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 نفطانشركاخ محاسثح 

 اننفطممذمح عن محاسثح االسثىع االول: 

 :اننفطتكىين 

( Petraاالصل، وهو مكون من مقطعٌن هما)(التٌنً Petroleum)النفطلفظ  ان

 " زٌت الصخر".( وتعنً الزٌت وبهذا ٌعنً اللفظ ككل Oleumوٌعنً الصخر و )

فالنفط ٌوجد فً صورة سائلة او ؼازٌة وٌعتمد ذلك على عدد الذرات الموجودة فً 

 الجزيء. وان كلمة النفط بمعناها الواسع تشمل الزٌت والؽاز الطبٌعً. 

الجٌلوجٌن ان النفط تكون من بقاٌا كائنات عضوٌة ماتت منذ مالٌٌن ٌعتقد اؼلب 

السنٌن. وبفعل زالزل وبراكٌن ادت الى جرؾ المواد الهائلة من الحٌوانات 

والنباتات طمرت هذه االحٌاء داخل االرض وتكوٌن طبقات من الرمل واحٌاء فوقها 

مواد النفطٌة فً ما حٌاء وتكونت منها الوبفعل الضؽط والحرارة تفسخت هذه اال

وهً عبارة عن تكوٌن صخري ٌحتوي على مادة النفط وٌمنعها  مكامن النفط ىٌسم

من التسرب خارجا وقد تكون محتوٌات المكمن اما زٌت فقط او ؼاز فقط او خلٌط 

 .من االثنٌن معا

 خصائص وطثيعح انصناعاخ اننفطيح : 

 للقٌام بهذا النوع من النشاط.مبالػ الهائلة من الموجودات الثابتة الالزمة  -4

احتماالت الشك او عدم التأكد فٌها كبٌرة جدا فقط ٌجري البحث عنها فً  -2

 الى وجود احتٌاطٌات نفطٌة.االراضً الشاسعة وتصرؾ مبالػ طائلة دون التوصل 

عدم ثبات االحتٌاطٌات الموجودة فً مكامن النفطٌة كونها عبارة عن تقدٌرات  -3

 الصواب. تحتمل الخطأ او

المخاطر االمنٌة كبٌرة فً هذا النوع من النشاط ناجمة عن الخصائص الطبٌعٌة  -4

لمادة النفط باعتبارها مادة قابلة لالشتعال وطبٌعة المنطقة التً ٌجري البحث علٌها 

رئ لؽرض مواجهتها بتطلب وجود او اتخاذ احتٌاطٌات امنٌة او احتٌاطٌات للطوا

 بٌرة جدا.مما ٌتطلب انفاق مبالػ ك

ارتباط النشاط االقتصادي للمنشأة النفطٌة بالظروؾ االقتصادٌة العامة التً  -5

 ٌعٌشها البلد الذي تعمل به والظروؾ االقتصادٌة العامة السائدة فً العالم.
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 مراحم انتاج اننفط :

 مرحلة البحث واالستكشاؾ. -4

والجٌوفٌزٌائً  للمناطق المختلفة وتشمل هذه المرحلة عملٌات المسح الجٌولوجً 

وتحلٌل الطبقات الصخرٌة من اجل تحدٌد المنطقة التً سٌجرى بها نشاطات البحث 

لتحصل الشركات بعدها على عقود امتٌاز تخولها حق التنقٌب عن البترول فً 

 المناطق المحددة.

 مرحلة الحفر والتنقٌب.  -2

دٌد مكان ٌحتمل وجود النفط فٌه تبدا بعد ان ٌفرغ الجٌولوجً والجٌوفٌزٌائً من تح

 -وتتكون من:الخطوة التالٌة بالحصول على ترخٌص بالقٌام بعملٌة الحفر 

ان وتسوٌة االرض كممل كل النشاطات الخاصة بتنظٌؾ الوتش -:مرحلة االعداد -أ

           لنقل اجهزه ومعدات الحفر الى الموقع المعٌن.وشق الطرق الالزمة 

وقد تقوم بعملٌة الحفر اما الشركة المنتجة صاحبة االمتٌاز او قد  -ر:مرحلة الحف -ب

 تعهد بها الى شركات اخرى متخصصة بالحفر وذلك بموجب عقد بٌن الشركتٌن.

 .والضخمرحلة االنتاج  -3

وتشمل جمٌع العملٌات من وقت استخراج النفط الخام من االبار حتى شحنة من  

 خام.خالل االنابٌب الناقلة لزٌت ال

 مرحلة تكرٌر النفط -4

وٌقصد بالتكرٌر اعادة ترتٌب الجزٌئات المكونة من الهٌدروجٌن والكربون لتكوٌن  

مجموعات تختلؾ عن تلك الموجودة فً زٌت الخام خالل تسخٌن الزٌت ومعالجة 

 بطرق مختلفة. 

 عمىد االمتياز وانىاعها :

 هناك نوعٌن من عقود االمتٌاز

 المباشرة:عقود االمتٌاز  -4

هً عقود االمتٌاز التً تتولى اجهزه ومؤسسات الدولة المختصة بعملٌات استخراج 

 -النفط وبٌعة وتكرٌر. وهناك نوعٌن من عقود االمتٌاز المباشرة:

سواء المحلٌة واالجنبٌة بعملٌات البحث واالستكشاؾ تقوم الشركات الخاصة  -أ

 ستخراجه بواسطة كوادرها المختصة.وبعد التوصل الى النفط الخام تقوم الدولة با

ان تقوم الدولة بكافة العملٌات من بحث واستكشاؾ والتنقٌب واستخراج وتكرٌر  -ب

 وبٌع النفط.

 -عقود االمتٌاز ؼٌر المباشرة: -2

وهً عقود االمتٌاز التً تقوم بموجبها الشركات الخاصة سواء المحلٌة او االجنبٌة 

 -بعملٌات النفط وتسوٌقه. وتتسم الى ثالثة انواع:بعملٌات البحث واالستكشاؾ 

 محددة بفترة زمنٌة معٌنة.عقود امتٌاز  -أ

 عقود امتٌاز ؼٌر محددة بفترة زمنٌة معٌنة.  -ب
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عقود امتٌاز تكون االراضً مملوكة للشركات المنتجة ولٌس للدولة سلطة   -ج

 علٌها باستثناء تحصٌل الضرائب والرسوم.

 :تعريف محاسثح نفط 

هو ذلك الفرع من فروع المحاسبة الذي ٌعنً بتطبٌق الفروض والمبادئ والسٌاسات 

المحاسبٌة المتعارؾ علٌها فً مجال الصناعات االستخراجٌة بشكل عام وفً مجال 

الصناعات النفطٌة بشكل خاص بهدؾ التوصل الى نتائج النشاط وحقٌقة المركز 

ات واقعٌة وحقٌقٌة لإلدارات المختلفة المالً للمنشأة النفطٌة لؽرض تقدٌم البٌان

 لزٌادة فاعلٌة عملٌات التخطٌط والرقابة وقٌاس كفائه االداء.

 

 خصائص محاسثح اننفط

ان طبٌعة صناعة النفط تخلق مشاكل محاسبٌة تجعل معالجتها مختلفة عن المعالجة 

 المحاسبٌة ألي مشروع اخر وبذلك تتمٌز محاسبة النفط بالخصائص التالٌة 

 عامل عدم التأكد الذي تتصل به هذه الصناعة بشكل كبٌر. -
 اعتبارات الضرائب وما تفرضه قوانٌنها وتعلٌماتها واثر ذلك على الحسابات -
كبر حجم الشركات النفطٌة وتعقٌد عملٌاتها مما ٌجعل الكثٌر منها ٌتبع النظم  -

لتام بالنظم المحاسبٌة التً تسودها المرونة والسهولة العملٌة بدال من التقٌد ا

   والمبادئ النظرٌة.التً تعمد المفاهٌم 

 انىحذج انمحاسثيح في صناعح اننفط

تعنً الوحدة المحاسبٌة بشكل عام دائرة نشاط معٌن ٌلزم إخضاعه للمنهج المحاسبً 

فهً بذلك وحدة اقتصادٌة عند انشائها واكتسابها الصفة القانونٌة وتكون منفصلة عن 

 ملكٌة المالكٌن.

العادة االعتبار منطقة عقد االمتٌاز وحدة محاسبٌة تحمل بما ٌخصها من وجرت 

المصروفات وٌنسب الٌها ما تنتجه من االٌرادات. لذا ٌالحظ ان معظم شركات 

النفط تمسك ضمن حساباتها فً دفتر استاذ العام حسابا للعقود المنتجة وحسابا اخر 

 لعقود ؼٌر المنتجة ) ؼٌر المعدة(.
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  نمثادئ وانسياساخ انمطثمح في مجال محاسثح اننفط.انفروض وا

تلخٌص الفروض والمبادئ والسٌاسات المحاسبٌة االساسٌة المتعارؾ علٌها فً 

 -محاسبة النفط كاالتً:

 السٌاسات المحاسبة المبادئ المحاسبة فروض المحاسبةال

 التام.االفصاح  -4  .الكلفة التارٌخٌة -4 الفرضٌة الشخصٌة المعنوٌة. -4

 التناسق )الثبات(. -2 .التحقق -2 فرضٌة االستمرارٌة. -2

 الحٌطة الحذر)التحفظ( -3 مقابلة المصروفات باإلرادات. -3 فرضٌة ثبات قٌمة العملة. -3

 االهمٌة النسبٌة )المادٌة(. -4 الفترة المحاسبٌة. -4 

 )الفروض المحاسبٌة(

شخصٌة اعتٌادٌة ووحدة قانونٌة منفصلة للشركة  -فرضٌة الشخصٌة المعنوٌة: -4

 عن مالكٌها.

ان الشركة مستمرة فً اعمالها لفترة طوٌلة وال ٌوجد  -فرضٌة االستمرارٌة: -2

 دلٌل على تصفٌتها فً المستقبل القرٌب.

نفترض ان قٌمة النقد الذي تثبت العملٌات المالٌة  -فرضٌة ثبات قٌمة العملة: -3 

 بموجبة ثابتا وؼً متؽلب.

 )المبادئ المحاسبٌة(

المقتناة فً تسجل الموجودات  -الكلفة التارٌخٌة )التقٌٌم على اساس التكلفة(: -4

 السجالت المحاسبٌة بكلفة الشراء والتً تعتمد اساس لكل العملٌات المالٌة الالحقة.

وفقا لهذا المبدئ فان األرادات تتحقق بالبٌع. وهناك استثناءات لهذا  -التحقق: -2

 باإلنتاج كما فً صناعة النفط.دئ بان االرادات تتحقق المب

الهدؾ من اقامة الشركات هً تحدٌد الربح  -مقابل المصروفات باإلرادات: -3

 دورٌا. حٌث ٌتم ذلك من مقابلة مصروفات الفترة المحاسبٌة بإرادتها.     

تحدٌد االرباح او الخسائر على اساس فترة زمنٌة مناسبة بدال  -الفترة المحاسبٌة: -4

 شهرا. 42من االنتظار لنهاٌة عمر الشركة. ومتعارؾ علٌها 

 

 )السٌاسات المحاسبٌة(

ان قوائم المالٌة ٌجب ان تعد ٌحب اظهارها بشكل من بطرٌقة  -االفصاح : -4  

 ة بشكل منفصل.عادلة وان الحقائق واالرقام الهام

المحاسبٌة ٌجب ان تبقى ثابتة من ان السٌاسات واالجراءات والطرق  -التناسق: -2

 فترة ألخرى. 

من اجل العمل بأمان فٌجب عدم توقع الربح واالحتٌاط لكل  -الحٌطة والحذر: -3 

 الخسائر.

همٌة االحداث الهامة ٌجب االفصاح عنها ام االحداث قلٌلة اال -االهمٌة النسبٌة: -4

  معبر عنها بمبالػ صؽٌرة ٌمكن دمجها مع بعضها. 
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 سمانيح مصاريف االيراديح  وانمصاريف انرأانتميس تين اننفماخ وان

لمصارٌؾ االٌرادٌة والمصارٌؾ هنالك نوعٌن رئٌسٌن من المصارٌؾ وهما ا

 سمالٌة وان معٌار التمٌز بٌنهما هو طول المدة او الفترة الزمنٌة المستفٌدة منالرأ

 هذه المصارٌؾ .

ٌرادٌة : هً المصارٌؾ التً ٌتوقع االستفادة منها لفترة زمنٌة واحدة المصارٌؾ اال

وانها قابلة للتكرار فً فترات زمنٌة متعددة . االمثلة الرواتب واالجور ، االٌجارات 

 ...الخ 

كثر من فترة  هً المصارٌؾ التً ٌتوقع االستفادة منها السمالٌة : أالمصارٌؾ الر

 مالٌة واحدة وال ٌتوقع تكرارها بصورة مستمرة فً المستقبل . مثال شراء المكائن .

  رٌؾ االٌرادٌة المؤجلة حٌث ان هذههنالك نوع ثالث من المصارٌؾ وهً المصا

لٌة ومن حٌث سمابالمصارٌؾ الرأالمصارٌؾ مشابهة من حٌث طول الفترة الزمنٌة 

علٌها مصارٌؾ الحمالت االعالنٌة التً رادٌة ومن االمثلة الؽرض بالمصارٌؾ االٌ

كثر من سنة واحد ، كذلك مصارٌؾ البحث  ٌتوقع ان تكون مردوداتها ال

 او تطوٌر المنتجات. واالختراعات

والرسمالٌة  التمٌز بٌن المصارٌؾ اإلٌرادٌةمالحظة : ان المشاكل المتعلقة بمسالة 

حث واالستكشاؾ فً محاسبة النفط تقع فً المصارٌؾ الخاصة بمرحلة الب

والمصارٌؾ الناجمة عن عقود االمتٌاز . حٌث هنالك ثالثة نظرٌات بخصوص هذا 

 الموضوع .

البحث واالستكشاؾ مصارٌؾ  النظرٌة االولى : اعتبار جمٌع مصروفات -

 ٌتم ؼلقها فً الحسابات الختامٌة لنفس فترة االنفاق . اٌرادٌه
واالستكشاؾ صة بمرحلة البحث النظرٌة الثانٌة: اعتبار كافة المصارٌؾ الخا -

 سمالٌة .مصارٌؾ رأ
رتب علٌها اكتشاؾ النفط النظرٌة الثالثة : اعتبار المصارٌؾ التً ٌت -

وهً النظرٌة  فٌما عدى ذلك فهً مصروفات اٌرادٌهسمالٌة ومصارٌؾ رأ

 التطبٌق .االكثر شٌوع ا فً 
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 واالستكشاف.انمحاسثح عن مصاريف مرحهح انثحث االسثىع انثاني: 

 مرحهح انثحث واالستكشاف ننفماخ انمعانجح انمحاسثيح 

 ت انتاج النفط وتسوٌقهتعتبر مرحلة البحث واالستكشاؾ الخطوة االولى فً عملٌا

 التحري عن اماكن وجود النفط وتقدٌر كمٌاتها . حٌث ٌتم فً هذه المرحلة 

 المرحلة التالً : وتتضمن هذه

 -مرحلة الحصول على حق االستكشاؾ وتشمل: اوال : نفقات

             الحصول على تراخٌص االستكشاؾ: لؽرض لقٌام مصروفات -أ         

بعملٌات االستطالع االولً البد للشركة المعنٌة الحصول على تصرٌح من قبل 

الدولة صاحبة االرض وٌكون ذلك مقابل الرسم معٌن ولفترة معٌنة وان هذه 

التصارٌح ٌتعلق بالسماح للقٌام بعملٌات االستطالع السطحً والمسح النوع من 

  الجٌولوجً. 

 صروفات الحصول على عقد االمتٌاز: بعد القٌام بعملٌات م -ب         

  استكشاؾ االولً فً منطقة معٌنة حٌث ٌمكن تحدٌد االجزاء الواجب االحتفاظ  

 ها وتشمل تكلفة عقود االمتٌاز بها وعدم التنازل عنها الحتمال وجود النفط فٌ 

 المصارٌؾ القضائٌة واإلٌجارات السنوٌة لألرض والؽرامات التأخٌرٌة.  

ستكشاؾ الجٌولوجً والجٌوفٌزٌائً: بعد الحصول ثانٌا: نفقات مرحلة البحث واال

على حق االمتٌاز تبدا عملٌات البحث عن النفط بشكل مركز ودقٌق فً االراضً 

تم االحتفاظ بها باستخدام وسائل القٌاس المعروفة مثل القٌاس اإلشعاعً وتشمل التً 

المصروفات المتعلقة بالنشاط االستكشافً قبل عملٌة الحفر والتطوٌر ومنها ما هو 

مباشر وما هو ؼٌر مباشر كالمصروفات االدارٌة الخاصة بهذا العملٌات واٌجار 

 المبانً ومعامل البحث وما شابة ذلك. 

ة المستخدمة: وتشمل تكلفة اآلالت والمعدات التً تعتبر تثالثا : كلفة الموجودات الثاب

ضمن االصول الثابتة عند اقتنائها وهو ما ٌمٌزها عن مصارٌؾ االستكشاؾ 

االخرى السابق شرحها ومن هذه اآلالت والمعدات االت المسح الجٌولوجً 

رات وتظهر تكلفة هذه الموجودات والجٌوفٌزٌائً وسٌارات النقل والمعامل والمختب

فً حسابات خاصة بها تحت عنوان حساب اجمالً االت ومعدات االستكشاؾ والتً 

تتفرع عنه مجموعة من الحسابات الفرعٌة كل واحد منها ٌخص موجود بعٌنه ٌجعل 

مدٌن بالتكلفة وحساب البنك دائنا او حسب طرٌقة الدفع كذلك ٌجري استهالك هذه 

اساس احدى طرق االندثار المتعارؾ علٌها حٌث ٌجعل حـ/ اندثار  الموجودات على

 الموجود مدٌنا وحـ/ مخصص االندثار للموجود دائنا. 
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 اسانية وطرق معانجح اسانية انثحث واالستكشاف محاسثيا .

تتبع شركات النفط طرق متعددة  فً معالجة مصروفات البحث واالستكشاؾ 

دئ محاسبٌة سلٌمة ومتعارؾ علٌها، ومنها ما ومن هذه الطرق ما ٌستند الى مبا

ال ٌستند وانما تقتضً اتباعها الظروؾ الخاصة بكل شركة وطبٌعة وحجم 

عملها، او تتطلب اتباعها القوانٌن والتعلٌمات والتشرٌعات الحكومٌة التً تحكم 

   -صناعة النفط، واهم هذه الطرق:

ه اي تؽلق فً حساب اعتبار كافة مصارٌؾ البحث واالستكشاؾ اٌرادٌ -4

 ئر فً نفس السنة التً تحدث فٌها . االرباح والخسا

لٌة اي تظهر فً المٌزانٌة سمارأاعتبار مصارٌؾ البحث واالستكشاؾ  - 2

 (.طريقة التكلفة الكلية)ة العمومٌ

سمالٌة   المنتجة رأاعتبار مصارٌؾ البحث واالستكشاؾ المتعلقة بالمناطق  - 3

 . (طريقة المجهودات الناجحة)دٌهاٌراوالباقً اعتباره 

 إيراديه مصاريف –االسهىب االول 

وهنا ٌفتح حساب او حسابات خاصة بهذه المصروفات تقفل فً نهاٌة العام فً 

حساب االرباح والخسائر. اما مبررات وحجج المحاسبٌن فً اعتبار مصروفات 

 -البحث واالستكشاؾ اٌرادٌه فاهمها:

المصروفات دورٌة فً طبٌعتها الزمة االستمرار ان نسبة كبٌرة من هذه  - أ

 عمل الشركة لذا فمن االفضل اعتبارها اٌرادٌه.

ان اعتبار هذه المصروفات اٌرادٌه امر عملً اكثر من اعتبارها رأسمالٌة ال  - ب

 نه ٌقلل من حجم العمل المحاسبً بتحلٌلها وتوزٌعها على المناطق المختلفة.

هذه المصروفات اٌرادٌه الى ان ٌتم التأكد ان سٌاسة التحفظ تقضً باعتبار  - ج

 من االنتاج حٌث ان عملٌات االستكشاؾ قد تتطلب فترات محاسبٌة. 

 نفقات الحصول على حق االستكشاؾ  -4

 / مصارٌؾ البحث واالستكشاؾ الجارٌة  ـمن ح  ××             

 / المصرؾ . ـالى ح××                        

 / مصارٌؾ قضائٌة . ـحمن   ××             

 / المصرؾ . ـالى ح ××                     

 / اٌجار االراضً . ـمن ح  ××              

 / المصرؾ . ـالى ح ××                     

 / الؽرامات . ـمن ح  ××              

 / المصرؾ.الى حـ ××                       

 كشاؾ الجارٌة ./ مصارٌؾ البحث واالست ـمن ح××              
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 الى مذكورٌن                        

 /مصارٌؾ قضائٌة . ـح  ××                       

 / اٌجار االراضً  ـح××                        

 / الؽرامات  ـح××                         

 والجٌوفٌزٌائً .نفقات البحث واالستكشاؾ الجٌولوجً  -2

         xxx البحث واالستكشاؾ الجٌولوجً والجٌوفٌزٌائً/ مصارٌؾ  ـمن ح 

 الى مذكورٌن                        
 الرواتب /  ـح ××                         

 / اٌجار االجهزةـح  ××                        

 ادارٌة .م /ـح ××                         

 

 / م. البحث واالستكشاؾ الجارٌة.ـمن ح×××              

 / نفقات االستكشاؾ الجٌولوجً والجٌوفٌزٌائً.ـالى ح××                    

 م. االستكشاؾ الجٌولوجً. قلؼقٌد 

 كلفة الموجودات الثابتة المستخدمة. -3

  .الموجود الثابت / اندثارـح من×× 

 .االندثار المتراكم/ مخصص ـحالى ××       

 البحث واالستكشاؾ. مصارٌؾمن حـ/ ×× 

  .الموجود الثابت / اندثارـالى ح××       

 البحث واالستكشاؾ واعتبارها مصارٌؾ إٌرادٌه. مصارٌؾ ؼلققٌد  -4

 / أرباح وخسائر.ـمن ح×× 

 .البحث واالستكشاؾ الجارٌة / مصارٌؾـالى ح××       

 (4)رقم  مثال

للتنقٌب عن النفط فً  بمحاولة الحصول على عقد امتٌاز)×(  قامت شركة نفط

 2041احدى المناطق وقد تحملت االعباء التالٌة خالل عام 

( ملٌون 2سددت نفقات الحصول على تراخٌص االستكشاؾ نقدا والبالؽة ) 2/4فً 

 دٌنار.

( ملٌون دٌنار 400اقتنت الشركة مجموعة من الموجودات الثابتة فٌها ) 4/4فً 

 % سنوٌا قسط ثابت.40سددت نقدا على ان نسبة اندثار الموجودات الثابتة بمبلػ 

 300ربة والتحالٌل االولٌة البالؽة سددت الشركة نفقات ممسوحات الت 45/2فً 

 الؾ دٌنار.

 دٌنار كمصارٌؾ قضائٌة ورسوم للتسجٌل. 40000انفقت شركة مبلػ  23/2فً 

ملٌون دٌنار الى الحكومة مقابل استئجار ( 2,5سددت الشركة بمبلػ ) 24/2فً 

 االراضً المقرر البحث فٌها.
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( ملٌون دٌنار بسبب حصول 40سددت الشركة ؼرامات تأخٌرٌه مقدارها ) 7/4ً ف

 تأخٌر فً عملٌات البحث واالستكشاؾ عن الموعد المحدد.

دٌنار نقدا كإٌجار عن االجهزة المستخدمة  40000سددت الشركة مبلػ  26/5فً 

 ً انشطتها الجٌولوجٌة.ف

( ملٌون دٌنار تسدد وتسجل فً 50تبلػ رواتب واجور العمال الفنٌٌن المهندسٌن )

 كل شهر من اشهر السنة.

دٌنار تسدد وتسجل فً كل شهر من ( ملٌون 40تبلػ مصارٌؾ االدارٌة الشهرٌة )

 اشهر السنة علما انها تخص االستكشافات الجٌولوجٌة.

مصارٌؾ محاسبٌة المطلوبة على فرض ان شركة تعتبر كافة م/ اجراء المعالجة ال

 البحث واالستكشاؾ اٌرادٌه.

 

معانجح مصاريف انثحث واالستكشاف تاعتثارها  -االسهىب انثاني

  .أسمانيحرمصاريف 

ه الحالة ترسمل مصارٌؾ المرحلة اي تتعامل وكأنها تتعلق باقتناء موجود فً هذ

المصارٌؾ خالل مرحلة البحث واالستكشاؾ ثابت وبحساب واحد تجمع فٌه كافة 

وتحمل على حساب المناطق المنتجة فقط بؽض النظر عما انفقت على مناطق 

 -. اما المبررات فهً:منتجة او ؼٌر منتجة

ان مصروفات االستكشاؾ تعتبر تكالٌؾ ؼٌر مباشرة البد من انفاقها على  - أ

منها، فهذه مناطق شاسعة من اجل العثور على حقول النفط فً جزء 

 المصروفات اذن جزء من تكلفة الكلٌة للحقول المنتجة ٌجب رسملتها .

ان هذه الطرقة تتصؾ بسهولة التطبٌق المحاسبً حٌث تقلل من حجم العمل  - ب

المحاسبً بالتحلٌل والتوزٌع على المناطق المنتجة وؼٌر المنتجة بالمقارنة 

 مع الطرقة الثالثة.

ان اعتبار هذه المصروفات اٌرادٌه سوؾ ٌظهر خسارة فً بداٌة عمر  - ج

ألنه لٌس من المؤكد ان مناطق االستكشاؾ ستكون ؼٌر الشركة ال سند لها 

  منتجة، لذلك ٌجب رسملتها. 

 -القٌود المحاسبٌة كما ٌلً:وتكون 

 نفقات الحصول على تراخٌص االستكشاؾ -أ

 معلق )عند االتفاق(/ عقود امتٌاز ـمن ح××            

 / المصرؾـالى ح××                 

 )عند رسملتها( معدة( / عقود امتٌاز ؼٌر مطورة )ؼٌرـمن ح××            

 /عقود امتٌاز معلقـالى ح××                  
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باقً المصروفات من مصارٌؾ قضائٌة عن طرٌق موظفً الشركة ومكتب  -ب

 -االندثارات ٌنظم القٌد التالً: خارجً واٌجار اجهزه ومعدات و

 / عقود امتٌاز ؼٌر معدةـمن ح××          

 الى مذكورٌن                        

 / مصارٌؾ قضائٌة ـح××                        

 / اٌجار االجهزةـح××                       

 /م. ادارٌةـح××                         

 / االندثارات الموجودات الثابتةـح××                          

 تضٌؾ قٌمة الى بعض المصارٌؾ ذات الطبٌعة المتكررة والتً ال -مالحظة:

االصل والمرتبط بحدوثها بقرارات ادارٌة تعتبر نفقات جارٌة تحمل على حساب 

ؾ اٌرادي مصارٌؾ البحث واالستكشافات الجارٌة الذي ٌؽلق فً ح/أ. خ لمصرو

 ورواتب محامً الشركة. التأخٌرٌة،الؽرامات ا،مثال على ذلك اٌجار االراضً 

 -عند التوصل الى وجود النفط الخام ٌنظم القٌد التالً: -ج

 من ح/ عقود امتٌاز منتجة.×× 

 الى ح/ عقود امتٌاز ؼٌر معدة. ×× 

 (/ 2مثال)

للتنقٌب عن النفط فً قامت شركة )س( بمحاولة للحصول على ثالثة عقود امتٌاز 

 .2041احدى المناطق وفٌما ٌلً تفاصٌل االعمال خالل عام 

 ( ملٌون دٌنار عقد للحصول على تراخٌص االستكشاؾ المبدئً.6سددت ) 2/4فً 

( ملٌون 400اقتنت الشركة موجودات ثابتة بمرحلة البحث واالستكشاؾ ) 4/4فً 

 ط ثابت.س% سنوٌا ق40بة صول تندثر بنسدٌنار سددت نقدا علما ان هذه اال

 ( ملٌون دٌنار نقدا.5سوحات التربة والصخور البالؽة )سددت نفقات م 45/2فً 

( الؾ دٌنار كمصارٌؾ قضائٌة لمكتب 450سددت الشركة مبلػ ) 23/2فً 

 قانونً.

( ملٌون دٌنار كإٌجار عن االراضً التً 7,5) سددت الشركة مبلػ 24/2فً 

 سٌجري البحث فٌها.

 ( الؾ دٌنار نقدا.400ددت الشركة ؼرامات تأخٌرٌه مقدارها )س 7/4فً 

( الؾ دٌنار عن اٌجار اجهزه قٌاس الموجات 300سددت الشركة مبلػ ) 26/5فً 

 الزلزالٌة.

تسدد ( ملٌون دٌنار شهرٌا 50اتب واجور المهندسٌن والجٌلوجٌن والعمال )تبلػ رو

 وتسجل فً كل شهر.

( لعدم وجود النفط 4لتخلً عن عقد االمتٌاز رقم )وفً نهاٌة المدة قررت الشركة ا

 (.3)( وقررت االستمرار فً البحث فً المنطقة العقد 2فً المنطقة رقم )
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( كٌلو متر مربع ومساحة 250( تبلػ )4مع العلم ان مساحة االرض للعقد رقم )

حٌن تبلػ مساحة االرض للعقد  فً( كٌلو متر مربع 350( تبلػ )2االرض للعقد )

 ( كٌلو متر مربع.400( ٌبلػ )3رقم )

م/ اجراء المعالجات المحاسبٌة المطلوبة على افتراض ان الشركة ترسمل كانه 

 .نفقات مرحلة البحث واالستكشاؾ

اعتثار نفماخ انثحث واالستكشاف انخاصح تانمناطك  -االسهىب انثانث

 .انمنتجح رأسمانيح وانثالي ايراديه

باألراضً  بموجب هذه الطرٌقة ٌتم رأسمالٌة نفقات البحث واالستكشاؾ الخاصة

وٌعثر المتبقً اي  ممكنا التً ٌعثر على النفط فٌها بحساب خاص كلما كان ذلك

مصارٌؾ الخاصة باألراضً ؼٌر المنتجة اٌرادٌه تؽلق فً حساب االرباح 

هً اكثر استنادا الى مبادئ  ترة ان هذه الطرٌقةالداخل لنفس الف كشؾوالخسائر او 

 محاسبٌة سلٌمة، ومن مبرات استخدامها.

تقضً المبادئ المحاسبٌة المتعارؾ علٌها باعتبار المصروفات المنفقة ألقتنا  - أ

اصل من االصول جزءا من تكلفة ذلك االصل، وهذه المصروفات ٌجب ان 

 توزع بمعدل معٌن بٌن المناطق المنتجة وؼٌر منتجة.

 ٌقة مع مبدا مقابلة االٌرادات بالمصروفات.تتفق هذه الطر - ب

ان الوضوح والدقة هما من ركائز التقارٌر المحاسبٌة ولذلك فان اظهار رقم  - ج

فً صحٌح نتٌجة عمل مشروع عن كل فترة مالٌة معٌنة اساس ال ؼنى عنه 

المحاسبة ولذلك فان التفرقة بٌنما هو اٌرادي وما هو رأسمالً دون الخلط 

  نتها االهمٌة.بٌنهما امر فً م

 -وٌتم معالجة فقرات البحث واالستكشاؾ كما ٌلً:

 .التراخٌص وعند االتفاقالحصول على  -أ

 ./ عقود امتٌاز معلقـمن ح××× 

 / المصرؾ.ـالى ح××       

بعد هذه الخطوة تعرؾ بشكل اولً المناطق التً ٌتواجد فٌها النفط وٌحتفظ بها اما 

 -النفط فٌتنازل علٌها وٌنظم القٌد التالً:المناطق التً ال ٌحتمل فٌها 

 من مذكورٌن                  

  ./ عقود امتٌاز متنازل عنهاـح××          

 ./ عقود امتٌاز ؼٌر معدةـح××          

 ./ عقود امتٌاز معلقةـالى ح××                 

ردٌة بٌن وٌعتمد مساحة االرض فً توزٌع نفقات العقود اعاله لوجود عالقة ط

وتعتبر عقود االمتٌاز المتناول عنها خسارة تؽلق فً ح/أ. خ فً  مساحة والنفقات.ال

 نهاٌة السنة.



 
13 

 (//3ثال)م

 .2041فٌها بعض البٌانات الخاصة بنشاط احدى شركات النفط لسنة 

حصلت الشركة على تراخٌص االستكشاؾ المبدئ عن النفط فً منطقة  2/4فً  -4

مساحتها الؾ كم
2

 ( الؾ دٌنار نقدا.400مقابل رسم مقدارها ) 

( الؾ دٌنار عن عملٌات المسح 400العام مبلػ )انفقت الشركة خالل  -2

 االولٌة. الٌللتحاالجٌولوجً 

( كٌلو متر مربع لعدم وجود 500تنازلت الشركة عن ) 34/42/2041فً  -3

( 2( ورقم )4مؤشرات عن احتمال وجود النفط فٌها وابرمت عقدي االمتٌاز رقم )

 ( الؾ دٌنار نقدا.500للمنطقة المتبقٌة تكلفتها االجمالٌة القابلة للرسملة سددت )

( ملٌون 4والجٌوفٌزٌائٌة خالل العام بلؽت )نفقات االستكشافات الجٌولوجٌة  -4

 دٌنار سددت نقدا.

( لعدم وجود النفط 4تنازلت الشركة عن عقد رقم ) 34/42/2042فً  -5

مساحة العقد رقم ( لوجود النفط بكمٌات تجارٌة علما ان 2رقم ) واحتفظت بالعقد

كم 350( ٌبلػ 4)
2

كم 450( 2ومساحة العقد رقم ) 
2

. 

المطلوب/ اجراء المعالجات المحاسبٌة فً ضوء اعتبار المصارٌؾ الخاصة 

 بالمناطق المنتجة رأسمالٌة والباقً اٌرادٌه.
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 انمحاسثح عن تكانيف  مرحهح انحفر واإلعذاد)انتطىير(االسثىع انثانث: 

 نمصاريف مرحهح انثحث و انتنمية انمعانجح انمحاسثيح

بعد االنتهاء من اعمال البحث و االستكشاؾ تأكد من وجود االحتٌاطات النفطٌة تبدء 

ً هذه مرحلة المرحلة التالٌة وهً مرحله حفر االبار و تنقٌم عن النفط. حٌث ٌتم ف

عملٌات الحفر  حدٌد االراضً التً ستجري فٌهاتاجراء بعض الممسوحات المتعلقة ب

أي تحدٌد مواقع االبار وبعد ذلك ٌتم التهٌئة موقع العمل لعملٌات الحفر وكذلك 

عملٌه الحفر نفسها بعد االنتهاء من حفر االبار التجرٌبٌة ٌتم التأكد بشكل قطعً من 

وجود النفط وامكانٌه استخراجه فقط تكون االبار جاهزة أي االنتهاء فتح الؽاز فقط 

ء من ذلك تبدء عملٌه حفر االبار اإلنتاجٌة او ما ٌطلق علٌها اسم االبار وبعد االنتها

 تطوٌرٌه.

تكون بنود مصارٌؾ مرحله الحفر من تشكٌله مختلفة من كلؾ بعضها ملموسه 

 -:وٌمكن تصنٌفها فً مجامٌع التالٌةواالخرى ؼٌر ملموسه 

اء االبار مثل وتشمل كافه مواد المستخدمة فً العملٌات الحفر و انش -المواد-4

المواد الكٌمٌاوٌة و المذٌبات الحامضٌة وانابٌب التبطٌن واالسمنت وانابٌب نقل 

 -النفط من باطن االرض الى خارجة وتكون المعالجة كما ٌلً:

 من حـ/ عملٌات الحفر×× 

 مراقبة مخازن المواد الى حـ/××      

لهم عالقة مباشرة  تكون من اجور المهندسٌن والفنٌٌن والعمال من -االجور -2

 -بعملٌات الحفر وتكون المعالجة كم ٌلً:

 من حـ/ عملٌات الحفر×× 

 حـ/ رواتب واجور××    

وتشمل المبالػ المدفوعة للمتعهدٌن الخارجٌٌن لقاء  -مصارٌؾ المتنوعة االخرى -3

قٌامهم بأعمال تتعلق بحفر االبار دون القٌام لها كادر الشركة ، وكذلك الى 

 .اعاله 4/2متعلقة بعملٌة الحفر ؼٌر مدرجة فً الفقرتٌن المصارٌؾ 

فً هذه الحالة تم  -اندثارات موجودات الثابتة المستخدم فً عملٌات الحفر -4

احتساب االندثارات بالشكل المتعارؾ علٌها وتحمل على حساب عملٌات الحفر 

 وٌحتسب درجة االستفادة حٌث المدة او درجة االنجاز.

    من حـ/ عملٌات الحفر    ××

 الى حـ/ االندثارات ××     

 الستخدامه فً مكان اخر . وتنتفً الحاجه فً حالة استخدام الجهاز فً مكان
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 من حـ/ عملٌات الحفر×× 

 الجهاز الى حـ/ ××      

 فً حالة وجود النفط  -أ

 من حـ/ عقود منتجة×× 

 الى حـ/ عملٌات الحفر××    

 النفط )ابار جافة(عدم وجود  -ب

 عندما تحتفظ باإلبار إلنتاج الؽاز -4

 من حـ/ عقود منتجة×× 

 الى حـ/ عملٌات الحفر ××      

 عندما تتنازل عن االبار -2

 من حـ/ عقود متنازل عنها×× 

نشاء أل (4النفطٌة بعملٌات الحفر فً منطقة العقد رقم)قامت احدى الشركات  -ت

 -فقات التالٌة:تطوٌرٌة وقد تختلؾ الن ابار

( 42( ملٌون دٌنار . انابٌب تؽلٌؾ )25اسمنت )المواد المصروفة من المخازن  -4

( ملٌون دٌنار، 3( ملٌون دٌنار ، صمامات التحكم )2،5) خواصملٌون دٌنار ، 

 ( ملٌون دٌنار .40انابٌب التوصٌل )

 ( ملٌون دٌنار.50االجور المدفوعة عن عملٌات الحفر ) -2

 ( ملٌون دٌنار .40احدى متلقة بالحفر )مصارٌؾ  -3

( ملٌون دٌنار . اندثارها السنوي 400المستخدمة قٌمتها ) الثابتةالموجودات  -4

 ( اشهر .3% قسط ثابت وقد استمرت عملٌات الحفر مدة )40

 المطلوب // اجراء المعالجات المحاسبٌة وفق ما ٌلً :                 

 فً حالة انتاج النفط . -ا                                

 لم ٌتم العثور على النفط وكما ٌلً . -ب                                

علما ان نصٌب من مصارٌؾ البحث تم التنازل عن العقد رقم واحد  -4

 ( دٌنار .50000مبلػ )واالستكشاؾ المتجمع فً حساب العقود المنتجة 

 الؽاز .  إلنتاج( 4تم االحتفاظ بالعقد رقم ) -2
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 انمحاسثح عن إيراداخ وتكانيف مرحهح االستخراج.االسثىع انراتع: 

 حساب االنتاج في انشركاخ اننفطيح : 

وٌعنً هذا الحساب بتؽطٌة الكلؾ المرتبطة بالمرحلة الثالثة من مراحل استخراج 

ب ٌقٌس كلفة استخراج النفط ال ٌختلؾ هذا النفط )االستخراجٌة ( اي ان هذا الحسا

الحساب من حٌث المضمون عن حسابات االنتاج فً الشركات الصناعٌة وكذلك من 

حٌث الشكل اال ان هنالك بعض االختالفات بٌنهما العائدة الى اختالؾ طبٌعة كل 

صناعة ٌتكون حساب االنتاج فً شركات النفط فً جانب المدٌن من عناصر الكلفة 

 لٌة :التا

وٌعتبر قسط النفاذ عن مقدار النقص الحاصل فً قٌمة االصل  –قسط النفاذ  -4

المتناقص نتٌجة الستخراج جزء منه وهو ٌشابه من حٌث طبٌعة اقساط االندثار 

 للموجودات الثابتة .

 الضخ من باطن االرض الى السطح .مصارٌؾ  -2

 مصارٌؾ تنقٌة من الشوائب )مصارٌؾ .الفصل ( . -3

، بفصل النفط المستخرج من الشوائب مثل المٌاه  المستحقةٌؾ وهً المصار     

 ،ؼٌرها . االتربة

 مصارٌؾ العزل . -4 

وهً المصارٌؾ المرتبطة بعملٌة عزل النفط المستخرج من الؽاز ومن        

 المعروؾ ان الؽاز ٌصاحب النفط المستخرج من باطن االرض . 

 مصارٌؾ النقل . -5

مصارٌؾ النقل باألنابٌب لؽاٌة المحطات الرئٌسٌة : وتتضمن مصارٌؾ          

نفط لؽاٌة محطات النفط الرئٌسٌة تمهٌدا لضخ ال لإلبارالفرعٌة  باألنابٌبالنقل النفط 

   فً انابٌب النقل الرئٌسٌة .

 االندثارات الموجودات الثابتة المستخدمة فً استخراج .  -6

 المهندسٌن والفنٌٌن والعمال فً مرحلة االستخراج  .رواتب واجور  -7

 اي  مصارٌؾ تتحملها الشركة فً مرحلة استخراج  .  -1

 فتظهر كلفة النفط المستخرج .اما فً الجانب الدائن من الحساب 

( ملٌون  برمٌل نفط وقد بلؽت كلؾ االنتاج ما 30قامت احدى الشركات باستخراج) 

 ٌلً :

 ( دٌنار لكل برمٌل .4،5معدل النفاذ ) -4
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 ( الؾ دٌنار .475مصارٌؾ ضخ ) -2

 ( الؾ دٌنار .220مصارٌؾ حفر االبار ) -3

 ( الؾ دٌنار .75مصارٌؾ صٌانة عام لألجهزة والمعدات ) -4

 ( الؾ دٌنار .475مصارٌؾ عزل من الشوائب ) -5

 ( الؾ دٌنار .300مصارٌؾ الفصل من الؽاز ) -6

 ( ملٌون دٌنار .4ة المستخدمة )اندثار الموجودات الثابت -7

 ( ملٌون .4،4مصارٌؾ انتاجٌة متنوعة ) -1

 المطلوب / اعداد حساب االنتاج لهذه الشركة ومعدل كلفة برمٌل النفط الواحد .   
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 شركاخ انتامين عهى انحياج

 .ممذمح عن انمحاسثح في شركاخ انتأميناالسثىع انثامن: 

 انتأمين عهى انحياج محاسثح شركاخ

 تعريف انتامين 

انه عقد ٌتعهد بمقتضاه احد االطراؾ مقابل مبلػ ٌتفق علٌه  -: تعريف روفر مارشال

د حدوث بعض ه االخر او ضبتعوٌض اخر عند تحقق خطر معٌن ٌتعرض ل

 الحوادث.

عقد بٌن المؤمن و المؤمن له ٌحصل به الطرؾ الثانً)او من ٌحل  -تعرٌؾ اخر:

نظٌر رسم معٌن على تعوٌض من الطرؾ االول فً حاله وقوع حادث محله( 

 مضمون بعقد التامٌن. وٌأخذ المؤمن على عاتقه مسؤولٌه تقدٌر الخطر الذي قبله.

فعقد التامٌن اذن هو الوثٌقة التً بمقتضاها ٌتم تامٌن المستأمن من الخطر الذي قد 

 ٌتعرض له وٌرؼب فً ان ٌؤمن لنفسه منه.

بالمؤمن او المكتب. اما الطرؾ  ؾ الذي ٌأخذ الطرؾ على عاتقهوٌسمى الطر

الثانً الذي ٌتمتع بحماٌه التامٌن ٌسمى المؤمن له، اما المبلػ الذي ٌدفع للمؤمن 

 كثمن للخطر ٌسمى القسط السند الذي ٌكتب به العقد فٌسمى الوثٌقة.

هو مشترك التامٌن وٌتعهد هذا  ٌتكون عقد التامٌن عادة من طرفٌن، الطرؾ االول

الطرؾ بتعوٌض الطرؾ الثانً )المؤمن له( عما قد ٌلحق به من الضرر وقد ٌكون 

فً عقد التامٌن، وٌسمى هذا التعوٌض مبلػ التامٌن، هذا التعوٌض محددا او مقرا 

اما الطرؾ الثانً فهو المؤمن له هو الطرؾ الذي ٌحتمل ان ٌصٌبه الضرر، وٌلتزم 

 ان ٌسدد قسط التامٌن. هذا الطرؾ

التامٌن عقد به ٌلتزم المؤمن ان ٌؤدي الى المؤمن له او الى المستفٌد  -تعرٌؾ اخر:

مبلؽا من المال او اٌرادا او اي عوض مالً اخر فً حاله ونوع الحادث المؤمن 

 ضده وذلك فً مقابل اقساط او اٌه وعقد مالٌه اخر ٌودٌه المؤمن له للمؤمن

فً الحقٌقة االمر وسٌط بٌن المستأمنٌن حٌث تقوم بتجمع هً نشأة التامٌن *فم

االقساط منه ودفع التعوٌضات لما قد ٌلحق ببعضهم من اضرار محدده فً عقد 

التامٌن، ومنشأة التامٌن بهذا الصورة تعتبر منشأة تجارٌه نهدؾ الى تحقٌق الربح 

 عن طرٌق زٌاده ما تحصله من اقساط عما تدفعه من تعوٌضات.

من ناحٌه المؤمن له فهو عقد تعوٌض ال ٌقسط به تحقٌق ربح اٌجابً وانما  اما

 تفادي خساره ممكنه.
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 اطراؾ عقد التامٌن.

وهو الطرؾ الذي ٌأخذ على عاتقه التعوٌض عند تعرض الطرؾ  -المؤمن: -4

التً تقوم بدفع التعوٌض عند و االخر لحادث او كارثه او هو الشخص او الهٌئة 

  ؤمن ضده.نوع الخطر الم

 هو الشخص الذي ٌؤدي االلتزامات المقابلة لاللتزامات المؤمن  -المؤمن له: -2

او هو الطرؾ الذي ٌلتزم بدفع مقابل التامٌن للمؤمن وهو القسط او االشتراك او 

الدفعة المالٌة لقاء تمتعه بحماٌه التامٌن وذلك من خطر او حادث ٌخشى وقوعه 

مؤمن له. وٌقصد بالمستفٌد الشخص الذي ٌودي الٌه واحٌانا ٌكون المستفٌد هو ال

المؤمن قٌمه التامٌن. وفً معظم انواع التامٌن ٌكون المؤمن له هو المستفٌد. اما فً 

 التامٌن على الحٌاه فان المستفٌد ان ٌكون فً ؼالب االحٌان شخص ؼٌر المؤمن له.

لمؤمن له الى المؤمن لقاء هو االجراء او االلتزام المالً الذي ٌؤدٌه ا -قسط التامٌن:

 االلتزامات األخٌرة.

عهد المؤمن بسدادة جزئا او كل عند وقوع الضرر هو المبلػ الذي ت -مبلػ التامٌن:

او هو المبلػ الذي ٌتفق علٌه مقدما ٌكون اساس للتعوٌض الذي ٌقوم بدفعه المؤمن 

لمؤمن منه الى المؤمن له فً حاله حدوث كارثه او وقوع الخطر او الحادث او ا

وهنالك ارتباط وثٌق بٌن قسط التامٌن و مبلػ التامٌن حٌث ان قسط التامٌن ٌحسب 

على اساس مبلػ التامٌن وكل ما كان مبلػ التامٌن ارتفع قسط التامٌن. وفً جمٌع 

 األحوال فان مبلػ التامٌن ٌكون نقدٌا وٌدفع هذا المبلػ الى المستفٌد او المؤمن له.

بلػ التامٌن ٌختلؾ باختالؾ نوع التامٌن. ففً التامٌن على وٌجب المالحظة ان م

االشخاص للحدود لمبلػ التامٌن فأي مبلػ ٌتفق علٌه الطرفان ٌكون واجب الدفع كما 

 هو الحال للتامٌن على الحٌاه حٌث ال ٌمكن تحدٌد قٌمه حٌاه االنسان.

 انىاع انتامين 

 ة.التامٌن على الحٌا -4

 .التامٌن على الحرٌق -2

 .التامٌن ضد مخاطر النقل -3

 -:التامٌن ضد الحوادث -4

                                                            .التامٌن ضد حوادث الشخصٌة -أ    

 .التامٌن ضد السرقة -ب  

 .التامٌن ضد حوادث السٌارات -ج  
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  .راض المزمنةمالعمل واال اتالتأمٌنات اصاب -د  

 يات التامين مصادر عمل

  .العمالء عن طرٌق اتصالهم المباشر -4

  -:الوكالء -2

 .وكالء لهم تعوٌض مطلق -أ   

 .وكالء لٌس له تعوٌض مطلق -ب  

 -:شركات التامٌن االخرى-3

 عملٌات التامٌن ذات الوثٌقة المشتركة -أ   

 عملٌات اعاده التامٌن   -ب  
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  .انخاصح تإثثاخ ألساط انتأمين عهى انحياج انمستحمحانعمهياخ االسثىع انتاسع: 

 محاسثح انتأمين عهى انحياج

ٌعرؾ عقد التأمٌن على الحٌاة بانه عقد ثنائً بٌن المؤمن والمؤمن له ٌطلق علٌه 

االصطالح ))وثٌقة(( ٌتعهد بحفضها المؤمن )شركة التأمٌن( مقابل الحصول على 

دفعات دورٌة بان ٌدفع الى  واحدة او على سداده دفعةمبلػ معٌن ٌسمى قسط ٌتم  

 هذه المدةورثته اذا توفى قبل نهاٌة من او الى من هذه لمصلحة التامٌن او الى المستأ

 مبلؽا او دفعات سنوٌة ٌتفق علٌها مقدما تسمى رواتب . 

 وثائق التامٌن على الحٌاة  

 تنقسم وثائق التامٌن على الحٌاة الى عدة انواع من حٌث :

 طرٌقة سداد االقساط . –اوال 

 وثائق التامٌن على الحٌاة ذات القسط الوحٌد . – 4    

 وثائق التامٌن على الحٌاة ذات االقساط المتعددة المتساوٌة .  - 2    

 وثائق التامٌن على الحٌاة ذات االقساط المتفاوتة القٌمة .   - 3    

ط المتعددة ولفترة محددة . وفً هذا وثائق التامٌن على الحٌاة ذات االقسا - 4    

النوع من الوثائق ٌتم سداد اقساط التامٌن لفترة محددة على ان ٌضل القٌمة ساري 

 حتى نهاٌة المدة . 

 االشتراك فً االرباح . –ثانٌا 

 وثائق التامٌن على الحٌاة دون االشتراك فً االرباح . - 4   

حق فً االرباح بنسبة محددة ٌضمن علٌها  وثائق التامٌن على الحٌاة التً لها - 2   

عقد التامٌن. وفً هذا النوع من الوثائق ٌمكن ان ٌكون االشتراك فً االرباح ممثال 

فً التالٌة بقٌمة نصٌب المؤمن له فً الربح او ٌكون االشتراك  االقساطفً  خفض 

 االرباح ممثل فً منح نقدٌة للمؤمن له.

ا حق الدخول فً الٌانصٌب للحصول على الجوائز وثائق التأمٌن على الحٌاة له -3

 نقدٌة او عٌنٌة.

 الؽرض من التأمٌن -ثالثا

والتً بموجبها ٌحل المستفٌدون على مبلػ  –وثائق التأمٌن على الحٌاة المؤمنة  -4

التأمٌن عند وفاة المؤمن علٌه خالل مده التأمٌن . اما فً حالة انتهاء مدة التأمٌن 

 للمؤمن له اي حق قبل الشركة. دون حدوث الوفاة تتؽٌر ملفاه وال ٌكون



 
22 

وفً هذه الحالة ٌتم سداد اقصاد التأمٌن لمدة معٌنة  –وثائق التأمٌن لمدى الحٌاة  -2

 مقابل حصول المستفٌدٌن على مبلػ التأمٌن عند وفاة المؤمن له.

وفً ظل هذا النوع من الوثائق ٌحصل  )الوقفٌة البحتة( وثائق التأمٌن على الحٌاة -3

اما فً حالة ن فً نهاٌة المدة عند بقائه على قٌد الحٌاة المؤمن له على المبلػ التأمٌ

 الوفاة قبل نهاٌة مدة التأمٌن فال تلتزم الشركة بأي مبلػ تجاه الورثة.

وهذا النوع من التأمٌن ٌجمع بٌن نوعً  –ئق التأمٌن على الحٌاة المختلط وثا -4

التأمٌن مدى الحٌاة والوقفٌة البحتة . وفً هذه الحالة تلتزم الشركة بأداء مبلػ التأمٌن 

نهاٌة مدة التأمٌن اذا كان على قٌد الحٌاة او ٌتم سداد مبلػ التأمٌن الى المؤمن له عند 

 الى الورثة والمستفٌدٌن فً حالة حدوث الوفاة خالل مدة التأمٌن.

كذلك ٌمكن ان تتضمن وثائق التامٌن على الحٌاة شروط اضافٌة اخرى كانه تلتزم 

ة مدة التامٌن عالوة الشركة بسداد رواتب شهرٌة للمستفٌدٌن او المؤمن له عند نهاٌ

التأمٌن او تلتزم بسداد مبلػ التأمٌن مضاعفا فً حالة حدوث الوفاة بحادث  على مبلػ

 وما الى ذلك من الشروط االضافٌة التً تمثل ترؼٌبا للعمالء ال برام وثائق التأمٌن.

 محاسبة شركات التأمٌن على الحٌاة 

 ها استحقاق اقساط التأمٌن على الحٌاة وتحصٌل -اوال:

 تستحق اقساط التأمٌن لشركة التأمٌن فً الحاالت التالٌة 

وهً االقساط التً تستحق لشركة التأمٌن عند اصدار  -اقساط الوثائق الجدٌدة  -أ

 . وال تسلم وثٌقة التأمٌن للمؤمن له اال بعد ان ٌدفع القسط االول.الوثائق الجدٌدة

ة التأمٌن فً مواعٌد محددة من وهً اقساط التً تتقاضاها شرك -اقساط التجدٌد -ب

  -وتجري القٌود التالٌة: المؤمن له مقابل استمرار سرٌات الوثائق.

 / االقساط المستحقة ـمن ح

 / اقساط التأمٌن على الحٌاة )اٌراد( ـالى ح      

 االقساط المستحقة لشهر .....

 / الصندوق او البنكـمن ح

 / االقساط المستحقةـالى ح    

       االقساط المحصلة 

عملٌات التأمٌن على الحٌاة فً الؽالب تتم بواسطة مندوبٌن او الوكالء. علٌه ٌترتب 

الى الذٌن قاموا بتسوٌق التأمٌن وهذه العمولة ٌتم انتاج  ركة دفع عمولهعلى ش

احتسابها بنسبة معٌنة من القسط المستحق وتقوم الشركات التأمٌن عاده بتجزاة 
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وعلى االؼلب ثالثة سنوات كما هو معمول به فً شركة  لعدة سنواتالعمولة 

 عراقٌة لتأمٌن على الحٌاة.

العمولة تستحق المنتج حٌث اصدار وثٌقة التأمٌن . وٌتم اثباتها فً نهاٌة السجالت 

 -بالقٌد التالً:

 / العمولة ـمن ح

 / العمولة المستحقةـالى ح   

 -الوثائق الصادرة ٌتم اجراء القٌد التالً:وعند تحصٌل االقساط المستحقة على 

 / العمولة المستحقة ـمن ح       

 / الوكالءـالى ح            

 عمولة المستحقة للمنتج عند اصدار الوثائق المترتبة لشهر ......ال

 وعند صرؾ العموالت المستحقة 

 / الوكالء ـمن ح

 / البنكـالى ح

 ......تسدٌد العموالت للمنتج ...... لشهر.

     // مثال

بعض العملٌات التً تمت فً سجالت شركة التامٌن على الحٌاة خالل فٌما ٌلً 

 . 2041/ 42/ 34السنة المالٌة المنهٌة فً 

 ( دٌنار . 400000بلؽت قٌمة االقساط المستحقة عن وثائق التامٌن الصادرة ) – 4

 نقدا .% من قٌمة االقساط المستحقة 20استلمت الشركة  – 2

% من قٌمة االقساط المستحقة ، اما قٌمة 40ٌستحق الوكالء عمولة بنسبة  – 3

 ( دٌنار . 7000خالل السنة فقد بلؽت )المبالػ المسددة الى الوكالء 

 م // اجراء قٌود الٌومٌة الالزمة فً سجالت شركة التامٌن على الحٌاة .    

 / االقساط المستحقة . ـمن ح 400000          

 / اقساط التامٌن على الحٌاة . ـالى ح 400000                   

 / الصندوق . ـمن ح 20000           

 / اقساط مستحقة . ـالى ح 20000                     
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 / العمولة .ـمن ح 40000             

 / العمولة المستحقة . ـالى ح 40000                 

 / العمولة المستحقة .ـمن ح 20000              

 الوكالء ./ ـالى ح 20000                        

 / الوكالء .ـمن ح 7000               

 / نقدٌة لدى المصارؾ . ـالى ح 7000                        

مثال / ادناه بعض العملٌات المحاسبٌة التً تمت فً سجالت شركة التامٌن الوطنٌة 

 .  2041قسم التامٌن على الحٌاة .خالل السنة المالٌة 

دٌنار وتم  300000بلؽت قٌمة االقساط المستحقة عن وثائق التامٌن الصادرة  -4

 % منها خالل السنة .  10استالم 

( دٌنار سدد  30000ن وثائق التامٌن الصادرة )بلؽت العمولة المستحقة ع – 2

 % من العمولة التً ٌستحقوها خالل السنة . 15للوكالء 

 / االقساط المستحقة .ـمن ح 300000                     

 ./ اقساط التامٌن على الحٌاةـالى ح 300000                              

 / الصندوق .ـمن ح 240000                                   

 / اقساط مستحقة .ـالى ح 240000                                        

 / العمولة .ـمن ح30000                               

 / العمولة المستحقة . ـالى ح 30000                                    

 المستحقة ./ العمولة ـمن ح 24000               

 / الوكالء .ـالى ح 24000                         

 /الوكالء .ـمن ح 20400                  

 نقدٌة لدى المصارؾ ./ ـالى ح 20400                         
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 انعمهياخ انخاصح تإنغاء وثائك انتامين عهى انحياج. االسثىع انعاشر: 

 انغاء وثيمح انتأمين 

 ألثبات االقساط التً لم تحصل ٌجري القٌد التالً 

 / اقساط التأمٌن على الحٌاةـمن ح         

 / االقساط المستحقة ـالى ح                 

 الؽاء االقساط .                    

وٌترتب على ذلك تخفٌض اقساط التامٌن الحٌاة بقٌمة اقساط الوثائق الملؽاة وٌراعى 

د تثبت عند اصدار الوثٌقة . لذلك فانه ٌجب تخفٌض العمولة بقٌمة ان العمولة ق

 العمولة الخاصة بهذه الوثائق الملؽاة .

 / العمولة المستحقة .ـمن ح                         

 العمولة ./ ـالى ح                                

 : 4تمرٌن

شركة التامٌن الوطنٌة خالل بلؽت االقساط المستحقة عن الوثائق التً اصدرتها 

% من 75دٌنار وقد سدد المستأمنٌن  (400000بلؽت )  2041كانون االول  شهر

( دٌنار 40000المستحقة علٌهم . وقد بلؽت العمولة المستحقة على هذه الوثائق )

 ( دٌنار .5000.وقد بلؽت قٌمة اقساط التامٌن الملؽاة )

 الزمة .المطلوب // تسجٌل القٌود الٌومٌة ال   

 

 : 2تمرٌن

( دٌنار وتم تسوٌة المبالػ التالٌة المترتبة بذمة 30000بلؽت قٌمة تصفٌة الوثائق )

( 3000( دٌنار . قروض )2000حمله الوثائق عند الدفع . اقساط تامٌن مستحقة )

من صافً التصفٌات الى حملة الوثائق % 10( دٌنار وقد سدد 500دٌنار . رسوم )

 خالل السنة . 

 

 المطلوب // تسجٌل القٌود الٌومٌة الالزمة .   
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 : 3تمرٌن 

( دٌنار وتم تسوٌة المبالػ التالٌة 50000بلؽت قٌمة تصفٌة الوثائق المستحقة )

( دٌنار . رسوم 500المترتبة بذمة حمله الوثائق عند الدفع . اقساط مستحقة )

% من المبالػ التً ٌستحقها  حملة الوثائق 10( دٌنار وقد سدد  ما ٌعادل 400)

 خالل السنة . 

 

 د الٌومٌة الالزمة .المطلوب // تسجٌل القٌو   

 : 4تمرٌن 

 % منها خالل السنة .20( دٌنار سدد 20000بلؽت قٌمة الوثائق المستحقة الوفاء )

                               

 المطلوب // تسجٌل القٌود الٌومٌة الالزمة .   

 : 5تمرٌن 

( دٌنار .وٌترتب بذمة المستأمنٌن 32000بلؽت قٌمة الوثائق المستحقة الوفاء )

( دٌنار ولم تسدد فً حٌنها 3000قروض منحتها الشركة الى حملة الوثائق بمبلػ )

 استقطعت من اصل مبلػ االستحقاق . وسدد الباقً نقدا . 
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