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 مواصفات المقرر الدراسي: محاسبة النفط 

 

 المعلومات العامة عن المقرر:

 محاسبة النفط  : اسم المقرر 

  رمز المقرر ورقمه:  

 المعتمدة: الساعات  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 المستوى الرابع الفصل الدراسي الثاني المستوى والفصل الدراسي:  

 ( 2( و مبادئ محاسبة )1مبادئ محاسبة )  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 

 ال يوجد  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 

 بكالوريوس محاسبة  البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 فصلي  نظام الدراسة: 

 انتظام الدراسة في البرنامج: أسلوب  

 جامعة صنعاء  –كلية التجارة واالقتصاد  مكان تدريس المقرر: 

 
 اسماعيل حجر عبد الملك   د. أ.  اسم معد مواصفات المقرر:

 ابراهيم عبد القدوس مفضل  د. 

 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  
 

 

 وصف المقرر: 

يهدف مقرر محاسبة النفط الى تزويد الطالب بالمعارف العلمية والمحاسبية ذات العالقة بصناعة النفط الرتباطها الوثيق وتأثيرها  

خصائصها الفريدة التي أدت الى اختالف الممارسات المحاسبية بشأنها مقارنة  الكبير على االقتصاد اليمني واالقليمي، فضال عن 

: يعرض بعض الجوانب الفنية ذات العالقة بصناعة النفط ولها  األولاألخرى. يغطي هذا المقرر أربعة جوانب رئيسية،  األنشطةب

في صناعة النفط لكون نصوصها تنعكس بشكل مباشر تأثير على الجانب المحاسبي، والثاني: يتعلق بالترتيبات التعاقدية المختلفة 

على الجانب المحاسبي، والثالث: يرتبط بالطرق والمعالجات المحاسبية المتبعة في صناعة النفط، أما الرابع واألخير: فيتناول  

ظل عقود المشاركة    متطلبات واجراءات وقواعد مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية العاملة في الدول المضيفة في

 ، وذلك ألغراض وصحة وسالمة احتساب قيمة وكمية نفط الكلفة. اإلنتاجفي 

 

 مخرجات التعلم:

 بعد االنتهاء من دراسة البرنامج سوف يكون الطالب قادرا على أن: 

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر: مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج: 

 المعرفة والفهم:

 االنتهاء من هذا البرنامج سيكون الطالب قادراً على أن:بعد 

 المعرفة والفهم:

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن: 

يظهر المعرفة والفهم للمبادئ والمفاهيم والفروض والسياسات  

المحاسبية المختلفة التي يتضمنها اإلطار النظري للمحاسبة،  

ومعايير المحاسبة والمراجعة المختلفة، والعلوم االقتصادية  

واإلدارية األخرى ذات العالقة بمجاالت المحاسبة والمراجعة، 

يظهر المعرفة بطبيعة صناعة النفط والغاز وتطورها والجوانب 

التي تتم  األنشطةالمرتبطة بمراحل استخراج النفط و األساسية

والفرعية ذات العالقة الرئيسة فيها، وسمات الترتيبات التعاقدية 
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المنشآت المختلفة والترتيبات  في  األعمالوبما يتناسب مع بيئة 

 التعاقدية. 

النفطي  نتاجاإلتوزيع  أساليببصناعة النفط والغاز، وطرق و

 بين األطراف المتعاقدة.

يظهر المعرفة والفهم للمعامالت المالية وكيفية قيدها وترحيلها 

وترصيدها في الدفاتر المحاسبية بمختلف الوحدات االقتصادية  

 العامة والخاصة. 

يشرح خصائص ومزايا وعيوب الطرق المحاسبية المتبعة في 

ر المحاسبية الدولية، صناعة النفط وتأثيرها وتأثرها بالمعايي

 وكيفية اجراء المعالجات المحاسبية المختلفة وفق كل منها. 

A4 يظهر المعرفة والفهم لكيفية المراجعة الخارجية والداخلية :

للحسابات وفقا لمعايير المراجعة والتأكيد الدولية وغيرها من  

 المعايير والقواعد ذات العالقة.

الشركات النفطية العاملة في البلد  يوضح وسائل الرقابة على 

المضيف، ومتطلبات مراجعة قائمة النفقات واحتساب نفط 

 الكلفة، وفقا للمعايير والقواعد المتبعة. 

 المهارات الذهنية: 

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سيكون الطالب قادراً على أن:

 المهارات الذهنية: 

 الطالب قادراً على أن: بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون 

B1والنظم المحاسبية المالئمة لطبيعة   ساليب: يحدد الطرق واأل

 . المنشأةنشاط 

يميز بين تكاليف مراحل استخراج النفط وانعكاساتها على 

الجوانب المحاسبية، وبين متطلبات الرسملة والممارسات 

الناجحة  المحاسبية في صناعة النفط وفق طريقتي المجهودات 

 والتكلفة الكلية، ومتطلبات الرقابة على الشركات النفطية العاملة. 

B2 يحلل المعامالت المالية واألحداث األخرى لتحديد :

 األطراف المدينة والدائنة.

يحلل المعامالت المالية وفق الطرق المحاسبية المتبعة في 

التعاقدية الفرعية،  صناعة النفط، وتلك المرتبطة بالترتيبات 

وتحديد األطراف المدينة والدائنة إلجراء المعالجات المحاسبية  

 السليمة.

B3  يحلل القوائم والتقارير المالية للمنشآت المختلفة، والبدائل :

االستثمارية، بما يمكنه من استنتاج مدلوالت ومؤشرات تفيد في 

 اتخاذ القرارات. 

المختلفة التي تصدرها وتقدمها الشركات يحلل التقارير المالية 

 النفطية بما في ذلك قوائم النفقات التي تطالب باستردادها.

 المهارات المهنية والعملية: 

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سيكون الطالب قادراً على أن:

 المهارات المهنية والعملية: 

 قادراً على أن: بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب 

يجري المعالجات المحاسبية للمعامالت المالية واألحداث 

األخرى للمنشآت المختلفة العامة والخاصة وفقا لمعايير 

، والمعايير الدولية للتقارير المالية  IASsالمحاسبة الدولية 

IFRS  ، .والمعايير والقواعد المحاسبية ذات العالقة 

يجري المعالجات المحاسبية الالزمة لتكاليف مراحل االستخراج 

النفطي وفق طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية، وبما  

يمكن من تخطيط وتنفيذ وتطوير الجوانب المحاسبية ذات العالقة 

 بالترتيبات التعاقدية الفرعية بما في ذلك عقود الشراكة. 

C4توثيق للمستندات والحسابات  : يجري الفحص والمراجعة وال

والقوائم المالية للمنشآت المختلفة وفقا لمعايير المراجعة والتأكيد 

الدولية وغيرها من المعايير والقواعد ذات العالقة، ويقدم 

 مختلف االستشارات المالية والضريبية. 

ينفذ أعمال الرقابة والمراجعة على نفقات الشركات النفطية  

 مضيف واحتساب نفط الكلفة. العاملة في البلد ال

 المهارات العامة:

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سيكون الطالب قادراً على أن:

 لمهارات العامة: 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن: 

يتواصل مع اآلخرين بفعالية، ويشارك في فرق العمل بكفاءة،  

 مختلف وظائف المحاسبة والمراجعة.وبما يمكنه من العمل في 

يشارك بكفاءة وفاعلية  مع فرق العمل إلنجاز المهام الموكلة  

 إليه.

يلتزم بالقوانين واألنظمة، وقواعد وآداب السلوك المهني الدولية،  

 وغيرها من القواعد ذات العالقة. 

يلتزم بالتشريعات ونصوص الترتيبات التعاقدية مع وبين 

وبقواعد وأدأب سلوك مهنة المحاسبة وغيرها  الشركات النفطية 

 من القواعد عند قيامه بمهامه المحاسبية والرقابية. 
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في  اآللييجيد استخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسب 

 التطبيقات المحاسبية المختلفة، والمهارات البحثية، والتحليلية. 

وشبكات االتصاالت في تجهيز  اآللييستخدم تقنية الحاسب 

نات الشركة النفطية وفي إعداد تقارير المراجعة والرقابة  بيا

 .والتقارير المختلفة.

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

.a1 يظهر المعرفة بطبيعة صناعة النفط والغاز وتطورها والجوانب

التي تتم فيها،   األنشطةالمرتبطة بمراحل استخراج النفط و األساسية

والفرعية ذات العالقة بصناعة  الرئيسة وسمات الترتيبات التعاقدية 

النفطي بين األطراف   اإلنتاجتوزيع  أساليبالنفط والغاز، وطرق و

 المتعاقدة.

 المحاضرات

 العروض التوضيحية 

 الحوار والمناقشة

 التعلم الذاتي والتعاوني

 االختبارات التحريرية. 

 االختبارات الشفهية. 

 تقييم المناقشة والتكليفات. 

.a2  يشرح خصائص ومزايا وعيوب الطرق المحاسبية المتبعة في

وتأثيرها وتأثرها بالمعايير المحاسبية الدولية، وكيفية  صناعة النفط 

 اجراء المعالجات المحاسبية المختلفة وفق كل منها. 

.a3   يوضح وسائل الرقابة على الشركات النفطية العاملة في البلد

المضيف، ومتطلبات مراجعة قائمة النفقات واحتساب نفط الكلفة، وفقا 

 المتبعة. للمعايير والقواعد 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

b2 . استخراج النفط وانعكاساتها على يميز بين تكاليف مراحل

الجوانب المحاسبية، وبين متطلبات الرسملة والممارسات المحاسبية  

في صناعة النفط وفق طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية، 

 ومتطلبات الرقابة على الشركات النفطية العاملة.

 المحاضرات

 العروض االيضاحية 

 الحوار والنقاش 

لتعاوني التعلم الذاتي وا

والتكاليف الفردية   األنشطة)

 والجماعية( 

 العصف الذهني 

 

 االختبارات التحريرية. 

 االختبارات الشفهية. 

 تقييم المناقشة والتكليفات. 

.b2  يحلل المعامالت المالية وفق الطرق المحاسبية المتبعة في صناعة

وتحديد األطراف  النفط، وتلك المرتبطة بالترتيبات التعاقدية الفرعية، 

 المدينة والدائنة إلجراء المعالجات المحاسبية السليمة. 

.b3 يحلل التقارير المالية المختلفة التي تصدرها وتقدمها الشركات

 النفطية بما في ذلك قوائم النفقات التي تطالب باستردادها.

 

 والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم: ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية  

 استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية 

.c1 يجري المعالجات المحاسبية الالزمة لتكاليف مراحل االستخراج

النفطي وفق طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية، وبما يمكن  

تخطيط وتنفيذ وتطوير الجوانب المحاسبية ذات العالقة بالترتيبات  من 

 التعاقدية الفرعية بما في ذلك عقود الشراكة.

 المحاضرات

 العروض االيضاحية 

 الحوار والنقاش 

التعلم الذاتي والتعاوني 

والتكاليف الفردية   األنشطة)

 والجماعية( 

 التطبيق العملي

 االختبارات التحريرية. 

 االختبارات الشفهية. 

 تقييم المناقشة والتكليفات. 

C2 .  ينفذ أعمال الرقابة والمراجعة على نفقات الشركات النفطية

 العاملة في البلد المضيف واحتساب نفط الكلفة. 
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 رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر

. d1 يشارك بكفاءة وفاعلية  مع فرق العمل إلنجاز المهام

 الموكلة إليه.

المحاضرات والعروض  

 االيضاحية 

 الحوار والنقاش 

التعلم الذاتي والتعاوني 

والتكاليف الفردية   األنشطة)

 والجماعية( 

 العصف الذهني 

 

 االختبارات التحريرية. 

 االختبارات الشفهية. 

التعاقدية مع وبين  يلتزم بالتشريعات ونصوص الترتيبات d2. تقييم المناقشة والتكليفات. 

الشركات النفطية وبقواعد وأدأب سلوك مهنة المحاسبة وغيرها  

 من القواعد عند قيامه بمهامه المحاسبية والرقابية. 

d3 وشبكات االتصاالت في تجهيز   اآللي.يستخدم تقنية الحاسب

بيانات الشركة النفطية وفي إعداد  تقارير المراجعة والرقابة  

 .والتقارير المختلفة.

 

مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات   تحديد وكتابة

 المعتمدة لها 

 

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر مخرجات تعلم المقرر  الرقم 
عدد 

 األسابيع 

الساعات 

 الفعلية

1 a1,b1 

: صناعة النفط  األولالقسم 

 من الناحية الفنية والمحاسبية 

 : األولالفصل 

طبيعتها   –صناعة النفط 

 ومراحل استخراجها

صناعة النفط، تطور استعمال   أنشطة

 النفط، ومجاالت استخدامه. 

مقدمة حول النفط تعريفه، تكونه،  

 مكامنه وهجرته. 

 مراحل استخراج النفط: وتتضمن 

 مرحلة االستطالع 

 مرحلة االقتناء 

 مرحلة االستكشاف

 مرحلة التقييم

 التطوير أو مرحلة التنمية 

 اإلنتاج مرحلة 

 مرحلة االقفال

1 3 

2 a1,b1 
 الفصل الثاني:

 تجهيز الغاز الطبيعي

 مقدمة 

التعريف بالغاز الطبيعي ومكوناته،  

 ومصادر الحصول عليه، واستخداماته 

 مشاريع الغاز الطبيعي المسال

الترتيبات التعاقدية إلقامة مشاريع  

 تجهيز الغاز الطبيعي المسال

تجميع الغاز الطبيعي ونقله الى 

 محطات التجهيز

 تجهيز الغاز الطبيعيمنتجات 

 خطوات تجهيز الغاز الطبيعي 

استالم الغاز الطبيعي في اماكن  

 استيراده

1 3 
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3 a1,b2,c2, d1,d2 

 الفصل الثالث:

الرئيسة  الترتيبات التعاقدية 

 للموارد النفطية

 مقدمة 

 عقود االستئجار

 عقود االمتياز

 اإلنتاج عقود المشاركة في 

 عقود الخدمات: 

 خالية من المخاطر عقود خدمات 

 عقود خدمات حاملة للمخاطر 

 

1 3 

4 
a2,b1,d1 

 

 الفصل الرابع: 

الممارسات المحاسبية المتبعة  

 في صناعة النفط 

 مقدمة 

 خصائص صناعة النفط 

المعايير المحاسبية الدولية وصناعة  

 النفط

 االفصاح وصناعة النفط 

عدم مقدرة المعايير المحاسبية الدولية 

 متطلبات صناعة النفط على تلبية 

الطرق المحاسبية المتبعة في صناعة  

 النفط

 مراكز التكلفة

 (AFEأمر اعتماد الصرف )

1 3 

5 a1,b1,b3, c1,d2,d3 

 الفصل الخامس:

دليل الحسابات في الشركات 

 النفطية 

 الفصل السادس:

المعالجة المحاسبية في ظل 

 طريقة المجهودات الناجحة 

 الفصل السابع:

المعالجة المحاسبية في ظل 

 طريقة التكلفة الكلية 

شرح وتحليل أهم الحسابات في دليل  

 حسابات الشركات النفطية 

المعالجات المحاسبية في ظل طريقة  

 المجهودات الناجحة: وتشمل: 

 المعالجة المحاسبية لتكاليف االستطالع 

 المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتناء 

المحاسبية لتكاليف  المعالجة 

 االستكشاف 

 المعالجة المحاسبية لتكاليف التقييم 

أو  المعالجة المحاسبية لتكاليف التنمية 

 التطوير

 اإلنتاج المعالجة المحاسبية لتكاليف 

المعالجات المحاسبية في ظل طريقة  

 التكلفة الكلية

2 6 

6 a1,b1,b3, c1,d2,d3 

 الفصل الثامن: 

المحاسبية لتكاليف  المعالجة 

 االزالة وتسوية الموقع

 الفصل التاسع:

االهالك واالطفاء والنفاد 

 للتكلفة المرسملة

 مقدمة 

الشروط الواجب توافرها لالعتراف  

 بمخصص االزالة 

 تحديد مبلغ المخصص 

 المعالجة المحاسبية لمخصص االزالة

 عمل تمويل لمواجهة مخصص االزالة

والتسوية الخاص  مخصص االزالة 

 اإلنتاج ب

2 6 
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مخصص االزالة والمناطق المغمورة  

 بالمياه 

االنخفاض في الموجودات وتأثيره على 

 مخصص االزالة.

اطفاء التكاليف المرسملة في ظل  

 طريقة المجهودات الناجحة: وتشمل 

المعالجة المحاسبية إلطفاء تكاليف 

 اقتناء العقود المؤكدة

ليف آبار المعالجة المحاسبية إلطفاء تكا

 ومعدات العقد المؤكد

المعالجة المحاسبية إلهالك المعدات 

 والتجهيزات المساعدة

اطفاء التكاليف المرسملة في ظل  

 طريقة التكلفة الكلية 

إلطفاء   اإلجمالية اإليراداتطريقة 

 التكاليف

7 a1,b1,b3, c1,d2,d3 

 الفصل العاشر:

النقص في العقود المؤكدة 

 المؤكدةوغير 

 مقدمة 

التعريف بالنقص في األصول طويلة  

 األجل

أو المعالجة المحاسبية للنقص 

 االنخفاض في العقود المؤكدة

المعالجة المحاسبية للنقص في العقود 

 غير المؤكدة

االنخفاض في ظل طريقة  أو النقص 

 التكلفة الكلية وفقا للممارسة االمريكية 

1 3 

8 a1,b2,b3,c2,d2,d3 

 الفصل الرابع عشر:

التنازل، الحصة المحمولة، 

 االتحاد، شركات المشاركة 

جزء من الحصة إلى أو التنازل عن كل 

 آخر 

 الحصة المحمولة

 عقود االتحاد 

الترتيبات التعاقدية لالستثمار في  

 حصص وشركات مشتركة 

1 3 

9 a1,b2,b3,c2,d2,d3 

القسم الثاني: الشركات 

المصالح   إدارةالعاملة و

 المشتركة 

الفصل الثامن عشر: المعالجة  

المحاسبية لعقود تشغيل 

 الشراكة 

 مقدمة القسم الثاني

 عقود تشغيل الشراكة

 االعباء المباشرة وغير المباشرة 

الجوانب المحاسبية المرتبطة بعقود  

 تشغيل الشراكة

 تسجيل المعامالت الخاصة بالشراكة 

المحاسبية لما تقدمه الشركة  المعالجة 

العاملة من مواد ومعدات الى عقد  

 الشراكة 

 مراجعة الشراكة

1 3 
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 تبادل المعلومات الكترونيا بين الشركاء 

10 a1,b2,d1, d2 

 القسم الثالث:

رقابة الجانب الحكومي في 

الدول المضيفة على 

 الشركات النفطية العاملة 

 الفصل التاسع عشر: 

المضيفة في الشرق  الدول  

األوسط والشركات النفطية  

 األجنبية 

 مقدمة القسم الثالث

االسباب التي جعلت لنفط الشرق 

 خاصة  أهميةاالوسط 

دراسة عقود االمتيازات النفطية   أهمية

 للدولة المضيفة 

التطور التاريخي لعقود النفط في دول  

 الشرق االوسط 

التطور التاريخي الستخراج النفط في  

 اليمن

في  اإلنتاجسمات عقود المشاركة في 

 اليمن

بعض الجوانب المرتبطة بمزاولة 

الشركات األجنبية لنشاطها في الدول 

 المضيفة 

1 3 

11 
a3,b1,b2, 

b4,c2,d1,d2,d3 

الفصل العشرون: اإلطار 

المتكامل لرقابة الجانب  

الحكومي على الشركات  

النفطية في ظل عقود  

 اإلنتاج المشاركة في 

المشكلة التي تعاني منها الدول المضيفة  

 في الرقابة على الشركات النفطية 

مرتكزات االطار المتكامل للرقابة في 

 اإلنتاج ظل عقود المشاركة في 

المتكامل للرقابة على الشركات االطار 

 النفطية في الدول المضيفة: ويشمل: 

: طبيعة صناعة النفط  األولالمرتكز 

 والنفقات المصاحبة الستخراجه 

المرتكز الثاني: عقود المشاركة في 

 اإلنتاج 

المرتكز الثالث: الرقابة على تنفيذ عقود  

 اإلنتاج المشاركة في 

1 3 

12 
a3,b1,b2, 

b4,c2,d1,d2,d3 

 الفصل الواحد والعشرون:

نموذج مقترح لمراجعة  

الجانب الحكومي لنفقات  

الشركات النفطية في ظل 

 اإلنتاج عقود المشاركة في 

 مقدمة 

المشكلة التي يعاني منها الجانب  

الحكومي في الدول المضيفة في  

 مراجعة نفقات الشركات النفطية 

وجود نموذج لمراجعة الجانب   أهمية

 الحكومي لنفقات الشركات النفطية 

للمراجعة في ظل  األساسيةالمتطلبات 

 اإلنتاج عقود المشاركة في 

اسس مراجعة النفقات في ظل عقود 

 اإلنتاج المشاركة في 

االعداد للمراجعة في ظل عقود 

 اإلنتاج المشاركة في 

نطاق وبرنامج المراجعة في ظل عقود  

 اإلنتاج في  المشاركة

1 3 
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كيفية تنفيذ مراجعة نفقات الشركات  

النفطية في ظل عقود المشاركة في  

 اإلنتاج 

العمل الميداني للمراجعة في ظل عقود  

 اإلنتاج المشاركة في 

تقرير المراجعة في ظل عقود 

 اإلنتاج المشاركة في 

 إجمالي األسابيع والساعات 
14 42 

 

 استراتيجية التدريس:

 المحاضرات

 العروض االيضاحية 

 الحوار والنقاش 

 والتكاليف الفردية والجماعية(  األنشطةالتعلم الذاتي والتعاوني )

 التطبيق العملي

 العصف الذهني 

 

 التعيينات والتكليفات: 

 الدرجة  األسبوع  مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم 

 a1,a2,a3,b1,b2,b4,d1,d2,d3 حل االسئلة النظرية 1
3, 4, 9, 11, 12, 

13 
10 

 b3,c1,c2,c3 5, 6, 7, 8, 10 10 حل االسئلة العملية  2

 20   المجموع  

 

 تقويم التعلم:

 الدرجة  األسبوع  التقويم  أنشطة الرقم 

نسبة الدرجة إلى 

درجة  التقويم 

 النهائي

المخرجات التي  

 يحققها 

 a1-d2 %20 20  والمشاركةالواجبات  1

 a1-c1 %20 20  اختبار منتصف الفصل 2

 a1-d2 %60 60  االختبار النهائي  3

  %100 100  المجموع  

 

 مصادر التعلم:

 المراجع الرئيسة: ) ال تزيد عن مرجعين( 
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،  اإلنتاجالمبادئ واالجراءات ودور الدول المضيفة في عقود المشاركة في  –محاسبة النفط ، 2019حجر، عبد الملك اسماعيل، 

 الطبعة الخامسة، االمين للنشر والتوزيع، صنعاء. 

 المراجع المساعدة

Brock, Horce R., Jennings, Dennis R., and Feiten, Joseph B., 2000, Petroleum Accounting : 

Principles, Procedures, & Issues, 5th Edition, Coopers & Lybrand , Professional Development 

Institute Denton , Texas. 

Charlotte J. Wright, Rebecca A. Gallun, 2005, International Accounting, PennWell Co. 

PWC, 2011, Financial Reporting in the Oil and Gas Industry, 2nd edition, PWC. 

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت( 

 موقع وزارة النفط اليمنية: 

http://www.yemen.gov.ye/portal/mom/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

%D9%8A%D8%A9/tabid/263/Default.aspx 

 

 للغاز الطبيعي المسال: موقع الشركة اليمنية 

http://www.yemenlng.com/ws/ar/home.aspx 

 

 كتاب دليل انتاج الزيت والغاز:

https://library.e.abb.com/public/34d5b70e18f7d6c8c1257be500438ac3/Oil%20and%20gas%20prod

uction%20handbook%20ed3x0_web.pdf 

 شرح تدريبي في شكل فيديو عن صناعة النفط: 

https://youtu.be/rclUs7SXpgE 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر)تحدد مركزياً من قبل عمادة الكلية( 

1. 

 الحضور والغياب:

( من   %70االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الحضور، وضرورة حضور ) 

 الفصول االفتراضيةأو ساعات المحددة للقاءات التعليمية 

إذا كان غيابه بسبب  إالا ( من ساعات المحددة يعد محروماً من حضور المقرر. %30إذا تجاوز نسبة غياب الطالب عن ) 

 ( من ساعات المقرر.%50بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة، وبما ال يزيد عن ) أو مرض 

2. 

 الحضور المتأخر: 

والتواريخ المحددة، األزمنة الفصول االفتراضية بحسب أو ينبغي على الطالب أن يحرص على حضور اللقاءات التعليمية 

 والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر في الوقت المناسب. 

 يسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر في حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر. 

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: 

 د. المحديجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في الوقت 

 عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان. 

 بعد مرور نصف وقت االختبار.إالا يسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانية بعد بدء جلسة االمتحان ال 

 .في حالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بدرجة كاملة

 الطالب الغائب في اختبار الفصل راسباً في المقرر الذي تغيب فيه. يعد 

4. 

 المهام / التكاليف / التعيينات: يتعين على الطالب االلتزام باآلتي: 

محتوى المقرر للدارسين عبر الفصول  إدارةصفحة أو اإليميل تقديم الواجبات في الوقت المحدد تماماً وترسل عبر 

تسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن لدية لقاءات تعليمية مباشرة، وإذا ما واجهته مشكلة في تقديم الواجبات  أو االفتراضية 

http://www.yemen.gov.ye/portal/mom/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/263/Default.aspx
http://www.yemen.gov.ye/portal/mom/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/263/Default.aspx
http://www.yemenlng.com/ws/ar/home.aspx
https://library.e.abb.com/public/34d5b70e18f7d6c8c1257be500438ac3/Oil%20and%20gas%20production%20handbook%20ed3x0_web.pdf
https://library.e.abb.com/public/34d5b70e18f7d6c8c1257be500438ac3/Oil%20and%20gas%20production%20handbook%20ed3x0_web.pdf
https://youtu.be/rclUs7SXpgE
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 المطلوبة منه عليه االتصال بأستاذ المقرر لكي يتفق معه على موعد آخر، وبناًء على تعليمات أستاذه يمكن أن يعدل ويقرر

 الموعد اآلخر للتسليم. 

 أن يقدم عرضاً تفصيلياً لما يتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسية. 

على قبول  األستاذ إذا وافق  إالا إذا تأخر الطالب عن تقديم واجباته في الموعد الذي حدد له بعد أسبوعين من التأخير لن يقبل 

 ياً. التأخير، بناًء على ظروف قاهرة يتم شرحها وكتابتها خط

 المشاريع:

سيتم تقديم قائمة عناوين بمشاريع بحثية بداية العام الدراسي وكل طالب يختار واحداً من العناوين المقدمة لهم. ويمكن  

فيما بينهم، والتأكد من  المسئولية توزيع بعض العناوين التي تتطلب عبئاً بحثياً كبيراً على فريق من الطلبة مع توزيع 

ن جميع أعضاء الفريق، وعلى كل طالب أوكل فريق أن يقدم تقريراً عن موضوعه، وعرضه أمام  المشاركة الفاعلة م

 الطلبة.

5. 

 الغش:

 يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية، التي تعني: أن يكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته. 

محاولة استخدام أية أو اإلشارة أو غيره النظر في ورقة أو لن يتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحديث 

 وسيلة من وسائل الغش.

 الشروع فيه يجعل الطالب راسباً في المقرر. أو الغش في االمتحان 

متلبساً فيه والمقرر الذي قبله وفي حالة  كون  الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من مقررين هما: المقرر الذي ضبط 

 المقرر الذي ضبط متلبساً فيه الطالب بالغش آخر مقرر في االمتحان فيحرم منه ومن المقرر الذي قبله . 

 إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصل من الدراسة.

6. 

 االنتحال: 

يقوم بتقديمها كأنها خاصة  أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو يعرف االنتحال باسم "النسخ 

 به".

 سرقة أعمال غيره. أو على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، وأالا يلجأ أبداً إلى الغش  

 الطالب الناقل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك، دون التشهير به أمام زمالئه.

( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون  37االمتحان تطبق عليه المادة ) الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء

الطالب، وهو "الفصل" ويكون بقرار من الجهات المعنية.. وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته  

 لنفس الغرض. 

7. 

 سياسات أخرى: 

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي. 

 النقاش االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين.أسلوب التزامه ب

 أثناء سير االمتحان. أو ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، 

 غير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرير عن ذلك.إذا سلك الطالب سلوكاً 
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 خطة المقرر الدراسي: محاسبة النفط 

 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 / أسبوعيا( 3)  الساعات المكتبية
 د عبد الملك اسماعيل حجر-أ

 ابراهيم عبد القدوس مفضل  د. 
 االسم

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين  الثالثاء األربعاء  الخميس

 البريد اإللكتروني        
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 المعلومات العامة عن المقرر:

 محاسبة النفط  : اسم المقرر 

  رمز المقرر ورقمه:  

 الساعات المعتمدة:  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 المستوى الرابع الفصل الدراسي الثاني المستوى والفصل الدراسي:  

 ( 2( و مبادئ محاسبة )1مبادئ محاسبة )  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 

 بكالوريوس محاسبة  البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 فصلي  الدراسة:نظام  

 قاعات الكلية  مكان تدريس المقرر: 

 

 وصف المقرر: 

يهدف مقرر محاسبة النفط الى تزويد الطالب بالمعارف العلمية والمحاسبية ذات العالقة بصناعة النفط الرتباطها الوثيق وتأثيرها  

الى اختالف الممارسات المحاسبية بشأنها مقارنة  الكبير على االقتصاد اليمني واالقليمي، فضال عن خصائصها الفريدة التي أدت 

: يعرض بعض الجوانب الفنية ذات العالقة بصناعة النفط ولها  األولاألخرى. يغطي هذا المقرر أربعة جوانب رئيسية،  األنشطةب

تأثير على الجانب المحاسبي، والثاني: يتعلق بالترتيبات التعاقدية المختلفة في صناعة النفط لكون نصوصها تنعكس بشكل مباشر 

فط، أما الرابع واألخير: فيتناول  على الجانب المحاسبي، والثالث: يرتبط بالطرق والمعالجات المحاسبية المتبعة في صناعة الن

متطلبات واجراءات وقواعد مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية العاملة في الدول المضيفة في ظل عقود المشاركة  

 ، وذلك ألغراض وصحة وسالمة احتساب قيمة وكمية نفط الكلفة. اإلنتاجفي 

 

 مخرجات التعلم:

 المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة 

 

 

 

 المعرقة والفهم: .ا

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن: 

a1 التي تتم   األنشطةالمرتبطة بمراحل استخراج النفط و األساسية:يظهر المعرفة بطبيعة صناعة النفط والغاز وتطورها والجوانب

النفطي بين   اإلنتاجتوزيع  أساليبوالفرعية ذات العالقة بصناعة النفط والغاز، وطرق والرئيسة فيها، وسمات الترتيبات التعاقدية 

 األطراف المتعاقدة.

a2ية، :يشرح خصائص ومزايا وعيوب الطرق المحاسبية المتبعة في صناعة النفط وتأثيرها وتأثرها بالمعايير المحاسبية الدول

 وكيفية اجراء المعالجات المحاسبية المختلفة وفق كل منها. 

a3 ،وضح وسائل الرقابة على الشركات النفطية العاملة في البلد المضيف، ومتطلبات مراجعة قائمة النفقات واحتساب نفط الكلفة:

 وفقا للمعايير والقواعد المتبعة. 
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 المهارات الذهنية: 

 ن الطالب قادراً على أن: بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكو

b1  يميز بين تكاليف مراحل استخراج النفط وانعكاساتها على الجوانب المحاسبية، وبين متطلبات الرسملة والممارسات المحاسبية:

 في صناعة النفط وفق طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية، ومتطلبات الرقابة على الشركات النفطية العاملة. 

b2لمعامالت المالية وفق الطرق المحاسبية المتبعة في صناعة النفط، وتلك المرتبطة بالترتيبات التعاقدية الفرعية، وتحديد  :يحلل ا

 األطراف المدينة والدائنة إلجراء المعالجات المحاسبية السليمة. 

b3ائم النفقات التي تطالب باستردادها.:يحلل التقارير المالية المختلفة التي تصدرها وتقدمها الشركات النفطية بما في ذلك قو 

 المهارات المهنية والعملية: 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن: 

c1  يجري المعالجات المحاسبية الالزمة لتكاليف مراحل االستخراج النفطي وفق طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية، وبما:

 وتنفيذ وتطوير الجوانب المحاسبية ذات العالقة بالترتيبات التعاقدية الفرعية بما في ذلك عقود الشراكة.يمكن من تخطيط  

c2.ينفذ أعمال الرقابة والمراجعة على نفقات الشركات النفطية العاملة في البلد المضيف واحتساب نفط الكلفة: 

 المهارات العامة:

 قادراً على أن:  بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب

d1.يشارك بكفاءة وفاعلية  مع فرق العمل إلنجاز المهام الموكلة إليه: 

d2  يلتزم بالتشريعات ونصوص الترتيبات التعاقدية مع وبين الشركات النفطية وبقواعد وأدأب سلوك مهنة المحاسبة وغيرها من:

 القواعد عند قيامه بمهامه المحاسبية والرقابية. 

:d3وشبكات االتصاالت في تجهيز بيانات الشركة النفطية وفي إعداد تقارير المراجعة والرقابة   اآلليالحاسب  يستخدم تقنية

 .والتقارير المختلفة.

 

 مواضيع ومحتوى المقرر:

 الساعات الفعلية  االسبوع  المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم 

1 

: صناعة النفط من  األولالقسم 

 الناحية الفنية والمحاسبية 

 : األولالفصل 

طبيعتها   –صناعة النفط 

 ومراحل استخراجها

 صناعة النفط، تطور استعمال النفط، ومجاالت استخدامه.  أنشطة

 مقدمة حول النفط تعريفه، تكونه، مكامنه وهجرته. 

 مراحل استخراج النفط: وتتضمن 

 مرحلة االستطالع 

 مرحلة االقتناء 

 االستكشافمرحلة 

 مرحلة التقييم

 التطوير أو مرحلة التنمية 

 اإلنتاج مرحلة 

 مرحلة االقفال

W1 3 
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 الفصل الثاني:

 تجهيز الغاز الطبيعي

 مقدمة 

التعريف بالغاز الطبيعي ومكوناته، ومصادر الحصول عليه،  

 واستخداماته 

 مشاريع الغاز الطبيعي المسال

 مشاريع تجهيز الغاز الطبيعي المسالالترتيبات التعاقدية إلقامة 

 تجميع الغاز الطبيعي ونقله الى محطات التجهيز 

 منتجات تجهيز الغاز الطبيعي

 خطوات تجهيز الغاز الطبيعي 

W2 3 
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 استالم الغاز الطبيعي في اماكن استيراده

3 

 الفصل الثالث:

الرئيسة  الترتيبات التعاقدية 

 للموارد النفطية

 مقدمة 

 االستئجارعقود 

 عقود االمتياز

 اإلنتاج عقود المشاركة في 

 عقود الخدمات: 

 عقود خدمات خالية من المخاطر 

 عقود خدمات حاملة للمخاطر 

W3 3 
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 الفصل الرابع: 

الممارسات المحاسبية المتبعة  

 في صناعة النفط 

 مقدمة 

 خصائص صناعة النفط 

 المعايير المحاسبية الدولية وصناعة النفط 

 االفصاح وصناعة النفط 

عدم مقدرة المعايير المحاسبية الدولية على تلبية متطلبات صناعة  

 النفط

 الطرق المحاسبية المتبعة في صناعة النفط 

 مراكز التكلفة

 (AFEأمر اعتماد الصرف )

w4 3 
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 الفصل الخامس:

دليل الحسابات في الشركات 

 النفطية 

 الفصل السادس:

المحاسبية في ظل المعالجة 

 طريقة المجهودات الناجحة 

 الفصل السابع:

المعالجة المحاسبية في ظل 

 طريقة التكلفة الكلية 

 شرح وتحليل أهم الحسابات في دليل حسابات الشركات النفطية 

المعالجات المحاسبية في ظل طريقة المجهودات الناجحة:  

 وتشمل: 

 المعالجة المحاسبية لتكاليف االستطالع 

 جة المحاسبية لتكاليف االقتناء المعال

 المعالجة المحاسبية لتكاليف االستكشاف 

 المعالجة المحاسبية لتكاليف التقييم 

 التطويرأو المعالجة المحاسبية لتكاليف التنمية 

 اإلنتاج المعالجة المحاسبية لتكاليف 

 المعالجات المحاسبية في ظل طريقة التكلفة الكلية 

W5+w6 6 
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 الثامن: الفصل 

المعالجة المحاسبية لتكاليف  

 االزالة وتسوية الموقع

 الفصل التاسع:

االهالك واالطفاء والنفاد 

 للتكلفة المرسملة

 مقدمة 

 الشروط الواجب توافرها لالعتراف بمخصص االزالة

 تحديد مبلغ المخصص 

 المعالجة المحاسبية لمخصص االزالة

 عمل تمويل لمواجهة مخصص االزالة

 اإلنتاج االزالة والتسوية الخاص بمخصص 

 مخصص االزالة والمناطق المغمورة بالمياه 

 االنخفاض في الموجودات وتأثيره على مخصص االزالة.

اطفاء التكاليف المرسملة في ظل طريقة المجهودات الناجحة:  

 وتشمل 

 المعالجة المحاسبية إلطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة

 طفاء تكاليف آبار ومعدات العقد المؤكد المعالجة المحاسبية إل

 المعالجة المحاسبية إلهالك المعدات والتجهيزات المساعدة

 اطفاء التكاليف المرسملة في ظل طريقة التكلفة الكلية

W7+w8 6 
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 إلطفاء التكاليف  اإلجمالية اإليراداتطريقة 

 W9 3 االمتحان النصفي  7

8 

 الفصل العاشر:

المؤكدة النقص في العقود 

 وغير المؤكدة

 مقدمة 

 األجلالتعريف بالنقص في األصول طويلة 

 االنخفاض في العقود المؤكدةأو المعالجة المحاسبية للنقص 

 المعالجة المحاسبية للنقص في العقود غير المؤكدة

االنخفاض في ظل طريقة التكلفة الكلية وفقا للممارسة  أو النقص 

 االمريكية 

W10 3 
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 الرابع عشر:الفصل 

التنازل، الحصة المحمولة، 

 االتحاد، شركات المشاركة 

 جزء من الحصة إلى آخر أو التنازل عن كل 

 الحصة المحمولة

 عقود االتحاد 

 الترتيبات التعاقدية لالستثمار في حصص وشركات مشتركة 

W11 3 
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القسم الثاني: الشركات العاملة 

 المصالح المشتركة  إدارةو

الثامن عشر: المعالجة  الفصل 

المحاسبية لعقود تشغيل 

 الشراكة 

 مقدمة القسم الثاني

 عقود تشغيل الشراكة

 االعباء المباشرة وغير المباشرة 

 الجوانب المحاسبية المرتبطة بعقود تشغيل الشراكة

 تسجيل المعامالت الخاصة بالشراكة 

ومعدات المعالجة المحاسبية لما تقدمه الشركة العاملة من مواد 

 الى عقد الشراكة

 مراجعة الشراكة

 تبادل المعلومات الكترونيا بين الشركاء 

W12 3 
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 القسم الثالث:

رقابة الجانب الحكومي في 

الدول المضيفة على الشركات 

 النفطية العاملة 

 الفصل التاسع عشر: 

الدول المضيفة في الشرق  

األوسط والشركات النفطية  

 األجنبية 

 الثالثمقدمة القسم 

 خاصة  أهميةاالسباب التي جعلت لنفط الشرق االوسط 

 دراسة عقود االمتيازات النفطية للدولة المضيفة  أهمية

 التطور التاريخي لعقود النفط في دول الشرق االوسط 

 التطور التاريخي الستخراج النفط في اليمن

 في اليمن  اإلنتاجسمات عقود المشاركة في 

المرتبطة بمزاولة الشركات األجنبية لنشاطها في  بعض الجوانب 

 الدول المضيفة

W13 3 
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الفصل العشرون: اإلطار 

المتكامل لرقابة الجانب  

الحكومي على الشركات  

النفطية في ظل عقود  

 اإلنتاج المشاركة في 

المشكلة التي تعاني منها الدول المضيفة في الرقابة على 

 الشركات النفطية

مرتكزات االطار المتكامل للرقابة في ظل عقود المشاركة في 

 اإلنتاج 

ابة على الشركات النفطية في الدول االطار المتكامل للرق

 المضيفة: ويشمل: 

: طبيعة صناعة النفط والنفقات المصاحبة األولالمرتكز 

 الستخراجه 

 اإلنتاج المرتكز الثاني: عقود المشاركة في 

 اإلنتاج المرتكز الثالث: الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في 

W14 3 

 W15 3 مقدمة  الفصل الواحد والعشرون: 13
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نموذج مقترح لمراجعة  

الجانب الحكومي لنفقات  

الشركات النفطية في ظل 

 اإلنتاج عقود المشاركة في 

المشكلة التي يعاني منها الجانب الحكومي في الدول المضيفة في  

 مراجعة نفقات الشركات النفطية 

وجود نموذج لمراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات   أهمية

 النفطية 

 اإلنتاج للمراجعة في ظل عقود المشاركة في  األساسيةالمتطلبات 

 اإلنتاجاسس مراجعة النفقات في ظل عقود المشاركة في 

 اإلنتاج االعداد للمراجعة في ظل عقود المشاركة في 

 اإلنتاج نطاق وبرنامج المراجعة في ظل عقود المشاركة في 

عقود  كيفية تنفيذ مراجعة نفقات الشركات النفطية في ظل

 اإلنتاج المشاركة في 

 اإلنتاج العمل الميداني للمراجعة في ظل عقود المشاركة في 

 اإلنتاج تقرير المراجعة في ظل عقود المشاركة في 

 W16 3 االمتحان النهائي  14

 48 16 عدد األسابيع والساعات 

 

 استراتيجية التدريس:

 المحاضرات

 العروض االيضاحية 

 والنقاش الحوار 

 والتكاليف الفردية والجماعية(  األنشطةالتعلم الذاتي والتعاوني )

 التطبيق العملي

 العصف الذهني 

 

 التعيينات والتكليفات: 

 الدرجة  األسبوع  الغرض منه  التكليف/النشاط الرقم 

 حل االسئلة النظرية 1

النفط التأكد من اكتساب الطالب المعرفة الكافية بطبيعة صناعة 

وترتيباتها التعاقدية وعالقتها بالجوانب المحاسبية والقضايا األخرى  

 المرتبطة بمحاسبة النفط 

3, 4, 9, 11, 

12, 13 
10 

 حل االسئلة العملية  2
اكساب الطالب المقدرة والمعرفة  الكافية بالجوانب المحاسبية  

 والرقابية المرتبطة بمحاسبة النفط 

5, 6, 7, 8, 

10 
10 

 20   المجموع  
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 تقويم التعلم:

 نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم النهائي الدرجة  األسبوع  التقويم  أنشطة الرقم 

 %20 20 13-2 الواجبات والمشاركة 1

 %20 20 10 اختبار منتصف الفصل 2

 %60 70 16 االختبار النهائي  3

 %100 100  المجموع  

 

 مصادر التعلم:

 المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.)اسم 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

،  اإلنتاجالمبادئ واالجراءات ودور الدول المضيفة في عقود المشاركة في  –محاسبة النفط ، 2019حجر، عبد الملك اسماعيل، 

 الطبعة الخامسة، االمين للنشر والتوزيع، صنعاء. 

 المراجع المساعدة

Brock, Horce R., Jennings, Dennis R., and Feiten, Joseph B., 2000, Petroleum Accounting : 

Principles, Procedures, & Issues, 5th Edition, Coopers & Lybrand , Professional Development 

Institute Denton , Texas. 

Charlotte J. Wright, Rebecca A. Gallun, 2005, International Accounting, PennWell Co. 

PWC, 2011, Financial Reporting in the Oil and Gas Industry, 2nd edition, PWC. 

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت( 

 موقع وزارة النفط اليمنية: 

http://www.yemen.gov.ye/portal/mom/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

%D9%8A%D8%A9/tabid/263/Default.aspx 

 

 لطبيعي المسال: موقع الشركة اليمنية للغاز ا

http://www.yemenlng.com/ws/ar/home.aspx 

 

 كتاب دليل انتاج الزيت والغاز:

https://library.e.abb.com/public/34d5b70e18f7d6c8c1257be500438ac3/Oil%20and%20gas%20prod

uction%20handbook%20ed3x0_web.pdf 

 شرح تدريبي في شكل فيديو عن صناعة النفط: 

https://youtu.be/rclUs7SXpgE 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر)تحدد مركزياً من قبل عمادة الكلية( 

1. 

 الحضور والغياب:

( من   %70االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الحضور، وضرورة حضور ) 

 الفصول االفتراضيةأو ساعات المحددة للقاءات التعليمية 

http://www.yemen.gov.ye/portal/mom/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/263/Default.aspx
http://www.yemen.gov.ye/portal/mom/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/tabid/263/Default.aspx
http://www.yemenlng.com/ws/ar/home.aspx
https://library.e.abb.com/public/34d5b70e18f7d6c8c1257be500438ac3/Oil%20and%20gas%20production%20handbook%20ed3x0_web.pdf
https://library.e.abb.com/public/34d5b70e18f7d6c8c1257be500438ac3/Oil%20and%20gas%20production%20handbook%20ed3x0_web.pdf
https://youtu.be/rclUs7SXpgE
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إذا كان غيابه بسبب  إالا ( من ساعات المحددة يعد محروماً من حضور المقرر. %30إذا تجاوز نسبة غياب الطالب عن ) 

 ( من ساعات المقرر.%50بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة، وبما ال يزيد عن ) أو مرض 

2. 

 الحضور المتأخر: 

والتواريخ المحددة، األزمنة الفصول االفتراضية بحسب أو ينبغي على الطالب أن يحرص على حضور اللقاءات التعليمية 

 والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر في الوقت المناسب. 

 المقرر. يسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر في حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ 

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: 

 د. يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في الوقت المحد

 عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان. 

 بعد مرور نصف وقت االختبار.إالا يسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانية بعد بدء جلسة االمتحان ال 

 .في حالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بدرجة كاملة

 يعد الطالب الغائب في اختبار الفصل راسباً في المقرر الذي تغيب فيه. 

4. 

 التكاليف / التعيينات: يتعين على الطالب االلتزام باآلتي: المهام / 

محتوى المقرر للدارسين عبر الفصول  إدارةصفحة أو اإليميل تقديم الواجبات في الوقت المحدد تماماً وترسل عبر 

مشكلة في تقديم الواجبات  تسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن لدية لقاءات تعليمية مباشرة، وإذا ما واجهته  أو االفتراضية 

المطلوبة منه عليه االتصال بأستاذ المقرر لكي يتفق معه على موعد آخر، وبناًء على تعليمات أستاذه يمكن أن يعدل ويقرر 

 الموعد اآلخر للتسليم. 

 أن يقدم عرضاً تفصيلياً لما يتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسية. 

على قبول  األستاذ إذا وافق  إالا في الموعد الذي حدد له بعد أسبوعين من التأخير لن يقبل إذا تأخر الطالب عن تقديم واجباته 

 التأخير، بناًء على ظروف قاهرة يتم شرحها وكتابتها خطياً. 

 المشاريع:

ويمكن  سيتم تقديم قائمة عناوين بمشاريع بحثية بداية العام الدراسي وكل طالب يختار واحداً من العناوين المقدمة لهم.  

فيما بينهم، والتأكد من  المسئولية توزيع بعض العناوين التي تتطلب عبئاً بحثياً كبيراً على فريق من الطلبة مع توزيع 

المشاركة الفاعلة من جميع أعضاء الفريق، وعلى كل طالب أوكل فريق أن يقدم تقريراً عن موضوعه، وعرضه أمام  

 الطلبة.

5. 

 الغش:

 بمبادئ النزاهة األكاديمية، التي تعني: أن يكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته. يلتزم الطلبة 

محاولة استخدام أية أو اإلشارة أو غيره النظر في ورقة أو لن يتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحديث 

 وسيلة من وسائل الغش.

 الشروع فيه يجعل الطالب راسباً في المقرر. أو الغش في االمتحان 

الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من مقررين هما: المقرر الذي ضبط متلبساً فيه والمقرر الذي قبله وفي حالة  كون  

 قبله .  المقرر الذي ضبط متلبساً فيه الطالب بالغش آخر مقرر في االمتحان فيحرم منه ومن المقرر الذي

 إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصل من الدراسة.

6. 

 االنتحال: 

يقوم بتقديمها كأنها خاصة  أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو يعرف االنتحال باسم "النسخ 

 به".

 سرقة أعمال غيره. أو على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، وأالا يلجأ أبداً إلى الغش  

 الطالب الناقل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك، دون التشهير به أمام زمالئه.

( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون  37االمتحان تطبق عليه المادة ) الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء

الطالب، وهو "الفصل" ويكون بقرار من الجهات المعنية.. وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته  

 لنفس الغرض. 
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7. 

 سياسات أخرى: 

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي. 

 النقاش االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين.أسلوب التزامه ب

 أثناء سير االمتحان. أو ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، 

 غير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرير عن ذلك.إذا سلك الطالب سلوكاً 

 

 


