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مقدمة:

تتميز صناعة إنتاج البترول بطبيعة فنية واقتصادية خاصة، فعنصر المخاطرة وعدم التأكد من النتائج ال بد منه في مرحلة البحث واالستكشاف التي قد ال تؤدي إلى نتائج اقتصادية 

مجدية، أو بالعكس قد تؤدي إلى نتائج مجدية ُتمكن من استرداد كامل تكاليف االستثمارات خالل فترة وجيزة، كما أن هذه الصناعة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وفترة زمنية 

طويلة الستردادها، وهذا ما يجعل الدول النامية غير قادرة بصورة عامة باالعتماد على نفسها على تمويل النفقات الضخمة الالزمة للتنقيب عن البترول وتطويره وإنتاجه مما 

يجعل هذه األنشطة مجااًل لعدة أنواع من العقود البترولية كاالمتيازات وعقود اإليجار وعقود تقاسم اإلنتاج، وهذا ما يترك آثارًا كبيرة على الممارسات المحاسبية الخاصة بشركات 

إنتاج البترول التي يتوجب عليها أن تصور النشاط الفني والقانوني بحيث تعكس القوائم المالية هذا النشاط. إن العوامل االقتصادية والسياسية والفنية والقانونية المختلفة لصناعة 

إنتاج البترول جعلت موضوع محاسبة البترول يحتل مكانًا هامًا في األدبيات المحاسبية األمريكية المعاصرة نظرًا لنشاط الشركات األمريكية المتميز في مجال استكشاف وإنتاج 

البترول مما يجعل كافة الشركات العاملة في هذا المجال في أنحاء العالم تتبع المعايير والقواعد المحاسبية الخاصة بنشاطات استكشاف البترول وإنتاجه الصادرة عن مجلس معايير 

المحاسبة المالية في الواليات المتحدة األمريكية FASB، باإلضافة إلى القواعد واإلجراءات التي اعتمدتها لجنة بورصة األوراق المالية SEC وطلبت من الشركات المسجلة في 

البورصة تطبيقها، كما اهتم مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB مؤخرًا بالمعايير المحاسبية الخاصة بشركات الصناعات االستخراجية وعلى رأسها صناعة إنتاج النفط والغاز 

وأصدر المعيار المحاسبي الدولي رقم IFRS6 الذي تناول محاسبة استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها.

أهداف البرنامج :

تعريف المشاركين  بمفهوم شركات البترول وخصائصها وادارتها وانشطتها �

تعريف المشاركين  بالمراحل التي يمر بها انتاج البترول من اكتشاف وحفر وتطوير أبار البترول وانتاجه �

اكساب المشاركين مهارة  اجراء المعالجات المحاسبية المتعلقة بنفقات وايرادات كافة المراحل النتاج البترول �

اكساب المشاركين مهارات اعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي سواء في حالة الشركات األجنبية أم الوطنية �

التعرف على طرق تقدير االحتياطيات النفطية والمحاسبة عنها وفق المعايير الدولية. �

تطبيق معايير  المحاسبة والتقارير المالية الدولية على أنشطة استخراج وانتاج النفط واعداد القوائم والتقارير المالية وفق المعايير الدولية �
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المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:

مدخل الى محاسبة البترول

مراحل انتاج النفط ومراكز التكلفة في شركات انتاج النفط �

أسباب اختالف محاسبة النفط عن أنواع المحاسبة األخرى �

مقومات النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط  �

الوحدة المحاسبية في شركات النفط �

النظام المحاسبي لشركات النفط �

الدليل المحاسبي في شركات انتاج النفط �

المعايير المحاسبية الخاصة بشركات إنتاج البترول �

� IAS محاسبة البترول ومعايير المحاسبة الدولية

الوحدة الثانية :

المعالجة المحاسبية لنشاط البحث واالستكشاف

طبيعة نشاط البحث واالستكشاف �

طرق معالجة تكاليف البحث واالستكشاف �

المعالجة المحاسبية لنفقات مرحلة االستكشاف ) رسوم الحصول على العقد ورسوم  �

تسجيل العقد وااليجار السنوي وغرامات التأخير ( .

طرق معالجة نفقات العقود غير المتطورة في صناعة النفط �

الوحدة الثالثة :

المعالجة المحاسبية لنشاط تنمية الحقول واالستعداد لإلنتاج

طبيعة نشاط تنمية الحقول واالستعداد لالنتاج �

أنواع مصروفات تنمية الحقول واالستعداد لإلنتاج �

المعالجة المحاسبية لمصروفات تنمية الحقول واالستعداد لإلنتاج �

توزيع مصروفات الحفر على األبار المختلفة �

تعديل األبار وتحسينها �

حساب أعمال تحت التنفيذ �

تحديد معدالت النفاذ �

طرق حساب معدل النفاذ �

المعالجة المحاسبية لالالت والمعدات )شراء وتحويل واستبدال وبيع( �

الوحدة الرابعة :

المعالجة المحاسبية لنشاط  االنتاج

المعالجة المحاسبية لمرحلة االنتاج والتشغيل �

طرق توزيع التكاليف المشتركة في صناعة النفط �

تحديد االيرادات �

تحديد التكاليف �

تبويب تكاليف االنتاج والتشغيل �

تصوير نتيجة النشاط وبيان المركز المالي �

قائمة الدخل �

قائمة المركز المالي �

الوحدة الخامسة :

المحاسبة عن االحتياطات البترولية وطرق تقديرها

مفهوم وأهمية االحتياطي البترولي  �

انواع االحتياطي البترولي �

العوامل المؤثرة علي تقدير االحتياطي �

طرق التقدير االحتياطي البترولي �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)المحاسبة والمالية في صناعة النفط والغاز ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


