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 78-51، صفحۀ 1400، پاییز و زمستان 4های نوین، دورۀ دوم، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق فناوری

المللی بررسی امکان ثبت مخازن و ذخایر نفتی در قراردادهای نفتی بین
 المللی و داخلی بر اساس نظریات و استانداردهای بین ،ایران

 2فاطمه شیخی ده چناری 1،انیجانیاله رسول

 18/11/1400: رشیپذ خیتار               15/09/1400: افتیدر خیتار

 پژوهشی نوع مقاله:

 دهیچک
 و مالیهای سیاست اتخاذ در بسزایی تأثیر حسابداری داخلی یا المللیبین استانداردهای امروزه

 از سوی حسابداری ملی استانداردهای تصویب برعالوه ،راستا این در .داردها آن از ناشی نتایج

 تصویب حسابداری المللیبینهای کمیته وها هیئت از سوی نیز یالمللبین استانداردهای کشورها،

 صنایع دیگر،علت اهمیت بیشتر این موضوع در صنعت نفت و گاز در مقایسه با . است شده

 بوده نفتی قراردادهای مالی نظام و مخزن صاحب کشور در بودن این صنعت راهبردی از ناشی

 .است

 طبیعی منابع برها دولت حاکمیت اصل استناد به تحلیل برعالوه نفتی، مخازن ثبت ،ایران در

 ۀپای بر نفتی، مخازن درخصوص قهقرایی مالکیت تسری عدم نیز و آن از ناشی تعهدات و

 تطبیق برای تالش همواره زیرا ؛گیردمی انجام المللیبین و داخلی حسابداری استانداردهای

 .است بوده المللیبین استانداردهای ۀپای بر داخلی استانداردهای

 ترتیب به ،مالی گزارشگری یا 69 ۀشمار استاندارد مانند المللیبین استانداردهای به استناد با

های صورت ۀارائ و شدهثبت ذخایر به مربوط اطالعات افشای بر مبنی نفتی مخازن ثبت عدم

 ذخایر مقادیر ۀارائ نیز و دارانسهام و پیمانکاران گیریتصمیم برای پیمانکارهای ییدارا و مالی
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 داخلی موجود استانداردهای از و است درک قابل تکمیلی اطالعات عنوانبه گاز و نفت ۀشدثابت

 ثبت ، های این مقالهیافته به توجه با ،نهایت در .شودمی برداشت نفتی مخازن ثبت عدم نیز

 .شودمی تلقی پیمانکارغیرقانونی توسط نفتی مخازن

، حاکمیت حسابداری المللی و داخلیثبت مخازن نفتی، استانداردهای بین :یدیکل واژگان

 و مالکیت دولت ایران، قراردادهای نفتی

 

 مقدمه
اتخاذ های آن در حسابداری مالی، قوانین موجود و سیاست ۀاهمیت و نقش ویژ

در راستای کسب و بهبود فضای اقتصادی در یک پروژه و های اقتصادی و مالی سیاست
 ،اط بیشتری گام برداشت. در این راستااین مسیر با احتی به قدری است که الجرم باید در

خود تصویب  حاکمیتکه هر کشور به استناد  حسابداری بر استانداردهای داخلیعالوه
در راستای ، نمایدهای اجرایی و واحدهای تابعه را ملزم به اجرای آن میدستگاهو  کندمی
 یالمللجانبه در فضای بینتالش همهکشورها،  ۀمورداستفاد انداردهایاست کردندستیک
شدن اسایی و به رسمیت شناختهشنبه المللی نیهای بکمیته و هیئتاز سوی و 

 است.  شدهمنجر المللی استانداردهای بین
و تأکید  توجه اهمیت و نقش خطیر حسابداری مالی در صنعت نفت و گاز ،در مقابل
اکمیتی هر حمذکور ناشی از اصول  صنعت خاص هایویژگی زیرا ،طلبدبیشتری را می

 ویژه اصل حاکمیت و مالکیت بر مخازن نفتی شامل نفت درجا و نفت تولیدی،به ،کشور
 نیز و معدنی درآمدهای و مخارج بندیزمان سیاسی حساسیت نظیر آن ۀویژ شرایط
ای و در راستدستی برای آن بینی حسابداری یکپیش نیازمند ،عملیاتی خاص هایویژگی

با وجود تعیین استانداردهای ملی و  ،نیل به اهداف حاکمیتی و اقتصادی است. بنابراین
 المللی دقیق برای هر پروژه، در صنعت نفت این موضوع نیاز به توجه بیشتری دارد.بین

ثبت مخازن نفتی در قراردادهای نفتی موضوعی است که همواره نیاز به  ،در ایران
 ؛ زیراحفظ حاکمیت و مالکیت دولت میزبان داشته استجهت بینانه و در نگرشی واقع

تأکید بر اصل حاکمیت و مالکیت بر مخازن نفتی )نفت درجا و نفت تولیدی( پس از 
و لغو قراردادهای مشارکتی و نهایتًا 1353قانون نفت  ویژهقوانین مختلف بهتصویب 
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، اهمیت بررسی موضوع امکان پیمانکارعنوان ورود طرف دوم قرارداد بهکردن جایگزین
با بررسی  نماید.ازپیش مهم و قابل توجه میثبت مخازن نفتی در قراردادهای دولتی را بیش

 شروع باهای خارجی و دولت ایران با طرف های مختلف قراردادهایسیر تاریخی نسل
 بر را بنا، 1353نفت  قانون و با استناد به تیاصل حاکم ۀیپا بر توانیم یازیامت نسل از
تنها نه ،ذکر است در کشور ایران شایان. گذاشت ینفت مخازن ثبت دانستن یرقانونیغ

ها بر المللی حاکمیت دولتنفتی بر وفق اصل ویژه و بین غیرقانونی دانستن ثبت مخازن
المللی قابل استناد است، طبق تحلیلی که از تطبیق استانداردهای بین منابع طبیعی

ثبت مخازن امکان دست آمده است، حسابداری در مقایسه با استانداردهای ملی ایران به
  .است ناممکننظر نیز غیرقانونی و نفتی از این نقطه

 مخازن ثبت امکان موضوع یبررس یراستا دربر اساس مطالب مذکور و  ،نیبنابرا
صنعت نفت و گاز  یالمللنیب یحسابدار یاستانداردهااین تحقیق،  اول بخش در ،ینفت
کردن دستکی یراستا در یالمللنیب یحسابدار یاستانداردها قسمت دو در

 درموضوع  نیهم ،در ادامه شده و لیتحلکشورها  ۀمورداستفاد یحسابدار یاستانداردها
 مخازن ثبت موضوع تیاهم به توجه با، نیهمچن. شده است یبررسو گاز  نفتصنعت 

 تیقسمت دوم و تحت دو عنوان مالک درموضوع مذکور  ران،یا ینفت یدهاقراردا در ینفت
 قیتطب یراستا در و رانیا یو مال یحسابدار یاستانداردها زیو ن زبانیدولت م تیو حاکم

  .است شده لیتحل یالمللنیب یاستانداردها با

 حسابداری یالمللنیب یاستانداردهااهمیت  .1
 بر که است شده تشکیل یمشترکهای رویه و استانداردها اصول از حسابداری استاندارد

 حاکم قوانین و حسابداری هایشیوه ،مالی حسابداری هایسیاست بنیان برعالوه ،آن ۀپای
 آن حدود قلمرو در حسابداران فعالیت کهاست  شده تعریف نیز حسابداری انجام بر

 کشورها ۀهم در مالی گزارشگری شفافیت بهبود به نهایت در و گرفت خواهد شکل
 از دوری بر اهمیت نقش ویژۀ حسابداری ملی در صنایع مختلف،عالوه .انجامید خواهد

کند ایجاب می کشورها برخی در شفاف حسابداری استانداردهای خأل از ناشی مشکالت
زیرا  .گیرد شکل المللیتوسط برخی نهادهای بین المللیبین حسابداری استانداردهایکه 

 هر مالی و اقتصادی سیاست و ملی اقتصاد در تأثیر با استانداردها این در موجود قوانین
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 استانداردهایرا به دنبال خواهد داشت.  مالی هایوضعیت هدفمندی و یکنواختی ،کشور
 به مطلوب راهکار ۀارائ و مستدل بحث مسئله، شرح هایبخشبا اختصاص حسابداری 

 و کندمی کمک اقتصادی رویدادهای گیریاندازه و شناسایی نمایش، به زمان و خود،
اطمینان  دقیق اطالعات ۀارائ از هابانک مانند بیرونی هایبنگاه ،از آن استفاده ۀواسطبه

خود استناد  مالی هایصورت برای شکلیک و یکنواخت فرم ۀارائ بهتوانند یابند و میمی
 (10-7ص ، 1397،و همکاران پورکنند. )ابراهیم

 استانداردهای از واحد ایمجموعه از متشکل 1حسابداری المللیبین استانداردهای
 صورت ،ترازنامه ازجمله تلفیقی مالی هایصورت ۀتهی در که باالست کیفیت با حسابداری

 توضیحی هاییادداشت و جریان مالی هایصورت مالی وضعیت تغییرات ،بیانیه سود
 برایرا  حسابداری المللیبین استانداردهای بنیاد تأسیسبراین، باید عالوه 2.دارند قشن

 ۀزمین در المللیبین استانداردهای و مختلف کشورهای ملی استانداردهای بین نهادنتفاوت
 3.دانست حسابداری

 گزارشگری المللیبین استانداردهایمذکور و  استانداردهای ،در حال حاضر نیز
 المللیبین استانداردهای .هستندکشورها در استفاده مورددو دسته از استانداردهای  4مالی
 المللیبین استانداردهای ۀکمیت از سویکه  استاز استانداردها  تریقدیمی ۀنسخ

 گزارشگری یالمللبین استانداردهایدر مقابل  وتصویب شد  19735 سال در حسابداری
 نام تغییر 6حسابداری المللیبین استانداردهای بنیاد با بعدها که مذکور ۀکمیت توسط مالی
 و حسابداری یالمللبین در مغایرت استانداردهای شد. منتشر 2001 سال در داد

 با تقدم حق ،ای از مواردمالی درخصوص پاره گزارشگری المللیبین استانداردهای
 یالمللبین استاندارد 17 حاضر حال در .است مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

( است شده ملغی برخی البته که) حسابداری المللیاستاندارد بین 41 و مالی گزارشگری

                                                      
1. International Accounting Standard (IAS) 

2.tarazpadra.com/fa 

3 sepidarsystem.com/blog/IFRS-introduction/ IASB 

4. International Financial Reporting Standard (IFRS) 

5. International Accounting Standards Committee (IASC) 

6. International Accounting Standards Board (IASB) 
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 جایگزین مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای از برخی همچنین .دارد وجود
  .اندشده حسابداری المللیبین استانداردهای

مانند  ،المللیبینبنیاد استانداردهای حسابداری  بیشتربا وجود مزایای که  گفتنی است
جوامع  ۀمورداستفاد استانداردهای حسابداریکردن تفسیر و آماده، بیشتر مالی منابع
، المللیاستانداردهای حسابداری بین ۀکمیت از بیشتر استقالل و ترایحرفه کادرالمللی، بین

پذیرش المللی از بنیاد استانداردهای حسابداری بیناز سوی مذکور  ۀکمیتقوانین مصوب 
  1بیشتری برخوردار بود.

شود می استفاده کشورها اغلب در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای امروزه
 یمل یحسابدار اصول با انطباق به ملزمکشورها  یۀبق ،منظم هایشرکت استثنای به و

 بیشترین ۀدارند کشورهایذکر است شایان  2.هستند بزرگ ای شدهفهرست یهاشرکت
 مالی گزارشگری یالمللبیناستانداردهای  از المللیبین گذاریسرمایه و تجارت نرخ

 از بسیاری و اروپایی کشورهای اغلب دراین استاندارد  امروزه و کنندمی استفاده
 3شده است.پذیرفته جنوبی مریکایا کشورهای از برخی و آسیایی کشورهای

 ۀمؤسس و شد بندیدسته GAAP4حسابداری  استاندارد نیز مریکاایاالت متحدۀ ادر 
را طراحی  حسابداری استانداردهای از ایمجموعهبار برای اولین خبره رسمی حسابداران

 میان عمدتاً در (GAAP) حسابداری ۀشدپذیرفته کلی اصول. کرد اعمال و مدیریت و
 . رودکار میبه متحده ایاالت در خصوصی و دولتی جوامع

 و باشند معتبر مالیهای صورت شودمی باعثمذکور  حسابداری استانداردهای
بر و عالوه 5دهند ارائه سازگار و دقیق اطالعات براساس را بیشتری اقتصادی تصمیمات

 کشور سراسر در مالیهای صورتکردن ارگساز برای پارچهیکو  دستیک قوانین تنظیم
ها را به دنبال دارد. همچنین آن کردن قیاسقابل و شفافیت عنوان یکی از اهداف تدوین،به

 نیز افزایش و دهدمی افزایش جهانی اقتصاد در را بلندمدت مالی ثبات و رشد و اعتماد

                                                      
1. iica.ir/professional-education/14000321-03 

2. Tarazpadra.com/fa 

3. Sepidarsystem.com/blog/IFRS-introduction/ 

4. Generally Accepted Accounting Principles 

5. Tarazpadra.com/fa 
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و همکاران،  )بینشیان داشتدر پی خواهد  را یالمللبین سطح در گوییپاسخ کارایی و
 .(138-135، ص 1395، و همکاران خدادادی؛ 107-106، ص 1397

ای متعاقب آن یو مزا مذکورکه با وجود پذیرش استانداردهای  گفتباید  ،در مقابل
 هایشرکت مشابه اصول با خود مالی هایصورت ۀارائ درها همچون توانایی شرکت

 خارجی گذاریسرمایه افزایش قصد ی کههایشرکت برای سودمندی نیز و خارجی رقیب
 مادر هایشرکت برای حسابداری مشترک زبان یک به دستیابی و شدنیکنواخت ،دارند

 منتقدان جهانی، پذیرش ضرورت به حوزه این فعاالن از برخی اعتقاد وجود باو  ،تابع و
 تغییر باالی هایهزینه دلیل به ییمزایا ایجاد عدم برعالوه ،کامل پذیرش که باورند این بر

  1.دارد دنبال به را مالی دهیگزارش کیفیت کاهش داخلی، استاندارد
 اساس بر استانداردها تدوین به گرایشذکر است در کشور ایران نیز  شایان

 .است شده مشاهده ایران در اخیر هایسال در که است چیزی آن یالمللبین استانداردهای
 استانداردهای پذیرش درخصوص گرفتهصورت تحقیقات اساس بر که یمزایای عمدهزیرا 
 ۀمقایس افزایش قابلیت همچون مزایایی از حاکی ،است آمده عملبه یالمللبین

 بازار کارایی افزایش ،گذارانسرمایه برای مقایسه این ۀهزین کاهش ،های مالیگزارش
 .(78، ص1393، همکاران)پاکدل و  است خارجی گذاریسرمایه جذب افزایش و ،سرمایه
 استانداردهای تدوین مأمور حسابداری رهنمودهای تدوین ۀکمیت 1992 سال در 

 شرایط به توجه با حسابداری استانداردهای از استفاده در یکنواختی ایجاد هدف با الزم
 سال در دیگر ۀبیانی پنجو  1994 سال در بیانیه ُنه نویسپیش انتشار با .شد کشور محیطی
 و حرفه اعضای آرای نیز یاری از و دیگر ۀبیانی چند بارۀدر محدود نظرخواهی و 1996

 برای صالحذی مراجع تصویب با و اصالح رهنمودها مجموعه ،شدهارائه پیشنهادهای
 ۀنتیج .شد جرااالالزم 1992 سال اوایل از رسمی ۀمجموع نخستین سال دو مدت

 به توجه با اما .است بوده استاندارد 32 انتشار و تدوین کنون تامذکور  ۀکمیت هایفعالیت
 استانداردهای و ایران حسابداری استانداردهای بین هماهنگی و سازییکسان به نیاز
 و شد ایجاد هاآن از برخی در تغییراتی ،محیطی شرایط به توجه و طرفی از المللیبین

 ۀپروژ ،استانداردها مجدد ۀارائ و تغییرات این از برخی حذفو تجدیدنظر  با سپس

                                                      
1. Farssan.com/1399/06 
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 هدف با 2005 سال از یالمللبین استانداردهای با حسابداری استانداردهای هماهنگی
 به شروع مربوط المللیبین استانداردهای آخرین با هماهنگی و قبلی استانداردهای بهبود

 .(80)همان، ص است گرفته قرار تجدیدنظر مورد استاندارد 18 تاکنون و کرد فعالیت
 1395 سال آبان از ایران در بهادار اوراق و بورس سازمان ۀابالغی انتشار ،همچنین

 بورس سازمان در بیمه ۀشدثبتهای شرکت و اعتباری و مالیهای مؤسسه ها،بانک تمامی
 المللیبین استانداردهای اساس بر ساالنه مالی هایصورت ۀارائ به ملزمرا  بهادار اوراق و

 از بعد و 1395 فروردین 1 تاریخ از ایران حسابداری استانداردهای و مالی گزارشگری
 اوراق بورس در شدهپذیرفتههای شرکت است.کرده  مالی ۀدور شروع با زمانهم آن

 این اساس بر نیز بیشتر و ریال میلیارد هزار10 ۀشدثبت ۀسرمای با فرابورس و بهادار
  1شدند. ملزم ابالغیه

ذکر شایان  ،المللیدرخصوص تالش بر اساس تطبیق استانداردهای ملی ایران و بین
 با ایران حسابداری ستانداردهایاز ا چشمگیری بخش انطباق وجود باکه است 

اجرا  ۀعالوه نحوبه حسابداری استانداردهای و کلی مفاهیم درالمللی، استانداردهای بین
است.  وجود داشته معناداری هایتفاوت المللیدر ایران در مقایسه با استانداردهای بین

 ،ایران حسابداری استانداردهای همچنین و ایران در اجرای هدف به نیل برای ،بنابراین
 برای توانمند یابزار همچنین و استاندارد دو این بین تغییرات درخصوص توانمندی

  2.نمایدمی الزم مالی اطالعات ۀترجم

  گاز و نفت صنعت در یالمللنیب یحسابدار یستانداردهاا .2
 بندیزمان سیاسی حساسیت نظیر آن ۀویژ شرایط و گاز و نفت صنعت خاصهای ویژگی
 حسابداری شدنمطرح به عملیاتی خاص هایویژگی نیز و معدنی درآمدهای و مخارج

 از بسیاری بنابراین است. شده منجر حسابداری برانگیزبحث مسائل در صنایع این
 صنایع مانند استخراجی صنایع حسابداری حسابداریْ استانداردهای ۀکنندتدوین نهادهای

)رفیعی و  اندداده قرار مذکور صنعت برای استانداردی تدوین دستور در را گاز و نفت
 (68، ص1388، ناظمی

                                                      
1. Sepidarsystem.com/blog/IFRS-introduction/ 

2. Farssan.com/1399/06 
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نظارت و کنترل کارفرما در  ۀهای ویژها یکی از اهرمدر واقع حسابرسی هزینه
 ۀهزینه به اضاف»شود. قراردادهای نفتی موسوم به قراردادهای عملیات نفتی محسوب می

های این نوع از قراردادها است که هرچه پیمانکار امروز وعهو یکی از زیرمجم «سود
داند که بنابراین کارفرما الزم می ؛دارد، به همراه سود در نهایت دریافت میکندهزینه می

طور کامل به حساب ها بهکه هزینه یابدو اطمینان شود مطلع  ها کامالًاز حسابداری هزینه
خود مبنی بر ثبت  ۀبر انجام وظیفپیمانکاران عالوه پروژه منظور شده است. بدین منظور

داری نگه ۀها در دفاتر خود طبق اصول حسابداری، نحوها و دریافتیو ضبط هزینه
شده در قرارداد مقرر ضمیمه «دستورالعمل حسابداری»ها را در بندی آنها و دستهحساب

المللی صنعت نفت حسابداری بینخواهند داشت. بنابراین موضوع اعمال استانداردهای 
از اهمیت سایر صنایع  در مقایسه باها و گاز و نیز امکان ثبت مخازن نفتی بر اساس آن

  .(473-472، 1395)شیروی،  شودبرخوردار میبیشتری 
تصویب استانداردهای حسابداری در صنعت  برایها اولین تالش ،به لحاظ تاریخی

 ۀواسطکه بهگرفت صورت  1964 سال در مریکاا اریانجمن حسابداز سوی نفت و گاز 
 از 2کامل ۀشدتمام بهای و 1موفق هایکوشش حسابداری هایروش هشدتحقیقات انجام

 هیئت به پیشنهادی ارائۀ بهگاز شناسایی شد و  و نفت حسابداری مختلف هایشیوه
 و حسابداری روش» نویسپیش 1971 سال در سپس .منجر شد حسابداری اصولی

 تدوین حسابداری اصول هیئت ۀتوصی به ایکمیته توسط «نفتی صنایع در گزارشگری
 هیئت 3،(SEC) مریکاا بورس و بهادار اوراق کمیسیون سیاسی دلیل فشارهای به که شد

 استاندارد انتشار به تصمیم بورس و بهادار اوراق کمیسیون و مریکاا استانداردگذاری
 ۀشمار ۀبیانی اساس بر طبیعی منابع ۀشدتمام بهای مخارجاست  گفتنی .گرفتند 19 ۀشمار

 تجهیزات و امکانات ۀتهی و عملیات تکمیل تولید، اکتشاف، تحصیل، مخارج شامل 19
 زیرا، بود مذکور استاندارد انتشار از اصلی هدف گیریتصمیم در فایدهاست.  پشتیبانی
 صنعت در فعال هایشرکت و انتفاعی واحدهای توسط حسابداری هایروش بودنیکسان

                                                      
1. The Successful Efforts Method 
2. Full Cost Method 

3. Securities & Exchange Commission 
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 دنبال به بودن قیاسقابل صورت در کنندگاناستفاده برای را بهتر گیریتصمیم گاز و نفت
 (.5-1، ص1395، آماده)رضایی و  داشت

 فشارهای و کایامر بهادار اوراق و بورس ونیسیکم سیاسی عوامل نقش ،آن از پس
 قصد آشکارساختن با و شد منجر کامل ۀشدتمام بهای روش کارگیریبه شدنمطرح به آن

 استانداردهای هیئت ،آینده در ذخایر شناخت حسابداری روش الزام بر مبنی خود
 بر شدهوارد سیاسی فشارهای از حاکی که کرد منتشر را 25 ۀشمار استاندارد حسابداری

 شناخت» حسابداری سپس .بود امریکا در گاز و نفت حسابداری استانداردهای تدوین
 و مالی وضعیت ۀدربار کافی اطالعات ندادنهارائشد:  تدوین اصلی دالیلاین  به «ذخایر
 ۀشدتمام بهای بر مبتنی حسابداری اساس بر گاز و نفت تولیدکنندگان عملیات نتایج

ارزیابی وضعیت  برایهای مالی اساسی در کنار صورت اضافی اطالعات ۀارائ ،تاریخی
آن با سایر  ۀشرکت فعال در صنعت نفت و گاز و مقایسمالی و نتایج عملیات یک 

گیری روش حسابداری مبتنی اطالعات مفید برای تصمیم ۀارائ ،های این صنعتشرکت
 ارائه شد. امریکاار اوراق بهاد ۀبر ارزشیابی ذخایر نفت و گاز که توسط کمیت

 انتشاربا  ،1982در سال  امریکاهیئت استانداردهای حسابداری مالی  ،آن از پس
 افشای موارد، «گاز و نفت تولید هایفعالیت ۀدربار افشا» عنوان با 69 ۀشمار استاندارد
 و نفت ۀشداثبات ذخایر مقادیر موارد دانست:این را شامل  استاندارد این در شدهخواسته

 برای شدهانجام مخارج ،گاز و نفت تولید هایفعالیت با ارتباط در ایسرمایه مخارج، گاز
 هایفعالیت برای عملیات نتایج ،توسعه هایفعالیت و اکتشاف ،گاز و نفت اموال تحصیل

رضایی و ) ذخایر با مرتبط ۀشدتنظیم آتی نقد وجوه گردش معیار و گاز و نفت تولید
 .(201-191، ص 1382رودکی، ؛ 9-7ص، همان آماده،

حسابداری در صنعت نفت و  ۀمورداستفاد هایروش نبودن یکنواخت راستای در
 سال در استانداردها تدوین المللیبین هیئت راهبردی ۀکمیت تأسیس با موضوع اینگاز 

 هما که شدمنجر  2000در سال  کمیته این از سوی تحقیقاتی گزارشبه انتشار  1998
 و نفت صنایع برای جامعه مالی گزارشگری یالمللبین استاندارد انتشار قرار از آن نتایج
به رسمیت  تاریخی ۀشدتمام بهای مبنای بر مالی هایصورت نهادنهپای ،معادن و گاز

 ارجحیت نهایتاً و عملکرد اصلی شاخص عنوانبه ذخایر به مربوط طالعاتشناختن ا
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 اما ،بود کامل یابیهزینه به نسبت آمیزموفقیتهای تالش بر مبتنی حسابداری هایروش
 در شدهپذیرفته هایشرکت تبعیت پذیرش با سپس .افتاد تعویق به منابع کمبود علت به

رهنمودهای خاص  ۀالمللی گزارشگری مالی و نیاز به ارائاز استانداردهای بین بورس
 ۀپروژ قراردادن با مذکور هیئت 2004 سال آوریل های نفتی، دربرای بسیاری از شرکت

، کانادا ،استرالیا کشورهای استانداردگذاری نهادهای از نمایندگانی از متشکل تحقیقاتی
 حسابداران صنعت، این هایشرکت نظر و بهره از مشورت نیز و جنوبی فریقایا و نروژ

تدوین  ،جهان سراسر در مقررات و قوانین کنندگانتدوین و مالی تحلیلگران ،عمومی
)رفیعی و گرفت ی در دستور کار هیئت قرار استاندارد حسابداری جامع در صنایع اکتشاف

 (.56، ص 1394و همکاران،  صالحی؛ 69ص، 1388، ناظمی
 یحسابدار تیاهم به یحسابدار یالمللنیب یاستانداردها ۀتیکم بردنیپ وجود با اما

 از قبل تا که دیرس جهینت نیا به تهیکم، 2002در سال  یاستخراج عیصنا مورد در
 پروژه، نیا ازیموردن یجزئ یهای، بررس2005در  یتجار یواحدها از یاریبسکردن منطبق
 خصوص در ئتیه ۀعهد بر یعاد فیوظا دارشدنعهده و اجرا یبرا الزم قدرت کسب
 .(8، ص1395 ،ی)سلطان است امکان رقابلیغ و یعمل راتییتغ انجام

مذکور تدوین استاندارد جامع حسابداری در صنعت اکتشاف  ۀکمیت تشکیل هدف از
اکتشاف »تحت عنوان  6 ۀالمللی گزارشگری مالی شمارو لغو استاندارد بین 2011تا سال 

صورت موقت و در برخی موارد منتشر شده به 2004بود که در سال  «و ارزیابی معادن
 داردو استان دهدمی پوشش را استخراج مراحل یتمام 69 ۀشمار حسابداری استانداردبود. 
بنابر تصویب و انتشار  .یابدتخصیص می ارزیابی و اکتشافبه مراحل  فقط 6 ۀشمار

استانداردی بود که مراحل دیگر را نیز پوشش دهد که تا کنون منشر نشده است )رفیعی 
 .(69، ص1388، ناظمیو 

گردد. برمی 1380 ۀده به اواسط در ایران زحسابداری صنعت نفت و گاتاریخچۀ 
در دستور کار مدیریت  «حسابداری صنایع استخراجی»ای با عنوان پروژه ،زمان آندر 

این تدوین هماهنگی  ۀتدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفت. یکی از اهداف اولی
سازی آن با توجه به شرایط و داخلی 6 ۀشمار یبا استاندارد گزارشگری مالکردن و یکسان
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از دو دلیل ذیل  ۀبه اتمام رسید ولی ارائ 1386نویس در اواخر ران بود. تدوین پیشای
 نویس شد.محققان تدوین استاداردها مانع از تصویب نهایی پیش سوی

نیاز به تدوین استانداردی جامع درخصوص منایع معدنی نفت و  دالیلاین یکی از 
های معدنی و فعاالن نفت و ن شرکتای مابیخصوص فقدان ثبات رویهگاز در ایران و به

مراحل اکتشاف و ارزیابی اختصاص  فقط بهنیز  6 ۀکه استاندارد شمار، درحالیبودگاز 
المللی گزارشگری مالی مبنی بر . دلیل دیگر اعالم هیئت تدوین استانداردهای بیندارد

مراحل  ۀاستانداردی جامع و دربرگیرند کردنصنایع استخراجی و منشر ۀتکمیل پروژ
 برداری و پاکسازی معادن بود.بهره و اکتشاف

نویس به دالیل مذکور به تعویق افتاد و نهایتاً با اعالم مجدد هیئت تدوین انتشار پیش
 ۀ، کمیتهای استخراجیدرخصوص تعویق پروژهالمللی گزارشگری مالی استانداردهای بین

استانداردهای حسابداری  و ییر دادصنایع استخراجی را تغ ۀپروژ ۀوین استانداردها شیوتد
. هرچند کار بردبهرا درخصوص صنایع استخراجی در ایران سودمند دانست و  امریکا

تا کنون در  است،کارهای تحقیقاتی ادامه یافته و تیمی غنی از تحقیقات نیز شکل گرفته 
 .(5، ص1395حال تکمیل شدن است )سلطانی، 

 یاستانداردها نیتدو و بیتصو در مهم لیدال از گرید یکیذکر است  انیشا
 تیحاکم اصل نیهم به استناد تیحاکم یدارا یکشورها گاز و نفت صنعت در یالمللنیب
 نفت مخازن یاسیس و یاقتصاد تیاهم برعالوه که است هاآن یعیطب منابع بر تیمالک و
 الزممنعقده  یقراردادها زیو ن یالمللنیب اسناد در آن لیتحل و یبررس کشورها، گاز و
خود به  نیاز قوان کیدر هر که است یالمللنیب نیتابع از یکی زین رانیا کشور. دینمایم
در  نیبنابرا ؛نهاده است انیاساس بن نیرا بر ا نیقوان بینموده و تصو دیاصل تأک نیا

 یاستانداردها لیبر تحلعالوه ،یو گاز یبخش بعد موضوع امکان ثبت مخازن نفت
 الزم. شودمی نقد زین تیمالک و تیحاکم منظر از خصوص، نیادر  یو مل یالمللنیب

 در ژهیوبه و یالمللنیب یاستانداردها درخصوص یحاتیتوض ۀارائ که شود انیب است
 یمل یاستانداردها قیتطب یراستا در مسئول ینهادها تالش جهت از گاز و نفت صنعت

 همراه به بعد بخش در زین موضوع نیا که است بوده یالمللنیب یاستانداردها با سهیمقا در
 .شودمی یبررس تیمالک و تیحاکم اصل
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 در ثبت مخازن نفتی کشور ایران  یعیطب منابع بر تیحاکم وت یمالک. 3
 قابل جهت چند از ینظر و یتئور لحاظ از رانیا ینفت ریذخا یثبت حقوق امکان موضوع

ها بر منابع اصل حاکمیت دولت ۀمسئل. اولین بررسی مرتبط با است کنکاش و یبررس
 ۀآمر ۀقاعداصل مذکور است.  سازمان ملل متحد 1803 ۀوع قطعنامموض خودْ 1طبیعی

 ۀقاعداست.  کرده ملزم ی و رعایت آنیا را به شناساهآنکه  استها بین دولت المللیبین
المللی قراردادهای بین، در رأس قوانین و استامتداد حقوق بشر  درکه بر اینمذکور عالوه

 و طهرانیآقاموسی ). گیرددول میزبان در راستای حفظ مالکیت و حاکمیت نیز قرار می
 ( 63-61ص، 1398نعمتی، 

 یاقتصاد یافتگیرشدن و فقر همچون یمسائل جادیا ،دوم یجهان جنگ از پس
 زیسهم ناچ زیو ن شرفتیکشورها به توسعه و پ نیا ازین و یعیطب منابع صاحب یکشورها

 روابط بر حاکم نظم دانستن ناعادالنه به یعیطب منابع فروش از حاصل یدرآمدها در هاآن
 تیکه در نها شد منجرصاحب مخازن نفت و گاز  یکشورها یسو از یالمللنیب یاقتصاد

 یهاحرکت زین و ییاستعمارزدا یهاجنبش ،عالوهبه. برآمدندآن  رییدر صدد تغ
 در گانگانیو دخالت ب استقاللعدم احساسصاحب نفت  یدر کشورها طلبانهاستقالل

 .نمود انینما شیازپشیب را یامور داخل
 ۀندینما بارنینخست را «یعیطب منابع و یهاثروت بر یدائم تیحاکم حق» عبارت

سپس  کرد؛ مطرح «بشر حقوق ثاقیم»مذاکرات مربوط به  انیدر جر 1952سال  در یلیش
صاحب  یمختلف کشورها یهادگاهیو د دیعقا انیسازمان ملل متحد و ب لیبا تشک

به «یالمللنیب یاقتصاد نینو نظم» ییو سپس شناسا 1803 ۀقطعنام ینیبشیپ بهمخازن، 
است اسناد  یگفتن. شد منجرسازمان ملل  یعموم مجمع یسو از گریتحول مهم د عنوان
 اسناد از و است تیمالک و تیحاکم اصل درخصوص یالمللنیب اسناد نیتراز مهم مزبور

-180ص ،1395 ،یروی)ش نمود اشاره 2158قطعنامه  و 3171 ۀقطعنام به توانیم زین گرید
187). 

                                                      
1. Permanent Sovereignty over Natural Resources (U.N. Doc. A/5217, 1962) 
"The right of people and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be 

exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the State 

concerned." 
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 توجه ،یاز لحاظ تئور یموضوع ثبت مخازن نفت یاصل و در بررس نیاستفاده از ا در
 انتقال بدون و مناسبغرامت به شکل  پزداخت صورتبهخسارت  جبران نظام استقراربه 

 امکو،یل ۀپروند مانند زین یالمللنیب یو آرا دینمایم الزمبر معادن به طرف دوم  تیمالک
 یهمگ ومیکنسرس ۀدر پروند کایامرو  رانیا یداور وانید یرأ تاً یو نها لیاو نیام ۀپروند

النفع عدم و قرارداد یآت منافع و معادن بر یتیگونه حق انتقال مالکچیاز آن است که ه یحاک
 انیب توانیم یحت اصل نیا موجب بهطرف دوم قرارداد وجود نخواهد داشت.  یبرا

 ردیپذیم انجام تیمالک انتقال بدون خسارت جبران زین نامشروع کردنیمل در داشت
 یکی غرامت پرداخت به تعهد واقع در( 63-61ص، 1398 ،ینعمت و یطهران یآقاموس)
بر  دییتأ وجود با که شودیم محسوب یعیطب منابع بر تیحاکم اصل از یناش تعهدات از

 ملل، سازمان متعدد یهاقطعنامه در مؤثر و یکاف ،یفور صورتبه غرامت یفورپرداخت 
 تیمحروم یمعنا به هال به موسوم مذکور استاندارد اعمال یباالدست یقرارادها در

 کردننیگزیبه همراه جا نیبنابرا است،خود  یکنترل منابع نفت و کردنیمل از کشورها
و  «لیاو نیام هیعل تیکو» ۀپروند در ،«کامل غرامت» یبه جا «مناسب غرامت» استاندارد

 ،یروی)ش شد دیتأکغرامت مناسب  نییبر انتطار مشروع در جهت تع «آموکو» ۀپروند زین
 .(194-187ص، 1395

 قانون نفت شناسایی صریح مالکیت و حاکمیت ایران دربر عالوه ،نیزدر ایران 
 صورتبه ...و 1390نفت قانون ، 1366اصل مذکور پس از آن در قانون نفت  1353،1

نظام جبران خسارت در قابل تأکید و مشاهده است. اما درخصوص ای جداگانه ماده
عنوان یکی از تعهدات ناشی از اصل حاکمیت و مالکیت در بررسی قراردادهای نفتی به

 و شواهد استناداتبه موجب الزم است بیان شود  ،مخازن نفتیموضوع بررسی امکان ثبت 
نظام جبران خسارت المللی ای قراردادهای نفتی بینبا بررسی تحوالت دورهو قانونی 

نظام اغلب این امر درخصوص بررسی صورت عدم مالکیت بر مخازن بوده است و نیز به
مالکیت و »بر عدم تصریح به اصل عالوه ؛ زیراقراردادهای امتیازی بیشتر قابل تأمل است

                                                      
 ملی شرکت ۀعهد ایران به نفتی منابع به نسبت ایران ملت مالکیت حق اعمال و است ملی ایران نفت صنعت و نفتی منابع» .1

 «کرد. خواهد اقدام آن باره در خود پیمانکاران و هانمایندگی ۀوسیلبه یا رأسا که است ایران نفت
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حاکی گونه قراردادها المللی اینبین یجبران خسارت در آرا، نظام «حاکمیت دولت ایران
  .(336 ص ،1398نعمتی،  و طهرانیآقاموسی )از عدم انتقال مالکیت بوده است 

بر اساس نحوه و شیوه بازپرداخت  عدم تسری قهقرایی به نفت موجود در مخزن
پس از نسل قراردادهای امتیازی و مشارکت در های طرف خارجی هزینه درآمد و

از منظر  راستای بررسی تئوری امکان ثبت مخازندر دیگری است که امر  گذاری،سرمایه
در  زیرا. نمایدمیالزم قوانین نفتی و در سیر تاریخی قراردادها اصل حاکمیت و مالکیت 

تعلق حق عینی و یا دینی ز دو نسل مذکور، پس ا ،نسل قراردادهای مشارکت در تولید
مالکیت قهقرائی به نفت موجود در به عدم تسری  ،صادرات ۀمانکار و تعلق آن در نقطپی

و  68، 67، 63مواد  مانند ،المللیاساس اسناد بیناین امر بر  ؛ همچنین،میمنجر مخزن 
انتقال مالکیت و ضمان معاوضی قابل بررسی بر طبق  ،المللی کاالکنوانسیون بیع بین 69

. عدم خواهد دادرخ نطرف مقابل است و پیش از آن انتقال مالکیت برای تسلیم  ۀدر نقط
بر استناد به قراردادهای هیبریدی چین بر اساس معین، مقدور بودن عالوه ،انتقال مالکیت

ای مذکور هاقد ویژگیو مقدورالتسلیم بودن نیز قابل پیگیری است و نفت درون مخزن ف
 .(60و  59ص، 1398نعمتی،  و طهرانیآقاموسی ) بوده است

در سیر تاریخی و تحوالت موجود در نظام قانونی و قراردادی صنعت نفت و گاز 
از  پس ،بنابراین ؛صراحت شناسایی شده استاصل مالکیت و حاکمیت ایران به ،ایران

در رژیم قانونی امکان تعلق مالکیت نفت نهایی و درجا ، نسل قراردادهای امتیازی
 و تنها دربوده است دولت میزبان برای ولیدی درجا و تنفت  صورت تعلقبهمشارکتی 

دولت تعهد به تحویل سهم پیمانکار از  ،گیریاندازه ۀطقصادرات یا ن ۀای مانند نقطنقطه
و لغو قراردادهای  1353ن نفت انوسپس با استناد به ق است.نفت تولیدی به وی داشته 

ها دریافت هزینهعنوان پیمانکار در قراردادهای نفتی، شارکتی و ورود طرف خارجی بهم
نفت  یتمالکتعلق و مانند مشارکت در تولید  شدهپول )دالر( پیمانکار تقویم به و سود به 

 همان، ،آقاموسی طهرانی و نعمتی) یابدبه دولت میزبان اختصاص میدرجا و تولیدی 
گونه سیستم پرداخت فروش نفت یا پرداخت پول ذکر است که این شایان .(60-59ص

در راستای جبران مبالغ و  اختیاری دانسته است ۀرا برای دولت میزبان دارای جنب
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منجر  گونه قراردادهابه عدم ثبت ذخایر نفتی در ایننهایتاً  گفتباید استحقاقی پیمانکار، 
 (.75-72ص ، 1392؛ درخشان، 439ص، 1395شیروی، ) شودمی

 یعدم تسر ،مانکاریپ عنوانبه یبر حضور طرف خارج دیبا تأک ،1353 نفت قانون
 یانعقاد قراردادها صورترا به یدینسبت به نفت موجود درجا و تول ییقهقرا تیمالک

 12 ۀبه موجب ماد زیرابه پول دانسته است،  مانکاریپ یسهم استحقاق میفروش و تقو
مکشوفه تحت  دانیاز نفت م یمقدار یداری، طرف قرارداد مستحق خر1353قانون نفت 

 به تعهدم زیاکتشاف و ن یهانهیهز شدنمقرر در قرارداد فروش در برابر متحمل طیشرا
 1.بودتوسعه خواهد  اتیعمل یهانهیهز نیتأم

 ،رانیا تیمالک و تیاصل حاکم ییشناسا وجود با ،زین نینسل نو یدر قراردادها اما
 یقراردادها یالگو و ساختار ،یعموم طیشرا خصوصوزرا در ئتیه ۀمصوب موجب به

در  یگذاران خارجهیسرما شتری، در جهت جذب ب1395 مصوب گاز و نفت یباالدست
 «یمشارکت یقراردادها»جواز استفاده از  صورتبه یمواد قانون یدوران پسابرجام، برخ

 یتیقراردادها با اصول حاکم نیاعتقاد به تناقض ا یراستا برخ نیدر او  است شده ینیبشیپ
 ۀبند ت ماد 3 فیها ردآن استدالالت از یکیدارند و  یجمله اصول قانون اساساز رانیا

است که به موجب آن جواز استفاده از  2«نفت وزارت اراتیاخت و فینون وظاقا» 3
در  مشارکت» یمعنامشارکت در  زیرا ،است شده ینیبشیپ «یمشارکت یقراردادها»

 درآمد در مشارکت تاً ینها و اتیعمل در مشارکت د،یتول در مشارکت ،یگذارهیسرما
نسبت به  یگذار خارجهیسرما آن انواع از یکی در است ممکن قیطر نیبد و بود خواهد

                                                      
 نفت فروش قرارداد - 12 مادۀ .1

 پیوست، تحقق به شودمی تصریح مربوط پیمانکاری قرارداد در که ضوابطی مطابق شده،کشف میدان بودنتجاری کهآن از بعد -1

 ریسک برابر در که داشت خواهد حق قرارداد طرف .شد خواهد منعقد طرف قرارداد و ایران نفت ملی شرکت بینفروش  قرارداد

صورتی  در) است گرفته عهدهبر که توسعه عملیات هایهزینه تأمین تعهد برابر در و نیز گردیده متحمل که اکتشافی هایهزینه

 شرایطتحت  تجاری تولید آغاز تاریخ را از مکشوفه میدان نفت از مقداری( باشد قرارداد طرف عهدۀ بر هاهزینه این تأمین که

 این مقررات موجب به که نفتی .نماید خریداری کرد نخواهد تجاوز سال از پانزده که مدتی طی در و فروش قرارداد در مقرر

 نمود. نخواهد تجاوز مکشوفه میدان تولیدشدۀ نفت درصد از پنجاه حال هر در شودمی فروخته قرارداد طرف به ماده

 میادین اولویت با هیدروکربوری میادین توسعۀ منظوربه خارجی و داخلیهای سرمایه هدایت و جذب: 3بند ت مادۀ  3ردیف  .2

 انتقال بدون خارجی و داخلی پیمانکار و گذارانسرمایه با مشارکت جمله از قراردادی جدیدهای الگوی طراحی طریق از مشترک

 شدهصیانت تولید موازین رعایت با مخازن در موجود گاز و نفت مالکیت
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 وبیع گرید از .(32-25، 1393 ان،یجیریش و یمی)ابراه «.کند تیمالک یادعا یدینفت تول
 یهاشرکت به یدیتول نفت تیمالک انتقال و ینفت ریذخا ثبت امکان بهو انتقادات وارده 

وزرا(  ئتیه ۀمصوب 2 10 ۀماد پ بند ای 61ۀ ماد 2 ۀتبصر پ و ب)بند  مواد یخارج
 نفت تیمالک ،رانیا تیمالک و تیحاکم ضقن برعالوه ،یاعده خصوص نیادر  است.

 برعالوه دانست دیبا اما .گذارندمی قرارداد طرف یخارج شرکت اریاخت در را یدیتول
 ۀمصوب 3 ۀماد الف بند و 13903 نفت قانون 2 ۀدر ماد رانیا تیمالک و تیحاکم به حیتصر

 وجود و مانکاریپ عمل تیماه ،4گاز و فتن یباالدست یقراردادها خصوصوزرا در ئتیه
 یگرید لیدال از زین نفت نبودننیمع و معلوم تینها در و تعهد انجام بر دینی و ینیع حق

 ریزنوع از قراردادها  نیرا در ا رانیا تیو مالک تیحاکم کنندگاننقض استدالل که است
 ،ینفت نیقوان یابتدائ مواد در رانیا تیمالک و تیحاکم به حیتصر واقع در. بردیم سؤال
 ،یعیطب منابع بر تیمالک و تیحاکم اصل به دنیبخشتیاولو و دیتول در مشارکت مانند

                                                      
 تشخیص به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک موردقبول ارزهای از یکی ( بهFEEپروژه ) : دستمزد6 مادۀ 2تبصرۀ  بند ب 1

 بشکه هر یا گاز استاندارد مکعب فوت هزار هر برای و نفتیهای مخزن یاها میدان در اضافی نفت بشکه هر برای نفت وزارت

 است. گازیهای مخزن یاها میدان در اضافی گازی میعانات

 هر و گاز استاندارد مکعب فوت هزار هر یا نفتیهای مخزن یا هایمیدان از نفت تولید برای : دستمزد6مادۀ  2بند پ تبصرۀ 

های هزینه و غیرمستقیمهای هزینه مستقیم هایهزینه بازپرداخت و گازیهای مخزن یا هایمیدان از گازی میعانات بشکه

 درصد 50 حداکثر محل از طرح اجرای جهت مورد حسب قرارداد اساس بر متعلقه مالی تأمینهای هزینه همراه به برداریبهره

 قیمت برپایۀها آن عواید یا محصوالت دیگر و اضافی طبیعی گاز از درصد 75 تا و اضافی تولیدی گازی میعانات و خام نفت از

 با ماندهباقی هایهزینه بازپرداخت از مانع قرارداد دورۀ پایان شود.می انجام اولیه تولید به رسیدن از پس محصول روزفروش

 شود.نمی قرارداد در مندرج شرایط

 عواید یا محل از 6 مادۀ بند پ موضوع منابع محل از ماده این ب و الف بندهای در مندرج هایپرداخت : کلیۀ10بند پ مادۀ  .2

 یا تحویل پیمانکار به سررسیدها در نقد صورتبه یا روز قیمت به قرارداد موضوع هایمیدان یا مخزن تولیدات از حاصل

 شود.می پرداخت

 شود:قانون به شرح ذیل اصالح می 2مادۀ  .3

 های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگیمنابع نفتی جزء انفال و ثروت ۀـ کلی2ۀ ماد

 .وزارت نفت است ۀاز طرف حکومت اسالمی بر عهد

 است: حاکم زیر اصول شوندمی منعقد نامه تصویب این اساس بر که قراردادهایی تمامی .4

 نمایندگی به نفت وزارت طریق از کشور طبیعی گاز و نفت ذخایر و منابع کلیۀ بر عمومی مالکیت و حاکمیت حق اعمال الف( 

 ایران. اسالمی جمهوری طرف از
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 ینفت ریذخا ثبت تبع به و یدیتول نفت بر مانکاریپ یخارج شرکت تیمالک توانینم را
 . دانست خود یهاییادار در

مشترک و  هایمیداندر  گذارانهیسرما جذب جهت در امر نیا رسدیم نظربه
وزارت نفت( و  اراتیو اخت فیقانون وظا 3 ۀبند ت ماد 3 فیبوده است )رد سکیپرر
شده  حیمذکور تصر ۀماد در وضوحبه زین هامیداننوع از  نیدر ا تیعدم انتقال مالک یحت

 هایمیدان ،افتدیم اتفاق تیو مشترک بدون انتقال مالک سکیپرر هایمیدان یوقتاست. 
 یهانهیهز سقف بازگذاردن و ثابت FEE ینیبشیانتقال است و پ نیبدون ا زین گرید

 نفت تیماه و مانکاریپ عمل تیماه مانند فوق عوامل تبعبه توانینم زیرا ن یاهیسرما
 انتقال و تیمالک حق ینوعبه...  و مخزن صاحب دولت نیقوان موجببه قرارداد موضوع

 تبع به و ستین رانیا تیحاکم و تیمالک حق دیتهد یمعنا به یف ینیبشیپ. دانست آن
 با هاپرداخت متقابل عیب مانند زین مورد نیا در رایز ،داشت نخواهد یشتریب یافتیدر زین

 بودنیبا وجود طوالن ،زین نجایا در روازاین ،است درصد 17 ای 16 ۀیسرما بازگشت نرخ
 . شودیم انجام هیسرما بازگشت نرخ با هاپرداخت ،قرارداد

 ئتیه ۀمصوب صراحت به یخارج شرکت یبرا مالکیت عدمنوع از  نیدر واقع ا
مانند بند  یاست و مواد تیاست که به نظر مخالفان آن انتقال مالک یوزرا در کنار مواد

 یعیطب منابع بر یدائم تیحاکم اصل وجود و 1ماده نیمصوبه در کنار بند الف ا 3 ۀد ماد
بر  یشرکت خارج تیمالک ینوعو به رانیا تیحق حاکم ۀمخاطر یمعنا به تواندینم

صرفاً نقض تعهد  ، این موضوعفسخ قرارداد ای. در صورت قطع، کاهش و باشد یمنابع نفت
 ،. در قطعستیمخازن ن تیانتقال مالک یامر به معنا نیو ا شودمیاست و جبران خسارت 

 ممکن زیوجود ندارد و در کاهش ن رانجب به یتعهد و افتدیم اتفاق ماژور حالت فورس
 ایو  ردیپذ صورت اوپک از سوی شدهینیبشیپ دیتول کاهش علتبه  یموقت یاست امر

                                                      
 باشد داشته مخزن یا میدان به مربوط فنی دلیل جز دلیلی به تولید سطح کاهش به تصمیم نفت وزارت چه: چنان3بند د ماده  1

 که صورتی در و باشدمی نیستند بازپرداخت به متعهد که هایی مخزن یا هایمیدان تولید سطح از کاهش چنین اعمال اولویت

 نفت وزارت چهشد چنان سررسید مطالبات بازپرداخت در نباید شود اتخاذ قرارداد موضوع مخزن یا میدان مورد در تصمیم این

 سطح از کاهش چنین اعمال اولویت باشد، داشته مخزن یا میدان به مربوط فنی دلیل جز دلیلی به تولید سطح کاهش به تصمیم

 مخزن یا میدان مورد در تصمیم این که صورتی در و باشدمی نیستند بازپرداخت به متعهد که هایی مخزن یا هایمیدان تولید

 بگذارد. تأثیر پیمانکار به متعلق و دستمزد پرداخت و و شده سررسید مطالبات بازپرداخت در نباید شود، اتخاذ قرارداد موضوع
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 انجامناقص با بهره  یهاپرداختبا  همراه تیو در نها نباشد یخارج مانکاریاز مخزن پ
 ماژور چون مصداق فورس ،زین میتحر ای فسخ موجب به دیتول قطع حالت در. شود

 از سویدر صورت نقض تعهد  ،ستین (15-14ص ، 1391)ابراهیمی و اویار حسین، 
  .شودینم انجام رانیا یسو از یخسارت جبران چیه هامیتحر اثر در یخارج مانکاریپ

 از موضوع نیا یبررس برعالوه ،رانیادر  یو ثبت مخازن نفت تیمالک انتقال عدم در
هر کشور صاحب مخازن نفت و گاز،  یبرا یالمللنیب تیمالک و تیحاکم اصل منظر

 یحسابدار اصول لحاظ از ینظر یهایتئور یو بررس لیموضوع مذکور در قالب تحل
که در  گونههماناست.  ریذپامکان یالمللنیب یاستانداردها و رانیا در گاز و نفت صنعت

در صنعت نفت و گاز  مورداستفاده یالمللنیب یاستانداردها لیتحل ،شد انیفصل ب یابتدا
 ادامه در کهبوده است  یمل یبا استانداردها سهیمسئول در مقا یدر جهت تالش نهادها

 .شودیم اشاره گاز و نفت صنعت در استنادقابل یمل یاستانداردها از یبرخ به

 یاستانداردها و یو حسابدار یمال یالمللنیب یاستانداردها طبق ینفت مخازن ثبت .4
 رانیا یداخل یحسابدار

 به گذارانهیسرما ازین و یطرف از گاز و نفت یباالدست یهاتیفعال کالن کردنهیهز و نقش
 به یابیدستاطالعات  یبه تمام ازین گر،ید یاز سو ریذخا هایگزارش از استفاده
 برخوردار دوچندان تیاهم از گاز و نفت یهاشرکت یبرا را نفت صنعت اندازچشم

 هاآن نامالک توسط ،است یارزش رقابت یحاو کهنیا برعالوه ،اطالعات نیا. کندیم
بازتاب  زیو ن یاطالعات خأل پرکردنو  هاتیقطععدم کاهش بهو  شودیم داده سازمان

 شد خواهدمنجر شرکت  یاصول اساس یترازنامه در راستا ینسبت به موجود یبهتر
(Arnott, 2004, pp.2-3). اطالعات یافشا به الزام»و  «افشا» عنوان باموضوع  نیدر واقع ا 

 یهانهیهز اطالعات یعموم یافشا شامل و شودیدر صنعت نفت و گاز مطرح م «یمال
 ۀشداثبات ریذخا درخصوص اطالعات یافشا ،یدیتول یهاتیفعال در وستهیپ وقوع به

 جینتا یافشا و ،توسعه و اکتشاف ،یدروکربنیمواد ه یدرجا دیمانند خر ،نفت و گاز
. است ..و درآمد د،یتول یهاتهیهز درآمد، بر اتیمال شامل گاز و نفت یدیتول یهاتیفعال

  .(36و35ص، 1396 ،و همکاران یشکوه)
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 1یو مثبت تعهد به افشا دیو اتفاق جد ینفت یهابورس در اطالعات یافشا
 یمال یبا دادن ترازها زمانهم و است دیجد یموضوع هاشرکت از سوی یآت یدرآمدها

 ،امر نیا و( 240، ص 1399اللهی، شهیدی و شمس) شودانجام میساالنه به بورس 
 ثبت. شودینم ریتفس زین «رزرو ثبت»بر مخازن،  تینسبت به مالک ریعدم تفس برعالوه
  .است یخارج شرکت تقلب یمعنا به زین یخارج شرکت از سویرزرو 

 یگرید مهم موضوع یحسابدار یالمللنیب یثبت مخازن بر اساس استاندارها امکان
 استاندارد استاندارد، نیاول ،خصوص نیا در. دارد لیتحل و یسربر به ازین که است

، 2001 ایتانیبر ۀشدهیتوص یهاهیرو ۀیانیسپس ب ؛ستکایامر 69 ۀشمار یحسابدار
 ستکایامردر  یمال یحسابدار یو استانداردها یمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها

  .است گرفتهقرار  یتوجه و بررس موردموضوع امکان ثبت مخازن  ینوعبه هرکدام در که
 یهاییدارا در شدهثبت ریاطالعات مربوط به ذخا یشااف، 69 استاندارد دهم بند طبق

 ریذخا نیبنابرا ،است دارانسهام و مانکارانیپ یآگاه و یریگمیتصم فقط برای مانکاریپ
 موجود اتابهام رفع یراستا. در دانست ییدارا ییدر جهت شناسا توانیشده را نماثبات

 یو در راستا 2001در مارس  یریتفس ۀیانیصدور و انتشار ب با ،ریذخا اطالعات یافشا در
مشارکت  یدر قراردادها مانکاریتحت تملک پ ریذخا برآورد ،69 ۀمفاد استاندارد شمار

منصرف  دیبا مانکاریپ سهم ازرا  ینفع اقتصاد نیاما ا ؛شد یروش تلق نیبهتر دیدر تول
 طبق امر نیا که مخزن درون و درجا گاز و نفت نه و دانست یدیبه نفت و گاز تول

 69 ۀبر اساس استاندارد شمار .است دهیرسبه اثبات  زین 69 ۀشمار یحسابدار ارداستاند
 مقررات و نیقوان که شود حیتصر دیبا ،کایامردر  یمال یحسابدار یاستانداردها زیو ن

 مخزن ۀشداثبات ریذخا حجم نییتع در که است یاصل یهامالک از مخزن صاحب دولت
 الزامات در است ذکر شایان .دارد ژهینقش و یالمللنیب یهابورس به اعالم جهت در

 .ندارد وجود ریذخا اطالعات یافشا به یالزام یحت ایتانیبر یحسابدار
 نیز،استاندارد  نیبر طبق ا .است یمال یگزارشگر ،یالمللنیب یاستانداردها گریاز د 

های مالی ای از صورتمجموعه ۀگام ارائندر هگاز  و نفت ۀشدثابت ریذخا ریمقاد ۀارائ
انحراف واقعی را باید و دلیل این امر د شومحسوب میاطالعات تکمیلی  منزلۀبهساالنه 

                                                      
1 The Duty to Disclose 
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 علتبه  ،ویژه در صنعت نفت و گازبه ،ها دانستدر مقایسه با مقدار واقعی آناین مقادیر 
در جهت اطالعات  فقطاین امر  ،مقادیر ذخایر نفت و گاز طبیعی ۀروند ارزیابی پیچید

های مالی مبنای صورت زیراشود، های مالی ذکر نمیتکمیلی خواهد بود و در صورت
 .(68 و 67ص، 1398نعمتی،  و طهرانیآقاموسی )عمل بورس قرار خواهد گرفت 

 است المللیحسابداری بینت استاندارد ئهیمصوب استاندارد استاندارد گزارشگری مالی 

 1395بورس اوراق بهادار ایران این استاندارد را از سال  ومستقل در لندن است  ینهادکه 
های شرکت یتمام ،های بورسی اجرا کرده است. طبق این استاندارددر شرکت

اما  ،دهندهای مالی خود را بر اساس آن ارائه میکننده از این استاندارد صورتتفادهاس
ی یا بدهی یعنوان دارای بعضی موارد بهیشناسا ۀواردی وجود دارد که بر اساس آن اجازم

 وجود ندارد. 

 ،امکان ثبت ذخایر نفتیمطالب مذکور و در راستای اثبات امکان یا عدم ۀدر نتیج
طبق های مالی اوالً قوانین و مقررات صاحب مخزن در اولویت حسابداری یا صورت

گیرد و ثانیاً به علت قرار می 69 ۀو استاندارد شمار امریکااستانداردهای مالی در 
ی نظیر یبودن این صنعت در ایران نسبت به کشورهابودن مالکیت معادن و کوچکدولتی
موظف شده در بورس های معدنی پذیرفتهشرکت ،فریقای جنوبیا، استرالیا، کانادا و امریکا
، 1388رفیعی و ناظمی، ) نداستانداردهای موجودی مالی خود بر اساس هاصورت ۀبه ارائ

 ( 71ص
 مخازن یحسابدار انجامدرخصوص  یمشخص یحسابدار استاندارد تاکنون رانیا در

 نیا توانیم اما نشده است. جرااالو الزم نیوتد هاآن استخراج و اکتشاف و گاز و نفت
 به :به انجام رساند یمل یحسابدار یو موجود در استانداردها لیذ لیدالامر را به استناد 

قرارگرفتن تاریخ شروع و تاریخ تکمیل فعالیت  بلندمدت،ی هامانیپ تیفعال تیماه لیدل
 3 ۀاستاندارد شمار 7 های زمانی متفاوت و به استناد قسمت ب و ز بندموردنظر در دوره

 با 4 ۀاستاندارد حسابداری شمار 3و قسمت الف بند  1«درآمدهای عملیاتی»عنوان  با

                                                      
 :شودنمی مطرح زیر موارد از حاصل عملیاتی درآمـد استاندارد، این : در7. بند 1

 شود،می گرفته حساب به ویژه ارزش روش به که هاییگذاریسرمایه از حاصل سهام سود (الف

 ،(بلندمدت هایپیمان حسابداری عنوان با 9 ۀشمار حسابداری استاندارد به شود رجوع) بلندمدت هایپیمان ( ب

 ،اجاره قراردادهای ( ج
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حسابداری درآمدها  مواردی از 1،«های احتمالیهای احتمالی و داراییدخایر، بدهی»عنوان 
های مالی پیمانکار بر اساس های بلندمدت در صورتهای با پیمانو هزینه

د عدم شمول وجو ،(9 ۀ)استاندارد حسابداری شمار «های بلندمدتهای پیمانحسابداری»
 معدنی مواد ذخایر معادن، ای ثابت مشهود درخصوص امتیازهدارایی ۀحسابداری کلی

کاربرد  ۀ)بند ب( قسمت دامنذیل مشابه غیرقابل احیا،  منابع و طبیعی گاز و نفت مانند
 .3د قسمت اخیر بند به استنا 2«های ثابت مشهوددارایی»عنوان  با 11 ۀاستاندارد شمار

 3بر اساس بند باید پیمان بلندمدت درخصوص پیمانکاران صنعت نفت و گاز را 
گیرد. درآمد سال انجام میکه در طول مدتی بیش از یک کرداستاندارد مذکور پیمانی تلقی 

های تشویقی درآمد، تغییر در میزان کار پیمان، ادعاها و سایر دریافت ۀمبلغ اولی»پیمانکار 
ها را گیری آنپیمان مشروط بر احتمال منجرشدن به درآمد و اندازه در ارتباط با عملیات

عبارت است از مبالغ  9 ۀاستاندارد شمار 10ادعا بر اساس بند . (7)بند گیرد دربر می
هزینه مطالبه  جبران عنوانبه ثالث شخص یا کارفرما از پیمانکار منظورنشده در پیمان که

                                                      
 حسابداری عنوان با 10 ۀشمار حسابداری استاندارد به شود رجوع) دولتی مشابه هایکمک سایر و بالعوض هایکمک (د

 (،دولت بالعوض هایکمک

 ،بیمه هایشرکت در بیمه قراردادهای (ه

 فعالیت به مربوط غیرمولد زیستی هایدارایی ۀمنصفان ارزش تغییرات و اولیه شناخت و کشاورزی تولید ۀاولی شناخت. و

 ،(کشاورزی هایفعالیت عنوان با 26 ۀشمار حسابداری استاندارد به شود رجوع) کشاورزی

 و ،معدنی مواد استخراج ( ز

 در گذاریسرمایه یا( گذاریسرمایه تخصصی مؤسسات در) هاگذاریسرمایه قبیل از جاری هایدارایی سایر ارزش تغییر ( ح

 .دارند اشتغال امالک فروش و خرید به که تجاری واحدهای در امالک

 امالک ساخت هایفعالیت از ناشی درآمد (ط

های احتمالی را مورد بحث های احتمالی و دارایی: چنانچه استاندارد حسابداری دیگری نوع خاصی از ذخایر، بدهی3بند  .1

 مثال موارد خاصی از ذخایر مطرح شده است: برایکار برد. قرار دهد، واحد تجاری باید آن استاندارد را به

 های بلندمدت مراجعه شود(.با عنوان حسابداری پیمان 9 ۀهای بلندمدت )به استاندارد حسابداری شمارالف( پیمان

 ها ب( اجاره

 :ندارد کاربرد زیر موارد برای استاندارد این :3بند  2

 کشاورزی هایفعالیت عنوان با 26 ۀشمار حسابداری استاندارد به) کشاورزی هایفعالیت با مرتبط زیستی هایدارایی (الف

 (.شود مراجعه

 .نیست شوندهاحیا که مشابهی منابع و طبیعی گاز و نفت مانند معدنی مواد ذخایر معادن، امتیاز حق (ب

 و الف بندهای در مندرج هایدارایی دارینگه یا توسعه در مورداستفاده مشهود ثابت هایدارایی برای استاندارد این حال، این با

 .دارد کاربرد ب
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 تأخیر ،طراحی یا مشخصات در اشتباه از ناشی است مکنم ادعا ،مثال برای .کندمی
 گیریاندازه. باشد پیمان کار میزان در مورداختالف تغییرات و کارفرما از سوی ایجادشده

 ۀنتیج به بستگی اغلب و است ابهام از باالیی ۀدرج متضمن ادعا از حاصل درآمد مبالغ
 الف( مذاکرات کهاین این ادعا مشروط خواهد بود بهکردن منظور ،بنابراین. دارد مذاکرات

 باشد، محتمل کارفرما ازسوی ادعا قبول که ایگونهبه باشد، رسیده ایپیشرفته ۀمرحل به
 گیریاندازه اتکاقابل ایگونهبه بتوان ،کارفرماست قبول مورد احتماالً که را مبلغی و ب(

 تکمیل میزان به )توجه پیمان تکمیل میزان براساس دوره ۀهزین و درآمد شناخت .کرد
گیرد موردفعالیت( انجام می صنعت و عملیات نوع با متناسب و ترازنامه تاریخ در پیمان
 برآورد اتکاقابل ایگونهبه نتوان را بلندمدت پیمان یک ماحصل هرگاه ( و همچنین20)بند 
 تحمل مخارج میزان تا شناسایی ماحصل پیمان مشروط بر احتمال بازیافت درآمد ،کرد

 (21شود )بند  شناسایی هزینه عنوانبه وقوع ۀدور در باید پیمان شده است و نیز مخارج
 شناسایینیز  سودی کرد، وردبرآ اتکا قابل ایگونهبه تواننمی را پیمان ماحصل و ازآنجاکه

 .(22شود )بند نمی
 شرط به ،است مرتبط آن آتی فعالیت با که پیمان ۀشدتحمل مخارج از بخش آن 

 جریان در پیمان سرفصل تحت و شناسایی دارایی منزلۀبه باشد، محتمل آن بازیافت کهآن
 توانمی زمانی فقط را بلندمدت پیمان ( و ماحصل26شود )بند می بندیطبقه پیشرفت

 درون به پیمان به مربوط آتی اقتصادی منافع جریان که کرد وردآبر اتکاقابل ایگونهبه
 درآمد افشا نیز مواردی به شرح مازاد ۀدر ترازنام .(27باشد )بند  محتمل تجاری واحد

 ترازنامه تاریخ تا کار پیشرفت ابتب دریافتنی و دریافتی مبالغ بر پیمان ۀانباشت شدهشناسایی
 از پس انباشته ۀشدتحمل ، مخارجپیمان دریافتبه نوان مبلغ قابل بازیافت پیمان، پیش

 قابل هایزیان کسر به و( شدهتمام بهای خالص) انباشته ۀشدشناسایی ۀهزین مبالغ کسر
 کسر از پس) انباشته ۀشدتحمل مخارج بر بینیپیش قابل هایزیان ۀذخیر مازاد بینی،پیش
 مبلغ و بینیپیش قابل هایزیان ۀذخیر عنوانبه باید( انباشته ۀشدشناسایی ۀهزین مبالغ

 تحت باید بیمه ۀسپرد و کار انجام حسن ۀسپرد قبیل از استردادقابل ۀکسرشد هایسپرده
 باید زیان و سود صورت .(35ذکر شود )بند  ترازنامه در دریافتنی هایحساب سرفصل

 ۀشدتمام بهای) دوره ۀشدشناسایی ۀو هزین (پیمان درآمد) دوره ۀشدشناسایی درآمد اقالم
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 طی شدهشناسایی بینیپیش قابل زیان و دوره طی پیمان ۀشدشناسایی ۀهزین شامل( پیمان
 .(39صورت جداگانه معکوس دارد )بند را به دوره

ایران با نام  9 ۀشمار استاندارد ر اساستوان بمی به موجب مطالب مذکور
، تنها استفاده از روش درصد تکمیل پیمان برای «های بلندمدتهای پیمانحسابداری»

مالی سود پیمان خود  ۀی درآمد مجاز اشاره کرد و پیمانکاران بیع متقابل در هر دوریشناسا
 کنندرا برآورد و بر اساس آن مالیات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می

  .(3 ص ،1395، و همکاران مازار)عرب
 یک با مرتبط مخارج «شناخت»حسابداری ایران  11 ۀاستاندارد شمار 6همچنین بند 

ود جریان منافع اقتصادی آتی مشهود مشروط به دو عامل احتمال ور ثابت دارایی قلم
دارایی  ۀشدبهای تمام کردنگیری مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری و قابل اندازه

 1صورت اتکاپذیر است.به
المللی موجود و البته رسد ایران با استفاده از استانداردهای بیننظر میبه ،در مجموع

های پیمانکار ییعنوان داراو گاز را به با رعایت حاکمیت و مالکیت منابع خود ذخایر نفت
دست نخواهد ت مخزن را بهشناسد و پیمانکار مالکیت نفت درجا و نفبه رسمیت نمی

المللی مذکور ثبت ذخایر نیز اتفاق نخواهد افتاد. طبق استانداردهای بین ،به تبع آنآورد و 
بر اساس الزام به بیان این این اطالعات صرفاً افشای اطالعات  ،مقامات ایرانی ۀو به گفت

اطالعات است. افشای اطالعات در درآمدهای آتی نباید انتقال مالکیت تعبیر و تفسیر 
 شود. 

 یریگجهینت
دقیق  ۀحسابداری مناسب درخصوص افزایش بازده تجاری و تعیین و محاسب ۀاتخاذ روی

و های گوناگون و مراحل مختلف اجرایی هزینه و درآمد همیشه نقش پررنگی در پروژه
مندی و اعمال با بهره ،براینعالوهآنان داشته است.  ۀدر راستای کسب سود اقتصادی بهین

های صورت ۀهای مختلف قادر به ارائتنها شرکتنه ،های یکنواختحسابداری روش

                                                      
 :که شودمی ختهشنا دارایی زمانی فقط مشهود، ثابت دارایی قلم یک با مرتبط مخارج .1

 و باشد، محتمل تجاری واحد درون به دارایی با مرتبط آتی اقتصادی منافع جریان (الف

 .باشد گیریاندازهقابل اتکاپذیر ایگونهبه دارایی ۀشدتمام بهای (ب
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های شرکت های رقیب خارجی خواهند بود، بلکه بینمالی خود با اصول مشابه به شرکت
بر عالوه ،در این راستا. دشواستفاده از زبان مشترک حسابداری مهیا می ۀمادر و تابع زمین

المللی برای اتخاذ روشی یکدست در استانداردهای حسابداری مانند های بینتالش
های ملی نیز در هر کشور ، تالشالمللی و گزارشگری مالیبیناستانداردهای حسابداری 

 ممکن است رخ دهد.  آنحاکمیت به استناد 
 آن با توجه ویژه بهثبت حسابداری اهمیت موضوع مذکور در مخازن نفتی و اما 

المللی را در راستای های بینتالشز دیرباز اامور مالی و کسب سود برای طرفین قرارداد 
ترتیب به توان به تصویب استانداردی یکنواخت به دنبال داشته است. در این بین می

صوب کامل م ۀشدهای موفق و بهای تمامسابداری کوششهمچون روش ح هاییتالش
با هدف  25 ۀ، استاندارد حسابداری شمار19 ۀ، استاندارد شمارامریکاانجمن حسابداری 

های نفت و فعالیت ۀعنوان افشا دربار با 69 ۀاستاندارد شمار شناخت ذخایر در آینده و
خأل موجود این، با وجود  کرد.اشاره سابداری مالی مصوب هیئت استانداردهای ح گاز

بسیاری  کردنکمبود منابع و نیاز به منطبقدر این زمینه در حسابداری صنعت نفت ناشی از 
در سال تحقیقاتی  ۀپروژ و... درخصوص ایجاد 2005تا قبل از سال از واحدهای تجاری 

ید با شد ومنجر به پیگیری روش قبلی  المللیبین هیئت راهبردی ۀکمیتتوسط  2002
حسابداری صنعت نفت و گاز،  ۀوجود سیر زمانی و تحوالت گسترده در مسئل با گفت،

 .استنیاز قواعد مذکور کردن هنوز به توجه و همت بیشتری در راستای یکدست
موضوع اهمیت ثبت حسابداری مخازن نفتی در ایران نیز از گذشته همواره مورد 

 مالکیتاصل حاکمیت و بر اساس  ،ت صنعت نفت بوده است. در این راستاتوجه مقاما
و تحلیل تعهدات ناشی از آن و همچنین بررسی موضوع مذکور در تطبیق استانداردهای 

از دو منظر تئوری )اصول تحقیق حاضر دو بخش از فصل دوم را  المللی و ملی،بین
المللی و داخلی ایران مورد تحلیل بینموجود در قراردادهای نفتی( و نیز استانداردهای 

نظام  برعدم ثبت حسابداری مخازن عالوهاثبات  ،. از لحاظ تئوریداده استقرار 
و نیز عدم تسری نظام تاریخی جبران خسارت  در ،1803همچون هایی المللی قطعنامهبین

شارکتی نسبت به مالکیت ثبت نفت درجا و تولیدی پس از نسل قراردادهای امتیازی و م
استناد است. وجود و اعمال اصل موجود و همیشگی حاکمیت و مالکیت ایران نیز قابل
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المللی و قوانین نفتی ویژه پس از صدور آرای بیندر سیر تاریخی قراردادهای نفتی به
گذار خارجی حاکی از عدم ثبت مخازن نفتی بوده در برابر شرکای سرمایه 1353و 1336

 دارد. یز دولت ایران اقدام مذکور را غیرقانونی محسوب میاست و در صورت ثبت ن
و گزارشگری مالی  69 ۀهمچون استاندارد شمارالمللی همچنین استانداردهای بین

گیری و آگاهی تصمیمبر عدم ثبت ذخایر تأکید داشته و بر افشای اطالعات به استناد 
ورزند. در ایران نیز تحلیل میداران و نیز اطالعاتی تکمیلی اصرار پیمانکاران و سهام

تفسیر قابل 11و  9، 4، 3 ۀموضوع مذکور از نظر استانداردهایی مانند استاندارد شمار
استانداردهای فوق بر مواردی مانند شناخت ذخایر و جبران  ،خواهد بود. بر این اساس

 از سویعملیات  ۀها در دورپیمانکار با اتکا بر شناخت آن از سویشده مخارج هزینه
 دارد.و تأکید گیری بودن آن تکیه اندازهکارفرما یا قابل

 منابع
 یحقوق یشناسبیآس و یشناسگونه» (.1398) محمد، ینعمت و رضا، یطهران یآقاموس

، 4، دورۀ دفاع اقتصاد«. یمل تیامن و تیحاکم به توجه با گاز و نفت یباالدست یقراردادها
 .73-47، ص12شمارۀ 

سازی الگویی برای پیاده(. »1397) ، جعفرو باباجانی ، جوادشکرخواه شهرام، پور،ابراهیم
بخش عمومی جمهوری  استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای

 .20-1( ، ص  38 )پیاپی 4 ، سال دهم، شمارۀهای حسابداری مالیپژوهش «.اسالمی ایران
ر اجرای قراردادهای بازرگانی آثار تحریم ب»(، 1391دی )ابراهیمی، سیدنصراهلل و اویارحسین، شا

، 2 ، شمارۀدانش حقوق مدنیعلمی پژوهشی  دوفصلنامۀ «.المللی از منظر فورس ماژوربین
 .18-1ص 

 نظام گاز و نفت یباالدست یقراردادها». (1393) محمد ان،یجیریش و نصراهلل دیسی، میابراه
 پژوهشنامه «.دیجد یقراردادها الزامات و یقانون یهاداللت نییتب و رانیا یاسالم یجمهور

 .39-1ص ،10 ۀشمار ،3دورۀ  ،اقتصاد انرژی ایران

آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش » (.1397زیاری، رضا ) بینشیان، زهرا، تابش، زهرا و
مطالعات حسابداری و  «.را دارد؟ ((IFRS استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

 .114-99ص ، 25 ، شمارۀحسابرسی
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 (.1393) نیام ،یرستم و محمود کوچو، زادهحسن صادق، کوچو، زادهحسن غالمرضا، پاکدل،

بازار  ۀنخستین ماهنام «.رانیا در یحسابدار یاستانداردگذار یفعل تیوضع و خچهیتار»
 .82-78، ص111، شمارۀ ایران ۀسرمای

ثر بر پذیرش عوامل مؤ(. »1395رودبار شجاعی، علی ) دی، ولی، واعظ، سیدعلی وخدادا

حسابداری  فصلنامۀ «.ابداری در کشورهای در حال توسعهالمللی حساستانداردهای بین
 .142-122، ص 30، شمارۀ 8دورۀ  ،مالی

تاریخی به -های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادیویژگی(. »1392درخشان، مسعود )

-53، ص 9 ، سال سوم، شمارۀاقتصاد انرژی لنامۀفص «.ی نفتی در ایرانملکرد قراردادهاع
113. 

 یاستانداردها وها وکاربرد گاز و نفت صنعت یحسابدار» (.1395) آماده، الهام و عماد ،ییرضا
  . رشت.المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سومدومین کنفرانس بین «.آن

: 6 شماره یمال یگزارشگر یالمللنیب استاندارد» (.1388) نیام، یناظم و افسانه ،یعیرف
 .71-68ص، 8 ۀشمار ،یرسم حسابدار. «رو شیپ یهاچالش

راهبردهای اساسی استاندارد گذاری: یکنواختی و افشا در گزارشگری »(. 1382) جمال ،رودکی
 .208-187، ص 40و  39 شمارۀ، مطالعات مدیریت )بهبود و تحول( «.لیما

 نیپنجم «.یمعدن منابع استخراج و اکتشاف یحسابدار مرور و یبررس» (.1395) نایت ،یسلطان
 .یحسابدار و اقتصاد ت،یریمد در نینو یهاپژوهش یالمللنیب کنفرانس

ها و تنگناهای واکاوی نارسایی» (.1394کرم، مرادی، محمد و بزرگمهریان، شاهرخ )صالحی، اله
، حسابداری و منافع اجتماعی .«گیری مدیرانتصمیم مربوط به نقش حسابداری در فرایند

 .68-51، ص 3 ، شمارۀ5دورۀ 
های مالی در مقایسۀ روش»(، 1396زاده، علی )اسحق ر وگوطنی، عسخادمشکوهی، محمدرضا، 

، اکتشاف و تولید نفت .«شده کاملهای موفق و بهای تمامرویکرد کوشش قراردادهای نفتی،
 .38-30 ، ص147 شمارۀ

ناشران اوراق  مطالعۀ تطبیقی تعهد ایجابی» (.1399اللهی، محسن )شهیدی، مرتضی و شمس
، 4ۀ دور ،پژوهشنامۀ حقوق تطبیقی «.اطالعات در حقوق ایران و امریکا بهادار به افشای

 .280-239ص ، 5شمارۀ 
 .زانیم تهران: انتشارات .حقوق نفت و گاز (.1395) نیعبدالحس ،یرویش
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Investigating the Possibility of Registering Oil Reserves 

and Reserves in Iran's International Oil Contracts 

Based on Theories and International and Domestic 

Standards 

Rasoul Lahijanian1, Fatemeh Sheikhi Deh Chenary 2  

 

 Whether worldwide or domestic, accounting standards now have a substantial 

impact on the implementation of fiscal policies and their repercussions. In 

addition to national accounting standards being adopted by countries, 

international standards have been approved by international accounting 

boards and committees. However, due to the strategic importance of this issue 

in the country that owns the reservoir and the financial structure of oil 

contracts, the importance of this issue in the oil and gas business has been 

more significant than in other industries. In Iran, the issue of registration of 

oil reservoirs is based on domestic and international accounting standards, in 

addition to analysis based on the principle of government sovereignty over 

natural resources, the obligations arising from it, and the non-expansion of 

regressive ownership of oil reservoirs, because there has always been an effort 

to comply with domestic standards based on international standards. 

Non-registration of oil tanks based on the disclosure of information on 

registered reserves and presentation of financial statements and contractor 

assets for the decision of contractors and shareholders and presentation of 

amounts is prohibited in the standards used in the industry, citing international 

standards such as Standard No. 69 or Financial Reporting. Proven oil and gas 

reserves can be viewed as extra information, and non-registration of oil 

reserves is factored into current domestic requirements. Finally, according to 

the results of this paper, the contractor's registration of oil reservoirs is 

unlawful. 

Keywords: Registration of oil reservoirs, International and domestic 

accounting standards, Sovereignty and ownership of the Iranian government, 

International oil contracts 
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