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 : الفصل األول

 

 

 أهداف الفصل:

 

تددو نف لفمنولإصددالفصريفيددالليهدد الفصل ددولفمنولحددبلحعملددت للحفيددمخلفصدد لزلفص ددم ل دد ل دد   

حدد إلإفرتددمزلفال ددنولفصحر مأ دد لتحعملددت لفصدد لز للفال ددنوللددنف لفصحر مأ دد لانلفصومتردد لنتيددمب

لفال دنول دلمخلن  دم صلمبيدتلیتزتييرهلا ولحر مأص.لنيهد الفصل دولفصدلعيثليي لفص لز

فصريفيدالتحعملدت لفصد لزلل ير دمنولفصحر مأ  لنحقمف رهملحعلفال نولفصومتر  لاحمل  ل    لفصودم  

فصردد ليت دداللفيهددملفص مددم لفصحعملددت لفصحزتدد ل دد للفصحعملددت ل ددهملنفصحيددمييفلنفصقنفلدد ن  م 

لشفكمخلفص لز.

 

 

 

 

 

 

 األصول المتنالصة ومحاسبة النفط



 

 األصول المتنالصة ومحاسبة النفط:

تماللدر  ف لنفص معدي لصقنفلد للتمص مفلصكنبلفص لزلحبلفم نولفصحن ن فخلفصحر مأ   لذفخلفصقيحد لفصحر فيد  

  ي   ل الت لحبلرع ي ل  م صلهذفلفم ولفصحر مأصلنكحمللتملركشم مخفص  ف لنفصر لالليحكبلرينيعهملإالل

 يف 

 فص لزلحم  ل معت  -1

 ص لزلالليحكبلر  ييه.ف -2

 فص لزلحع نبل  لتمزبلفمفضلنصيسلح ر  مل.ل -3

 ي  ف ل  يبلفص لزلتمالكرشما. -4

 فص لزلحم  لرلرهفكلتماللريحمو. -5

تحددمه لفال ددنوللفصحر مأ دد لي ت دد لفصريفيددانتيدد لفصريفيددالت  ددم صلفصدد لزلفصردد ل يفرددهلحددبلفم ددنول

لفصحر مأ  لن  م  هملنحقمف رهملتمال نولفصومتر لنكمالر :

نفصرد لرر دمأصل د للريفالفال نولفصحر مأ  لتو هملفصحنفف لفصزتييي لفصح  ن د ل د لتدمزبلفمفضلنفصح دم  

ح لفصحنف لفصحلدر ف  .لنريرتدفلحلمنلصكحي لنأيلفصكحي لنفصقيح لفصرمفي ي للتبلفاللر ففجل)فاللر  ف (لتحق فف

حر فنصدد لتيدد لفاللددر ففجلحوددولفصدد لزلنفص ددم  لنفصحيددم بلنفصحددنفف للكح ددرنل هددم  ل)فصح ددرنلفالنو(لنكو ددنو

 فصزتييي لفم فإ.

 تح حنل ل  م صليحكبلف حمصهملتمص قمزلفالري :لفصحر مأ  نررحرعلفم نول

يلدر  حهملفال لدمبلل د لفصعم د للح  ن د لنحج فد لريرتفلفال دنولفصحر مأ د لحدنفف لانصيد لح ر  د  ل هد لح دم ع -1

 نتشكول نفيلتحي الخلحع   ل ح ي .

يدرحكبلتيدضلفمعيدمبلحدبل يم رهدمللتمص مفلصكنبلفال نولفصحر مأ  لحنفف لزتييي ليقدن لفال لدمبلتمكرشدم همل و ده -2

 لحد فف لفاللدحمكلتدذصك ل مال لدمبليدرحكبلحدبل يدم  لفص متدمخ لن يدم لن  لفصعمالخلفم فإلاليلرزيعلحدبلفصقيدم 

  يد  لصعقدنوللتمكرشدم مخلنت لسلفصنأخل م هلالليلرزيعلحبل يم  لكحيمخلعقدنولفصد لزلفص دم لتذفردهلفاللنفص نف ب 

 .  ي  لنكولذصكلتلتبلزتيي لفص  ف 



فصهي فنكمفتن يد لحدبللرر مأصلكحيد لنأيحد لفم دنولفصحر مأ د لتلدتبلفاللدر ففجلفصحلدرحفلصفحدنفف -3

 تمزبلفمفض 

ص د ملمخلف دفإ للفم نولفصحر مأ  لإصالح ردنجل هدم  لل د لفاللدر ففجلتهي د لحدم  لانصيد ررعنول -4

يحكدبلفلرتدمف لحدم  لانصيد لصف د ملمخلف دفإلل مص لزلفص م ليحكبلفلرتمف لح رنجل هم  لنت لسلفصنأخ

   ملمخلفصركفيف.لكمص  ملمخلفصترفنكيحمني لفن

فصحودمولفصد لزلنفص دم لاللللدرت فصهم ل يفداللدتيوري لفم نولفصحر مأ د لحدنفف لالليحكدبلر  يد هملانلف -5

حددف لوم يدد لنت م ددبلذصددكلالليحكددبلليحكددبلفلددم  لفصزمأدد لفصحرنصدد  لل هحددملإصددالحددم  لهي فنكمفن يدد 

 ديحكبلفي دم لتد ف ولصفزمأد لفصال حد لصرشد يولفصلديمففخللفاللر  م للبلفص لزلنفلرت فصهلتحدم  لا دفإ 

 ت ف وللبلفص لزلنفص م ل  لفص  ملمخلفصترفنكيحمني .ل م يفلنفالالخلنصكبلالليحكب

حدملتديبللتحقمف د لفالزال للفال  م صلفم دنولفصحر مأ د  لي دتأللفمحدفللدهال لصفقيدم لنتي 

 فم نولفصحر مأ  لنفال نولفصومتر لنكحمليف :

 بين األصول المتنالصة والثابتة ممارنة

 األصول الثابتة ت األصول المتنالضة ت

غيفللررحي لفم نولفصحر مأ  لتزتييرهمل .1

 .تماللريحمولفص ف حي ل ه لر قصلنر ي  

ري للفم نولفصحر مأ  لإع إلفصحنف للري  .2

لحفيمخللفصح ر  لفصر ليحكبلفلر  فحهمل  

 نف شز لفأر م ي لف فإ.

لير لفصع نوللفالف نولفصح مأ   .3

  للتمالكرشمالتي لف فف للحفيمخلفصتعث

 لفص لزلفصروك لحبلن نح مز لفالحريم لن

تم هملرتقاللريرتفلفال نولفصومتر لحبلزتييرهم .1

لزمولفح لفلر  فحهملللفالعمصهملحم يملحهحم

 فإل رمجا نفخلري لفم نولفصومتر لفع إل .2

 

لبلفصومتر للير لفصع نوللفالفصحن ن فخ .3

 زفي لفصشفف  لفالحرالك صرتفلمخلنفصهتمخ.

 

 



 نفص م لتكحيمخلر مفي ل.

تمعريمز لليع  للحفلفال نولفصحر مأ   .4

فص  يبل  للفص لزلتيتمف لا فإلتكحيمخ

فص ح ي لفصر ليلر لذللتمزبلفمفضلنفصلرف 

  يهملفصح  نب.

 رقمسلأيح لنح م علفال رمجلفصحرنص للب .5

 فلر  ف لفم نولفصحر مأ  لتحي و

 انل  لفصل  .فإل رمجللنف ل  لفصين ل

 رر يفلأيح لفم نولفصحر مأ  لكفحم .6

فالعريمز لحبلذلرحخللحفيمخل م  لتملر لم

لكفحملف  ف فلفالعريمزيمخلانلفص لزلنفص م لنر  ف 

 فالكرشم مخلفص  ي  .

 ر يكسلأيح لفم نولفصحر مأ  للفا .7

 فصنع فخلفصحلر ف  لنر تألل   ف

نرعلبللفاللالمليملحبلركفل لفصنع فخلفصحتمل 

فصنفع لحبلأيح لفال وللفلمسلع  لفصتفحيو

 فصحر مأص.

 رقر  لفم نولفصحر مأ  لمغففض .8

لحفيمخلفاللر فجلإرحم لتييهملكح رنل هم  لتي ل

 نف رمجلفص لز.

ريرتفلفال نولفصحر مأ  لزمأ ل.ح ر   ل .9

ح هملحتمشف لانللنحم  لفنصي لير لفاللرلم  

 فصقيم لتر  ييهمل.

فصل يبلفصر لليع للحفلفال نولفصومتر لتي   .4

 صاللر  ف لفالأر م ي.لركنبل يهمل مصع 

ل

 

 رقمسلأيح لنح م علفال رمجلفصحرنص للب .5

فال رمجلفنلفوفهمللفلر  ف لفم نولفصومتر لتع  

 لفالنع  لفص حب.

فص  رفي لرتيملللرر يفلأيح لفصحن ن فخلفصومتر  .6

نفص يم  لفصر لر فيلصهم للصلرففخلفاللر  ف 

لأيحرهملل  لف فف للحفيمخلفص يم  لنر  ف 

 فصكتيف لنفص نهفي .

ف رمجللررحوولأيح لفال نولفصومتر لتركمصيا .7

حبلفصل يبللح  نل لحق حملرن  للفالل  

 فصحرنأعلفنللفالع  لفإل رمج

 

فاللر  ف للرقر  لفال نولفصومتر لمغففض .8

ك   لحبللحفي لل  لفال رمجلنالرتم 

 فصحرم ف .

فنل   فلحبلحكن مخلإ رم ي لفصومتر لنع  ل .9

فنل   فلحبلحكن مخلنع  لإ رم ي لنع  ل

 رلمه ل  لر  يعلفصح رن.ل  حي 

فصال رف ل ح ي للرعرمجلفال نولفصومتر  .11

لزنيفهلك لررعنولفصالفم نولفصحر فنص 



لال رف رعرمجلفال نولفصحر مأ  لإص .11

احنفوللم ف لأ يف ل لتي لصفرعنولفصال

صذصكل ه لركنبلفأفبلفصالفم نول

لفصحر فنص للبلفم نولفصومتر .

فص لزللفصحر مأ  لكمبلالت لحبلفص  نولإصالحعملت نتي لهذفلفصنصنجلفصحتلزل  لفم نول

فص مم لفصحعملت للنفصريفيالتهملنت  م  هملنفصحيمييفلنفصقنفل لفململي لفصر ليقن للفيهم

 فص مصلتهم لنكحمليف :

فالعرلمبلنع فلل ريفالحعملت لفص لزلتو هملرزتي لصفقنفل لنفصحتم ئلنفم نولفصحعملتي 

رل يولفاليفف فخلنر  يلهمللتنيتهملنع فهم لكحملا هملريحوللفاركمصيالفال رمجلنرل يفهملنر

فص رمحي لنفل ف لفصرقمفيفلفصحمصي .لنررحووللكحملف هملرقمتولحعلفص لقمخلته الر نيفلفصعلمتمخ

 -  م صلحعملت لفص لزلتمالر :

نفاللركشمالل.لررحي ل  مل لفص لزلت  مح لفصركمصيالفصومتر لفصر لررزفتهمللحفيمخلفصتعث1

 فاللر ففجلنفصر لررحوول  لف ه  لنحي فخلنفالالخ.ن

نفاللركشماللررحي ل  مل لفص لزلتملروحمفلفمحنفولأتولفال رمج لعيثلابللحفيمخلفصتعث.ل2

فاللر ففجلفصليف لنرلر فقل رففخللفصر لرعرمجلاحنفاللزم ف لررحوول  ل هن لحتذنص لأتولت في 

فولکملروحمففخل  لحي فخلنآالخلنرزنيفلح مز لفمحنلزنيف لرري إلفصل يبلير ل الصهملإ لمق

فص  حمخلفصر لرلرف حهمللحفيمخلفصتعثلنفاللركشما لنفبلفلروحمفلهذ للتملرع فثلفصي ي لحب

لفصر لرر لأتولفال رمجللنالاللرقمتفهملفي لفيفف فخلصي  لن ن لايلف رمجلأمتولصفتيعلفصحتمصغ

تلهنص لححمللفص لزلنرق يفلفالعريمز حبلفص  م صلفم فإله لل  لفصروك لحبلن ن ل.ل3

لي يولحبلفص ينت لفتزلفص لقمخلتع  لفإل رمج.



لنل مففلص  ن ي لفص لزلكم ولحر مأصلي ره لتحفنفلفص حبلحبل فف للحفيمخ.ل4

 الولفصلرففخللفاللر ففجل ير لفتزللحفي لفالزلم لصركمصيلهلتمص حبلنتمصكحيمخلفصحلر ف  

 فصحمصي لفصح رفل .

تم ع لعيثلرع  للفص لزلفص م لاللير للفالالمسلركمصيالفال رمجلنذصكلصكن هللفي ل.لفبلرلييف5

فليمفلفصلفعلفصحر فنص ل  لفصلنقللاليمف لن قملصح مصأللفص نولفصح ر  لنلفالعن لرنف ب

 فصيمصح .

  ي  ل  لإ رم ي ل.لررزفبلعمالخل يم  لفال رمجلفصالف لمقلحتمصغلزم ف لررحوول  لعلفلآتمفل6

ذصكللفالفصعم  لفصال رأللل زق لفصحلركشل لانلفصقيم لترنليعلفالتمفلفصعمصي لني يكس لسلفصح

 صفرزنيفلححموف لصيحفيمخلفاللركشما.للعلمتمخ

حعللفاليفف فخلنتمصرمص لل  لرعق لفصحقمتف لفصحعملتي لفصحقمتف لفف فخي.لل  لعحمبلن ن لف7

 تيمحولل  لفصروك ل.لفص لزلل ففرتمزل  ملتلتبلفصركمصيالفنلحعل   لح هملل نيملنكولذصك

فص رمحي للفصعلمتمخل.لأ لر ره ل نف لفاللحمول  ل  مل لفص لزل  لل هلحمصي لير ل يهملفل ف 8

ف فإل نبلابلر ره ل نف للتي لنتيمبل رم نلفملحمولنفصحفك لفصحمص  لنأ لرعرمجلإصالل  

  لحمصي لانل  ل همي ل رم نل  ل همي لكولللفص رمحي لفاللحمو لححملرتف لحشكف لال ف لفصعلمتمخ

 فملحمولفص  ملي .

لفمغففضنا فإل.لرعرلملشفكمخلفص لزلت ل ريبلحبلفصل الخلنفع  لصفشفك ل للهمل9

صألغففضلفصحمصي للفالحمصي لفصعفيتي لعيثلريمصنلح فن مخلفصتعثلنفاللركشمالك لقمخ

 نفيفف ي لمغففضلفصعفيت .

فصر للفصح ر  لنفآل فلصيرحمشالحعلفصقنف يبلصف نص ل.لري يولف رمجلشفكمخلفص لزلتيبلفصعيب11

 ريحولتهملرفكلفصشفكمخ.



لفصريقي فخل.لير لفرتم لفال مح لفصحمصي لفصح ملت لفصر لرحرم لتمصلهنص لنفصيحفي لنرقفولحب11

لحعملتي .للفيهلنفصرعمصيولنذصكلص ميمخلفصعفيت ل قزلن نبلفم ذلتحملهنلحريمفا

ل

 والمواعد المحاسبية المعايير والفروض والمبادئ

 في محاسبة عمليات النفط الخام

 

لفصحعملت لفص لزلنصيولصق لنعيخلفصي ي لحبلفص حييمخلح حنل لحبلفصقنفل لنفصحيمييفلفص م  

نفصذيلر لفصرن يهلتمصيحول يهلل19لذيلفصفأ (ل(FASBـلفكوفهملأتناللهنلفصحييمفلفصذيلا  فرهلفص

 فاللملي لصفحييمف:لتمصلحمخ لنفآلر لحن  ل1978فلرتمفلحبللم ل

فصركمصيالل.لرزت لزفيق لفصح هن فخلفص م ع لصحيمص  لركمصيالفاللركشمالت اللحبل مفي 1

 فصكفي .

فص لزي لغيفلح ر  للفلحف ل لقمخلفصتعثلنفاللركشمالل  لفال لمقلنشزتهملل  حملركنبلفصت فل2

 نغيفلر مفي .

 لفالع  .ل لفال رمجلنصكولت فل لز .لإلرهالكل لقمخلفصتعثلنفصرزنيفللفالفلمسلنع 3

 لبلت في لفصل  .ل.لتيمبلع  لفالعريمزيمخلحبلفص لزلنفص م ل  لفصت فلنفصر يففخلفصعم ف ل يهم4

فصحلر ف للفال  محللبلركمصيالفاللركشمالنفصرزنيفلنفال رمجلنفصعلفلنركفل لفصحلمع ل5

 فصححفنك ل الولفصل  

 فيت لفصحلرعق لنحر يففرهم..لتيمبلفصر  ي مخلفصال ح لصرل ي لفصع6



 ت  نصلفصلفنضلنفصحتم ئلنفصقنفل لفصحعملتي لفململي لفصحريمفاللفيهملاما

   لحعملت للحفيمخلفص لزلفص م ل يحكبلفالشمف لفصيهملتمالر 

 

 

 اوال : الفروض المحاسبية:

 لفصش  ي لفصحي ني لصفحشفن لنفلرقالصهللبلش  ي لفصحمصك.ل

 فمع فثلفصحمصي لنفل ف لفصرقمفيفلوتمخلأيح لفصيحف ل  لرل يو 

 فلرحفففي لفصحشفن ل  لر ليذلفم شز لفصحنكف لفصيه.ل 

 ثانيا : المبادئ المحاسبية :

 .فصركفل لفصرمفي ي ل  لرل يولفصحن ن فخلفصومتر لفصر لير لشفف هم 

 ل لمف للبلفصلرفلحقمتف لفاليفف فخلتمصح فن مخلل  لفل ف لنامهمفل رم نلفملحمولحبلفتأللفن 

 فصحمصي لفصحيي  .

 .رعق لفاليفف لفص م  للبلرق ي ل  ح لفنلتي لف رهم للحفي لفصتيع 

   فصح فن مخلنفاليفف فخلفصر للفاللرعقمقلنفص مصلترعحيولعلمتمخلفص ري  لصفلرف لفصحمصي لتكم

  يخلفنلص لر  علفاليفف فخلأ لأتعخلف لص لرقتضللر صلرفكلفصلرف للنف لكم خلفصح فن مخلأ 

 فصحع   .لفصلرف لفصحمصي  الول

 ثالثا : المواعد والسياسات المحاسبية :

 فصح فن مخل نفلع نوهم.لفصعيز لنفصعذفل  لرل يولفاليفف فخلفاللتي لفصرعق لح هملنرل يو 

 .فصوتمخل  لرزتي لفصليملمخلفصحعملتي لحبلل  لنف فإ 

  ۔فال  محل  لفصرقمفيفللبلفصحيفنحمخلفصحهح لنفصحفرتز لت شمزلفصحشفن 

 .لفمهحي لفص لتي لصتيضلفصتيم مخلتمصحقمف  لحعلحويالرهملفم فإ



 : الثانيالفصل 

ل

 اه فالفصل و:

نفاللركشمالنفصر لري ل لقمخلفصحفعف لليتعثلفصل ولفصوم  لحبلحعملت لفص لزل  ل لقمخلفصتعث

لنفاللرلم  حمرهملحبلعيثلزتييرهملت م بلفصتعثل  لرقليلفمنصالحبلحففعولف رمجلفص لز

لح هملنكذصكلحبلعيثل م يرهم.لفصحلرقتف 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 نفمات البحث واالستكشاف



 نفمات البحث واالستكشاف

 :لفص لزلفص م لوحفلتوالو لحففعولنكحمليف لتشكوللم ل وبل  مل لف رمج

 :لفصتعثلنفاللركشماالمرحلة األولى

 فصعلفلنفل ف لفصت فلصال رمج.ل:المرحلة الثانية

 فال رمجلالمرحلة الثالثة:

فصنصنجل  للهذفلفصل ولح  صلصفتعثل  ل لقمخلفصحفعف لفمنصا ل كمبلالت لنأتونعيثلفبل

تكم  لفم شز للرلم يول لقمخلفصتعثلنفاللركشمالفصريفيالتمصحفعف لذفرهملنفصر لررحوو

ل حهلنحبل الولفلر  ف للنفصليمصيمخلفصر لير لفصقيم لتهملنذصكلصفروك لحبلن ن لفص لزلفص م لحب

رعخلفصر ليذلنكحملررزفبلحفعف للخلفصوم ي لنفصحر قف لت م بلفصحشفنلمخح حنل لحبلفصحن ن ف

نحبللر فالصرلهيوللحفيمخلفاللركشمالفصتعثلنفاللركشمالح حنل لحبلفصح مفيالفصر 

 .لفه لف نف لفصحن ن فخلفصومتر لفصر لرعرم هملحفعف لفصتعثلنفاللركشما

فصر لير لفمففع لفصال م بللا.لفمففع لفصحلر  ح ل  لرلهيولحهم لفصعلفلنفاللركشما

 فصتعثلنفاللركشمال يهم.

لب.لفصحتم  لنفال شم فخلفصحلر  ح ل  لرلهيولحهم للحولفصشفكمخل  لح مولفصتعث

 نفاللركشما



 نفاللركشمالج.لفمومثلنفصحكمربلفصحلر  ح ل  لرلهيوللحولفصشفكمخل  لح مولفصتعث

 حبلأتولفصشفك . .لفآلتمفلفصح ر  لنفصحلر  ح للفالفص يي لفصر مفيل

ل ر مفي لل.لفآلتمفلفصر لالل فصخل  لزنفلفصتعثلنفاللركشمالنص ليروك لحبلن ن لفص لزل يهمهـ

 عيثلري لهذ لفالتمفلکحن ن فخلومتر لحبلعيثلرعحي هملفصت ن لفالري 

 ح مفيالرهي  لحعزمخلفصعلفلفصحر قف ل1

 .لح مفيالرش يولحعزمخلفصعلفلفصحر قف .2

 حعزمخلفصعلفلفصحر قف .ح مفيال يم  لل3

 ح مفيالرلني لنري يولفمففع ل4

 .لح مفيالر هي لفصحيم لفصحعزمخلفصعلف5

 .لح مفيال  بل هم لفصعلف.6

 .لح مفيالرلكيكل هم لفصعلف.7

 .لح مفيالتزم مخلفصر فيا.8

 ح مفيالفصعلفلحبلأتولفصحقمنصيب.ل9

 .لح مفيالفصليزف لفص ينصن ي .11

 فصح رتفيلف تم للحفيمخلفصتعثلنفاللركشما..لح مفيالفصلعصل11



 .لح مفيال سلفآلتمفلفصرقيي لفصحكحبلفص لز .12

 .لح مفيال يم  لفالتمف13

 .لح مفيالف ه  لفاسلفصت ف.14

 .لح مفيالعلملحن ن فخلفال رمجلحبلحنف لنرفكيتمخ.15

رفزلابل يشددلفحددملت  ددنصلفصحن ددن فخلفصحر قفدد لفصال حدد لالرحددم للحفيددمخلفصتعددثلنفاللركشددما

نفلركشدماللم د  لصفشدفك للركنبلذفخللحفلزنيولنتمالحكدمبلفلدر  فحهمل د للد  لح دمز لتعدث

فلدم  لفلدر  فحهملحدبل  يد لفنلحدبللتشفزلابلاللركنبللحفيمخلفص قولصهدملحرفلد لفنلحدبلفص دينت 

عددحبلهددذ لفصلقددف لنلددم زلفص قددولنفال هدد  للفص ددينت لفلددر فف هملحددبلتددمزبلفمفضل لنلردد  و

 ا فإل. لر قولحبلح زق للحولفصالفصحعحنص لفصر

نفاللركشدماللن يحمليريف لتمصحشفنلمخلرعخلفصر ليذ ل ه لرشدحولكم د لفاللدروحمففخل د لفصتعدث

فنلفصشدفف لانلفص  دبلفإل ردمجلفصهم   لإصال ف لزمأ لف رم ي لنص لرركمحولتي لنحمل فصخل  لزنفل

لعلبلزتيي لفال و.

لحفيدد لحلددألللفن مخلفصال حدد لم ددفف فخنت  ددنصلح ددمفيالفاللركشددمالنفصردد لرحوددولفصح دد

فال ه  لنفصحيد فخل د لح زقد للفالفضلنفلركشمالحكن مرهملنفصر لرت الحفعف لف لمأهملتي لروتيخ

نرشددرحولهددذ لفصح ددمفاللفددالفصت ددن للفصعلددفلنتدد  لرشدد يولفصحن ددن فخلفصومتردد لفص م دد لتمالتددمف

 فالري :

 .لح مفيالفصحلنعمخلفص نصن ي ل.

 فمفض..لح مفيالرلني ل

 ح مفيالفصرش يو.•ل



 ح مفيالشفف لفصي  لنفصحهحمخ.ل•

 ح مفيالفصلفقلفص ص فصي لص فضلفكرشمالآتمفلفص لزلنفصحيم بلفم فإ.ل•

 ح مفيالفصحقمنصيب•ل

 ح مفيالرينيعمخللبلفلرحالكلفمففع .•ل

 ح مفال قولفصيمحفيب.ل•

 ح مفيالف الحل لم فلفصعفي لنفالحزمفلنفصينفحولفصزتييي .ل•

 ح مفيالفي مولفصحيم لنفص  حمخ.•ل

 فصح مفيالفال ففي .ل•

 تمسيم نفمات البحث واالستكشاف :

 يحكبلرقلي ل لقمخلفصتعثلنفاللركشمالفصالوالثلف نف له 

 علبلزتييرهملا.

 .ح هملحلرقتالاللاللرلم  فب.لعلبل

 ج.لعلبل م يرهمل.

 حسب طبيعتها :أ. 

فصرد لف خلفصدالنفملدتمبلرقل ل لقمخلفصتعثلنفاللركشدمالعلدبلزتييد لفصح دفنالنفص دفضل

  ف هلنزتيي لفصح لي لفصحكرلت لحبلهذ لفص لق لفصالفم نف لفالري :

 فصركمصيالفصريمأ ي .لل•



 ركمصيالفآلالخلنفصحي فخلل•

 فصركمصيالفص مفي .ل•

تمص م ددبل لايلحتددمصغلر لدد لصاليلددملمصركددمصيالفصريمأ يدد لر ددفالت ددم للفددال ددصل دد لفصيقدد لنهدد  

تيحفيددمخلفصتعددثللفصريمأدد يلنصدديسلتمصعددفنف لابلركددنبلحفرتزدد لصر ليددذلفص شددمزلفصل دد لفص ددمص

.لنحدبلفحوفرهدم لريهد للنفاللركشمالنر ره ل فصلفاللدرلم  لح هدملحدعلف رهدم لفصيحدول د لفصح زقد 

 شدددم لحفف ددد لنريفددديحه لنفلشدددفكمخلفصتعدددثلنفاللركشدددمال ددد لف شدددم لنفيلصرددد فيبلفصيدددمحفيب

فحدملركدمصيالفآلالخلنفصحيد فخل هد للف رحملي لنف شم لزفقلص قولفصيمحفيبلحبلنفصالح زق لفصيحو

رلر   ل د لفصتعدثلنفاللركشدمالنفلد ف لفالتدمف لل لقمخلر فالالأر م لفآلالخلنفصحي فخلنفصر 

 فصحن ن فخلفصومتر لنفصحر قف لنركمصيالفلر  مفهم.لنرشرحوللفال حيعل لقمخ

فصيمحفد ل د ل شدمزللركمصيالفص مفي لإصالفص لقمخلفصر لر فالصرش يولفصحن ن فخلفصومتر نرذهبلفص

 فصتعثلنفاللركشمالنررحوولهذ لفصركمصيالفص مفي لتمصت ن لفالري :

 .لا نفلفصيمحفيب.1

 .لح مفيالرش يولفالالخ.2

 .لح مفيالفص يم  لفالالخ.3

 .لح مفيالفصزيم لصفيمحفيب.4

 صفيمحفيب..لح مفيالفصكلن ل5

 .لح مفيالفصلكبلصفيمحفيب6

 .لح مفيالفص قولصفيمحفيب.7

 .لح مفيالفصروحيب.8

 .لح مفيالف ففي لفصحريفق لتمصحنأعلفصح  صلصفتعثلنفاللركشما.9



 .لح مفيال يم  لزفقلانلاتمف.11

ل

 :حسب االستفادة منها مستمبلا  .ب

 هملفصا:رقل ل لقمخلفصتعثلنفاللركشماله لفاللرلم  لفصحلرقتفي لح 

  لقمخلحفحنل .ل•

  لقمخلغيفلحفحنل .ل•

ومترد لنحر قفد لل مص لقمخلفصحفحنلد  لحدمه لفاللرفدكلفصح دمفيالفصح لقد لصفع دنوللفدالحن دن فخ

آ ددف.نحبل  ددم صلهددذ للنركددنبلحفكددملصفشددفك لنأمتفدد لصاللددر  ف لحددف لوم يدد ل دد لح ددموللحددو

 فصرلقمخلفصحفحنل له :

 فصتعثلنفاللركشما.عفنفيرهملاللرحفففلفصيحول  ل شمزلل•

 فاللرلم  لفصحلرقتفي لح همل•

 فصقيح لفصتييي لصهمل  ل همي لفصيحفلفال رم  .ل•

 فصعفي ل  لفصر فالتهملتي لف رهم لالحمولفصتعثلنفاللركشما.ل•

 أمتفيرهملصف قولحبلح موللحولفصالح موللحولآ ف.•ل

 نحبلاحوف لفص لقمخلفصحفحنل ل  لفلحمولفصتعثلنفاللركشما:

 تيبلفصعلف.ا مل•

 حي فخلفاسلفصت ف.•ل

 فصقمل  لفصحي ي لفصحلر  ح ل  لفصعلفلفصر فيت لصفت ف.ل•

 حي فخلفصتعثلنفاللركشما.ل•

 فم متيبلفصحي ي لفصلزعي .ل•



  همفينلنحي فخلفصعخلنفصي ولنفصحيمص  لتي لحفعف لفاللركشما.ل•

 فالومثلفصحلر   ل  لفصحكمرب.ل•

ح لقهددملن م دد  للفاللأيحدد لفصحن ددن فخلنفص دد حمخلفصردد لر ع ددففحددملفص لقددمخلغيددفلفصحفحنلدد لحددمه ل

العق ل ه لغيدفلأمتفد للمخيلحفلفلر  فحهمل  ل رف لفالحريم لنالليحكبلصفشفك لابلرلرلي لح همل  

لحلرقتفي لرلرلي لح هملفصشفك .ل م   لصف قولفصالح مز للحولا فإلنصيسلصهملأيح لرتيي لفن

 :لف لفصتعثلنفاللركشماللفالفالر نرشرحولفص لقمخلغيفلفصحفحنل لصحفع

 في مفلفصحي فخلنفآلالخ.•ل

 الخ.فهالكلفالل•

 أيح لفصنأن  لفص ينخ.ل•

 أيح لحنف لفصعلفلكمصزيبلنفصحنف لفصكيحمني .ل•

 ركمصيالفاللرشمففخلنفص  حمخلفم فإ.•ل

 ركمصيالفصلعصلنفصح فن مخلفصحمصي لنفال ففي لفصر ليرعحفهملفصحنأع.ل•

 نفصفنفربلفصح  نل .ا نفلفصيحولل•

فالفض( لحودوللفي لحتمصغلح لق لحبلأتولفصشفك لصاليلم لتمص م دبلفصريمأد يلحدعلفص نصد ل) دمعت ل•

 نفص عي ...لنفيلر فيبلفصيمحفيبلنفصزفق لنفصحفف  لفال رحملي 

 ج. حسب خاصية المبلغ المصروف :

كن دهلحدبلالفصدلتدهلعيثلرقل ل لقدمخلفصتعدثلنفاللركشدمالحدبلعيدثل م دي لفصحتفدغلفصح دفنا

 فصحن ن فخلفنلحبلفصح فن مخلنن  لفم نف لفالري :

 فصحن ن فخلفصومتر .ل•

 فصحن ن فخلفصحر قف .ل•

لحشفنلمخلرعخلفصر ليذ.ل•



 الفصل الثالث

 المعالجة المحاسبية لنفمات البحث واالستكشاف

ل

 اه فالفصل و:

فصددوالثلفص م دد لتمصحيمص ددمخللفصدد لزلفصددالفصريفيددالتددمصزفقيهدد الفصل ددولفصومصددثل دد لحعملددت ل

فعدددم  لفصدددالفلدددريففضلن هدددمخلفص مدددفلنفصحجيددد  للفصحعملدددتي لص لقدددمخلفصتعدددثلنفاللركشدددما.

 زفيق لحبلهذ لفصزفقل.لنفصحيمفع لصرزتي لكو

ل

 المعالجة المحاسبية لنفمات البحث واالستكشاف

 :فالر لنفاللركشمالنه للفالفص عنه مصكلوالو لزفقلحعملتي لصحيمص  ل لقمخلفصتعثل

 :لإلرتمفل لقمخلفصتعثلنفاللركشمالفالحمصي .الطريمة االولى

 :لإلرتمفل لقمخلفصتعثلنفاللركشمالفيفف ي .الطريمة الثانية

لر دصلل:لإلرتدمفلفص لقدمخلفصرد لر دصلفصح دمز لفصح ر د لفالدحمصي لنفص لقدمخلفصرد الطريمة الثالثةة

 .فصح مز لغيفلفصح ر  لفيفف ي 

 الطريمة األولى: اعتبار نفمات البحث واالستكشاف رأسمالية:

فصحي ف يد لفصيحنحيد للعيثلريرتفله مل حيعل لقمخلفصتعثلنفاللركشمال لقمخلفالدحمصي لرمهدفل د 

حدبلن دن لفصد لزل د لهدذ للصفشفك لك لقمخلتعثلرزدنيفلت دضلفص مدفللحدملفذفلكدمبلأد لرد لفصروكد 

لفصح مز لفصحلركشل لحبلل حه.

ل

ل



 

 ن يحمليف لفآلفف لصرزتي لهذ لفصزفيق :

نفعع للفبلفل ف لفصقنف  لفصحمصي ل)فصحي ف ي لفصيحنحي لتحن بلهذ لفصزفيق للييز ل كف ل .1

نفصعقدنولفصرد لريحدولللبل شمزلفصشفك ل  لح مولفصتعثلنفاللركشمالنرزدنيفلفصح دمز 

ك لقددمخلفصتعددثلنفاللركشددمالل يهددملفصشددفك لنيرعقدد لذصددكلحددبل ددالولرلدد يولكم دد ل لقددمخ

 لقمخلتعثلنرزنيف(ل  لفصحي ف ي لفصيحنحي ل)لفالحمصي لنرمهفلهذ لفص لقمخلرعخلعلمب

 فصومتر لنفصحر فنص .لكلقف لحلرقف للبلفصحن نف فخ

فص هدن للابل يم  لفإل لمقل  لح مولفاللركشدمالحدبلأتدولشدفكمخلفصد لزليد وللفدال يدم   .2

ت نف لي ي لحبل دفصللفصحلركشل لنهذففصحتذنص ل  ل شمزلفاللركشمالن يم  لفصحلمعمخل

 فكرشمالنفعم  لفعريمزيمخل  ي  لصف لزلنفص م 

ا ددنولفبلمهددنفلحتددمصغلفصتعددثلنفاللركشددمال دد لفصحي ف يدد لفصيحنحيدد لي ددبلابليقمتفهددمل .3

يقمتدولهدذ لالل رم نلفصتعثلنفاللركشمال مشف ل للي ي لفتمفل لزلح ر   لنصكبلركنبلفعيم م

يحكدبلفاللدرلم  للفاللفبلفص تف لفصحكرلت ل  لح مولفصتعثلنفصرد فصحتمصغلايلا نوللي ي  ل

 ح همل  لفصحلرقتوله لفم نولفصحقمتف لصهذ لفصحتمصغ.

أدن للفبلفلرتمفلفصحتمصغلفصحرلق ل  لح دمولفاللركشدمال د  فلحدبلف دنولفصشدفك للدييزا .4

حدبللفصح دمولفذلريرتفلفص هن ل د لهدذفلحب يصحففك هملفصحمص لني ي لحبلأيحرهملص إلفصحلمه

فصح دمز لحعدولل د ل  لفصحلرقتولفذفلحملفكرشدالن دن لفصد لزلفف  يفم نولفصر للرعق لف

 فصتعث.

 فآلفف لفصحيمفع لصرزتي لهذ لفصزفيق لاحم

ل  دم صلفبللمحولل  لفصروك لنفصح مزف ل  لفصع نوللفال رم نلفي متيد لهدنلحدبلاهد  -1

فاللركشدم مخللن يم  لصغلفصح لق   مل لفص لز لنلفيهلركنبلفصيالأ لعييل لتيبلع  لفصحتم

 ن يم  لفصحلمعمخلفصحلركشل لفصح ر  .

لنفاللركشمالابلفصلشول  لفي م لحلمعمخلح ر  لالليي  ل تف لحكرلت لحبلح مولفصتعث -2

ن ددع لل أدد لتقدد فلفلرتددمف للددن لف ريددمفلفصح ددمز لفصتعددثلنلددن لرقدد يفل ددرنللددبللدد  

 فصحيفنحمخلفمنصي .

لتحنعدنلي لفصلمشف لكو نول  لفصحي ف ي لفصيحنحي للدي وفبلفمهمفل لقمخلفصحشفنلمخل -3

مدمهف للحتدمصغلرفكلفصحي ف ي لفصر لريتفللدبلفصحفكد لفصحدمص لصفشدفك  لعيدثللدركنبله دمك

 .ل يهملاللرقمتفهملف نولعقيقي ل  لفصنفأع

لصفحلدمهحيب لابلفالرلمقللفالحشمفيعل مشف لنغيفلح ر  ل  لفصحلرقتوللييز ل كف لغيف -4

عردداللفال رمددمفلح ددمفيالفصتعددثلنفاللركشددمالتشددكولفلرتددمز ل نبعيددثلفبلفلددحف ل



فصمددمهف للفصحتددمصغلمهددنفل رددم نل هددن لفصتعددث ليقفددولحددبلوقدد لفصحلددمهحيبلتمصشددفك لالب

 حلرقتال.لفف يكم نوللبلحشفنلمخل مشف لاللين  لصهملايلف

لعدددثفصتلر ر دددالفصزفيقددد لفصفالدددحمصي لتو هدددملريرتدددفلكم ددد لفصركدددمصيالفصحريفقددد لتيحفيدددمخللفيددده

.لنيرفردبل مشدف لحزح  د لنفاللركشمالح مفيالفالحمصي للنف لف إلفصال رم نل م عد لفنل ردم ن

للفالفلر  ف لهذ لفصزفيق :

فص لقددمخلللدد  لرددووفلفمفتددمحلفصلدد ني لصفشددفك لت لقددمخلفكرشددمالفصدد لزلعرددالصددنلفلرتددفخلهددذ ل.لا

نتدذصكلاللرردووفلخ لل-ج/ال لم فلتلتبل شول رم نلفاللركشما لعيثلاللرقلولهذ لفص لقمخل  

رفددكلفصلدد  لنتمصرددمص لرتقددالحلددرنيمخللفإليددفف فخلفصحرعققدد لحددبلتيددعلفصدد لزلت لقددمخلفصتعددثل دد 

 فمفتمحل نبلر يفل.

فصر لريرتفلكول هن للرفكلفصزفيق لفصفالحمصي لففرلم لف ي لفصركمصيالفصفالحمصي لآلتمفلفص لزلل.لب

 للصحي ف ي .نرمهفل  لفلفصتعثلنفاللركشمالنكذصكلفصلمشف لح هملذفخلأيح 

فص لمذللمصي لعيدثلرعرلدبلل يم  لركفل لرلمذلتفحيولفص لز لعيثلابلع  لفصتفحيولفصنفع لحبلل.لخ

 فالعريمز لتمصتففحيولتقلح لأيح لفالتمفلفصحفرلي لفصركمصياللفالع  

 الطريمة الثانية: إعتبار نفمات البحث واالستكشاف ايرادية. 

علددمتمخلفصلدد  للنفاللركشددمالفيفف يدد لايلرقلددول دد هددذ لفصزفيدد لريرتددفل لقددمخلفصتعددثللتحن ددب

لدبل ردم نلفصتعدثلفي متيد للفصحمصي لفصحرعقق ل يهم لايل  لعلمبلفالفتمحلنفص لم فلنت ضلفص مدف

 كم خلف للفتي .

 وفيما يلي اآلراء المؤبدة لهذه الطريمة:

فدكلفصلد  لرل.لابلفصه الحبلف لمقلفصحتمصغللفال شمزلفصتعثلنفاللركشمالهدنلرعقيد لفيدفف ل د 1

نفص لددم فلصرفددكلفصلدد  للفيددهلفمفتددمحلححددمليرزفددبلحقمتفدد لفصح ددمفيالحددعلفاليددفف فخل دد لعلددمبل

للل.فف ي يريرتفل لقمخلفصتعثلنفاللركشمالف

ف دنولحقمتدوللنل.لآبل فالحتمصغللفال شمزلفصتعثلنفاللركشمالاليي د لتمصعدفنف لرعقيد 2

 ح مفيالفيفف ي .لتملرتمفهملل نيملصرمص ليلعولشزبلهذ لفص لقمخهذ لفصحتمصغلفصح فن   لنتم

ريددن للنلددنال.لفبلح ددمفيالفصتعددثلنفاللركشددمالررلدد للفددالفففضلنحلددمعمخلحددج ف لفن3

فص هدد للإصدالقد ل.نلدنالريددن للتحن ددبلحلدر ف لحفكيد لهدذ لفمففعدد لحدعلفعريمزيهدملحددبلفصد لز

لدنالالليقمتفهدملف دوللم دهلفصحمصك لتي لف رهم لفصيق  لنتمصرمص لي بلفلرتمفهملح دمفيالفيفف يد 

ل.حلرقتال



 أما اآلراء المعارضة لتطبيك هذه الطريمة:

الليحكددبلل.لفبلف ددفف لحيمص دد لحعملددتي لنفعدد  لص رددم نلح رفلدد لغيددفل ددعيأللحعملددتي  لعيددث1

فصعمصد لفمنصداللديرنص للحيمحف لح مفيالفصحشفنلمخلفص م ع لنفصلمشف لحيمحفد لنفعد   لال دهل د 

يرنص لايلف ولنتمصرمص لاللي رنلل هدملل لفصعمص لفصوم ي للنالاللبلفص هن لف ولحبلفم نولن 

فاليفف يد لنفصح دمفيالفصفالدحمصي لف لمأدمللفصح دمفيال  لفصحلرقتولعيثلي بلفصرحيي لتديبلفف يف

 حبلفصحتم ئلنفصحعملتي .

لفص م عدد لالليمهددفلأيحدد لصف هددن لفف يدد ي.لفبل يددولكددول لقددمخلفصتعددثلنفاللركشددمالح ددمفالف2

 صفتعثلنفاللركشما.

لح دددمفيال.لفبلفصزفيقددد لفاليفف يددد لالر دددنفلفصنفأدددعلفصعقيقددد لصفحلدددمهحيبل لم هدددملرقلدددولکدددو3

فصتعدثلنفاللركشدمالل لقدمخفاللركشمال  لعلمبلفالفتمحلنفص لم فلححمليج يلإصداللد  لرففکح

ع د ل شدمزلفصشدفك ل د لح دموللصفحلدمهحيبل  لف ي لعلمبلفصتعثلنفصرزنيف لنهذفلاللينعدأل

للم  لفالعريمز لن يم  لف نولفصشفك  ي

ريرتدفلكم د للتو هدملرر الهذ لفصزفيق لفاليفف ي ل  لحيمص  لح مفيالفصتعثلنفاللركشماللفيه

 د لعلدمبلفمفتدمحللرقلدولفص لقمخلفصح فن  للفال شمزلفصتعثلنفاللركشمالح مفيالفيفف يد 

ل متد يلدبل ري د لفاللركشدمالفلففص ملنفص لم فلصفل  لفصحمصي لفصر لف لقخل يهملهذ لفصحتمصغلنيلض

 انللفتي لنرفربللفالهذ لفصزفيق لحمليف :

نفاللركشماللفصتعثل.لف  لمضلفمفتمحل  لفصل نفخلفصر لير ل يهملف لمقلحتمصغلكتيف للفال شمزا

يدج يلإصداللد  لف رمدم لحيد ولفصدفتألللححدملن يم رهمل  لفصل نفخلفصر لاللرعحولتحوولهذ لفص لقدمخ

 فصحعق .



 لقددمخللنفاللركشددمالفصركفلدد لفصفالددحمصي لص،تددمف لعيددثلفبلفلرتددمفل لقددمخلفصتعددثل.لف  لددمضب

فصفالدحمصي لفصرد ليمهدفل د للفصعلمتمخلفيمف ي ليقفولحبلف ي لعلمبلفآلتمفلني لضلحبلف ي 

لفصحي ف ي لفصيحنحي لصفشفك .

لفصفالددحمصي ل.لف  لددمضلركفلدد لفص لددمذلصكددولتفحيددولحددبلفصدد لز لمبلف  لددمضلف ددي لفصعلددمتمخج

فصر لرعرلبلتقلدح لفصركفلد للفصتفحيولفصحريفق لتمصتعثلنفاللركشماليج يلفصالف  لمضلركفل ل لمذ

فالعريددمز لفصقمتددولصاللددر ففجلفصحقدد فلتيدد  لحددبللحقدد ففلفصفالددحمصي لص،تددمفل)أحيدد لفم ددو(للفددا

لتففحيولفص لز.

فص لقدمخلفصرد للنفلرتدمف:لفلرتدمفلفص لقدمخلفصرد لر دصلفصح دمز لفصح ر د لفالدحمصي لالطريمة الثالثةة

 ر صلفصح مز لغيفلفصح ر  لفيفف ي ل.

فصتعددثللنرلددحالفيعددملتزفيقدد لفصح هددن فخلفص م عدد  لنفصردد لريرحدد للفددالفصرحييدد لتدديبل لقددمخ

 هن لفاللركشمال مشف للنفاللركشمالن  فهملتمص لت لصكولح زق لحبلح مز لفصتعث ل مذفلكم خ

علدمبلفمفتدمحلنفص لدم ف لفحدملفذفللفيفف يد لنرقلدول د )ح مز لغيفلح ر د (ل ريتدفلرفدكلفص لقدمخل

ح ر دد (ل ريرتددفلرفددكلفص لقددمخلفالددحمصي لصرمهددفل دد للكم ددخلفص هددن لفاللركشددم ي ل م عدد ل)ح ددمز 

 فكرشم همل.لفصحي ف ي لفصيحنحي لكقيح لا نولر 

 ن يحمليف لفآلفف لفصحجي  لصرزتي لهذ لفصزفيق .

فص دعيع  لعيدثلابللزفيق ليعقد لفصحيمص د لفصحعملدتي .لفبلفصرحيي لتيبلفص لقمخلتحن بلهذ لفص1

لد  لفال لدمقل قدز لنهدذ لفصح ليد للتدمف للفص لقمخلفاليفف ي لصفح هن فخلفصلمشف لركنبلح ليرهدمل د 

فصتعثلنفاللركشمالنفتقم لفصيدمحفيبلحشد نصيبل د لح دمولللبلفلر الولفصزمأ لفصحرمع ل  لح مو

ح دم عللخلفص م ع لفصر لي شولل هدملركدنبلف دنولحودونفص لقمخلفصفالحمصي لصفح هن فللحولفصشفك 

   لفصحلرقتول.لفف يح ر   لر فللفالفصشفك لف



لفصحشددفنلمخل.لابلهددذ لفصزفيقدد لر لدد لحددعلحتدد الفصددرعلملفصحعملددت لعيددثلاللردد فلفص لقددمخللفددا2

 لعيدثلالليحكدبلفلرتمفهدمللنفص لدم فلفصلمشف لفيفف فخلحلرقتفي لنتمصرمص لرقلول  لعلمبلفمفتمح

   لفصحلرقتو.لفف فيفلصرعقيقهملقمخلفالحمصي لنذصكلصي  لن ن ل ف   ل

ابللعيدثل.لأففففخلفصحلروحفيبللدركنبلحت يد للفدالالدسل دعيع لنهد لفاليدفف فخلفصحرنأيد 3

نفعدع لصفحلدمهحيبلل كف لرحيي لهذ لفصزفيق لتيبلفص لقمخلعلبلفص هن لفص م ع لنفصلمشف لييز 

لصقيحد لفصتعدثلفاللركشدمالهدنلنفصححودولنفصحلروحفيبللفالفلمسلفبلفصحتفغلفصممهفل  لفصحي ف ي 

 يددم  للحددعلكحددملي ددنفلهددذفلفصف ددي لحدد إلفلددرحفففي للحددولفصشددفك ل دد لرنلدديعللحفهددملعقيقيدد 

 فاللركشم مخلفص م ع لن يم  لفالعريمز لفصقمتولصاللر ففج.

 ي لهذ لفصزفيق ل ه :احملفآلفف لفصحيمفع لصرزت

صفروكد لحدبلل.لابلزتيي للحفيمخلفصتعثلنفاللركشمالررزفدبلنأردملزدنياللير دمن لفصلد  لفصحمصيد 1

تم همل لقمخلفيفف ي لانلفالحمصي للن ن لفص لز لنلفيهلي يبلر  يال لقمخلفصتعثلنفاللركشما

 ي لحعولفص فا.فصح ملت لن الولفصل  لفصحمصلال هلاليحكبلرع ي ل رم نلفاللركشمالتمصلفل 

أ يف .لعيثلابلل.لابلزفيق لفصح هن فخلفص م ع لاللر نفلفصنفأعلفصحمص لصفحلمهحيبل  ل رف 2

فصل  لفصحمصي ليدج يلإصداللد  لرتنيدبللل  لفصلفل ل  لرع ي ل رم نلفصتعثلنفاللركشمالحعل همي 

فصعلدمتمخلفص رمحيد لت دنف ل أيقد لنتمصردمص للدركنبللفص لقمخلفاللركشم ي لإصالفيفف ي لنفالدحمصي 

لصفنفأعلفصعمص .لن رم نلفملحمولغيفلح نف 

فص لقدمخلحيفقد ل ل.لفبلل  لفصلفل ل  لرعقي ل رم نلفصتعثلنفاللركشمالنل  لفصروك لح هملنفيقم3

رعقيد ل ردم نلفي متيد لصيحفيدمخلل  لفصعلمتمخلفص رمحي  ليي  لرو يدولفألدمولفصح دمفياللفدالفحدو

 فصرعلملفصحعملت .لضلحعلحت افصتعثلنفاللركشمالنهذفليريمف



رعقيدد ل رددم نللابلحيمدد لفالفف لفصحيمفعدد لصرزتيدد لفصح هددن فخلفص م عدد لريرحدد للفددالفصرددو فل دد 

غيدفل أيد  لنصكدبلفذفللفصتعثلنفاللركشمال  ل هميد لفصلد  لفصحمصيد لنتدذصكليكدنبلأدفففلفصحيمص د 

فبلركددنبلفصقددففففخللنفاللركشددما ليحكددبلحددمرن فخلفصرقددمفيفلفصل يدد لفص أيقدد للددبللحفيددمخلفصتعددث

رزدنفلفصرق يد لنفصزدفقلفصحلدر  ح ل د لفصرعقد لحدبللفصحعملتي ل أيقد لن دعيع ل م د ل د لمدو

للل رم نلفصتعثلنفاللركشما.

صفح دمز لفص م عد للنرر الزفيق لفصح هن فخلفص م عد لتو هدملريرتدفل لقدمخلفصتعدثلنفاللركشدما

ر ددصلح ددمز ل مشددف لصدد للفصردد ح ددفن مخلفالددحمصي لرعددمالصركفلدد لآتددمفلفصدد لز لاحددملفصركددمصيال

فصحمصيد  لن دالولفصلردف لفصق ديف للفصلد  لرفدكلفف فخيدر  ولحبلفلفف ي ييكرشال يهملفص لزل ريرتفلف

يتقالعلدمبلرفدكلفصح زقد لحلرنعدملنيفعدوللفصتعثلنحعل همي لفصل  لفصحمصي لنحعلل  لرع ي ل رم ن

ركشددمالنرع يدد لفصحيمص دد ل رددم نللحفيددمخلفصتعددثلنفالللرع يدد لف ددي  لإصددالفصلدد  لفصقم حدد لصعدديب

للفالهذ لفصزفيق لحمليف :لنيرفربلفصحعملتي لفص عيع .

كن هدملرعحدولعلدمبللفصحعملدت لفمفتمحلفصحعملتي لفصحرعقق للركنبلفمفتمحلفصليفي لزتقد  -1

فصلدد  لفصحمصيدد لتمص لقددمخلفصردد لالللررعحددولفالفتددمحلنفص لددم فلت لقددمخلفالتددمفلفصلمشددف لنتددذصك

ح دمفيالفالتدمفلفص م عد ل د لعلدمبلفالتدمفللرقلدولحلرقتفي  لتي حدملفف فخييرفربللفيهملف

 للحلرقتفي .لفف فخيف همللرعق لفلعيثلنرمهفل  لفصحي ف ي لفصيحنحي 

لفصركدددمصيالفصفالدددحمصي لمتدددمفلفصددد لزلرحودددولركفلددد لفم دددنولفصح ر ددد لصفددد لملمبلزفيقددد  -2

لفصروكد لردالردمفيخفص م ع لرقي لفصحشفنلمخلفصح ر  لنفص لقمخلفصرد ل دف خلعلفصح هن فخ

 لحبلن ن لفص لزل يهملنذصكلتفلحف لرفكلفصح مفيا.

لدرر للفالتدمفلابلركفل لفص لمذلصتفحيولفصد لزلرحودولفصركفلد لفصليفيد  لمبلفصقيحد لفصليفيد لصركفلد  -3

 لمذلتفحيولفصد لزللركفل للفالح حن لفالعريمز ل)تمصتفحيو(لفصحن ن ل يهم لنتذصكللركنب

ص،تدمفلفص م عد لنفصح ر د للنفاللركشدمالحيتف للبلأيح لرعققخلحدبلردففك ل لقدمخلفصتعدث

  قز.



 الرابعالفصل 

 

 تسجيل نفمات البحث واالستكشاف
ل

 اه فالفصل و:

نفاللركشدمالحدبلعيدثلكن هدملليه الفصل ولفصففتعلفصالفصريفيالتكيلي لرل يول لقدمخلفصتعدث

فصلمشدف لنفالدحمصي لتمص لدت لصفح دمز لفص م عد للصفح دمز لتمص لدت لفف ي يانلفالحمصي لانلفلفف ي يف

للقدن لف رففعدي  لتمالعدم  لإصدالر دمنولفصحيمص د لفصحعملدتي لصعلدمبلرزتيقيد لن  لمولعمالخ

عددمالخلرزتيقيدد للنتملددر  ف لفالحريددم لغيددفلفصحيدد  لنفصعددمالخلفصردد لي فدد ل يهددملهددذفلفصعلددمب

لصرنعيعهمل.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 تسجيل نفمات البحث واالستكشاف

فصتعدثل د لهدذفللفصريفاللفالفصزدفقلفص م د لتحيمص د ل لقدمخلفصتعدثلنفاللركشدماللدير لتي 

 :لوالو لاألم لنكمالر لفصل ول  لزفقلرل يول لقمخلفصتعثلنفاللركشمالنفصر لر قل لفصا

 .ل لقمخلفصع نوللفالع لفالحريم ل)فاللركشما(

 فص ينصن  ..ل لقمخلفاللركشمال

 نل لقمخلفآلالخلنفصحي فخلفص م  لتماللركشما.

 فاللركشمال(:)فنالل:ل لقمخلفصع نوللفالع لفالحريم ل

 فعرحمالخلنكمالر (لير لرل يول لقمخلفصع نوللفالع لفالحريم ل)فاللركشمالن  لوالو 

 :لفف ي يفصزفيق لفمنصا:ل  لعمص لفلرتمفهملف

 ل  لفال لمق:ل 

xx
 فاللركشمالفص مفي /ل لقمخلعـل

xx
 /لفص ق ي /لفص ف  نبل)علبلزفيق لفص  ع(ـعل

 : ن  ل همي لفصيم 

 /لا.لخعـ*ل*

xx
 /ل لقمخلفاللركشمالفص مفي عـل

 

 



 الثانية: في حالة اعتبارها راسمالية: الطريمة

 :ل  لفال لمق 

ل
xx
 حيف لم ي/للقن لفحرعـل

xx
ل/لفص ق ي ل/لفص ف  نبل)علبلزفيق لفص  ع(ـعل

 لفلحفرهمليكنبلفصقي ل  ل همي لفصل  نل  ل: 

xx
 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرعـل

xx
 حيف لم ي /للقن لفحرل

كحددملللدد نيم علددمبللقددن لفالحريددم لغيددفلفصحيدد  ل دد لفصحي ف يدد لفصيمحدد لنيرزفددبلفزلمهددملنيمهددف

لفدالفص عدنللركدنب نيرزفبلفعرلمبلفال د ومفلفصلد نيلصهدم لاحدملأيدن لفصرلد يولنفوتدمخلفال د ومف

 فآلر :

xxل
 غيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرعـ

xx
 غيفلحي  .لم ي/ح  صلف  ومفللقن لفحرـعل

 :ل همي لفصيم ليكنبلفصقي لفالر ل  

xx
 /لا.لخـعل

xx
 غيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرـع

ل

فصقيدد لليكددنبلعلدد ل رددم نلفاللركشددمالنفصروكدد لحددبلكن هددملح ددمز لح ر دد لفنلغيددفلح ر دد لنل دد 

 :لكمالر 



xx
 ح ر  لم يفحر/للقن لـعل

xx
 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرـعل

 الثالثة: الطريمة

لي دصلفص   لفصحرل لحدبلفصح دمفيالفصدذيلي دصلح دمز لغيدفلح ر د لفيفف يد لنفصدذيلفلرتمف

الح مز لفصح ر  لفالحمصي  :م

   فال لمقليكنبلفصقي :لل 

xx
 /للقن لفحريم لحيف عـلحبل

xx
 فص  ع(/لفص ق ي لفنلفص ف  نبل)علبلزفيق لعـفصالل

   لعمص لفصر م ولفصكف للبلفصح زق لصكن هملغيفلح ر  لفنل م  ليكنبلفصقي ل: 

xx
 حر م ولل هملم ي/للقن لفحرعـل

xxل
لحيف لم ي/للقن لفحرعـ

 حر م ولل همل همي لفصيم ليكنبلفصقي لم يل  لألول /للقن لفحر 

xx
لال.لخ/لعـل

xxل
لر م ولل هملم ي/للقن لفحرح

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دد للفاللركشددمالفحددمل دد لعمصدد لفصر ددم وللددبل دد  لحددبلفصح زقدد لنفالعرلددمزلتمصتددمأ لنإلددرحففف 

 فصح زق لفصحعرلملتهمليكنبلفصقي :

xx
 حر م ولل هملم يلقن لإحرلـل/عل

xx
 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرـلعل



xx
 /للقن لفحريم لحيف ـلعل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حر م ولل هملكمالر :لم ي/للقن لفحرعـ  ل همي لفصيم ليقلول 

xx
 /لا.خـلعل

xx
لحر م ولل هملم ي/للقن لفحرـلعل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : نل  لن ن لفص لزل  لح زق لفصيق لتشكولر مفيليكنبلفصقي 

xx
 /للقن لفحريم لح ر  ـلعل

xx
 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرـلعل

لح زق ل:ل  لفع إلشفكمخل  مل لفص لزلتف خلح مفيالفصع نوللفالع لفصر قيبل  حومو

   يخلشيك.ل مف ي لكيفنحرفلحفتعل41111(لنفصتمص  لحلمعرهمل31فصيق ل)

 /لف فف لفصحيمص  لفصحعملتي لصهذفلفص فنال  لل الخلفصشفك لتملر  ف لفصزفق 

   لمولفال رففعمخلفصرمصي .لفصوالو 

فصشفك للأففخلفاللحمول  لهذ لفصح زق لنفعرحمولن ن لفص لزلعييال يهملفلرحفففتلتبل.ل1

 فصر م وللبلح زق لفصيق لتمصكمحو.

ل.لروك لصفشفك لابلفصح زق لغيفلح ر  لنعفنف لفصر م ولل هملتمصكمحو.2

لكيفددنلحرددفلحفتددعلحددبلح زقدد لفصيقدد لناتفحددخللقددول  يدد ل21111لفصشددفك للددبللم صددخر ل.3

 فاللركشمال  لفصحلمع لفصحرتقي لحبلح زق لفصيق ل.



 الحل ؛

 فلرتمفلفصح مفيالفيفف ي  -1

  /لح مفيالفلركشمال مفي ل251111

ل /لفصح فال251111للللللل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /لا.خل251111

ل /لح مفيالفاللركشمالفص مفي ل251111لللللل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصح مفيالفالحمصي .فلرتمفل -2

 حيف لم ي /للقن لفحرل251111

  /لفصح فال251111

 حي  لفيغلم ي /للقن لفحرل251111

 حيف لم ي /للقن لفحرل251111لللللللل

 لتبلل  لعل لفص رم نل يفال رففضلفمنو:لالليل ولأل•

 فال رففضلفصوم  ليل ولفصقي لكمالر ل•

  /للقن لح ر  ل2511111

لحي  لفيغلم يلقن لفحرل /ل251111لللللللللل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 تلتبلل  لعل لفص مرنل ي:لفال رففضلفصومصث:لالليل ولأ

 .لفصزفيق لفصومصو :لزفيق لفصح هن فخلفص م ع 3

 حيف لم ي /للقن لفحرل251111

  /لفصح فال251111

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فال رففضلفمنولنفال رففضلفصوم  ليكنبلفصقي لكمالر •ل

 حر م ولل هملم ي /للقن لفحرل251111

ل /للقن لفحريم لحيف ل251111لللللل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /لا.لخل251111

 حر م ولل همل.لم يلقن لفحر /لل251111

 فال رففضلفصومصث:ليكنبلفصقي :ل•

 حذكنفيبلحب

 حر م ولل هملم ي /للقن لفحرل125111

 غيفلحي  لم ي /للقن لفحرل125111

لحيف لم ي /للقن لفحرل251111لللللللللللل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  /لا.خل125111

لحر م ولل هملم ي /للقن لفحرل125111

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفصح زقدد لابلركددمصيالفالحريددم لرشددحولكم دد لح ددمفيالفصقعددم ي لنفلددن للقدد لفي ددمفل:ملحظةةة

نفصحتدمصغلفصح لقد لن يحدمللفصشفك لنفالي مفل للهلنريرح لفصحعملت لصهذ لفصح مفياللفالمفنا

 يف لفحوف لصحيمص  لهذ لفصح مفيا:

لحددنمل ل لييمص هددملفصددتيضللفددالف هددمل .ل مفيدد لفذفلأددم لتهددملفعدد المصةةاريف المضةةا ية:للاوال

نرلد ولفصقيدن للفصح دمفيالفصشفك لعيثليكنبلحدبلفص ديبلرع يد ل  ديبلكدوللقد لحدبلهدذ 

 فصرمصي :

 ل  لفال لمقل-1

xxل
 /لفصح مفيالفصقعم ي لعـ

لxxللللللللللللل
ل/لفص ق ي لعـ

لـــــــــــــــــــــــــــــــ

ل

لحدبلفصيقد لي دصلحملفلحف ل ير للق لصكولفصقعم ي لفصح مفيالر  يصلتمالحكمبلكمبفحملفذفل

ل:يف لنكحملفصقعم ي لفصح مفيا

xxل
 غيفلحي  لقن لفحريم ل/للعـ

لxxللللللللللللل
ل/لفص ق ي لعـ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  همي لفصل  ل)أي لغف (:-2

 xx
 /لفمفتمحلنفص لم فعـل

       xx 
 /لفصح مفيالفصقعم ي لعـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



لنكحمل نفي لتملرتمفهملنفص لم فلفالفتمحلعلمبللفاللم  لنرعحو:لالسنوية اإليجارات: ثانيا

ل:يف 

 ل  لفال لمقل-1

xxل
 فالي مف/للعـ

لxxللللللللللللل
ل/لفص ق ي لعـ

لـــــــــــــــــــــــــــــــ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د لعمصدد لل(فص لزيدد )ل:لنهدد لفصيقنتدمخلفصحمصيدد لرلدفضللفددالفصشدفك ثالثةا: الررامةةات الترخيريةة

عيدثلرقدن لفص نصد للرو فهمللبلنأخلفصحتمشف لفصليفي لتمصيحدولنهد لح  دنصللفيهدمل د لفصيقد 

فص ففحد ل د للد الخلرفدكللنرلد ولهدذ فصح ر  لتلفضلغففح لرو يفي للفالفصشفك لفص لزيد (ل

لفصشفك :

 ل  لفال لمقل-

xxل
 فالي مف/للعـ

لxxللللللللللللل
ل/لفص ق ي لعـ

لـــــــــــــــــــــــــــــــ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل

 ثانيا: تسجيل نفمات االستكشاف الجيولوجي

  همي لفصل  ل)أي لغف (:-3

 xx
 /لفمفتمحلنفص لم فعـل

       xx 
 فالي مف/  عـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  همي لفصل  ل)أي لغف (:-4

 xx
 /لفمفتمحلنفص لم فعـل

       xx 
 فالي مف/  عـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



نح هملحملهنللملركشم  ل ح هملحملهنلحتمشففنرشحولكم  لفصح مفيالفصحريفق لتملحمولفصعلفل

نحيمحولفصتعثلنريمصنللح مفيالفال ففي لفصحريفق لتهذ لفصيحفيمخلنفي مفلحتم  مصغيفلحتمشفلك

ل.لتمصزفقلفصوالو لفصلمتق لمحعملتي

فصعلفلل(:لنف خلالع إلفصشفكمخلفص لزي لحزمصت لتحتفغلحفينبل ي مفلحلرع لصشفك 1حومول)

لفاللركشم  لعيثلريحولشفك لفص لزلتمصيقن لفصرمصي :

 ك ل3111حلمعرهلل1فصيق لفأ ل

 ك ل2111حلمعرهلل2فصيق لفأ ل

 ك ل5111حلمعرهلل3فصيق لفأ ل

فصلرف لروك للن ن لفص لزل يهلن  ل لسلصوتنخلل  ل3ن الولفصيم لر لفصر م وللبلفصيق لفأ ل

 ن ن 

فصتعثلنفصر قيبل  لح زق للنرقففلفاللرحفففلتملحمول1فص لزلتمصكحيمخلفصر مفي ل  لفصيق لفأ ل

 .2فصيق لفأ 

  /لرل يولفصقين لفصال ح لتملر  ف لفصزفقلفصوالو :

 فصح هن فخلفص م ع (.ل-فاليفف ي لل-فصفالحمصي ل)ل

 ـــــــلالحـــــــــــــــــــ

 ا.لفصزفيق لفاليفف ي 

 /ح مفيالفاللركشمالفص مفي عـل1111111

ل/لفص ف  نبل)شفك لفصعلف(عـل1111111لللللللل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 /لفمفتمحلنفص لم فعـل1111111



ل/لح مفيالفاللركشمالفص مفي عـل1111111لللللل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب.لفصزفيق لفصفالحمصي 

 /لقن لفحريم لحيف عـل1111111

ل(/لفص ف  نب)شفك لفصعلفعـل1111111لللللللل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم ي/لقن لفحرعـل1111111

لحيف لم ي/للقن لفحرعـل1111111لللللللل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1نلق لل3/لقن لح ر  ل)لق لعـل811111

لغيفلحي  لم ي/للقن لفحرعـل8111111لللللللل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعـل/للقن لفحريم لغيفلحي  

311111ل1لق لفأ ل  

211111ل2لق لفأ ل  

511111ل3لق لفأ ل  

 (1لقن لح ر  )ل311111

 (3ح ر  ل)ل3لقن لل511111

لف ي ل211111 

ل1111111ل1111111

ل211111ف ي ل

ل

ل

 ج. الطريمة الثالثة



 حيف لم ي/لقن لفحرلعـل1111111

ل/لفص ف  نبل)شفك لفصعلف(عـل1111111للللللللللل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3حر م ولل همل)لق لم ي/لقن لفحرلعـل511111

ل(2ل-1غيفلحي  ل)لق للم ي/لقن لفحرلعـل511111

لحيف لم ي/للقن لفحرلعـل1111111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل/لفمفتمحلنفص لم فلعـل511111

ل(3حر م ولل همل)لق للم ي/للقن لفحرلعـل111111للللل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/للقن لح ر  ل)لق للعـل311111

 غلحي  لم ي/للقن لفحرلعـل311111

لغيفلحي  لم ي/للقن لفحرلعـ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغيفلحي  لم ي/للقن لفحرلعـ

 ل1لق لفأ لل311111

 ل2لق لفأ لل211111

لل3لق لفأ لل511111

 (1لقن لح ر  )ل311111

للقن لحر م ولل همل511111

لف ي ل211111

ل1111111ل1111111

ل211111ف ي ل

ل

 فص لزي .لX:ل يحمليف لتيضلفصحيفنحمخللبلشفك ل(2)لمثال



لحلمعرهملشفك للفالرف يصلتماللركشمالفصحت   ل  لح زق فصللع فخل2116/ل1/1  ل

 ق فلل مفي ل251111لفصيم ل ق فلنأ لف لقخل الول مفي ل51111ك لحقمتولفل لحق فف لل11111

 لبلفلحمولفصحلأللفص ينصن  .

فصحرتق للفص   لر م صخلفصشفك للبل  الفصح زق لنفتف للق ل  ي للبل2116/ل12/ل31ل  

  ي مف.ل411111عيثلتف خلفصح مفيالفصقعم ي ل

 همي لفصيم للن  ل. مفي ل811111تفغلف حمص ل لقمخلفاللحمولفص ينصن ي لل2117لم للن  

تمصتمأ لفصذيلفكرشال يهللنفعرلمخل%لحبلفصح زق لصكن هملغيفلح ر  75ر م صخلفصشفك للبل

 ن ن لفص لزلتكحيمخلر مفي .

 /لرل يولفصقين لفصال ح لتملر  ف لفصزفقلفصوالو . 

 (:2مثال ) حل

 .لفصزفيق لفاليفف ي :ا

 2116لل  

 /لح مفيالفاللركشمالفص مفي عـل51111

ل/لفص ق ي لـعل51111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لح مفيالفصحلأللفص ينصن  لعـل251111

ل/لفص ق ي لعـل251111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفصح مفيالفصقعم ي لعـل411111

للللل/لفص ق ي لعـل411111

ل



 /لا.لخلعـل711111

 فلركشمال مفي /ح مفياللعـل51111

 /ح مفيالحلألل ينصن  لعـل251111

ل/لح مفيالأعم ي لعـل411111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2117ل  ل

 /لح مفيالفلركشمال مفي لعـل811111

ل/لفص ق ي لعـل811111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لا.خلعـل811111

لح مفيالفاللركشمال مفي /للعـل811111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب.الطريمة الرأسمالية:

 .2116ل  ل

 حيف لم ي/للقن لفحرعـل51111

ل/لفص ق ي عـل51111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حيف لم ي/للقن لفحرعـل251111

ل/لفص ق ي عـل251111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /للقن لفحريم لحيف عـل411111



 /لفص ق ي عـل411111

 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرعـل711111

لحيف لم ي/للقن لفحرعـل711111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2117لل  

 حيف لم ي/للقن لفحرعـل811111

ل/لفص ق ي عـل811111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرعـل811111

 حيف لم ي/للقن لفحرعـل811111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /للقن لح ر  عـل1511111

لغيفلحي  لم ي/للقن لفحرعـل1511111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرعـ

ل711111ل95ف ي ل

ل811111ل96ف ي ل

ل1511111لقن لح ر  ل

ل1511111ل1511111

ل

 .لفصزفيق لفصومصو ل)فصح هن فخلفص م ع (:ج

 :2116لل  



 حيف لم ي/للقن لفحرعـل51111

 /لفص ق ي لعـل51111

 حيف لم ي/للقن لفحرلعـل251111

ل/لفص ق ي لعـل251111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حر م ولل هملم ي/للقن لفحرلعـل151111

لغلحي  لم ي/للقن لفحرلعـل151111

لحيف لم ي/للقن لفحرلعـل311111ل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لا.خلعـل151111

لحر م ولل هملم ي/لقن لفحرلعـل151111ل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حيف لم ي/للقن لفحرلعـل411111

ل/لفص ق ي لعـل411111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرلعـل411111

ل/للقن لفحريم لحيف لعـل411111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2117ل  ل

 حيف لم ي/للقن لفحرلـعل811111

ل/لفص ق ي ـعل811111



لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل

 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرلـعل811111

لحيف لم ي/للقن لفحرلـعل811111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حر م ولل هملم ي/للقن لفحرلـعل1112511

 ح ر  لم ي/للقن لفحرلـعل337511

لغيفلحي  لم ي/للقن لفحرلـعل1351111ل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لا.خلـعل1112511

لحر م ولل هملم ي/لقن لفحرلـعل1112511ل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرلـع

ل95لقن لفحريم لحيف لل151111

ل95حيف للم يلقن لفحرل411111

ل96لقن لفحريم لحيف لل811111

لحر م ولل هملم ي /لقن لفحرل1112511

ل /للقن لح ر  ل337511

ل1351111ل1351111

ل

 :ل لقمخلآالخلنحي فخلفاللركشمال:لومصوم

لفصحيمحولفالالخلنفصحي فخلفص م  لتماللركشمالتمالخلفصعلفلفاللركشم  لنحي فخلررحوو
 نفصح رتففخلعيثلي بلفعرلمبلفاللرهالكلصهملنير لتحن بلزفيقريب:



 .لفعرلمبلفاللرهالكللفالفلمسلنع فخلفإل رمج.1

لج..لفعرلمبلفاللرهالكللفالفلمسللملمخلفال رم2

 :فصرمص ل:لعيثليعرلبلألزلفاللرهالكللفالفلمسلنع فخلفال رمجلتمصقم نبأوال

 فصحق فلفنول رف لفالعريمز 

ل= فاللرهالكلألز
    القيمه الخاضعة لالستهالك

االحتياطي المقذر اول فترة
 ل  لفصنع فخلفصح ر  لXلل

فم قمضللح ه يريف لتمصقيح لفص معي لصاللرهالكل ه للتمف لحبلكفل لفال ولحزفنع ل يحم
 فبلن  خلنلحزفنعملح هلح  صلفال  فوفلفصحرففك لانولفصلرف .

يففلاله مللفب  يحملي صلفالعريمز لفصحق فلصفح زق لنكذصكلل  لفصنع فخلفصح ر  ل ي بلفحم
 فصيق ل  يبلفصحش ول)شفك لفص لز(لتحن ب

ل ي مف 1441111تفغلف ي لفالالخلنفصحي فخلفاللركشم ي لل2117:ل  لت في للم ل(4) مثال

فالعريمز لفصحق فللنفب لفحملفبل  بلفصش ول  ل مفي ل541111   صلف  ومفهملرففک ل

  3611111 ف رم هل  لفصح زق لفنولفصلرف 
     

 
فال رمجل الولفصيم ل تفغللفحملتفحيو  

  تفحيو721111

 فاللرهالكلصالالخلنفصحي فخلتملفنبلنع فخلفال رمج./لفعرلمبلألزل 

3611111= 
8

/7 X ع  لفصحش وللبلفالعريمز ل3150000ل 

721111= 
8

/7 X فال رمجع  لفصحش وللبلل630000ل 

لفصقيحهلفص معي لصاللرهالكل911111=لل541111ل–ل1441111

ل= فاللرهالكلألز
       دينار

        برميل
  ي مفل181111=للتفحيول631111لXلل

 /لفلرهالكلفآلالخلنفصحي فخعـل181111

 اثباتلليدلللللللللل/لح  صلفلرهالكلفآلالخعـل181111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  /لا.لخل181111

 غلكلليدلللللللللللل /لفلرهالكلفآلالخلنفصحي فخل181111

 فصرمص للملمخلفال رمجل ير لتحن بلفصقم نبوم يم:لفحملفعرلمبلألزلفاللرهالكللفالفلمسل

 فصقيح لفص معي لفاللرهالك

ل= فاللرهالكلألز
    القيمه الخاضعة لالستهالك

عذد ساعات االنتاجية المقذرة
 .للملمخلفشر مولفالصهل الولفصلرف لXلل

  ي مفلح  صلف  ومفهملحرففک ل1611111:لآص لعلفلفلركشم ي لكفلرهمل5حومول/ل

 لمل لحملهنلألزل61111لملمخلفالشر مولفصحق ف ل ي مفلل411111

 لمل .ل4111فلرالهكلفالص لفذفللفحخلف هملفشر فخل الولفصلرف ل

  ي مفل1211111=لل411111ل-ل1611111فصقيح لفص معي لصاللرهالكل=ل

ل= فاللرهالكلألز
          

      
  ي مفل.ل8111=لل411لXلل

 /لفلرهالكلفآلالخلنفصحي فخعـل8111

 /لح  صلفلرهالكلفآلالخلنفصحي فخلعـل8111

 /لفمفتمحلنفص لم فلعـل8111

ل/لفلرهالكلفآلالخلنفصحي فخلعـل8111

 

 المعالجة المحاسبية لحساب عمود امتياز غير معدة :

غيفلحي  للم يفحرلحبل الولفلر  فح ملصزفقلحيمص  لح مفيالفاللركشمالمهفلص ي ملح/للقن 

فاللركشمالفمحفللحفعف لفصذيلليمهفل  لفصحي ف ي لكم وليلرحفلمهنف للفالح إلفلرحففف

 :لفصرمصي لنصاللتمبلفصذيليرزفبلفعرلمبلفلرهالكلل نيلصهلنع  لح  ص



صذفللح ر  لابل لت لكتيف لحبلفصح مز لفصر لير لفاللركشمالتهملركنبل رم  همللفتي لنغيف .1

حمليرزفبللحنعنليرهملرمهفلكم نول  لفصحي ف ي لر ولتحت ا وبلفالتقم للفالحتمصغل

ل.فصنععلفعرلمبلفلرهالكلل نيلصفيقن لغيفلفصحي  لصرال  لهذف

رعحيولل  للابلفصر م وللبلفصيقن لغيفلفصحي  ل نبلع  لح  صللمت لليج يلفصا .2

ليج يلإصالع نولل  للفصر م ولتحتمصغلكتيف لرقفولحبلففتمعهملحبل ه لنحبل ه لا فإ

 رنف بل  ل رم نلالحمولفصشفك لحبلل  لفصالف فإ

فص ينبللابلفص لم فلفصحعرحف ل  لفصيقن لغيفلفصحي  لرشتهلرحمحملفص لم فلفصحرنأي لحب .3

 حشكنكل  لرع يفهملححمليرزفبلفالعريمزلصهملأتولنأنلهمل.

 طرق احتساب االستهلن االندثار للعمود غير المعدة

لف ي  غيفلحي  لك لت لح ني لحبلم يلقن لفحرلفنال:لزفيق لفعر م لح  صلصال  ومف

 علمبلف حمص لفصيقن لغيفلفصحي  .

تحتفغلل21فأ للفصيق لفص لزي لوالو للقن لنه :ل)فصحتمصغلتمص ي مف(لX(:لص إلشفك ل6)لمثال

نذصكل  ل همي للم لل511111لتحتفغل22 لفصيق لفأ ل425111تحتفغلل2 لفصيق لفأ ل75111

1995. 

 :لالمطلوب

 .2116رل يولف  ومفلفصيقن لغيفلفصحي  لصل  لل -1

لفصنف بلحمه لفصقين لفصحعملتي ل2117  للم لل21  لعمص لفصر م وللبلفصيق لفأ ل -2

 رل يفهمل.

لفصنف بلحمله لفصقين لفصحعملت ل2117  للم لل22  لعمص لفصر م وللبلفصيق لفأ ل -3

حبلف ي لل11٪لرل يفهملفذفللفحخلابلفصشفك لرعرلملتح  صل همي لكوللم لييم و

 علمبلف حمص لفصيقن لغيفلفصحي  .



 :لالحل

 2116لم ل.ل1

لفال  ومفل11x = 100000%ل1111111

للغيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرعـل111111ل

 غيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفللقن لفحرلعـل111111

 /لفمفتمحلنفص لم فلعـل111111

 غيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرلعـل11111)

 2117.للم ل2

 حر م ولل هملم ي/للقن لفحرلعـل75111

لحي  لفيغلم ي/للقن لفحرلعـل75111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفللقن لفحرلعـل75111

لحر م ولل هملم ي/للقن لفحرلعـل75111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصح  صلفصحزفنبل92511=لل11×لل952111

ل ي مفل67511)حع ن ل يال(ل=لل25111ل-ل92511
 

 فصح  صلفصنف بلفعم رهلصهذفلفصيم لنتمصقي لنهن

 غيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرلعـل67511

لغيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفللقن لفحرلعـل67511

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل



ل

ل

ل

لغيفلحي  لم يفحرلقن ل/للعـ

ل21لق لل75111

ل21لق لل425111

ل22لق لل511111

لحر م ولل هملم ي/لقن لفحرلعـل75111

لف ي ل952111

ل1111111ل1111111

للف ي ل952111

 

لغيفلحي  ل.لم ي/لح  صلف  ومفللقن لفحرلعـ

لغيفلحي  .لم يف  ومفللقن لفحرلعـل67511

لف ي ل92511

لل همعـ/للقن لفحريم لحر م ولل75111

لف ي ل952111

ل167511ل167511

لف ي ل92511ل

 

 :2117(ل  للم ل22مص لفصر م ولفصكمحوللبلفصيق ل)ع.ل3

 حر م ولل هملم ي/للقن لفحرعـل511111

لغيفلحي  لم ي/للقن لفحرعـل511111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفللقن لفحرعـل111111

 /لا.لخعـل411111



لحر م ولل هملم ي/للقن لفحرلعـل511111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لفصح  صلفصحزفنبل51111%ل=ل11لxل5111111

 غيفلفصحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرعـل511111

لغيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفللقن لفحرلعـل511111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفمفتمحلنفص لم فلعـل5111111

 غيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرلعـل5111111

لغيفلحي  لم ي/للقن لفحرلعـ

ل

ل

 21لق لل75111
 21لق لل425111
ل22لق لل511111

لحرر م ولل هملم يلقن لفحرل511111

 .2117/12/31ف ي لل511111
ل

ل1111111ل1111111

لل2118/1/1للف ي ل511111

ل

لغيفلحي  .لم يح  صلف  ومفللقن لفحرلعـ

 حر م ولل هملم يلقن لفحر111111
ل2117/12/31لف ي ل51111

 1/1/ل2117لف ي ل111111
لغيفلحي  لم يف  ومفللقن لفحرل51111

ل151111ل151111

ل2118/1/1للف ي ل51111ل

ل

ل



ل

ل

ل

 :للق لتشكولح ل ولحبلفصيقن لفم فإلوم يم:لزفيق لفعرلمبلفال  ومفلصكو

 حوالللق لكفلرهللعيثليعرلبلألزلفال  ومفلتقلح لكفل لفصيق للفالل نفخللحف لفإل رم  

 ل نفخ.ل5نلحف لفإل رم  لل مفي ل751111

 لفاللرهالكل:لألز

      
      

  
 

 غيفلحي  لم ي/لف ومفللقن لفحرلعـل75111

لغيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفللقن لفحرلعـل75111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفمفتمحلنفص لم فلعـل75111

لغيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرلعـل75111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غف للقن لفحريم لغيفلحي  لعمالخ

 والثلعمالخله له مصك

لیکمالرلصحي  :لنه مللرنف ه ملوالثلفعرحمالخلنه :لعمص لفصر م وللبلفصيقن لغيفلففنال

 

 فمنو:لعمص لل  لفعرلمبلفلرهالكللمتقملصهذ لفصيقن :لفالعرحمو

xx
 حر م ولل هملم ي/للقن لفحرعـل

 فصر م وللبلفصيق لل                                                                  

xx
 غيفلحي  لم يلقن لفحرل/لعـل

} 



ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xx
لفمفتمحلنفص لم فل/لعـل

 فص ف لأي لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

xx
 ر م ولل هملم يلقن لفحرل/للعـل

 2117غيفلحي  ل  ل همي للم للم ي/لف حمص لفصيقن لفحرلعـ:لتفغلف ي للحومو

  ي مف لنيع لفصيقن لفصوالثلف  م :(ل16451111)

  ي مفل8511111كفلرهلل58لق ل

  ي مفل4351111كفلرهلل64لق 

  ي مفل3611111كفلرهلل93لق ل

 64نص لير لفعرلمبلف  ومفللمت لصرفكلفصيقن لنأ لر لفصر م وللبلفصيق ل

 فصحزفنب:لرل يولفصقين لفصحعملتي لفصال ح .

 حر م ولل هملم ي/للقن لفحرلعـل4351111

 غيفلحي  لم ي/للقن لفحرلعـل4351111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لا.لخلعـل4351111

 حر م ولح هملم ي/للقن لفحرلعـل4351111

 

 لبلفصر م و فصوم  :لعمص لفعرلمبلفاللرهالكلك لت لح ني لحبلف حمص لفصيقن :لنأ لير لفالعرحمو
ص إلاع لفصشفكمخلفص لزي للق يبلل حوال غيفلحي  لم يلقن لفحراع لفصيقن لفصح ف  ل  لعلمبل

لمهفخ عيثل مف ي ل75111تحتفغلل2 ي مفلنفصوم  للق لفأ لل111111 تحتفغل1فمنوللق لفأ ل

 2115للم  غيفلحي  ل  ل همي لم يهذ لفصيقن لعحبلعلمبللقن لفحر

 

 ي لفصل  .%لحبلف حمص لفصيقن ل  ل هم11:لع  لح  صلصال  ومفلنت لت ل1/ل 

} 



  ي مفل حمل111111نفصتمص  لكفلرهلل1:ل  لفصيم لفصعمص لر لفصر م وللبلفصيق لفأ ل2/ 

 فصقين لفصحعملت لفصال ح ل  لذصكلفصيم .له 

  ي مفلألزلفاللرهالكل17511=لل11×لل175111

 

 : 2115 همي للم لل  

 غيفلحي  لم يف  ومفللقن لفحر/للعـل175111

 غيفلحي  لم يلقن لفحر/لح  صلف  ومفللعـل175111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمص لفصر م ول  لفصيم لفصرمص ل  

 (1ر م ولل همل)لق لفأ للم ي/للقن لفحرلعـل111111

ل(1غيفلحي  ل)لق لفأ للم ي/للقن لفحرلعـل111111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فالفتمحلنفص لم ف/للعـل82511

 غيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفللقن لفحرلعـل17511

ل(1حر م ولل همل)لق لفأ للم ي/للقن لفحرلعـل111111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرلعـل7511

لغيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفللقن لفحرلعـل7511

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفمفتمحلنفص لم فلعـل7511

لغيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرلعـل7511

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



لكفلرهلفصومصث:لعمص لفعرلمبلفال  ومفلفصحعلنت لصكوللق للفالع  .ل حوالللق لفالعرحمو

ل هلتمصكمحولصوتنخلل  للفصر م ول ي مفلر ل1811111نح    لحرففک لل مفي ل3111111

للن ن لفص لزلتمصكحيمخلفصر مفي .

ل

ل

 ه لفصقين لفصحعملتي لفصال ح ل حم

 غيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفلحرففك لصيقن لفحرلعـل1811111

 حر م ولل هملم ي/للقن لفحرلعـل1211111

لغيفلحي  لم ي/للقن لفحرلعـل3111111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فحلنفص لم فن/لفالفلعـل1211111

لحر م ولل هملم ي/للقن لفحرلعـل1211111

ل

لانل

 حر م ولل هملم ي/للقن لفحرلعـل3111111

لغيفلحي  لم ي/للقن لفحرلعـل3111111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فملفمفتمحلنفص /للعـل1811111

 غيفلحي  لم ي/لح  صلف  ومفلحرففك لصيقن لفحرلعـل1211111

لحر م ولل هملم ي/للقن لفحرلعـل3111111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ال  :لعمص لفصرعنولفصالفصيقن لفصح ر   لفيعملرنف ه ملوالو لفعرحمالخ:لوم يم



حبللحيي  لفمنو:لعمص لل  لفعرلمبلف  ومفللمت لصفيق لفنلفعرلمتهلك لت لل ني لفالعرحمو

 ف ي لف حمص لفصيقن لغيفلفصحي   لعيثليكنبلفصقي 

xx
 ح ر  لم يلقن لفحرل/لعـل

xx
 غيفلحي  لم يلقن لفحرل/لعـل

 

لفصيقن   فصوم  :لعمص لفعرلمبلعمص لفعرلمبلف  ومفلصكوللق لتشكولحل وللبلفالعرحمو

 فم فإ لعيثليكنبلفصقي :

xx
 حي  لفيغلم يح  صلف  ومفللقن لفحرل/لعـل

xx
 ح ر  لم يلقن لفحرلل/لعـل

xx
 غيفلحي  لم يلقن لفحرلل/لعـل

 

 عمص لفصتيعلفصالشفكمخلف فإ:لفيعملرنف ه مله ملفالعرحمالخلف  م  :ومصوم

حيي  للل ني  فمنو:لعمص لل  لفعرلمبلف  ومفللمت لصفيق لفنلفعرلمتهللفالفلمسل لت لفالعرحمو

ل بلف ي لف حمص لفصيقن لغيفلفصحي ح

 :فصقي لعيثليكنبل

xx
 نبفص   نقلفصح ي/لعـل

xx
 غيفلحي  لم يلقن لفحرل/لعـل

xx
 غيفلحي  .لم يافتمحلتيعللقن لفحرل/لعـل

xx
 غيفلحي  لم يافتمحلتيعللقن لفحرل/لعـل

xx
لا.لخل/لعـل

 

 فصوم  :ل  لعمص لفعرلمبلف  ومفلصكوللق لتشكولحل وللبلفصيقن لفم فإلفالعرحمو

xx
 غيفلحي  .لم يح  صلف  ومفللقن لفحر/لعـل



xx
 فص   نقلفصح ي نبل/عـل

xx
  لم فلتيعللقن لغيفلحي  ل/عـل

xx
 غيفلحي  لم يلقن لفحرل/عـل

(لنكفلرهلل36فصيق لفأ ل)لللقن لغيفلحي  لنه ل:لرحرفكلفع إلشفكمخلفص لزلوالو حومو

(لنكفلرهل38)لنلق لفأ ل مفي(ل 2511111(لنكفلرهل)37(ل ي مفلنلق لفأ ل)1111111)

 .2116نذصكل  ل همي للم لل مفي(ل 5251111)

علمبللف ي ل%لحب11فعر م لح  صلال  ومفلفصقين لغيفلفصحي  لنت لت لل ي.لرل يولأ1/ 

 يفلفصحي  .ف حمص للقن لفالحريم لغ

 .ح ر يبل(38(لنل)37ل  لوتنخلفبلفصيق يبل)ل1999.لرل يولفصقي لفصال  ل الوللم ل2

 :(لرتيبلف ه36نتم رففضلابلفصيق ل)ل1999.لرل يولفصقي لفصال  ل  ل همي للم ل3

 .لح رنلنأففخلفصشفك لفالعرلمملته.ا

 .لغيفلحرنلنأففخلفصر م ولل ه.ب

 .لتشيكل ي مفلفلرف لفصحتفغل1125111تحتفغل(لصشفك لا فإل36.لر لتيعلفصيق ل)ج

 2116/12/31ل  ل:لفصعو

  ي مفل875111=لل11×لل8751111

 ف  ومفللقن لغيفلحي  ل/عـل875111

ل لغيفلحي لم يح  صلف  ومفللقن لفحر/لعـل875111

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لا.لخعـل875111

لغيفلحي  لم ي/لف  ومفللقن لفحرعـل875111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2117(ل  للم ل2)

 (38نلل37/للقن لح ر  ل)لق لعـل7751111



ل(38نلل37غيفلحي  ل)لق للم ي/للقن لفحرعـل7751111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2117/12/31(ل  ل3)

 غيفلحي  لم يفحر/لح  صلف  ومفللقن لعـل875111ل.ا

 (36/للقن لح ر  ل)عـل125111

ل(36غيفلحي  ل)لق للم ي/للقن لفحرعـل1111111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (36حر م ولل همل)لق لم يلقن لفحر/لعـل1111111

ل(36غيفلحي  ل)لق لم ي /للقن لفحرل1111111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم يح  صلف  ومفللقن لفحرل/عـل8751111

 ا.لخل/عـل1251111

ل(36حر م ولل همل)لق لم يلقن لفحرل/عـل1111111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفصح فاعـل1125111ج.ل

 ح  صلف  ومفللقن لغيفلحي  ل/عـل875111

 (36غيفلحي  ل)لق لم يلقن لفحرل/عـل1111111

لغيفلحي  .لم يافتمحلتيعللقن لفحرل/عـل1111111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيفلحي  لم يافتمحلتيعللقن لفحرل/عـل1111111

لا.لخلفصيم ل/عـل1111111

ل



 المعالجة المحاسبية لنفمات استخراج النفط

 

 الفصل الخامس

ل

ل

 

 فمتمفعلفلنرزنيفلل 

 فلر ففجلفص لز 

 

 أهداف الفصل:

 

فصعلفلنفل ف لفصت فلصال رمجلليه الفصل ولفص محسلفصالفصتعثل  لفصحيمص مخلفصحعملت لفصحفعف 

ف رمجلفص لزلحبلعيثلح مفيالحفعف لفال رمجللفصال م بلتيمبلفصحيمص  لفصحعملت لفصحفعف 

لفصح ر  لنف يففلرع ي لركمصيالفال رمجلنزفقلفعرلمبل لمذلفصيقن لفص م لحتييمخلفص لزلفف فخينف

فص لزي لنف نفلهملحعلعمالخللفصح شآخلتلتبلفلر ففجلفص لزلح هم لنكيلي لفل ف لأم ح لفص  ول  

لرزتيقي ل الولفصل و.

ل

ل

ل

ل

ل

ل



ل

 لإلنتاجالمعالجة المحاسبية لمرحلة الحفر واعداد الب ر 

 

لفصحفعف لعلفلصال رمجلرت التي لحفعف لفاللركشمالعيثلير ل  لهذ حفعف لفصعلفلنفل ف لفصت فل

 إصالفصقلحيبلفآلرييب:لآلتمفلنريحيقهملنرهي رهملصحففعولفال رمجلنرقل لح مفيالهذ لفصحفعف 

 ركمصيالعلفلنفل ف لغيفلحفحنل ل) مفي (.لالمسم األول:

ل.:لركمصيالعلفلنفل ف لحفحنل ل م  لتمصت فلفنلفصيق لالمسم الثاني

 

 المسم األول: تكاليف حفر واعداد الب ر غير الملموسة حيث تشمل:

 ا.لفصح مفيالفص ينصن ي لصرع ي لحكمبلحفعف لفصعلف.

 فصح مفيالفصحريفق لتإل ف لفصحكمبلصفعلفلنرشحولحمليف :ب.ل

 .لر ميالنرلني لفمفضلنرن يولفصحيم .1

 .لركمصيالت م لفصزفقلنففلم لفلمليمخلفصعلف.2

  قولر هي فخلفصعلفلنفأمحرهمللفالح زق لفصعلف..لركمصيال3

 ج.لفصح مفيالفصحريفق لت  بلف ه  لفصعلفلنلحفي لفصعلفل للهملنرشحو:

 .لف نفللحمولفصعلف.1

 .لحنف لنلحهحمخلال ح لصفعلف2

 .ل يم  لنر فيأللآالخلفصعلف3



 .لركمصيالفصنأن لنفصقنإلفصحعفك .4

 .لفلرهالكلآالخلنحي فخلفصعلف5

 حفي لفإلرحم لنرشحو: .لح مفيالل

 .لح مفيالف فف لفال رتمففخلفصال ح .1

 .لح مفيالر فيالفصت فلنفعمزرهلتماللح خ.2

ل.لركمصيالفصعنفحضلنفصحنف لفصكيحيمني لفصحذيت .3

 .لركمصيالروقيبلفآلتمف4

 .لركمصيالرفكيبلفص حمحمخلنر هي فخلفصت فلفم فإ.5

حبللحفي للفصعلفلنر ميالفصحكمبلتي لفال رهم فصح مفيالفصال ح لصفقيم لترلكيكلحي فخلهـ.ل

 فصعلفلنف  لفآلتمفلفص م  .

 المسم الثاني: تكاليف حفر واعداد الب ر الملموسة الخاصة بالعمد او الب ر

فصحفحنل لفم فإلفصال ح لإلل ف للنرشحولكولحملي ل للفالفأر م لفآلالخلنفصحي فخلنفصر هي فخ

نف قمضل  ل همي للحفهملفال رم  لنحبل  م صلهذ للتيي فصت فلصال رمجلنركنبلصهملأيح ل

نفع لنفيعمليحكبللنفصحي فخلفبلركنبلحهي  لص  ح لت فلحييبلفنلل  لآتمفل  لفصيق لفصر هي فخ

 نفصحي فخلفصالحمليف :ل قفهملإصالحنفأعلف فإلنرقل لهذ لفصر هي فخ

 ف وللنفال متيبل لنفص حمحمخحفكي ل ف ولفصت فلنرشحولا متيبلر فيالفصت فلفمنصيل فخيا.لر ه

 حفحنل .لفيغلعلفلفحملركمصيال قولنرفكيبلهذ لفصر هي فخل ريرتفلح مفيا

فصرن يوللنف متيبلحفكت للفاللزأللفصتشفکمصهيكولفصحي   لنف متيبلفاللر ففجل فخي.لر هب

 نفصعخلفصر لرلر   لصف علفص يخلفنلفصحم لحبلفالتمف



فصل وللنف ه  لحوولف ه  ل  ولفص لزلفص م للبلفص م .لفآلالخلنفصحي فخل م  لتمصيق لككولج

صفحلرن لمخلنرمهفلهذ للفصرن يوللبلفصحيم لنفص متمخلنحعفكمخلنحلرن لمخلفص يخلنف متيب

 .لنرفكيتهمل حييملتوحبلشفف هملنركمصيال قفهم

 المحاسبية : المعالجة

 :لهذ لفصحفعف لير ل رأللوالثلعلمتمخلنليز لنه ل  

 فصرش يول/للحفيمخلفصعلف:لنيشحول لقمخلفصعلفلنفل ف ل/لفلحمولرعخعـل.ل1

 غيفلحفحنل لفص مفي لفصت ف

فصر لرفكبل ف ولل/لفلحمولرعخلفصرش يو/لر يه فخلفصعلف لنيعحولركمصيالفصر هي فخـلعل.2

 فصت فلانللفاللزأللفصت فلحبلف متيبلن حمحمخ

نفصحي فخلصال ه  للالالخ/لفلحمولرعخلفصرش يو/لآالخلنحي فخلفصعلف لنيعحولتركمصيالفـعل3.

آ ف  ل مذفلرتيبلابلفصت فلح رنل رقلوللفص م  لتمصيق لككولحبلحلرن لمخلنف ه  ل ي ولفصا

علمبلفصيقن لفصح ر   لفنلفذفلمهففبلفصيق لغيفلح رنل رقلوللفصحتمصغل  لفصعلمتمخلفصنليز ل  

 حتمصغ

ت نف ل  ل همي لفصيم لليلليقلوفصعلمتمخلفصنليز ل  ل /ل لم فلفالتمفلفص م  لغيفلفصح ر  لنفصذ

   ل /لاتخ لفصيم لتمصقي لفصرمص :

XX
 /لا.لخعـلل

XXللللللللل
ل/ل لم فلفآلتمفلفص م  ـعل

ل

ل



 

(لفصذيل58)لر لفصروك لحبلن ن لفص لزلتكحيمخلر مفي ل  لح زق لفصيق ل2117:ل الوللم لمثال

نأففخلفصشفك لفصت  لتحفعف للرحرفكهلشفك ل)*(لصف لزلحبل الولفلحمولفاللركشم ي ل مفي ل يه 

  لقمخلفصشفك لن الولهذ لفصحفعف لكحمليف :لفصعلفل  لذصكلفصيق ل الولفصيم .لعيثلتف خ

  ي مف.ل625111.لركمصيالر ميالنرلني لفمفضلنركمصيالت م لفصزفقل1

  ي مف.ل4675111ل.لتف خلا نفللحمولفصعلف2

  ي مف.ل175111.لركمصيالفصنأن لنفصقنإلفصحعفك لالالخلفصعلفل3

  ي مف.ل211111.لركمصيالفص يم  لنفصر فيأللالالخلفصعلفل4

  مفي ل55111.لركمصيالر فيالفصت فلنفعمزرهلتماللح خل5

  ي مف.ل351111.لركمصيالعنفحضلحذيت ل6

  ي مفل151111.لركمصيالروقيبلفصت فل7

 .لحبلح م بلفصشفك لر للعبلا متيبلر فيالن حمحمخلرعك لنحلرف حمخ8

  ي مفلفحمل1251111فصحي   لنف متيبلرن يولصلزأللفصت فلتف خللفصهيكو

  ي مف.ل135111 قفهملنرفكيتهملتف خللركمصيا

 .لركمصيالف ه  ل  ولفص لزللبلفصحم لنغاليمخلنحعفكمخلنحلرن لمخلتف خ9

 . مفي ل475111 ي مفلفحملركمصيال قفهملنرفكيتهملتف خلل16511111

 خ..لعيثل  يخلفصحتمصغلفلال لتشيكم11

 (.58)ل /لرل يولفصقين لفصال ح لتحفعف لفصعلفلصفيق 



ل

 فصعول:

 /لفلحمولرعخلفصرش يو/للحفيمخلفصعلفعـلل625111

 /لفلحمولرعخلفصرش يوللحفيمخلفصعلفعـل4675111

 /لالحمولرعخلفصرش يوللحفيمخلفصعلفلعـل175111

 /لفلحمولرعخلفصرش يوللحفيمخلفصعلفلعـل211111

 فصرش يوللحفيمخلفصعلف/لفلحمولرعخلعـل551111

 /لفلحمولرعخلفصرش يوللحفيمخلفصعلفلعـل351111

 /لفلحمولرعخلفصرش يوللحفيمخلفصعلفلعـل151111

ل/لفصح فالعـل6725111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفلحمولرعخلفصرش يو/لر هي فخلفصعلفعـل1251111

 فصعلف/لفلحمولرعخلفصرش يوللحفيمخللعـل135111

 /لفصح م بلعـل1251111

ل/لفصح فالعـل135111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفلحمولرعخلفصرش يو/لفالخلنحي فخلفصعلفلعـل16975111

ل/لفصح فاـعل16975111



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (58/لفصيقن لفصح ر  ل)لعـل25185111

 /لفلحمولرعخلفصرش يوللحفيمخلفصعلفلعـل6861111

 /لفلحمولرعخلفصرش يو/لر هي فخلفصعلفلعـل1251111

 /لفلحمولرعخلفصرش يو/لآالخلنحي فخلفصعلفلعـل16975111

 :لتمصف ن لفصالتيم مخلفصحومولفصلمت لإ رفضلفبلفصر هي فخلفصر لر لفلم رهممثال

 رل يفهلص ف  ي مفل حملهنلفصقي لفصنف بلل291111صفح م بلأ فخلتقيح ل

 فصعلمتمخلفصنليز لفصوالو ل  لح/لفصيقن لفصح ر  ل؟

 ؛لالحل

 /لفص م بعـل291111

 /لفلحمولرعخلفصرش يو/لر هي فخلفصعلفلعـل291111

 /لفصيقن لفصح ر  لعـل24795111

 /لفلحمولرعخلفصرش يوللحفيمخلفصعلفلعـل6861111

 /لفلحمولرعخلفصرش يو/لر هي فخلفصعلفلعـل961111

 /لفلحمولرعخلفصرش يولفالخلنحي فخلعـل16975111

 /لفصيقن لفصح ر  لعـل24795111

 /لفصح م بلعـل291111

 /لفلحمولرعخلفصرش يوللحفيمخلفصعلفلعـل6861111



 /لفلحمولرعخلفصرش يو/لر هي فخلفصعلفلعـل1251111

 /لفلحمولرعخلفصرش يولفالخلنحي فخلفصعلفلعـل16975111

لل مالپنلزلح/ل لم فلفالتمفلفص م  لت ولحبحالعم :لنفذفلكمبلفصيق ل

 /لفصيقن لفصح ر  .لعـ

 المعالجة المحاسبية لمرحلة االنتاج والتشريل :

 :االيرادات.ل1

فص لزلفص م للحبلفه لفاليفف فخلفصر لرعققهملشفكمخلفص لزلررحوول  لأيح لحملر ر هلنرتييهلحب

نفلرشمففخل لزي لص همخلف فإلاتعمثلنحتييمخلفص م لفصزتيي لنفاليفف فخلفصحرعقق لحبلرق ي ل

 ا فإ.لفعم  لفصالفيفف فخلرو يفلفالالخلنفصحي فخلصشفكمخ

 س/لحرالير لفأفففلفاليفف ل  لشفكمخلفص لزل؟

 ج/له مكلوالثلفر مهمخل  لفأفففلفإليفف 

فالر م لحيمه للميفف لتح ف لفكرشمالفص لز لنأ لفلرفعخللفالهذف:ليجي لفأفففلفاالتجاه األول

حفع لتمصحي ف ي ليرعحبللفصحعملتيبلفصقم ن ييبل  لفحفيكملنك  فلنصك هملان خلتعفنف لفل ف 

 كحي لفالعريمز لفص لز ل)فصتففحيو(لنأيحره

 :لنيرحلكلتحت الفأفففلفميفف لل  ل قز لفصتيع.االتجاه الثاني

تح ف للنهنفصحريمفاللفيهلتيبلفغفبلشفكمخلفص لزلنهنلابلفإليفف ليرعق لالثالث:االتجاه 

فصحيفبلعيثليل وللفلر ففجلفص لزل)ف رم ه(لعيثلرق فلفصكحي لفصح ر  لتليفلحييبلنهنلفصليف

 فصقي لفصرمص :

XXX
 /لحلرن لمخلفص لزلفص م ل)فصكحي لفصح ر  ل*لفصليفلفصح رن(ـعل



XXX
 فص لزلفص م لفصح رنلفف ي/لفلـعل

 ع نول يم  لانل ق مبل  لفصليفلفصحيفبلل  لفصتيعلييمصنلفصلفقل  لنل  

 /لاخلفصيم لرعخلفل لففتمحلانل لم فلحتييمخلفص لزلفص م لنكحملهنلحنعألل  عـ

 (:1)لفصحومو

ر  ي هل  للنر فمشهفلتفحيول الولفع لل111111فع إلفصشفكمخلفص لزي لحبلف رمجللرحك خ

 .فصنفع ل  م يفلصفتفحيول7مخللفحملابلفصليفلفصحيفبلعي هملكمبلفصحلرن ل

 :ل:لرل يولفصقين لفصال ح لتم رففضلحمليف المطلوب

   م يفلصفتفحيو.ل7تيعلكمحولفصح  نبلتليفلللب .1
   م يفلصفتفحيو.ل11تييهلتليفللل   .2
   م يفلصفتفحيو.ل5تليفللل  لتييه .3

 الحل :

 /لحلرن لمخلفص لزلفص م عـل711111

لفص لزلفص م لفصح رنلفف ي/لفلعـل711111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فص لزلفص م لفصح رنلفف ي/لفلعـل711111

 /لفمفتمحلنفص لم فلعـل711111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفصح فاـعل711111

 فص لزلفص م ل/لحلرن لمخعـل711111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفصح فالعـل111111

 /لحلرن لمخلفص لزلفص م لعـل711111

 /لففتمحلحتييمخلفص لزلفص م لعـل311111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 .لفال رففضلفمنو

 فصوم  .لفال رففضل



ل

 

 /ففتمحلحتييمخلفص لزلفص م لعـل311111

 /لفمفتمحلنفص لم فلعـل311111

ل

 /لفصح فالعـل511111

 /ل لم فلحتييمخلفص لزلفص م لعـل211111

ل/لحلرن لمخلفص لزلفص م لعـل711111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لفمفتمحلنفص لم فلعـل211111

لفص م /ل لم فلحتييمخلفص لزللعـل211111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :لنركنبل نف لعلمبلفمفتمحلنفص لم فلكمالر 

 خ.الـ/عللللللللللللللللللللللللللللللللللفال رففضلفمنو 
 فص م لفصح رنلفص لزلفف يفل711111لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

 
 لا.خـعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفصوم  لفال رففض/ 

 فص لزلفص م لفصح رنلفف يفل751111لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 فص لزلفص م لففتمحلحتييمخل311111لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

 ا.خ/لـعفصومصثلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفال رففض 
 فيفف لفص لزلفص م لفصح رنلعـل/ل711111 لم فلحتييمخللللل751111لللللللللللللللل

 فص لزلفص م لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

 فصومصث.لفال رففضل



ل

 (:2مثال )

لفمنصالحبلل  لا  م لتيضلفصتيم مخلفص م  لتشفك ل)*(لفص لزي لنفصر لر صلفمشهفلفصوالو 

2118 

لآذففلشتمزلكم نبلفصوم  لفصرلم يو

ل621111ل371111ل321111لفإل رمج)تمصتفحيو(

ل295111ل351111ل141111لفصحتييمخ)تمصتفحيو(

ل4311ل2911ل2111لفصحلرهفك)تمصتفحيو(

ل

  ي مفلصفتفحيو.ل(12(ل  م يفلنفصحتم لتليفل)11لفحملابلليفلفصتفحيولحبلفصح  نبلفص لز ل)

فصح  نبلفص لز (ل)لنر نيفلح/لفصحلرن لمخ /لرل يولأين لفصينحي لفصال ح ل  لكولشهفل

 نفمشهفلفصحذكنف ل  لفلال .

 الحل :

 . شهر كانون الثاني1

  /تفحيو(ل11×لتفحيولل321111/لحلرن لمخلفص لزلفص م ل)عـل3211111

لفص لزلفص م لفصح رنلفف ي/لفعـل3211111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فص لزلفص م لفصح رنلفف ي/لفعـل3211111

 /لا.خعـل3211111ل

 (12لXل141111/لفص فال)ـعل1681111

  (10ل 2111X/لح مفيالفصرش يولنفال رمجل)عـل21111

 )X 142100 11 ح/لحلرن لمخلفص لزلفص م ل)ل1421111



ل/لففتمحلحتييمخلفص لزلفص م عـل281111

 /لففتمحلحتييمخلفص لزلفص م عـل28111111

لفصيم /لا.خلعـل281111

 

 . شهر شباط2

 ) x 38000011/لحلرن لمخلفص لزلفص م ل)لعـل3711111

لفص لزلفص م لفصح رنلفف ي/لفلعـل3711111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فص لزلفص م لفصح رنلفف ي/لفلعـل3711111

ل/لا.لخلعـل3711111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12 )ل 3511111X/لفصح فال)لعـل4211111

ل(11لXل2911)/لح مفيالفصرش يولنفال رمجللعـل29111

ل(10لXل352911)ل/لحلرن لمخلفص لزلفص م للعـل3529111

ل/لففتمحلحتييمخلفص لزلفص م لعـل711111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لففتمحلحتييمخلفص لزلفص م لعـل711111

ل/لا.خلعـل711111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . شهر آذار:3

 (11لXل621111/لحلرن لمخلفص لزلفص م ل)لعـل6211111

 فص لزلفص م لفصح رنلفف ي/لفلعـل6211111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 فص لزلفص م لفصح رنلفف ي/لفلعـل6211111

 /لا.خلعـل6211111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 12 × 295111/لفص فال)لعـل3541111

 )11لXل4311)/لح مفيالفصرش يولنفال رمجللعـ 43111

 )11لXل299300)    /لحلرن لمخلفص لزلفص م لعـل2993111

 /لففتمحلحتييمخلفص لزلفص م لعـل591111

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /لففتمحلفصحتييمخلفص لزلفص م لعـل591111

 /لا.خلعـل591111

ل/لفصحلرن لمخعـ

لرلم يولأيحهلكحيهلرلم يولأيحهلكحي 

ل321111

ل

ل371111

ل

ل621111

ل

ل3211111

ل

ل3711111

ل

ل6211111

ل

 فص لزلفف ي/لفعـ
لنفصح رلفص م 

لعـ/لفيفف لفص لزل
لفصح رنفص م ل

عـ/لفيفف لفص لزل
لفص م لفصح رن

ل142111

ل

ل352911

ل

ل299311

ل515711

ل1421111

ل

ل3529111

ل

ل2993111

ل5157111

لحذكنفيب
ل

لحذكنفيب
ل

لحذكنفيب
لف ي 

لل13111111ل1311111لل13111111ل1311111

 

 . تحديد التكاليف:2

انلغيفللحتمشف لركمصيالحفعف لفال رمجلررحوول  لكم  لل م فلفصركمصيالفصحفرتز لففرتمزلإب

فنلح مفياللفال رمجلحتمشفلتيحفي لفال رمجلحوولح مفيالفصعخلنفصقيمسلنفلرهالكلفالخ



فصحفعف لتملرتمفهمللح مفيالفالشففالنفصفأمت ل  لحفعف لفال رمج.لنتشكوللم لرل و

 ح مفيالفيفف ي لحوال:

 /ل .لفصعخلنفصقيمسعـ

 /لف نفللحمولفال رمجلعـ

 /لفلرهالكلفالخلفال رمجلعـ

 /لفص   نق لفص ف  نب...لعـ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 


