشاؼ ابلسرعة اؼبناسبة كخبلؿ السنة اؼبالية ؿبل

  ربقيق نتائج البحث كاالستكشاؼ كعدـ التأكد منها كإبقاء النفقات معلقة يف يفإف عدـ السرعة 
اغبساابت اػبتامية، يعٍت أتجيل اقفاؿ اؼبصاريف على أمل ربقيق نتائج اهبابية لعمليات البحث كاالستكشاؼ 

 كىذا يتعارض مع مبدأ التحفظ احملاسيب.
تعتمد على التأخر يف ربقيق نتائج البحث إف معظم اآلراء اؼبعارضة لتطبيق اجملهودات الناجحة 

كلكن إذا ما توفرت التقارير الفنية ذلك يكوف قرار اؼبعاعبة غَت دقيق، بكاالستكشاؼ يف هناية السنة اؼبالية ك 
الدقيقة عن عمليات البحث كاالستكشاؼ، يبكن أف تكوف القرارات احملاسبية دقيقة كصحيحة خاصة يف ظل 

 ستخدمة يف التحقق من نتائج البحث كاالستكشاؼ.تطور التقنية كالطرؽ اؼب
 :ادلعاجلة احملاسبية لنفقات مرحلة البحث واإلستكشاف 

تبويب مرحلة نفقا ت البحث ك االستكشاؼ يف الشركات البًتكلية اال اف رغم اختبلؼ الطرؽ اؼبتبعة يف 
االختبلؼ يف ربميل ىاتو النفقات يف اخر  التسجيل احملاسيب اؼبتبع يف النظاـ احملاسيب اؼبارل اعبزائرم موحد كيكوف

السنة ك اليت هبسد فيها اتباع الشركات البًتكلية الحدل الطرؽ احملاسبية ايرادية كانت اـ راظبالية اك طريقة 
 نفقات كتكاليف مرحلة االستكشاؼ كمايلي: ة لبعضؿباسبيت تسجيبلىذه  اجملهودات الناجحة، ك

 ارقاـ اغبساابت
 البياف

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x من حػ / مصركفات صيانة مهمات استكشاؼ       615

 x x   اذل حػ / البنك أك موردك سلع كخدمات                                  512 / 401 
 اثبات مصركفات صيانة متعلقة ابالستكشاؼ

   x x من حػ / خدمات استكشافية تعاقدية       611
 x x   اذل حػ / البنك أك موردك سلع كخدمات                                  512 / 401  

 اثبات مصاريف التعاقدية االستكشافية
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 ارقاـ اغبساابت

 البياف
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
   x x من حػ /اعباء اؼبستخدمُت       63
 x x   حػ / مستخدمو اجور اؼبستحقة اذل                                     421  

 تسجيل مصاريف العاملُت
   x x من حػ /اهبارات       613

 x x   اذل حػ / البنك أك موردك سلع كخدمات                                  512 / 401  
 مصاريف االهبار لتسجي

 .لإلنتاج دلراحل احلفر وإعداد البئرلتنظيم احملاسيب ادلطلب الثاين: ا
االستكشاؼ حيث يتم ك  البحث مرحلة بعدالبئر لئلنتاج مرحلة اغبفر كإعداد تدخل شركات انتاج البًتكؿ 

 1:ُتكتقسم مصاريف ىذه اؼبرحلة إذل القسمُت اآلتي ،اإلنتاج ةحلفر اآلابر كتعميقها كهتيئتها ؼبر يف ىذه اؼبرحلة ح
 غَت ملموسة )جارية(؛ ،حفر كإعداد تكاليف 
  ملموسة خاصة ابلبئر أك العقد. ،حفر كإعدادتكاليف 

 حفر وإعداد البئر غري ادللموسة.: تكاليف أوالً 
 2:ىاتو التكاليف كل من حيث تشمل

 يولوجية لتحديد مكاف مرحلة اغبفر؛اؼبصاريف اعب -1
 إبعداد اؼبكاف للحفر كتشمل ما يلي:ؼبصاريف اؼبتعلقة ا -2

 .تكاليف نقل ذبهيزات اغبفر كإقامتها على منطقة اغبفر  -ب     نظيف كتسوية األرض كتوصيل اؼبياه.ت - أ
 تكاليف بناء الطرؽ كإرساء أساسات اغبفر. - ج

 اؼبصاريف اؼبتعلقة بنصب أجهزة  اغبفر كعملية اغبفر نفسها تشمل:  -3
 ؛تكاليف الوقود كالقول احملركة -ب                             اغبفر؛ أجور عماؿ - أ
 ؛استهبلؾ آالت كمعدات اغبفر  -د                    ر؛كمهمات الزمة للحف مواد -ج 

 صيانة كتصليح آالت اغبفر. - ق
 مصاريف عملية اإلسباـ تشمل: -4

 تكاليف تثقيب اآلابر؛   -ب                  راء االختبارات البلزمة؛مصاريف إج - أ
 واد الكيماكية اؼبذيبية؛امض كاؼبتكاليف اغبو   -د           يف تغليف البئر كإحاطتو ابإلظبنت؛مصار   -ج 
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 تكاليف تركيب الصمامات كذبهيزات البئر األخرل. - ق
 اغبفر كردـ اآلابر اعبافة.سباـ اك معدات اغبفر كتنظيف اؼبكاف بعد اؼبصاريف البلزمة للقياـ بتفكي  -5

 1ادللموسة اخلاصة ابلعقد أو البئر.حفر وإعداد البئر : تكاليف اثنياً 
اؼبلموسة األخرل البلزمة إلعداد البئر لئلنتاج اآلالت كاؼبعدات كالتجهيزات  على اقتناء كتشمل كل ما ينفق

ئة التجهيزات كاؼبعدات أف تكوف مهييف هناية عمرىا اإلنتاجي كمن خصائص ىذه  نفايتهاك  اؽبا قيمة بيعه كتكوف
ىذه التجهيزات كاؼبعدات م أخرل كتقسواحد كأيضان يبكن نقلها إذل مواقع الأك عدة آابر يف العقد ػبدمة بئر معُت 

 يلي:إذل ما
كالصمامات كاألانبيب داخل أما تكاليف نقل ذبهيزات مركبة داخل البئر كتشمل أانبيب تغليف البئر األكلية  -1

 ات فتعترب مصاريف حفر غَت ملموسة؛كتركيب ىذه التجهيز 
ـ وصيل كالضخ اليت تستخداالستخراج كأانبيب الت ر كاؽبيكل اؼبعدين كأانبيبئمركبة على سطح البذبهيزات  -2

 لرفع الزيت أك اؼباء من اآلابر؛
الفصل عن اؼبياه  خاصة ابلعقد ككل مثل أجهزة فصل النفط كاػباـ عن الغاز كأجهزةآالت كاؼبعدات  -3

كتظهر ىذه صبيعان بثمن شرائها كتكاليف ت كاحملركات كمستودعات الزيت كأانبيب التوصيل للمستودعات كالغبلاي
 ا.نقلها كتركيبه

 : ادلعاجلة احملاسبية دلرحلة احلفر وإعداد البئر لإلنتاج 
 2يف ىذه اؼبرحلة يتم فتح ثبلث حساابت كسيطة كىي:

  ( عمليات احلفرحـ / أعمال حتت التشغيل)كإعداد البئر غَت ملموسة اعبارية؛اغبفر  : كيشمل نفقات 
 ( جتهيزات احلفرحـ / أعمال حتت التشغيل)على زات اليت تركب داخل البئر أك ف التجهي: كوبمل بتكالي

 سطح البئر من أانبيب كصمامات؛
 ( آالت ومعدات احلفرحــ / أعمال حتت التشغيل) الت كاؼبعدات لؤلجهزة اػباصة اآل: كوبمل بتكاليف
فتقفل اؼببالغ يف اغبساابت الوسيطة  كأجهزة فصل إذل آخره، فإذا تبُت أف البئر منتج ككل من مستودعاتابلعقد  

 .حساب العقود اؼبنتجةيف 
التنمية ك الفصل بُت اؼبلموسة  بعد تصوير قائمة تكاليف التنمية اليت يتم فيها اثبات كل عناصر تكاليفك 

اؼبلموسة كذلك لتوجيو اجملاميع احملاسبية اذل حسايب التجهيزات ك اؼبمتلكات اؼبنتجة، كيكوف تسجيل قيود  غَتك 
 اليومية كمايلي:  
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 ارقاـ اغبساابت
 لبيافا

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x ينية قيد االقباز تثبيتات عمن حػ /        232

 
404  /512  x x   موردك التثبيتات اك البنكاذل حػ /                                 

 اثبات التثبيتات العينية

 

 ارقاـ اغبساابت
 البياف

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x تثبيتات على شكل امتيازمن حػ /        22

  x x ذبهيزات التنقيب اعبيولوجي ك الفيزايئيمن حػ /       21511
 x x   عينية قيد االقبازتثبيتات اذل حػ /                                   232  

 اغبصوؿ على االقبازات

ابر على االنتاج يتم ربميل كل اؼبصاريف و اآلارب ك بدء التشغيل ك كضع ىاتفور االنتهاء من التجك 
 ظبالية ك يتم اجراء القيد التارل:سابقة ك اعتبار صبيعها مصركفات رأال

 ارقاـ اغبساابت
 البياف

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x مباينمن حػ /        213
  x x معدات ك ذبهيزاتمن حػ /       215
  x x ر االنتاجيةابمن حػػ  / اآل      240

 x x   االنتاج اؼبثبتاذل حػ /                                       73  
 صوؿ اؼبختصةابر االنتاجية كابقي األرظبلة ااآل

على حساب مصاريف التنمية  ابر جافة( يتم ربميل اؼبصاريف السابقة)آهر اف العقد غَت منتج ظكاذا  
 سنواي، ك يكوف قيد التسجيل احملاسيب كمايلي: 20كها على طبسة سنوات دبعدؿ القابلة للتثبيت، كيتم اىتبل 

 ارقاـ اغبساابت
 البياف

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x اريف التنمية القابلة للتثبيتمن حػ / مص       203

 x x   ؼبلموسةاالنتاج اؼبثبت لبلصوؿ غَت ااذل حػ /                                    73  
 قيمة تكاليف االابر اعبافة للمناطق االنتاجية

 
 
 
 



 اإلطار النظري للمحاسبة البًتولية                                                                الفصل األول:
 

 
32 

 دلرحلة اإلنتاج والتشغيل. التنظيم احملاسيب ادلطلب الثالث:
عماؿ تنمية  كتطوير منطقة االستكشاؼ تقـو الشركات البًتكلية صاحبة االمتياز بتكوين أمن  بعد االنتهاء

اػباـ اك الغاز الطبيعي اك كبلنبا ك غالبا ما يتم تكوين الشركة اعبديدة شركة جديدة ك يكوف ىدفها انتاج البًتكؿ 
 راضيها .أابالشًتاؾ مع السلطات اغبكومية للدكلة اليت يتم االستخراج من 
نفاؽ على عمليات االستخراج عماؿ الصرؼ كاالكمن الناحية التطبيقية تكوف الشركة اعبديدة ىي اليت تقـو أب

الغاز الطبيعي فقات ربصل على السائل البًتكرل ك السجبلت احملاسبية، كيف مقابل تلك النتقـو ابثبات ذلك يف ك 
 .1جالذم ربقق ايراداتو تغطية ما مت انفاقو على االعماؿ اعبارية للتشغيل ك االنتا 

غيل سائر الناذبة من تشاػب احتساب االيرادات كالتكاليف كربديد االرابح ك ترتكز اؼبعاعبة احملاسبية ىنا يفك 
القرارات  ذلك لتمكُت االدارة من ازباذاحد ك الو  نها، ككحدة احملاسبة ىنا ىي العقداستخراج النفط مالعقود ك 

مقابلتها ابلتكاليف بكل فًتة قييم احملاسيب ربديد االيَتادت ك يتطلب التاؼبناسبة بشاف كل عقد على حدل، ك 
 .2يةؿباسب
 .االيراداتاوال: 

اػباـ كمبيعات الغاز  تتمثل يف قيمة ما تنتجو كتبيعو من النفط قها شركات النفطاإليرادات اليت ربق من أىم
جَت اآلالت عبهات أخرل إضافة إذل إيرادات أتكاستشارات نفطية  الطبيعي كاإليرادات اؼبتحققة من تقدمي أحباث

دبجرد اكتشاؼ  إقرار االيراد االذباه األكؿ يؤيدف ىناؾ ثبلث اذباىات يف إقرار اإليرادكقبد  كاؼبعدات لشركة أخرل،
ككندا كلكنها أكصت بضركرة إعداد احملاسب القانونيُت يف أمريكا  على ىذا االذباه معاىد كقد اعًتضالنفط، 

اإليراد يتمسك دببدأ إقرار كاالذباه الثاين فانو  حتياطي النفطي )الرباميل( كقيمتو،ملحق ابؼبيزانية يتضمن كمية اال
ف االيراد يتحقق دبجرد يقر أب االذباه الثالث كىو اؼبتعارؼ عليو بُت أغلب شركات النفط اما ،عند نقطة البيع

 .3عنو يف االسواؽ العاؼبية السعر اؼبعلنالنفط )انتاجو( حيث تقدر الكمية اؼبنتجة بسعر معُت كىو استخراج 
ة أثناء السنة اؼبالية يف شكل "مضاعفة اؼبنافع االقتصادي 4كلقد حدد النظاـ احملاسيب اؼبارل مفهوما لبليراد

مداخيل أك مضاعفة األصوؿ اك نقص اػبصـو ك يكوف من أاثرىا ارتفاع رؤكس األمواؿ اػباصة بطريقة أخرل غَت 
  الزايدات اؼبتآتية من حصص اؼبسانبُت يف رؤكس األمواؿ اػباصة".  

 .اثنيا: التكاليف
فقها الشركة صاحبة االمتياز، ك ىذه صركفات تنيتم انفاؽ ؾبموعة من اؼب يف مرحلة التشغيل ك االنتاج

نواع النفقات اليت تتحملها الشركة اؼبنتجة يف أهنا تشمل على صبيع أل، حيث يتكاليف التشغالنفقات تسمى 

                                 
 . 15حالة اعبزائر، مرجع سابق، ص -ساؼبي دمحم دينورم، تكييف نظاـ احملاسبة البًتكلية كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل 1
 .220هللا، ؿباسبة النفط، مرجع سابق، ص  خالد امُت عبد 2
 .305-306ص -فائزة ابراىيم ؿبمود الغباف كاثئر صربم ؿبمود الغباف، النظم احملاسبية اؼبتخصصة، مرجع سابق، ص   3
 .88،ص 7001مارس  76، 21، عدد 7008يوليو  75اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، قرار مؤرخ يف  4
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ك الغاز ك انتاجهما ابلفعل سبهيدا لتسوقيهما، ك رغم تعدد ك تنوع مصركفات التشغيل اال أسبيل استخراج البًتكؿ 
 كن حصرىا يف ؾبموعات ك نذكر منو مايلي:انو من اؼبم
  ركاتب أجور ك مكافآت فنيُت ك عاملُت؛ 
  أجور عماؿ العقود؛ 
 تكاليف اؼبراقبة على اآلابر؛ 
  تكاليف خدمة اآلابر؛ 
  تكاليف تنظيف ك مسح اآلابر؛ 
  تكاليف مهمات اآلابر)ك تتمثل يف االحتياجات البلزمة الستبداؿ رأس البئر(؛ 
   اؼبعدات كسحبها؛مصركفات نقل 
  .مصركفات نقل الغاز 

ك صبيع عناصر التكاليف اؼبذكورة يتم ذبميعها يف حساب يطلق عليو حساب"تكاليف تشغيل اؼبمتكات 
 .1اؼبنتجة"
 .ادلعاجلة احملاسبية دلرحلة اإلنتاج والتشغيل 

، فطبيعة االنتاج يف ىذه الطبيعة اػباصة لشركات البًتكؿ على االساس الذم يبكن اف يتبع لتحقق االيرادأتثر 
الشركات يتطلب رفع السائل من البًتكؿ بواسطة اؼبضخات اذل كحدة الفصل بُت الزيت كالغاز مث يضخ سائل 

اذل خزاانت التنقية ليعاجل من الشوائب ك اؼباء العالق بو مث ينتقل اذل خزاانت التنقية النهائية حىت يضخ يف البًتكؿ 
شواطئ مث اذل ظهر السفينة مباشرة للتصدير أك اذل معامل التكرير، كبناء على ذلك ال االانبيب اليت تنقلو اذل ال

يوجد فاصل زمٍت بُت اسباـ عملية االنتاج ك تسليم اؼبنتج للمشًتم اك بتسليمو للدكلة اؼبضيفة دبوجب اتفاقيات 
 .2مربمة بينهما دكلية

دكف بيف قيود اليومية ها مر الذم هبعل تسجيلىذا ما انعكس على التسجيل احملاسيب ؽباتو العمليات، األ
  ىو موضح يف القيد التارل: اسباـ عملية الفوترة كما

  التسجيل يف هناية الدورةN : 
 ارقاـ اغبساابت

 البياف
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
   x x اؼبنتجات اليت دل تعد فواتَتىا بعد –الزابئن من حػ /        418

 x x   اؼببيعات من البضائعاذل حػ /                       700  
 خركج البضاعة دكف فوترة

 

                                 
  .200-11ص  -صحالة اعبزائر، مرجع سابق، -ؼبارلساؼبي دمحم دينورم، تكييف نظاـ احملاسبة البًتكلية كفق النظاـ احملاسيب ا 1
 .723-727ص -، ص2113رمضاف صديق دمحم، النظاـ الضرييب لبلستثمارات البًتكلية ك التعدينية، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر،  2
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   التسجيل يف بداية الدورة ادلقبلةN+1 : 
 ارقاـ اغبساابت

 البياف
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
   x x الزابئنمن حػ /        411

 x x   يت دل تعد فواتَتىا بعداؼبنتجات ال –الزابئن اذل حػ /                       418  
 فوترة البضاعة 
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 :خالصة 

لسياسات احملاسبية ، كمن خبلؿ اؼببادئ كالفركض كاهاـو األخرل بتفاعلها مع ؿبيطسبتاز احملاسبة عن بقية العل
من عملية استخراجو  كسبيزىا بعدد اؼبراحل اؼبستخدمة يفكاليت تطورت مع اػبصوصيات اليت تعرفها شركات البًتكؿ 

تقـو الشركة إبنفاؽ مبالغ ضخمة دكف أف  حبيث ذلك مبدأ مقابلة اإليرادات ابؼبصاريف يف مرحلة االستكشاؼ
يقابلها أم إيراد بل ال يتوقع اغبصوؿ على إيراد ألهنا يف مرحلة إنفاؽ فقط، كما يف مرحلة التطوير أين يكوف من 

ف إيرادم أـ رأظبارل ك نتيجة اؼبركنة النظرية للمحاسبة فهناؾ من يستعمل الصعب ربديد طبيعة اؼبصركؼ ما إذا كا
طريقة )اجملهودات الناجحة( حيث تتم رظبلة النفقات الناجحة، أما النفقات اليت دل تؤد اذل اكتشاؼ بًتكرل فتحوؿ 

االستخراجية بشكل عاـ  عاتللصنااذل نفقات ايرادية ؽبذا قبد أف اؼبعايَت احملاسبية الدكلية أكلت أنبية للبًتكؿ ك 
كما أف اؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة عموما    IFRS6من خبلؿ ؾبموعة من اؼبعايَت السيما التقرير اؼبارل الدكرل

GAAP  غَت القابلة أكلت العناية الكافية لذلك كحىت يتسٌت لنا استيعاب اؼبعامبلت ك اإلجراءات اؼبالية لؤلصوؿ
 .ل ك تبويبو يف الشركات البًتكليةجب التعرؼ على األصللنفاد ك 

     

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
د افللنقابلة الاملعاجلة احملاسبية لألصىل غري 

 وتذهىر قيمتها يف الشركات البرتولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة احملاسبية لؤلصوؿ غَت القابلة للنفاد كتدىور قيمتها يف الشركات البًتكلية     اؼبعاغب                     :الثاينالفصل 
 

 
07 

 دتهيد:
كأكجو  يف الشركات البًتكلية من الضركرم يف بداية ىذا الفصل توضيح اػبصائص العامة اؼبميزة لؤلصوؿ

 االختبلؼ بينها كبُت األنواع األخرل لؤلصوؿ يف الشركات البًتكلية.
كلتحقيق ذلك فإف األمر يستدعي معرفة مفهـو األصل يف الفكر احملاسيب كاػبصائص اليت يتعُت توافرىا فيو 

ىا من األصوؿ اليت قابلة للنفاد كالفركؽ اعبوىرية اليت سبيزىا عن غَت ال غَتكمنو ننتقل إذل اؼبفاىيم احملاسبية لؤلصوؿ 
 ربتاج إذل معاعبة ؿباسبية خاصة.

للنفاد كاؼبعاعبات قابلة ال غَتالعمليات احملاسبية التابعة لؤلصوؿ لك نتطرؽ ألىم كأمشل اؼبعامبلت ك ك بعد ذ
 احملاسبية اػباصة هبا.

هبا عند أىم الطرؽ اؼبعموؿ لوقوؼ على إىتبلؾ ىاتو األصوؿ ك خرا لبتم ىذا الفصل ابك أخَتا كليس آ
 إىتبلؾ ىاتو األخَتة كاؼبعاعبات احملاسبية لتلك الطرؽ، كالتغَت يف قيمتها اغبقيقية.

 ما يلي:ك سيكوف ذلك بعرضنا 
   ؛ؿ كتبويبها يف الشركات البًتكليةاؼببحث األكؿ: ماىية األصو 

   ات البًتكلية؛بلة للنفاد يف الشركقاال غَتاؼببحث الثاين: اؼبعامبلت كاؼبعاعبات احملاسبية لؤلصوؿ 

   للنفاد يف الشركات البًتكلية كالتغَت يف قيمتها.قابلة ال غَتاؼببحث الثالث: إىتبلؾ األصوؿ 
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 .وتبويبها يف الشركات البًتولية ادلبحث األول: ماىية األصول
صوؿ قابلة ؿ ألالبًتكلية من الكياانت الضخمة كذلك لكرب حجم اصوؽبا، كتنقسم ىاتو األصو  تعد الشركات

 .خرع لو فبيزات ك خصائص زبتلف عن اآلللنفاد ك غَت قابلة للنفاد ك كل نو 
  .نواعهاكات البًتكلية ك االختبلفات بُت أصوؿ كتبويبها يف الشر األ فاىيمك سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث اذل م

 ادلطلب األول: مفهوم األصل يف الفكر احملاسيب وخصائصو العامة. 
 صل يف الفكر احملاسيب.أوال: مفهوم األ

الدكر الرئيسي يف توليد الدخل كربقيق األرابح كمن ىنا جاء  الكياف اإلقتصادملكها تلعب األصوؿ اليت يب
 اىتماـ احملاسبة ابألصوؿ من انحية قياس قيمتها كالرقابة عليها كازباذ القرارات بشأهنا.

ات احملاسبية إاثرة للجدؿ كمن الصعب ربديد كعلى الرغم من سهولة كلمة األصل فإهنا من أكثر اؼبصطلح
مفهـو األصل يف الفكر احملاسيب، فهناؾ مفاىيم متعددة لؤلصل تبعان للزاكية اليت ينظر منها لؤلصل فضبلن عن تعدد 

 .1األصوؿ كتنوعها، كمن ىنا قبد صعوبة كبَتة يف كضع تعريف كاحد ينطبق على كل أنواع األصوؿ
 فاىيم احملاسبية لؤلصوؿ يف ؿباكلة الستخبلص اػبصائص العامة ؽبا.كسوؼ نستعرض فيما يلي اؼب

تكلفة شرط أساسي العتباره أصبلن، ففي رأم كل  على الشيء مقابل كيرل بعض احملاسبُت أف االستحواذ
األشياء اليت " ( أف األشياء اليت تعترب أصبلن ىي MOORE( ك)HATFIELED( ك )SANDERSمن )

 .2" مقابلة تكلفة ربملتها يف الشركةحصلت عليها 
كيشكل قيمة  للشركة( األصل على أنو "أم شيء مادم أك معنوم فبلوؾ PATONكلقد عرؼ األستاذ )

 .3"ؽباابلنسبة 
نتيجة أحداث أك  الكيافستحوذ عليها يرل أف األصوؿ ىي األشياء اليت ي كىناؾ عدد من احملاسبُت

 .4(الكياف االقتصادمحملاسبوف أف )األصوؿ نتيجة ؼبعامبلت ، حيث يرل ىؤالء اكالغَت الكيافمعامبلت بُت 
(، فإف األصوؿ ىي العناصر اؼبطلوبة لئلنتاج PATON & LITTELETONكطبقان لرأم األستاذين )

 .5مصركفاتأهنا تكلفة مبيعات أك على كاليت دل تصل إذل النقطة يف ؾبرل العمليات اليت تعامل عندىا 
وؿ دبثابة أعباء تنتظر التحميل على اإليرادات اؼبستقبلية كابلقياس فإف اؼبصركفات كيعٍت ىذا اؼبفهـو أف األص

                                 
بة، جامعة اـ درماف، السوداف، دمحم الفبلح، تقومي االصوؿ القابلة للنفاد من خبلؿ النموذج احملاسيب اؼبقًتح لشركات انتاج النفط ك الغاز، اطرحة دكتوراة يف احملاسعبد الكرمي ا 1

 .71، ص 7008
2 THOMAS HENRY SANDERS & HYNRY RAND HATFIELD AND UNDERHILL MOORE, "ASTATEMENT OF ACCOUNTING 

PRINCIPLES", AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION, 1959, P 58 

 .30 ص، ، مرجع سابقعبد الكرمي ادمحم الفبلح، تقومي االصوؿ القابلة للنفاد من خبلؿ النموذج احملاسيب اؼبقًتح لشركات انتاج النفط ك الغاز 3
4  THOMAS BURNS & HERVEY HENDICKSON , THE ACCOUTING SAMPLER, THIRD EDITION. MCGRAW – HILL BOOK CO, 

1976, P 86. 

 
5  PATTON & LITTELTON, "AN INTRODUCTION TO CORPORATE ACCOUTING STANDARDS", AMERICAN ACCOUNTING 

ASSOCIATION, 1940, P 25. 
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 ؽبا أعباء على اإليرادات اغبالية.
( األصل على أنو "أم شيء مادم فبلوؾ )ملموس( أك حق )غَت ملموس( KOHLERكعرؼ األستاذ )

 .1"ؼبالكويكوف لو قيمة اقتصادية 
التعريف تنظر إذل األصل من زاكية مبلؾ اؼبشركع الذين يعتربكف األصل كيبدك أف الفكرة األساسية يف ىذا 

قد سبتلك أصوالن ذات قيمة ابلنسبة ؽبا كلكنها  الشركةكلكن يبلحظ أف  الشركةشيئان لو القدرة على سداد التزامات 
 تفقد قيمتها إذا عرضت يف السوؽ.

لؤلصل، حيث عرفو على أنو "أية خدمة  أكؿ من أعطى تعريفان شامبلن  أنو( CANNINGكيعتقد الباحث )
أك  –ذات فائدة، على أف تكوف قانونية كزبص شخص معُت  –أك قابلة للتحويل إذل نقدية  –مستقبلة نقدية 

أك ؾبموعة األشخاص الذين  –ؾبموعة من األشخاص مثل ىذه اػبدمة ىي أصل ابلنسبة ؽبذا الشخص فقط 
 .2"األصليديركف ىذا 

 "AICPAمعهد احملاسبُت القانونيُت األمريكيُت "للتعريف اؼبذكور لؤلصوؿ قدمتو  كىناؾ تعريف مشابو
حيث عرفت األصوؿ على أهنا "عبارة عن مواد اقتصادية ـبصصة ألغراض اؼبشركع يف نطاؽ كحدة ؿباسبية معينة 

 .3"اؼبستقبلكأهنا عبارة عن ؾبموعة من اػبدمات اؼبتوقعة يف 
  ةالفوائد االقتصادية اؼبستقبلية كاليت تساىم بطريقاألصوؿ أبهنا " "IASc"الدكليةاحملاسبة  كعرفت عبنة معايَت

 .4" للشركةيف ربقيق التدفق النقدم أك اؼبعادؿ النقدم  ةمباشر 
كأشارت اللجنة إذل أنو يتم االعًتاؼ ابألصل يف اؼبيزانية عندما يكوف من احملتمل أف الفوائد االقتصادية 

 .5دبوضوعيةكأف يكوف لؤلصل تكلفة أك قيمة يبكن قياسها  الشركةإذل اؼبستقبلة سوؼ تتدفق 
 ًا: اخلصائص العامة لألصل احملاسيب.ــاثني       

 :6األصلكيرل ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية ضركرة توافر اػبصائص الرئيسية الثبلثة التالية ؾبتمعة يف 
  ساىم دبفردىا أك ابلتضافر مع األصوؿ األخرل يف أف يتضمن األصل ؾبموعة من اؼبنافع اؼبادية اليت ت

 ؛الشركةتوفَت كربقيق التدفقات النقدية اؼبستقبلية الداخلة إذل 

   رين من االستفادة من من اغبصوؿ على تلك اؼبنافع اؼبادية بنفسها أك سبكن اآلخ الشركةأف تتمكن
 تلك اؼبنافع؛

                                 
1 ERIC  KOHLER, "A DICTIONARY FOR ACCOUNTANTS", FOURTH EDITION, PRENTICE HALL, INC, ENGLEWOOD CLIFFS, 

N,J, 1975, P39. 
2 ELDEN S. HENDRIKSEN, "ACCOUNTING THEORY", FOURTH EDITION, RICHARD D.IRWIN, INC, HOMEOOD, ILLIONIS 

1982, P.251. ALSO SEE: JOHN B. CANNING, "THE ECONOMICS OF ACCOUNTING", NEW YORK, RONALD PRESS, 1929, 

P 22. 
 .773ص، 2158 مصر، الفكر احملاسيب" دار اعبامعات اؼبصرية اإلسكندرية،عمر حسنُت، "تطور  3

4  INTERNATIONAL ACCOUNTING STENDARDS COMMITEE, "INTERNATIONAL, ACCOUNTING STANDARDS 1990", LOC 

GRAPHIC SERVICES, HERTFORDSHIRE, ENGLAND, 1940, P42. 
5 IBID, P 50. 
6  FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (FASB), "ACCOUNTING STANDARDS", ORIGINAL PRONOUCAMANTS 

JULY 1973, JUNE 1, 1987", OP,  P 1297. 
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   غبصوؿ على تلك اؼبنافع قد حدث ابلفعل.حق ا الشركةأف تكوف العملية أك اغبدث الذم ىبوؿ 

كيبلحظ على ىذا اؼبفهـو كتلك اػبصائص أف اجمللس اؼبذكور دل يشًتط ضركرة توافر اػبصائص األخرل 
لؤلصل كاليت اندل هبا بعض احملاسبُت كأف يكوف األصل ملموسان أك قاببلن للتداكؿ كأف تكوف حيازتو كملكيتو 

 مقابل تضحية معينة )مقابل تكلفة(، حيث يبدك أف اجمللس اعترب تلك اػبصائص قانونية كأف يكوف امتبلكو مت يف
فرعية كال تؤثر يف جوىر مفهـو األصل، فقد يتم امتبلؾ األصل بدكف ربمل تكلفة كما قد يكوف األصل غَت 

 ملموس... اخل.
لة حيث ينجم عن كيبلحظ أيضان أف ىذا اؼبفهـو يركز على أف األصوؿ خدمات أك منافع اقتصادية ؿبتم

 .للشركةامتبلؾ األصوؿ بوجو عاـ تدفقات نقدية صافية 
( أف اؼبفهـو األساسي لؤلصوؿ ينبغي أف يشتمل على HENDRIKSENكمن انحية أخرة يرل األستاذ )

 :1التاليةاػبصائص 
  وؽ حق يف الفوائد اؼبستقبلة اؼبتوقع اغبصوؿ عليها من األصل، كلذلك فإف اغبق للشركةهبب أف يكوف

كاػبدمات اليت استنفذت ال يبكن أف يتضمنها األصل، كابإلضافة إذل ذلك فإنو ينبغي أف تكوف للحقوؽ فوائد 
 اغبقوؽ اؼبتوقعة ال تعترب أصوالن؛موجبة دبعٌت أنو إذا كانت مساكية للصفر أك سالبة، فإف مثل ىذه 

  ي أف يكوف خاصان بشخص معُت بذاهتا، فاغبق ينبغ شركةهبب أف تكوف اغبقوؽ مستحقة لشخص معُت أك
 كال يشمل اآلخرين؛ –معينة  شركةأك  –

 كلكن ىناؾ حاالت خاصة قد يقسم فيها اغبق بُت أفراد معينُت أك منشآت ـبتلفة، تكوف متشاركة فيما بينها.

  هبب أف تكوف ىناؾ ضباية قانونية انفذة اؼبفعوؿ على اغبقوؽ أك اػبدمات أك أف يكوف ىناؾ دليل على أف
أخرل أك  شركةأك  –ستبلـ الفوائد اؼبستقبلية فبكن كؿبتمل، كمن ىنا فإف اػبدمات اليت يبكن لفرد آخر ا

 ثل ىذه اػبدمات تستبعد من األصوؿ؛أف أتخذىا دكف تعويض، فإف م –السلطات الرظبية 

  صوؿ من األ –ينبغي أف تكوف الفوائد االقتصادية انذبة عن عمليات أك أحداث ماضية كلذلك تستبعد– 
 يف الوقت اغباضر. الشركةالفوائد اليت ستنشأ يف اؼبستقبل كلكنها غَت موجودة أك غَت خاضعة لرقابة 

 ادلطلب الثاين: تبويب األصول يف الشركات البًتولية.
 .قابلة للنفاد يف الشركات البًتوليةال غريأوال: األصول 

 منها مايلي :عدة تعاريف نذكر  قابلة للنفادال غَتلؤلصوؿ ادلفهموم:  -1
  صوؿ اليت يتم اقتناءىا من قبل الشركة ليس بغرض اعادة البيع كربويلها لنفاد ىي تلك األقابلة لال غَتاألصوؿ

 ؛2خبلؿ الفًتة احملاسبية، كلكن للمسانبة يف العملية االنتاجية لعدة فًتات ؿباسبية اذل نقدية

                                 
1 ELDONS, HENDRIKSEN, "ACCOUNTING THEIRY", OP. CIT, P-P 251_252 
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  دم اؼبلموس كاليت يتم استخدامها حاليا عن طريق صوؿ ذات الكياف اؼباعرفها ابحثوف أخركف أبهنا تلك األك
تضمن ىاتو االصوؿ عدة عناصر لتوليد تدفقات نقدية من العمليات اليت يتوقع أف تستمر لعدة فًتات، كت الكياف

يتم التارىبية، ك  صوؿ بتكلفتها...اخل، كيتم اثبات صبيع ىاتو األاالراضي، اؼبباين، االاثث، االالت، كاؼبعدات مثل:
كمصركفات على السنوات اليت تستفيد من خدماهتا، كيطلق على عملية توزبع   صوؿتكلفة ىاتو األ كتوزيع يمتقس

 يتم اغبصوؿ التكلفة بعملية االىتبلؾ، كىي تتم بطريقة سبكن من مقابلة االصل القابل لبلىتبلؾ مع اؼبنافع اليت
 عليها جراء تشغيلها؛

يزانية بقيمتها الدفًتية كىي عبارة عن تكلفتها ـبصـو منها ؾبمع قابلة للنفاد يف اؼبال غَتصوؿ هر األكتظ
 .1االىتبلؾ حىت اتريخ اؼبيزانية

 كلقد عرفها ايضا معهد احملاسبُت القانونيُت إبقبلًتا ككيلز"ICAEW" "صوؿ اليت تستخدـ من أبهنا تلك األ
 ؛2"الواحدةبقصد اغبصوؿ على ايراد كليس بقصد بيعها خبلؿ دكرة النشاط  الكيافقبل 

كثر دقة كتطور كذات تكاليف عالية ركات البًتكلية األالت اػباصة ابلشكتعترب التجهيزات كاؼبعدات كاآل
مقارنة بغَتىا من التجهيزات كاؼبعدات التابعة لغَتىا من القطاعات االقتصادية، كىذا راجع ػباصية قطاع البًتكؿ 

كالغاز فيو بداية بعملية البحث كاالستكشاؼ كصوال اذل اؼبعركؼ بتعدد أنشطتو كمراحل اغبصوؿ على النفط 
ت البًتكلية اقتناء العديد من اآلالت كاؼبعدات إبختبلؼ مر الذم يلـز على الشركا التكرير كالتسويق، األعملييت

 نواعها كحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل انتاج البًتكؿ.أ
 قابلة للنفاد: غريخصائص االصول  -2

 قابلة للنفاد ؽبا عدة فبيزات كخصائص نذكر منها مايلي:ال غَتصوؿ بُت اف األفبا ذكر سابقا يت
 صوؿ ىو استخدامها يف العمليات االنتاجية لتحقيق االيرادات، كليس بغرض بيعها الغرض من اقتناء ىاتو األ

 ؛3كاالذبار هبا
 تزيد عن السنة يف العملية قابلة للنفاد يف الشركات البًتكلية لفًتات طويلة ال غَتصوؿ تكوف مسانبة األ

 ؛4االنتاجية
 ؛5كثر سهولة كأقل ـباطرة كلكن بتكاليف عاليةالقابلة للنفاد أ غَتصوؿ يعترب اقتناء األ 
 لنقص يف قيمتو بسبب عامل التقادـ؛بدكف استخداـ اذل ا  ) غَت القابل للنفاد(يؤدم ترؾ األصل الثابت 

                                 
 .205 ، ص1995دمحم ظبَت الصباف كاظباعيل ابراىيم صبعة، القياس كاالفصاح احملاسيب، دار اعبامعة للطباعة كالنشر، مصر،  1
  /https://infotechaccountants.com/topic/8041األصوؿ الثابتة، 19:45،  الساعة 2019افريل  23متدايت ؿباسبة دكت نت، صفحة الكًتكنية،  2
 .19:53،  الساعة اؼبرجع السابق 3
  .20:02 اؼبرجع السابق، الساعة  4
 . 270ساؼبي دمحم دينورم،تكييف نظاـ احملاسبة البًتكلية كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل، مرجع سابق، ص  5
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 ها بسبب االستعماؿ كالتقادـ الناتج عن ظهور ـبًتعات صوؿ الثابتة يؤدم اذل نقص قيمتاف اىتبلؾ األ
 .1كمعدات حديثة كجد متطورة

 اثنيــا: األصول القابلة للنفاد.
 ادلفهوم: -1

تناكؿ بعضان منها يف ؿباكلة للوصوؿ إذل ة ابألصوؿ القابلة للنفاد، كسوؼ نلقد تعددت التعاريف اػباص 
 مفهـو عاـ ؽبا.

قيمتها تناقصان  أبهنا: "أصوؿ اثبتة ملموسة تتناقصاألصوؿ ( ىذه KOHLERفقد عرؼ األستاذ )
، كيوضح ىذا التعريف إحدل خصائص ىذه األصوؿ كىي أهنا تتناقص 2يتناسب مع الكميات اؼبستخرجة منها"

 ابستمرار مع العملية اإلنتاجية حىت تتبلشى يف النهاية.
ناء عملية اإلنتاج أك االستغبلؿ مثل اؼبناجم كعرفها البعض أبهنا "األصوؿ اليت تستهلك تدرهبيان كتفٌت أث

 .3كاحملاجر كآابر النفط"
 األصول الطبيعية اليت ال ميكن استبداذلا من منتجات األرض ومىت استخرجتكجاء يف تعريف آخر أهنا "

 .4"اعتربت أصواًل متداولة
باشرة إذل منتج أف نستخرج من ىذا التعريف خاصية من خواص ىذه األصوؿ كىي أهنا تتحوؿ م كيبكن

أصل  " كىي يف ابطن األرض إذل " أصل اثبت" عند استخراجها أم أهنا تتحوؿ من  كيبكن تداكؽبا هنائي
 عند استخراجها إذل سطح األرض." متداول
   :يعترب أصل اثبت"يف حالة إقباز البئر" 

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x آابر من حػ /       23
 x x   اذل حػ / انتاج مثبت ألصل عيٍت           240  

 
 
 
 
 

                                 
 ./https://infotechaccountants.com/topic/8041األصوؿ الثابتة، 20:13،  الساعة 2019افريل  23متدايت ؿباسبة دكت نت، صفحة الكًتكنية،   1

2 ERIC KOHLER, "ADICTIONARY – FOR ACCOUNTANTS", OP, CIT, P 494. 
 .705، ص 2152منصور دمحم قبيد، اؼبيزانية من الناحية القانونية كاحملاسبية كالضريبية، عادل الكتاب، القاىرة، مصر،  3

4 DAVID SALMONS, "STUDIES IN COSTING", SCOWT & MAXWELL LTD, LONDON, 1952, P45. 
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  يعترب أصل متداكؿ " يف حالة خركج البًتكؿ من البئر " 

يف ىذه اغبالة يتحوؿ االحتياطي البًتكرل من تثبيتات اذل ـبزكانت كيتم التسجيل احملاسيب إبختبلؼ نوع 
 قيمة قسط النفاد.بتكلفة التسجيل از معاجل، ...اخل( كيكوف )ؿبركقات خاـ، مواد بًتكلية كغاؼبنتوج 

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x ؿبركقات خاـمن حػ /        300

 x x   اىتبلؾ مًتاكم للبئراذل حػ /            2840  

 للمواد األكلية".أف األصل الطبيعي عبارة عن ـبزف  ("PATONكيرل األستاذ )
 .1كعمومان يف الظركؼ العادية ال يلحقو نقص يف القيمة أك خسارة مادية دبركر الوقت"

كيعرؼ حجم االحتياطي البًتكرل أبنو حجم البًتكؿ اؼبتبقي، كاؼبكتشف يف ابطن األرض كالذم تدؿ 
يف اؼبستقبل على أساس تكلفة  علومات اعبيولوجية كاؽبندسية أبنو قابل لئلسًتداد بنسب معقولة من التأكداؼب

 .2ؿبددة كبطرؽ فنية معينة كيف كقت معُت دبوجب الظركؼ االقتصادية كالتشغيلية القائمة
الوقت  مركر مععدـ تناقص قيمتها  " كيوضح ىذا التعريف أيضان خاصية اثلثة لؤلصوؿ القابلة للنفاذ كىي

 ."ألصوؿفبا يعٍت أف عامل التقادـ ليس لو أتثَت على قيمة ىذه ا
ة أبنو "كميات النفط اػباـ كالغاز الطبيعي اؼبقدر إنتاجها اقتصاداين يف يعرؼ االحتياطي النفطي، بصفة عامك 

ضوء الظركؼ التشغيلية كاالقتصادية السارية حاليان كيتم حساب ىذه الكميات يف ضوء اؼبعلومات اعبيولوجية 
 .3"الراىنةكاؽبندسية 

( تظهر يف قائمة اؼبركز اؼبارل لشركات ت النفطية )األصوؿ القابلة للنفادياكجدير ابلذكر ىنا أف االحتياط
يف استكشاؼ  الشركةإنتاج النفط ضمن األصوؿ الثابتة كيعرب عن قيمة ىذه األصوؿ ابلنفقات اليت ربملتها 

 كتنمية ىذه االحتياطيات كىذا ىو القصور اؼبوجود يف القوائم اؼبالية لشركات إنتاج النفط.
 ص األصول القابلة للنفاد:خصائ -2

تبُت فبا تقدـ أف ىناؾ فركقان جوىرية بُت األصوؿ القابلة للنفاد كاألصوؿ األخرل الثابتة كيعٍت ىذا أف 
 :4األصوؿ القابلة للنفاد نوع ـبتلف من األصوؿ كسبتاز بعدة خصائص منها ما يلي

 ية طويلة نسبيان كتتم ىذه يتطلب اغبصوؿ على ىذه األصوؿ استثمارات ضخمة كعمليات حبث كتنم
 ليات يف ظركؼ ـباطرة كعدـ التأكد؛االستثمارات كتلك العم

 مع قيمتها  تعترب األصوؿ القابلة للنفاد من أحد أنواع أصوؿ الصدفة حيث ال تتناسب تكلفة اغبصوؿ عليها
                                 

1 KUFUS WIXON & WALTERG. KELL, "ACCOUNYING", ROLAND PRESSCO, NEWYORK: 1957, P321. 
 .382 ، صـ2128ؿبمود عبد العزيز عجيمة، اؼبوارد االقتصادية، دار اعبامعات اؼبصرية، مصر  2
 . 31بلح، تقومي االصوؿ القابلة للنفاد من خبلؿ النموذج احملاسيب اؼبقًتح لشركات النفط كالغاز، مرجع سابق،ص ادمحم الف الكرمي  عبد 3
 .07-02ص -سابق ، صالرجع اؼب 4
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مة ىذه األصوؿ مع غَت مناسب حيث ال تتفق قي االقتصادية فبا يعٍت تقييم ىذه االصوؿ بتكلفة اغبصوؿ عليها
 فة االستحواذ عليها عند االقتناء؛تكل

   إذا مت  يف اقتنائها الشركةاألصوؿ القابلة للنفاد كالتكاليف اليت ربملتها  يةكمال توجد عبلقة مباشرة بُت
حيث  الغَتاالقتناء عن طريق البحث كاالستكشاؼ كلكن توجد ىذه العبلقة إذا مت االقتناء عن طريق شرائها من 

 أخرل؛ شركةأف تقـو بشراء احتياطات نفطية مؤكدة من  للشركةكن يب

 ىذه األصوؿ عبارة عن القيمة  يث تتناقصالدخل الناتج عن األصوؿ القابلة للنفاد دخل غَت متجدد ح
اؼبوجودة يف اػبزاف يف كقت ؿبدد كالدخل اؼبتولد منها عبارة عن مقدار التدفق الذم ىبرج من اػبزاف خبلؿ الفًتة 

اسبية، كيتوقف الفصل بينهما على ربديد قيمة النضوب )النفاد( الذم يطرأ على ىذه األصوؿ نتيجة تولد احمل
 الدخل منها كيلعب النموذج اؼبقًتح دكران ىامان يف ىذا اجملاؿ.

 ليةيف الشركات البًتو القابلة للنفاد  قابلة للنفاد واألصولال غري الفروق اجلوىرية بني األصولادلطلب الثالث:
ضح فبا تقدـ أف بعض احملاسبُت يرل أف األصوؿ القابلة للنفاذ أحد أنواع األصوؿ الثابتة يف الصناعات يت

خبلؿ سنوات طويلة، بينما يرل البعض اآلخر أهنا من األصوؿ  تستنفد االستخراجية كذلك على اعتبار أهنا
الثابتة لتميزىا خبصائص معينة زبتلف عن بقية الطبيعية، دبعٌت أهنا نوع فبيز من األصوؿ كال تصنف ضمن األصوؿ 

 25األصوؿ الثابتة األخرل، كفبا يؤكد ىذا التميز أف عبنة معايَت احملاسبة الدكلية عندما كضعت اؼبعيار الدكرل رقم 
 –ضمن أصوؿ أخرل  –اػباص ابحملاسبة عن األصوؿ طويلة األجل )العقارات كاآلالت كاؼبعدات( استثنت 

 .اؼبعيارالزيت كالغاز الطبيعي( من تطبيق ىذا النفط اػباـ )
قابلة للنفاد )األصوؿ الثابتة( كاألصوؿ القابلة للنفاد ال غَتكيبكن القوؿ أف ىناؾ فركقان جوىرية بُت االصوؿ 

 1:أنبها ما يلي
قابل أك قابلة للنفاد )األصوؿ الثابتة( يبكن إمتبلكها أك االستحواذ عليها عن طريق شرائها دبال غَتاألصوؿ  -2

 اكتشافها؛تصنيعها، أما األصوؿ القابلة للنفاد ىي ىبة من ىبات هللا كيقتصر دكر اإلنساف لبلستحواذ عليها يف 

إقتناء األصوؿ الثابتة يكوف هبدؼ استخدامها يف العملية اإلنتاجية للحصوؿ على اؼبنتج النهائي الذم سيتم   -7
قتناء اك إستخراج اؼبنتج الذم سيتم بيعو كربقيق األرابح من كراء ذلك بيعو، أما إقتناء األصوؿ القابلة للنفاد يعٍت ا

 ة دبجرد استخراجها من ابطن األرض؛كىذا يعٍت أف األصوؿ القابلة للنفاد تتحوؿ إذل أصوؿ متداكل

ىذه األصوؿ من السلع أك اػبدمات  أك تقدمو تنتجو قابلة للنفاد فيماال غَتتتمثل الطاقة اإلنتاجية لؤلصوؿ  -3
بلؿ فًتة زمنية معينة، بينما تتمثل الطاقة اإلنتاجية لؤلصوؿ القابلة للنفاد فيما يتم استخراجو من اؼبادة اػباـ خ
 تول عليها خبلؿ فًتة زمنية معينة؛احمل

                                 
 . 02-00ص -ص ق،سابالرجع ، اؼبادمحم الفبلح، تقومي االصوؿ القابلة للنفاد من خبلؿ النموذج احملاسيب اؼبقًتح لشركات النفط كالغاز الكرمي  عبد  1
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قابلة للنفاد بدكف استخداـ إذل نقص يف قيمتها بسبب عامل ال غَتيف الغالب األعم يؤدم ترؾ األصوؿ  -0
التقادـ، أما األصل القابل للنفاد فإف قيمتو ال تقل نتيجة تركو دكف استخداـ، بل قد تزيد قيمتو بسبب ارتفاع 

 ػباـ اليت وبتوم عليها ىذا األصل؛أسعار اؼبواد ا

أقل ـباطرة من اقتناء األصوؿ القابلة للنفاد كاليت تتطلب قابلة للنفاد أكثر سهولة ك ال غَتيعترب  اقتناء األصوؿ  -6
 ميز امتبلؾ ىذه األصوؿ ابؼبخاطرة؛القياـ بعمليات كتنفق مبالغ طائلة دكف العثور على ىذه األصوؿ كمن ىنا يت

وبدث بسببُت كنبا االستعماؿ  –كالذم يؤدم إذل نقص قيمتها  –قابلة للنفاد ال غَتإف اىتبلؾ األصوؿ  -5
دـ الناتج عن ظهور ـبًتعات جديدة بينما اىتبلؾ األصوؿ القابلة للنفاد وبدث نتيجة االستنفاد كىو كالتقا

 يتناسب ابستمرار مع الكميات اؼبستخرجة، أما عامل التقادـ فليس لو أم أتثَت على قيمة األصوؿ القابلة للنفاد.

بلة للنفاد( كاألصوؿ اؼبتناقصة )االصوؿ قاال غَتكعموما يبكن تلخيص الفرؽ بُت كاألصوؿ الثابتة )االصوؿ 
 1القابلة للنفاد( يف مايلي:

يقتٌت بقصد االحتفاظ بو مدة طويلة نسبيان للمسانبة يف عملية اإلنتاج  الذم األصل الثابت ىو ذلك األصل -2
صوؿ من اإلنتاج بنقصاف كميتها، كلكن األ اؼبتناقصة ليست دائمة حيث تستنفد كليس هبدؼ البيع بينما األصوؿ

 ؛ الثابتة ال تنقص كميتها أثناء االستعماؿ ابلرغم من أف طاقتها االنتاجية تقل نتيجة البلى كالتقادـ كاالستعماؿ

تنحصر الدكرة اإلنتاجية لؤلصل الثابت يف عمره االنتاجي أم اؼبدة اليت يكوف فيها صاغبان للمسانبة يف  -7
ىذا األصل  فيها احتياطي ؿبصورة ابؼبدة اليت يستنفد ؼبتناقصالدكرة اإلنتاجية لؤلصل ا عملية االنتاج بينما قبد

 الكامن يف ابطن األرض؛

ربدد القيمة اإلنتاجية ابلنسبة لؤلصل الثابت ابلوحدات الزمنية فقيمة اآللة اإلنتاجية ىي قيمة ما تنتجو يف  -3
نو بوحدات معينة )كالرباميل أك عمر زمٍت ؿبدد، أما القيمة االنتاجية لؤلصل اؼبتناقص فتحدد دبقدار ما يستعمل م

 كعبة مثبلن( يف كحدة زمنية معينة؛األقداـ اؼب

بينما تتناقص قيمة نتيجة البلى أك التقادـ أك االستعماؿ  االىتبلؾتتناقص قيمة األصل الثابت عن طريق  -0
 استخراج االحتياطي كليس التقادـ؛ عن طريق النفاد بسبب األصل اؼبتناقص

ينفرد يف طبيعتو عن األصوؿ األخرل من حيث كونو صعب اؼبناؿ كال يبكن  ؼبتناقصَتان فإف األصل اكأخ -6
التنبؤ دبقداره أك رحبيتو بدقة ابإلضافة إذل طبيعة كوف العمل بو مغامرة كـباطرة كبَتة، أضف إذل ىذا كلو أف األصل 

مة منتج حيث يبثل عبارة عن قي بينما األصل اؼبتناقصالثابت يبثل خدمات منتظرة أك مصركفات مؤجلة 
 اؼبصركفات اليت دفعت يف سبيل اغبصوؿ عليو.

 
 
 

                                 
 .275-276ص -خالد امُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، ص 1
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 قابلة للنفادال غريادلبحث الثاين: ادلعامالت وادلعاجلات احملاسبية لألصول 
 الشركات البًتولية.يف  

فهناؾ  كنوع النشاط اليت تقـو بو، ابختبلؼ مراكز التكلفة يف الشركات البًتكلية اآلالت كاؼبعداتزبتلف 
، كلكن تعترب صبيعها من األصوؿ ،...كغَتىات كمعدات خاصة ابالستكشاؼ كاغبفر كاالنتاج كالنقل كالتكريرآال

 اإلنتاج كليس لغرض بيعها.عمليات االستخراج ك الثابتة اؼبقتناة من قبل الشركة الستعماؽبا يف 
 احملاسبية اؼبتعلقة هبا. ىاتو اؼبعامبلت كاألحداث اؼبالية كالقيوديف ىذا اؼببحث ألىم كأغلب  كسنتطرؽ

 ادلطلب األول: عمليات الشراء والتجديد والتصنيع الداخلي.
 أواًل: عمليات الشراء.

مساكية ؼبا  ااؼبشار إليها فيما سبق نقدان، كتكوف قيمته غَت القابلة للنفادقد يتم شراء أم نوع من األصوؿ 
لبلستخداـ مع خصم أية خصومات   تكوف صاغبةا مصركفات النقل كالًتكيب حىتنقدان مضافان إليه ادفع فيه

 .1مسموح هبا من اؼبورد )إف كجدت(
 2كيكوف تسجيل قيد الشراء كما يلي:

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

   x x آلة ضخمن حػ /       2151002
 x x   البنك أك موردك التثبيتات اذل حػ /                                       512 / 404  
   شراء آلة ضخ  

مت شراء ؾبموعة من آالت الضخ )أك من غَتىا( بثمن إصبارل كاحد فإف ىذا الثمن هبب أف يقسم  اكإذا فرض     
 تقسيمان مناسبان بُت بنود ىذه اجملموعة كفقان للتقديرات الفنية.

 3:تسجيل القيد احملاسيب كمايليكيكوف 

 ساابتارقاـ اغب
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

   x x آلة ضخؾبموعة من حػ /      2151002
  x x من حػ / ؾبموعة آالت اطفاء اغبريق    2151005

  x x من حػ / ؾبموعة آالت اغبفر    21512
 x x   لتثبيتاتالبنك أك موردك ااذل حػ /                                        512 / 404  
    تآال ؾبموعة شراء  

                                 
 .272، ص 2113ابو الفتوح علي فضالو، ؿباسبة البًتكؿ، دار الكتب العلمية، القاىرة، مصر،  1

2 Manuel le comptabilité général de la classe 2, Sonatrach, Janvier 2010, P 104. 
3 Manuel le comptabilité général de la classe 2, op cit, P 105. 
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 اثنياً: عمليات التجديد. 
قدرهتا اإلنتاجية اليت   مراحل انتاج البًتكؿ اذليقصد هبا إرجاع اؼبعدات كاآلالت ككسائل النقل اؼبستخدمة يف 

ه اؼبصركفات كيف ىذه اغبالة تعترب ىذؽباتو االالت كاؼبعدات كانت عليها كذلك إبنفاؽ مصركفات صيانة كتصليح 
قدرة اإلنتاجية فإف الأدت عمليات التجديد إذل زايدة  ربمل على حساب األرابح كاػبسائر، كأما اذا إيراديو

مصركفات الصيانة تعترب رأظبالية مث هتلك تدرهبيان مع اىتبلؾ األصل اؼبرتبطة بو، كقد تعاجل ىذه اؼبصركفات 
/ ؾبمع اىتبلؾ ؾبموعة اآلالت اؼبتجانسة كمجموعة آالت خبصمها من حػػ / ؾبمع اىتبلؾ األصل أك من حػػ 

 كسنقـو بتوضيح ذلك يف القيود احملاسبية التالية: .1الضخ أك غَتىا
 :2يف حالة اعتبار ىذه اؼبصركفات إيراديو 

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

615xx       / مصركفات حسب طبيعتهامن حػ x x   
 x x   البنك أك موردك سلع كخدماتاذل حػ /                                   512 / 401  
    آلالت كمعدات مصاريف صيانة كتصليح  

 :3تضاؼ قيمة اؼبصركفات لؤلصل نفسو يف حالة اعتبارىا مصركفات رأظبالية
 

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

   x x آلة ضخمن حػ /       2151002
 x x   التثبيتاتالبنك أك موردك اذل حػ /                                   512 / 404  
   ت كمعدات آلالل اقتناء قطع غيار  

 اثلثاً: عمليات التصنيع الداخلي.
قطع الغيار من  إنتاج البًتكؿ بتصنيع بعض اؼبعدات كاآلالت مستخدمة يف ذلك بعض قد تقـو شركات

  4.كابفًتاض أف احدل الشركات البًتكلية تقـو ابلتصنيع الداخلي آللة إطفاء اغبريق ـبازهنا مع شراء البعض اآلخر
 :  ىاتو اغبالة تكوف اؼبعاعبة احملاسبية ؽبا كمايلييف
 
 
 
 

                                 
  .275- 276 ص-ص فتوح علي فضالو، ؿباسبة البًتكؿ، مرجع سابق،ابو ال 1

2  Manuel le comptabilité général de la classe 6, Sonatrach,12 Janvier 2010, P 105. 
3
  Manuel le comptabilité général de la classe 2, op cit, P 104.  

 .276 صفتوح علي فضالو، ؿباسبة البًتكؿ، مرجع سابق، ابو ال 4
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 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

   x x ة اطفاء اغبريقآلمن حػ /      2151005
 3xx                                     / خزف اؼباذل حػ  x x 
 x x   سلع كخدماتالبنك أك موردك اذل حػ /                                    512 / 401  
   التصنيع الداخلي آللة اطفاء اغبريق   

 : ؾبموع اؼببالغ لقطع الغيار اؼبخزنة كقطع الغيار اؼبشًتاة حديثان.أم التكلفة الذاتية لآللة ىي                

 أخرى. منطقة إنتاح إىل إنتاج ادلطلب الثاين: عمليات االستبدال والتحويل من منطقة
دكف االحتفاظ ابآللة  احبلؿ أصل جديد ؿبل آخر قدمي ىلك فعبلن أك كاد بو كيقصد االستبدال: :أوالً 

ل على حػػ / أ.خ  بينما تعترب مصركفات تركيب مصركفات فك األصل القدمي إيراديو رب، كىنا تعترب مالقديبة
 .1رأظبالية ربمل غبساب األصل نفسواألصل اعبديد 

ـبصص االىتبلؾ( لآللة القديبة كأية دفعات  –كيف ىذه اغبالة يكوف الفرؽ بُت القيمة الدفًتية )التكلفة 
خسائر أك مدخوالت عن ة اآللة اعبديدة من جهة أخرل عبارة عن نقدية أك على اغبساب من جهة، كبُت قيم

 : ػبطوات التاليةكوف معاعبتهما احملاسبية إبتباع اكت. اغبساابت الدائنة اؼبهتلكة
 قفل حػػ / ـبصص االىتبلؾ يف حػػ / األصل نفسو. -2
/ البنك أك اؼبورد جعل حػػ / األصل مدينان دببلغ هبعل رصيده مساكاين لقيمة األصل اعبديد كجعل حػػ  -7

 دائنان أبية دفعات نقدية أك مبلغ متبق على اغبساب.

دائنان أك مدينان ابلفرؽ بُت طريف القيد  القيم عن خركج أصوؿ غَت جارية فوائضأك  نواقص جعل حػػ /  -3
 2كتكوف القيود كالتارل:(.7الوارد يف اػبطوة )

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت كخسائر القيمةمن حػ /        681

 x x   اذل حػ / آلة اغبفر )القديبة(                                           215  
 - 1 -اػبطوة 

   x x من حػ / آلة اغبفر )اعبديدة(       23
 x x   ػ / البنك أك موردك التثبيتاتاذل ح                           512 / 404  
 x x   االصوؿ اؼبثيتة غَت اؼبالية خركجعن  فوائض القيماذل حػ /               752  

 " يف حالة ربصيل ارابح عند ادخاؽبا يف عملية االستبداؿ  "    - 3ك  2 -اػبطوتُت 

 

                                 
 .87امُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، مرجع سابق، ص  خالد 1

2 Manuel le comptabilité général de la classe 7, op cit, P 106. 
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 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x من حػ / آلة اغبفر )اعبديدة(       23
   x x نواقص القيم عن خركج االصوؿ اؼبثيتة غَت اؼباليةمن حػ /        657

 x x   اذل حػ / البنك أك موردك التثبيتات                                       512 / 404  
 اؽبا يف عملية االستبداؿ  "" يف حالة ربمل خسائر عند ادخ    - 3ك  2 -اػبطوتُت 

يف ذبدر اإلشارة إذل أنو هبب ربميل حػػ / األصوؿ أك حػػػػ / األصل اؼبباع أية عموالت أك ظبسرة تدفع ىنا ك 
ؤلصل، كذلك هبب احتساب االىتبلؾ اػباص ابألصل من بداية العاـ حىت اتريخ اؼببادلة، عملية االستبداؿ ل

ود السابقة اػباصة ابؼببادلة حىت تكوف القيمة الدفًتية لؤلصل معربة عن كاقع كعمل القيد البلـز لذلك قبل القي
 حاؿ األصل بصورة عادلة.ك 

 اثنياً: عمليات التحويل من منطقة إنتاج إىل منطقة إنتاج أخرى.
تعترب يف ىذه اغبالة أف لكل منطقة إنتاج دفاتر ؿباسبية خاصة هبا يوضح فيها حركة اؼبعدات كاآلالت 

 النقل )ابإلضافة إذل اغبساابت األخرل كغَتىا(. ككسائل
كالواقع أف ربويل أصل اثبت من منطقة إنتاج ألخرل يًتكز يف نقل حساب األصل )أك حساب ؾبموعة 

اىتبلكو )أك حساب ؾبمع اىتبلؾ ؾبموعة األصوؿ اؼبتجانسة( من دفاتر  األصوؿ اؼبتجانسة( ككذا حساب ؾبمع
على أف تتحمل اؼبنطقة  إليهاك إضافة( قيمة ىذه اغبساابت يف دفاتر اؼبنطقة احملوؿ كفتح )أ منهااؼبنطقة احملوؿ 

بطبيعتها  –مصاريف ايرادية، كيتحمل االصل ذاتو اؼبنقوؿ قيمة مصاريف الًتكيب األكذل دبصاريف الفك ابعتبارىا
 .1مصركفات رأظبالية

نتاج )أ( اذل منطقة اإلنتاج )ب( فيكوف كمع إفًتاض اف شركة ما قامت بنقل معدات اآلابر من منطقة اإل
 2التسجيل احملاسيب يف ىاتو العملية كمايلي :

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

21513xx     ب(من حػ / معدات اآلابر يف اؼبنطقة( x x   

681   
 حػ / ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت كخسائر القيمة من 
  x x )أ(ؼبعدات اآلابر ابؼبنطقة               

 21513xx                      اآلابر ابؼبنطقة )أ( معدات حػ / اذل  x x 

  781 
 اسًتجاع االستغبلؿ عن خسائر القيمة كالتنوينات اذل حػ /                 

   لبلصوؿ غَت اعبارية        
  x x 

 )أ( اذل اؼبنطقة )ب( إثبات نقل اعبهاز كربويلو من اؼبنطقة
 

                                 
 .272 ص فتوح علي فضالو، ؿباسبة البًتكؿ، مرجع سابق،ابو ال 1

2 Manuel le comptabilité général de la classe 7, op cit, P 106. 
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 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
6xx        / أ(مصاريف فك معدات اآلابر ابؼبنطقة من حػ( x x   

21513xx        / ب(معدات اآلابر يف اؼبنطقة من حػ( x x   
 x x   سلع كخدماتموردك  اذل حػ / البنك أك                              512 / 401  

 اثبات مصاريف فك اؼبعدات ك تركيبها

الت احملولة بنسبة معينة اآلكذبدر اإلشارة إذل أف بعض شركات إنتاج البًتكؿ قد ترل تقدير قيمة اؼبعدات ك 
لى أم كع 25أك  70من قيمتها األصلية كفقان لقدرهتا اإلنتاجية اغبالية ؽبا كقت نقلها كقد تكوف ىذه النسبة 

 .1حاؿ فإف اؼبعاعبة احملاسبية يف ىذه اغبالة ال زبتلف عما سبق عرضو سول يف تغيَت قيمة األصل احملوؿ

 ادلطلب الثالث: عمليات التنازل والبيع.
 انتهى عمره أصل قدميكيقصد بو التنازؿ عن  ،تويف دالل"االستبداؿ" : كيشبو ىذا اؼبفهـو التنازل: أوالً 
ظهور اخًتاعات تلفو أك أك بسبب  Normal Retirementق عليو "التنازؿ العادم" كىو ما يطلاإلنتاجي 

كابتكارات جديدة تدعو إذل استبداؿ األصل القدمي كاالستغناء عنو قبل هناية عمره االنتاجي كىو ما يطلق عليو 
2"التنازؿ غَت العادم" 

Abnormal Retirement . 
 التنازؿ: لكل من ىذين النوعُت من توضيحكفيما يلي 

فًتاض اف لشركة ما ؾبموعة من ك ابأجزائها فقط،  : كقد يكوف شامبلن لآللة كلها أك لبعضالتنازل العادي -2
الت كاؼبعدات قد انتهى عمرىم االنتاجي كتريد التنازؿ عليهم، كالسباـ ىاتو العملية نكوف أماـ التسجيل احملاسيب اآل

 3التارل:

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 غاؼببال
 دائن مدين دائن مدين
   x x لبلصوؿ غ ج ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت كخسائر القيمةمن حػ /     681

 x x  اىتبلكات معدات ك االتحػ /  اذل                           2815  
 اثبات قسط االىتبلؾ السنوم األخَت لآللة

   x x من حػ / اىتبلكات معدات ك االت    2815
  215xx                                 (معدات ك االت ) تثبيتات حػ /  اذل   x x 

 إثبات التنازؿ عن اآللة ك ترصيد حساهبا

 

                                 
 .278 ص فتوح علي فضالو، ؿباسبة البًتكؿ، مرجع سابق،ابو ال  1
 .88 خالد امُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، مرجع سابق، ص 2

3 Manuel le comptabilité général de la classe 7, op cit, P 107. 
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لظهور لتلفها أك اء عمرىا االنتاجي كإمبا إلنتهال كيعٍت سحب اآللة من االنتاج : التنازل غري العادي -7
ة ؽبذا التنازؿ غَت العادم، تمل دكمان ظهور خسارة رأظبالية نتيجمبتكرات جديدة كاحبلؿ آلة أخرل بديلة، كىنا وب

1النحو التارل :كيكوف التسجيل احملاسيب يف ىاتو العملية على 
 

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x لبلصوؿ غ ج ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت كخسائر القيمةمن حػ /     681

 x x  اىتبلكات معدات ك االتحػ /  اذل                           2815  
 اثبات قسط االىتبلؾ السنوم األخَت لآللة

   x x من حػ / اىتبلكات معدات ك االت    2815
   من حػ / نواقص القيم عن خركج اصوؿ مثبتة غ ج  652

  215xx                                 (معدات ك االت ) ت تثبيتاحػ /  اذل   x x 
 إثبات التنازؿ عن اآللة ك ترصيد حساهبا

215x     / تثبيتات ) الة جديدة(من حػ x x   
 x x  البنك اك موردك التثبيتاتحػ /  اذل                           404/512  

 شراء الة جديدة ؿبل الة قديبة

دل ينتهي عمرىا االنتاجي  إنتهى عمرىا اإلنتاجي أك لثابتة اليتالعملية االصوؿ ا كزبص ىذه:  البيع: اثنياً 
كجد متطورة ...اخل كينتظر من ىاتو الت جديدة ا ألسباب ـبتلفة منها كلوج آغَت اف الشركة تريد التخلص منه

دان أك نق من حيث طريقة التسديد الشراء، كتعترب ىاتو العملية مشاهبة لعملية العملية إيرادات يف أغلب األحياف
جل،كذلك وبمل األصل نفسو أبية عموالت أك ظبسرة دفعت يف سبيل اسباـ صفقة البيع، ككذلك اغباؿ ابآل

 .2ابلنسبة ؼبصركفات الفك كما شابو ذلك
 التُت يكوف قيد التسجيل احملاسيب ؽبما كمايلي:تنجر عن ىاتو العملية ح 

 3يف حالة حتمل خسائر بعد إدتام عملية البيع: -1
 ساابتارقاـ اغب

 افػػػػالبي
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
   x x لبلصوؿ غ ج ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت كخسائر القيمةمن حػ /     2815
  x x من حػ / نواقص القيم عن خركج االصوؿ اؼبثبتة غ ج  652

  x x البنك اك الديوف الدائنة عن عمليات بيع التثبيتات حػ / من  462/512
 215x                         االلة اؼبباعة(اذل حػ / تثبيتات غ ج(  x x 

 اثبات قيد البيع مع ربمل اػبسارة

                                 
1 Manuel le comptabilité général de la classe 7, op cit, P 107. 

  .10 خالد امُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، مرجع سابق، ص  2
3 Manuel le comptabilité général de la classe 7, op cit, P 107 
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 1 حالة حتقيق أرابح جراء إدتام عملية البيع:يف  -2
 ارقاـ اغبساابت

 افػػػػالبي
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
   x x لبلصوؿ غ ج مةـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت كخسائر القيمن حػ /     2815

  x x البنك اك الديوف الدائنة عن عمليات بيع التثبيتات حػ / من  462/512
 x x  اذل حػ / فوائض القيمة عن االصوؿ اؼبثبتة غ ج                         752 
 215x               االلة اؼبباعة(اذل حػ / تثبيتات غ ج(  x x 

 ل االيرادربصياثبات قيد البيع مع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
1

Manuel le comptabilité général de la classe 7, op cit, P 107  
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 والتغري يف قيمتهابلة للنفاد يف الشركات البًتولية قاال غريالثالث: إىتالك األصول ادلبحث 
الواقع اف موضوع اىتبلؾ التثبيتات العينية يف الشركات البًتكلية من اىم اؼبواضيع اؼبؤثرة يف النشاط 

ا سنربز يف مبحثنا ىذا كيفية ربديد االىتبلؾ ك حساب اؼبارل، لذ السيما مركزىاية ك بًتكلاالقتصادم للشركات ال
 قابلة للنفاد. ال غَتمعدالتو ك التطرؽ اذل التغَت يف قيم االصوؿ 

 االىتالك. حول ادلطلب األول: عموميات
 وأسباب احتسابو. ىتالكأواًل: ماىية اال

ة لسبب من األسباب  ألصوؿ الثابترهبي الذم يطرأ على ايعرؼ االىتبلؾ عادة أبنو ذلك النقص التد
 .1أك قدمها دبجرد مضى الزمن أك تقدمي خدمات اإلنتاج يف عمليةكاستخدامها 

كؽبذا يعترب االىتبلؾ من ضمن عناصر تكلفة االنتاج ألنو مت من خبلؿ القياـ بعملية االنتاج أك من أجلها، 
 لقيمة اغبقيقية ؽبا آخر العاـ.اب تظهر اؼبيزانية كقد حتم العرؼ احملاسيب استبعاد االىتبلؾ من قيمة األصوؿ حىت

أف ؿباسبة االىتبلؾ ىي طريقة ؿباسبية هتدؼ إذل توزيع مريكي للمحاسبُت القانونيُت فَتل " أما اؼبعهد األ
تكلفة األصوؿ الرأظبالية اؼبلموسة أك قيمتها األساسية انقصان قيمة النفاايت )يف حاؿ كجودىا( على اغبياة 

ك فإف عبء اىتبلؾ لىي عملية زبصيص كليست عملية تقومي، كلذ االىتبلؾ، فعملية "ة اؼبقدرة للوحدةاالنتاجي
 .2الكليء الذم ىبصص ؽبا من ؾبموع العبء السنة ىو ذلك اعبز 

كل الستثمارات نتيجة االستخداـ كالتآكذلك عرؼ النظاـ احملاسيب اؼبارل االىتبلؾ على أنو البفاض قيمة ا
استهبلؾ اؼبنافع االقتصادية اؼبرتبطة أبصل عيٍت أك معنوم " على أنو  2 – 272لذلك يف اؼبادة  كالقدـ، كتطرؽ

 .3"لنفسها الشركةكيتم حسابو كعبء إال إذا كاف مدؾبان يف القيمة احملاسبية ألصل أنتجتو 
 4كمن خبلؿ التعريفات السابقة اتضح لنا األسباب اليت تؤدم إذل احتساب االىتبلؾ كىي:

 ؛الشركةيف قيمة األصوؿ نتيجة استخدامها يف نشاط  نقص 

 اية الفًتة اؼبالية يف اؼبيزانية؛إظهار قيمة األصل اغبقيقة يف هن 

 ؛االىتبلؾاحتساب  التعرؼ بدقة على صايف الربح أك اػبسارة بعد 

 قيق العدالة بُت الفًتات اؼبالية؛رب 

  ؿ بعض أصوؽبا الثابتة نتيجة لذلك؛إذل استبدا شركةالالتقدـ الفٍت كالتكنولوجي لؤلصوؿ الثابتة فبا يضطر 

  الشركةخبلؿ فًتة عمر األصل اإلنتاجي يف  االىتبلؾاستمرارية ىذا. 

                                 
 .528 ص ،2123القاىرة،مصر،  خَتت ضيف، يف أصوؿ احملاسبة، دار النهضة للطباعة،  1

2
 .11خالد امُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، مرجع ستبق، ص   
 .23، ص 7022، 2عبد الرضباف عطية، احملاسبة اؼبعمقة كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل، برج بوعريريج، اعبزائر، ط 3
 .70، ص 7000ع، عماف، االردف، رايض اغبليب ك اخركف، أصوؿ احملاسبة، دار الصفاء للطباعة كالنشر كالتوزي 4
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 اثنياً: عوامل االىتالك وحتديد أقساطو.
 1:ىتالكعوامل اال -1

أك  : كنعٍت بو النقص التدرهبي يف قيمة األصل الثابت نتيجة استخدامو يف االنتاج الداخلي ىتالكاال - أ
دم فحسب كامبا يتعداه اذل استنفاد االستعماؿ اؼبا عندال يتوقف بتقدمي خدمات، غَت أف االىتبلؾ الداخلي 

 .(ألصوؿ اؼبتناقصةاالقابلة للنفاد )األصوؿ اؼبخزكف كما يف حالة 

ء كنعٍت بو النقص التدرهبي يف قيمة األصل الثابت ليس الستخدامو كإمبا النقضا : االىتالك اخلارجي -ب
از كحق االخًتاع كما شابو ذلك، الوقت احملدد لبلنتفاع بو كما يف حاؿ حق االمتيوقت أك القدـ، كيقصد بذلك ال

القدـ فبل يعٍت انعداـ نفع األصل كامبا كونو غَت قادر على االنتاج انتاجان اقتصاداين نظران لظهور اخًتاعات  أما
 جديدة مثبلن.

2:ىتالكعوامل حتديد قسط اال  -2
 

كتشتمل تكلفة األصل الثابت صبيع اؼبصاريف اليت انفقت عليو من غبظة شرائو   ة األصل الثابت:تكلف .أ 
 االىتبلؾكحىت يصبح جاىز لبلستعماؿ، كتعترب تكلفة األصل من أىم البياانت البلزمة من أجل ربديد قسط 

 ؤلصل الثابت.السنوم ل
 .الشركةل الثابت صاغبان كمستخدمان يف أعماؿ كيقصد بذلك الفًتة اليت يبقى فيها األص العمر االنتاجي: .ب 
كىو عبارة عن اؼببلغ الذم يبكن اغبصوؿ عليو يف حالة االستغناء عن األصل الثابت يف   قيمة النفاية: .ج 

 كذلك بعد انتهاء العمر االنتاجي الذم حدد لو مسبقان. الشركة

 ادلطلب الثاين: طرق االىتالك ومعاجلتها احملاسبية.
 ىتالك :أوال: طرق اال

 اؼبستخدمة من قبل شركات انتاج النفط ىي: غَت القابلة للنفادإف أىم طرؽ اىتبلؾ األصوؿ 
 طريقة القسط الثابت؛ -2

 طريقة القسط اؼبتناقص؛ -7

 أسلوب الرصيد اؼبتناقص؛ - أ

 أسلوب الكسر اؼبتناقص  - ب

 طريقة القسط اؼبتزايد؛ -3

 طريقة اغبياة االنتاجية لؤلصل؛ -0

 أسلوب الوحدات الزمنية؛ - أ

                                 
 .200خالد امُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، مرجع سابق، ص  1
 .76رايض اغبليب ك اخركف، أصوؿ احملاسبة، مرجع سابق، ص  2
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 لوب كحدات االنتاج.أس - ب

 كفيما يلي عرض لكل من ىذه الطرؽ:
 : طريقة القسط الثابت -2

النفاية( توزيعان متساكاين على  -كتعتمد ىذه الطريقة على توزيع القيمة اػباضعة لبلىتبلؾ )تكلفة األصل     
 سنوات عمره االنتاجي، كتستخدـ اؼبعادلة التالية يف احتساب قيمة القسط:

  = قيمة القسط  

كتتبع ىذه الطريقة عادة ابلنسبة لؤلصوؿ الثابتة اليت ال تطرأ عليها تغَتات زايدة أك نقصان كما يف حاؿ حق 
متياز كما شابو ذلك. إذ وبمل حػػساب ـبصصات االىتبلكات كاؼبؤكانت كخسائر القيمة لؤلصوؿ االخًتاع كاال
 .1قسط اثبت من قيمة األصل بسنواين غَت اعبارية 

 على األصل الثابت فيكوف اىتبلكها لةالتجديدات الصغَتة كاإلضافات احملمأما التغَتات كاإلصبلحات ك 
 2على ثبلث طرؽ متعارؼ عليها نوردىا فيما يلي:

 / األصل كما يظهر يف السنة األكذل؛ إنباؿ ىذه اإلضافات بتحميلها كليا على حػػ 

 أهنا أضيفت من مطلع العاـ كاألصل ابلكامل كما لو  احتساب االىتبلؾ على أساس قيمة ىذه اإلضافات
 اؼبعٍت؛

  اىتبلؾ اإلضافات اىتبلكان نسبيان فإذا سبت اإلضافات يف منتصف العاـ، يكوف اىتبلؾ األصل عن سنة كاملة
 كاىتبلؾ اإلضافات عن نصف سنة، كىكذا.

 قسط االىتالك ادلتناقص: -7

تتحمل أكرب من السنوات البلحقة، أم أف السنة األكذل كىنا ربمل السنوات األكذل من عمر األصل بقيمة 
، كىاتو الطريقة مت إضافتها دبوجب قانوف اؼبالية لسنة 3من السنة الثانية كىذه بقسط أكرب من الثالثةبقسط أكرب 

 .4، كيتم تطبيقها بقرار صادر عن كزير اؼبالية أك بتصريح من طرؼ مصاحل الضرائب2181
 5طريقة أسلوابف نبا:كيتبع يف تطبيق ىاتو ال

تطبيق معدؿ اىتبلؾ سنوم اثبت على الرصيد اؼبتناقص أم : كىو عبارة عن أسلوب الرصيد ادلتناقص - أ
 بعد خصم قسط أك أقساط االىتبلؾ السابقة، كتستخدـ اؼبعادلة التالية الحتساب معدؿ االىتبلؾ:

                                 
 .203-207ص -خالد امُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، مرجع سابق، ص 1
 .201اؼبرجع السابق، ص  2
 .260ًتكؿ، مرجع سابق، ص ابو الفتوح علي فضالة، ؿباسبة الب 3
 .23احملاسبة اؼبعمقة كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل، مرجع سابق، ص عبد الرضباف عطية،  4

 .206-200ص -خالد امُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، مرجع سابق، ص 5
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 T =1 -   

T معدؿ االىتبلؾ = 
Aصلاالنتاجي لؤل = العمر 
Vقيمة النفاية = 
Cتكلفة األصل = 
  تكلفة األصل؛ ×= معدؿ االىتبلؾ األوىلقسط االىتبلؾ يف السنة 

 قيمة قسط االىتبلؾ للسنة األكذل(. –)تكلفة األصل×= معدؿ االىتبلؾ الثانية قسط االىتبلؾ يف السنة 
 ... كىكذا.

  )رلموع أرقام السنني(: ادلتناقصأسلوب الكسر   - ب

تدرهبيان سنة بعد أخرل، أما بسط  األصل بعد خصم نفايتو بكسر يتناقصرب قيمة تكلفة عن ض ةكىو عبار 
 السنوات ىذه. نتاجي معكوسة كمقامو ؾبموع أرقاـىذا الكسر فهو عدد سنوات عمر األصل اال

 سنوات فيكوف ؾبموع أرقاـ السنوات ىو:  6ىو  ما صلكابفًتاض أف العمر االنتاجي أل
6  +0  +3  +7  +2 = 26 

 أما كسور السنوات فهي:
  = قسط السنة األكذل 

  = قسط السنة الثانية 

  = كىكذا....   قسط السنة الثالثة 

 كمنو يكوف حساب قيمة قسط االىتبلؾ هبذا األسلوب كالتارل:
 نفايتو(. -)تكلفة األصل  ×= كسر السنة  السنوم قيمة قسط االىتبلؾ

1طريقة القسط ادلتزايد: -3
 

 . كال يبكن تطبيقها إال بقرار صادر عن كزير اؼبالية 2181كىاتو الطريقة أضيفت دبوجب قانوف اؼبالية لسنة 
عبارة عن ضرب قيمة تكلفة األصل بعد خصم نفايتو بكسر يتزايد تدرهبيان سنة بعد أخرل، أما بسط ىذا  كىي

 نتاجي متتالية كمقامو ؾبموع أرقاـ ىاتو السنوات.عمر األصل االلالكسر فهو عدد السنوات 
  :سنوات فيكوف ؾبموع أرقاـ السنوات ىو 6ىو  ألصل ماكابفًتاض أف العمر االنتاجي 

6  +0  +3  +7  +2 = 26 
 

                                 
 70احملاسبة اؼبعمقة كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل، مرجع سابق، ص عبد الرضباف عطية،  1
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 أما كسور السنوات فهي:
  قسط السنة األكذل = 

  قسط السنة الثانية = 

  كىكذا.  =قسط السنة الثالثة .... 

 كيكوف حساب قيمة قسط االىتبلؾ كما يلي:
 نفايتو(. -)تكلفة األصل  ×= كسر السنة  السنوم قيمة قسط االىتبلؾ

 ة اإلنتاجية لألصل:احلياطريقة  -4

كيف ىاتو الطريقة يتم ربط القدرة االنتاجية لؤلصل فبثلة بوحدات قياس زمنية أك كحدات قياس إنتاج كذلك 
 1حدل األسلوبُت التاليُت:إب

 أسلوب الوحدات الزمنية )ساعات إنتاجية(: - أ

كوبتسب اىتبلؾ اؼبعدات كاآلالت يف الشركات البًتكلية ىنا حسب ساعات االنتاج اليت أسهم فيها األصل 
 ، كذلك حسب اؼبعادلة التالية:ةخبلؿ العاـ منسوابن إذل ساعات إنتاجو اؼبقدر 

 ساعات استخداـ األصل خبلؿ العاـ ×  = قيمة القسط 

 أسلوب وحدات االنتاج: - ب

كىنا تعترب قيمة تكلفة اؼبعدات كاآلالت فبثلة بتكلفة ؾبموعة من الوحدات االنتاجية اليت يقدمها األصل 
 خبلؿ حياتو االنتاجية، كيكوف حساب قسط االىتبلؾ حسب اؼبعادلة التالية:

 دات اؼبنتجةالوح ×  = قيمة القسط 

 ا: ادلعاجلة احملاسبية لإلىتالك اثنيـ
عترب ت االىتبلؾأقساط االىتبلؾ دبوجب إحدل الطرؽ السابقة الذكر كحيث أف قسط بعد ربديد قيمة 

صركؼ آخر عند اؼبعاعبة عامل معاملة أم معلى فًتات ؿباسبية معينة لذا فإهنا تزبصيصان ؼبصاريف مدفوعة مقدمان 
   .2اؼبعاعبة احملاسبية حسب االجراء احملاسيب اؼبتبع من طرؼ الشركة فتلاحملاسبية، كزب

كيف النظاـ احملاسيب اؼبارل يكوف التسجيل احملاسيب جبعل حساب ـبصصات االىتبلكات كاؼبؤكانت كخسائر 

                                 
 .266-260ص -توح علي فضالة، ؿباسبة البًتكؿ، مرجع سابق، صابو الف 1
 .227 خالد امُت عبد هللا، ؿباسبة النفط، مرجع سابق، ص 2
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ع جهازه فيمثل اىتبلؾ اآللة أك اعبهاز كل حسب نو  القيمة لؤلصوؿ غَت اعبارية مدينان أما اغبساب الدائن اآلخر
، كهبرل القيد احملاسيب بشكل دكرم )سنوم( كوبمل بقيمة قسط االىتبلؾ لكل سنة كرقم اغبساب اؼبخصص ؽبا

 :2كمايلي  القيد احملاسيب كيكوف .1على حدل
 ارقاـ اغبساابت

 افػػػػالبي
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
   x x ة لؤلصوؿ غَت اعباريةـبصصات االىتبلكات كاؼبؤكانت كخسائر القيممن حػ /      681

  2815xx                              / معدات أك اىتبلؾ آلة أك جهاز أك اذل حػ.....   x x 
   ..اثبات قسط االىتبلؾ السنوم للسنة ...  

 .األابر ادلنتجة والتغري يف قيمتها األصول غري القابلة للنفاد يفادلطلب الثالث: إىتالك 
 األابر ادلنتجة األصول غري القابلة للنفاد يفك إىتالأوال: 

يف الشركات  (التاآلعدات ك اؼب)األصوؿ غَت القابلة للنفاد ربط موضوع اىتبلؾ  مطلبنا ىذايتضح من 
 ف إىتبلكها بصفة مفردة أك صباعية.آلابر اؼبنتجة كاؼبستخدمة فيها ىذه اؼبعدات كاآلالت، كاليت يكو اب البًتكلية

االىتالك " حساب قسط إىتبلؾ كل مفردة على حدل يف شركات إنتاج البًتكؿ، أما "الك ادلفردابالىتكنقصد "
" فنقصد بو تكوين ؾبموعات متجانسة من ىذه األصوؿ كحساب قسط اىتبلؾ موحد ؽبا، كلذلك فإف اجلماعي

 .3حساب أقساط إىتبلكها ىبضع لعدد كحدات اإلنتاج مقدرة ابالحتياطي البًتكرل لآلابر
 رض فيما يلي حاالت أقساط اىتبلؾ ىذا النوع من األصوؿ الثابتة:كنع

 4.التاآلحساب أقساط اإلىتالك اجلماعي للمعدات و   احلالة األوىل: -1
يستدعي األمر حساب معدؿ االىتبلؾ بقسمة القيمة القابلة لبلىتبلؾ جملموعة اآلالت كاؼبعدات على عدد 

بضرب ىذا اؼبعدؿ يف عدد كوف آلابر، أما قيمة قسط االىتبلؾ فت اباؼبقدرة ابالحتياطي البًتكرلنتاج اإلكحدات 
 .خبلؿ سنة معينة  كحدات إنتاج اآلابر

 كيتم حساب قسط االىتبلؾ كما يلي:

  معدؿ االىتبلؾ = 

 احتياطي البًتكؿ آخر العاـ + اؼبنتج خبلؿ العاـ= ـ إحتياطي البًتكؿ أكؿ العا 
 اؼبنتج خبلؿ العاـ من البًتكؿ )عدد الوحدات(.× معدؿ االىتبلؾ =  السنوم قسط االىتبلؾ 

                                 
 .20 احملاسبة اؼبعمقة كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل، مرجع سابق، صعبد الرضباف عطية،  1

2 Manuel le comptabilité général de la classe 5, op cit, P 353. 
 .257 ابو الفتوح علي فضالة، ؿباسبة البًتكؿ، مرجع سابق، ص 3
 .261-268 ص-سابق، صالرجع اؼب 4
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 :1كالتارل  احملاسبيةقيود الكتكوف        
 ارقاـ اغبساابت

 افػػػػالبي
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
   x x ـبصصات االىتبلكات كاؼبؤكانت كخسائر القيمة لؤلصوؿ غَت اعباريةمن حػ /      681

 x x    ك معدات الضخ تاىتبلؾ آالاذل حػ /                                    28151002  
 x x  اىتبلؾ معدات اطفاء اغبرائقاذل حػ /                            28151005 
 x x  اىتبلؾ آالت ك معدات االابر اذل حػ /                           281512 
   موعة من اآلالت ك اؼبعدات يف بئرجمل اثبات قسط االىتبلؾ السنوم  

كيظل معدؿ االىتبلؾ اؼبذكور اثبتا ما دل يتم تغيَت القيمة القابلة لئلىتبلؾ ؼبعدات آالت البئر كما دل يتم تغَت 
 ـ.االحتياطي البًتكرل أكؿ العا

 احلالة الثانية: حساب رلمع إىتالك ادلفردة من رلموعة معدات. -2
اإلنتاج، فبا عميلة تغناء عن بعض مفردات األصوؿ الثابتة اليت تستخدـ يف يستدعي األمر أحياان االس 

حىت يتسٌت نقل  اآلالت كاؼبعدات يستدعي بنا معرفة ؾبمع إىتبلؾ ىذه اؼبفردة ضمن ؾبمع إىتبلؾ ؾبموعة
ابإلضافة  االىتبلؾ معثر االحتياطي البًتكرل يف قيمة ؾبحساهبا كقت االستغناء عنها، كلكن كما سبق كأشران يؤ 

 .2إذل أتثَت قيمة اجملموعة ذاهتا، ما يستدعي التعرض غباالت التغَت فيهما
 3:وال يف قيمة االحتياطي البًتوي يف حالة عدم وجود تغيري ال يف قيمة ادلعدات - أ

كىنا كبسب معدؿ االىتبلؾ للمعدات اؼبستخدمة يف اآلابر مث كبسب ؾبمع إىتبلؾ اؼبفردة بضرب ىذا  
 مة اؼبفردة ذاهتا.اؼبعدؿ يف قي

ف شركة ما تريد االستغناء على آلة تعمل ضمن ؾبموعة من آالت اغبفر يف بئر منتجة اتبعة ؽبا، مع افًتاض أ 
  :جملموعة آالت اغبفر ابؼبعادلة التالية كجب حساب معدؿ االىتبلؾ ىاتو اآللة ىتبلؾؾبمع اكغبساب 

  معدؿ اىتبلؾ ؾبموعة اآلالت = 

  ؾبموعة آالت اغبفر ىتبلؾمعدؿ ا × تكلفة اآللة اؼبراد االستغناء عنها= إىتبلؾ اآللة ؾبمع   

 :4كما يلي  التسجيل احملاسيب لقيد اليوميةكوف كي

 

                                 
1 Manuel le comptabilité général de la classe 5, op cit, P 353 

 .265ص ابو الفتوح علي فضالة، ؿباسبة البًتكؿ، مرجع سابق،  2
 .250ص سابق، الرجع اؼب 3

4 Manuel le comptabilité général de la classe 2, op cit, P 107 
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 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

2815xx      / اىتبلؾ مًتاكم لآللة اؼبستغٌت عنهامن حػ x x   
  x x مثبتة غ جاريةحػ / نواقص القيم عن خركج أصوؿ  من    652

  x x من حػ / البنك اك الديوف الدائنة عن عمليات بيع التثبيتات   462/512
 215xx                                                 / معدات ك االتاذل حػ  x x 

ىااثبات االستغناء عن آلة من ؾبموعة آالت مع ربمل خسائر   

 
 ارقاـ اغبساابت

 افػػػػالبي
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
2815xx      / اىتبلؾ مًتاكم لآللة اؼبستغٌت عنهامن حػ x x   
  x x من حػ / البنك اك الديوف الدائنة عن عمليات بيع التثبيتات    462/512

 x x  اذل حػ /فوائض القيمة عن خركج اصوؿ مثبتة غ جارية    752 
 215xx                                         / معدات ك االتاذل حػ  x x 

 اثبات االستغناء عن آلة من ؾبموعة آالت مع ربصيل ايرادات

 1 حالة وجود تغري يف قيمة ادلعدات مع ثبات يف قيمة االحتياطي البًتوي:يف - ب
اؼبعدات اليت وبدث فيها التغَت حىت يتسٌت  يستدعي األمر يف ىذه اغبالة اغبصوؿ على متوسط تكلفة قيمة

 .اؼبراد االستغناء عنها كابلتارل اغبصوؿ على ؾبمع إىتبلؾ اؼبفردة ابعد ذلك اغبصوؿ على معدؿ إىتبلكه

  متوسط تكلفة اؼبعدات كاآلالت = 

  معدؿ اىتبلؾ اؼبعدات = 

 تكلفة اآللة اؼبراد االستغناء عنها.× االىتبلؾ معدؿ = اؼبستغٌت عنها  ؾبمع اىتبلؾ اآللة 

 .) أ (شابو التسجيل احملاسيب يف اغبالة ؽباتو اغبالة ي التسجيل احملاسيب :  مالحظة

 2يف حالة وجود تغري يف قيمة االحتياطي البًتوي وقيمة ادلعدات واآلالت:  -ـج

ة تثبت فيها تغَت كبل من االحتياطي يستدعي األمر يف ىذه اغبالة حساب معدؿ إىتبلؾ خاص بكل فًت   
البًتكرل كقيمة اؼبعدات كاآلالت مث كبصل على ؾبموع ىذه اؼبعدالت لنحصل على جدكؿ إىتبلؾ شامل للفًتات 

 الزمنية كلها كنضربو يف قيمة اؼبفردة اؼبراد االستغناء عنها لنحصل على ؾبمع إىتبلكها.
                                 

 .256 ، صابو الفتوح علي فضالة، ؿباسبة البًتكؿ، مرجع سابق 1
 .255ص سابق، الرجع اؼب 2
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كرل كقيمة اآلالت كاؼبعدات لفًتتُت ـبتلفتُت فيكوف حساب نفًتض كجود تغَت يف كبل من االحتياطي البًت 
 معدؿ إىتبلؾ كل فًتة كما يلي: 

 للفًتة األكذل(     معدؿ اىتبلؾ( = 

 للفًتة الثانية(     معدؿ اىتبلؾ( = 

 ثانيةمعدؿ االىتبلؾ للفًتة األكذل + معدؿ االىتبلؾ للفًتة ال=  معدالت االىتبلؾ ؾبموع 

 ؾبموع معدالت اإلىتبلؾ×  تكلفة اآللة اؼبراد االستغناء عنها=  ؾبمع اىتبلؾ اآللة 
 .) أ ( ك ) ب (ؽباتو اغبالة يشابو التسجيل احملاسيب يف اغبالتُت السابقتُت  :  التسجيل احملاسيب مالحظة

 ًا: التغري يف قيمة ادلعدات وآالت اآلابر:ــاثني
)ف .ـ. ـ( على إدراج التثبيتات على أساس تكلفة شراءىا أك إنتاجها بتاريخ  نص النظاـ احملاسيب اؼبارل

حيث أف ىذه القيمة للتثبيتات  ،الشراء أك االنتاج أم أف تقسيم األصوؿ كإدراجها األكرل يتم بتكلفتها التارىبية
أك فائض يف قيمتها  ستصبح غَت كاقعية إذا دل تتم مراجعتها كفق تغَتات األسعار يف السوؽ الذم يظهر خسائر

 إعادة تقييمها. بعد
 تسجيل خسائر القيمة على التثبيتات: -1

 تعريف: - أ

عرؼ )ف.ـ.ـ( خسارة القيمة "أبهنا فائض القيمة احملاسبية ألصوؿ عن قيمتها الواجبة )أم اؼبمكنة( 
القيمة  من )ف.ـ.ـ( فتنص على مراجعة خسارة 2 – 227التحصيل"، كىذا ىو نص التعريف الوارد يف اؼبادة 

القابلة  زايدة قيمة اػبسارة أك زبفيضها تبعان لتطور القيمة هبدؼ اؼبدرجة )أم اؼبسجلة( ابلنسبة لكل أصل كىذا
 ككذا عمليات مراجعتها كتعديلها تكوف يف هناية السنة. للتحصيل لؤلصل اؼبعٍت، اف عملية تكوين خسائر القيمة

)تثبيت( قابل لبلىتبلؾ تؤدم إذل البفاض قسط االىتبلؾ أف تسجيل اػبسارة عن قيمة أصل  كذبدر االشارة
ف حساب القيمة يتم يف هناية السنة كبعد علما أالسنوم خبلؿ السنوات اؼبوالية لسنة تسجيل خسارة القيمة 

 .1حساب قسط االىتبلؾ
 :التسجيل احملاسيب - ب

نان، يبكن تقسيم اغبساابف دائ 71كاغبساب  مدينا 582عل اغبساب جل خسارة القيمة يف هناية السنة جبتس 

                                 
 .76 احملاسبة اؼبعمقة كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل، مرجع سابق، صعبد الرضباف عطية،  1
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 :1إذل حساابت فرعية، كما ىو فبثل يف قيد اليومية التارل 71ك 582
 ارقاـ اغبساابت

 افػػػػالبي
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
   x x ـبصصات خسارة قيمة األصوؿ غَت اعباريةمن حػ /      6811

  2915xx                                     خسارة القيمة عن اؼبعدات كاآلالت /  اذل حػ   x x 
   البفاض كخسارة قيمة اؼبعدات كاآلالت                         

كإف حدث كارتفعت القيمة القابلة لتحصيل اؼبعدات كاآلالت فإننا نسًتجع خسارة القيمة اليت سبق 
 :2لقيمة كما يليزبصيصها ؽبذه اؼبعدات كاآلالت، كيكوف قيد تسجيل اسًتجاع خسارة ا

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

2915xx      / خسارة القيمة عن اؼبعدات كاآلالتمن حػ x x   
 x x   قيمة األصوؿ غَت اعبارية االستغبلؿ عن خسائراسًتجاع اذل حػ /                7811  
   عدات كاآلالتقيمة اؼب اسًتجاع االستغبلؿ عن خسائر  

اسًتجاع خسارة القيمة ال يبكن أف يتجاكز قيمة اػبسارة السابق تسجيلها.كإذا أصبحت القيمة القابلة 
 للتحصيل ألصل ما أكرب من قيمتو احملاسبية الصافية فإنو يبكن إعادة تقييم ىذا األصل.

 :وفارق اعادة التقييم عادة التقييمإل التسجيل احملاسيب -2

قيمتو اغبالية اعتمادان على األسعار اغبالية ل، ىو إثبات ام تثبيت: إف إعادة تقييم لتقييمتعريف إعادة ا - أ
للتثبيتات اؼبعنية، أك على أساس معامبلت إعادة التقييم كاليت تنشرىا السلطات اؼبخولة بذلك قانوانن مثل كزارة 

 اؼبالية أك اؼبديرية العامة للضرائب.

ة التقييم هبب أف تشمل عناصر كل فئة من التثبيتات كأف ال تقتصر ينص )ف.ـ.ـ( على أف عملية إعاد
فئة من التثبيتات فإف اؼبقصود ىو صنف أك نوع ؿبدد من األصوؿ، ة إعادة التقييم( على تثبيت ؿبدد، اك )عملي

لية إعادة اجراء عم الشركةمثاؿ ذلك: معدات النقل، أك معدات االنتاج، أك اؼبباين الصناعية... كيف حالة اختيار 
 .3االستمرار يف إجراء عملية إعادة التقييم بصورة منتظمة )أم سنواين( الشركةتقييم بعض أصوؽبا، فإف على ىذه 

4نوعاف: على : كىيعمليات إعادة التقييم - ب
 

 :عمليات إعادة تقييم منظمة 
قييم الناتج عن رؽ إعادة التافكعادة ما يكوف ولة بذلك، اء على نص تنظيمي صادر من سلطة ـبأم تتم بن

حاليان فإف عمليات إعادة التقييم اؼبنظمة غَت كاردة يف قانوف الضرائب اؼبباشرة، ك ىذه العمليات معفى من الضريبة، 

                                 
1 Manuel le comptabilité général de la classe 2, op cit, P 272. 
2 Manuel le comptabilité général de la classe 2, op cit, P 273. 

 .728 احملاسبة اؼبعمقة كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل، مرجع سابق، صعبد الرضباف عطية،  3
 .721-728ص -اؼبرجع السابق، ص 4
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الصادر بتاريخ  02/720تثبيتات" سبت دبوجب اؼبرسـو التنفيذم منظمة للككانت آخر عملية "إعادة تقييم 
ستثمارات )أم التثبيتات( العينية القابلة لبلىتبلؾ ككذا التثبيتات كاحملدد لشركط إعادة تقييم اال 00/02/7002

جدير ابلذكر اف ، 7002سنة عملية إعادة التقييم ىذه بنهاية إلجراء اجل لقد حدد آخر ك غَت القابلة لبلىتبلؾ، 
 نفس اؼبرسـو نص على إدماج فارؽ إعادة التقييم برأس ماؿ الشركة.

 فارؽ إعادة كعادة ما يكوف لك، ذضركرة لالمىت ارأتت  الشركةقـو هبا : أم تعمليات إعادة تقييم حرة
تنص من قانوف الضرائب اؼبباشرة كاليت  286التقييم الناتج عن ىذه العمليات خاضعان للضريبة كىذا كفق اؼبادة 

سيب اؼبارل، يف النتيجة يت من إعادة تقييم التثبيتات عند اتريخ بداية سرايف النظاـ احملاعلى: "يقيد فائض القيمة اؼبتأ
اعببائية يف أجل أقصاه طبسة سنوات"، الحظ أف نص اؼبادة يتكلم عن النتيجة اعببائية كليس على النتيجة 

 احملاسبية.
 1:التسجيل احملاسيب لفارق إعادة التقييم  -ج

قد جاء يف حػػػ / فارؽ إعادة التقييم، ك  206يف الطرؼ الدائن من اغبساب  التقييم يسجل فارؽ إعادة 
فوائض القيمة إلعادة التقييم اؼبلحوظة يف التثبيتات اليت تكوف موضوع  206)ف.ـ.ـ( ما يلي: يسجل اغبساب 

كالذم يبكن ، 206إف )ف.ـ.ـ( دل يبُت اغبساابت الفرعية للحساب  عادة تقييم حسب الشركط القانونية،إ
 إذل اغبساابت التالية: توزيعوالذم قاـ باؼبخطط احملاسيب الوطٍت  على غرار تفصيلو
يف اؼبخطط احملاسيب الوطٍت(، كىذا  260حػػػػ / فارؽ إعادة تقييم معفى من الضريبة، )كيقابل اغبساب  2060

 اغبساب ال يستخدـ حاليان نظران ألف عمليات إعادة التقييم ىي حرة، كفوائضها خاضعة للضريبة.
 يف اؼبخطط احملاسيب الوطٍت(. 262اغبساب حػػػ / فارؽ إعادة تقييم خاضع للضريبة، )أم  2062

 ة أسس نبلحظها يف حالتُت:يكإلعادة تقييم التثبيتات العين
 :يف ىذه اغبالة فإف إعادة تقييم تثبيت ما تتم إعادة تقييم القيمة اإلمجالية للتثبيت احلالة االوىل :

دلة "أم سعر اامل وبسب بنسبة القيمة الع)إبعادة تقييم قيمتو ككذا االىتبلكات اػباصة بو كىذا اعتمادان على مع
البيع الصايف"(، لؤلصل إذل قيمتو احملاسبية الصافية، إف فارؽ إعادة التقييم ىو الفراؽ ما بُت القيمة اإلصبالية 

  .)التارىبية( اؼبعاد تقييمها للتثبيت من جهة كؾبموع االىتبلكات اؼبعاد تقييمها من جهة أخرل

 فارؽ إعادة التقييم كالتارل:إف التسجيل احملاسيب ل 
 
 
 
 

                                 
 .770 -721 ص-، صع سابقاحملاسبة اؼبعمقة كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل، مرجعبد الرضباف عطية،  1
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 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x )زايدة يف قيمة التثبيتات( غَت جارية تثبيتاتمن حػ /      215

 x x    تثبيتات غ جارية ـبصصات اىتبلؾاذل حػ /                                      2815  
 x x  فارؽ اعادة التقييم خاضع للضريبةاذل حػ /                                      1051 
   اعادة تقييم التثبيتات  

ة الصافية بعد إعادة التقييم على فًت ة يسب قسط االىتبلؾ بتقسيم القيمة احملاسبكبعد إعادة تقييم التثبيت وب
 االستخداـ اؼبتبقية للتثبيت.

 :كتتم كفق اؼبراحل التالية: ة تقييم القيمة احملاسبية الصافية للتثبيت:إعاد احلالة الثانية 
  نرصد االىتبلكات اجملمعة للتثبيت اؼبراد إعادة تقييمو مع حساب األصل اؼبعٍت للحصوؿ على قيمتو احملاسبية

 الصافية.

  على فرؽ إعادة  لذا كبصكبُت قيمتو احملاسبية الصافية، كهبربديد القيمة العادلة للتثبيت كحساب الفرؽ بينها
 كالتارل:ؿباسبيا  يقيد ك  يضاؼ إذل القيمة احملاسبية الصافية الذم التقييم 

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   x x )زايدة يف قيمة التثبيتات( غَت جارية تثبيتاتمن حػ /      215

 x x  فارؽ اعادة التقييم اذل حػ /                                              105 
   الصلاعادة تقييم ا  

 

ب قسط االىتبلؾ السنوم بقسمة القيمة )احملاسبية الصافية( اؼبعاد تقييمها للتثبيت سكيف هناية السنة كب
 على فًتة استخدامو اؼبتبقية.
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  :خالصة
س ماؽبا اؼبستثمر ككذا كرب اؼبشاريع كاؼبنشآت القائمة على وؽبا كرأصيعرؼ على الشركات البًتكلية ضخامة أ

 عملية االستخراج كاالنتاج ؼبادة البًتكؿ.
ك تعد صناعة البًتكؿ من الصناعات االستخراجية فالبًتكؿ مورد معدين يكوف يف ابطن االرض كيعترب اصل 

انحية، ك من انحية اخرل يطلق على صوؿ جارية )متداكلة( من ستخرج، كعند استخراجو يتحوؿ اذل أاثبت مادل ي
فاد، كتقتصر ىاتو التسمية لة للنشاركة يف العملية االنتاجية ابألصوؿ غَت القابالوسائل ك اؼبنشآت اؼبكتسبة كاؼب

 نشطة االستخراجية.الشركات البًتكلية كغَتىا من األ صوؿ اؼبتواجدة يفعلى األ
نبية خاصة ؼبا ؽبا من كيوذل ؽبا ألشركات البًتكلية االرئيسة يف  صوؿ غَت القابلة للنفاد من العناصراذ تعترب األ

أتثَت مباشر على مركزىا اؼبارل، كالرفع من القدرات االنتاجية من خبلؿ البحث الدائم على احدث الوسائل ك 
 قبعها اقتصاداي.أاآلالت ك 

يمة األصل، كاالخيتار تدرهبيا لقكيعد االىتبلؾ ابلنبسة للتثبيتات اؼبستعملة يف العملية االنتاجية تناقصا 
 كذا على االيراداتمردكده ك األمثل ألحد طرقها ك تطبيقها على األصوؿ غَت القابلة للنفاد ينعكس اهبااب على 

 اؼبتآتية منو. كاؼبداخيل
    

  
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
للمؤسسة دراسة حالة األصىل غري القابلة للنفاد  

 "ENSP"ار الىطنية للخذمات يف اآلب
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 دتهيد:
براز كإل فبا سبق كمن خبلؿ دراستنا النظرية للمحاسبة البًتكلية كاؼبراحل اليت سبر هبا يف عملية استخراجو،

نبية كماتوليو من أ اـ العملية االنتاجية يف الشركات البًتكليةسبالضركرية نفاد كعناصر أساسية ك االصوؿ غَت القابلة لل
اؼبعاعبات حداث اؼبالية اؼبتعلقة هباتو األصوؿ ككذا ىم اؼبعامبلت كاالكإلقاء الضوء على ا، ؽبذا العنصر من االصوؿ

كاف البد من تطبيق ىذا اعبزء النظرم يف ارض الواقع من خبلؿ دراسة تطبيقية غبالة اؼبؤسسة   ،اؼبختلفة اليت زبصو
حداث اؼبالية اؼبتعلقة ابالصةؿ غَت القابلة ؼبعرفة كيفية اؼبعاعبة احملاسبية الىو اؼبعامبلت كاال" ENSPالوطنية "

 للنفاد كتدىور قيمتها داخل اؼبؤسسة.
 كمن ىنا يبكن تقسيم الفصل اذل مايلي:

 ؛"ENSP"اؼببحث االكؿ: تقدمي عاـ للمؤسسة الوطنية 
 "ENSPقابلة للنفاد يف مؤسسة "الغبركة األصوؿ غَت اؼببحث الثاين: اؼبعاعبة احملاسبية 
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 ENSP"للمؤسسة الوطنية للخدمات يف اآلابر ": تقدمي عام ادلبحث األول
 طراؾ.الفرعية لشركة سوان اؼبؤسساتالوطنية للخدمات يف اآلابر من أىم  تعترب اؼبؤسسة

 الوطنية للخدمات يف اآلابر دلؤسسةادلطلب األول: التعريف اب
 الوطنية للخدمات يف اآلابر. ادلؤسسةأواًل: نشأة 

الصادر يف الفاتح أكت  220-82 ( دبوجب اؼبرسـو رقمENSPػبدمة اآلابر )الوطنية  اؼبؤسسةت أنشأ
ة عمومية اقتصادية اؼبتعلق إبعادة ىيكلة قطاع الطاقة كالصناعات البًتككيماكية يف اعبزائر، فهي مؤسس 2182

 شركةتساىم فيو  دج 8,000,000,000.00ذات شكل قانوين يتمثل يف مؤسسة ذات أسهم، رأس ماؽبا يبلغ 
سنة يف  30كىي ؾبمع بًتكرل لو رأس ماؿ كبَت من اػبربة كاؼبهارة اؼبًتاكمة منذ أكثر من  200سوانطراؾ بنسبة 

دبدينة حاسي مسعود  للشركةعامل يقع اؼبقر االجتماعي  3000يبلغ تعداد عماؽبا أكثر من  ؾباؿ خدمات اآلابر
 .832البًتكلية كالية كرقلة ص.ب 

 الوطنية خلدمات اآلابر ادلؤسسة تنظيم وأنشطة اثنياً:
 كاؽبيكل التنظيمي ؽبا: اؼبؤسسةإذل أىم اؼبديرايت يف نتطرؽ فيما يلي 

 : كتشمل :ادلديرية الوظيفية -1
 مديرية اؼبالية كاحملاسبة؛ 
 مديرية القيادة اإلسًتاتيجية؛ 
 مديرية اؼبوارد البشرية؛ 
  األعماؿ؛ تطويرمديرية 
 لتدقيق؛مديرية اؼبراجعة كا 
 اؼبديرية القانونية؛ 
 مديرية االتصاؿ؛ 
 مديرية اعبودة كالوقاية كاألمن؛ 
 .مديرية اإلمداد كاللوجستيك 

 كتتمثل يف: ادلديرايت العملية: -2
  يةمدير ( الزجرSNUBBING:) كتغيَتىا أبخرل  كمهمتها الرئيسية إخراج األانبيب غَت الصاغبة

كما سبلك كسائل  (،DESCENTE REMONTEE CONCENTRIQUE)جديدة 
 السًتجاع األدكات العالقة داخل اآلابر عن طريق إعادة اغبفر عند تسرب الرماؿ كاألتربة فيها.

 ( مديرية اختبار اآلابر وخط األسالكWIRE LINE WELL TESTING:)  ىذه اؼبديرية هتتم
الضغط، اغبرارة...(، اؼبختلفة ) إبنزاؿ ـبتلف أجهزة القياس عن طريق أسبلؾ حديدية، كالقياـ ابلقياسات

  األساسية. إضافة إذل القياـ بقياس ضخ آابر البًتكؿ كاستخراج مباذج للبًتكؿ اػباـ دبعرفة تركيبة مكوانتو
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 ( مديرية محاية البيئةDPE) هتتم بتنظيف كإعادة طبلء أحواض زبزين احملركقات، نقل البًتكؿ يف :
 شاحنات ذات صهريج يف حالة الزكابع الرملية.

متخصصة يف صنع كتصليح أدكات اغبفر كالتنقيب  (:FABRICATION) ية تصنيع أدوات احلفرمدير 
 اؼبوجهة للصناعة اؼبنجمة البًتكلية.

 ( مديرية خدمات اآلابرWELL SERVICE:) ،يف إطار البحث اؼبتواصل لعصرنة كتنويع النشاطات 
ىي: صيانة  هامها األساسيةتتمثل يف مديرية خدمات اآلابر م مديرية جديدة ENSPت مؤسسة أنشأ

 مصانع كمراكز اإلنتاج، مراقبة آتكل األدكات، تفتيش كصيانة اؼبنشآت.
 ( مديرية ادلراقبة اجليولوجيةMUD LOGGIND:)  متخصصة يف دراسة الطبقات الصخرية ؼبعرفة

 .مكوانهتا
 :كللتوضيح أكثر يبكننا تقدمي اؼبديرايت السابقة الذكر يف اؽبيكل التنظيمي اآليت 
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 )مًتجم(: ENSP" "الوطنية للخدمات يف اآلابر للمؤسسةاذليكل التنظيمي (: يوضح 1-3الشكل )
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 الرئيس ادلدير العام

 األمانة     

 ادلساعدين   

 اخلدمات االجتماعية

 ام ادلساعدةادلدير الع

 األمني العام  

 ادلديرايت الوظيفية

 م. ادلالية واحملاسبة

 م. القيادة االسًتاتيجية

 م. ادلوارد البشرية

 م. تطوير األعمال

 مديرية ادلراجعة  

 ادلديرية القانونية  

 مديرية االتصال  

 م. اجلودة وادلراقبة

م. االمداد 
 واللوجستيك

 الفروع والشركاء

HESP       

BJSP 

BASP 

MESP 

WESP 

 ادلديرايت العملية

 مديرية الزجر    

 اآلابر واألسالك. اختبار م

 مديرية محاية البيئة

 مديرية التصنيع  

 مديرية خدمات اآلابر

 جليولوجيةديرية ادلراقبة ام
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 الوطنية للخدمات يف اآلابر. ادلؤسسةادلطلب الثاين: فروع وقطاع نشاط 
 .7026كقطاع النشاط عند هناية سنة  حوؿ الفركع "ENSP"ىذا اؼبطلب أىم اؼبعلومات يف  سنتناكؿ

 ضمن اجلدول اآليت: ادلؤسسةشركاء أواًل: فروع و 
 ضمن اعبدكؿ اآليت: اؼبؤسسةشركاء يبكننا تقدمي فركع ك 

 الوطنية للخدمات يف اآلابر ادلؤسسة: يوضح فروع وشركاء (2-3)رقم اجلدول 
 امادله حصة الشريك اتريخ اإلنشاء الفروع والشركاء

BJSP (BJ Services 

aux puits) 
2185 ENSP 51 

BIRKER 49 
 كضع االظبنت على حدكد 

 آابر البًتكؿ كتنشيط آابر البًتكؿ

WESP (Waterford 

entreprise de 

services aux puits) 
2110 ENSP 49 

Waterford 51 

اؼبفتاح االختصاص فيما يسمى 
ذم يسمح بغلق كفتح التلقائي ال

األانبيب من جهة كقطع األانبيب 
عند كضعها على رأس البشر من 

 جهة أخرل.

MESP 

(méditerranéen 

environnemental 

services pétrolière) 
2118 ENSP 49 

MEDESS 51 

معاعبة نفاايت األكحاؿ اؼبستعملة 
من طرؼ اؼبؤسسات خبلؿ اغبفر 

كاالىتماـ ابؼبشاكل البيئية 
 فاايت.كالن

HESP (Haliburton 

entreprise de 

services aux 

pétrolière) 

2111 
ENSP 51 

H1LIBURTON 

49 

تسجيل صبيع اؼبعطيات اؼبتعلقة 
 خبصائص البشر يف الزمن الفعلي.

BASP 

(baroidalgeria 

services aux puits) 
7003 

ENSP 40 

Baroid - 

Haliburton 60 

توفَت السوائل اليت تستعمل يف 
 عمليات حفر اآلابر.

 .اؼبؤسسةمن كاثئق  :ادلصدر
 الفرع BJSP :ابلشراكة بُت ؾبمع  2185سنة  س ىذا الفرعأتس"ENSP" " كشركةBJ 

SERVICES "متعددة اعبنسيات كىي متخصصة يف اػبدمات البًتكلية كيقدـ ىذا الفرع  كىي شركة أمريكية
، عمليات Stimulation، تنشيط اآلابر Cémentationالعديد من النشاطات كىو كضع اإلظبنت يف اآلابر 

 من الفرع. 62، كاجملمع نسبة Coledtubing، لف األانبيب Pompageالضخ 

 الفرع WESP :كىو نتيجة لعقد شراكة موقع بُت ؾبمع "ENSP" " كشركةWaterford كاؼبتخصصة "
ثل زبصص ىذه الشركة فيما يسمى اؼبفتاح ابؼبائة كيتم 01كيساىم اجملمع بنسبة  2110يف اػبدمات البًتكلية سنة 
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التلقائي الذم يسمح بغلق )تثبيت( كفتح األانبيب من جهة، كمن جهة أخرل قطع األانبيب عند كضعها على 
 رأس البئر.

 الفرع MESP:  كىو نتيجة لعقد شراكة بُت ؾبمع"ENSP" " كشركةMEDES اإليطالية كاؼبتخصصة "
كىو مكلف دبعاعبة النفاايت اؼبًتتبة عن عملية استخراج البًتكؿ كتطهَت احمليط  2118يف ضباية البيئة أبـر يف سنة 

 من الفرع. 01خلفات الناصبة عن عملية استغبلؿ اآلابر كللمجمع نسبة اؼبمن 
 الفرع HESP:  كىو عبارة عن عقد شراكة مرـب بُت ؾبمع  2111أنشئ ىذا الفرع سنة"ENSP"  كشركة

"Haliburtonلفرع ىو القياـ دبا يعرؼ بعملية " مهمة ىذا اLOGGING  كالغرض من ىذه اػبدمة كىو توفَت
 من ىذا الفرع. 62البياانت كخصائص البئر كرصدىا يف شكل منحٌت كيساىم اجملمع بنسبة 

 الفرع BASP : كىو عبارة عن اثين عقد شراكة بُت ؾبمع 7003ظهر ىذا الفرع يف سنة "ENSP" 
 مإبزالة الطُت الذ يف صناعة السوائل الضركرية أثناء عملية اغبفر اؼبتعلقةذا الفرع ىبتص ى"Haliburton" كشركة

 .من الفرع ابؼبائة 00يعيق العملية كيساىم اجملمع حبصة 

 وسوقو. ادلؤسسة نشاطاثنياً: قطاع 
 الوطنية ػبدمات اآلابر ىي مؤسسة متخصصة يف تقدمي عدد كبَت من اؼبؤسسة التسمية يتضح أفمن خبلؿ 

اػبدمات اؼبتعلقة دبجاؿ اكتشاؼ كاستغبلؿ حقوؿ النفط، تتدخل يف فحص كصيانة آابر البًتكؿ كالغاز، صيانة 
إضافة إذل صناعة أدكات حفر  (درجة اغبرارة، الضغط، ...أحواض زبزين احملركقات، القياـ دبختلف القياسات )

 ـبتلفة كغَتىا من اػبدمات.بًتكلية كمنجمية 
كذلك  مر يف سوؽ احملركقات يف اعبزائر،ثسوقها فهو يعرؼ تطوران اهبابيان بسبب التوسع اؼبستأما فيما يتعلق ب

كاكتشاؼ حقوؿ جديدة من جهة أخرل، حسب عدد اؼبشاريع اؼبنجزة راجع إذل ارتفاع األسعار من جهة، 
 ابقتناءؼبهامها تقـو ئدة يف قطاعها كللحفاظ على ىذه الوضعية كأتكيد إتقاهنا اؼبؤسسة را، كحجم ساعات العمل

 إضافة إذل التكوين اؼبستمر لعماؽبا. التجهيزات اؼبتطورة
 اؼبيوف مثل:ة للمنافسُت الرئيسيُت فهم ركاد عكابلنسب

Schlumberger, Haliburton, becherHuges, Expro Group, AIFG, Weathfrofd. 
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 "ENSPقابلة للنفاد يف مؤسسة "ال غريحلركة األصول ادلعاجلة احملاسبية ادلبحث الثاين: 
قابلة للنفاد ك  ال غَتاؼبعاعبات احملاسبية اليت زبص االصوؿ ذا اؼببحث اذل اجراءات التسوية ك سنتعرض يف ى

 كذا توضيح القيود احملاسبية لتدىور قيمتها .

 ادلعنوية وادلادية. التثبيتات للمعامالت ادلالية يفادلعاجلة احملاسبية ادلطلب األول: 
 .االقتناء للتثبيتات ادلعنوية اًل: عمليات أو 

قامت اؼبؤسسة  7026بداية سنة يف  ومن خبلؿ فحص الواثئق كالسجبلت احملاسبية للمؤسسة تبُت أن
دج على  652,700.00" إبقتناء برامج إعبلـ آرل جديدة، قيمة ىذه الربؾبيات دبجموع قدره: ENSPالوطنية "
 اغبساب.

 كما يلي:  ؽباتو العمليةاحملاسيب  تسجيلالكيكوف 

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

   652,700.00 من حػ / برامج اإلعبلـ اآلرل       20400000
 652,700.00   اذل حػ / موردك التثبيتات اؼبعنوية                      4041000  

 إقتناء برامج إعبلـ آرل ابآلجاؿ

" بتسديد اؼبورد الربؾبيات عن طريق شيك بنكي، ENSPقامت اؼبؤسسة الوطنية " 7026اخر سنة كيف أك 
 كسنوضح ىاتو اؼبعاملة ابلقيد احملاسيب التارل:

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

   652,700.00 من حػ / موردك التثبيتات اؼبعنوية       4041000

  5122 
 البنك اعبزائر اػبارجياذل حػ /                      

 -ككالة حاسي مسعود -                          
  652,700.00 

 عن طريق شيك بنكيبرامج إعبلـ آرل  تسوية قيمة                                           

 .لتثبيتات ادلادية اعلى  اإلقتناء والتنازل: عمليات اثنيا
 .قتناء رلموعة من آالت حفر اآلابرإ -1

تقـو اؼبؤسسة الوطنية بعمليات اإلقتناء كالتجديد ؽبياكلها كمعداهتا اإلنتاجية بصفة تتبلئم مع متطلبات 
 عملها مواكبة التطور التكنولوجي السريع، كسنوضح ذلك يف اؼبعطيات التالية:

، ة من آالت متنوعة خاصة حبفر األابرإقتناء ؾبموع" ENSPقامت اؼبؤسسة الوطنية " 7026سنة  خبلؿ
 اآلالت على النحو التارل: حيث كاف ؾبموع مبالغ 

  دج على اغبساب؛ 255,573,245.90قدره: ؾبموعة معدات الضخ دببلغ 
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  :؛بشيك بنكي دج 144,835.13ؾبموعة معدات اغبفر السطحي دببلغ قدره 

  :بشيك بنكيدج  233,061,857.46ؾبموعة معدات اغبفر اعبيولوجي دببلغ قدره . 
 كما يلي:  احملاسيب ؽباتو العمليات كيكوف التسجيل

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

  255,573,245.00 معدات الضخمن حػ /       21541000
  144,835.13 معدات اغبفر السطحيمن حػ /       21541200
   233,061,857.46 ت اغبفر اعبيولوجيمعدامن حػ /        21577000

 255,573,245.00  موردك التثبيتات العينيةاذل حػ /                      4042000 
 233,206,692.59  البنك اعبزائر اػبارجياذل حػ /                     5122 
  

 
                                     -ككالة حاسي مسعود  -                        

 ؾبموعة آالت خاصة حبفر االابر مت تسديد جزء بشيك بنكي ك الباقي على اغبسابإقتناء 

عن  بقيمة معدات اغبفر السطحي" بتسديد اؼبورد ENSPقامت اؼبؤسسة الوطنية " 7026ك يف أكاخر سنة 
 طريق شيك بنكي، كسنوضح ىاتو اؼبعاملة ابلقيد احملاسيب التارل:

 ساابتارقاـ اغب
 افػػػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

   255,573,245.00 عينيةمن حػ / موردك التثبيتات ال       4042000

 البنك اعبزائر اػبارجياذل حػ /                    5122  
 -ككالة حاسي مسعود -                       

  255,573,245.00 

 عن طريق شيك بنكيبرامج إعبلـ آرل  تسوية قيمة                                           

 
 و إحالل مكاهنا معدات جديدة. اإلعالم اآليالتنازل عن رلموعة من معدات  -2

كذلك بتنازؽبا  التثبيتات اؼباديةعملية ذبديد عبزء من ب 7026سنة  بداية " يفENSPقامت اؼبؤسسة الوطنية "
 إعبلـ آرلكإحبلؿ مكاهنا معدات  قبل إنتهاء عمرىا اإلنتاجي، التالفةبلـ اآلرل ت اإلععلى ؾبموعة من معدا

  سبت العمليتُت كما يلي:  عادية كلقدتو اغبالة يعترب التنازؿ كحالة غَتكيف ىا ،كجد متطورة حديثة
  دج ؛ 980,438.66:اؼبتنازؿ عنها بقيمة  معدات اإلعبلـ اآلرل ؾبموعة 

  بشيك بنكي دج 123,546,744.08دببلغ قدره:  اإلعبلـ اآلرلمعدات من ؾبموعة إقتناء. 

 على النحو التارل : اغبالةالتسجيل احملاسيب يف ىاتو كيكوف 
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 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين
   882,394.79 ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت من حػ/      681

   وؿ غ جلبلص كخسائر القيمة          
 882,394.79  اىتبلكات معدات إعبلـ آرلحػ /  اذل              28183200  

  2014لسنة اثبات قسط االىتبلؾ السنوم 

 
 ارقاـ اغبساابت

 افػػػػالبي
 اؼببالغ

 دائن مدين دائن مدين
  3,970,776.55 من حػ / اىتبلكات معدات إعبلـ آرل    28183200

  980,438.66 قيم عن خركج اصوؿ مثبتة غ جنواقص ال/من حػ  652
 4,951,215.21  معدات إعبلـ آرلحػ /  اذل                      2183200  

 التنازؿ على معدات إعبلـ آرل                                                   
   123,546,744.08 جديدة من حػ / معدات إعبلـ آرل    2183200

 123,546,744.08  اذل حػ / البنك اعبزائر اػبارجي                    5122 
   -ككالة حاسي مسعود -                    

 إقتناء ؾبموعة من معدات اإلعبلـ اآلرل                                                

 .للتثبيتات ادلاديةالبيع عمليات : اثلثا
" بفتح مزاد علٍت لبيع ؾبموعة من اؼبركبات السياحية ENSPت اؼبؤسسة الوطنية "قام 7026سنة  بدايةيف 

 كمت ربصيل اؼببالغ التالية جراء ىاتو العملية: كمركبات نقل العماؿ كذلك بعد إنتهاء عمرىا اإلنتاجي،
  :دج؛ 9,013,550.00مركبات سياحية دبجموع مبالغ قدرىا 

 دج. 5,618,100.00: مركبات نقل العماؿ دبجموع مبالغ قدرىا 

 كمايلي:  كوف قيد التسجيل احملاسيب ؽباتو العمليةكي

 ارقاـ اغبساابت
 افػػػػالبي

 اؼببالغ
 دائن مدين دائن مدين

  23,055,000.00 مركبات سياحيةمن حػ / اىتبلكات     28182110
  19,187,210.00 من حػ / اىتبلكات مركبات نقل العماؿ   28182150

  14,631,650.00 البنك اعبزائر اػبارجي ػ /ح من  5122
   -ككالة حاسي مسعود-          
 14,631,650.00  اذل حػ /فوائض القيمة عن االصوؿ               75222100 
   اؼبثبتة غ ج                     
 23,055,000.00  مركبات سياحيةحػ /  اذل             2182110 
 19,187,210.00  مركبات نقل العماؿحػ /  اذل                 2182150  

 اثبات قيد البيع مع ربصيل االيراد                                                
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 قابلة للنفاد والتغري يف قيمتها.ال غريإلىتالك األصول : ادلعاجلة احملاسبية الثاينادلطلب 

 إلىتالك السنوي.أوال: ادلعاجلة احملاسبية ألقساط ا
عبميع " على غرار  كل اؼبؤسسات ابلقياـ بعملية ربديد اقساط االىتبلؾ ENSPتقـو اؼبؤسسة الوطنية "
طريقة االىتبلؾ اػبطي الثابت ك اؼبقبوؿ  اؼبعنوية بصفة سنوية، حيث اهنا تنتهج فئات تثبيتاهتا العينية منها ك

 لفة التارىبية ك تكلفة االقباز حبسب اغبالة.جبائيا، كيتم تقييم صبيع فئات التثبيتات ابلتك
النفاية( توزيعان متساكاين على  -كتعتمد ىذه الطريقة على توزيع القيمة اػباضعة لبلىتبلؾ )تكلفة األصل 

 :االىتبلؾ السنوم سنوات عمره االنتاجي، كتستخدـ اؼبعادلة التالية يف احتساب قيمة قسط

 =  قيمة القسط  

 :دلعدات صناعيةقساط االىتالك اثبات أ – 1
" ابقتناء معدات كادكات صناعية متمثلة يف معدات الوقاية كمعدات كادكات ENSPقامت اؼبؤسسة الوطنية "

 : كالتارلسنوات لكليهما ،حبيث كانت اؼبعطيات   6نتاجي بعمر إ ـبابر التحاليل
  دج؛9,500,000.00 اقتناء معدات كقاية دببلغ:  7020جانفي سنة  05بتاريخ 

  دج.2,470,000.00 ـبابر التحاليل دببلغ:  كأدكات  اقتناء معدات 7020سنة  جواف 73بتاريخ 

 ومعدات سلابر التحاليل : يوضح حساب اقساط  االىتالك دلعدات الوقاية (2-3)اجلدول رقم          
 تعيني األلة رقم احلساب

سنة 
 اإلقتناء

تكلفة اآللة اخلاضعة 
 لإلىتالك

سط اإلىتالك لسنة ق
2014 

اإلىتالك لسنة قسط 
2015 

اإلىتالك لسنة قسط 
2016 

2155140 
 معدات
 الوقاية

2014 9,500,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 

2155150 
معدات 

كأدكات ـبابر 
 التحاليل

2014 2,470,000.00 247,000.00 494,000.00 494,000.00 

 .7028، 7022 االىتبلؾ لسنيت ساب اقساطكبنفس الطريقة يتم ح
 و يكون التسجيل احملاسيب القساط االىتالك كمايلي:    

 ادلبالغ انــــالبي ارقام احلساابت
 دائن مدين 31-12-2014 دائن مدين

  1,900,000.00 ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت من حػ/      6811
   لبلصوؿ غ ج كخسائر القيمة          
 1,900,000.00  اىتبلكات معدات الوقايةحػ /  اذل              28155140  

 2014اثبات اقساط االىتبلؾ ؼبعدات الوقاية لسنة                                        
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 ادلبالغ انــــالبي ارقام احلساابت
 دائن مدين 31-12-2014 دائن مدين

  247,000.00 ؤكانت ـبصصات االىتبلؾ كاؼبمن حػ/      6811
   لبلصوؿ غ ج كخسائر القيمة          
 247,000.00  اىتبلكات معدات كأدكات        حػ /  اذل               28155150 
   ـبابر التحاليل                 

 2014يل لسنة اثبات اقساط االىتبلؾ ؼبعدات كأدكات ـبابر التحال                                       
2015-12-31                                                              

  2,394,000.00 ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت من حػ/      6811
   لبلصوؿ غ ج كخسائر القيمة          
 1,900,000.00  اىتبلكات معدات الوقايةحػ /  اذل              28155140 
 494,000.00  اىتبلكات معدات كأدكات        حػ /  اذل               28155150 
   ـبابر التحاليل                 

 2015اثبات اقساط االىتبلؾ ؼبعدات الوقاية ك ؼبعدات كأدكات ـبابر التحاليل لسنة                                        

 
 ت النقل:اثبات أقساط االىتالك دلعدا – 2

ابلسنبة الحتساب ك ربديد اقساط االىتبلؾ ؼبعدات النقل يتم بنفس الطريقة على غرار ابقي فئات التثبيتات 
يبقى االسثناء الوحيد ابلنسبة للسيارات السياحية حيث هبب اخط بعُت االعتبار القيمة القصول  ابؼبؤسسة،

 دج.1,000,000.00 ائية ك اؼبقدرة بقيمة: القابلية للهتبلؾ حبائيا كاحملددة من طرؼ االدارة اعبب
 قابلة للنفاد. غرياثنيا ادلعاجلة احملاسبية للتغري يف قيم االصول 

ذلك ابنتهاجها خر ابلرفع من قيمة اصوؽبا التابتة )اؼبادية( ك آمن حُت اذل   "ENSPتقـو اؼبؤسسة الوطنية "
وؽبا السابقة االمر الذم يؤدم اذل تغَت يف قيمها فبا اؼبضافة الصيد عن طريق اقتناء معدات جديدة ك لسياسة التجد

 .تو االصوؿاينتج عنو تغَت يف اقساط االىتبلؾ ؽب
  كيف ىاتو اغبالة نستعرض لكم اؼبعطيات اآلتية:

  دج؛414,277,297.51 :معدات ك ادكات اؼبشاريع بقيمة 2010اقتنت اؼبؤسسة يف بداية سنة 

 ؛دج850,275,908.82 :بقيمة 2014بداية سنة يف اؼبشاريع  قامت اؼبؤسسة بتجديد ؼبعدات ك ادكات 

  درهقجموع مبالغ دب 2015بداية سنة يف دكات اؼبشاريع كأبتجديد ؼبعدات مرة أخرل قامت اؼبؤسسة: 

 دج.1,639,909,321.31

يتم سنوات، ك  6ذبدر اإلشارة اذل أف العمر اإلنتاجي لكل من معدات كأدكات اؼبشاريع تقدر بػػػ طبس ك 
 ساب كربديد اقساط االىتبلؾ كماىو موضح يف اعبدكؿ التارل: ح
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 وأدوات ادلشاريع: يوضح حساب اقساط  االىتالك دلعدات ( 3-3)اجلدول رقم 
رقم 

 للمعداتقسط االىتالك السنوي  اخلاضعة لإلىتالك ادلعداتتكلفة  سنة اإلقتناء التثبيتتعيني  احلساب

 82,855,519.50 414,277,597.51 2010  معدات ك أدكات اؼبشاريع  2156

 170,055,181.76 850,275,908.82 2014  معدات ك أدكات اؼبشاريع  2156

 327,981,864.26 1,639,909,321.31 2015  معدات ك أدكات اؼبشاريع  2156

 
 : يوضح حساب رلمع اقساط  االىتالك دلعدات وأدوات ادلشاريع(4-3)اجلدول رقم 

 لسنواتا
اخلاضعة  ادلعداتكلفة رلموع ت

 لإلىتالك
رلموع أقساط االىتالك السنوي 

 دلعدات وأدوات ادلشاريع
اجملموع الًتاكمي إلىتالك 

 الرصيد ادلتبقي  ادلعدات

2010 414,277,597.51 82,855,519.50 82,855,519.50 331,422,078.01 

2011 414,277,597.51 82,855,519.50 165,711,039.00 248,566,558.51 

2012 414,277,597.51 82,855,519.50 248,566,558.51 165,711,039.00 

2013 414,277,597.51 82,855,519.50 331,422,078.01 82,855,519.50 

2014 1,264,553,506.33 252,910,701.27 584,332,779.27 680,220,727.06 

2015 2,490,185,230.13 498,037,046.03 668,092,227.79 1,822,093,002.34 

 قساط كمايلي:ويكون التسجيل احملاسيب ذلاتو األ
 ادلبالغ انــــالبي ارقام احلساابت

 دائن مدين 31-12-2010 دائن مدين
  82,855,519.50 ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت من حػ/      6811

   لبلصوؿ غ ج كخسائر القيمة          
 82,855,519.50  معدات كأدكات اؼبشاريعاىتبلكات حػ /  اذل       28156  

 2010اثبات اقساط االىتبلؾ ؼبعدات كأدكات اؼبشاريع لسنة                                        

 .2011, 2012, 2013نكوف أماـ نفس التسجيل احملاسيب لقسط اإلىتبلؾ لسنوات:  مالحظة:
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 يب كمايلي:يكوف التسجيل احملاس 7026 ك 7020يف سنة ك 
 ادلبالغ انــــالبي ارقام احلساابت

 دائن مدين 31-12-2014 دائن مدين
  252,910,701.27 ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت من حػ/      6811

   لبلصوؿ غ ج كخسائر القيمة          
 252,910,701.27  اىتبلكات معدات كأدكات        حػ /  اذل               28156 
        اؼبشاريع                 

 2014لسنة  اؼبشاريعاقساط االىتبلؾ ؼبعدات كأدكات ؾبمع اثبات                                        
2014-12-31                                                              

  414,277,597.51 ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت من حػ/      28156
   لبلصوؿ غ ج كخسائر القيمة          
 414,277,597.51  معدات كأدكات اؼبشاريعحػ /  اذل            2156 

 2010سنة كأدكات اؼبشاريع اؼبقتناة عدات الوقاية ك ؼبعدات اقفاؿ حساب ل                                       
2015-12-31                                                              

  668,092,227.79 ـبصصات االىتبلؾ كاؼبؤكانت من حػ/      6811
   لبلصوؿ غ ج كخسائر القيمة          
 668,092,227.79  اىتبلكات معدات كأدكات        حػ /  اذل              28156 
   اؼبشاريع                     

 2015اثبات ؾبمع اقساط االىتبلؾ ؼبعدات كأدكات اؼبشاريع لسنة                                        

 القابلة للنفاد غري صولقيمة األ التدين يف اثلثا:
صوؽبا ابلقيمة اغبالية م أيسمح النظاـ احملاسيب اؼبارل اعبزائرم للكياانت االقتصادية ابنتهاج طريقة اعادة تقيي

كال تتبع طريقة إعادة التقييم  الحظنا اهنا ال تنتهج "ENSPمؤسسة الوطنية "دراستنا التطبيقية لل)السوقية(، كبعد 
ظهور  عدـ ىذا ما يعكسبسبب البحث الدائم كاؼبتواصل على االالت ك اؼبعدات اغبديثة كاعبد متطورة، صوؽبا أل

  سجبلهتا احملاسبية.خسائر القيمة عن التثبيتات يف 71اعادة التقييم ك حساب  فارؽ 206حساب 
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 :خالصة
ؤسسة الوطنية اؼبغَت القابلة للنفاد يف األصوؿ قيمة عاعبة احملاسبية لتدىور تطرقنا يف ىذا الفصل اذل اؼب

"ENSP"  كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل. داخل اؼبؤسسة من خبلؿ عرض عدة عمليات زبص التثبيتات 
تبلؾ الثابت على تطبق طريقة االى " "ENSPأف اؼبؤسسة الوطنية كمن خبلؿ الدراسة التطبيقية الحظنا 

كحىت  ك اآلالت للمعدات ذبديدك  تناءإقاؼبؤسسة من  التغَت يف أصوؿما الحظنا أيضا اغبركة الكبَتة ك تثبيتاهتا، ك
ىنا اذل أف  ، كذبدر اإلشارةالتنازؿ على بعض منها قصد التجديد أك التلف أك لعدـ قباعتها يف العملية اإلنتاجية

 .اؼبؤسسة ال تطبق طريقة إعادة التقييم على أصوؽبا
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتةـــخ 
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مايبكن أف لبلص إليو يف ختاـ حبثنا ىو إبراز األنبية الكبَتة للبًتكؿ إقتصاداي كسياسيا كالدكر الكبَت الذم 
ارل احملاسيب لتتماشى مع اؼبعايَت يلعبو يف مداخيل اعبزائر، كبسبب ىذه األنبية إستحدثت اعبزائر نظامها اؼب

احملاسبية الدكلية كلتشيع اؼبستثمرين األجانب كالرفع من تنافسية اؼبؤسسات الوطنية اؼبختصة يف ؾباؿ صناعة 
 البًتكؿ.
 :إختبار الفرضيات 

مادة انضبة كيبتاز خبصوصية عن غَته من الصناعات األخرل بتعدد مراحل إستخراجو  يعترب البًتكؿ -2
ظيمات ؿباسبية خاصة بو تتوافق مع النظاـ احملاسيب اؼبارل الذم يستمد مبادئو من اؼبعايَت احملاسبية متبعا تن
 الدكلية.

تعتمد الشركات البًتكلية يف تبويب أصوؽبا على الفصل بُت األصوؿ الثابتة كاؼبتداكلة كغَتىا من  -7
ألرض على أنو أصل اثبت كعند إستخراجو الشركات األخرل، إذ تعرب عن اإلحتياطي البًتكرل القابع يف ابطن ا
ألصل القابل للنفاد، أما الشق الثاين من ابينتقل من كونو أصل اثبت اذل أصل متداكؿ كعندىا يطلق عليو 

األصوؿ كىي تلك األصوؿ اؼبقتناة كاؼبتحصل عليها قصد إستعماؽبا يف العملية اإلنتاجية كيعرب عليها ابألصوؿ 
 قابلة للنفاد.الغَت 

ناقص يف قيمة األصوؿ جراء اإلستعماؿ كبعد مركر فًتة زمنية معينة كىذا ما يطلق عليو الت -3
ابإلىتبلؾ، كىذا األخَت الذم لو عدة طرؽ تتبعها الشركات البًتكلية، كتعترب طريقة كحدات اإلنتاج من أىم طرؽ 

ؼبعاعبة احملاسبية ؽباتو الطرؽ اإلىتبلؾ اؼبعربة على حالة األصل كتعكس صورتو الواقعية اذل حد كبَت، إذ أف ا
 تتماشى كالنظاـ احملاسيب اؼبارل.

" طريقة اإلىتبلؾ اػبطي الثابت ألصوؽبا كتلتـز ابؼبعاعبة احملاسبية ؽبا ENSPتتبع اؼبؤسسة الوطنية " -0
 كفق النظاـ احملاسيب اؼبارل.

 : النتائج ادلتوصل إليها 

 لية :لقد توصلنا من خبلؿ ىذه الدراسة اذل النتائج التا
  : النتائج النظرية 

  تعد احملاسبة البًتكلية ـبتلفة عن غَتىا من احملاسبات األخرل كذلك انتج ػبصوصية ىذا النشاط عن غَته
 من األنشطة األخرل؛

  تعترب النفقات اؼبصركفة يف مراحل إستخراج البًتكؿ عديدة كمتنوعة كتصنف حسب كل حالة كيف كل مرحلة
 على حدل؛

 البًتكرل كأصل متداكؿ إال بعد إسباـ عملية إستخراجو من ابطن األرض؛ يسجل اإلحتياطي 

 تعدد طرؽ اإلىتبلؾ كسباشيها مع اؼبعايَت احملاسبية الدكلية اؼبتوافقة مع النظاـ احملاسيب اؼبارل؛ 

 .السماح ابإلعتماد على طريقة إعادة التقييم يف تقييم الشركات البًتكلية ألصوؽبا 
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 :النتائج العملية 

 تماد اؼبؤسسة الوطنية "إعENSPعلى طريقة اإلىتبلؾ اػبطي الثابت كإنباؽبا لباقي الطرؽ؛ " 

  قابلة للنفاد لدل اؼبؤسسة الوطنية "الالعمليات كاؼبعامبلت الكثَتة كاغبركة الكبَتة يف األصوؿ غَتENSP "
 كذلك بسبب اإلستقداـ الدائم كالدكرم ألحدث الوسائل كاؼبعدات؛

 أكثر قباعة دات كاآلالت قبل إنتهاء عمرىا اإلنتاجي كإحبلؿ مكاهنا آالت أخرل متطورة ك التنازؿ عن اؼبع
 يف العملية اإلنتاجية.

 : التوصيات واإلقًتاحات 

على ضوء دراستنا يف موضوع البحث، كبعد إستعراضنا للنتائج اؼبتوصل ؽبا يبكن تقدمي اإلقًتاحات 
 كالتوصيات التالية:

 لبًتكلية نقًتح إضافة ربسينات للنظاـ احملاسيب اؼبارل مثل إدراج اإلىتبلؾ نظرا ػبصوصية الشركات ا
 ابلوحدة كخلفية نظرية؛

 إدراج اإلىتبلؾ اؼبعجل يف النظاـ احملاسيب اؼبارل حىت يبكن تطبيقو يف الشركات البًتكلية؛ 

 ليفها؛من اؼبفًتض تطبيق الشركة ؿبل دراسة اغبالة طريقة اجملهودات الناجحة يف رظبلة تكا 

 .إجراء ربديثات على النظاـ احملاسيب اؼبارل حىت يتوافق مع اؼبعايَت احملاسبية الدكلية 

 :آفاق الدراسة 

 :من أجل التعمق أكثر يف ؾباؿ ىذا البحث نقًتح على الباحثُت التطرؽ اذل صبلة من اؼبواضيع منها مايلي
  يقة اجملهودات الناجحة؛دراسة ربليلية للتكاليف البًتكلية بُت التكاليف الكلية كطر 

  الشركات البًتكلية. يفدراسة التثبيتات اؼبعنوية  
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  )مًتجم(  2015 لسنة "Générale Balance" مراجعةعام للميزان :  01ادللحق رقم 

  

        

 البيـــــــــــــــــــــان رقم احلساب
 الًتاكم من أول الفًتة اىل آخر الفًتة  ( A/Nouveau)  الرصيد اجلديد أول الفًتة

(Cumul 01-01/31-12)  ( الرصيد آخر الفًتةSolde ) 

 دائن مدين دائن مدين دائن مدين
 . 140,647,533.84   652,700.00   139,994,833.84 برامج اإلعبلـ اآلرل 204
   140,647,533.84   652,700.00   139,994,833.84 األصوؿ غَت اؼبلموسة 20

   486,777,000.00       486,777,000.00 أراضي للبناء ك اؼبشاريع 21100000
   3,947,891,150.00       3,947,891,150.00 أراضي أخرل 21160000

   4,434,668,150.00       4,434,668,150.00 أراضي 211
   25,356,963.98 ؤلراضي اؼبمنوح إمتيازىالالتهيئة عمليات  21200000

 
  25,356,963.98   

   25,356,963.98       25,356,963.98 راضي اؼبمنوح إمتيازىاؤللعمليات التهيئة  212

   154,783,763.63 22,330,508.19 32,439,635.61   144,674,636.21 مباين صناعية 21311000
   584,606,565.30 25,219,199.45 4,630,569.00   605,195,195.75 مباين إدارية 21312000
   439,820,706.21 49,242,324.17 19,017,582.55   470,045,447.83 شاريعمباين اؼبواقع كاؼب 21313000
   206,938,121.59 19,412,287.41 12,872,201.91   213,478,207.09 سكنات اؼبوظفُت 21315100
   57,438,936.36 9,751,614.66 18,960,262.64   48,230,288.38 مرافق لئلستخداـ السكٍت 21315200
   611,191,316.56      611,191,316.56 أعماؿ اؼبباين اإلجتماعية 21315300
   21,404,020.00      21,404,020.00 البناءات اعباىزة 21315400
   6,270,710.08 544,532.58    6,815,242.66 أكشاؾ لئلشراؼ 21315500
   125,661,537.34      125,661,537.34 أماكن صعبة 21315600
   5,945,970.20 4,328,020.00 3,922,930.00   6,351,060.20 دكرات اؼبياه 21315650



 اؼببلحق
 

 

 البيـــــــــــــــــــــان رقم احلساب
 الرصيد آخر الفًتة الًتاكم من أول الفًتة اىل آخر الفًتة  الرصيد اجلديد أول الفًتة

 دائن مدين دائن مدين دائن مدين
   30,535,073.63 5,899,416.46 31,779,990.09   4,654,500.00 أكشاؾ  21315700
   132,576,449.59 13,133,669.20 18,653,124.26   127,056,994.53 أكشاؾ خاصة ابؼبكاتب 21315800
   53,029,602.41 292,434.78 32,733,156.99   20,588,880.20 بناءات أخرل 21315900

   2,430,202,772.90 150,154,006.90 175,009,453.05   2,405,347,326.75 بناءات 2131
   86,208,513.98 14,517,224.46 27,591,783.89   73,133,954.55 ترتيبات اؼبباين 21350100
   6,054,507.71   4,892,020.00   1,162,487.71 ترتيبات مباين اؼبقر 21350200
   52,746,854.51 9,077,082.26 3,951,993.78   57,871,942.99 ذبهيزات قاعدة اعبنوب 21350600
   31,294,914.16 3,575,870.00 529,000.00   34,341,784.16 تركيب اؼبياه 21351000
   114,138,224.70 495,734.00 7,813,260.00   106,820,698.70 تركيب الكهرابء 21352000
   802,267.10      802,267.10 تركيب الغاز 21353000
   158,047,529.97 14,880,369.78 27,465,507.13   145,462,392.62 تركيب التدفئة 21355000
   40,187,326.68 378,329.50    40,565,656.18 كيب أجهزة اغبمايةر ت 21356000
   29,840,568.18 4,450,879.93 3,714,859.32   30,576,588.79 تركيب أجهزة اإلتصاؿ 21357000
   48,787,675.72 12,091,185.09    60,878,860.81 ت أخلرلتركيبا 21359000

   568,108,382.71 59,466,675.02 75,958,424.12   551,616,633.61 تثبيتات الشبكات العامة 2135
   48,618,822.29 الطرؽ كاؼبسالك اؼبركرية الفرعية 21381000

 
  48,618,822.29   

   54,966,364.18 آابر كسدكد مائية 21384000
 

  54,966,364.18   
   37,624,318.50 أعماؿ اؽبندسية اؼبدنية 21386000

 
  37,624,318.50   

   141,209,504.97       141,209,504.97 ىياكل البنية التحتية 2138
   3,139,520,660.58 209,620,681.92 250,967,877.17   3,098,173,465.33 إنشاءات 213



 اؼببلحق
 

 

 لبيـــــــــــــــــــــانا رقم احلساب
 الرصيد آخر الفًتة الًتاكم من أول الفًتة اىل آخر الفًتة  الرصيد اجلديد أول الفًتة

 مدين   مدين دائن مدين
   0.00 67,741,766.11    67,741,766.11 اؼبعدات الثابتة اؼبعقدة 21511000

   0.00 69,971,437.23 2,229,671.12   67,741,766.11 تركيب اجملمعات  2151
   7,022,130.40 120,002.00    7,142,132.40 ـبتربات 21530000
   1,706,026,965.14 461,367,419.67 609,091,676.41   1,558,302,708.40 ؾبمعات التحسُت 21531000

   1,713,049,095.54 461,487,421.67 609,091,676.41   1,565,444,840.80 تركيب اجملمعات اؼبتخصصة 2153
   1,596,097,743.70 100,423,974.54 255,573,245.90   1,440,948,472.34 معدات الضخ 21541000
   782,680.01 53,184.64 144,835.13   691,029.52 معدات اغبفر السطحي 21541200
   3.00 معدات االظبنت 21541210

 
3.00 0.00   

   594,075,424.54 0.10 198,452,820.27   395,622,604.37 مفاتيح الغبلؼ 21541300
   308,455.43   2,815.43   305,640.00 اؼبعدات اغبمضية 21541500
   45,330,340.35 233,113,805.75 44,864,836.80   233,579,309.30 معدات االختبار 21541600
   285,805,957.16 1,903,247.60 75,343,678.56   212,365,526.20 معدات االنتاج 21543000
   29,834,913.43 10,738,484.16 3,873,403.43   36,699,994.16 أدكات االنتاج 21543200
   1,781,689.76 معدات الصيد 21544000

 
  1,781,689.76   

   2,554,017,204.38 346,232,699.79 578,255,635.52   2,321,994,268.65 اؼبعدات الصناعية 2154
   115,858,231.03 12,070,242.71 8,633,488.25   119,294,985.49 معدات التصاؿ الكهرابئية 21551100
   73,350,408.05 76,244,398.07 61,520,243.85   88,074,562.27 اؼبعدات اؼبيكانيكية 21551200
   808,158,920.06 15,949,707.33 55,995,916.06   768,112,711.33 معدات الرفع 21551300
   89,693,085.28 698,819.40 15,746,312.47   74,645,592.21 معدات الوقاية 21551400
   13,942,717.05 541,741.61 8,517,237.17   5,967,221.49 معدات كأدكات اؼبختربات التحليلية 21551500



 اؼببلحق
 

 

 البيـــــــــــــــــــــان رقم احلساب
 الرصيد آخر الفًتة الًتاكم من أول الفًتة اىل آخر الفًتة  الرصيد اجلديد أول الفًتة

 دائن مدين دائن مدين دائن مدين
   163,351.37 8,756,349.02 31,403.28   8,888,297.11 معدات ربليل األكزاف 21551600
   63,212,880.69 998,500.00 24,827,707.12   39,383,673.57 معدات الدراجات النارية 21551700

   1,164,379,593.53 115,259,758.14 175,272,308.20   1,104,367,043.47 األدكات الصناعية 2155
   7,022,846,474.50 281,911,924.78 1,621,522,087.61   5,683,236,311.67 معدات مواقع اؼبشاريع 21569000
   123,125,405.76 20,876,960.80 18,387,233.70   125,615,132.86 معدات كأدكات أخرل 21569100

   7,145,971,880.26 302,788,885.58 1,639,909,321.31   5,808,851,444.53 معدات كأدكات كاقع اؼبشاريع 2156
   17,705,647.33 12,945,021.30 720,941.92   29,929,726.71 مواد اعبيولوجية 21570000
   616,250,873.15 27,017,164.88 297,679,994.20   345,588,043.83 اؼبقصورات 21571000
    47,016,165.88 متجر اؼبقصورة 21572000

1,015,549.07 46,000,616.81   

 435,014,230.95 معدات الكشف عن الغاز 21573000
 

  2,473,050.41 432,541,180.54   

 61,485,605.52 معدات قياس اؼبعلمة 21574000
 

  47,084,738.57 14,400,866.95   

 198,526,231.03 معدات قياس اؼبعلمة 21550000
 

  198,526,231.03 0.00   

 419,112,059.11 معدات اإلقتناء كاؼبعاعبة 21576000
 

179,041,665.88 
 

598,153,724.99   

 184,294,463.67 معدات اغبفر  21577000
 

233,061,857.46 2,121,826.77 415,234,494.36   

   2,140,287,404.13 291,183,582.03 710,504,459.46   1,720,966,526.70 عدات اعبيولوجيام 2157

215 
اؼبنشآت التقنية، اؼبعدات كاألدكات 

 الصناعية
12,589,365,890.26   3,715,263,072.02 1,586,923,784.44 14,717,705,177.84 

  

   245,038,739.54 29,811,013.01 97,219,719.94  177,630,032.61 سيارات سياحية 21821100

   340,933,632.67 118,462,815.68 39,749,329.43  419,647,118.92 سيارات الوزف اػبفيف 21821200

   211,674,560.88 26,500,671.07 126,077,419.35  112,097,812.60 سيارات الوزف اؼبتوسط 21821300



 اؼببلحق
 

 

 ـانالبيــــــــــــــــــــ رقم احلساب
 الرصيد آخر الفًتة الًتاكم من أول الفًتة اىل آخر الفًتة  الرصيد اجلديد أول الفًتة

 دائن مدين دائن مدين دائن مدين
   1,331,482,169.32 246,769,821.64 449,402,726.50  1,128,849,264.46 سيارات الوزف الثقيل 21821400

   91,247,190.39 1,420,000.00 40,764,667.60  51,902,522.79 سيارات النقل العاـ 21821500

   66,370,239.35 32,178,847.04 14,512,700.00  84,036,386.39 سيارات الطرؽ الوعرة 21821600

   47,980,347.38 54,828,739.56 38,490,703.66  64,318,383.28 سيارات خاصة 21821700

   2,334,726,879.53 509,971,908.00 806,217,266.48   2,038,481,521.05 معدات سيارات 21821

   8,410,584.37     8,410,584.37 سيارات اإلسعاؼ 21822300

   178,024,576.51 91,890,351.13 95,133,934.13  174,780,993.51 مقطورات 21824000

   11,500.00     11,500.00 معدات النقل األخرل 21829000

   2,521,173,540.41 601,862,259.13 901,351,200.61   2,221,684,598.93  معدات النقل 2182

 44,574,783.83 معدات اؼبكتب 21831000
 

14,541,976.77 29,068,463.78 30,048,296.82   

 336,579,187.57 معدات اإلعبلـ اآلرل 21832000
 

123,546,744.08 23,336,516.98 436,789,414.67   

 21,991,458.53 دات الطباعةمع 21834000
 

10,491,992.05 3,296,628.93 29,186,821.65   

 5,242,905.73 معدات اإلسقاط 21835000
 

4,158,773.58 691,072.16 8,710,607.15   

 125,192,959.77 أاثث اؼبكتب 21836000
 

39,519,376.75 20,538,489.44 144,173,847.08   

   648,908,987.37 76,931,171.29 192,258,863.23   533,581,295.43 بمعدات كذبهيزات اؼبكت 2183

   23,546.00     23,546.00 قاركرات الغاز 21861000

   34,944,172.33  22,071,850.58  12,872,321.75 صهاريج 21862000

   25,320,441.15 10,000.00 7,520,000.00  17,810,441.15 حاكايت 21863000

2186 
مواد التعبئة كالتغليف القابلة  

 لئلسًتداد
30,706,308.90   29,591,850.58 10,000.00 60,288,159.48 

  



 اؼببلحق
 

 

 البيـــــــــــــــــــــان رقم احلساب
 الرصيد آخر الفًتة الًتاكم من أول الفًتة اىل آخر الفًتة  الرصيد اجلديد أول الفًتة

 مدين   مدين دائن مدين
   96,294,284.97 9,638,793.39 7,461,675.91  98,471,402.45 زات اإلسكافذبهي 21871100

   80,907,568.28 4,351,562.25 3,280,263.64  81,978,866.89 معدات كذبهيزات اؼبطبخ 21871200

   25,641,968.63     25,641,968.63 معدات رايضية 21871300

   1,608.00 7,850.00    9,458.00 معدات العاب كترفيو األطفاؿ 21871400

   9,247,084.47 436,287.50 3,323.87  9,680,048.10 معدات طبية كصحية 21871500

   25,975,200.00     25,975,200.00 معدات التخييم 21871600

   15,118,851.67 1,484,025.49 2,070,252.63  14,532,624.53 مواد ـبتلفة 21871700

   3,613,016.93  3,613,016.93    التخييمأاثث  21872100

   7,127,777.26 222,716.10 45,730.00  7,304,763.36 أاثث التخييم اؼبنزرل 21872200

   38,197,105.48 1,581,378.19 1,134,591.12  38,643,892.55 أاثث اؼبطبخ 21872300

   71,652,812.36 7,783,828.67 4,797,296.36  74,639,344.67 أاثث إجتماعي 21872400

   192,488.87     192,488.87 أاثث حدائق األطفاؿ 21872500

   29,052,163.99 796,466.54 831,016.09  29,017,614.44 اؼبعدات اؼبنزلية  21872600

   65,495,811.17     65,495,811.17 هتيئة اؼبساكن 21873110

   6,087,092.66     6,087,092.66 هتيئة اؼبباين  21873200

   165,888.00     165,888.00 هتيئة اؼبنجزات 21873300

   66,486,997.50     66,486,997.50 هتيئة اؼبطابخ 21873400

   27,707,475.14 22,922,499.42 8,920,570.67  41,709,403.89 هتيئة اؼبكاتب 21873500

   1,991,682.17     1,991,682.17 هتيئة حدائق األطفاؿ 21873600

   234,532,861.47  29,591,192.18  204,941,669.29 هتيئة قاعدة العمل 21873700

   4,203,370.20 3,743,847.21    7,947,217.41 هتيئات أخرل 21873800



 اؼببلحق
 

 

 البيـــــــــــــــــــــان رقم احلساب
 الرصيد آخر الفًتة الفًتة  الًتاكم من أول الفًتة اىل آخر الرصيد اجلديد أول الفًتة

 مدين   مدين دائن مدين
   341,087,852.72 844,690.19 11,044,124.00   330,888,418.91 هتيئة قاعدة اغبياة 21873900

   1,150,780,961.94 53,813,944.95 72,793,053.40   1,131,801,853.49 تثبيتات مادية أخرل مرظبلة 2187

   4,381,151,649.20 732,617,375.37 1,195,994,967.82   3,917,774,056.75 مرظبلة تثبيتات مادية 218

   26,698,402,601.60 2,529,161,841.73 5,162,225,917.01   24,065,338,526.32 تثبيتات مادية 21

 74,564,939.81 مصاريف اؼبعدات 23210000
 

1,094,650,671.21 1,067,390,462.96 101,825,148.06   

 249,870.67 تثبيتات مادية 23240000
 

1,613,198,902.10 1,613,448,772.77     

   السلف كالدفوعات اؼبقدمة 23250000
 

2,293,974.00 
 

2,293,974.00   

   104,119,122.06 2,680,839,235.73 2,710,143,547.31   74,814,810.48 التثبيتات اؼبادية اعبارم إقبازىا 232

   461,358,245.79 58,829,084.32 319,017,061.42  201,170,268.69 دفع مقدمات عند الطلب 23810000

   461,358,245.79 58,829,084.32 319,017,061.42   201,170,268.69 تسبيقات مدفوعة 238

   565,477,367.85 2,739,668,320.05 3,029,160,608.73   275,985,079.17 تثبيتات جارم اقبازىا 23

26 
اؼبسانبات كالدسوف الدائنة اؼبلحقة 

 دبسانبات
1,383,647,600.00 30,000,000.00 217,892,400.00 209,347,600.00 1,392,192,400.00 30,000,000.00 

   93,856,777.48 43,890,000.00 42,833,860.00   94,912,917.48 التثبيتات اؼبالية األخرل  27

 30,000,000.00 28,890,576,680.77 5,522,067,761.78 8,452,765,485.74 30,000,000.00 25,959,878,956.81 تثبيتات 2

  

 67,037,153.86   37,969,634.94 13,237,569.71 42,305,088.63   إطفاءبرامج اإلعبلـ اآلرل 2804

 67,037,153.86   37,969,634.94 13,237,569.71 42,305,088.63   إطفاءاألصوؿ غَت اؼبلموسة 280



 اؼببلحق
 

 

 البيـــــــــــــــــــــان رقم احلساب
 الرصيد آخر الفًتة الًتاكم من أول الفًتة اىل آخر الفًتة  الرصيد اجلديد أول الفًتة

 مدين   مدين دائن مدين

2812 
التهيئة لقطع  اىتبلؾ عمليات

 األراضي اؼبمنوح إمتيازىا
  25,356,963.98       25,356,963.98 

 1,579,694,906.76   185,229,351.13 146,255,290.75 1,540,720,846.38  اىتبلؾ بناءات 28131
 413,640,623.71   91,396,878.55 69,665,570.63 391,909,315.79  اىتبلؾ تثبيتات الشبكات العامة 28135
 136,619,834.57   653,733.20 81,291.60 136,047,392.97  اىتبلؾ ىياكل البنية التحتية 28138
 2,129,955,365.04   277,279,962.88 216,002,152.98 2,068,677,555.14   اىتبلؾ إنشاءات 2813
  اىتبلؾ تركيبات اجملمع 28151

  91,044.90 91,044.90     
  اىتبلؾ اجملمعات اؼبتخصصة 28153

1,118,092,235.73 361,552,860.73 77,313,440.30   833,852,815.30 
  اىتبلؾ اؼبعدات الصناعية 28154

1,501,932,988.24 468,385,746.85 576,228,463.38   1,609,775,704.77 
  اىتبلؾ األدكات الصناعية 28155

679,304,949.66 118,418,351.83 194,199,760.70   755,086,358.53 
  اىتبلؾ معدات كأدكات كاقع اؼبشاريع 28156

3,947,557,510.86 414,277,597.51 668,092,227.79   4,201,372,141.14 
  اىتبلؾ معدات اعبيولوجيا 28157

167,297,334.22 269,724,151.56 346,190,913.55   243,764,096.21 

اىتبلؾ اؼبنشآت التقنية، اؼبعدات  2815
 كاألدكات الصناعية

  7,414,185,018.71 1,632,449,753.38 1,862,115,850.62   7,643,851,115.95 

 1,340,812,704.32   421,172,181.90 476,489,673.85 1,396,130,196.27   اىتبلؾ معدات النقل  28182
 424,780,557.85   136,367,257.94 92,744,037.32 381,157,337.23   اىتبلؾ معدات كذبهيزات اؼبكتب 28183

28186 
اىتبلؾ مواد التعبئة كالتغليف القابلة 

 سًتدادلئل
  19,010,901.87 1,884,459.88 20,094,198.49   37,220,640.48 

 752,371,855.51   168,754,148.07 99,455,632.36 683,073,339.80   اىتبلؾ تثبيتات مادية أخرل مرظبلة 28187
 2,555,185,758.16  746,387,786.40 670,573,803.41 2,479,371,775.17  اىتبلؾ تثبيتات مادية مرظبلة 2818



 اؼببلحق
 

 

 البيـــــــــــــــــــــان رقم احلساب
 الرصيد آخر الفًتة الًتاكم من أول الفًتة اىل آخر الفًتة  الرصيد اجلديد أول الفًتة

 مدين   مدين دائن مدين
 12,354,349,203.13  2,885,783,599.90 2,519,025,709.77 11,987,591,313.00   اىتبلؾ تثبيتات مادية 281
 12,421,386,356.99  2,923,753,234.84 2,532,263,279.48 12,029,896,401.63  اىتبلؾ التثبيتات 28

 12,451,386,356.99 28,890,576,680.77 8,445,820,996.62 10,985,028,765.22 12,059,896,401.63 25,959,878,956.81 ( حساابت  التثبيتات02اجملموعة ) 2

 يم عن خركج أصوؿ مثبتةنواقص الق 65215000
 ( أدكات .غ ج)ـ  

    8,742,459.60 124,452.98 8,618,006.62   

 نواقص القيم عن خركج أصوؿ مثبتة   65218000
 نقل ( .)ـ غ ج

  

980,438.66 
 

980,438.66 
  

نواقص القيم عن خركج أصوؿ مثبتة  652
     غَت جارية

9,722,898.26 124,452.98 9,598,445.28 
  

ـبصصات اإلىتبلؾ كاؼبؤكانت كخسائر  6811
 ت معنوية()خ تثبيالقيمة لؤلصوؿ غ ج 

  

71,766,305.66 47,107,320.43 24,658,985.23 
  

ـبصصات اإلىتبلؾ كاؼبؤكانت كخسائر  6812
 مادية(ت خ تثبيالقيمة لؤلصوؿ غ ج )

  

1,704,508,434.13 867,332,410.70 837,176,023.43 
  

إلهتالكات مخصصات ا 681
     والمؤونات وخسائر القيمة

1,776,274,739.79 914,439,731.13 861,835,008.66 
  

فوائض القيمة عن خركج األصوؿ اؼبثبتة  7522000
 غ ج )تثبيتات معنوية(

  

 
2,346,723.61  2,346,723.61 

فوائض القيمة عن خركج األصوؿ اؼبثبتة  7522100
 غ ج )تثبيتات مادية(

  

61,632.18 19,213,432.71  19,151,800.53 

فوائض القيمة عن خروج  752
     األصول المثبتة 

61,632.18 21,560,156.32  21,498,524.14 



 اؼببلحق
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