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 ن الشركات النفطية العراقيةالغ المالي الدولية في المحاسبة عتأثير معايير االب

 أ.م. د. ستار جابر خالوي  و هدى عويد محيسن

 / كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة واسط
 

 الملخص 

جوالت التراخيص )عقود الخدمات( خطوة كبيرة لتطوير حقول النفط القديمة والجديدة من حيث زيادة اإلنتاج  تعد       

ومواكبة التطور العلمي في صننناعة النفط ومواكبة التقدم في ه ا الصننناعة من خالل التعاقد مش التننركات العالمية  ات 

لكوادر العراقية من خالل متاركتها في عملية التطوير ومواكبة الجودة. الخبرة وطويلة في عمليات استخراج النفط. إن ا

سبة من العمل في  ساس علمي قادرة على العمل في المستقبل من خالل الخبرة العملية المكت تركات لخلق أ أعمال ه ا ال

تركات. سبة المختلفة المستخدمة لمعالجة رأس المال وتكالولقد  ه ا ال تغيل كانت متكلة البحث هي طرق المحا يف الت

 في إطار عقود الخدمات في شركات النفط االستخراجية وطرق استرداد ه ا التكاليف واآللية التي تجري بها العملية.

وتحديد فترة اسننننترداد  االسننننترداد يهدف البحث إلى شننننرح وتحليل مفهوم اسننننترداد التكلفة واآللية التي تتم فيها عملية 

كما اكتسننننننن  البحث أهميتل من خالل مناقتنننننننة مو ننننننو  جوالت  لعقود الخدمات.التكاليف المتكبدة على آبار النفط 

 التراخيص بموج  عقود الخدمات النفطية واآللية التي يتم فيها استرداد ه ا التكاليف.

 

 

Effect of cost recovery in service contracts for oil licensing tours 

 

Abstract 
         License rounds (service contracts) are a great step to develop the old and new oil fields 

in terms of increasing production and keeping pace with the scientific development in the 

oil industry and keeping abreast of the progress in this industry through contracting with 

international companies with good experience and long in oil extraction operations. The 

Iraqi cadres through its participation in the process of development and keep pace with the 

work of these companies to create a scientific basis is able to operate itself in the future 

through the practical experience gained from working in these companies. The problem of 

the research was the different accounting methods used to address the capital and operating 

costs under the service contracts in the extractive oil companies and the ways of recovering 

those costs, and the mechanism in which the process takes place. 

The aim of the research is to explain and analyze the concept of cost recovery and the 

mechanism in which the recovery process takes place, and to determine the period of 

recovery of costs incurred on oil wells for service contracts. The research also gains its 

importance by discussing the subject of licensing rounds under oil service contracts and the 

mechanism in which these costs are recovered. 

 

 المقدمة

عة تتميز نا عددة  بخصنننننننا ص النفط صنننننن  وتختلف مت

 فعمليات التحويلية  الصننناعات سننا ر عن كبير اختالف

 تتعلق اسنننننتخراجل ثُم   واسنننننتكتنننننافل  النفط عن البحث

 مورد وهو الطبيعية  الموارد أحد عن بالبحث أسنننناسننننا

بل فاد  للنضننننننو  قا  الخصنننننننا ص على ويترت  والن

 النظام يصننننننمم أن  ننننننرورة الصننننننناعة له ا المميزة

 اسننتخراجل في الخصننا ص ه ا مش يتفق بما المحاسننبي

 إن   الصننننناعة. له ا النتنننناط حقيقة عن تعبر مالية قوا م

 الطبيعية بالمصنننادر الخاصنننة المحاسنننبية المتننناكل أهم

 واالستكتاف بالبحث الخاصة التكاليف تحديد كيفية هي

  ونظرا   ؟ معالجتها يمكن   الطرق وبأي   ومعالجتها 

 

 

 

 

 األمر يتطل  فقد يتضح  كما النفط صناعة لخصوصية

 المعامالت تسننننجيل في خاصننننة محاسننننبية طرق ات با 

 بعض عن لإلفصنننننننناح والحنناجننة جهننة  من المنناليننة

با  طريقة ثانية  جهة من التفاصننننننيل  المجهودات فات 

 التسننننننجينننل في الكلينننة التكلفنننة طريقنننة او النننناجحنننة 

 المنننالينننة القوا م على كبير تنننأثير يؤثر المحننناسننننننبي 

 طريقة في إن   إ  للنتاط  الدخل صافي وعلى المختلفة 

 يجعل مما المختلفة التكاليف رسننننننملة تتم الكلية التكلفة

 في نظيرا عن مختلفا واإلهالك والنفاد اإلطفاء قسننننننط

 يؤدي ما وهو الناجحة  المجهودات طريقة ات با  حالة

 الطريقتين كلتا ات با  يتم وال النتاط  نتيجة اختالف إلى

 .العراقيةالنفط  شركات قبل من العملي الواقش في
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 المبحث االول

 منهجية البحث
ا  تتضننح  السننليم منهجية البحث اسنناس البحث العلمي 

من خاللها المتننننننكلة التي دعت الباح ة الى ان تضننننننش 

والفر ننننننيات المسننننننبقة  لها هدفا إليجاد حلول علمية 

للحلول المطروحة فضنننننال عن تو نننننيح اهمية البحث 

عليل فأن منهجية  العملية ومنهجل واسننننالي  الدراسننننة 

 البحث تم لت باآلتي: 

 

 مشكلة البحث 1.1

تختلف الصننناعات االسننتخراجية عن باقي الصننناعات  

نتيجة الختالف الطرق المحاسننننننبية المسننننننتخدمة في 

معالجة التكاليف في ظل عقود الخدمة في التننننننركات 

النفطينننة وهنننناك طرق مختلفنننة السننننننترداد التكننناليف 

تغيل  ويمكن تلخيص متكلة البحث  سمالية قبل الت الرأ

 :اآلتي بالتساؤل

ت النفطية العراقية معايير االبالغ هل تسنننتخدم التنننركا

 المالي الدولية في االفصاح عن بياناتها المالية ؟

 

 اهمية البحث 2.1

الضننننوء على  خالل تسننننليطيكتسنننن  البحث اهميتل من 

 النفطية المعالجات المحاسبية التي تستخدمها التركات 

معايير االبالغ المالي الدولية وفقا ل وهل يتم التسننننننجيل

 .ال لية امالعمفي تلك 

 

 اهداف البحث 3.1

بيان وتحليل المعالجات المحاسننننبية لتننننركات النفط  -1

 والغاز. 

تفسننننننير الكيفية التي تتأثر بها التننننننركات النفطية  -2

بمعنننايير االبالغ المنننالي الننندولينننة في المعنننالجنننات 

 المحاسبية. 

 

 فرضية البحث 4.1

 ا: ممفاده فر يتين اساسيتانيستند البحث على 

اختالف المعالجات المحاسننننننبية المسننننننتخدمة في  .1

شركات النفطية العراقية عن المعالجات في العقود 

 .االخرى

ابتعاد المعالجات القيدية عن معايير االبالغ المالي  .2

 .العراقيةالدولية في التركات النفطية 

 

 

 المبحث الثاني

 المراحل الفنية للصناعة النفطية

 تمهيد:  

تعد دراسننننننة المراحل الفنية للصننننننناعة النفطية   ات   

أهمية بالغة للمحاسنننبين و ير المحاسنننبين من المهتمين 

بأعمال النفط و لك من اجل اإللمام بالعديد من المفاهيم 

والمصنننطلحات واألعمال التي تعد بمنزلة متطل  أولى 

لفهم محاسنننننبة النفط بصنننننورة صنننننحيحة وفهم مختلف 

ت العالقة بصناعة النفط  من خالل األنتطة والمهام  ا

بيننان المراحننل بتننننننيء من التفصننننننيالت حتى يتمكن 

المحننناسننننننننن  من الربط بين مختلف األعمنننال الفنينننة 

يات  مدلول المسننننننم ها وفهم  كاليف المصننننننناحبة ل والت

والمصننننننطلحات التي سننننننتواجهنا في أثناء الممارسننننننة 

حل  خ  مرا تأ لدراسنننننننة النظرية ويمكن أن  العملينة وا

 نتاج النفط المراحل اآلتية:استخراج وإ

 

 المرحل الفنية للصناعة النفطية : 1.2

 مرحلة البحث واالستكشاف 1.1.2

وتتننمل ه ا المرحلة اعمال االسننتطال  واالسننتكتنناف  

والمسننننننح الجيوفيزينننا ي والجيولوجي وحفر االبنننار 

 الفحوصننننننات واالختباراتو يرها من  كافة التجريبية

النننننننفنننط.  اكنننتتننننننننناف منننكنننامننننالنننى  النننتننني تنننهننندف

(Deegan,2012:682.) 

يبدأ الجيولوجي في مسننننننتهل ه ا المرحلة بالبحث      

عن التجمعات البترولية عن طريق دراسننننة الصننننخور 

المكتوفة على سطح االرض حيث يسجل على خرا ط 

خاصة المناطق المحتمل اعتبارها منابش ومصا د للنفط 

والغاز كما يسننننننجل مواقش الصننننننخور التي ال يحتمل 

ويقوم بعدها بقياس وتسننننننجيل  منها اؤها على أي احتو

او نننننننا  الطبقات الصننننننخرية من حيث اسننننننتواؤها 

وانحنندارهننا مش تجميش عينننات من مختلف الصننننننخور 

يد عمرها  حد ها لت حيث يقوم خبير الحفريات بفحصنننننن

النسننننننبي من خالل معرفة ما تحتويل من اثار حيوانية 

من وهك ا يسننننننتطيش جيولوجي التنقي    ونباتية قديمة

لديل ان  فرةاالمتوخالل الربط الدقيق بين سا ر البيانات 

دور الدراسنننات  يأتيثم  بعيد.يقرر موقش الحفر الى حد 

الجيوفيزيقية للصخور الموجودة تحت القترة االر ية 

 (.,Setphen (1968:150 وبيان طبيعتها

وفي سنننبيل اسنننتكتننناف وتأكيد كميات النفط الخام تلجأ 

التنننننركات االسنننننتخراجية الى طرا ق االسنننننتكتننننناف 

   -الجيولوجي والجيوفيزيقية :

 الطرق الجيولوجية -أ

من المعروف أن النفط ال يوجد إال في أنوا  معينة من  

التركيبات الجيولوجية ومن ثم يصننننبح تحليل ودراسننننة 

ت األسننننناسنننننية في البحث عن تلك الطبقات من المتطلبا

 2014,حجر)الجيولوجي النفط وتتم أعمال االستكتاف 

:48.) 

وتتنننننمل دراسنننننة الصنننننخور المكتنننننوفة على سنننننطح  

نة األجزاء الظاهرة عند السننننننطح من  األرض  ومعاي

الجيولوجي بين الطبقننات  الننداخليننة. ويبحننثالطبقننات 

المكتننننننوفننة عن الحفريننات والقواقش وعظننام الكننا نننات 

البحرية  التي يمكن أن يستنتج بوساطتها عصر تكوين 

الصخور التي وجدت معها وما إ ا كانت ه ا الصخور 

 مناسبة لتكوين المعادن الخام فيها أو تسربها خاللها.

وق وتتم أعمال االسننننننتكتنننننناف الجيولوجية والتي تتم ف

 :(24:2011سطح األرض من الطرا ق اآلتية )التميمي,

 تسر  النفط أوال: مالحظة

وتعد ه ا الطريقة من أك ر الوسننننننا ل التي تم االعتماد  

عليها في تحديد أماكن الزيت الخام حيث يتم مالحظة 



 

65 
 

    2019السنة الرابعة     1المجلد الرابع   العدد             Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلية الكوت الجامعة    

  ISSN: 2414 – 7419   (Print)        and   ISSN: 2616 – 7808  (Online)                       (74-63صفحات )

 

 صننغيرة  وقدتدفق الزيت إلى سننطح األرض من ثقو  

بالر م من  حقول العالم به ا الطريقة أكبرتم اكتتننننناف 

 الدراسات.أن األمر يتطل  أيضا إجراء العديد من 

ثنننانيننناس: المسننننننح الجوي الفوتو رافي وعبر األقمنننار 

 الصناعية 

يتم من خالل المسنننننننح الجوي الفوتو رافي وعبر  

الصننور التي تتم الحصننول عليها من األقمار الصننناعية 

شننناسنننعة تغطى الحصنننول على المعلومات عن مناطق 

وفي  ننننننوء هنن ا المعلومننات   المربعننةآالف األميننال 

قننة معينننة لعمننل يتمكن الجيولوجيون من اختيننار منط

وتتم ل أحدى الطرا ق الر يسنننة   دراسنننات مك فة عنها

لطنننا رات  لجيولوجيون في ا تعين بهنننا ا تي يسننننننن ل ا

والرادارات من اجننل الحصننننننول على النندرجننات التي 

  إال أن ه ا طم بسننننننطح األرض وتعود إلى الرادارترت

وسنننننيلة مكلفة ومن ثم يعتمد العلماء حاليا على البيانات 

التي يتم الحصول عليها  من األقمار الصناعية التي يتم 

 .القها من قبل بعض الدول المتقدمةإط

 اء المكتوفة من سطح األرض ز اس: يتم بموج  األجثال

بيننناننننات عن   ل لطريقنننة جمش ا تم بموجننن  هننن ا ا ي

األنهار والممرات  المنخفضنننننات والقنوات التي شنننننقتها

الما ية لدراسنننننتها من قبل الجيولوجيين والتوصنننننل إلى 

من خصننا ص الطبقات المكونة ل لك الجزء المكتننوف 

 األرض.

                الجيوفيزيا ي: طرا ق االستكتاف  - 

وهي تتننمل اسننتعمال أجهزة خاصننة لدراسننة الظواهر 

  الفيزيا ية للطبقات األر ننية فتعرف عن طريقها أنوا

 الصخور الباطنية وطبيعتها وخصا صها.  

وهي تسننننننتعمل في مجال البحث واالسننننننتكتنننننناف عن 

المعادن للتعرف على وجود المعادن بإجراء قياسننننننات 

على السننننننطح أو بننالقر  منننل وتعمننل المسننننننوحننات 

عدم  يا ينة على تقلينل عنصننننننر المخناطرة أو  الجيوفيز

التأكد حيث تعطي ه ا المسنننننوحات بعض المؤشنننننرات 

 المعننادن دل بعنند التفسننننننير على إمكننان وجود التي تنن

وهناك طرا ق عدة للمسنننوحات الجيوفيزيا ية تتمتش كل 

 استعمالها.منها بخصا ص وشروط تحدد أفضلية 

 كاآلتي:الطرا ق المستخدمة في ه ا المجال هي 

 أوالس: طريقة قياس الجا بية                                      

لى قياس الجا بية األر نننية التي وتعتمد ه ا الطريقة ع

تختلف من مكنننان إلى آخر تبعنننا لك نننافنننة الصننننننخور 

جهاز  و لك باسننننننتخداموالتركي  الجيولوجي للمنطقة 

يسننننمى جريفمتر يحدد بدقة تغير الجا بية من مكان إلى 

إ ا وقفنننت فوق منطقنننة من  إننننكفمن المعروف  آخر 

ق الجرانيننت يزداد وزنننك قليال عمننا إ ا كنننت واقفنناس فو

ويمكن  الرملي م نننل الحجر  أخفمنطقنننة من حجر 

قياس ه ا االختالف الضننننننهيل بجهاز الجا بية وب لك 

 يعرف الخبير تفاصيل الطبقات األر ية.

 ثانياس: طريقة قياس المغناطيسية األر ي

ويسنننتخدم ل لك جهاز يسنننمى )الما نومتر( ويسنننتخدم  

جهاز المغناطيسننننننية الطرق الكهربا ية لقياس المجال 

المغنننناطيسنننننني لجرض النننناتجنننة عن اختالف أنوا  

 األرض.الصخور في باطن 

 :ثال اس: طريقة قياس الموجات الزلزالية

أي قياس سنننرعة انتقال الموجات الصنننوتية وانعكاسنننها 

خالل طبقات الصنننخور المختلفة و لك باسنننتخدام جهاز 

 )السيزمو راف(.

  رابعاس: طريقة التسجيل الكهربا ي

غيرة بوسننننننناطة م ق  في نهاية تحفر فتحة صنننننن حيث

ماسنننننورة طويلة بها أجهزة كهربا ية لتسنننننجيل مقاومة 

 الصخور المختلفة للتيار الكهربا ي.

 خامساس: طريقة قياس اإلشعاعات

وهي شننبيهة بسننابقتها باختالف الجهاز المسننتخدم والى  

جان  الطريقة السنننننابقة يقوم خبير الحفريات بدراسنننننة 

الصننننننخور  على أعمار  العينات االسننننننطوانية للتعرف

هنن ا النندراسننننننننات الجيولوجيننة  الر م منعلى  ولكن

فان الخبراء ال يسننتطيعون التنبؤ  والجيوفيزيقية جميعها

بصننورة قاطعة عن وجود البترول من عدمل في منطقة 

ما  ولكنهم يحددون فقط المناطق المحتملة وجود النفط 

 (.31:2013فيها )عيس,

    :ميا يةطرا ق االستكتاف الجيوكي  -جـ

تختص الجيوكيمياء العضوية بدراسة المواد العضوية   

الجيولوجينننة في الصننننننخور وتحنننديننند وتقويم البيهنننات 

 الحراري المولدة للنفط من حيث النضننننوج  للصننننخور

ومعرفة وتفسنننننير العمليات المصننننناحبة لهجرة وتكوين 

 البترول.وتجمش 

    :طرا ق االستكتاف باستعمال النما ج الريا ية -د

وتعد  ه ا الطريقة من أحدث الطرا ق المسننننننتعملة في 

وتسننننننتعمننل المعطيننات الجيولوجيننة  االسننننننتكتننننننناف 

والجيوفيزينا ينة كنافنة والتحنالينل الجيوكيمينا ينة ونتنا ج 

الحفر و يرها من المعلومات المهمة لو ننننننش أنمو ج 

ريا ي ثالثي األبعاد للحوض الرسوبي يساعد في فهم 

لنفط الخام وتحديد طرا ق العوامل الجيولوجية لتكوين ا

 (.25: 2009  على) هجرتل

  :االستكتاف بمساعدة الحاس  -هـ

من  منتصننف ال مانينيات وبتوافر طاقة حاسننوبية مميزة 

ية التفسنننيرية لالسنننتكتننناف  ات تكلفة اقل تغيرت العمل

  فمن خالل الحاسنننننن  يمكن تخزين العديد من واإلنتاج

   مة أك ر من قبلالجتها بدقة ومالمعلومات اآلبار ومع

فضننننننالس عن  لك أن محطات عمل الحاسنننننن  يمكن أن 

تؤمن المعلومات الهندسننننننية والجيولوجية واالهتزازية 

لمنطقة أو موقش مفترض وتتطل  تفسننننننيرات األعماق 

دسننننية حالياس مدخالس صننننارماس متعدماس يدمج المهارات الهن

خرا ط   ومن الممكن للوالجيولوجينننة والجيوفيزينننا ينننة

  وتدار باسنننتخدام تقانات المتقاطعة أن تعالجوالصنننور 

حاسننننننوبية مرتبطة بمداخل إحصننننننا ية متخصننننننصننننننة 

 (.92: 2010 )القا ي والريتاني 
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 مرحلة التقييم 2.1.2

االقتصننادية تتم في ه ا المرحلة تقييم ودراسننة الجدوى 

هنن ا المرحلننة  وتتم ننل انتننننننطننة المكتتننننننف  للبترول

 :(82:2014)حجر:

من خالل حفر  ونوعيتل  و لكتحديد كمية البترول  -أ

واخنن  عينننات  التقييم االبننار اال ننننننننافيننة ال راض 

 وفحصها لمعرفة مقدار الكمية وخصا ص المكامن 

 تحديد متطلبات البنية االساسية - 

 عمل دراسة للسوق والتمويل  -ت

السننبل لتطوير  أفضننلعمل الدراسننات الفنية لتحديد  -ث

 وبما يكفل الحصول على اقصى انتاج ممكن. المكمن 

 

          والتطويرمرحلة الحفر  3.1.2

ويقصننند بها تهيهة االرض مش تهيهة كافة المسنننتلزمات  

  .(Deegan;2012:682) والفنيةالقانونية 

وتعد مرحلة الحفر والتطوير حلقة الوصل بين مرحلتي 

أفضنل   فليس تنناف والتقييم وبين مرحلة اإلنتاجاالسننتك

من الحفر السننننننتخراج النفط من باطن األرض بل إنها 

الطريقة العملية الوحيدة المعروفة السننننننتخراجل  ويتم 

حديد المكان ال ي سنننننيتم الحفر البدء به ا المرحلة بعد ت

عليها في مرحلة وفقا للمعلومات التي تم الحصننول   فيل

وجود البترول  فبعد التحقق من  البحث واالسننننتكتنننناف

زمة يتم و ننننش الترتيبات الال  االسننننتكتننننافمن خالل 

والعمننل على توفير   للوصننننننول الى المكننامن المؤكنندة

جة وتجميش  بة السننننننتخراج ومعال ناسنننننن التجهيزات الم

حيننث يتم العمننل على تهيهننة مكننامن   وتخزين البترول

  الحفر وتركينن  االجهزة ومننا يلزم  لننك من تجهيزات

االماكن  ويلي  لك مباشننرة عملية الحفر والوصننول الى

ل ا تعد ه ا المرحلة من اهم   المحددة من قبل الفنيون

صننننننورة قاطعة مراحل صننننننناعة البترول ألنها تحدد ب

كما ان عمليات الحفر  اتها    وجود البترول من عدمل

من العمليات الفنية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة ومهارة 

 وتخصص عالوة على كونها باهظة التكاليف. 

 

 مرحلة االنشاء واالعمار 4.1.2

وتتننننننمننل عمليننة حفر االبننار وبننناء االبراج والطرق 

  .((Deegan;2012:683 والمباني

 

 مرحلة اإلنتاج أو االستخراج  5.1.2

في هنن ا المرحلننة تبنندأ عمليننات اإلنتنناج الفعليننة للنفط 

فهي  ومن ثموالغاز وأسننننتخراجهما من باطن األرض  

تتننننننمل عمليات التتننننننغيل التي تتم ل في عمليات رفش 

وتجميش ومعالجة وتخزين أو تسننننليم النفط الخام والغاز 

وأيننة منتجننات نفطيننة أخرى يتم اسننننننتخالصننننننهننا عننند 

 (.56:2006 المعالجة من  ات الحقل )عبد الوها 

إن عملية اإلنتاج والمتم لة في اسننننننتخراج النفط ورفعل 

من المكمن إلى السنننننطح تتم بطرا ق متعددة وتتم ل في 

 :(93-94: 2001  )حجراآلتي 

لدفش الطبيعي -أ تدفق الطبيعي : ويتم عن طريق قوة ا ال

عندما يكون الضننننننغط داخل المكمن اكبر من السننننننطح 

وصننننننول  الخارجي يتدفق تلقا ياس إلى السننننننطح بمجرد

 .غازالحفر المكمن و لك لوجود كميات كبيرة من ال

الرفش بواسننننطة الغاز:  لك عن طريق حقن كميات  - 

من الغاز تحت  ننغط عال في المكمن  مما يتسننب  في 

إحداث  ننننننغط على مادة النفط الخام ودفعها إلى أعلى 

البهر  وتسنننتخدم ه ا الطريقة عندما يكون هناك كميات 

سنننننتخرج من آبار مجاورة يمكن  نننننخمة من الغاز الم

 إعادة حقنها في البهر.

الرفش بواسطة الماء: ويكون  لك بحقن كميات كبيرة -ج

من الماء في الحقل لكي يتمكن الضغط الناتج عن حقنها 

 في المكمن من دفش النفط الخام إلى أعلى البهر.

 

 تكاليف المراحل الفنية للصناعة النفطية 2.2

 مصاريف البحث واالستكشاف  1.2.2

 تحديد األجزاءتهدف عمليات المسح واالستكتاف إلى 

فإن المبالغ  ها النفط  ومن ثم  في المنطقة التي يوجد في

ال تؤدي إلى إيجاد  تؤدي اوالتي تنفق من المحتمل أن 

النفط بكميننات اقتصنننننننناديننة  وتتكون نفقننات المسننننننح 

 واالستكتاف من:

 ستكتاف.. نفقات الحصول على حق اال1

. نفقنننات الننندراسنننننننننات الجيولوجينننة والطبو رافينننة 2

 التي تتكون من: والجيوفيزيا ية والجيوكيميا ية 

 والجيولوجي.نفقات المسح المبد ي والجيوفيزيا ي   • 

 الننحننفننر االسننننننننتننكتنننننننننافننينننفننقنننات عننمننلننينننات   •

 .(59:2011 )يحيى

 

 مصاريف الحفر وتطوير البئر لالنتاج 2.2.2

مصننننننروفات الحفر والتطوير البد  لغرض تحديد انوا 

 االسننتكتننافية من التمييز بين االبار التطويرية واالبار 

 انوا  اساسية من االبار وهي:  ةحيث توجد ثالث

 االستكتافية.االبار  -

 االبار التطويرية.  -

 ابار االختبار الطبقي. -

( FASBووفقا لقواعد مجلس معايير المحاسننبة المالية)

( فقد و ننننعت (SECاالوراق المالية ولجنة بورصننننة 

 :يأتيتعاريف لكل منها كما 

 البهر االستكتافي

يعني البهر المحفور أليجاد النفط والغاز في منطقة  ير 

اليجاد مكمن جديد في حقل موجود مسنننننبقا  مطورة  او

او لتوسننننيش مكمن معروف  الغاز  منتجا للنفط اولجعلة 

 (. 89:2011 مسبقا )الراوي

مة  ية االولى على ق وعادة تحفر االبار االسننننننتكتننننننناف

التركي  الجيولوجي المراد اسننننتكتننننافل او على الموقش 

مننمننكننن. انننتننناج  أكننبننرالننمننقننندر نننظننرينننا ان يننحننقننق 

 (.106:2015 المهدي)

 البهر التطويري

هو البهر المحفور  نننمن منطقة مطورة الى عمق افقي 

 معروف على انل منتج.
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 بهر االختبار الطبقي

 ل المجهودات المب ولة في الحفر للحصننننننول على ويم

المعلومات عن و ش الطبقات الجغرافية ويجري حفرا 

ويتضنننننمن ايضننننا  بإتمامل لإلنتاج.عادة دون وجود نية 

اخننننتننننبننننارات تننننعننننرف بنننناخننننتننننبننننارات الننننبنننناطننننن. 

 (.90:2011 )الراوي

 وتتمل نفقات الحفر والتطوير:

 نفقات الحفر والتطوير  ير الملموسة -

 صروفات التالية:وتتمل الم

النفقات الخاصة بتهيهة البهر التي منها تنظيف المكان •  

 وبناء الطرق.

 نفقات إجراء االختبارات الالزمة على البهر.• 

النفقننات األخرى الالزمننة للقيننام بفننك معنندات الحفر • 

 وتنظيف المكان بعد اإلنتهاء وسد اآلبار الجافة.

ية التي تتم •  قات األعمال االسننننننمنت يت نف من أجل ت ب

 الحوافظ في اآلبار.

 نفقات المواد الخاصة بأتربة الحفر.• 

نفقات التنقي  في الحافظات بما يسننمح للزيت بالتدفق • 

 (.Setphen,1968:154إلى داخل البهر )

 نفقات المعدات والتجهيزات الملموسة -

وتتم ل عناصننننننر النفقات الملموسنننننننة في كل ما يلزم 

فاقها من أجل  لتجهيز اآلبار واعدادها تاج  ويتم إن لإلن

الحصول على الموجودات ال ابتة والمتنقلة التي تخضش 

لالندثار وتكون ه ا الموجودات ملكاس للتننننننركة المنف ة 

 (.49: 2005)إبراهيم والقطيني  

واسننتخدامها مرة ثانية في حقول ومناطق أخرى  ومن  

الخصننننننا ص األخرى للنفقات الملموسننننننة أن يكون لها 

ستفادة مستقبلية  وأن تكون قابلة للنقل فال قيمة ب يعيل وا

تعد الطرق نفقات ملموسننننة السننننتحالة نقلها إلى منطقة 

أخرى  كما إن المنتنن ت والورا التي تنتننهها التننركة 

ال تعد من النفقات الملموسة إ  تحول ملكيتها إلى الدولة 

بعد االنتهاء من أعمال المسح واالستكتاف  لكن أحيانا 

تبنى بيوت ثابتة ) ير متنقلة( لحاجتها وليس  يمكن أن

لضننننننرورة تعاقدية فتعد ه ا المنتننننننن ت ال ابتة نفقات 

ملموسنننننننة على الر م من عدم إمكانية نقلها  ألنل من 

الممكن بيعهننا إلى المسننننننتفينندين منهننا في المنطقننة ولو 

بأسنننننعار رمزية  وتقسنننننم ه ا التجهيزات إلى )الغبان  

2009 :342:) 

كبة داخل البهر: وتتنننمل أنابي  تغليف . تجهيزات مر1

البهر األولية واألنابي  والصمامات الموجودة في داخل 

أما تكاليف  البهر البهر والصنمامات المركبة على فوهة 

نقل وتركي  ه ا التجهيزات فتعد مصننناريف حفر  ير 

 ملموسة.

. تجهيزات مركبة على سننننطح البهر: وتتننننمل الهيكل 2

خراج وأنابي  التوصيل وأجهزة المعدني وأنابي  االست

الضننننني التي تسنننننتخدم لرفش الزيت أو الماء من اآلبار. 

 (.67:2011 )يحيى

 

 

 

 نفقات اإلنتاج او االستخراج 3.2.2

من المراحل السنننابقة  قد تبدأ مرحلة اإلنتاج بعد اإلنتهاء

التي تهدف أسننناسننناس للوصنننول إلى عملية إنتاج نفط خام 

  ويتار إليها بتكاليف الرفش أو بمصاريف التتغيل.

 (155: 2001)القا ي وآخرون  

ومجلس  SECوقد عرفت هيهة تبادل األوراق المالية 

( من 24في الفقرة )  FASBمعايير المحاسننننبة المالية 

اإلنتاج هي النفقات الناجمة عن  ( إن نفقات19البيان )

سهيالتها  تغيل آبار المترو  وتجهيزاتها وت صيانة وت

بما في  لك اندثار التسننننننهيالت والتجهيزات المسنننننناندة 

والقابلة إلعادة االسننننننتخدام والنفقات األخرى المختلفة 

الالزمنننة لتتننننننغينننل وصننننننيننناننننة اآلبنننار والتجهيزات 

ليف سننننننوف والتسننننننهيالت العا دة لها وجميش ه ا التكا

تصننننننبح جزءاس من كلفننة النفط والغنناز المنتج  وتورد 

 تكاليف اإلنتاج ما يأتي: 19( من البيان 24الفقرة )

. اجور األيدي العاملة في تتننننننغيل اآلبار وتجهيزاتها 1

 وتسهيالتها.

 . نفقات اإلصالحات والصيانة.2

.المواد والتموينننات والوقود المسننننننتهلننك والخنندمننات 3

 البهر وتجهيزاتها. الموظفة في تتغيل

.الضننننرا   والتأمين المدفو  على الملكيات المبرهنة 4

 واآلبار والتجهيزات والتسهيالت العا دة لها.

 

المعالجات المحاسبببببية للمراحل الفنية للصببببناعة  3.2

 النفطية

معالجة مصببببببروفات البحث واالسببببببتكشبببببباف  1.3.2

 والتقييم

تتبش شنننركات النفط طرا ق محاسنننبية عدة في معالجتها 

لنفقات المسنننح واالسنننتكتننناف والبحث عن النفط  ومن 

ه ا الطرا ق ما يسننننننتند إلى مبادب محاسننننننبية سننننننليمة 

ومتعارف عليها  ومنها ال يسننتند إلى تلك المبادب وإنما 

يقتضنني اتباعها الظروف الخاصننة بكل شننركة وطبيعة 

والقوانين   اتباعها التعليمات أعمالها وحجمها  أو يتطل

 النفطالحكوميننة التي تحكم صننننننننناعننة  والتتننننننريعننات

 (.53: 2006)عبدهللا  

 طريقة النفقات الجارية 

في العراق يتم اعتمنناد هنن ا الطريقننة التي في ظلهننا يتم 

معالجة تكاليف مرحلة البحث واالسننننتكتنننناف ومرحلة 

)جارية( تغلق في  على انها تكاليف ايرادية كافة التقييم

 (.9:2017 العاني واخرون)والخسا ر حسا  االرباح 

 

 مبررات ه ا الطريقة التي يستند اليها المحاسبون هي:

في  فترية(ان نسننننننبة كبيرة من ه ا النفقات دورية )• 

 طبيعتها.

ان نسنننبة كبيرة منها يصنننع  تحديد ما يرسنننمل منها • 

   معين. أصلونسبل بدقة الى 

نسننبة كبيرة منها سننوف تخص مناطق  ير منتجة  ان• 

 .(85: 2006)عبد الوها   

تننأثيرهننا على االربنناح والخسننننننننا ر في نهننايننة عمر • 

المتنننننرو  لن يختلف سنننننواء تم تحميلها على حسنننننا  
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الدخل كل سننننننة او لم يتم رسنننننملتها في كل السننننننوات 

  تقسننننننيمهنننا وتحميلهنننا بتننننننكنننل نفننناد سنننننننويواعيننند 

(Quarried, 2007:33). 

أما المعار ننننننين لعد ه ا المصننننننروفات ايرادية واهم 

 -حججهم: 

ان ه ا الطريقة هي مخالفة لمبدأ محاسننننننبي مهم  -1

لة اإليرادات بالمصننننننروفات وه ا  وهو مبدأ مقاب

لة اإليرادات التي يتم  بإن تتم مقاب المبدأ يقضنننننني 

الحصننننننول عليها من النتنننننناط مش المصننننننروفات 

ستكتاف الخاصة بل  وه ا ال يحدث في مرحلة اال

نظرا" إلنهنننا تمهيننندينننة السننننننتخراج النفط الخنننام 

وبننالتننالي فكننل مننا يحنندث فيهننا مجرد إنفنناق على 

 عمليات البحث والتنقي . 

إن عد  مهمات االسنننننتكتننننناف والمعامل الخاصنننننة  -2

يل  مصننننننروفات   جارية)إيراديل( يخالفبالتحال

الواقش نظرا آلنها أصننننول رأسننننمالية تسننننتعمل في 

 رى ومن سنة إلى أخرىالنتاط من منطقة إلى أخ

     .(89: 2006)عبد الوها   

ؤدي إلى تصننننننحيح إن معظم هنن ا النفقننات قنند ال   -3

ما يؤدي  ية مهمة لكن  فات معدن ها إلىاسننننننتكتنننننننا  من

يؤدي إلى زيادة قيمة التنننركة  مهمة اكتتنننافات معدنية 

بسنننب  ه ا االسنننتكتنننافات  مما يجعل رسنننملة م ل ه ا 

سجم  ستخراجها امرأ منطقيا ين ستنفادها عند ا النفقات وا

مش مبدأ السننننننببية ال ي يربط بين النفقات واإليرادات  

قننيننناس منننننطننقنني لننلننندخنننل الننندوري وبنننالننتنننالنني إلننى 

 (.  159:  2001 )القا ي

للصننننننناعات  IFRS6غ المالي ولقد اجاز معيار االبال

االسننننننتخراجيننة المفننا ننننننلننة بين طريقتين همننا االك ر 

في معالجة تكاليف البحث واالسنننننتكتننننناف  ااسنننننتخدام

(Abushaiba,2014;120:) 

 طريقة الكلفة الكلية

التي ترسننننمل كل تكاليف البحث واالسننننتكتنننناف هي و

الننناجحننل            للمننناطق  ير الننناجحننة على تكنناليف االبننار 

(Cortese,lrvine,Kaidonis,2009:20 على أن  )

يتم إطفاء تلك التكاليف فيما بعد على أسننناس ما يسنننتنفد 

من اإلحتينناطيننات  وتتلخص هنن ا الطريقننة في وجود 

نسننننننبة من الفتننننننل واإلخفاق هي سننننننمة تتميز بها ه ا 

الصنننننننننناعنننة بتعبير آخر عننند جميش نفقنننات المسننننننح 

ا واالسننننتكتنننناف " نفقات رأسننننمالية " بغض النظر عم

أنفق منهننا على مننناطق منتجننة  ومننا أنفق فيهننا على 

مناطق  ير منتجة  أما النفقات العامة واإلدارية فيمكن 

رسنننننملتها فقط إ ا ارتبطت مباشنننننرة بنتننننناط المسنننننح 

 ,Rebecca & Others)  واالسننننتكتنننناف والتطوير

2001: 54 .) 

 ومبررات ه ا الطريقة :

نفقات مرحلة االسننننتكتنننناف نفقات  ير مباشننننرة  تعد• 

وبمبالغ كبيرة تصننننننرف على مناطق شنننننناسننننننعة لحين 

ه ا  يل سننننننتكون  ها وعل الع ور على النفط في جزء من

النفقننات جزء من التكلفننة الكليننة للمننناطق المنتجننة ممننا 

 معا.يتطل  رسملتها واهتالكها 

ان اعتبار ه ا النفقات جارية سوف يظهر خسارة في • 

ة المتننرو  ال سننند لها الحتمالية الع ور على النفط بداي

ل لك يج  رسننننننملتها واهتالكها في سنننننننوات  بعد.فيما 

 (.69:2007 االنتاج )الياسري

نتننناط سننننوي سنننليم للمتنننرو   اظهار نتيجةيتطل  • 

اسننننننتخدام معدل معين للنفقات وتحميل الفترات المالية 

ح بما يخصنننننها مش اتبا  سنننننياسنننننة ال بات الظهار الرب

 للمترو .الصحيح 

تتصنننف الطريقة بسنننهولة التطبيق المحاسنننبي قياسنننا • 

بالطرقة السابقة التي تستدعي تحميل النفقات وتوزيعها 

 النننمنننننننتنننجنننةبنننينننن النننمننننننناطنننق النننمنننننننتنننجنننة و نننينننر 

(Stanley;1968:156).  

 أما الم خ  التي توجل إلى ه ا الطريقة فأهمها:

. يتم رسنننننملة بعض عناصنننننر المصنننننروفات التي ال 1

بل  نافش في المسننننننتق ية م ها على أ يتوقش الحصننننننول من

ويترت  على  لك إظهار قيمة االسننننننت مارات المتعلقة 

 باآلبار المنتجة بأك ر من الحقيقة.

. إنهنننا ال تكفنننل مقنننابلنننة سننننننليمنننة بين اإليرادات 2

والمصنننننروفات نظراس لزيادة أرباح التنننننركة في الفترة 

 التي يتم فيها اإلنفاق.

اإلداري من ناحية كلفة اإلحتياطيات  . إن تقييم األداء3

المؤكدة ينبغي أن ال يتم على أسنننناس المجهودات الكلية 

للتركة  وإنما يتم على أساس المجهودات المتعلقة بكل 

ستكتاف على حدة فإ ا كانت ناجحة يتم  عملية مسح وا

رسننننننملة تكاليفها وإ ا كانت  ير ناجحة ال ترسننننننمل 

وال شننننك أن رسننننملة  تكاليفها ألنها في حكم الخسننننارة 

تكاليف المجهودات  ير الناجحة يعني في حقيقة األمر 

تأجيل اإلفصنننناح عن الخسننننا ر التي تحققت فعالس األمر 

باس على مدى جدوى ومنفعة معلومات  ل ي يؤثر سننننننل ا

 (.63:2011 يحيى) للتركةالتقارير المالية 

باح انتفق ي ية  ال فة الكل مش المعار ننننننين لطريقة التكل

ألنها تظهر القوا م بليس ما هي عليل كما انها ال تؤدي 

الى مقابلة صننحيحة بين المصننروفات وااليرادات وه ا 

هي المتنننكلة الر يسنننية في شنننركات انتاج النفط والغاز 

والتي تحتاج الى طرق لحلها وليس الى طرق تفاقم من 

 المتكلة.تلك 

 دات الناجحةطريقة المجهو

تعتمد ه ا الطريقة على وجود عالقة سنننببية ومسنننؤولة 

بين التكاليف التي يتم انفاقها وبين االحتياطيات التي يتم 

اكتتننافها  ومن ثم يتم رسننملة التكاليف التي يترت  فيها 

الحصننننننول على احتياطيات بكميات اقتصنننننننادية  أما 

ية أي  لم التكاليف التي ال يترت  عليها منفعة مسننننننتقبل

تسفر عن اكتتافات ناجحة وأيضاس التكاليف الجيولوجية 

ها  فإن باكتتننننننناف معين  ية التي ال ترتبط  والجيوفيزيا 

تعامل كمصننننننروفات في  ات الفترة المالية التي تنفق 

فيها  كما يتم رسملة تكاليف حق االمتياز على أن تعالج 

فيمننا بعنند طبقنناس لمنندى نجنناح أو عنندم نجنناح مجهودات 

 .(Rebecca & Others, 2001: 217) افاالكتت
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إ  ترسننننننمل التكاليف المرتبطة باآلبار الناجحة وتحدد  

نفقننات العمليننات  ير الننناجحننة أزاء األربنناح الحنناليننة  

(Reed 1978: 43.) 

 ومبررات ه ا الطريقة:  

انسننجامها مش المبادب المحاسننبية التي تقضنني اعتبار • 

ول جزءا من االص أصلالمصروفات التي تنفق القتناء 

ل ا يتطل  توزيعها بمعدل معين  االصننل من تكلفة  لك 

او تحمل  المنتجة(المنتجة و ير  المناطق)االصول بين 

دون االخر وفقننا لمننا تؤول اليننل نتيجننة  أحنندهنناعلى 

 .االستكتاف

 بالمصروفات حيثتتماشى مش مبدا مقابلة االيرادات • 

الى  يتم مقننابلننة ايرادات كننل فترة بننالنفقننات التي ادت

 تحقيقها. 

 بالمصروفات حيثتتماشى مش مبدا مقابلة االيرادات •  

يتم مقننابلننة ايرادات كننل فترة بننالنفقننات التي ادت الى 

 .(45:2011 الراوي) تحقيقها

تنسننننجم مش المنطق المحاسننننبي ال ي يهدف الى بيان • 

نتيجة االعمال وتصننننوير المركز المالي بتننننكل سننننليم 

  )عبننندهللا محننناسننننننبيبغض النظر عن حجم العمنننل ال

56:2006  .) 

إن اآلراء المعنننار ننننننننة لتطبيق طريقنننة المجهودات  

الننناجحننة تعتمنند على تننأخر في تحقيق نتننا ج المسننننننح 

واالسننتكتنناف في نهاية السنننة المالية وب لك يكون قرار 

المعالجة  ير دقيق  ولكن إ ا ما توافرت التقارير الفنية 

مكن أن تكون الدقيقة عن عمليات االستكتاف والمسح ي

القرارات المحاسننبية دقيقة وصننحيحة والسننيما في ظل 

تطور التقنية والطرا ق المستخدمة في التحقق من نتا ج 

 (.  81: 2007االستكتاف والمسح )جميل  

 

 المعالجات المحاسبية لنفقات الحفر والتطوير 2.3.2

سبي الموحد  المصروفات وفقوتعالج تلك  النظام المحا

االول مصنننناريف الحفر التطويري وهي بنوعين النو  

تعالج كمصننناريف تتنننغيلية ترحل الى شنننركات االنتاج 

ثم  المنناليننة وتمول هنن ا المصننننننناريف من قبننل وزارة 

ترسننننمل في شننننركات االنتاج في حسننننا  االبار تحت 

 11241التتننغيل حسنن  دليل النظام المحاسننبي الموحد 

اما النو  ال اني فيطلق عليل مصنننناريف االسننننتصننننالح 

ي مصاريف تتغيلية ترحل الى شركات االنتاج بعد وه

% وتغلقها شننننركات االنتاج في نهاية السنننننة 5تحميلها 

 بكتف.

 

المعالجة المحاسببببببية لنفقات مرحلتي االعمار  3.3.2 

 واإلنتاج 

وبتننننننكل عام فإن االعتبارات التي تحكم تحديد مراكز 

تاجية النفطية  يات اإلن عة العمل كاليف تتركز في طبي الت

لمتم لة بأعمال البحث والتنقي  والحفر واإلنتاج ك لك ا

صيانة والخدمات التي تؤديها  العمليات المساعدة م ل ال

الورا المختلفننة وخنندمننات اإلدارة األخرى من فنيننة 

وإدارية  وعلى أسنننننناس تسننننننلسننننننل العمليات المختلفة 

(170:Stanley, 1968      .) 

لمراحل المعالجات المحاسبية  /الث المبحث الث

 الصناعة النفطية

 

المعالجات المحاسببببية وفل المعايير المحاسببببية   1.3

 الدولية ومعايير االبالغ المالي

المعببالجببة المحبباسبببببببيببة لمصببببببروفببات البحببث  1.1.3

 واالستكشاف

 المعالجة المحاسبية وفق طريقة الكلفة الكلية .1

   :وعلى وفق طريقة الكلفة الكلية يكون القيد المحاسبي

 من ح/ مناطق النفط والغاز 

)القا نننننني وآخرون  إلى ح/ حسننننننابات الدا نين         

 2006 :72.) 

 المعالجة المحاسبية وفق طريقة المجهودات الناجحة .2

المعالجة المحاسننبية وفق ه ا الطريقة اما ان يتم تحميل 

 التكاليف على المصنننننناريف الجيولوجية والجوفيزيا ية

 مباشرة وفي ه ا الحالة يكون القيد المحاسبي :

 من حـ / المصاريف الجيولوجية والجوفيزيا ية 

 إلى ح/ حسابات الدا نين              

او ان تحمنننل التكننناليف الجيولوجينننة والجيوفيزينننا ينننة  

 لحسا  األعمال تحت التنفي   فيكون القيد : 

التنفي  / استكتاف الجيولوجية  أعمال  تحت /ـننننننمن ح 

 والجو فيزيا ية 

 إلى ح/ حسابات الدا نين              

 

 المعالجة المحاسبية لنفقات الحفر والتطوير 2.1.3

وتتم المعالجة المحاسنننننبية لنفقات ه ا المرحلة بحسننننن  

 .نو  البهر

 المعالجة المحاسبية لتكاليف اآلبار االستكتافية 

 موسةالتكاليف  ير المل-أ

يتم إثبات التكاليف  ير الملموسنننننننة والمتم لة في قيمة 

البنناطن أو  المقنناولون منأعمننال الحفر التي يقوم بهننا 

  ير  لك من التكاليف بالقيد المحاسبي :

 من حـ /  أعمال تحت اإلنتاء 

التكاليف  ير  –حسننننا  أعمال تحت اإلنتنننناء           

 الملموسة 

 إلى حـ/ الدا نين       

كتابة التفاصنننيل الخاصنننة بالتكلفة بحسننن  نوعها ووفقا 

 لما ورد في دليل الحسابات من التفاصيل.

 التكاليف الملموسة  –  

 يتم إثبات ه ا التكاليف بالقيد المحاسبي :  

 من  حـ / أعمال تحت اإلنتاء   

التكاليف  –تحت حسننننا  أعمال تحت اإلنتنننناء          

 الملموسة 

 حـ / الدا نينإلى             

كتابة التفاصنننيل الخاصنننة بالتكلفة بحسننن  نوعها ووفقا 

 لما ورد في دليل الحسابات من تفاصيل.
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المعالجة المحاسبببببببية لنفقات مرحلتي االنتاج  3.1.3

 واالستخراج  

المعالجة المحاسننبية له ا المرحلة تتركز على احتسننا  

 فعندوالخسننا ر  االيرادات والتكاليف وحسننا  االرباح 

 تحصيل االيرادات يكون القيد المحاسبي:

 من ح/ البنك الجاري 

 م. التتغيل ح/

 المبيعات وح/ أ. خ بالفرق الى ح/       

امننا عننند تحصننننننيننل ايرادات اخرى فتكون المعننالجننة 

  تالى االيراداالمحاسبية نفسها كأي نتاط ه ا بالنسبة 

 د لقياالنتاج والتتغيل فيكون ا الى مصاريفبالنسبة  اما

 مصروفات االنتاج والتتغيل  من ح/

اآلالت والننننمننننعنننندات  االجننننور الننننى منننن كننننوريننننن )

 (Stanley  174;1968والعمالة...الي( )

د المحاسبي الموحالمعالجات القيدية في ظل النظام  2.3

 .نفط ميسان )التركة االستخراجية( ال ي تطبقل شركة

                                               

 لكلف التشغيلية :ا 1.2.3

بما ان الكلف التتننننننغيلية تقوم بتسننننننديدها التننننننركات 

ت المصنننننننناريف يننت ب من خاللاالسننننننتخراجيننة فتقينند 

تننكل بالتتننغيلية في الحسننابات المتقابلة المدينة والدا نة 

اجمالي ولكل حقل من حقول جوالت التراخيص االولى 

السننننننيطرة ومعرفة المبالغ التي ثبتت  أل راضوال انية 

ية اطفاعلى ه غا بدء ول ها وك لك   ا الحسنننننننا  من  ال

 احصا ية. أل راض

تعكس المبالغ التي تم تسننننننديدها بحسننننننا  متقابل جديد 

مدين دا ن لمعرفة الكلف التتننننننغيلية التي تم تسننننننديدها 

 الختامية.فعال بعد المصادقة على الحسابات 

 كاالتي : كونالكلف التتغيلية ت قيودو

 من م كورين  

رواتننن  واجور جوالت التراخيص البترولينننة  31ح/

 الحقل المعني 

مسنننننتلزمات سنننننلعية جوالت التراخيص الحقل  32ح/ 

 المعني 

مسننننننتلزمات سننننننلعية جوالت التراخيص الحقل  33ح/

 المعني 

للحقنننل  2615مجهزون عنننالم خنننارجي  الى ح/     

 المعني 

وفي نهاية السننننننة المالية بعد احتسنننننا  سنننننعر البرميل 

الفعلي تسننننننتقطش من ايرادات النفط المسننننننوق خارجيا 

 وي بت بها قيد كاالتي :

 من  ح/ مجهزون عالم خارجي 

 مدينون عالم خارجي )شركة تسويق النفط( الى ح/

 الى المصننناريفن بالنسنننبة ييطفا حسنننا  الدا ن ومن ثم

  .التتغيلية

 .281فى في حسا  النتاط الجاري فيطول اما القيد اال

 

 :الكلف الرأسمالية  2.2.3

يتم اثبات الكلف الراسمالية لجوالت عقود التراخيص • 

للحقول المطورة في الحسابات المتقابلة المدينة والدا نة 

 حقل.وحس  كل 

المحملة على حسنننننابات  يتم اثبات الكلف الراسنننننمالية• 

الموجودات مباشننننننرة ك لك على الحسننننننابات المتقابلة 

ها نة لغرض معرفة الكلف التي تم تحويل لدا  نة وا مدي  ال

 حقل.الى موجودات وحس  كل 

تم التي  باألليةبعد التعرف على موجودات كل حقل • 

 : اآلتيقا نقوم بتسجيل القيد سابعر ها 

 القيد االول :

 من م كورين   

 االبنية لجوالت التراخيص الحقل المعني  ح/

 ح/ االبار لجوالت التراخيص الحقل المعني

 ح/االت والمعدات لجوالت التراخيص الحقل المعني

 ح/.....

لى ح/          موجودات جوالت  ا ل حتيننناطي عنننام  ا

 .المعنيالتراخيص الحقل 

قام الباح ان ببيان النظام المحاسننننننبي المطبق  وبعد ان

حنناليننا في شننننننركننات النفط العراقيننة مقننابننل المعننايير 

ان قوميالمحاسبية الدولية ومعايير االبالغ المالي   ل ا س

(  ببينننان تننناثير اعتمننناد المعنننايير 1) في الجننندول رقم

المحاسنننبية الدولية على االجراءات المحاسنننبية المطبقة 

لنفط العراقية.حاليا في شركات ا
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 .( تاثير اعتماد المعايير المحاسبية الدولية على النظام المحاسبي في شركات النفط العراقية1جدول رقم )

 .(19:2017  )العاني واخرون 
 

 

 

عنوان  المرحلة

 المرحلة

الشركة 

المسؤولة 

 عن المرحلة

المعالجات المحاسبية وفل النظام 

 المحاسبي الموحد

االبالغ  المعالجات وفل معيار

والمعايير  IFRS 6المالي  

 IASsالمحاسبية الدولية 

تأثير اعتماد المعايير 

الدولية على  المحاسبية

المحاسبي لشركات   النظام

 العراق النفط في 

 مننننننرحننننننلننننننة 1+2

 الننننننبننننننحننننننث

 واالستكتاف

 ومنننننرحنننننلننننة

 التقييم

 شننننننننننننركننننننة

 االستكتافات

 النفطية

 واالسنننننتكتننننناف البحث مصننننناريف كل

تعالج  التقييم مصننناريف الى فضنننال عن

 الى ترحل تتننغيلية مصنناريف على انها

 او التنننننننمننال)  النفط انتنناج شنننننننركننات

 من الرابعننننة المرحلننننة بعنننند( الجنو 

 بنسنننننننبننة ومحملننة النفط انتنناج مراحننل

 حسنن  118 حسننا  في وتسننجل% 15

 نفقات)  الموحد المحاسنننننبي النظام دليل

 التحنندينند وجننل وعلى(  مؤجلننة ايراديننة

 بحنننث نفقنننات 1183 حسنننننننننا  تحنننت

 واستكتاف

 نفقنننات لمعنننالجنننة نطريقتنننا هنننناك

 معيار حسنن  واالسننتكتنناف البحث

 IFRS6 النننندولي المننننالي االبالغ

 Full الكلينننة الكلفنننة طريقنننة وهي

cost method وطنننننننرينننننننقننننننة 

 الننننننننننناجنننننحنننننة النننننمنننننجنننننهنننننودات

Successful efforts method 

 عنن تنخنتنلنف النطنرينقنتنينن وكنلنتننننا

 في النفط شنننننننركننات في المعننالجننة

 .العراق

 مش االختالف هنننن ا يؤدي

 الننمننننالنني االبننالغ مننعننيننننار

 قيام الى  IFRS 6 الدولي

 النفطية االستكتافات شركة

 البحث نفقات بين بالفصنننننل

 تؤدي التي واالسننننتكتنننناف

 لننيننتننم منننننتننجننننة ابننننار الننى

 انتاج شننركات في رسننملتها

فط ن ل حول ا ت لى وت  ابننننار ا

 مصننننننننناريف امنننا منتجنننة 

 واالسنننننننتكتننننننننناف البحنننث

 الى التؤدي التي االخرى

 تؤدي منتجة ابار اكتتننننناف

 مصنننننننناريف الى اعتبنارها

 كتننننننف في تغلق تتننننننغيلية

 .السنة نهاية في الدخل

 الحفر شننركة الحفر مرحلة 3

 الوطنية

 النو  بنوعين المصننننننناريف تعالج وهنا

 تعالج وهي التطويري الحفر مصنناريف

 شركات الى ترحل تتغيلية كمصاريف

 قبل من المصننناريف ه ا وتمول االنتاج

 شننننركات في ترسننننمل ثم المالية  وزارة

 التتننننغيل تحت أبار حسننننا  في االنتاج

 الموحد المحاسنننننبي النظام دليل حسننننن 

11241. 

 مصنننناريف عليل فيطلق ال اني النو  اما

 تتنننغيلية مصننناريف وهي االسنننتصنننالح

 تحميلها بعد االنتاج شننننركات الى ترحل

 نهاية في االنتاج شنننننركات وتغلقها% 5

 .الدخل كتف في السنة

 المصنننننننناريف هنن ا معننالجننة تكون

هين تجننننا لحفر مصنننننننننناريف بننننا  ا

 كلفنننة على ترسنننننننمنننل التطويرينننة

 مصننننننناريف ال اني والنو  االبار 

  تعالج وه ا االسنننننتصنننننالحية الحفر

ال  مصننننننناريف كانت فا ا بحالتين

 انتننناج زينننادة او تطوير الى تؤدي

 تتنننننننغيلية مصننننننناريف فتعد  االبار

 اما الدخل  كتننف حسننا  في تغلق

 االبننار تطوير الى تؤدي كننانننت ا ا

 على ترسننننننمل فأنها انتاجها وزيادة

 .االبار كلفة

 انتاج شننركات معالجة وهنا

 ال تختلف العراق في النفط

 في اال الدولية المعايير عن

 المصاريف من ال اني النو 

 مصننننننننننارينننف النننحنننفنننر) 

 فيتطل ( االسننننننتصننننننالحي

 مصنناريف بين التفريق  لك

 التتغيلية االستصالح حفر

 الننننحننننفننننر ومصنننننننننناريننننف

 تؤدي التي االسننننتصننننالحية

 االبننننار كفنننناءة زيننننادة الى

 .االنتاج وزيادة النفطية

 منننرحنننلنننتننني 4+5

 االعنننننننمنننننننار

 واالنتاج

 شننننننننننركننننات

 النفط انتاج

 التنننننننمنال)النفط  انتناج شنننننننركنات تقوم

 المرحلتين ه ا بأداء( و يرها والجنو 

  المرحلتين ه ين بين فصنننل ال يوجد اي

 .المحاسبية المعالجات في

 البحث نفقات االنتاج شنننننننركات وتعالج

 مؤجلة إيراديل كمصاريف واالستكتاف

 حسننننا  وتحت سنننننوات  5 على تطفئ

 ال يوجنند المحنناسنننننننبي النندليننل في 378

 نفط لتنننننركة المالية القوا م في افصننننناح

 يتم   النفط ابار احتياطيات عن التننننمال

 من" بدال النفط ألبار االندثار اسننننننتخدام

 النفاد.

 المحاسنننننننبية بالمعايير االلتزام يتم

 الدولي كالمعيار الصلة  ات الدولية

 النمنمنتنلنكنننات النمصنننننننننناننش  (16)

معنننندات ل جيننننل في وا معنننندات ت ل  ا

كات ناعة تخص التي والممتل  صننننننن

 المحاسبي المعيار اتبا  ويتم النفط 

 النننننخنننننا  38 رقنننننم الننننندولننننني

 ال ي الملموسنننننننة  ير بالموجودات

 وليس النفا  بنظام النفط ابار يعالج

 بالمعيار االلتزام وك لك االندثار 

 النمننخصنننننننصننننننننننات  37 النننندولني

 المحتملنننة االلتزامنننات االصنننننننول 

 االفصنناح  ننرورة الى يتننير ال ي

 بالموارد الخا  االحتياطيات عن

 .الطبيعية

 البحث لمصننناريف بالنسنننبة

 يتطلننن  واالسنننننننتكتننننننننناف

ها  االبالغ معيار وفق تعديل

  IFRS 6 النندولي المننالي

 االبار اندثار بخصو  اما

 تعننديننل الى نحتنناج النفطيننة

 وا نننافة المحاسنننبي النظام

 طريقة واتبا  النفا  حسننا 

 يعتمد ال ي النفا  احتسنننننا 

 االننننتنننناج كنننمنننيننننات عنننلنننى

 التقنننديرينننة واالحتيننناطينننات

 ا نننننننافة مش النفطية لإلبار

يل الى جديد حسننننننننا  لدل  ا

ثار المحاسنننننننبي  برقم لالند

 االبار لنفاد يخصنننص جديد

فطيننننة  ن ل بغي كنننن لننننك ا ن  ي

 احتياطيات عن االفصننننننناح

 القوا م في النفطينننة االبنننار

 انتنناج لتنننننننركننات المنناليننة

 .النفط
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( بننان هننناك فروقننات في 1نالحظ من الجنندول رقم )

المعالجات المحاسننننننبية المتبعة في النظام المحاسننننننبي 

لتننننننركننات النفط العراقيننة مش معمول بننل في المعننايير 

المحنناسننننننبيننة النندوليننة ومعننايير االبالغ المننالي النندولينة 

( بيننان تننأثير اعتمنناد 1وكنن لننك تم من خالل الجنندول )

ة على النظام المحاسننننننبي المعايير المحاسننننننبية الدولي

 المعتمد في شركات النفط العراقية.

 

 الرابعالمبحث 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 1.4

ال يتم االفصننننننناح في البيانات المالية للتننننننركات  .1

النفطية العراقية وفقا لمعايير المحاسننننبة الدولية او 

 معايير االبالغ المالية السيما معيار االبالغ المالي

IFRS6. 

تتبش شنننننركات النفط طرا ق محاسنننننبية متعددة في  .2

معالجتها لنفقات المسح واالستكتاف والبحث عن 

النفط  ومن هنن ا الطرا ق مننا يسننننننتننند إلى مبننادب 

محاسننبية سننليمة ومتعارف عليها  ومنها ال يسننتند 

إلى  لك وإنما يقتضننني اتباعها الظروف الخاصنننة 

بكل شننننننركة وطبيعة أعمالها وحجمها  أو يتطل  

اعها القوانين والتعليمات والتتريعات الحكومية اتب

                  النفط.التي تحكم صناعة 

من الفروق بين المعايير المحاسبية الدولية والنظام  .3

المحاسنننبي الموحد هو اسنننتخدام النظام المحاسنننبي 

لدليل حسابات ويتمل ه ا الدليل الحسابات التسش 

 .كافة الر يسة الموجودة في النظام الموحد

أن وا نننعي النظام المحاسنننبي الموحد في العراق  .4

عد  ظام مبني على القوا ندوا الى تصننننننميم ن اسننننننت

Rules based-System  ات التفاصنننيل الك يرة 

  FASBمتأثرين بالمعايير المحاسننننبية االمريكية 

التي تتبنى المعايير  IAS / IFRS ـننننننننننننمقارنة ب

-Principles basedالمسننننننتنننندة الى المبنننادب 

system   سبين في العمل ال ي يمنح الحرية للمحا

المحاسبي من خالل و ش معايير تعطي الخطوط 

العريضة والر يسية مش ترك التفاصيل للمحاسبين 

ية بمرونة  مال عداد قوا م  عد في ا تالي تسنننننننا بال و

ربطها بقواعد معقدة وطويلة تقتل  وسننننهولة ودون

  .االبدا  وال تساعد على تطوير المحاسبة

النظننام المحنناسننننننبي الك ير من القوا م يوجنند في  .5

بيل الم ال كتنننننف والكتنننننوفات التحليلية على سننننن

  IFRS/IASموجود في ال ير القيمة المضننننننافة 

وكنن لننك هننناك اختالفننات في بعض الطرق كتقييم 

المخزون فيعتمننند النظنننام المحننناسننننننبي المعننندل 

الموزون امننا المعيننار النندولي فننأعطى خيننارات 

و  fifoزون وهي لمعدل الموا فضننننننال عناخرى 

lifo  وك لك ال يوجد اسننننننتخدام لطريقة صنننننننافي

 .القيمة الحالية او مفهوم القيمة العادلة

ظام  .6 ية والن لدول عايير ا من اهم االختالفات بين الم

ندثار ل بار  المحاسننننننبي الموحد هو احتسنننننننا  ا

المنتجنننة والتي يجننن  ان تعنننالج بنظنننام النفننناد 

(Depletion وليس بنظننام ) لننك يتم كنن  االننندثننار

%  10استخدام طريقة القسط ال ابت والتي نسبتها 

مش ان بعض االبار يصننننننل عمرها االنتاجي أك ر 

 سنة. 50من 

تقوم شننننننركننات النفط العراقيننة بمعننالجننات ك يرة  .7

فهي ال  النندوليننة تختلف عن معننايير المحنناسننننننبننة 

تصنننف اجهزة ومعدات البحث  ات الخصننوصننية 

ورد في  والتكنناليف المرتفعننة بتننننننكننل منفرد كمننا

مالي   يار االبالغ ال بل تضننننننعها مش  IFRS6مع

ك لك ال توجد معالجة لحقوق   موجوداتها االخرى.

( ألن الدولة المالك Shooting Rightsاالمتياز )

ية  ولعدم وجود الطبيعية للموارد  شننننننركات اجنب

لنن لنك  الموحنند وقننت العمننل بننالنظننام المحنناسننننننبي 

تتطل  الظروف الجديدة تعديل النظام المحاسننننننبي 

 الموحد إل افة فقرة حقوق او رخص االمتياز.

هناك معالجات اخرى لم يغطيها النظام المحاسنننبي  .8

 المخزون  االعترافالموحد م ل معالجة كميات 

 النفطية باإليرادات واالفصنننننناح عن االحتياطيات 

لنندولينة ا المعننالجننات بننالمعنناييروتمننت تغطيننة هنن ا 

IFRS 6, IAS2, IAS 16, IAS 37, IAS 3. 

 التوصيات 2.4

 رورة توجل شركة نفط ميسان للعمل على وفق  .1

تعننديننل  او IFRS6 معيننار االبالغ المننالي النندولي

النظام المحاسننننننبي الموحد بما يوا م مش متطلبات 

طا   ية لق يار لتنظيم األعمال المحاسننننننب لك المع  

النننننفننط والننغننناز ابننتنننداء مننن عننمننلننينننات الننبننحنننث 

 االستخراجية.واالستكتاف وصوال للعمليات 

( بنندال من Depletionاسننننننتخنندام نظننام النفنناد ) .2

اسننننننتخدام االندثار عند احتسننننننا  االندثار ل بار 

 نتجة.الم

على شننركة نفط ميسننان اعادة تصنننيف موجودات  .3

البحث واالسننننننتكتنننننناف والتقييم وبما ينسننننننجم مش 

المعيار الدولي لإلبالغ المالي ك لك على التننننركة 

تبني احنندى طرق معننالجننة مصننننننروفننات البحننث 

 واالستكتاف وبما يتالءم مش البيهة العراقية.

ا افة معالجل جديدة الى النظام المحاسبي الموحد  .4

تغطيل منح االمتياز خصوصا بعد دخول شركات ل

 اجنبية.

التخلي عن الطريقنننة االيرادينننة المتبعنننة من قبنننل  .5

شننننننركة نفط ميسنننننننان وإتبا  طريقة المجهودات 

النننناجحنننة في معنننالجنننة مصننننننروفنننات البحنننث 

واالسننننننتكتننننننناف ألن هنن ا الطريقننة أك ر طرا ق 

معالجة مصنننروفات االسنننتكتننناف قبوال" وإتباعا" 

إ  تنتهج منهاجا" وسننننننطا" في  ة العمليفي الحياة 

معالجة مصننروفات االسننتكتنناف. وقد فضننل ه ا 

الطريقة مجلس معايير المحاسننبة المالية األمريكية 
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FASB   كما فضننننننلتها لجنة بورصنننننننة األوراق

. إن إظهار حسننننننابات اآلبار المنتجة SECالمالية 

والمتم لة بحسننا  مصننروفات اسننتكتنناف ومسننح 

حة لالستكتاف في التي أثمرت عن مجهودات ناج

الميزانية  ننمن عناصننر األصننول يعطي صننورة 

صنننادقة عن أعمال وأنتنننطة التنننركة وبالتالي يتم 

إطفاء ه ا المصننروفات بأقسنناط سنننوية بعد تحديد 

نصنني  كل سنننة مالية من تكلفة ه ا المصننروفات 

 وعلى  وء المدة التي تستفيد منها التركة.

  نننننرورة اتبا  شنننننركات النفط طريقة محاسنننننبية .6

موحدة لمعالجة نفقات البحث واالستكتاف مستندة 

الى المبننادب المقبولننة قبوال عننامننا وبمننا يوا م مش 

متطلبات المعايير الدولية السننننننيما معيار االبالغ 

لمنننالي لمقنننارننننة مش  IFRS6 ا كي تمكن من ا

في داخل البلد  نفسنننها التنننركات  ات طبيعة العمل

 .وخارجل

 المصادر

 اوال: المصادر العربية

 الوثا ق الرسمية -أ

" النظام المحاس  الموحد"  الماليةٌ ديٌوان الرقابة  [1] 

 .1985  األولى  بغدادالطبعة 

ديٌوان الرقابة المالية " النظام المحاس  الموحد"   [2] 

 .2011  ال انيةٌ  بغدادالطبعة 

شننننركة نفط ميسننننان" الكلف التتننننغيلية لتننننركتي [3] 

  2014 سنواتـننننلل" بتروجاينا وسينوك الصينيتين

2015  2016. 

الراسنننمالية لتنننركتي  شنننركة نفط ميسنننان" الكلف [4]

  2014 بتروجاينا وسننينوك الصننينيتين" للسنننوات

2015  2016. 

 شننركة نفط ميسننان "الحسننابات الختامية" للسنننوات [5]

2016,2015,2014. 

 الكت  - 

  "آثر نمنا ج 2012 الرؤوف عبند  إبراهيم  نبينل [1]

سبى المستحدثة على كفاءة وقواعد  االفصاح المحا

سنننوق االوراق المالية المصنننرية "  المعهد العالي 

 المعلومات.للحاسبات وتكنولوجيا 

  " 2005إبراهيم  محمود أحمد والقطيني  خالد   [2] 

محنناسننننننبننة النفط "  منديرينة الكتنن  والمطبوعنات 

 .الجامعية  حل   سوريا

" محاسننننننبة  2001حجر  عبدالملك إسننننننماعيل    [3]

الننمننبنننادب واإلجننراءات "  دار الننفننكننر  -النننننفننط 

 المعاصر  صنعاء  اليمن.

 -  " محنناسننننننبننة النفط 2004حجر  عبنندالملننك   [4]

المبنننادب واإلجراءات "  دار الفكر المعننناصننننننر  

 صنعاء  اليمن.

" محاسننننننبة   2011  عبد الخالق مطلك الراوي  [5]

دار اليازوري العلمية للنتنننننر   1ط  النفط والغاز"

 االردن. عمان  والتوزيش 

دار   “" محاسبة النفط 2001 أمين   خالد عبد هللا [6]

 .1األردن ط عمان  للنتر األوا ل 

بة   2006إبراهيم طل,  الوها  عبد  [7]  " محاسنننننن

البترول وفقننا للنظم العننالميننة والمحليننة ومعننايير 

المكتبنة   المنصننننننورةجنامعنة   الجودة الندولينة "

جمهورية مصنننننر  والتوزيش العصنننننرية للنتنننننر 

 العربية.

  " محاسننننننبة النفط "  2006عبدهللا  خالد أمين   [8]

   دار وا ل للنتر  عمان  األردن.2ط

الغبنننان  فنننا زة إبراهيم محمود  والغبنننان  ثنننا ر  [9]

النظم المحنناسننننننبيننة "  2009صننننننبري محمود  

 العراق.المتخصصة "  مكتبة ال اكرة  بغداد  

القا ي  حسين والقاسم  عبدالرزاق والريتاني   [10]

  الدار 1  " محاسننبة البترول "  ط2001سننمير  

العلميننة النندوليننة للنتننننننر ودار ال قننافننة للنتننننننر 

 والتوزيش  عمان  األردن.

" جغرافية النفط" 2010  احمد رشنننننيد المهدي  [11] 

 دار وا ل للنتر والتوزيش.   1ط

 

 رياتالبحوث والدو -ت

"تننأثير تطبيق   2017  عبنند هللامحمنند  ابراهيم  [1] 

المعايير المحاسننننننبية المحمية على عالقة العراق 

مش التننننننركات األجنبية دراسننننننة تحليلية مقارنة 

لبعض التركات العراقية والدولية في الصناعات 

االسننننتخراجية" كلية االدارة واالقتصنننناد / جامعة 

 بغداد.

 نننازي ع منننان   ومحمود أحمننند  وريننناٌ برهنننان  [2]

 IASs " دور المعايير المحاسننننننبيةٌ الدوليةٌ 2006

في تطور وتعزيٌز النظام المحاسبي الموحد دراسة 

تحليلٌيةٌ ونظريةٌ"  كليةٌ االدارة واالقتصننناد/ جامعة 

 أربيٌل.

نان زهير محمد [3]   " المعالجة 2007  جميل  سنننننن

نفقات  –المحاسبية لحسا  متروعات تحت التنفي  

في الوحدات النفطية  1283االسننتكتنناف والمسننح 

بالتطبيق على شننننركة نفط التننننمال "  مجلة تنمية 
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الرافننندين  كلينننة اإلدارة واالقتصننننننننناد  جنننامعنننة 

 .2المجلد   98-71    86 الموصل  العدد

 ابراهيم عبد هللا محمد  محمد صنفاء احمد  العاني  [4]

"تأثير اعتماد المعايير   2017ريم محسننن خضننير

ظام المحاسننننننبي في  ية على الن لدول ية ا المحاسننننننب

بحث مقدم الى المؤتمر  " شركات النفط في العراق

ية االدارة  جامعة  واالقتصننننننناد العلمي الدولي/ كل

 .كربالء

 الرسا ل واالطاريح -ث

البحث  "محاسننننننبة2009 ابراهيم علي  سننننننالمة  [1]

واالسننتكتنناف في صننناعة النفط والغاز"  رسننالة 

.  ير منتننننننورة  كلية المحاسننننننبة(ماجسننننننتير في 

 جامعة بغداد. واالقتصاد اإلدارة 

  " المعالجة المحاسنننننبية 2003 إبراهيم  العليص  [2]

لنفقنات البحنث والتنقين  في اسننننننتخراج النفط في 

رسننننالة ماجسننننتير في   “القطر العربي السننننوري 

 جامعة دمتق. االقتصاد لية ك المحاسبة 

"تقويم المعالجات   2014  عارف الماس  ا    [3]

سبية لعمليات فصل التركات النفطية العامة  المحا

العننالي /  دكتوراا  المعهننداطروحننة   وتنندقيقهننا"

 جامعة بغداد.

" تقويم   2007 جميلة محمد حسننننننين الياسننننننري  [4]

اإلجراءات المحاسننننبية لعقود المقاوالت الخاصننننة 

بالصنننناعة النفطية دراسنننة نظرية ـنننننننن تطبيقية في 

محاسبة  " شركة عامة شـننركة المتاريش النفطية /

 المعهد العربي للمحاسبين القانونيين.  قانونية 

" تقويم المعالجات   2011  تغريد نجي  يحيى   [5]

اطروحة   المحاسبية لنفقات مراحل صناعة النفط"

 جامعة بغداد.  العالي المعهد  دكتوراا 

  "دور 2009 جبنننار نننناظم شننننننعالن  التميمي  [6]

مراق  الحسننننابات في تعزيز اإلفصنننناح بالتقارير 

المالية في ظل حوكمة التننننننركات "  بحث لنيل 

شنننهادة محاسننن  قانوني يتمتش حاملها بكافة حقوق 

المعهنند العننالي  النندكتوراا وأمتيننازات شننننننهننادة 

 .جامعة بغداد والمالية للدراسات المحاسبية 

"برنامج مقترح   2013  ىعيسنننننن سننننننامان كريم [7]

تان  تدقيق كلف تطوير حقول نفط أقليم كوردسنننننن ل

العراق"  رسنننننننالة معادلة  للماجسننننننتير  المعهد 

العربي للمحننناسننننننبين القنننانونيين  االتحننناد العنننام 

 للمحاسبين والمراجعين العر .
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