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احملاس بة عن نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط
ودورها يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام
دراسة اس تطالعية حتليلية لراء عينة من احملاس بني والاداريني يف رشكة
) (Taq Taq Operating Companyللنفط يف حمافظة اربيل  -اقلمي كوردس تان
هاوري جالل حسني
قسم احملاس بة ،لكية الدارة والقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق

املس تخلص -تناول البحث أحد املواضيع املهمة واليت حظيت ابهامتم كبري يف جمال
احملاس بة عىل حن ٍو عام ويف جمال حماس بة تاكليف النفط عىل حن ٍو خاص وهو موضوع
طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط ،ففي الوقت اذلي اكنت
املساهامت واجلهود البحثية تنصب يف البحث عن اجراءات وعوامل جناح هذه
الطرق واليت غالب ًا ما اكنت تستند اإىل مناقشات تقليدية ،عرب تركزيها عىل املفاضةل
بني طرق التسجيل وافرتاض احتساب اللكف واخملاطر للك مهنا ،وعىل الرمغ من
أمهية مثل هذه املناقشات يف فهم كيفية معل احملاس بني واجراءات التفضيل يف اعامتد
لك من هذه الطرق يف رشاكت النفط بوصفها الافضل لعمل رشاكت النفط املنظامت.
غري أهنا ل ت ُعرب عن خصوصية لك من هذه الطرق  ،ومن ّمث الكشف عن أسس مزيهتا
املستندة أساس ًا اإىل تعظمي ايرادات رشاكت النفط اخلام،
وانطالق ًا من ذكل ،هيدف البحث اإىل قياس مدى اسهام طرق تسجيل نفقات
مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام  ،مضن
اطار حيايك واقع املنظامت احمللية من هجة وجيسد ما متوافر دلهيا من ممارسات حماسبية
قابةل للتطبيق من هجة اخرىّ .مت اإجراء البحث يف قطاع صناعة النفط اخلام ابعامتد
املقابالت الشخصية واس تطالع أراء عينة من احملاس بني والاداريني يف رشكة ( (Taq
 Taq Operating Companyللنفط يف حمافظة اربيل – اقلمي كوردس تان العراق،
كام ّمت اعامتد اس امترة اس تبيان مضن ثالثة حماور اختص الاول مهنا للبياانت الشخصية
اما احملور الثاين والثالث فقد تضمن  25سؤا ًل احملور الاول تضمن ( )15سؤا ًل
جسدت مضامني طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط وممارساهتا
اليت قست اىل ثالث طرق يه (طريقة التلكفة الايرادية و طريقة التلكفة اللكية
وطريقة اجملهودات الناحجة) للك مهنا ( )5أس ئةل ،اما احملور الثالث فقد تضمن ()10
أس ئةل ملضامني ايرادات رشاكت النفط اخلام  ،هبدف التعرف عىل طرق تسجيل نفقات
مراحل حبث و اس تكشاف النفط ،ومدى اسهاهما يف حتسني الايرادات للمنظامت

املبحوثةّ .مت اعامتد مجموعة من الادوات الاحصائية لختبار فرضيات ادلراسة ابس تخدام
برانمج  SPSS-10 For Windowsهبدف تفسري طبيعة العالقة بني متغريات
ادلراسة وتشخيصها .توصل البحث اإىل مجموعة من الاس تنتاجات ،اكن أمهها ،وجود أثر
معنوي لطرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني ايرادات
رشاكت النفط يف املنظمة عينة ادلراسة مبوجب قمية ( )R2اليت بلغت (  ) 609وهذا
يعين أن (  ) % 60.9من التغريات يف حتسني ايردات النفط اخلام يه بسبب طرق
تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط  ،كنا توصل البحث اىل ان الطريقة
الاكرث تأثريُا يه طريقة التلكفة اللكية ( الرأساملية) مبوجب قمية معامل ( )βاليت اثبتت
ان ( )% 45.9من مس توى التأثري لطرق تسجيل النفقات يف حتسني الإيرادات
لرشاكت النفط تعود اإىل أمهية طريقة التلكفة اللكية ( الرأساملية ) ، ،واستناد ًا ذلكل
متت الإشارة اإىل بعض املقرتحات أمهها رضورة تعزيز اهامتم املنظمة عينة ادلراسة بتحليل
التلكفة اللكية ( الرأساملية) ذات العالقة بعمل رشاكت النفط ودراس هتا للوقوف عىل
املضامني اليت يُمكن الاس تفادة مهنا مس تقب ًال.
اللكامت ادلاةل -طريقة التلكفة الايرادية ،طريقة التلكفة اللكية ،طريقة اجملهودات الناحجة،
ايرادات رشاكت النفط اخلام.

 .1املقدمة
يُمكن القول أن صناعة النفط حتتاج اىل نظام حماس يب خاص تفرضها طبيعة هذه الصناعة
 ،وتعد صناعة النفط من الصناعات اليت مير انتاهجا مبراحل خمتلفة للك مرحةل تاكليفها
اخلاصة ،فاملرحةل الاوىل مرحةل املسح والاس تكشاف واملرحةل الثانية مرحةل احلفر
والتطوير واملرحةل الثالثة مرحةل الانتاج واملرحةل الرابعة مرحةل التكرير .و انحية اخرى
فاإن اعامل البحث عن النفط واس تكشافه وتطويره وانتاجه حتتاج اىل تاكليف خضمة قد
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حتقق ايرادات تفوق تلكفهتا وقد ل حتقق الايرادات املرجوة  ،وابلتايل فهيي حتمل يف
طياهتا خماطرة عالية قد ل تؤدي اىل نتاجئ اقتصادية جمدية متكن من اسرتداد تاكليف
املسح والاس تكشاف اكمةل او ابلعكس  ،كام ان طول الفرتة الزمنية بني مرحةل
الاس تكشاف ومرحةل الانتاج فعلي ًا لعدة س نوات جيعل من الصعب اجياد عالقة س ببية
أو ارتباط بني تاكليف املسح و الاس تكشاف وايراد النفط اذلي يمت اس تخراجه  ،مما
جيعل صناعة النفط حباجة اىل معاجلة حماسبية خاصة لتاكليفها و هناك ثالث طرائق
للمعاجلة احملاسبية لتاكليف املسح والاس تكشاف تمتثل بطريقة التلكفة الايرادية و طريقة
التلكفة اللكية وطريقة اجملهودات الناحجة ولك طريقة من هذه الطرائق تؤدي اىل اختالف
التلكفة الرأساملية لابر النفط و اختالف تلكفة النفاد للك برميل من النفط  ،وهذا
يؤثر يف حتديد تلكفة وحدة املنتج (الربميل ) و حتديد نتاجئ الاعامل و املركز املايل
للرشكة وابلتايل قد تؤدي اىل الاختالف يف الايرادات اللكية لرشاكت النفط اخلام.
وبغية تشخيص اسهام طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف
حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة بشلك و ٍاف  ،اجته البحث
اإىل معاجلة ذكل مضن أربعة حماور الول  :يصور الاطار العام للبحث ومهنجه ،أما
احملور الثاين فيلخص اجلانب النظري مضن املتاح واملتيرس من املصادر العربية
والاجنبية ،وأما الثالث :فينرصف اإىل الإملام ابجلانب امليداين مضن مسار حددته مهنجية
البحث  ،واخري ًا احملور الرابع اختص ابس تعراض اس تنتاجات البحث وتوصياته.

احملور الاول
الاطار العام للبحث ومهنجه
أولً :مشلكة البحث:
يُمكن صياغة ُمشلكة البحث عن طريق ااثرت التساؤل الرئيس الايت ( :ما دور
طرق تسجيل نفقات مراحل انتاج النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام؟)
وتأسيسا عىل ما تقدم فان طرح التساؤلت التية والاجابة علهيا ميكن ان يسهم يف
توضيح معامل ومضامني املشلكة قيد البحث وكام يأيت:
 .1ما العالقة بني طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط
والايرادات رشاكت نفط اخلام يف املنظمة املبحوثة؟
 .2ما أثر طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني
الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة؟
 .3هل تتباين الامهية النسبية لتأثري طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف
النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة؟

ميكن ان يعد اضافة علمية متواضعة جديرة ابلهامتم ولس امي يف قطاع صناعة النفط
للمنظمة املبحوثة.
• الامهية امليدانية:
وتمتثل الامهية ابمهية القطاع النفطي يف الاقلمي كوردس تان بوصفه املورد الرئيس
لتحقيق التمنية الاقتصادية ،فض ًال عن الامهية املمتثةل بتشخيص وتقيمي ابعاد العالقة بني
متغريات البحث مضن بيئة املنظمة املبحوثة فامي يرتبط ابنواع طرق تسجيل نفقات
مراحل حبث و اس تكشاف النفط وحتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام عن طريق
دراسة ادلور اذلي تؤديه ممارسات طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف
النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام.
اثلثا  :اهداف البحث:
هيدف البحث احلايل يف ضوء مشلكته وامهيته اىل حتقيق ما يأيت:
 .1وصف وتشخيص متغريات البحث ممتثةل بطرق تسجيل نفقات معلية انتاج النفط
بوصفها متغري ًا ( مس تق ًال) من هجة وحتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام
بوصفها ( متغري ًا ُمعمتداً) من هجة اخرى.
 .2اختبار طبيعة العالقة بني طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط
وايرادات النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة.
 .3اختبار تأثري طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني
الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة.
 .4تقدمي توصيات قد تُسهم يف توجيه انتباه املنظمة املبحوثة واملنظامت ذات العالقة
جتاه طرق التسجيل املناس بة والاكرث مالمئة يف حتسني ايرادات رشاكت النفط
اخلام .
رابع ًا :أمنوذج البحث:
لاليفاء مبتطلبات املعاجلة املهنجية ملشلكة البحث وتساؤلته ،ويف ضوء اطاره
النظري  ،مت اعامتد أمنوذج افرتايض يعكس املتغريات الرئيسة للبحث ،اليت تشري اىل
وجود عالقات افرتاضية بني طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط
والايرادات يف املنظمة املبحوثة  ،وتوافقا مع فرضيات البحث ومتطلبات اختبارها ،
فقد مت تبين الامنوذج املبني يف الشلك ( ، )1ويتضمن متغريين رئيس يني يمتثل الاول
بطرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط بوصفه (متغريا مس تقال "
مفرسا ")  ،يف حني يشمل الثاين ايرادات رشاكت النفط اخلام وهو (املتغري املعمتد "
مس تجيبا ").

اثنيا  :امهية البحث:
م
تتجىل امهية البحث احلايل عن طريق امهية متغرياته متثةل بطرق تسجيل نفقات
مراحل حبث و اس تكشاف النفط بوصفها مدخ ًال حماسبي ًا همامً يف ميدان ممارسة الرشاكت
النفطية الصناعية لعملياهتا ابجتاه التعامل مع انواع النفقات وادارهتا والعمل عىل متابعهتا
عىل طول مراحل العملية الانتاجية  ،وصو ًل اىل حتقيق افضل مس توايت اجلودة للتقارير
والقوامئ املالية ،وتظهر هذه الامهية يف بعدين:
• الامهية الاكدميية:
ويمتثل ابلطار النظري للبحث ،اذلي حاول الربط بني طرق تسجيل نفقات مراحل
حبث و اس تكشاف النفط وحتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام  ،وهذا الربط

الشلك ( )1الامنوذج الفريض للبحث
املصدر :من اعداد الباحث
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خامس ًا :فرضيات البحث:
اعمتد البحث يف التوصيل لهدافه واختبار أمنوذجه عىل فرضية رئيسة مؤداها
(هناك دور لطرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني
الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة)  ،ولتوضيح ابعاد هذا ادلور فقد
تفرعت عن هذه الفرضية  ،الفرضيات الفرعية التية:
 .1ل توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بني طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و
اس تكشاف النفط وحتسني الايرادات يف رشاكت النفط اخلام يف املنظمة
املبحوثة.
 .2ل يوجد تأثري ذو دلةل معنوية لطرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف
النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة .
 .3ل تتباين الامهية النسبية لتأثري طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف
النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة.
سادس ًا .أسليب مجع البياانت
أعمتد البحث عىل املهنج الوصفي التحلييل يف اختبار فرضياته ابعامتد تقاانت هذا
املهنج يف حتليل البياانت الالزمة وحتديد ًا الاستبانة اليت أعدها الباحث يف ضوء
الس ياقات العلمية املعمتدة ،فض ًال عن املقابالت الشخصية مع الفراد املبحوثني هبدف
توضيح فقرات الاستبانة لضامن الإجابة الصحيحة.
سابع ًا .أساليب التحليل الإحصايئ
استناد ًا اإىل طبيعة البحث ومضامني فرضياته ،مت اعامتد التقاانت امليرسة يف الربانمج
الإحصايئ ( )SPSS-Ver17للك من (الوساط احلسابية ،الاحنرافات املعيارية،
معامالت الارتباط ،ومعامالت الاحندار البس يطة واملتعددة).
اثمن ًا .جممتع البحث وعينته
متثل جممتع البحث برشاكت النفط يف العامةل أقلمي كوردس تان العراق ،أما ميدان
ادلراسة فقد متثل بلك من رشكة  Taq Taq Operating Companyفامي متثلت
عينة الفراد املبحوثني ابلعاملني يف الوظائف احملاسبية واملالية والادارية فهيا مجيع ًا،
ويه عينة قصدية ،والبالغ عددمه (  ) 36موظف ًا ،ومه اذلين ّمت توزيع الاستبانة علهيم
يف تكل الرشاكت ،وقد اس تعيد مهنا(  )31اس امترة صاحلة للتحليل ،ويبني اجلدول ()1
عدد الاس امترات املوزعة وعدد الاس امترات املسرتجعة الصاحلة ونسب الاسرتجاع.
اجلدول ()1
أعداد الاستبانة املوزعة واملعادة
عدد
عدد الاس امترات الاس امترات اليت مت
عدد الاس امترات
اسرتجاعها
الصاحلة للتحليل
املوزعة
( املعادة)
31
31
36

نس بة الاسرتجاع
%
%86

املصدر :من اإعداد الباحث.
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احملور الثاين
الاطار النظري
اولً  :طبيعة الصناعة النفطية وخصائصها :
تنفرد صناعة النفط كصناعة اس تخراجية خبصائص متزيها عن غريها من الصناعات
التحويلية  ،فعمليات البحث والاس تكشاف عن البرتول تتعلق اساس ًا ابلبحث عن
احد املوارد الطبيعية ( النفط اخلام) وهو مورد أيل للنضوب والنفاد  ،وتعد الصناعة
النفطية واحدة من الفعاليات الاقتصادية الاساس يف البناء الاقتصادي للبدل النفطي .
ان اصل لكمة البرتول (  ) Petroleumلكمة من اصل لتيين ومعناها زيت الصخر (
 ، )www.m6b.comويوجد عادة عند سطح الارض او يف ابطهنا  ،وقد يأخذ النفط
الك سائ ًال ويسمى حينئذ ابلنفط اخلام (  ) crude oilاو ايخذ ش ً
ش ً
الك غاز ًاي ويسمى
الغاز الطبيعي (  ) natural gasويف احيان اخرى ميكن ان يكون موجوداً ابحلاةل
الصلبة(عبد الوهاب . ) 32 : 2006 ،
ويف ادانه امه اخلصائص اليت متزي هذه الصناعة عن غريها واليت بدورها قد تؤثر يف
شلك النظام احملاس يب وعىل حماس بة النفط وجتعلها ختتلف عن انواع احملاس بة الاخرى
 ،ول يعين هذا ان حماس بة النفط تعمتد مبادئ واسس حماسبية خاصة هبا غري املبادئ
احملاسبية املتعارف علهيا واملقبوةل قبولً عام ًا وامنا يكون الاختالف يف التطبيق وهذه
اخلصائص يه ( مصطفى : ) 57 : 2002 ،
 .1خضامة الاستامثر وارتفاع معدل الانفاق يف الس نوات الاوىل  :لميكن التأكد من
وجود البرتول الا ابلبحث والاس تكشاف والتنقيب مث يمت حفر الابر التجريبية للتأكد
من اماكنية اس تغاللها بصورة جتارية ويؤدي لك هذا اىل انفاق الكثري من الاموال قبل
الانتاج مع طول دورة الانتاج قبل احلصول عىل الايرادات فتظهر املشالكت احملاسبية
املتعلقة حبساب الانداثر ابلنس بة لالصول الثابتة الضخمة ذات الاعامر الانتاجية
طويةل الاجل كام ان هذه الاصول تعمل يف اكرث من منطقة واكرث من برئ وتنشأ عن
ذكل مشلكة توزيع التاكليف املشرتكة .
 .2قيام الصناعة يف ظل عدم التأكد مع وجود عنرص اخملاطرة  :حيث يصعب التنبؤ يف
هذه الصناعة وعىل الرمغ من خضامة املبلغ املستمثر بوجود الانتاج او عدمه وحىت بعد
العثور عليه لميكن التحمك يف مكية الانتاج وجودته  ،وتؤثر هذه اخلاصية عىل اليت :
أ -لميكن معل املوازانت اعامتد ًا عىل التاكليف التأرخيية لختالف ظروف الانتاج
واختالف طبيعة مناطق الانتاج من انحية التكوين الطبيعي ( الرتبة  ،درجات
احلرارة  ،الرطوبة ) .
ب -صعوبة الربط بني تاكليف الانتاج ومكيته وجودته من انحية  ،وعدم القدرة
عىل اجياد عالقة س ببية بني املرصوفات والايرادات وحتديد املقابةل بني عنارص
لك مهنام بدقة وذكل لتحديد الفائض الس نوي وينعكس ذكل عىل تصوير قوامئ
ادلخل واعداد تقارير ادلخل والانتاج والنفقات الرأساملية وغريها .
 .3البرتول اصل متناقص  :البرتول اصل متناقص يستنفد ابلس تخراج اي ان اخملزون
منه يتصف ابلنقص التدرجيي نتيجة لعمليات الاس تخراج فبيامن ختضع الاصول الثابتة
لالنداثر خيضع البرتول كصل متناقص لالستنفاد  ،فكيف تؤثر خاصية التناقص هذه
يف العمليات احملاسبية ؟
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أ -يف صناعة البرتول يصعب اعداد املوازانت التخطيطية لصعوبة التنبؤ والربط
بني الانتاج والتاكليف والايرادات .
ب -يف بعض الاحيان يمت تقدير العمر الانتايج لالصل الثابت بنا ًء عىل تقدير
العمر الانتايج للحقل ويرتتب عىل ذكل عدم دقة الانداثرات احملسوبة لعدم
دقة احتساب العمر الانتايج .
ج -هناك نوعان من التاكليف  ،الاول خيضع للنداثر مثل تلكفة املعدات
والالت  ،والثاين مرتبط ببرئ البرتول وابلحتياطي النفطي لتاكليف التنقيب
امللموسة فهذه ختضع لالستنفاد .
د -عدم اماكنية املقابةل بني الايرادات واملرصوفات فقد يمت رصف مبالغ كبرية
ويكون الاحتياطي قلي ًال والعكس قد يرصف مبلغ صغري ويمت احلصول عىل
احتياطيات كبرية .
 .4الانتشار اجلغرايف ملناطق الانتاج  :وتؤثر هذه اخلاصية يف جحم التاكليف الادارية
والتشغيلية ابلزايدة وحتتاج اىل نظام حماس يب حممك ملتابعة النشاط .
 .5صعوبة حتديد السعر ابلعامتد عىل تاكليف الانتاج  :يمت حتديد الاسعار عامة بوضع
افرتاضات معينة حلاةل السوق وابلتحمك يف متغريات معينه  ،مكية الانتاج  ،تلكفة
الانتاج  ،املبيعات  ،اما يف صناعة انتاج النفط فتحديد السعر حتمكه قوانني الصناعة
وادلوةل ومكيات الانتاج والوضع الاقتصادي والس يايس العاملي واحلروب .
 .6البرتول عنرص غري وحيد  :حيث يوجد الغاز دامئ ًا مصاحب ًا خلام الزيت وتظهر هنا
مشلكة التاكليف املشرتكة وكيفية توزيعها .
 .7تعدد جنس يات الرشاكت العامةل يف جمال البرتول  :ويرتتب عىل ذكل - :
أ -اختالف النظم احملاسبية بني مجموعة الرشاكت العامةل يف هذا اجملال .
ب -صعوبة اجراء املقارانت بني نتاجئ النشاط يف صناعة البرتول لعدم اماكنية
التوحيد يف املفاهمي احملاسبية املتبعة ويف الثبات والتحليل وعرض النتاجئ .
 .8تأثري الرضائب عىل احلساابت املالية لرشاكت البرتول  :حيث تمت معاجلة مرصوفات
الاس تكشاف واحلفر ومعاجلة النفاد منسو ًاب اىل التلكفة لالغراض املالية وعىل اساس
نس بة معينة من اجاميل او صايف الرحب لغراض الرضيبة .
اثني ًا :طرائق املعاجلة احملاسبية لتاكليف البحث والاس تكشاف
بعد توضيح الانواع الاساس ية لتاكليف البحث والاس تكشاف يمت معاجلهتا حماسبي ًا
،ل س اميً أن أنشطة الاس تكشاف ل تسفر عن اإيرادات  ،وتس تغرق فرتات طويةل
تتجاوز الس نة املالية للتأكد من وجود النفط بمكيات اقتصادية وقد تفشل هذه النشطة
يف العثور عىل النفط  ،نظر ًا لمهية تاكليف البحث والاس تكشاف اليت تتطلب معاجلة
حماسبية خاصة  ،ويوجد ثالث طرائق ملعاجلة هذه التاكليف اكليت:
 .١طريقة املرصوفات الايرادية ( اجلارية)
تعدّ مجيع تاكليف البحث والاس تكشاف تاكليف ايرادية عند اإنفاقها بغض النظر
عن النتاجئ املتحققة سواء اكنت انحجة أم فاشةل  ،وحتمل يف هناية الس نة املالية عىل قامئة
ادلخل  ،فتشلك أنشطة البحث والاس تكشاف أنشطة جارية تؤدهيا املنشأة عن طريق
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موظفي أنفسهم( غالبا) فهيي ل تتأثر مبنطقة البحث وجحم الاس تكشاف أو الفرتة الزمنية
 ،وتكون تكل التاكليف مبثابة تأكيد لغرض اس مترار املنشأة  ،فيمت عدّ ها نفقات ايرادية
تسرتد من قامئة ادلخل يف فرتة حدوهثا  ،ويرحج ذكل لك من خاصية عدم التأكد من
جدوى تكل النفقات وخاصية البعد الزمين ما بني اإنفاقها وبدء ظهور عوائد النفط  ،اإذ
يصعب اإجياد أساس مناسب لتوزيعها عىل احلقول أو الابر املنتجة  ،وكذكل فان تطبيق
مبدأ السهوةل والعملية يعين عدم رمسةل تكل التاكليف وإاعادة حتليلها وتوزيعها مس تقب ًال
ويؤكد هذا بأن التاكليف اجليولوجية واجليوفزيايئية جيب أن حتمل مكرصوف عندما
حتدث فأن اجلزء الاكرب من هذه املصاريف ترصف عىل مساحات مؤجرة ومساحات
تسمل اثنية لحصاهبا اذ ل توجد فائدة كبرية من عدّ اجلزء البايق مصاريف رأساملية  ،وأن
عدّ هذه التاكليف ايرادية لهنا قد تؤدي اىل العثور عىل النفط بمكيات جتارية او ل يوجد
النفط يف مناطق البحث عىل الاطالق  ،كذكل ضعف العالقة بني تاكليف البحث
والاس تكشاف والنتاجئ الفنية  ،اذ ل يعين رصف مبالغ عىل هجود البحث ابلرضورة
حتقق أصول مقابل هذه املبالغ املرصوفة وابلتايل يفضل شطب هذه النفقات س نو ًاي
لعدها مصاريف ايرادية ( اخلطيب )43 :1997 ،وتكون تاكليف البحث
والاس تكشاف رضورية للمحافظة عىل الطاقة الإنتاجية للموجودات الثابتة( أابر النفط)
اذ اهنا تؤدي اىل اكتشاف احتياطيات نفطية جديدة تعوض النقص يف الاحتياطيات
النفطية اليت مت اكتشافها يف املايض  ،فهيي مبثابة تاكليف صيانة الطاقة الانتاجية يف
املنشاة املس مترة ذلكل تع ّد مرصوفات ايرادية ختص الفرتة احملاسبية اليت انفقت فهيا .
وهناك أنتقادات معارضة لتطبيق هذه الطريقة ويه  ( :قنديل)36 :1984،
أ -لميكن معامةل مصاريف املرشوعات الناحجة والفاشةل معامةل واحدة  ،أن املبالغ
املنفقة يف أنشطة البحث والاس تكشاف قد ينتج عهنا أابر انحجة فيتودل موجود
من املوجودات الثابتة أو قد ينتج أابر جافة(فاشةل ) وابلتايل ل ينتج عهنا ايراد
مس تقب ًال  ،فيمت اجراء معاجلة حماسبية واحدة لنتاجئ خمتلفة غري حصيح حماسبي ًا ،
ول يعكس الواقع احلقيقي للرشكة اذ تقفل املصاريف تباع ًا يف لك س نة ول ترتامك
اجلهود املبذوةل ( امحد .)85 :2004 ،
ب -يالحظ أن التاكليف اليت مت انفاقها عىل اعامل البحث عن النفط يف فرتة حماسبية
معينة  ،ومكيات الاحتياطي النفطي اليت قد تكتشف يف الفرتة نفسها ل ميكن
أن تكون مساوية للمكيات اليت مت اس تخراهجا من الاحتياطي النفطي خالل
الفرتة ولتلكفة نفادها.
ت -ل يوجد عالقة س ببية بني تاكليف البحث عن النفط يف فرتة حماسبية معينة ،
وبني ادلخل املتحقق من اإنتاج النفط يف الفرتة نفسها ذلكل فان عدّ ها مرصوفات
ايرادية بغض النظر عن النتاجئ اليت مت التوصل الهيا يتعارض مع مبدء مقابةل
الايرادات ابلنفقات .
ث -كام أن ع ّد تاكليف البحث مرصوفات ايرادية ابلرمغ من اكتشاف النفط يف
حقل معني نتيجة لعامل البحث يرتتب عليه اخنفاض التلكفة الرأساملية لكتشاف
الاحتياطي النفطي والتـي ينبغي حتميلها حلساب املوجودات الثابتــة املنتجة (أبـار
النفط).
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أن مس تقبل الرشكة النفطية وجناهحا واحامتلت اس مترارها يتوقف متام ًا عىل جناهحا يف
حتقيق نتاجئ مرضية يف معليات الاس تكشافات اليت تقوم هبا  ،وأن اتباع هذه الطريقة
يؤدي اىل أن تنخفض معدلت الرحب القابل للتوزيع أذ حتمل مجيع التاكليف الناحجة
والفاشةل و يه متثل مبالغ ابهظة عىل قوامئ نتاجئ الاعامل عىل عدّها تلكفة جارية (زايد ت-
. )4: 2002 ،
 .٢طريقة التلكفة اللكية ( الرأساملية )
تعدّ مجيع تاكليف البحث والاس تكشاف تلكفة رأساملية عند انفاقها برصف النظر
عن النتاجئ اليت يمت التوصل الهيا .
وتع ّد هذه الطريقة اكفة تاكليف املسح عن النفط متعلقة مبا قد يعرث عليه من
الاحتياطي النفطي يف أي منطقة ويف أي فرتة حماسبية س تؤدي ابلمد الطويل اىل
حتقيق ايرادات تكفي لتغطية النفقات اجلارية لالنتاج  ،وتغطية التاكليف الراساملية ث-
لكتشاف الاحتياطيات النفطية وحتقيق الرحب ابعتباره عائد املنظم ورأس املال املستمثر
يف املنشاة  .وأن تاكليف الاس تكشاف لبد من انفاقها عىل مناطق واسعة من أجل
اجياد حقول النفط يف جزء مهنا  ،وأن انشطة الاس تكشاف يف خمتلف اجزاء املنطقة
رضورية لتحديد املناطق اليت يكتشف فهيا النفط جفميع مصاريفها جزء من التلكفة اللكية ج-
ملا يمت اجياده من حقول منتجة  ،فرمسةل مجيع تاكليف الاس تكشاف تعكس التلكفة
احلقيقية لحتياطيات النفط املكتشفة وحتميل تاكليف معليات الاس تكشاف غري الناحجة
اىل حساب ادلخل قد ينتج عنه تقدير رمق ادلخل بأقل مما هو عليه فع ًال وجيب حتميل ح-
املرصوفات عىل الارابح يف الفرتة اليت تتدفق فهيا الايرادات من انتاج املناطق اليت
انفقت علهيا  ،وتسجل مجيع تاكليف الاابر الاس تكشافية سواء اكنت انحجة أم فاشةل
يف حساب العامل قيد التنفيذ لتجميع تاكليف الاابر اجلاري حفرها ،ومن املمكن اإغالق
التاكليف املرتامكة مضن حساابت الاابر والتجهزيات املتعلقة هبا يف هناية الفرتة أو من
املمكن تركها مضن احلساب حىت تعرف نتاجئ البرئ  .وأن اعداد القوامئ املالية وأظهار  .٣طريقة اجملهودات الناحجة
وتعمتد هذه الطريقة يف معاجلة تاكليف البحث والاس تكشاف عىل نتاجئ اجلهود
تاكليف البحث والاس تكشاف مضن موجودات الرشكة يف قامئة املركز املايل املنشورة
يبني مقدار جمهودات الرشكة يف الانفاق عىل البحث والاس تكشاف  ،ولكام زاد الانفاق املبذوةل  ،فاإذا اكنت اجلهود يف املناطق املس تكشفة انحجة تعدّ تاكليف رأساملية وتظهر
عىل البحث والاس تكشاف لكام زادت فرصة الرشكة يف اكتشاف ماكمن نفطية وابلتايل يف املزيانية العمومية مكوجودات تضاف لتلكفة أابر النفط  ،أما اذا اكنت اجلهود فاشةل
زادت الايرادات املس تقبلية للرشكة  ،وان تاكليف برامج البحث والاس تكشاف تعترب تاكليف ايرادية تظهر بقامئة ادلخل مكرصوف.
ترمسل تاكليف اجملهودات الناحجة ،أما تاكليف اجليولوجية واجليوفزيايئية بشلك عام
الفاشةل لتعدّ انفاق ًا ضائع ًا متام ًا  ،بل أن ذكل يفيد فريق الاس تكشاف التابع للرشكة من
والإجيارات املؤجةل والتاكليف الخرى احملمةل للمنطقة الفاشةل تعد مرصوف ًا س نوايً
نوايح عدة وتؤدي اىل عدم تكرار وتفادي اس باب الفشل ( القايض وأخرون:2001 ،
وتستنفذ التاكليف اليت رمسلت وغري املستنفذة ( الصافية) عىل أساس وحدة الانتاج
. )135
فتاكليف احلصول عىل املنطقة تستنفذ عىل اساس وحدة الانتاج نس بة اىل
والانتقادات املوهجة اىل هذه الطريقة :
أ -اهنا تتجاهل معاجلة النفقات اليت تتحملها املنشأة يف البحث عن النفط مبنطقة الاحتياطيات املربهنة (القايض وأخرون ، )45 :2001،وهذه الطريقة تقوم ابلمتيزي بني
معينة مل يعرث عىل النفط واستبعدت من منطقة البحث  ،فهذه النفقات الضائعة املرصوفات اليت تؤدي يف الهناية اىل اجياد النفط يف حقل ما وميكن ربط التاكليف بذكل
ختص منطقة غري منتجة ذلكل تعد خسارة رأساملية ختص الفرتة اليت مت فهيا استبعاد احلقل ،وبني املرصوفات اليت ل ينتج عهنا اكتشاف النفط ول ميكن نس هبا اىل أي حقل
من احلقول املكتشفة  ،فأن الغرض الهنايئ هو اجياد النفط ( ابو زريدة)60 :1985 ،
املنطقة اليت مل يكتشف فهيا النفط (قنديل. )37 :1995 ،
ب -يمت رمسةل تاكليف الاس تكشاف بعد اكتشاف الاحتياطي وليس قبهل وأل عدت  ،أما تاكليف حفر الابر الاس تكشافية جيب ان ترمسل اكلابر قيد التنفيذ وتعليق
خسارة  ،فأن افرتاض وجود املوجود عند حدوث النفقة مع أن ذكل ليمت اإل بعد املعدات والتسهيالت املساندة الكهام كجزء من موجودات الرشكة ويمت حتديد الاابر
اكتشاف الاحتياطيات وكذكل ع ّد مجيع تاكليف الاس تكشاف مبثابة استامثرات
حىت لو تعلقت مبمتلاكت غري منتجة وتوزيعها عىل لإيرادات الناجتة من املمتلاكت
املنتجة يعين اإن هذه التاكليف ل ميكن أن تعامل حماسبي ًا كخسائر.
وأن الفشل يف الاس تكشاف ل يزيد اخلربة وقد ينتج من سوء الاختيار فال
ميكن رمسةل تاكليف يف جمهودات فاشةل وإاظهارها يف املزيانية مكوجودات ملناطق
مل يتأكد من وجود النفط فهيا  ،وتعدّ هذه املبالغ أرقاما ظاهرية يف املزيانية ول
تقابلها موجودات حقيقية  ،وتعدّ مجيع املبالغ اليت أنفقت خالل الس نة املالية نفقات
رأساملية تطفأ عىل عدة س نني مس تقب ًال من اإيرادات حقول ومناطق أخرى وابلتايل
ل ميكن مقارنة كفاءة اس تغالل واقتصادية لك حقل أو مقارنة احلقول
ببعضها(اخلطيب)79 : 1997 ،
اإن اظهار تاكليف املناطق الفاشةل مضن موجودات قامئة املركز املايل يع ّد تضلي ًال
 ،فكيف ميكن ادراج مبالغ معينة مضن موجودات الرشكة يف قامئة املركز املايل ول
تقدم هذه املبالغ يف الوقت نفسه أية فائدة للمرشوع وقد تقدم فائدة قليةل و بنس بة
ضئيةل
وأن اتباع هذه الطريقة ل تفرض وجود عالقة بني التلكفة اليت تتحملها الرشكة
والايراد احملقق مهنا فض ًال عن أن قامئة املركز املايل والتقارير ادلورية املنشورة غري
ذات فائدة ولن تساعد يف اختاذ القرارات لالستامثر (زايد )33 :2002، 2
وأتباع هذه الطريقة يؤدي اىل زايدة يف الرابح احملققة كدليل عىل كفاءة الإدارة
 ،وابلرمغ من وجود خسائر رأساملية مت سرتها بوصفها استامثر ًا يف الاابر النفطية
مما يؤدي اىل تألك رأس املال وتوزيع أرابح غري حمققة عىل ماليك املنشاة ( قنديل،
. )38 :1995
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بعد اجياد الاحتياطي املكتشف  ،فعادة حتدد بعد امتام حفر البرئ أو بعد فرتة قصرية ،
واذ وجد الاحتياطي املكتشف يف الاابر الاس تكشافية فيجب ان ترمسل تاكليف حفر
البرئ واعادة تبويهبا وتصبح جزء ًا من اابر الرشكة واملعدات والاهجزة املتعلقة هبا  ،أما
اذا مل يعرث عن الاحتياطي يف البرئ ،فان تاكليف حفر البرئ املرمسةل الصافية من قمية ما
ميكن ختليصه من معدات حتمل للمصاريف  ،واملرصوفات املنفقة لقتناء موجود من
املوجودات تعد جزءاً من تلكفة ذكل املوجود  ،وهذه املرصوفات جيب أن توزع مبعدل
معني بني املوجودات (أي املناطق املنتجة وغري املنتجة) أو حتمل عىل أحدهام دون
الاخر حس امب تكون نتيجة الاس تكشاف  ،والايرادات اليت تقابل املرصوفات يف لك
فرتة حماسبية أدت اىل حتقيقها عند أعداد قامئة نتيجة الاعامل عن الفرتة املالية املعنية (
عبد هللا  ، )55 :1994 ،وتعد تاكليف ايرادية تزنل من ايرادات تكل الس نة فدقة
تبويب تاكليف الابر الناحجة و الاابر الفاشةل تعطي نتاجئ حماسبية دقيقة وحصيحة وبذكل
تكون احلساابت اخلتامية للرشكة ممثةل للواقع الفعيل وتعطي نتاجئ حصيحة  ،وحتقق
الارابح  ،فاملبالغ الظاهرة يف املزيانية يقابلها موجودات تدر عائدات حقيقية وميثل هذا
الرصيد مدى اس مترارية معل الرشكة يف توس يع معلها مع زايدة الاس تكشافات الناحجة
وزايدة الاحتياطي القابل لالس تخراج.
وتتوافق هذه الطريقة مع مبدء احليطة واحلذر و تنادي بوجوب الاحتياط الاكمل
لي خسارة متوقعة  ،وعدم الاخذ يف الاعتبار أية ايرادات مل تتحقق  ،ذلكل فأن عدم
التأكد من وجود النفط يف ماكمنه بمكيات اقتصادية  ،أو التأكد من فشل العمليات
يؤدي اىل معاجلة تاكليف الاس تكشافات بعيد ًا عن املوجودات الرأساملية و عدها
خسائر حتمل عىل حساب ادلخل  ،أما يف حاةل ثبوت وجود النفط بمكيات اقتصادية
يمت الاس تعداد ملرحةل الانتاج الفعيل ويف هذه احلاةل تعدّ التاكليف رأساملية  ،وأن الهدف
الرئيس من التقارير املالية املنشورة هو بيان النتاجئ احملققة أي اجملهودات اليت قامت هبا
الرشكة خالل فرتة حماسبية معينة  ،وتطبيق ًا ذلكل ل ميكن أن تعامل تاكليف الانشطة
الناحجة و الفاشةل نفس املعامةل  ،بل جيب ابراز نتاجئ اجملهودات الناحجة  ،ذلكل فأن
الفصل بني الانشطة الناحجة والفاشةل يف هذه الطريقة تتلخص يف معامةل الوىل عىل
أهنا انفاق ايرادي والثانية عىل أهنا انفاق رأساميل وهو ما حيقق الاهداف املرجوة من
التقارير املالية  .اما الانتقادات املوهجه اىل هذه الطريقة  ( :امحد )88 ،1989 ،
صعوبة التحميل الفوري للمرصوفات وحتديد طبيعهتا الا بعد مرور فرتة زمنية تتجاوز
الس نة املالية للتأكد من وجود النفط اذ يصعب تصنيفها اىل تاكليف رأساملية وتاكليف
ايراداية يف هناية الس نة املالية وتكون نتاجئ الاعامل و املركز املايل غري دقيقة وغري مصورة
للواقع احلايل للمركز املايل للرشكة  ،فان اخملاطرة وعدم التاكد من حتقيق نتاجئ
الاس تكشاف وابقاء نفقات معلقة يف احلساابت اخلتامية يف هناية الس نة املالية يعين
تأجيل أقفال املرصوفات عىل أمل حتقيق نتاجئ اجيابية لعمليات البحث والاس تكشاف.
هناك عدد من الرشاكت تتبع أما طريقة اجملهودات الناحجة أو طريقة التلكفة اللكية مما
يؤدي اىل صعوبة مقارنة القوامئ لرشاكت النفط  ،ول يوجد معاجلة حماسبية حمددة تتعلق
ابلتاكليف املرصوفة يف اس تكشاف النفط ول فامي يتعلق بنفاذ تكل التاكليف املرمسةل .
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ان لك طريقة من الطرائق الثالث تؤدي اىل نتاجئ خمتلفة لكن طريقة اجملهودات
الناحجة تعرب عن نتاجئ الاعامل و املركز املايل احلقيقي فتاكليف البحث والاس تكشاف
اليت ختص اجملهودات الفاشةل تعترب تلكفة ايرادية وختصم من ايرادات تكل الفرتة  ،اما
التاكليف اليت ختص اجملهودات الناحجة يمت رمسلهتا وماخيص النفقات امللموسة مثل الالت
واملعدات اليت ميكن نقلها واس تخداهما يف مناطق اخرى يمت احتساب انداثر س نوي علهيا
حسب عدد س نوات الافادة مهنا ويظهر قسط الانداثر الس نوي بقامئة ادلخل  ،اما
النفقات غري امللموسة كتلكفة الالت واملعدات و املهامت اليت تنحرص فائدة اس تخداهما
يف فرتة العقد ولميكن نقلها واس تخداهما يف مناطق اخرى يمت استنفاد تلكفهتا عىل اساس
عدد الوحدات املنتجة نس بة اىل الاحتياطي املربهن ويظهر قسط النفاد يف قامئة ادلخل(
امحد . )88 ،2004 ،
اثلث ًا :ايرادات الرشاكت نفط اخلام
من أمه الايرادات اليت حتققها رشاكت النفط تمتثل يف قمية ما تنتجه و تبيعه من النفط
اخلام و مبيعات الغاز الطبيعي و الايرادات املتحققة من تقدمي أحباث و أستشارات
نفطية جلهات أخرى اضافة اىل ايرادات تأجري الآلت و املعدات لرشاكت أخرى.
السؤال /مىت يمت اقرار الايراد يف رشاكت النفط ؟
اجلواب /هناك ثالث اجتاهات يف اقرار الايراد:
الاجتاه الاول :يؤيد اقرار الايراد مبجرد أكتشاف النفط  ،وقد أعرتضت عىل هذا الاجتاه
معاهد احملاس بني القانونيني يف أمرياك و كندا و لكهنا أوصت برضورة أعداد ملحق
ابملزيانية يتضمن مكية الاحتياطي النفطي (الرباميل) و قميته.
الاجتاه الثاين :و يمتسك مببدأ أقرار الايراد عند نقطة البيع.
الاجتاه الثالث :و هو املتعارف عليه بني أغلب رشاكت النفط وهو ان الايراد يتحقق
مبجرد أس تخراج النفط (أنتاجه) حيث تقدر المكية املنتجة بسعر معني وهو السعر املعلن
حيث يسجل القيد التايل:
××× من حـ /مس تودعات النفط اخلام (المكية املنتجة × السعر املعلن)
××× اىل حـ /ايراد النفط اخلام املنتج
و عند حصول زايدة أو نقصان يف السعر املعلن عند البيع يعاجل الفرق يف حـ /أ.خ
العام حتت أمس أرابح أو خسائر مبيعات النفط اخلام( .الغبان )345 ، 2009 ،
رابع ًا :املقارنة بني طرائق املعاجلة احملاسبية لتاكليف البحث والاس تكشاف واثرها عىل
الايرادات الرشكة
ان لك طريقة من الطرائق احملاسبية الثالث يف معاجلة تاكليف البحث
والاس تكشاف لها أثرها عىل نتاجئ اعامل الرشكة واليت بدورها تؤثر يف املركز املايل
للرشكة.
فمبوجب الطريقة الوىل ختصم تاكليف البحث والاس تكشاف من قامئة ادلخل دون
التفرقة بني ما خيص املناطق أو الاابر اليت اكتشف هبا النفط والاابر اجلافة مما يؤدي
اىل اخنفاض الرابح  ،أما الطريقة الثانية مل ختصم التاكليف من قامئة ادلخل لن تاكليف
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البحث والاس تكشاف قد رمسلت سواء اكنت املناطق منتجة أم غري منتجة  ،فتاكليف
الاابر اجلافة قد رمسلت ايض ًا مما يرتتب زايدة يف الارابح بيامن تتحمل الرشكة خسارة
راساملية  ،أما الطريقة الثالثة حتمل قامئة ادلخل خبسارة رأساملية نتيجة عدم اكتشاف
النفط  ،أما التاكليف اليت ختص املناطق املنتجة فقد رمسلت  ،وتكون الرابح املتحققة
متثل نتيجة أعامل الرشكة واملركز املايل للرشكة .
واجلدول ( )1يوحض مدى الاختالف بني الطرائق احملاسبية الثالث وأثرها يف قامئة
ادلخل وقامئة املركز املايل  ،وعىل النحو اليت ( :امحد 81 :2004 ،و)90، 84
اجلدول ( ) 2
جوانب الاختالف بني طرائق املعاجلة احملاسبية الثالث
ت

طريقة املرصوفات الايرادية

طريقة التلكفة اللكية

طريقة اجملهودات الناحجة
أما هذه الطريقة فتعدّ
الارابح احملققة ارابح فعلية
طبق ًا للمبادئ واملفاهمي
احملاسبية  ،فيمت حتميل قامئة
ادلخل بتاكليف املناطق
املستبعدة أي تاكليف الابر
اجلافة فتتحمل الس نة املالية
ابلتاكليف اليت ل يرتتب علهيا
ايرادات مس تقبلية بيامن تظهر
مصاريف املناطق اليت
اكتشفت هبا النفط يف قامئة
املركز املايل اليت تدر ايرادات
مس تقبلية وبذكل تصور
الواقع الفعيل للمركز املايل
وتعطي نتيجة حقيقية عن
الارابح

مبوجب هذه الطريقة تؤدي اىل
اخنفاض الارابح يف الس نوات
اليت يمت فهيا انفاق مبالغ كبرية عىل
معليات البحث والاس تكشاف
 ،أما يف الس نوات اليت لحتمل
مثل هذه النفقات تزداد الارابح
 ،مما يؤدي اىل عدم انتظام
معدل الرحب احملقق  ،وقد خيتلف
جحم هذه التاكليف من س نة اىل
 1أخرى وقد يؤثر يف معدل
الارابح الس نوية  ،فقد تنخفض
أرابح الس نة املالية مع زايدة جحم
هجود البحث وبقاء معدل
مبيعات النفط عىل مس توايهتا
حسب الطلب يف الاسواق

اما هذه الطريقة فال تتأثر
الارابح الس نوية لتاكليف
البحث والاس تكشاف حىت
لو عدّ ت هذه املصاريف
خسارة رأساملية لعدم
اكتشاف النفط يف بعض
املناطق  ،و عدّ هذه
التاكليف رأساملية ل تؤثر يف
نتيجة قامئة ادلخل أذ ل تقفل
هذه التاكليف بقامئة ادلخل ،
وبذكل لتتأثر الايرادات
املتحققة من بيع النفط
بتاكليف البحث يف تكل
الس نة  ،مما يرتتب زايدة يف
الارابح احملققة

مبوجب هذه الطريقة ليظهر
قسط النفاد يف قامئة ادلخل ،
لعدم وجود رصيد احلساابت
الرأساملية املتعلقة بتاكليف
 2البحث والاس تكشاف مما يؤدي
اىل اخنفاض تلكفة نفاد للك
برميل

أما هذه الطريقة تؤدي اىل
زايدة تلكفة نفاد برميل النفط
اذ يمت حتميل حساب الاابر
اما هذه الطريقة فان تلكفة
املنتجة جبميع هجود
الاس تكشاف الناحجة نفاد برميل النفط متثل التلكفة
والفاشةل  ،مما يزيد من قمية الفعلية  ،وأن قمية الاابر
الاابر دون أي زايدة يف الرأساملية متثل القمية الفعلية
الاحتياطي وبذكل تكون لالابر الناحجة املنتجة للنفط
حصة الربميل الواحد من
النفاذ أكرب من الطريقتني
الخريتني
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تتأثر التلكفة الرأساملية لالابر
املنتجة مبوجب هذه الطريقة
اما هذه الطريقة يزداد فهيا
فتنخفض التلكفة الرأساملية
رصيد التاكليف الرأساملية
لالابر  ،وعدّ تاكليف البحث
لابر النفط بسبب زايدة
والاس تكشاف تاكليف
يف الرصدة ل يقابلها
ايرادية تستنفذ يف س نة
احتياطي فتعدّ لك هجود
 3حدوهثا مما يقلل من رصيد
البحث والاس تكشاف
حساب الاابر وخيفض
الناحجة والفاشةل رأساملية
رصيد احلساابت الرأساملية
وتظهر يف قامئة املركز املايل
اليت تظهر يف قامئة املركز
املايل
املصدر :من اعداد الباحث استناد ًا اىل (امحد.)90، 84، 81 :2004 ،

ومبوجب هذه الطريقة فمتثل
التاكليف الرأساملية لابر
النفط تلكفة املوجودات
املنتجة للنفط وترمسل
وتظهر يف قامئة املركز املايل
 ،فهذه الطريقة تقمي
املرشوعات الناحجة والتلكفة
اليت رصفت حىت اترخي
التأكد من وجود النفط .

ويقصد ابلنفاد ذكل النقص التدرجيي اذلي يطرأ عىل قمية املوجود املتناقص اكحلقول
النفطية أما نتيجة اس تخراج جزء من ذكل املوجود أو لس باب أخرى طبيعية تس تدعي
توزيع تاكليف الانتاج عىل العمر الانتايج لالصل  ،مفعدل النفاد يرتبط بعنرصين هام :
( عبد هللا )129 :2001 ،
 قمية تاكليف الانتاج حىت اترخي احتساب معدل النفاذ مما يس تلزم خصم اقساط
نفاد سابق .
 الاحتياطي الانتايج املقدر يف بداية العام املعين .
فان الفرق بني الانداثر والاستنفاد  ،أن الانداثر خيتص ابملوجودات الثابتة ،ويه
طريقة لتوزيع تلكفة املوجودات الراساملية عىل س نوات اس تخداهما  ،اما اذا اس تخدمت
طريقة وحدة الانتاج فتكون النتيجة الهنائية واحدة( مصطفى )199 :1997،ومبا أن
تلكفة املعدات والتجهزيات امللموسة ختتلف يف طبيعهتا عن املرصوفات الراساملية
الاخرى  ،فان حياهتا الانتاجية ل تتوقف عىل احلياة الانتاجية للحقل النفطي فهيي
تندثر كبقية املوجودات الثابتة الاخرى اكللت وغريها.
أما قسط النفاد فهو عبارة عن معدل النفاد مرضو ًاب يف انتاج العام املعين من النفط
اخلام  ،فان قسط النفاد يبني نصيب الس نة من التاكليف الانتاجية  ،أما يف حاةل تغري
يف مكية الاحتياطي النفطي املقدر  ،مما يتطلب احتساب معدل نفاد جديد عىل ان ل
يكون للتقديرات اجلديدة أثر عىل النفاد احملسوب يف الس نوات السابقة  ،فيحسب
معدل النفاد عىل اساس صايف املبالغ املستمثرة بعد طرح النفاد اجملمع يف الس نوات السابقة
مقسمة عىل الاحتياطيات املقدرة يف هناية الفرتة املعنية زائداً انتاج الفرتة نفسها (عبدهللا
 )135 :2001 ،ويظهر قسط النفاد حماسبيا مدين ًا يف حساب نفاد الاابر املنتجة ويظهر
دائن ًا يف حساب خمصص نفاذ الاابر املنتجة.
أن قامئة املركز املايل (املزيانية) يه تصوير للوضع املايل أو احلاةل املالية للوحدة احملاسبية
وذكل يف اترخي أعداد القامئة  ،فأن حمتوايت املركز املايل يه عنارص حلظية وتعرف
حماسبي ًا مبصطلح الرصدة  ،والرصدة هذه تشمل عنارص املوجودات واملطلوابت
وحقوق امللكية ويمت الإفصاح عهنا يف قامئة املركز املايل (الشريازي  )216: 1990،وان
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الاس تخدامات الرئيسة لقامئة املركز املايل ترتكز يف توفري معلومات عن طبيعة ومقدار
الاستامثرات يف موجودات الوحدة ومصادر متويل هذه الاستامثرات عن طريق الزتامات
الوحدة دلائنهيا وحق املالك عىل صايف أصول الوحدة  ،وان قامئة املركز املايل ل تعكس
القمي اجلارية بل متثل أرصدة لتاكليف اترخيية حدثت خالل الفرتة وخالل فرتات سابقة
 ،فتعدّ التلكفة التارخيية أساس ًا لعداد قامئة املركز املايل (حنان  )287 : 2003،وجيب
الإفصاح التام والصادق عند اإعداد القوامئ املالية بشلك يعكس دقة الحداث الاقتصادية
اليت أثرت عىل املرشوع خالل ادلورة املالية  ،وان تتضمن القوامئ املالية معلومات اكفية
جتعلها مفيدة غري مضلةل وعدم اإهامل وحذف أو اخفاء أية معلومات وعدّ صايف الرحب كام
يظهر يف قامئة ادلخل أحد املصادر الرئيسة للتغيري يف رمق حقوق امللكية اليت تظهر يف
قامئة املركز املايل (الشريازي . )221 : 1990،
كذكل تؤثر طرائق املعاجلة احملاسبية يف مقدار رضيبة ادلخل فقد ترغب بعض
الرشاكت ابسرتجاع ما أنفقته من أموال طائةل فتس هتكل املصاريف يف أقرب وقت ممكن
أي تعدّ مصاريف ايرادية  ،وتزنل من ايراداهتا ولكن القوانني واللواحئ اخلاصة بدوائر
الرضيبة ل توافق عىل ذكل لن هناكل بعض املصاريف الراساملية يمت اس هتالكها عىل
عدة س نوات لن اس هتالكها مرة واحدة يقلل من حصيةل الرضائب يف تكل الس نة ،
وخيتلف مقدار الرضيبة من طريقة اىل أخرى فتكون أقل مبلغ يف الطريقة الاوىل عندما
تع ّد تاكليف البحث والاس تكشاف مصاريف ايرادية وأعىل مبلغ ابلطريقة الثانية عندما
تعدّ مجيع التاكليف رأساملية ول يظهر املبلغ يف قامئة ادلخل وامنا يف قامئة املركز املايل
وتستنفذ عىل أقساط س نوية حسب مكية الاحتياطي املكتشف املقدر ،اما الطريقة
الثالثة فيكون املبلغ بني الطريقتني وتعمتد عىل اجملهودات الناحجة يف رمسلهتا مث استنفاذها
عىل أقساط أما املصاريف اليت ختص أابر فاشةل فتزنل من الايرادات يف سنهتا املعنية.
وختتلف قوانني وتعلاميت الرضيبة من دوةل اىل اخرى  ،وما ذلكل من أثر يف
احلساابت املالية للرشاكت يف هذا اجملال فبعض رشاكت النفط العاملية حتتفظ يف أغلب
الاحيان بنسختني من السجالت  ،واحدة للرشكة نفسها وأخرى لغراض الرضيبة اذ
تعاجل املرصوفات الاولية والاس تكشاف واحلفر كرأساملية للغراض املالية وايرادية
لغراض من الرضيبة  ،كام حيسب النفاد منسو ًاب اىل التلكفة للغراض املالية  ،وعىل
أساس نس بة معينة من أجاميل أو صايف الرحب لغراض الرضيبة.
وأن طريقة اجملهودات الناحجة تس تخدم من قبل رشاكت النفط ادلولية الكبرية احلجم
مثل رشكة أكسون و موبيل و كولف  ،أما طريقة التلكفة اللكية فتس تخدم من قبل
أغلبية الرشاكت صغرية  ،وتع ّد طريقة اجملهودات الناحجة وطريقة التلكفة اللكية من اكرث
الطرق اس تخدام ًا فعند تطبيق الطريقتني تظهر تاكليف الاس تكشاف يف قامئة املركز
املايل  ،ولحق ًا تستنفذ مكرصوف يف قامئة ادلخل  ،ولكن هناك فرق همم وهو توقيت
الرصف (. )Gibson, 1992: 693
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أولً :قياس ثبات الإستبانة
يعين الثبات َأن الداة تعطي النتاجئ نفسها لو أعيد تطبيقها عىل العينة ذاهتا مرة
أخرى يف مدة زمنية معينة عند احتساب الاختبار وإاعادة الاختبار اليت اعمتدها يف
قياس مدى ثبات أداة ادلراسة  ،اإذ ُأ ْج ِر َي اختبار أويل بتوزيع اس امترة الاستبانة عىل
مجموعة من الفراد عينة ادلراسة يف الس بوع الثاين من شهر اكنون الثاين (، )2021
مث أعيد الاختبار مرة اثنية يف الس بوع الول من شهر ش باط  ،وبعد الانهتاء من مجع
اس امترات الاستبانة ،وتفريغ البياانت مت اس تخدام معامل كرونباخ ألفا (Gronbach
)Alphaلتحديد درجة ثبات أداة القياس يف هذه ادلراسة ،وتبني َأن نس بة التطابق
يف الإجاابت للعينة اخملتارة بلغت عىل املس توى الإجاميل (( ،) %86,1ويه نس بة
تثبت درجة جيدة من ثبات الاستبانة ابملقارنة مع ) (Standard Alphaالبالغة
)(%60اخلاصة ابدلراسات الإنسانية ،اجلدول ( )3يوحض نتاجئ اختبار معامل كرونباخ
ألفا ) (Gronbach Alphaعىل املس توى اللكي وعىل مس توى املتغريات الفرعية.
اجلدول ()3
نتاجئ اختبار كرونباخ ألفا
ت
1
2
3
4

املتغريات
طريقة التلكفة الايرادية
طريقة التلكفة اللكية ( الرأساملية)
طريقة اجملهودات الناحجة
املس توى الإجاميل

Alphaقمية
0.741
0.628
0.725
0.861
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اثلث ًا :اختبار فرضيات البحث
ينصب هذا احملور عىل اختبار فرضيات ادلراسة الرئيسة والفرعية اليت وردت يف
خمطط ادلراسة ،ووفق ًا للفرضيات التية:
الفرضية الرئيسة الاوىل :ل توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بني طرق تسجيل نفقات
مراحل حبث واس تكشاف النفط وحتسني الايرادات يف رشاكت النفط اخلام.
تفصح معطيات اجلدول ( )4عن توافر عالقات ارتباط طبيعية معنوية بني بني طرق
تسجيل نفقات مراحل حبث واس تكشاف النفط وحتسني.
أما خبصوص قوة هذه العالقة فتبدو اعامتد ًا عىل معطيات اجلدول ( )4بوصفها
متباينة ،اإذ بدت العالقة بني طريقة اجملهودات الناحجة وحتسني الايرادات يف رشاكت
النفط اخلام العىل ارتباط ،وذكل بدلةل قمية معامل ا إلرتباط اليت بلغت ( )0.628عند
مس توى املعنوية ( )0.05فامي بدت العالقة بني طريقة التلكفة الايرادية وحتسني
الايرادات يف املنظمة املبحوثة بوصفها القل ارتباط ًا ،وذكل بدلةل نفس املعامل اذلي
بلغت قميته ( )0.481عند مس توى معنوية( ،)0.05وابلرمغ من التقارب النس يب يف قوة
عالقات الارتباط بني املتغريات بوصفها معنوية مجيعها ،غري أن ترتيب العالقة بني
طريقة التلكفة اللكية ( الرأساملية) وحتسني الايرادات مبعامل اٌرتباط قميته()0.626
عند مس توى معنوية(. )0.05
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وبعامة  ....ميكن القول اعامتداً عىل النتاجئ السابقة برفض حصة الفرضية الفرعية الوىل
اليت تنص عىل عدم وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني طرق تسجيل نفقات مراحل
حبث واس تكشاف النفط وحتسني الايرادات يف رشاكت النفط اخلام .وقبول الفرضية
البديةل.
اجلدول ()4
نتاجئ العالقة بني عوامل أس باب اإسرتاتيجية التعاون التنافيس الإلكرتوين

كام يظهر اجلدول ( )5ان قمية ( )Fاحملسوبة بلغت ( )14.531ويه داةل عند مس توى
دلةل اقل من ( ،)0.05وهذا يؤكد نتيجة رفض الفرضية الرئيسة الثانية بصيغهتا الصفرية
(العدمية) وقبول الفرضية البديةل القائةل:
يوجد تأثري ذو دلةل معنوية لطرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف
حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة .
الفرضية الرئيسة الثالثة  :ل تتباين الامهية النسبية لتأثري طرق تسجيل نفقات مراحل
حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة
املبحوثة.

N=31
عند مس توى معنوية ()0.05
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تفصح معطيات اجلدول ( )6عن اليت :
ِ
دّ
أ -دخلت طريقة التلكفة اللكية ( الرأساملية ) يف املرحةل الوىل ِب َع ها من أكرث
العوامل أمهية ،اإذ بلغت قمية معامل ( ،)0.459( )βمبعىن َأن الاختالفات
امل ُ َفرسة يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة اكنت
مبقدار ( )% 45.9تعود اإىل أمهية طريقة التلكفة اللكية ( الرأساملية ) ،وبدلةل
قمية ( )Tاحملسوبة البالغة ( )3.657ويه أكرب من قميهتا اجلدولية البالغة
( .)2.617بدلةل مس توى املعنوية اليت جاءت اقل من مس توى املعنوية
( (0.05واليت بلغت ) (0.00وهو انجت عن أمهية طريقة التلكفة اللكية (
الرأساملية ) ابلنس بة ملتغري حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة
املبحوثة.
ب -دخلت طريقة اجملهودات الناحجة يف املرحةل الثانية اإذ بلغت قمية معامل ))β
) ،(0.384مبعىن َأن الاختالفات امل ُ َفرسة يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط
اخلام يف املنظمة املبحوثة اكنت مبقدار ( )%38.4تعود اإىل أمهية طريقة اجملهودات
الناحجة ،وبدلةل قمية ( )Tاحملسوبة البالغة ( )2.640ويه أكرب من قميهتا اجلدولية
البالغة ( .)2.617بدلةل مس توى املعنوية اليت جاءت اقل من مس توى املعنوية
( (0.05واليت بلغت ) .(0.01وهو انجت عن أمهية طريقة التلكفة اللكية
(الرأساملية ) ابلنس بة ملتغري حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة
املبحوثة.
ت -يوحض اجلدول (َ )6أن طريقة التلكفة الايرادية دخلت يف املرحةل الثالثة واكنت
من بني أضعف املتغريات ( الطرق) اهامتم ًا يف املنظمة املبحوثة ،اإذ بلغت قمية
معامل ) ، (0. 167) )βمبعىن َأن الاختالفات امل ُ َفرسة يف حتسني الايرادات
لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة اكنت مبقدار ( )%16.7تعود اإىل أمهية
طريقة التلكفة الايرادية  ،وبدلةل قمية ( )Tاحملسوبة البالغة ( )1.183ويه
اصغر من قميهتا اجلدولية البالغة ( .))2.640وهو انجت عن اخنفاض مس توى
الامهية ومعنوية لتأثري طريقة التلكفة الايرادية ابلنس بة ملتغري حتسني
الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة بدلةل مس توى املعنوية اليت
جاءت أكرب من مس توى املعنوية ( (0.05واليت بلغت ).(0.247
بعامة ....ووفق ما ظهر من نتاجئ فاإن المهية النسبية لتأثري طرق تسجيل نفقات
مراحل حبث واس تكشاف النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة

طرق تسجيل نفقات مراحل
حبث واس تكشاف النفط
ايرادات رشاكت النفط اخلام

طريقة التلكفة
الايرادية
**0.481

طريقة اجملهودات
الناحجة
**0.628

طريقة التلكفة اللكية
( الرأساملية)
**0.626

الفرضية الرئيسة الثانية :ل يوجد تأثري ذو دلةل معنوية لطرق تسجيل نفقات مراحل
حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة
.
ل إالجابة عىل هذه الفرضية مت اس تخدام الاحندار البس يط ،اإذ أظهرت نتاجئ اجلدول
( )5وجود تأثري ذو دلةل اإحصائية لطرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف
النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة ،اإذ بلغ معامل
التحديد ما قميته ( ،)0.609أي ان ما قميته ( )% 60من التغريات اليت حتصل يف
ايرادات لرشاكت النفط اخلام انجت عن التغري يف طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و
اس تكشاف النفط ،وبذات الس ياق أظهرت نتاجئ التحليل ان معامل التحديد املعدل
قد بلغ ( )0.567وهو ما يعكس املس توى الصايف لالهامتم بطرق تسجيل نفقات مراحل
حبث و اس تكشاف النفط من قبل املنظمة املبحوثة بعد التخلص من قمي الخطاء
املعيارية الناجتة عن حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام.
اجلدول ( )5
اس
القدرة التفسريية لتأثري طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و تكشاف النفط يف حتسني الايرادات
لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة
املتغري املس تقل
طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط

املتغري املعمتد
ايرادات رشاكت النفط
اخلام

مس توى
معامل معامل معامل
احملسوبة درجة احلرية
ادللةل
الارتباط التحديد التحديد
DF
F
*Sig
 R2 R2املعدل
R
14.531 0.567 0.609 0.780a

3
28

0.000b

عند مس توى معنوية ((0.05
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املبحوثة ختتلف من متغري ( طريقة) اإىل أخرى ،عليه ترفض الفرضية الفرعية اليت تنص
عىل ،ل تتباين الامهية النسبية لتأثري طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف
النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة ،وتقبل الفرضية
البديةل.

عامة ،عىل ُالرمغ من الامهية الكبرية لعامتد لك مهنا يف توثيق الانشطة احملاسبية
للمنظامت العامةل يف جمال البحث واس تكشاف النفط  ،يف الوقىت اذلي قطعت
املنظامت يف ادلول املتقدمة شوط كبري من النجاح يف هذا اجملال مضن العديد
من دول النايم أيض ًا.

اجلدول ( ) 6
المهية النسبية لتأثري طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني الايرادات
لرشاكت النفط اخلام
T
Β
الإحصايئ
مس توى ادللةل
لتأشري
المهية
D.F
*Sig
الامهية احملسوبة اجلدولية
املتغريات
النسبية
1
طريقة التلكفة
1
)(0.00
2.640 3.657 0.459
29
اللكية ( الرأساملية)
2
طريقة اجملهودات
2
))0.01
2.640 2.640 0.384
28
الناحجة
3
طريقة التلكفة
3
))0.247
2.640 1.183 0. 167
27
الايرادية
N=31
عند مس توى معنوية ()0.05
املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل نتاجئ الربانمج الإحصايئ .SPSS

 .2قدمنا مضمون العالقة النظرية بني طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و
اس تكشاف النفط من هجة وبني حتسني ايرادات رشاكت النفط من هجة اخرى،
بوصفه ِنتاج ًا للمناقشات والتحليل ا إلس تنباطي ،وهو عالقة منطقية تُعرب عن
واقع معل املنظامت يف هذا اجملال ،كام يعكس هذا املضمون قناعة الباحث
برضورة ادلمج بني لك من هذه املفاهمي يُمكن اإستامثرها لتحقيق نتاجئ يصعب
الوصول الهيا عن طريق فهم أفضل ملامرساهتا ولتطبيقها.

ويُمكن اعامتد ُمخطط رادار هبدف توضيح المهية النسبية للك متغري ( طريقة) من
طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني الايرادات لرشاكت
النفط اخلام يف املنظمة املبحوثة الشلك (.)2

الشلك ()2
المهية النسبية لطرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني الايرادات
لرشاكت النفط اخلام
املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل نتاجئ الربانمج الإحصايئ .SPSS

احملور الرابع
الاس تنتاجات والتوصيات

أولً :الاس تنتاجات.
 ا إلس تنتاجات املتعلقة ابجلانب النظري.

 .1أن الطر العامة املرتبطة مبفاهمي ونظرايت طرق تسجيل نفقات مراحل حبث
و اس تكشاف النفط ما تزال اندرة ومل حتظ ابهامتم ٍ
اكف يف الدبيات احمللية

 ا إلس تنتاجات املُتعلقة ابجلانب امليداين.
 .3أظهرت نتاجئ التحليل اخلاصة بدراسة عالقة الارتباط وجود عالقة ارتباط معنوية
بني طرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط من هجة وبني
حتسني ايرادات رشاكت النفط من هجة اخرى ،وتؤرش هذه النتيجة حقيقة
مفادها أن اعامتد الطرق العلمية واملهنجية يف توثيق وتسجيل نفقات البحث
واس تكشاف النفط تؤدي اإىل حتسني ايرادات رشاكت النفط عىل حن ٍو افضل
يف املنظمة املبحوثة .كام ارشت نتاجئ عالقة الارتباط اقوى عالقة ارتباط بني
طرق تسجيل النفقات وبني ايرادات رشاكت النفط حلساب طريقة (اجملهودات
الناحجة) ،وتعكس هذه النتيجة منطق منظور النجاح يف توجيه اجلهود واملوارد
بوصفها مهنج ًا وقائي ًا ملنع حدوث اخلسائر غري املتوقعة من هجة وما ينعكس عىل
حن ٍو اجيايب عىل حتسني الايرادات من هجة اخرى.
 .4أظهرت نتاجئ التحليل الاحصايئ اخلاصة بدراسة عالقة الاثر وجود أثر معنوي
لطرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط يف حتسني ايرادات
رشاكت النفط يف املنظمة عينة ادلراسة وتعكس هذه النتيجة رضورة توافر
املعرفة املهنية بأساليب وطرق تسجيل نفقات مراحل حبث و اس تكشاف النفط
من اجل حتسني قدرات الرشاكت العامةل يف جمال النفط عىل التعامل املثايل مع
ادارة ايراداهتا وحتسيهنا.
 .5أن المهية النسبية لطرق تسجيل نفقات مراحل حبث واس تكشاف النفط يف
تفسري جمالت التحسني اخلاصة ابيرادات رشاكت النفط اخلام ختتلف من طريقة
اإىل أخرى مضن املنظمة املبحوثة ،وتعكس هذه النتيجة منطق التسجيل
والتوثيق املعمتد للك فض ًال عن جوانب الضعف والقوة اليت متتاز هبا هذه الطرق
مضن ممارسات املنظمة املبحوثة.
 .6ارشت نتاجئ الامهية النسبية لطرق تسجيل نفقات مراحل حبث واس تكشاف
النفط لإدارة تسلس ًال منطقي ًا حيث ارشت مجمل النتاجئ ان املنظمة املبحوثة تعمتد
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طريقة تسجيل اللكف الاستامثرية عرب طريقة طريقة التلكفة اللكية ( الرأساملية)
لقناعة املنظمة ابلعالقة بني جحم الاستامثر اللكي ومس توى الايرادات بوصفها
مهنج ًا مناس ب ًا لتحسني ايراداهتا  ،يف حني تأيت طريقة احتساب ( اجملهودات
الناحجة) ابدلرجة الثانية بوصفها الاقرب لتحسني الايرادات ملا متتاز به من
خصائص تتوافق مع منطق النجاح يف استامثر املوارد وبني حتسني ايرادات
رشاكت النفط  ،غري ان الطريقة اليت مل يكن تأثري يف حتسني الايردات يه
طريقة ( التلكفة الايرادية ) ولعل السبب هو التعقيد اذلي يرافق هذه الطريقة
يف احتساب بعض جوانب اللكف اليت ليست عالقة جبوانب حتسني الايرادات.
اثني ًا :التـوصيـــات
بنا ًء عىل الاس تنتاجات اليت مت عرضها ختتص الفقرة احلالية بتقدمي أمه التوصيات
الرضورية للمنظمة عينة ادلراسة مع مقرتحات لتنفيذ التوصيات املُقدمة.
 .1عىل املنظمة املبحوثة الاهامتم مبضامني طرق تسجيل نفقات مراحل حبث
واس تكشاف النفط عىل حن ٍو عام والاهامتم بشلك اكرب بتوافر معرفة همنية
حماسبية ذات اهامتمات وجمالت ختصصية عىل حن ٍو خاص تتوافق مع طبيعة معل
الرشاكت يف جمال النفط اخلام .وميكن توفري هذه املعرفة عن طريق :
 ارشاك املديرين بدورات تدريبية واقامة ورش معل متخصصة مبحاس بة
النفط عىل حن ٍو عام وطرق تسجيل نفقات مراحل حبث واس تكشاف
النفط عىل حن ٍو خاص هبدف توس يع مدارك املشاركني ابنواع حماس بة
النفط ومس توايهتا وجمالت ختصصها مما جيعل املديرين يف املنظمة املبحوثة
قادرين عىل حتسني مس توى معارفهم وهماراهتم وتنويع ختصصاهتا.
 .2رضورة تعزيز اهامتم املنظمة عينة ادلراسة بتحليل التلكفة اللكية ( الرأساملية)
ذات العالقة بعمل رشاكت النفط ودراس هتا للوقوف عىل املضامني اليت يُمكن
الاس تفادة مهنا مس تقب ًال ،ومن انحية اخرى ينبغي عىل ادارة املنظمة تركزي
اهامتهما عىل حن ٍو اكرب مبضامني طرق تسجيل النفقات عىل اساس اجملهودات
الناحجة لتجنب لتحقيق املرونة الالزمة لعمليات التنويع يف احتساب نفقات
البحث والاس تكشاف .ويُمكن حتقيق ذكل عرب:
 اإنشاء وحتديث نظام معلومات متخصص يف هذه املنظامت يعمل عىل
جتميع وتصنيف وترتيب املعلومات واملعارف يف قواعد بياانت خاصة ممَا
حيقق سهوةل يف احلصول عىل املؤرشات املطلوبة لعامتد طرق تسجيل
نفقات مراحل حبث واس تكشاف النفط من هجة  ،كام يعمل عىل توافر
املعرفة املطلوبة واملناس بة للتعامل مع مضامني حتسني الايرادات وبأقل
وقت وهجد ممكن .
 .3نظر ًا لقوة عالقة الارتباط بني طرق تسجيل نفقات مراحل حبث واس تكشاف
النفط وحتسني ايرادات رشاكت النفط ينبغي عىل ادارة املنظمة املبحوثة العمل
عىل تعزيز منظمومة املعرفة التخصصية اليت متتلكها عىل النحو اذلي يعزز من
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قدراهتا يف التعامل مع املتطلبات احملاسبية اليت يُمكن ان حتتاهجا مس تقب ًال
ويُمكن حتقيق ذكل عن طريق :
 الاس تفادة من املالاكت الاكدميية مضن قناة تفعيل التعاون بني املؤسسات
الااكدميية واملنظامت يف بناء قواعد معرفية رصينة من هجة والعمل عىل
ابتاكر افضل الوسائل لتوثيق هذه املعرفة من هجة اخرى.
 .4رضورة تعزيز دور املعرفة احملاسبية يف اإقامة متطلبات الاس تعداد والوقاية لتطور
التوهجات احملاسبية والاس مترار ابلزتام الإدارة ابجلوانب اليت تعزز العمل ابملهنج
التكيفي مع متطلبات بيئة العمل ،وميكن حتقيق ذكل عن طريق:
 مشاركة املديرين يف فرق معل تعمل عىل مجع البياانت احملاسبية،
وحتليل املوقف اخلاصة ابللكف والايرادات  ،وصو ًل اىل توفري كوادر
متعددة التخصصات واملعارف.
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