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  چكيده
زيرا ، باشد مينفتي امري مهم و ضروري  المللي بين هاي شركتشناسايي و ثبت ذخاير براي 
هاي كمتر در  هاي نفتي با نرخ مالي پروژه تأمينبه  توانند ميبا كسب اعتبار از اين طريق 

ليكن يكي از ايرادهاي وارده بر قراردادهاي بيع متقابل از سوي  .يابند  بازارهاي مالي دست
عدم امكان شناسايي ذخاير نفتي تحت اين الگوي قراردادي ، گذار ي نفتي سرمايهها شركت

عنوان  . لذا هدف تحقيق حاضر بررسي اين امر در قراردادهاي خدماتي ايران و عراق بهباشد مي
- تحليلي صورت بهرقيب اصلي در برداشت از ميادين نفتي مشترك در حوزه خشكي بوده كه 

ي توليدي ها شركتنين و مقررات مالي مربوط به از طريق بررسي منابع اوليه نظير قوا، تطبيقي
المللي مالي و شروط مالي قراردادهاي مذكور صورت  استانداردهاي بين، نفت و گاز در آمريكا

راهنمايي واضحي در ، قوانين و مقررات موضوعه، دهد مينشان  هاي پژوهش يافته گرفته است.
 توان ميهايي از آنها  ليكن با استدالل، رندمورد شناسايي ذخاير در انواع قراردادهاي نفتي ندا

گيري كرد كه شناسايي و ثبت ذخاير به معناي شناسايي و افشاي درآمدهاي آتي در  نتيجه
برخي خصوصيات در قراردادهاي دليل  بهاما  ،است پذير امكانكليه الگوهاي قراردادي مذكور 

د تكميل كار در استاندارد كارگيري روش درص با به، جديد نفتي ايران و خدماتي عراق
متقابل  ش در بيعرو  اين ازاستفاده  كه درحالي، هاي بلندمدت انجام خواهد شد حسابداري پيمان

  باشد. نمي پذير امكان
   JEL: D86, L24, Q48بندي  طبقه

قراردادهاي ، قراردادهاي جديد نفتي ايران، بيع متقابل، شناسايي ذخاير ها: كليدواژه
  نظام مالي قرارداد، خدماتي عراق

  
 

 . نويسنده مسئول1
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  مقدمه -1
موضوع ، برانگيز در قراردادهاي باالدستي صنعت نفت يكي از موضوعات مهم و بحث

، ي نفتي خارجي در اين قراردادهاستها شركتشناسايي و ثبت ذخاير نفتي توسط 
گذار و منتقدين  ي نفتي سرمايهها شركتاين موضوع به چالشي ميان  كه نحوي به

 .1خيز جهان مانند ايران تبديل شده است ستي در برخي كشورهاي نفتقراردادهاي باالد
نفتي  ريذخاانتقاد و مخالفت با كسب سودهاي سرشار از طريق شناسايي و ثبت  جز به

در رابطه با اين موضوع اين است  تصوير نادرست رايج قتيدر حق، ها شركتتوسط اين 
در واقع به اين معنا ، كند ميذخايري را شناسايي يا ثبت ، كه وقتي يك شركت نفتي

كه آن شركت مخازن و منابع مستقر در زمين را مالك است و شناسايي و  شود ميتعبير 
ي كه اين امر در حال. در گردد ميثبت ذخاير به معناي مالكيت يك دارايي ثابت تلقي 

راردادهاي مشاركت در توليد و مورد قراردادهاي امتيازي و ليسانس صحيح است اما در ق
و نه  2درجاستدولت ميزبان مالك مخازن و نفت و گاز ، پذير قرارداد خدماتي ريسك

به معناي ، شناسايي ذخاير نفتي موضوع اين قراردادها، درنتيجه، شركت نفت خارجي
بلكه در اينجا اتفاقي كه  .3)1ص ، 2013، انتقال مالكيت آنها نيست (السول و يانگ

بر  گذار هفتد افشاي درآمدهاي آتـي حاصل از فروش استحقاقات دريافتي سرمايا مي
يك  عنوان بهاساس قرارداد اصلي يا قرارداد بلندمدت فروش نفت و گازي است كه 

يك  عنوان بهكه امروزه  باشد ميمابين  ضميمه قرارداد اصلي نفتي في، قرارداد مستقل
نفتي در قالب افشاي قراردادها و  هاي ركتشهاي دنيا براي  ضرورت قانوني در بورس

بايست انجام دهند و اين به  برآوردها همراه با تراز مالي ساليانه آنها مطرح است كه مي
يك دارايي ثابت از جنس زمين و معادن نفتي موجود در آن  صورت بهمعني ثبت ذخيره 

نادرست صورت هاي  علت برداشت ).25ص ، 1395، نيست (طاهري فرد و صاحب هنر
گردد كه شناسايي و ثبت ذخاير از موضوعاتي  به اين موضوع برمي، گرفته از اين مفهوم

ويژه بخش باالدستي صنعت نفت و گاز مطرح  است كه در دانش مالي و حسابداري به
  

 

هاي برگزار شـده، مكـررا پاسـخ داده و     انديشي ايران در هم موضوعي كه طراحان الگوي قراردادهاي جديد نفتي. 1
هـاي مجلـس در مـورد     توضيحاتي در اين باره نيز به منتقدين اين قراردادها اعالم كردند (گزارش مركز پژوهش

 .)21: 1395مقايسه بيع متقابل و آي پي سي، 
2. in place 
3. Lasswell & Young  
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اين حوزه  متخصصانو شناخت كافي نسبت به آن در دست عموم و حتي  شود مي
كمك به رفع ابهامات مذكور و ايجاد روشنگري در مورد نيست. بر اين اساس در راستاي 

در پژوهش حاضر تالش شده است تا با بررسي مقررات مالي و حسابداري ، اين موضوع
هاي مربوط به مباحث  ترين و پيشروترين استانداردها و دستورالعمل مندرج در كاربردي
كشور اياالت متحده  هاي باالدستي صنعت نفت و گاز كه مربوط به حوزه مالي فعاليت

ي نفتي بررسي ها شركتابتدا مفهوم شناسايي و ثبت ذخاير توسط ، باشد ميآمريكا 
سپس وضعيت آن يعني امكان و نحوه شناسايي و ثبت ذخاير نفتي توسط ، گردد

ي نفتي خارجي در قراردادهاي خدماتي ايران از جمله قراردادهاي بيع متقابل ها شركت
رقيب اصلي  عنوان بهتي ايران و قراردادهاي خدماتي كشور عراق و قراردادهاي جديد نف

در برداشت از ميادين نفتي حوزه خشكي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار  1ايران
  باشند: تحقيق مطرح مي سؤاالت عنوان بهاصلي به شرح ذيل  سؤالدو ، رو ازاينگيرد. 
چيست و چه الزاماتي در  مفهوم شناسايي و ثبت ذخاير در قراردادهاي نفتي -1

  ي نفتي فعال در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز وجود دارد؟ها شركتمورد آن براي 
 المللي بيني نفتي كه طرف قراردادهاي ها شركتآيا شناسايي و ثبت ذخاير براي  -2

، ازجمله قراردادهاي خدماتي دو كشور ايران و عراق هستند پذير ريسكخدماتي 
   ؟باشد مي پذير امكان

ابتدا مفهوم شناسايي و ، اول سؤالدر ادامه و در خالل بحث در راستاي پاسخ به 
ثبت ذخاير از منظر قوانين و مقررات مربوطه در استانداردهاي حسابداري و گزارشگري 

نظام مالي ، دوم سؤالگيرد و در پاسخ به  مالي صنعت نفت و گاز مورد بررسي قرار مي
قراردادهاي خدماتي ، خدماتي ايران (بيع متقابل و آي پي سي)الگوهاي قراردادهاي 

عراق (خدمات فني و خدماتي توسعه و توليد) در رابطه با اين موضوع بررسي  بلندمدت
  خواهند شد.

  
 

 1458ايـن دو كشـور داراي حـدود     .بيشترين ميادين مشترك را با عراق دارد در بين كشورهاي همسايه، ايران. 1
ميدان نفتي مشترك هستند كه در ميـان آنهـا ميـادين عظيمـي چـون آزادگـان و        12كيلومتر مرز مشترك و 

موفق بـه جـذب   ، 1390در اوايل دهه  ، عراق)35: 1398 يادآوران به چشم مي خورد (امامي فتوحي و ديگران،
  گرديد.خود بهره برداري از ميادين نفتي  توسعه و منظور بهالمللي نفتي  اي بينه شركت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
j.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             3 / 47

https://iiesj.ir/article-1-1368-fa.html


      154  ...اي نظام مالي قراردادهاي خدماتي در صنعت نفت ايران و عراق بررسي مقايسه 
 

  ادبيات موضوع و مباني نظري تحقيق -2
هاي  يگذار هي فعال در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز نيازمند سرمايها شركت

به همين دليل توانايي آنها در جذب منابع از بازارهاي سرمايه و ، باشند اي مي گسترده
، شوند شان محسوب مي يك شاخص كليدي در توانمندي عنوان بهرقابتي  هاي نرخوام در 

خصوص اگر بخش عمده ميادين تحت مديريت آنها در مرحله اكتشاف و توسعه باشد  به
بر اين فرض اساسي استوار است كه آنها مالك  ها شركت چرا كه ارزيابي نهايي از اين

بيني  پيش غيرقابلپذير و در حال تخليه هستند كه در معرض تغييرات  ذخايري پايان
نيازمند جذب  ها شركتاين اين . لذا محصوالت توليدي نيز قرار دارد هاي قيمت
تخليه شده خود  گذاري هنگفتي در جايگزين نمودن ذخاير جديد به جاي ذخاير سرمايه

ي مذكور همواره ها شركت با توجه به آنچه گفته شد). 217ص ، 1393، هستند (دهقان
هاي مالي شركت  در پي آن هستند كه ذخاير نفتي قابل تخصيص به خود را در صورت

هاي ساالنه مالي الزم به سهامداران (از طريق اطالعات  ثبت كنند تا عالوه بر ارائه گزارش
 قبالًمالي) اين ذخاير را جايگزين ذخايري كنند كه هاي  ت به اين صورتتكميلي پيوس

اما همواره  .)717ص ، 1393، اند (حاتمي و كريميان هاي مالي خود ثبت كرده در صورت
ذخاير نفت و گاز  جايگزين كردني اكتشاف و توسعه نفت و گاز با موضوع ها شركت

هايشان با مشكالتي رو به رو بوده و نگهداري سطوح آتي فعاليت منظور بهتوليدي خود 
ذخاير ثبت ، كنند ميرا ارزيابي  ها شركتزيرا وقتي تحليلگران ارزش اين ، نگران هستند

در مقابل  .گردد ميهاي آنها محسوب شده يك ورودي يا داده اطالعاتي مهم براي تحليل
، منابع باشند كننده كنترل شانخواهند خود بسياري از كشورهاي دارنده منابع نفتي مي

المللي براي شناسايي و ثبت ي بينها شركتبا خواسته  تواند ميهدفي كه در واقع 
ي نفتي ها شركتهايي كه  و بدين ترتيب در شرايط و وضعيت 1ذخاير در تضاد باشد

مشكالت ناشي از دليل  بهممكن است كه ، شوند مالك ذخاير نفتي محسوب نمي
ها و انگيزه، ها شركتهاي مالي اين  عيت ثبت ذخاير نفتي در گزارشات و صورتممنو

  
 

 77حـدود    سازي منابع نفتـي  ر به سمت مليهاي اخي هاي ميزبان طي سال هاي دولت درنتيجه چرخش سياست. 1
المللـي نفتـي قـرار     هاي بين خارج از دسترسي شركت هادرصد از ذخاير گازي آن 64درصد از ذخاير نفتي دنيا و 

  ).218: 1393گرفته است (دهقاني، 
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ها در آنها وجود نداشته باشد  هاي كافي جهت حداكثر كردن ارزش اقتصادي پروژه مشوق
  .1)1ص ، 2009، (آسماندسن

هاي متعدد  نامه گرايي و صدور قطع همچون ملي اقداماتي، در اواسط قرن بيستم
شناسايي حق حاكميت كشورها بر منابع طبيعي در  خصوصسازمان ملل متحد در 

اما قدم نهايي براي حركت از نظام  صورت گرفت.جهت حذف نظام امتيازي سنتي 
انديشه حاكميت كامل بخش دولتي بر منابع  سوي بهمالكيت مشترك بر منابع نفتي 

زيرا در واقع تفاوت اصلي اين  هبا ابداع قرارداد مشاركت در توليد برداشته شدنفتي 
چرا كه در قرارداد مشاركت ، قراردادها از نظام امتيازي سنتي ماهيت حقوقي آنها است

مفاد و ، در توليد حقوق معدني در اختيار بخش دولتي است. عالوه بر ماهيت حقوقي
ر آن است كه مالكيت نفت توليدي به ميزان سهم مندرجات اين قراردادها نيز بيانگ

، (اماني و حميدزاده شود ميپس از استخراج نفت در نقطه معيني منتقل  صرفاًپيمانكار 
قراردادهاي خدماتي اين اتفاق نظر وجود دارد كه دولت  در مورداما ؛ )154ص ، 1394

حصر نفت توليدي مالك من، ميزبان يا شركت ملي نفت آن به نمايندگي از سوي دولت
المللي نفتي محدود به فراهم نمودن منابع مالي و تكنولوژيكي است و نقش شركت بين

الزحمه شركت خارجي  ها و حق . براي جبران هزينه2)87ص ، 2009، (بليينز باشد مي
تعهد به پرداخت را  تواند ميتعهدي به تحويل نفت ندارد و  اصوالًنيز دولت ميزبان 

نجام دهد و تنها استثناي مربوط به درج شرط خاصي در قرارداد است نقدي ا صورت به
مبني بر تعهدي در رابطه با فروش نفت كه بخشي از نفت توليدي به استناد آن و بر 

ص ، 1391، (ابراهيمي و سراج شود مياي به طرف خارجي فروخته  اساس عقد جداگانه
اي  قراردادها آن است كه هيچ حق مالكانه). در واقع پيامد حقوقي اصلي اين نوع از 10

نفت قابل استحصال و يا حتي نفت توليد شده در سرچاه و ، نفت درجا، نسبت به مخزن
كند و تماماً در مالكيت دولت ميزبان يا شركت  بعد از آن براي طرف قرارداد ايجاد نمي

 نفت و تينف منابع به نسبت مالكيت مسئله قتيدر حقماند.  ملي نفت آن باقي مي

 سنتي امتيازات سيستم به توليدكننده توسط كشورهاي كه بود انتقاداتي از يكي توليدي

 قراردادهاي از استفاده براي كشورها داليل اين از يكي رسد مي نظر به و شد مي وارد

  
 

1. Petter Osmundsen 
2. Keith Blins 
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 اخير قرارداد دو در كه چرا بوده باشد. موضوع همين نيز خدمات و توليد در مشاركت

 وي ملكيت در نيز نفت توليدي و داشته تام مالكيت خود نفتي منابع بر ميزبان كشور

 در امتياز حوزه توليدي در نفت و نفتي منابع سابق امتيازات در كه درحالي، ماند مي باقي

  ).73ص ، 1393، بود (عامري و شيرمردي خارجي شركت تملك
وزارت نفت اين كشور ، در عراق با تثبيت وضعيت نسبي دولت مركزي در دهه اخير

هاي صنعت كالن براي توسعه ميادين نفتي و تشديد فعاليت هاي سياستاقدام به اتخاذ 
نفت خود نمود. در اين راستا شرايط قراردادي متفاوتي در بخش باالدستي صنعت نفت 

، شود مي 1عراق درنظر گرفته شده است كه از جمله شامل قراردادهاي خدماتي بلندمدت
قرارداد خدماتي بلندمدت عراق عبارتند از: قرارداد خدماتي توسعه و توليد از سه نمونه 

و قرارداد خدمات فني  3قرارداد خدماتي توسعه و توليد از ميادين گازي، 2ميادين نفتي
و از  كنند مياز يك ساختار تبعيت  تقريباً. سه قرارداد نامبرده 4براي ميادين نفت و گاز

، 1393، وجود ندارد (تورج دهقانيآنها تفاوت چنداني بين حيث شروط قراردادي نيز 
هاي نفتي دولت عراق و اجراي  ). همچنين در حال حاضر در نتيجه برنامه33ص 

قراردادهاي مذكور اين كشور دومين صادركننده نفت بعد از كشور عربستان در سازمان 
ام ايران قبل و كشورهاي صادركننده نفت اوپك شده و بررسي مقاصد صادراتي نفت خ

ي صادرات نفت عراق به اين كشورها در همين دوره ها و مقايسهبعد از اعمال تحريم
درصد از كاهش ميزان صادرات نفت خام ايران به  70بيانگر آن است كه بيش از 

كشورهاي آسيايي طي دوره مذكور از طريق صادرات نفت خام عراق جبران شده است 
  ).41ص ، 1395، (خواجوي و كرمانشاه

 و استفاده از گذاشته كنار را امتياز حقوقي رژيم عمالً 1336 سال از ايران نفت قانون

 1353 سال نفت نمود. قانون ريزي طرح مشاركتي در صنعت نفت ايران را قراردادهاي

كرد. پس از انقالب  قرارداد مشاركتي جايگزين را خدمت قرارداد و رفته جلوتر به گام يك
هاي ناشي از قانون اساسي و ساير قوانين از جمله قانون نفت  محدوديت تأثيرنيز تحت 

به بيع متقابل  موسوم خدمت قراردادهاي از ديگري گروه، اي و قوانين برنامه 1366سال 

  
 

1. Long Term Service Contract (LTSC)  
2. Development Production Service Contract (DPSC) 
3. Gas Service Development Production Contract (GSDPC) 
4. Producing Field Technical Service Contract (PFTSC) 
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 جذب و ها پروژه مالي تأمين آن هدف كه شد طراحي ايران نفت ملي شركت توسط

 قراردادهاي از خاصي حالت متقابل بيع قراردادهاي 1است. صنعت نفت در تكنولوژي

 صورت در آنها تغييراتي كه به توجه با تاكنون از ابتدا هستند و خدمت خريد ريسكي

 نظر از با وجودي كه اين الگوي قراردادي .اند شده بندي طبقه سه نسل در است گرفته

 منابع بر دولت و حاكميت مالكيت حفظ لحاظ به را ايراني طرف هاي نگراني اكثر تئوري

، (طاهري فردبود  داربر آن و جدي هاي ضعف و انتقادات، سازد مي مرتفع كشور طبيعي
گذار  ي نفتي سرمايهها شركتكه براي صنعت نفت كشور و  ه) و مشاهده شد6: 1395

جديدي كه در ابتداي  هاي گذاري قانونليكن با  .اي را ايجاد نموده است مسائل عديده
قانون وظايف و اختيارات "، "قانون نفت«گانه  سه هاي طرحيب از طريق تصو 1390دهه 

صورت گرفت و فضاي حقوقي ، "قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران"و  "وزارت نفت
راهي براي ، حاكم بر صنعت نفت ايران را تا حدودي دستخوش تغيير و تحوالتي نمود

ت نفت ايران باز شد كه در استفاده از ساير الگوهاي قراردادي در حوزه باالدستي صنع
) و 3) بند (ت) ماده (3ادامه نيز شركت ملي نفت ايران به استناد تكاليف مقرر در جز (

در رابطه با  اي نامه تصويب، 1391) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 7ماده (
ه نمود به دولت ارائ "ساختار و الگوي قراردادهاي باالدستي نفت و گاز، شرايط عمومي"

توسط هيأت وزيران مصوب  1395اي اصالحات در نهايت در مرداد  كه پس از پاره
نتيجه  توان ميايران  قراردادهاي جديد نفتي الگوي ساختار و اصول در دقت . باگرديد
 بخش در خدمت خانواده قراردادهاي قراردادي هاي چارچوب ايران نفت صنعت گرفت

 ايران نفتي قرارداد الگوي جديد و متقابل بيع قراردادهاي را حفظ نموده زيرا باالدستي

، 1396، روند (امامي و هادي مي شمار به ريسك با توأم خدمت قراردادهاي نوع از دو هر
  ).81ص 

  
 

انـد را در قـانون    . توضيح: ريشه مجوزهاي قانوني قراردادهاي نفتي (باي بك) كه بعد از انقالب به امضـاء رسـيده  1
و قوانين بودجه سنوات ديگر و نيز در قانون برنامـه پـنج    1373قانون بودجه سال  و 1372بودجه سنواتي سال 

هـاي اكتشـاف و    ، قانون اجازه اجراي طرح1373له دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب آذر ماه سا
 توان يافت. مي 1379برداري در درياي خزر مصوب خرداد  توسعه و بهره
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  پيشينه تحقيق -3
امامي و هادي در پژوهشي با تكنيك تاپسيس نشان دادند از نظر خبرگان معيارهاي 

پذيري منطقي  برداشت صيانتي از مخزن و انعطاف، گذار خارجي و جذب سرمايه تأمين
هاي تكليفي پيمانكار براي ارزيابي نظام مالي قراردادهاي نفتي از  در شرح كار و هزينه

گيرند براساس اين معيارها قرارداد جديد  اولويت باالتري برخوردار است و نتيجه مي
 قرارداد مناسب براي صنعت نفت كشور تلقي كرد (امامي نعنوا به توان مينفتي ايران را 

  ).1398 ميبدي و هادي
چارچوب قراردادي بيع متقابل و قراردادهاي ، نيكبخت و قرباني در پژوهشي حقوقي

شناخت ذخاير و رژيم مالي ، نفتي ايران (آي پي سي) را در خصوص حقوق مالكيتي
 توليد شده گاز و ذخاير نفت كه مالكيت تند. نتيجه گرفمورد بررسي و مقايسه قرار دادند

 پيمانكار شود اما نمي منتقل پيمانكار به متقابل بيع همچون، جديد نفتي يقراردادها در

 و نفت ذخاير شناخت قادر به، متقابل بيع قرارداد پيمانكار مشابه نيز ايران نفتي قرارداد
  ).1397 يقربانباقري و ، نيكبخت( است. قرارداد موضوع گاز

 داراي همسايگان بين در ندبيان داشتامامي ميبدي و فتوحي در مطالعه خود 

در زمينه توسعه و  همكاري براي يمناسب  گزينه عراق كشور، ايران با مشترك ميادين
 براي مذاكرات كشورها، در اين مدل تحقيقي .باشد ميبرداري از ميادين نفتي  بهره

 شده نظرگرفته در زني چانه مسئله يك عنوان به توليد بهينه برنامه تعيين و سود تقسيم

كه  دهد مي نشان تحقيق نتايج در نهايت .گردد مي حل نش حل راه از استفاده با كه
 نمودن حداكثر و ميدان براي بهينه توليد انتخاب به منجر مشترك ميادين سازي يكپارچه

  ).1397، خواهد شد (امامي و فتوحي منافع ذينفعان
 نظارت موضوع، بر نفت شيرمردي در تحقيقي به ارزيابي سه محور مالكيت عامري و

نتايج  .اند پرداخته مالي در قراردادهاي امتيازي جديد رژيم و نفتي عمليات بر مديريت و
 نفت كه زماني تا جديد قراردادهاي امتيازي در نفت مالكيت، دهد مينشان  هاآنتحقيق 

 كه است توليد از و تنها بعد ماندمي باقي يزبانم دولت مالكيت در است نشده توليد

 قراردادها اين نوع، ويژگي همين .شود مي منتقل امتياز صاحب به سر چاه در آن مالكيت

 انتقالي اول نوع در زيرا؛ سازد مي متفاوت مشاركت در توليد و خدمات قراردادهاي را از

پيمانكار  دوم نوع در و ماندمي باقي دولت مالكيت در نفت تمام و گيردنمي صورت
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 در كه تحوالتي، مالي رژيم با ارتباط در .شود مي مالك صدور نقطه در را نفت از درصدي

 جديد هاي امتيازنامه مالي ميزبان بوده و رژيم كشور سود به است داده رخ جديد امتيازات

 با را آنها شكاف مجموع در گذارد كه مي امتيازگيرنده بر عهده را متنوعي و متعدد تعهدات

  ).1393(عامري و شيرمردي دزكي  كند مي كمتر قراردادها ديگر
ين انتقادات تر مهم يكي از، ابراهيمي و سراج در بررسي انتقادات وارده بر بيع متقابل

هاي نفتي ايران را  گذاران پروژه سرمايه عنوان بهي نفتي خارجي ها شركتوارده از سوي 
بنابر نظر  .نمايند و ثبت ذخاير نفتي توسط آنها مطرح ميمسئله عدم امكان شناسايي 

فروش نفت خام كه ضميمه قرارداد اصلي  مدت طوالنيوجود قرارداد دليل  بهآنها 
در اين الگوي قراردادي مانند ساير قراردادهاي نفتي امكان ثبت منابع نفتي در  باشد مي

معيني نفت براي استهالك هاي دنيا و انجام معامالت آتي در حدي كه مقدار  بورس
وجود دارد. البته اين ثبت ، كند ميهاي عمليات اكتشاف و توسعه تخصيص پيدا  هزينه

است (ابراهيمي و سراج  پذير امكانالزحمه  ها و حق تنها در دوره بازپرداخت هزينه
1391.(  

هاي متعددي كه توسط پژوهشگران داخلي در حوزه مسائل حقوقي و  بررسي
بر شناسايي  عمدتاًامون انواع قراردادهاي نفتي صورت گرفته است اقتصادي پير

قراردادهاي مزبور متمركز بوده و به موضوع شناسايي و ثبت ذخاير توسط  هاي ويژگي
اما در  .پيمانكار اين قراردادها توجه چنداني نشده است عنوان به گذار هي سرمايها شركت

از نگاه قوانين و مقررات مالي و نتايج و  ويژه بهخاص اين موضوع  صورت بهحاضر پژوهش 
هاي عملياتي  آثار اين قوانين بر عملكرد طرفين قرارداد در گزارشگري مالي نتايج فعاليت

پژوهش و تحقيقات خاصي درباره آن صورت نگرفته  تاكنونهاي باالدستي كه  پروژه
  گيرد. مي مورد بحث و بررسي قرار

  
  روش تحقيق -4

تحليلي با رجوع به منابع - هش با توجه به ماهيت موضوع از روش توصيفيدر اين پژو
اوليه از جمله قوانين و مقررات مالي مربوطه و رجوع به مفاد و شروط الگوهاي قراردادي 

تحقيق استفاده  سؤاالتمقايسه تطبيقي جهت پاسخ به  صورت بهخدماتي ايران و عراق 
لعه توصيفي سعي شده است تا ضمن آشنايي با شده است. به اين صورت كه ابتدا با مطا
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هاي مربوط به  قوانين و مقررات مالي مندرج در پيشروترين استانداردها و دستورالعمل
هاي باالدستي صنعت نفت و گاز كه مربوط به كشور اياالت  مباحث حوزه مالي فعاليت

صنعت نفت و گاز به حسابداري و گزارشگري مالي در  اختصاصاًو  باشد ميمتحده آمريكا 
گري در گزارشگري مالي  حسابداري و الزامات افشا هاي روش .1شود ميمربوط 
همچنين  .شود ميي باالدستي نفت و گاز و تحوالت ايجاد شده در آنها بررسي ها شركت

ذخاير هاي مذكور مفهوم  مقررات و دستورالعمل، با تحليل مفاهيم موجود در قوانين
ي نفتي طرف انواع قراردادهاي ها شركتاسايي آن توسط و امكان و نحوه شن نفتي

در نهايت با استخراج معيارهاي الزم  .باالدستي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفته است
هاي بلندمدت  براي شناسايي ذخاير نفتي و روشي كه در استاندارد حسابداري پيمان

ي نفتي ها شركتتوسط دوم تحقيق يعني امكان شناسايي ذخاير  سؤال، پيشنهاد شده
  گيرد. مي دارنده قراردادهاي خدماتي دو كشور ايران و عراق مورد تجزيه و تحليل قرار

  
مبحث اول: بررسي مفهوم شناسايي ذخاير نفتي از منظر قوانين و مقررات وضع 

  ي توليدي نفت و گازها شركتنحوه گزارشگري مالي  در موردشده 
  ذخاير نفت و گاز در استانداردهاي حسابداري و ماليگفتار اول: تبيين مفهوم منابع، 

 معاني 2هاي منبع و ذخيره نفت و گاز پيش از هر چيز الزم به توضيح است كه واژه

به اين صورت كه منابع عبارتند از مقاديري از نفت ، دارند گاز و نفت صنعت در متفاوتي
ولي ممكن است كه شد باهم اكنون در زمين وجود داشته ، شود مي و گاز كه برآورد

  
 

ه ين منابع براي استانداردهاي حسابداري نفت و گاز، استانداردهاي رايـج در ايـاالت متحـد   تر مهم . درحال حاضر1
باشدكه به استانداردهاي عمومي پذيرفته شده معروفند. در اياالت متحـده آمريكـا بسـط و     آمريكا و انگليس مي

گيـرد. هيـات اسـتانداردهاي     اجراي استانداردهاي حسابداري زير نظر كميسيون اوراق بهادار آمريكا انجـام مـي  
هاي مالي كه توسط آن  نداردها و صورتحسابداري مالي يك مركز خصوصي براي تعيين استانداردهاست و استا

گيـرد و وقتـي كـه     شود در بنيانگذاري اصول حسابداري عمومي پذيرفته شده، مورد استفاده قرار مي منتشر مي
طور  هايي كه به پذيرد، كاربرد آن براي شركت هاي پيشنهادي اين هيات را مي كميسون اوراق بهادار آمريكا روش

شـوند. در انگلسـتان نيـز شـوراي      پردازند، اجباري مـي  ه اياالت متحده به تجارت ميگسترده در بازارهاي سرماي
هـاي تجـاري بـزرگ     تصويب كرد كه به موجب آن كليه شـركت  2002سال وزيران اتحاديه اروپا مقرراتي را در 

ت كننـد  المللي را رعايـ  استانداردهاي حسابداري بين 2005فعال در دول كشورهاي عضو ملزم شدند تا از سال 
 ).50ص ، 1388(مسعود زهدي، 

2. Oil & Gas Resource, Reserves 
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اما منظور از ذخاير آن بخش از منابع است كه  .اقتصادي قابل بازيافت نباشند صورت به
از يك تاريخ ، هاي هيدروكربني شناخته شده تجاري از توده صورت به گردد ميبيني  پيش

هاي  بنابراين هدف از فعاليت .1)16ص ، 2011، مشخصي قابل بازيافت باشند (آلن پيج
هاي  المللي اين است كه با استفاده از فناوري ي بينها شركتتوليدي نفت و گاز توسط 

  روز منابع را به ذخاير تبديل نمايند. 
اي  هاي حرفه افشاي ذخاير نفت و گاز با تعاريف تنظيم شده از سوي بدنه معموالً

مؤسسه كنسول جهاني نفت و ، ن نفتسانعت نفت و گاز مانند انجمن مهندموجود در ص
، كه در همه آنهاهمراه است ن ارزياب نفت اانجمن مهندس، شناسان نفت آمريكايي زمين

ارائه شده در كنسول  بندي طبقه و 2دستورالعمل سيستم مديريت منابع نفت و گاز
قرار مبنايي براي گزارش كردن ذخاير نفتي مورد پذيرش و استفاده  عنوان بهجهاني نفت 

كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا نيز در قانوني كه ، بر اينكه مضافاًگرفته است. 
تعاريفي از ، ي عمومي نفت و گاز مقرر كرده استها شركتدهي  براي افشا و گزارش

بيشتر ، نمايد. ليكن تعاريف كميسيون اوراق بهادار در ارتباط با ذخاير ذخاير ارائه مي
مبنايي را  توانند مي. همچنين اين مقادير شود ميبراي اهداف گزارشگري مالي استفاده 

هاي مرتبط با عمليات باالدستي  گذار در پروژه ي سرمايهها شركتبراي شناسايي درآمد 
هاي مختلف از ذخاير در راستاي درك  درنتيجه فهم مجموعه نفت و گاز فراهم آورند.

ذخاير نفتي به سه  عموماًمهم و ضروري است. ، ي نفت و گازها شركتهاي مالي  صورت
عالوه بر اين ، 3ذخاير محتمل و ذخاير ممكن، شده ذخاير اثباتشوند:  طبقه تقسيم مي

  
 

1. Alen Page 
2. Petroleum Resources Management System (PRMS) اين دستورالعمل از سوي انجمن مهندسان نفت تهيه  

 و ارائه شده است 
3.Proved, Probable, Possible reserves: هــاي  ذخــاير اثبــات شــده، حجمــي از ذخــاير هســتند كــه داده

هـاي جـاري و    اي نزديك با تكنولـوژي  اند كه هم اكنون يا در آينده شناسي با يك اطمينان منطقي نشان داده زمين
درصـدي   90احتمـال  تحت شرايط اقتصادي موجود، قابل بازيافت هسـتند. منظـور از واژه اطمينـان منطقـي نيـز      

درنتيجه ذخـاير  . درصدي نشان مي دهند 10و  50ت، درمقابل ذخاير محتمل و ممكن را با احتمال بازيافت آنهاس
شناسي به احتمال بيشتر، غيـر قابـل    هاي مهندسي و زمين اي هستند كه برمبناي داده محتمل، ذخاير اثبات نشده

نسبت به ذخاير محتمـل قابـل    اي هستند كه با احتمال كمتري ذخاير ممكن، ذخاير اثبات نشده بازيافت هستند و
 )Comptroller's Handbook ،2016 :6بازيافت مي باشند. (
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1و توسعه نيافته يافته توسعهدر دو حالت  توانند ميذخاير 
عامل ، نيز تقسيم شوند. ريسك 

  جايي  آن ازبقات ذخاير و ارزش آنهاست. اصلي جداكننده و متمايزكننده ميان انواع ط
ريزي شده از آن دارايي است  هاي نقدي آتي برنامه تابعي از جريان، ارزش يك داراييكه 

شدن منفعت معدني نيز  تر ارزش كمرخداد توليد واقعي منجر به  تر پايينلذا شانس 
   2خواهد شد.

و  69استاندارد حسابداري مالي شماره گفتار دوم: الزامات افشا و گزارشگري مالي طبق 
  مقررات كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا

گذاري نتايج حاصل از  دو روش حسابداري متفاوت براي سنجش و ارزش اساساً
ي فعال در اين حوزه ها شركتهاي مالي  هاي توليدي نفت و گاز و تهيه صورت فعاليت

كارگيري آنها  به كه 3هاي موفق شده و كوشش وجود دارد كه عبارتند از روش بهاي تمام
خصوص  ي مذكور را در دستيابي به اهداف حاصل از گزارشگري مالي بهها شركتهمواره 
يك   زيرا هيچ ،مواجه ساخته است هايي چالشمالي از طريق وام و عرضه سهام با  تأمين

دهند و  ارائه نميمعياري خاص براي شناسايي درآمد ، از آنها در زمان كشف منابع نفتي
كارگيري هر دو  بنابراين به، گردد ميدرآمد در زمان فروش شناسايي ، در هر دو روش

  
 

1 .Developed & undeveloped reserves:     ذخاير توسعه يافته عبارتست از حجمي از هيـدروكربن كـه انتظـار
افت شـود. ذخـاير   هاي غيرتوليدي، بازي هاي توليدي و هم چاه هاي موجود برمبناي هر دو هم چاه رود از چاه مي

هاي جديد كه در مناطق حفاري نشده، ايجـاد   رود از منابعي چون چاه توسعه نيافته، حجمي است كه انتظار مي
اي در راسـتاي   ها در يك مخزن متفاوت و يا از طريق انجام مخـارج سـرمايه   شود؛ از طريق عميق كردن چاه مي

 هاي بازيافت، قابـل بازيافـت باشـد.    يدي براي بهبود پروژههاي موجود يا نصب تسهيالت انتقالي و تول اصالح چاه
)Comptroller's Handbook ،2016 :7( 

. براي مطالعه بيشتر درمورد انواع ذخاير نفتي و تقسيم بندي بعمل آمده از آنهـا كـه در تصـميمات بانـك هـا و      2
ي گـردد بـه راهنمـاي اسـتقراض     ارائه تسهيالت بانكي موثر مي باشد، پيشنهاد م موسسات مالي در تامين مالي

 توليد نفت و گاز مراجعه نماييد:و  هاي اكتشاف شركت
Comptroller's Handbook. (2016),"Oil and Gas Exploration & Production Lending", Office of 
the Comptroller of the Currency Washington DC 

3 .Successful Method Full Cost & اي  ها و تصميات مربوط به سرمايه در برخورد با هزينه: اين دو روش
هايي در مقادير ساليانه سود و  ت هاي ديدگاهي دارند كه نهايتا منجربه تفاو ها با يكديگر تفاوت كردن هزينه

گردد. به طور كلي مي توان اظهار داشت كه در  دارايي گزارش شده از سوي كاربران اين دو روش مي
شود. در حالي كه  هاي موفق به كار گرفته مي ا سابقه در صنعت نفت و گاز، روش كوششهاي بزرگ و ب شركت

هاي  گردد، زيرا در شركت سابقه، روش بهاي تمام شده كامل مرجح محسوب مي تر و كم هاي كوچك در شركت
ه هاي كوچك، قابل توج بزرگ، اثر هموارسازي سود در روش بهاي تمام شده كامل، در مقايسه با شركت

 ). Gary Schugart, 2002:558-559باشد ( نمي
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كه اين نتيجه حسابداري  كند مياندازد و يا مبهم  مي تأخيرگزارش درآمد را به ، روش
در حسابداري   مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و پيروي از مفهوم تحقق اصل درآمد

بهادار آمريكا با برشمردن داليلي روش  اوراقه كميسيون بورس و است. درنتيج
 اوالي توليدي نفت و گاز توصيه نمود كه ها شركتحسابداري شناخت ذخاير را به 

تواند اطالعات كافي درباره وضعيت  حسابداري مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي نمي
در كنار ، دوما، دارائه نماي ندگان نفت و گاز فراهم ومالي و نتايج عمليات توليدكن

هاي مالي اساسي الزم است اطالعات اضافي ارائه شود تا بتوان وضعيت مالي و  صورت
ي اين ها شركتنتايج عمليات يك شركت فعال در صنعت نفت و گاز را ارزيابي و با ساير 

روش ، ها گيري براي ارائه اطالعات مفيد جهت تصميم، صنعت مقايسه كرد. سوماً
، حسابداري مبتني بر ارزشيابي ذخاير نفت و گاز مورد نياز است (گري اسكوگارت

ه مواجه شد ي). با اين حال اين روش توصيه شده با انتقادهاي بسيار573ص ، 2002
در تحقيقات متعدد درباره اين روش گزارشگري اطالعات مالي آشكار شد كه ، است

اما در  ،يابد گيري اين روش افزايش ميكار اگرچه ويژگي مربوط بودن اطالعات با به
يابد. در  اي كاهش مي قابل مالحظه طور بهمقابل ويژگي قابليت اعتماد به اطالعات نيز 

كميسيون اوراق بهادار آمريكا تصميم گرفت كه ارائه چنين ، نتيجه اين تحقيقات
اوراق  الزامي نكند به اين ترتيب كميسيون، هاي مالي اساسي اطالعاتي را در صورت

ميالدي اعالم كرد كه روش حسابداري شناخت ذخاير را  1981بهادار نيز در سال 
استانداردهاي حسابداري مالي  هيأتشناسد تا اينكه سرانجام  ه نميروشي بالقو عنوان به

هاي توليد نفت و  تحت عنوان افشا درباره فعاليت 691استاندارد شماره  1982در سال 
، 2002، ز دسامبر همان سال نيز الزم االجرا شد (گري اسكوگارتكه ا منتشر كردگاز را 

) و متعاقب آن نيز كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا در دسامبر سال 576ص 
اعالم كرد كه استاندارد مذكور را پذيرفته و آن را جايگزين الزامات ، 2طي قانوني 1982

هاي توليدي نفت و گاز  اليتخود در زمينه افشا و گزارشگري مالي مربوط به فع
  نمايد.  مي

  
 

1. Disclousure about Oil&Gas Activity :Financial Accountiong Standard 69 (FAS69) 
2. Reg. sk$229.302: Supplementary financial information  
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معرف نوعي ، هاي توليد نفت و گاز اين اعتقاد وجود دارد كه استاندارد افشاي فعاليت
چرا كه  باشد ميپيشرفت و توسعه در مفهوم گزارشگري مالي در صنعت نفت و گاز 

، ههاي همرا هاي مالي اساسي و يادداشت اطالعات مالي بيشتري را اضافه بر صورت
يي كه ها شركت. همچنين الزم به ذكر است كه اين استاندارد در مورد كند ميالزامي 

هاي توليد نفت و گاز آنان قابل توجه  شود و يا فعاليت سهام آنها در بورس معامله نمي
هاي  يي را كه داراي فعاليتها شركتباشد. اين استاندارد كليه  الزم االجرا نمي، نيست

  هاي مالي خود دو آيتم د در صورتكن ملزم مي 1و گاز استعمده در حوزه نفت 
ها به  هاي متحمل شده در اين فعاليت حسابداري كه جهت تعيين هزينه هاي روش )1

ها را افشا  اي شده مربوط به آن فعاليت هاي سرمايه روش تنظيم هزينه )2و  اند كار گرفته
هاي عمده در  عمومي با فعاليتي ها شركتنمايند. همچنين تحت اين استاندارد كليه 

اطالعات تكميلي ، هاي مالي ساليانه خود بايست همراه با صورت حوزه نفت و گاز مي
  اين اطالعات عبارتند از: هافشا نمايند را معيني كه براي حسابرسي مورد نياز است

هاي  اي شده در ارتباط با فعاليت هاي سرمايه هزينه .2، مقادير نفت و گاز اثبات شده .1
هاي  فعاليت، هاي صورت گرفته جهت تحصيل دارايي . هزينه3، توليدي نفت و گاز
هاي توليدي نفت و گاز  نتايج عمليات صورت گرفته در فعاليت .4اي و  اكتشافي و توسعه

مخارج ، توليد (مخارج برداشت)، هايي از جمله درآمدها آيتم، كه در نشان دادن آن
هاي ماليات بر درآمد و در نهايت نتايج حاصل از  زينهه، مقادير استهالك، اكتشافي
هاي  بنابراين يك معيار استاندارد از خالص جريان .گردد ميهاي توليدي افشا  فعاليت

نقدي آتي تنزيل شده در ارتباط با مقادير نفت و گاز اثبات شده در پايان هر سال و 
هاي  صورت گرفته در فعاليت تغييرات ساليانه در ميزان آن براي گزارش نتايج عمليات

  
 

نفـت و گـاز عبارتسـت از:     هـاي توليـدي   هاي عمده و قابل توجه در فعاليـت  هاي داراي فعاليت . منظور از شركت1
هاي توليدي نفت و گاز آنها (اعم از درآمدهاي حاصل از فـروش بـه    هايي كه درآمدهاي حاصل از فعاليت شركت

 هاي زيرمجموعه هاي زيرمجموعه نيستند و درآمدهاي فروش يا انتقال به ساير شركت مشترياني كه جزء شركت
هـاي   هـاي فعـال در بخـش    مدهاي تركيبي آن از كليه شركتكل درآ درصد 10درصد و يا بيشتر از  10معادل 

  صنعت باشد. براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به:
Petroleum Accounting Principles, Procedures & Issues,p.680, 5th Edition, Dennis R. Jennings 
Joseph B. Feiten, Horace R. Brock Distinguished Professor EmeritusUniversity of North 
Texas, Contributing Authors: John P. Klingstedt andDonald M. Jones, Published by 
Professional evelopment Institute, Denton, Texas. 
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ترين معيارها در بررسي  اين معيار يكي از متداول گردد ميتوليدي نفت و گاز معرفي 
  ).69(استاندارد حسابداري  باشد ميي نفتي ها شركتوضعيت 

، هاي توليدي نفت و گاز استاندارد افشاي فعاليت گردد ميبه اين ترتيب مشاهده 
حاصل از ارزش ذخاير اثبات شده با درنظر گرفتن نرخ هاي نقد  روش گزارشگري جريان

تعديلي در آنها را براي گزارشگري  گونه هيچجاري بدون  هاي قيمتو  درصد 10تنزيل 
كميسيون بورس و اوراق بهادار  متعاقباًي نفتي پيشنهاد داده است كه ها شركتمالي 

با اين حال برخي از اين مفروضات از جمله لحاظ  هآمريكا نيز آن را مورد پذيرش قرارداد
ذخاير اثبات شده و ممنوعيت  صرفاًدر نظر گرفتن ، پاياني سال هاي قيمتكردن صرف 

سازي  هاي نوين در شبيه احتمالي و تكنولوژي هاي روشكارگيري نتايج حاصل از  در به
محاسبات باعث  مخازن و همچنين ممنوعيت لحاظ كردن منابع نفت و گاز نامتعارف در

 .ي بزرگ نفتي در افشاي ذخاير آنها صورت گيردها شركتشد تا مشكالت بسياري براي 
نياز  تأميني فعال در صنعت و در راستاي ها شركتبنابراين با طرح انتقاداتي از سوي 

يي كه تحت قوانين ها شركتچنين جهت افزايش قابليت مقايسه وضعيت  ها و هم آن
هاي موجود در صنعت به افشا و گزارشگري  ساير دستورالعملهاي مختلف يا  بورس

با تصويب  2008كميسيون بورس و اوراق بهادر در سال ، كردند ذخاير خود اقدام مي
اصالحات در اين امر اقدام نمود  نسبت به برخي ،معروف شد 1قانوني كه به قانون نهايي

كه ذخاير ممكن و محتمل  زاماًالاما نه ، اجازه خواهند داشت ها شركتاينكه  مبني بر
كه   يصورت به، تر شده است تعريف ذخاير گسترده، خود را افشا كنند. در اين اصالحات

هاي قابل فروش كه از منابع غيرمتعارف استخراج شده مانند  شامل كليه هيدروكربن
 دتوان ميهاي قابل اتكا  ؛ تكنولوژيگردد ميشيل اويل و زغال سنگ نيز ، هاي نفتي شن

نيافته  به كار گرفته شود؛ ذخاير اثبات شده توسعه، در برآورد و تخمين ذخاير اثبات شده
يك اطمينان منطقي از قابليت توليد  كه آنمشروط بر ، گزارش شوند توانند مينيز 

ماهه از  12اقتصادي از ذخاير مربوطه وجود داشته باشد. ذخاير برمبناي يك ميانگين 
، ماه در طول سال مالي 12قيمت كاالي مربوطه براساس قيمت اولين روز هر يك از 

لي هاي داخ همچنين اين قانون يك برنامه كلي نسبت به كنترل .شوند گذاري مي قيمت

  
 

1. U.S. Securities and Exchange Commission’s final rule, “Modernization of Oil and Gas 
Reporting.”  
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هرگونه گزارش تهيه ، درون شركتي در زمينه فرايند تخمين ذخاير ايجاد كرده است
هاي  در زمينه تهيه يا بازرسي ذخاير كه در گزارشات يا صورت ثالثشده توسط شخص 

  بايست افشا گردد (قانون نهايي). مي، مالي ثبت شده شركت آمده است
  

ر قراردادهاي خدماتي از مبحث دوم: امكان و نحوه شناسايي ذخاير نفتي د
  منظر مقررات استانداردهاي مالي 

گفتار اول: مفاهيم و مباني قانوني و حقوقي شناسايي ذخاير نفت و گاز توسط 
  ي نفتيها شركت

هاي  در استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي كه براي گزارشگري فعاليت 
ان دارنده منفعت معدني يا توليدي نفت و گاز تنظيم شده است از مفهومي تحت عنو

بار كميسيون   اولين، رسد كه به نظر مي شود ميصحبت  1نفع معدني در يك دارايي
از آن منظور  از اين واژه استفاده كرده است. 2بورس اوراق بهادر در تصويب قانوني

همين دليل   و به باشد ميشخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي برخي حقوق معدني 
در توضيح اين مفهوم شرحي مطرح شده  ذخاير را شناسايي و گزارش كند. ندتوا مينيز 

حقي است كه مالك در ، است مبني بر اينكه يك نفع معدني در رابطه با يك دارايي
رابطه با سهيم شدن يا مشاركت در عايدات و درآمدهاي حاصل از نفت و گاز توليد شده 

و براساس تعريف كميسيون بورس و اوراق  دهد ميبه طرف مقابل يعني شركت نفتي 
  ها عبارتند از: منافع معدني حاصل از دارايي، بهادار اياالت متحده از اين عبارت

  
 

1. Mineral Interest Evaluation in Properties 
2. SEC Section S-X, Rule 4-10b Successful Efforts Method: "Mineral Interests in 

Properties.Including: 
(i) a fee ownership or lease, concession or other interest representing the right to extract oil or 

gas subject to such terms as may be imposed by the conveyance of that interest; 
(ii) royalty interests, production payments payable in oil or gas, and other non operating 

interests in properties operated by others; and 
(iii) those agreements with foreign governments or authorities under which a reporting entity 

participates in the operation of the related properties or otherwise serves as producer of the 
underlying reserves (as opposed to being an independent purchaser, broker, dealer or 
importer). Properties do not include other supply agreements or contracts that represent the 
right to purchase, rather than extract, oil and gas. 
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كننده حقي در راستاي  امتياز يا ساير منافعي كه ارائه، مالكيت يا اجاره بلندمدت -
آن منفعت از طريق انتقال  تواند ميتحت شرايطي كه ، باشد مياستخراج نفت و گاز 

  تحميل گردد. 
هاي توليد قابل پرداخت به شكل نفت يا گاز  پرداخت، منافع حاصل از حق مالكانه -

  هاي توليد شده  و ديگر منافع غيرعملياتي در دارايي
هاي خارجي يا نمايندگان قانوني آنها منعقد شده  هايي كه با دولت آن موافقتنامه -

هاي مربوطه مشاركت  در عمليات دارايياست مبني بر اينكه يك شخصيت حقوقي 
نموده است  االرضي خدماتي ارائه تحت ريذخاتوليدكننده  عنوان بهداشته است يا 

  گر و يا يك واردكننده نفت و گاز). كارگزار معامله، (برخالف يك خريدار مستقل
كه به نوعي  تأمينها و قراردادهاي  اين منفعت در دارايي شامل ساير موافقتنامه 

 توان ميگردد. همچنين  نمي، مبين حق خريد نفت و گاز به جاي استخراج آن هستند
شدن منظور از اين تعريف ارائه شده در مورد حق معدني به تعريفي كه  تر روشنجهت 

هاي توليدي نفت و گاز در  كميسيون بورس و اوراق بهادار اياالت متحده در مورد فعاليت
هايي  توجه كرد مبني بر اينكه چنين فعاليت، دهد ميارائه  1بخش اول از اين قانون

  عبارتند از:
گاز طبيعي و گاز مايع در ، . جستجو جهت يافتن نفت از جمله ميعانات نفتي1

ها براي  كسب حقوق دارايي يا دارايي .2هاي اصلي؛  شان در حوزه هاي طبيعي حالت
. 3ها؛  آن دارايياهداف اكتشاف بيشتر و برداشت نفت و گاز از مخازن موضوع 

هاي توليدي مورد نياز براي بازيافت نفت  حفاري و فعاليت، هاي مربوط به ساخت فعاليت
هاي  نصب و نگهداري ميدان و سيستم، ساخت، و گاز از مخازن طبيعي ازجمله تحصيل

مايع يا گاز ، هاي جامد هاي قابل فروش در حالت . استخراج هيدروكربن4سازي؛  ذخيره
ها يا ساير منابع طبيعي تجديدناپذير كه اين تمايل وجود دارد تا  شيل، نفتيهاي  يا شن

هاي مرتبط با چنين  نفت و گاز مصنوعي محسوب گردند و انجام فعاليت عنوان به
  هايي.  استخراج

  
 

1. See Rule 4-10(a) (1) (ii) (D) [17 CFR 210.4-10(a) (1) (ii) (D)] .Oil & Gas Producing 
Activities in 210.4-10 Financial accounting and reporting for oil and gas producing 
activities pursuant to the Federal securities laws and the Energy Policy and Conservation 
Act of 1975.  
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الزمه  عنوان بهاقتصادي  منافع 1داري آمريكا در مقررات مالياتي وزارت خزانه
ي دارنده قراردادهاي نفتي شده است و توضيح ها تشركنفتي براي  ذخايرشناسايي 

گذاري در معادن  منافع اقتصادي عبارتست از منافع حاصله در نتيجه سرمايه، دهد مي
يك  وسيله بهبازگشت سرمايه  عنوان بهدرجا كه درآمد حاصل از استخراج منابع مزبور 

  رابطه حقوقي تضمين شده باشد.
برخي عناصري كه ، گيرند وانين مزبور نتيجه مين از بررسي قهمچنين برخي محققا 
باالدستي نفت و  يقراردادهاي نفتي طرف ها شركت، منفعت اقتصادي عنوان به تواند مي

، نفتي حمايت و پشتيباني كنند ذخايرگاز را در شناسايي و گزارش سهم خود از 
حصول . حق اخذ بخشي از م2. حق اكتشاف يا استخراج نفت و گاز؛ 1عبارتند از 

. قرار گرفتن در معرض خطرات 3يا سهمي از عوايد حاصل از فروش آنها؛  2كاال صورت به
هايي براي اخذ  . داشتن فرصت4بازار؛  هاي ريسكعملياتي و ، فني هاي ريسكناشي از 

  .3)2013، هاي توليدي (يونگ پاداش در زمان مشاركت در فعاليت
ي اكتشاف و توليد نفت و گاز ها شركتارائه تسهيالت بانكي به كه   جايي  آن از

و  ذخاير، كنندگان) (استقراض ها شركتمتضمن درك تخصيص منافع دارايي به اين 
در راهنماي منتشر ، باشد ميهاي نقدي همراه با ساختارهاي سرمايه و مالكيت  جريان

 هاي توليد نفت و ي فعال در حوزه فعاليتها شركتشده براي اخذ تسهيالت و استقراض 
 ها شركتنفت و گاز براي اين  ذخايردر  تواند ميبندي از انواع منافعي كه  نيز تقسيم 4گاز

 وجود داشته باشد به شرح ذيل ارائه شده است.

كه توسط ابزاري كه منفعتي را از  6: عبارتست از يك منفعت دارايي5منفعت معدني -
، از طريق اهدا نفت و گاز يا هر معدن ديگري را، جنس كااليي چون زغال سنگ

 به وجود آمده است.، دهد ميواگذاري و غيره انتقال 

  
 

1. U. S. Treasury Regulation Sec. 1.611–1(6)(1): An economic Interest is possessed in every 
case in which the taxpayer has acquired by investment any Interest in mineral in place... 
and secures, by any form of legal relationship, income derived from the extraction of the 
mineral... to which he must look for a return of his capital. 

2. in kind 
3. Elliott Young .Houston 2013,ATW August 27/28 “ Reserves and Resource Entitlement and 

Reporting"  
4. Oil and Gas Exploration and Production Lending,2016,p.9 
5. Mineral Interest 
6. Property Interest 
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: يك منفعت دارايي در معادن نفت و گاز است كه 1منفعت ناشي از بهره مالكانه -
گرداند.  مستحق مي، مالك را نسبت به سهمي از توليد در زماني كه توليد صورت گرفت

 د وجود ندارد.مخارج تولي، در يك منفعت ناشي از بهره مالكانه

: درصد مالكيتي از يك مجوز نفت و گاز است كه به دارنده آن حق 2منفعت كاري -
 .كند مياكتشاف و توليد نفت و گاز را در بخشي از يك دارايي اعطاء 

: نوعي منفعت در دارايي است كه پس از پرداخت مخارج 3منفعت درآمد خالص -
يك مجوز در سود و منافع ناشي از عمليات توليد  واگذار شونده ،توليد و بهره مالكانه

 نفت و گاز دارد.

بنابراين براساس مفاد قانوني ياد شده و توضيحات دستورالعمل راهنماي استقراض 
در قوانين  اوالًگيري كرد كه  چنين نتيجه توان ميي اكتشاف و توليد نفت ها شركت

ياالت متحده به صراحت مشخص نشده داري ا كميسيون بورس اوراق بهادار و اداره خزانه
، توانند ميي فعال در بخش معادن نفت و گاز تحت كدام قراردادها ها شركتاست كه 

عام تحت عنوان  صورت بهذخاير اثبات شده را شناسايي و ثبت كنند و توضيحي 
 تواند ميالذكر يك منفعت معدني  طبق توضيحات فوق دارندگان منفعت معدني آمده كه

هاي توليدي نفت  از يك مجوز تا يك ترتيبات قراردادي در ارتباط با فعاليتاي  همحدود
ماهيت  تأثيرها و قراردادها تحت  آن چنان كه اين موافقتنامه، و گاز را در برگيرد

حفاري و توليد قرار گرفته ، هاي باالدستي نفت و گاز اعم از اكتشاف احتمالي فعاليت
ها بوده و قراردادهايي  ريسك ناشي از اين فعاليتهاي پذيرش  باشند و متضمن جنبه

ها پيمانكار در توليد محصول مشاركتي نداشته  نفت و گاز كه در آن تأمينمانند خريد و 
باشد. درنتيجه  موضوع چنين حقي نمي، ناشي از توليد آن مواجه نيست هاي ريسكو با 

يكي از  عنوان به ي اكتشاف و توليد نفتها شركتدستورالعمل راهنماي استقراض 
ي فعال در ها شركتمالي و ارائه وام به  تأمينهاي معتبر موجود در رابطه با  دستورالعمل
) را ذخاير نفتينيز انواعي از منافع در دارايي (، هاي توليدي نفت در آمريكا حوزه فعاليت

منفعت ، در سه دسته منفعت معدني طوركلي بهشناسايي كرده كه  ها شركتبراي اين 
ليكن در دستورالعمل مديريت منابع  ،گردند بندي مي كاري و منفعت درآمدي طبقه

  
 

1. Royalty Interest 
2. Working Interest 
3. Net Revenue Interest 
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هاي مالي  گذاري و تهيه دستورالعمل منبعي معتبر مورد استفاده قانون عنوان بهنفتي كه 
توضيحاتي در اين ، از سوي سيستم بانكي و بورسي اياالت متحده پذيرفته شده است

 باره وجود دارد:

ليسانس و امتيازي كه متضمن انتقال مالكيت براي شركت نفتي . قراردادهاي 1
يك منفعت در دارايي از جنس منفعت معدني به  ها شركتدارنده قرارداد است براي اين 

در اين قراردادها را شناسايي  ذخايرسهم خود از  توانند ميي نفتي ها شركتبار آورده و 
  و تحت دارايي معدني به ثبت برسانند.

ي فعال در زمينه توليد ها شركت، رايط قراردادهاي مشاركت در توليد. تحت ش2
نفت و گاز از حقوقي نسبت به بخشي از توليد يا محصول توليد شده برخوردار خواهند 

از آنها تحت عنوان خالص استحقاقات يا خالص منفعت  غالباًاين استحقاقات كه ، بود
ولي كه در شروط اين قراردادها وجود دارد و با استفاده از فرم شود مي برده نام 1اقتصادي

 تأثيرو تحت  شود ميتخمين و برآورد ، گردد مي 2اي و نفت منفعتي شامل نفت هزينه
ي نفتي در اين ها شركتبنابراين استحقاقات ؛ عناصري چون ماليات خواهند بود

مشاركت آنها در عمليات و توليد به جاي برخورداري از يك منفعت دليل  بهقراردادها 
عملياتي و بازار قرار گرفته و به همان  هاي ريسككاري ثابت در معرض خطرات ناشي از 

هايي براي برخورداري از پاداش برخوردار هستند. همين عوامل  از فرصت ترتيب نيز
 ريذخاهاي ميزبان مالك منابع و  ا دولتاينكه در اين قرارداده با وجودشوند تا  باعث مي

ي نفتي پيمانكار مالكيت ها شركتهاي جاري به  نفتي هستند ولي بر اساس رويه
 عنوان به تواند ميگيرد كه  شان از منافع اقتصادي در نقطه معين تعلق مي سهم

قابليت شناسايي ، در نتيجه براساس اين قراردادها، ذخايرشان مورد ادعاي آنها باشد
به جاي سهمي از مخازن  نجاياي نفتي وجود دارد ولي در ها شركتذخاير براي 

خالص درآمدهاي آتي ، گردد ميي نفتي شناسايي و افشا ها شركتزيرزميني آنچه توسط 
  . باشد مياست كه معرف خالص منفعت اقتصادي متعلق به آنها تحت قراردادهاي مذكور 

مشابه قراردادهاي مشاركت در توليد هستند پذير نيز  . قراردادهاي خدماتي ريسك3
به جاي اينكه از جنس  توليدكنندگانها به  پرداخت، و تنها در اين ترتيبات قراردادي

  
 

1. Net Entitlement or Net Economic Interest 
2. Cost oil & Profit oil 
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بنابراين در اين قراردادها نيز ؛ نقدي است صورت به، نفت و محصوالت توليد شده باشد
ذخاير ، همانند قراردادهاي مشاركت در توليد بر مبناي خالص منفعت اقتصادي

دليل  بهقراردادهاي مزبور  قتيدر حقي نفتي قرار گيرند. ها شركتمورد ادعاي  توانند مي
ي نفتي در درآمدهاي حاصل از توليد و فروش نفت و محصوالت ها شركتمشاركت 

. البته بايد تمايزي ميان كند ميتوليد شده نوعي منفعت اقتصادي براي آنها ايجاد 
به اين صورت كه ، پذير و بدون ريسك در اين باره قائل بود ريسكقراردادهاي خدماتي 

هايي در قرارداد كه سرمايه پيمانكار را در  رويهدليل  بهدر قراردادهاي خدماتي ريسكي 
در  كه درحالي، امكان ادعا نسبت به ذخاير وجود دارد دهد ميمعرض ريسك و خطر قرار 

هاي قراردادي وجود  ازار يا ناشي از رويهريسك ب گونه هيچقراردادهاي بدون ريسك كه 
ندارد و در متقابل نيز امكان ادعا نسبت به ذخاير نفتي براي پيمانكاران نيز به وجود 

  نخواهد آمد.
قراردادهاي امتيازي سنتي در قراردادهاي مشاركت در توليد و  برخالف. در نتيجه 4

ا سهم محصول و در نتيجه ت شود ميپذير سيستم بازيافت مخارج باعث  خدماتي ريسك
كاهش ، هايي كه قيمت نفت باال است ي نفتي در دورهها شركتذخاير كسب شده توسط 

حجم ذخاير كسب شده توسط ، هايي كه قيمت نفت پايين است يافته و در دوره
پوشش ، ي مزبور نيز افزايش يابد. به اين ترتيب اگرچه ساختار اين قراردادهاها شركت

ولي  كند ميي نفتي را تضمين ها شركتاي انجام شده توسط ه مخارج و هزينه
، گذاري و برآورد ذخاير استفاده شود از شرايط اقتصادي جاري براي ارزشكه  درصورتي

سازد  مزبور وارد ميهاي  اين سيستم تالطمات و نوسانات قيمتي خيلي زياد بر تخمين
و ذخاير  ها قيمتابط ميان بيني شده از رو به همين دليل استفاده از يك شرايط پيش

استحقاقي در مورد اين قراردادها روشي است كه در شناسايي ذخاير نقدي حاصل از اين 
هاي حسابداري به كار  قراردادها متداول شده است. همچنين رفتارهاي مالياتي و رويه

مهم و قابل توجهي بر ذخاير شناسايي شده و  تأثيرگرفته شده در قراردادهاي مزبور 
پيمانكاران قرارداد خواهند  عنوان بهي نفتي ها شركتوليدات گزارش شده توسط ت

مورد استفاده  تواند ميكه از لحاظ استانداردهاي مالي  هايي روش. لذا در ادامه 1داشت
 . گردد ميبررسي ، قرارگيرد

  
 

 . دستورالعمل سيستم مديريت منابع نفتي مراجعه شود 17-18براي مطالعه بيشتر به صفحات . 1
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  ماليگفتار دوم: نحوه شناسايي ذخاير نفتي در قراردادهاي خدماتي از منظر استانداردهاي 
نخست اينكه از ديدگاه حسابداري ، در اين بخش ابتدا توجه به چند نكته الزم است

داراي معاني متفاوتي است. به اين ، كاربرد آني بسته به زمينه "هزينه"واژه ، مالي
ترتيب كه در هر دوره مالي در رابطه با مبالغي كه پرداخت شده يا تعهد به پرداخت آنها 

منابع ، وم مخارج و هزينه رو به رو هستيم. بهاي تمام شده يا مخارجوجود دارد با دو مفه
باشند كه در واقع تغيير و تبديل دارايي از  از دست رفته براي تحصيل منابع ديگر مي

ليكن هزينه به مفهوم متداول در حسابداري مالي در گزارش  ،1نوعي به نوع ديگر است
در كه  جايي آنازدوم ، كسر خواهد شد و از درآمد دوره شود ميسود و زيان منعكس 

اوليه پروژه صورت گرفته و  هاي سالمخارج در ، عمليات باالدستي صنعت نفت و گاز
وقوع  غالباً، گردد ميبعدي و پس از توليد و فروش نفت محقق  هاي سالدرآمد طي 

اي ايهها و درآمد در يك دوره مالي اتفاق نخواهد افتاد و تصميمات مربوط به سرم هزينه
مالي  هاي سالها در  ها روشي در جهت تخصيص منظم و منطقي هزينه كردن هزينه

اي شدن هاي توليدي نفت و گاز سرمايه ها است و سوم اينكه در پروژه مختلف اين پروژه
كارگيري الزاماتي در استانداردهاي  مبالغ در سطوح باالي عدم اطمينان موجب به

گذاري شده موضوع  هاي سرمايههزينه، ه بر مبناي آنك شود ميحسابداري نفت و گاز 
گيرند. سومين دستورالعمل گزارشگري مالي در  هاي كاهش ارزش قرار ميآزمايش

آخرين رويه موجود در  عنوان بهمنتشرشده است  20172صنعت نفت گاز كه در سال 
  اين باره حاوي نكات مشروحي به قرار زير است.

قراردادهاي مشاركت در توليد به وجود آمده است لذا شركت امروزه انواع مختلفي از 
بايد توجه داشته باشد كه تحت قرارداد مشاركت در توليد يك قرارداد خدماتي دارد يا 
يك منفعت كاري دارد. قراردادهاي مشاركتي معيني وجود دارند كه بيشتر شبيه 

ن خدماتي به ازاي جبرا، ترتيبات خدماتي هستند كه به موجب آنها دولت به شركت
ها ترتيباتي هستند كه در آنها اين، ساخت و توسعه خواهد داد، هاي اكتشاففعاليت

تر از دوره عمر مفيد مورد انتظار دارايي  قابل توجهي كوتاه طور بهدوره زماني قرارداد 
  

 

طبقـه   5، مخارج بهاي تمام شده منـابع طبيعـي (نفـت و گـاز) را شـامل      19استاندارد حسابداري مالي شماره . 1
مجوز، مخارج اكتشافي، مخارج توليد، مخارج تكميـل عمليـات و مخـارج     داند كه عبارتند از مخارج تحصيل مي

 مربوط به تهيه امكانات و تجهيزات پشتيباني.
2. International Financial Reporting in the oil and gas industry (IFRS), July 2017, P. 77-81 
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بنابراين در اين قراردادها ؛ هستند 1ترتيبات كاست پالس مشخصاًتوليدي بوده و يا 
اي را بر  اكتشافي و توسعه هاي ريسكسنتي  طور بهجاي اينكه   گذار به سرمايهشركت 

. در اين شود مياجرايي در اين قرارداد را متحمل  هاي ريسككل ، عهده داشته باشند
، از يك منفعت آتي در محصول ميدان برخوردار باشد صرفاًحالت به جاي اينكه شركت 

مبالغ  عنوان بهبه اضافه يك حاشيه سود را  مخارج ايجاد شده در اكتشاف و توسعه
، گذار نفتيبنابراين در حالتي كه شركت سرمايه؛ اي نمايددريافتني از دولت بايد سرمايه

معيارهاي ذيل در شناسايي عناصر مالي ، گردد ميمتحمل كل ريسك اجراي قرارداد 
 رود: قرارداد مربوطه به كار مي

ت ترتيبات قراردادي كه در آن شركت به جاي ها: تحاي كردن هزينه . سرمايه1
 طور به، اكتشاف و ارزيابي ذخاير را بر عهده داشته باشد هاي ريسك صرفاًاينكه 
اي ريسك عملكرد خود تحت يك قرارداد مشاركت در توليد را بر عهده دارد و  گسترده

اي ادامه دهد  هاي توسعهاي كردن مخارج اكتشافي و ارزيابي هزينه به سرمايه تواند مي
؛ كه امكان تجاري بودن ذخاير وجود دارد دهد ميچرا كه يك بررسي از دارايي نشان 

بنابراين احتمال وجود منافع اقتصادي آتي در نتيجه ادامه مراحل توسعه و توليد منابع 
هيدروكربني وجود دارد. ليكن در اين وضعيت شركت مبالغ قابل دريافتي از دولت 

داشت كه به وي اجازه خواهد داد تا بخشي از نفت استخراج شده را به ميزان خواهد 
بنابراين حسابداري ؛ اي براي خود ابقا كند د حاشيهسو يكمخارج متحمل شده به اضافه 
 16 المللي بينرود به جاي اينكه استاندارد حسابداري  كه در اين روش به كار مي

 39 المللي بينساس استانداردهاي حسابداري بر ا، زمين و تجهيزات) باشد، (دارايي
و يا استاندارد  2هاي مالي) ها و بدهي گيري دارايي شناسايي و اندازه، مالي  (ابزارهاي

  . باشد مي 3(شناسايي ابزارهاي مالي) 9شماره  المللي بينگزارشگري مالي 
افتني يك مبلغ دري عنوان به. بررسي كاهش ارزش دارايي: دارايي شناسايي شده 2

بنابراين قوانين آزمايش كاهش ارزش دارايي در رابطه با دارايي ؛ رود (طلب) به شمار مي
، (ابزارهاي مالي 39 المللي بينمالي كه استاندارد مربوط به آن استانداردهاي حسابداري 

  
 

1. Cost Plus 
2. IAS39 (Financial instrument: Recognition and Measurement) 
3. IFRS9  
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هاي مالي) و يا استاندارد گزارشگري مالي  ها و بدهي گيري دارايي شناسايي و اندازه
  كاربردي خواهد بود. ، باشد مي 9ي شماره الملل بين

اجراي قرارداد است  هاي ريسك. شناسايي درآمد: در شرايطي كه شركت متحمل 3
آنگاه مخارج ايجاد شده در اكتشاف و توسعه دارايي ، ريسك فعاليت اكتشاف صرفاًنه 
ارايي يك د عنوان بهنه  شود مياي يك دارايي مالي يا طلب از دولت سرمايه عنوان به

براي تعيين مقدار درآمدي كه بايد  1ثابت. در اين وضعيت از روش درصد تكميل كار
 طور به توان ميچرا كه محصول و خروجي قرارداد را  شود مياستفاده ، شناسايي گردد

  همچنين حاشيه سود مورد انتظار درون محاسبات خواهد بود.، قابل اتكايي برآورد كرد
اصل ، الزم به توضيح است كه هرچند اصل زيربنايي در شناخت درآمد نجايادر 

اي موارد شناسايي درآمد بر پايه مباني ديگري غير از اين اصل  تحقق است ليكن در پاره
همگي به اصل تحقق و ، شناسايي درآمد هاي روششرايط و ، . در واقع2گيرد صورت مي

 3استانداردهاي حسابداري مالي 5اره دو مالك عمومي ذكر شده در بيانيه مفهومي شم
گردد. با  كه عبارتست از تحقق يافتن يا قابليت تحقق داشتن و كسب شدن درآمد برمي

 توان مي، شناسايي درآمد از ديدگاه استانداردهاي حسابداري مالي هاي روشتوجه به 
در دوره  . شناسايي درآمد1را در قالب پنج مقطع زماني درآمد خالصه كرد:  ها روشاين 

. شناسايي درآمد به هنگام اتمام 3، . شناسايي درآمد پيش از دوره فروش2، فروش
. موكول كردن شناسايي درآمد به وقوع 5. شناسايي درآمد پس از دوره فروش 4، توليد

رويدادي در آينده؛ كه در اين بين در اغلب قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري و نيز 
تي از روش شناسايي درآمد پيش از دوره فروش استفاده قراردادهاي بلندمدت خدما

  . شود مي

  
 

1. Percentage of completion method 
. در حسابداري مالي الزامات شناسايي درآمد، ثابت و يكسان بوده به صورتي كه همواره دو شـرط مهـم و اصـلي    2

مربوط به براي توجيه شناسايي درآمد وجود دارد كه عبارتند از اينكه اوال جريان عايدات كامل شده، ثانيا مبالغ 
اين عوايدا تحقق يافته يا احتمال تحقق آنها وجود داشته باشد. اين معيارهـا همچنـين در شناسـايي درآمـد در     

آميز و بهاي تمام شده نيز وجود  هاي موفقيت صنعت نفت و گاز در سرتاسر جهان و در دو روش متداول كوشش
هايي است كه استفاده درسـت و مسـتقيم    و ويژگيها  هاي توليدي نفت و گاز داراي خصيصه دارد اگرچه فعاليت

 ).2005:263اين معيارها را غير عملي كرده است (چارلوت جي رايت و ربكا گالن، 
3. Financial Acconting Standard 5 (FAS5) 
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هاي  (پيمان 11شماره  المللي بيندر مورد اين مسئله در استاندارد حسابداري 
چنانچه به سبب طوالني ، هاي بلندمدت آمده است كه با توجه به ماهيت پيمان 1ساخت)

اي به  درآمد و هزينه، آنها ها تا زمان تكميل بودن مدت الزم براي تكميل اين پيمان
واحد  هاي فعاليتصورت سود و زيان تصوير چندان مطلوبي از ، حساب گرفته نشود

هايي را كه در  بلكه تنها ماحصل سود يا زيان پيمان، نمايد تجاري در طول سال ارائه نمي
مقتضي است كه در جريان ، منعكس خواهد كرد. بنابراين، پايان سال تكميل شده است

نسبت به  توان ميدرآمدي را كه ، با رعايت الزامات اين استاندارد، ها پيشرفت پيمان
تعيين و به حساب درآمد منظور كرد. محاسبه هزينه ، تحقق آن اطمينان حاصل كرد

اي صورت گيرد كه با نوع عمليات و صنعت  دوره توسط واحد تجاري نيز بايد به گونه
كه وقتي  شود ميمچنين اين استاندارد متذكر مورد فعاليت تناسب داشته باشد. ه

با روش درصد ، اي قابل اتكا برآورد كرد به گونه توان ميماحصل يك پيمان بلندمدت را 
سهم مناسبي از  توان ميتكميل كار و با توجه به ميزان تكميل پيمان در تاريخ ترازنامه 

اماني ماحصل پيمان  هايدرآمد را براي پيمانكار شناسايي كرد. همچنين در پيمان
جريان ورودي ، گيري كرد كه اوال اي قابل اتكا اندازه به گونه توان ميمدت را زماني  بلند

مخارج مربوط به ، ثانياًمنافع اقتصادي مرتبط با پيمان به واحد تجاري محتمل باشد و 
بتوان قابل بازيافت باشد يا نباشد را  مشخصاًپيمان را اعم از اينكه طبق مفاد پيمان 

ها آن بخش  گيري كرد. در اين پيمان اي قابل اتكا اندازه تشخيص داد و به گونه وضوح به
از مخارج پيمان كه بازيافت آن غيرمحتمل است بايد به حساب هزينه شناسايي شوند. 

به شرط آنكه ، آن بخش از مخارج تحميل شده پيمان كه با فعاليت آتي آن مرتبط است
دارايي شناسايي و تحت سرفصل پيمان در جريان  عنوان به، شدبازيافت آن محتمل با

بندي شود. مازاد درآمد انباشته شناسايي شده پيمان بر مبالغ دريافتني  پيشرفت طبقه
بندي و  مبلغ قابل بازيافت پيمان طبقه عنوان بهبابت پيشرفت كار تا تاريخ ترازنامه بايد 

 تني منعكس شود. هاي درياف جداگانه تحت سرفصل حساب طور به

  

  
 

1. Construction contracts (IAS11) 
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ي نفتي دارنده ها شركتمبحث سوم: امكان شناسايي ذخاير نفتي توسط 
  قراردادهاي خدماتي ايران و عراق

  گفتار اول: نحوه اخذ سهم درآمدي متعلقه توسط پيمانكار
ها و در قراردادهاي بيع متقابل كارفرما اختيار دارد كه براي بازپرداخت هزينه 

پول نقد به پيمانكار بپردازد يا اينكه درصد متناسبي از نفت ، پرداخت حق الزحمه
يك قرارداد فروش نفت ، توليدي از ميدان را به پيمانكار بفروشد. براي اجراي روش دوم

كارفرما تصميم داشته باشد كه  درصورتيو  شود ميخام به قرارداد خدماتي ضميمه 
برابر شرايط ، شرايط فروش، ران كندها را از طريق فروش نفت خام به پيمانكار جبهزينه

ص ، 1393، كاظمي(فروش نفت خام پيوست شده به قرارداد است ، مندرج در قرارداد
دريافت نقدي يا نفت صادراتي در ازاي ، بنابراين سهم پيمانكار در اين قراردادها؛ )204
  .باشد مي اش الزحمه حقهاي نفتي و  هزينه

، وزيران ) مصوبه هيأت10ق بند (پ) از ماده (بدر قراردادهاي جديد نفتي ايران ط
هاي  پيمانكار تنها در قبال انجام شرح كار تعريف شده در قرارداد مستحق دريافت هزينه

خود و دستمزد توافقي مرتبط با آن از محل عوايد حاصل از ميدان يا درآمدهاي ناشي از 
نقدي يا نفت صادراتي در ازاي بنابراين سهم پيمانكار در اين قراردادها دريافت ؛ آن است
) مصوبه بر مبناي 3طبق بند (پ) ماده ( ؛ كهباشد ميهاي نفتي و دستمزد وي  هزينه

قيمت روز محاسبه شده و تشخيص پرداخت به پيمانكار از طريق تحويل محصول ميدان 
 يا مخزن يا عوايد آن به جاي محصول (تا پايان بازپرداخت/پرداخت مطالبات پيمانكار) با

  .باشد ميشركت ملي نفت ايران 
در قراردادهاي خدمات فني عراق سهم طرف دوم عبارتست از دريافت نقدي يا نفت  

انتخاب كند كه  تواند ميالزحمه و طرف خارجي  هاي نفتي و حق صادراتي در ازاي هزينه
نفت توليدي ميدان را دريافت كند ، نقدي صورت بهبه جاي دريافت دستمزد مربوطه 

خدماتي توسعه و توليد عراق پيمانكار اختيار  قراردادهمچنين در  ).19ماده  6، 3 بند(
اما انتخاب ؛ پول نقد صورت بهها در قالب نفت باشد يا  دارد كه انتخاب كند بازپرداخت

براي همان سال تقويمي مؤثر است و براي سال تقويمي بعد پيمانكار بايد  صرفاًپيمانكار 
پول نقد  صورت بهخواهد يا  انتخاب كند كه مبالغ استحقاقي خود را در قالب نفت مي

  ). 19ماده  6بند  a(جزء 
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تجاري بازار مترتب بر پيمانكار ناشي از نحوه تعيين و بازيافت  هاي ريسك: گفتار دوم
  ها هزينه
اي از همان ابتدا  هاي سرمايهر قراردادهاي نسل اول و دوم بيع متقابل سقف هزينهد

تعيين و در قرارداد درج شده و مصوبات مربوطه نيز براساس اين مبلغ از مرجع ذيصالح 
به اين ترتيب امكان بازيافت مبالغ مازاد بر سقف تعيين شده توسط ، اخذ شده است

بيني شده  هاي صورت گرفته از مبالغ پيش با افزايش هزينهپيمانكار وجود ندارد درنتيجه 
گذاري محقق شده براي پيمانكار كاهش يابد اما در قراردادهاي نسل  نرخ بازده سرمايه

 18متعارف  طور بهسوم ترتيباتي فراهم شد كه براساس آن پس از مدت زمان معيني (
اي طرح را  هاي سرمايهنهپيمانكار موظف است سقف هزي، ماه) پس از تنفيذ قرارداد

، تعيين كند، براساس مطالعات مهندسي و برگزاري مناقصات با حضور و كنترل كارفرما
نسل اول و دوم قراردادهاي بيع متقابل كه در آنها ريسك ناشي از  رغم يعلبدين ترتيب 
سل بر عهده پيمانكار و بسيار قابل توجه بود در ن كامالًاي  هاي سرمايه افزايش هزينه

  سوم قراردادهاي مذكور ميزان اين ريسك كاهش يافت. 
و سقف  شود ميهر سه ماه يكبار انجام  صورت بهها  پرداخت، در اين الگوي قراردادي

. باشد ميدرصد  60 معموالًبازيافت مطالبات پيمانكار در قراردادهاي مختلف بيع متقابل 
مبالغ ، از درصد تعيين شده باشدحال اگر مبلغي كه پيمانكار بايد دريافت دارد بيش 

هاي سه ماهه بعدي پرداخت خواهد شد و اولويت به ترتيب با  مانده در دوره باقي
 الزحمه ها و سپس پرداخت حق بازپرداخت ديگر هزينه، هاي عملياتيبازپرداخت هزينه

اي و بهره متعلق به آن  هاي سرمايه . همچنين در اين الگوي قراردادي هزينهباشد مي
سال از زمان شروع توليد اوليه به پيمانكار پرداخت  7تا  5اقساط مساوي طي  صورت به

گفت با كاهش درآمد ميدان  توان مي). در نتيجه 204ص ، 1393، خواهد شد (كاظمي
كاهش قيمت نفت و يا كاهش توليد ، اي و عملياتي هاي سرمايه افزايش هزينهدليل  به

پيمانكار در انتظار بهبود وضعيت درآمدي پروژه ميدان ممكن است پرداخت مطالبات 
گذاري محقق  باقي مانده و در نتيجه با معوق شدن مطالبات مذكور نرخ بازده سرمايه

بيني شده گردد حتي ممكن است با اتمام قرارداد و  شده پيمانكار كمتر از مقادير پيش
ه باقي بماند و به همين پايان دوره بازپرداخت مبالغي از مطالبات پيمانكار پرداخت نشد
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در اين قراردادها پيمانكار با ريسك عدم دريافت مطالبات خود نيز رو  شود ميدليل گفته 
  به رو است.

 ) مصوبه هيأت8اساس بند (ث) ماده ( در الگوي قراردادهاي جديد نفتي ايران بر
شوند و به  بيني شده است تا در قراردادهايي كه براساس اين الگو تنظيم ميوزيران پيش

سقف ، اي ثابت وجود نداردلحاظ ماهيت آن در هنگام انعقاد قرارداد سقف هزينه
، اي طرحهاي سرمايهاي باز بماند به اين معني كه در تعيين هزينههاي سرمايه هزينه

 تأييدهاي واقعي  بيني داشته و سپس هزينه جنبه برآوردي و پيش صرفاًارقام ابتدايي 
عملياتي ساالنه كه منطبق با رفتار ميدان و شرايط بازار ، هاي مالي هشده براساس برنام

هاي اول تا سوم  بنابراين برخالف نسل؛ گردد ميبه حساب طرح منظور ، شوند مصوب مي
اي برعهده  هاي سرمايه ناشي از افزايش هزينه هاي ريسكقراردادهاي بيع متقابل كه 

نفتي ايران از طريق اعمال سيستم بازبودن در الگوي جديد قراردادهاي ، پيمانكار بود
ها ضمن كاستن از اين ريسك بخشي از آن به دولت ميزبان انتقال خواهد  سقف هزينه

  يافت. 
وزيران از زمان رسيدن طرح به توليد اوليه  هيأت) مصوبه 10طبق بند (الف) ماده (

هاي در حال  ميدانهاي كشف شده بكر و  به ترتيب توافق شده در مورد ميدان، يا اضافي
هاي غيرمستقيم تا آن زمان و  هزينه، اي هاي مستقيم سرمايه بازپرداخت هزينه، توليد
تقسيط و ، محاسبه، طبق دوره تعيين شده در قرارداد، مالي قرارداد تأمينهاي  هزينه

هاي غيرمستقيم دوره توليد  برداري و هزينه هاي بهره . همچنين هزينهشود ميبازپرداخت 
گردد و پرداخت دستمزد  جاري محاسبه و بازپرداخت مي صورت بهروع توليد اوليه از ش

(بند  شود ميمتعلقه به پيمانكار نيز طبق شرايط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز 
درصدي (بند پ  50بنابراين عالوه بر محدوديت ناشي از سقف ؛ مصوبه) 10ب ماده 

اي هاي سرمايهبازپرداخت هزينه، لبات پيمانكارمصوبه) براي بازپرداخت مطا 3ماده 
با كاهش درآمد ميدان  شود ميگيرد. همين مسئله باعث  تقسيط شده انجام مي صورت به

 متعاقباًعملياتي يا كاهش سطح توليد ميدان و ، اي هاي سرمايه ناشي از افزايش هزينه
  ش يابد.گذاري وي كاه نرخ بازده سرمايه، معوق شدن مطالبات پيمانكار

 50كل بازپرداخت به پيمانكار در هر دوره حداكثر از محل ، در اين مدل قراردادي
درصد از گاز طبيعي اضافي و  70درصد از نفت خام يا ميعانات گازي توليدي اضافي و تا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
j.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                            28 / 47

https://iiesj.ir/article-1-1368-fa.html


 1400تابستان / 69  / شمارههفدهممطالعات اقتصاد انرژي/ سال   نامه فصل  179

نها بر پايه قيمت روز فروش محصول پس از رسيدن به توليد  ديگر محصوالت و يا عوايد آ
با شرايط ، مانده هاي باقي. پايان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزينهودش مياوليه انجام 

وزيران). استثنائا شركت ملي  هيأتمصوبه  6گردد (بند پ ماده  مندرج در قرارداد نمي
 كه درصورتي، ها و پرداخت دستمزد نفت ايران مجاز است جهت بازپرداخت هزينه

يا امكان صادرات آن ، داخل مصرف شوند هاي گاز طبيعي در بازار محصوالت ميدان
ها نسبت به بازپرداخت  وجود نداشته باشد از محل محصوالت و يا عوايد ديگر ميدان

 هيأتمصوبه  6ها و نيز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نمايد (تبصره بند پ ماده  هزينه
پايان دوره قرارداد در الگوي ، الگوي قراردادي بيع متقابل برخالفبنابراين ؛ وزيران)

گردد زيرا شركت ملي  مانده نمي هاي باقي قراردادي آي پي سي مانع از بازپرداخت هزينه
نفت ايران متعهد خواهد بود كه بازپرداخت مابقي هزينه انجام شده را در فرآيند 

  طرفين مسترد نمايد. قبول قابل
گيري از سيستم باز بودن سقف  با بهره، در هر دو مدل قراردادهاي خدماتي عراق

اي ضمن كاهش ريسك پيمانكار با فراهم شدن امكان تغييرات جزئي هاي سرمايههزينه
پذيري بيشتري در ساختار مالي قرارداد براي  هاي مصوب ساالنه انعطاف در بودجه

وجود سقف دليل  به). همچنين 12ماده  4و  3پيمانكار ايجاد شده است (بندهاي 
درآمد قابل تخصيص به طرف دوم قرارداد بابت ، درصدي در اين قراردادها 50بازيافت 

ها است درصد افزايش توليد حاصل از فعاليت 50، ها و پرداخت دستمزد بازيافت هزينه
شوند  هاي بازپرداخت نشده به كوارترهاي بعدي منتقل مي ). هزينه6، 19و  3، 19(ماده 

اي باز  گردند. منتها اگر بعد از خاتمه قرارداد هزينهكامل بازپرداخت  طور بهتا زماني كه 
روزه پس از خاتمه قرارداد يا به هر  30پرداخت نشد و قرارداد تمام شد طي يك دوره 
؛ )8، 19قابل بازپرداخت است (ماده ، ترتيب ديگري كه بين طرفين توافق شده باشد

ميزان دستمزد با افزايش بنابراين در اين دو الگوي قراردادي نيز با توجه به آنكه 
هاي عملياتي و  كاهش درآمد ميدان ناشي از افزايش هزينه، يابد ها افزايش نمي هزينه
گذاري وي  تا نرخ بازده سرمايه شود مياي و معوق شدن مطالبات پيمانكار باعث  سرمايه

ل دلي بهليكن ، كاهش و حتي ممكن است دوره بازگشت سرمايه پيمانكار نيز افزايش يابد
الزحمه پيمانكار با ريسك عدم بازپرداخت  ها و حق تعهد كارفرما در بازپرداخت هزينه

  كامل مطالبات قراردادي مواجه نخواهد بود.
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  مترتب بر پيمانكار ناشي از نحوه محاسبه پاداش هاي ريسكها و  گفتار سوم: فرصت
به پيمانكار  ،هاي نفتي در مدل قراردادي بيع متقابل عالوه بر بازپرداخت هزينه 
گيرد كه در واقع سود پيمانكار از اجراي عمليات نفتي و پذيرش  الزحمه نيز تعلق مي حق

الزحمه بر حسب عمليات هر فاز پس از تعيين  هاي متنوع آن است. ميزان حق ريسك
الزحمه تخصيص يافته به  اي تعيين خواهد شد. در هر حال حق هاي سرمايه سقف هزينه

با نرخ بازگشت سرمايه خواهد بود و بر اساس ضميمه محاسبه نرخ پيمانكار متناسب 
الزحمه تعيين خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه نرخ بازگشت  بازگشت سرمايه و حق

 عنوان بهو مبالغ دريافتي  باشد ميسرمايه در اين الگوي قراردادي داراي سقف 
هاي تعيين شده در قرارداد  خالزحمه نبايد سبب تجاوز نرخ بازگشت سرمايه از نر حق

چنانچه فرضيات محاسبه ، ). لذا پس از تعيين959ص ، 1393، شود (حاتمي و كريميان
الزحمه قابل افزايش نيست  حق، الزحمه مثل جريان نقدي پروژه تغيير كند حق

الزحمه تا رسيدن  حق، اگر منجربه افزايش نرخ بازگشت سرمايه پروژه شودكه  درصورتي
، 1393، يابد (شيروي بازگشت سرمايه به سقف تعيين شده در قرارداد كاهش مينرخ 
). اگرچه با تعبيه شدن نوعي سيستم تشويق و تنبيه در نسل سوم قراردادهاي 438ص 

بيع متقابل از طريق ايجاد دو سقف اوليه و ثانويه براي نرخ بازگشت سرمايه پيمانكار به 
يمانكار در نتيجه افزايش توليد ميدان برقرار شده الزحمه پ تعبيري امكان افزايش حق

ولي باز هم اين افزايش محدود به نرخ بازگشت سرمايه ثانويه مشخص شده در قرارداد 
  ). 19ص ، 1391، خواهد بود (ابراهيمي و سراج

گيري كرد كه در قرارداد بيع متقابل با كاهش درآمد  چنين نتيجه توان ميبنابراين 
نفت بدون اينكه  هاي قيمتكاهش توليد ميدان يا كاهش ، ها فزايش هزينهادليل  بهپروژه 

معوق شدن مطالبات پيمانكار دليل  بهالزحمه پيمانكار تغييري كند و  ارزش اسمي حق
هاي تعيين شده در  ها و اولويت ناشي از محدوديت مربوط به سقف بازيافت هزينه

گذاري  در نتيجه نرخ بازده سرمايه الزحمه دريافتي كاهش و بازپرداخت ارزش حال حق
وجود سقف تعيين دليل  بهيابد. اين وضعيت در حالي است كه  پيمانكار نيز كاهش مي

پاداش پيمانكار در اين ، نفت هاي قيمتگذاري با افزايش  شده در نرخ بازده سرمايه
   يابد. قراردادها افزايش نمي
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الزحمه به ازاي هر بشكه نفت  حقدر قراردادهاي جديد نفتي ايران از سيستم مبلغ 
توليدي براي محاسبه و پرداخت پاداش به پيمانكار استفاده شده است و طبق بند (ع) 

هر (وزيران رقمي كه متناسب با هر بشكه توليد اضافي نفت خام  هيأت) مصوبه 1ماده (
هر (تي هاي نف ها يا مخزنهزار فوت مكعب استاندارد اضافي گاز طبيعي همراه) از ميدان

هاي گازي) و حسب  ها يا مخزن  هزار فوت مكعب استاندارد توليد اضافي گاز از ميدان
. شود ميناشي از عمليات طرف دوم قرارداد تعيين ، مورد هر بشكه ميعانات گازي اضافي

ريسك عدم دستيابي به اهداف ، ) مصوبه3چنين علي رغم اينكه طبق بند (ت) ماده ( هم
و ناكافي بودن محصوالت ميدان بر عهده پيمانكار گذاشته شده است مورد نظر قراردادي 

دارد در صورت عدم كفايت ميزان توليد تخصيص  ليكن در تبصره همين بند مقرر مي
، شده پيمانكار در دوره قراردادتأييدداده شده براي پرداخت يا بازپرداخت مطالبات 

تري كه در نشده در دوره طوالني هاي بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداختهزينه
) اين 6از همان مخزن و در سقف مقرر در بند (پ) ماده (، قرارداد تعريف خواهد شد

بر اينكه مطابق بند (د)  مضافاً. گردد مينامه حسب مورد بازپرداخت يا پرداخت تصويب
 ) چنانچه وزارت نفت تصميم به كاهش سطح توليد به دليلي جز داليل فني3ماده (

اولويت اعمال چنين كاهشي از سطح توليد ، مربوط به ميدان يا مخزن داشته باشد
اين كه  درصورتيو  باشد مي، هايي كه متعهد به بازپرداخت نيستند ها يا مخزن ميدان

نبايد در بازپرداخت مطالبات ، تصميم در مورد ميدان يا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود
  بگذارد.  تأثيرمتعلقه به پيمانكار  سررسيد شده و پرداخت دستمزد

نفت بر  هاي قيمتالزحمه پيمانكار با سطح جهاني  جهت برقراري ارتباط ميان حق
الزحمه متناسب با تغيير قيمت نفت  اساس فرمول تعيين شده در قرارداد نرخ پايه حق

يابد الزحمه نيز افزايش  با افزايش قيمت نفت نرخ پايه حق كه نحوي به كند ميتغيير 
 Rسپس اين نرخ براساس فاكتور ، ليكن با رعايت سقف در نظر گرفته شده در قرارداد

طاهري ، (صاحب هنر گردد ميساالنه تعديل  صورت بهكه با آن رابطه معكوس دارد نيز 
  ).54ص ، 1396، مهدوي، مريدي فريماني، فرد

ه وزيران نيز ب تهيأمصوبه  6گفت براساس آنچه در بند (ب) ماده  توان ميدر نتيجه 
ن اشاره شده است در الگوي قراردادهاي جديد نفتي ايران تالش شده است تا ضمن آ

ميزان ، الزحمه پيمانكار تابعي از عوامل مختلفي چون قيمت نفت اينكه نرخ پايه حق
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كارگيري  اي محل اجراي پروژه باشد با به فني و عملياتي و منطقه هاي ريسك، توليد
ميزان توليد  تأثيرالزحمه پيمانكار تحت  مبلغ كلي حق، سيستم پاداش به ازاي هربشكه

در تعيين نرخ پايه  R كارگيري سيستم فاكتور به دست آمده از ميدان باشد از طريق به
الزحمه  بنابراين در اين قراردادها مبلغ حق؛ الزحمه نيز ميزان آن تعديل خواهد شد حق

اي نبوده و ضمن  متعلق به پيمانكار مقدار مشخص ثابت و از پيش تعيين شده
از ، برخورداري از افزايش ميزان توليد و افزايش قيمت نفت تا سطحي مشخص

مربوط به تصميمات دولت در كاهش سطح توليد يا كاهش درآمدهاي پروژه  هاي ريسك
  ها يا كاهش توليد نيز مصون شده است.  افزايش هزينهدليل  به

الزحمه مبلغي است كه پيمانكار  در الگوي قرارداد خدماتي توسعه و توليد عراق حق
استحقاق دريافت آن را دارد و از تاريخ ، در برابر انجام عمليات نفتي موضوع قرارداد
  ). مبناي محاسبه19ماده  3(بند  گردد مياولين توليد تجاري به حساب پروژه منظور 

فرآورش گاز خواهد  تأسيساتالزحمه نيز توليد خالص از ميدان و توليد خالص از  حق
هاي سه ماهه در طي يك  دوره  الزحمه براي كليه ). مبلغ حق19ماده  3بند  aجزء بود (

 b(جزء  شود ميفاكتور و در پايان آن سال تقويمي محاسبه  Rسال تقويمي بر مبناي 
فاكتور رابطة معكوس دارد و هر چه  R الزحمه با ميزان ). ميزان حق19ماده  3 بند

الزحمه افزايش خواهد يافت. اين فرمول عبارت  مبلغ حق، باشد تر پايينفاكتور  R ميزان
هاي نقدي از تاريخ مؤثر شدن قرارداد تا پايان آن سال  است از جمع ارزش دريافتي

). 19ماده  4انجام شده در همان دوره (بند  هايتقويمي تقسيم بر جمع هزينه
با ضرب كردن آن در ، اي كه بايد در خصوص توليد خالص پرداخت شود الزحمه حق

اگر به شكلي كه در قرارداد بيان كه  درصورتيو تنها  گردد ميضريب عملكرد تعديل 
در  دهنده انتقالقصور دليل  بهدولت موجب كاهش توليد گردد يا اگر كه ، شود مي

توليد عادي ، انتقال و بدون هرگونه تقصيري از سوي پيمانكار  دريافت نفت در نقطه
 5يابد (بند  الزحمه دستخوش تغيير نشده و تعديل نمي حق، كاهش يابد يا معلق شود

  ). 19ماده 
كارگيري  بهدليل  بهنتيجه گرفت كه در اين الگوي قراردادي نيز  توان ميبنابراين 

الزحمه يا همان پاداش  مبلغ كلي حق، ازاي هر بشكه نفت توليدي سيستم پاداش به
پيمانكار مقداري ثابت نبوده و مبلغ كلي آن با ميزان توليد محقق شده از ميدان رابطه 
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ضريب عملكرد تابعي از دليل  بههمچنين نرخ پايه حق الزحمه نيز ، مستقيم داشته
در تعيين  R وجود مكانسيم فاكتوردليل  بهكارايي پيمانكار در تعيين توليد ميدان بوده و 

هاي انجام شده  نفت و هزينه هاي قيمت تأثيراي تحت  تعديل شده طور بهالزحمه  نرخ حق
توسط پيمانكار قرار خواهد گرفت. ليكن در اين الگوي قراردادي طرف عراقي حاضر در 

خت نخواهد كرد و اي را در راستاي توسعه و توليد از ميدان پرداكنسرسيوم هيچ هزينه
، پردازند ي خارجي عضو كنسرسيوم ميها شركتها را  سهم شركت نفتي عراقي از هزينه

درصد باقي 75برد و سهم پيمانكار  درصد سهم مي 25اما وي از سود حاصل از ميدان 
اين موضوع خود به اين معناست كه يك  ؛ كه)27ماده  2و  1مانده خواهد بود (بند 

نرخ ماليات بر كه  جايي آنازو  گردد ميپيمانكار به دولت عراق باز الزحمه  چهارم حق
بنابراين خالص نرخ  باشد ميدرصد  35المللي نيز عدد ثابت  ي نفتي بينها شركتدرآمد 

الزحمه دريافتي پيمانكار پس از كسر سهم شريك داخلي و ماليات برابر است با  حق
الزحمه در  درصد حق 25/51ه آن يعني ماند درصد نرخ پايه حق الزحمه و باقي 75/48

قالب سهم شريك دولتي و ماليات بر درآمد متعلق به دولت عراق است. بر اساس مفاد 
 يقراردادهاالزحمه پيمانكار در  شرايط در مورد نحوه محاسبه حق 19ماده  5بند 

  خدمات فني نيز مشابه الگوي قرارداد خدماتي توسعه و توليد است. 
فني و عملياتي ناشي از تغييرات سطح توليد در دوران  هاي ريسكگفتار چهارم: 

  برداري بهره
در الگوي قراردادي بيع متقابل اجراي كامل طرح توسعه جامع كه پيوست قرارداد  

بنابراين با توجه به اينكه اين طرح بدون ، است براي طرف دوم قرارداد تعهدآور است
ت اوليه و قديمي طي مذاكرات فني به عمل شناخت كافي از ميدان و بر اساس اطالعا

هاي فني بسياري در زمان پيمانكار را با عدم قطعيت، گردد ميآمده ميان طرفين تهيه 
  نمايد.  اجراي عمليات توسعه رو به رو مي

الزحمه او منوط به دستيابي به اهداف  هاي پيمانكار و حقهمچنين پرداخت هزينه
كه عبارتست از ميزان توليد اضافي مندرج در  باشد ميتوليدي تعيين شده در قرارداد 

روز  28روز كاري از  21قرارداد بر اساس توافق دو طرف كه معيار دستيابي به آن تحقق 
در صورت عدم موفقيت پيمانكار در دستيابي به توليد  كه نحوي به، كاري مستمر است

ه مقرر شده نخواهد بود الزحم هاي متحمل شده و حقپايدار وي مستحق دريافت هزينه
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قطعي به شركت ملي نفت تحويل شده و  صورت بهپروژه ، ليكن با رسيدن به توليد پايدار
الزحمه  مبلغ حقكه  جايي آنازاما  گردد ميپيمانكار مستحق دريافت مطالبات خود 

اي و در راستاي دستيابي به هاي سرمايهپيمانكار عددي مشخص شده براساس هزينه
اي با ميزان توليد  رابطه گونه هيچگذاري مقرر شده در قرارداد است و  سرمايه نرخ بازده

برداري از پروژه چنانچه ميزان  ميدان ندارد در نتيجه پس از تحويل قطعي در دوران بهره
زحمه پيمانكار و نرخ بازده ال حق، بيني شده كاهش يابدتوليد از مقادير پيش

اي باشد كه  رد مگر اينكه ميزان اين كاهش به اندازهذاري وي تغييري نخواهد كگ سرمايه
ها باعث شود تا پرداخت بخشي از سبب گردد محدوديت ناشي از سقف بازيافت هزينه

 شود مياين مسئله خود باعث  متعاقباًافتد كه  تأخيرالزحمه پيمانكار به  ها و حقهزينه
الزحمه  ارزش حال حق، الزحمه دريافتي پيمانكار تغيير كند بدون اينكه ارزش اسمي حق

در رسيدن به  تأخيرچنين  گذاري وي كاهش يابد. همو درنتيجه آن نرخ بازده سرمايه
در  تأخيرتوليد اضافي مندرج در قرارداد در ظرف مهلت زماني مقرر شده نيز سبب 

مشابه اين عامل نيز منجر به كاهش  صورت بهگرديده و  الزحمه ها و حق بازيافت هزينه
بنابراين در اين الگوي قراردادي در ارتباط با ؛ گردد ميگذاري پيمانكار بازده سرمايه

شده در  گذاري هدفعدم دستيابي به توليد  هاي ريسك توان ميسطح توليد ميدان 
ارداد و ريسك ناشي از شده در قر گذاري هدفدر دستيابي به توليد  تأخير، قرارداد

برداري از ميدان را براي پيمانكار متصور بود با اين  كاهش سطح توليد در دوران بهره
  بر شدت آن بيفزايد. تواند ميتوضيح كه نحوه تهيه طرح توسعه نيز 

در الگوي قراردادهاي جديد نفتي ايران نيز اجراي كامل طرح توسعه جامع كه 
همچنين طبق بند (الف) ، دوم قرارداد تعهدآور است پيوست قرارداد است براي طرف

كه همانند قرارداد بيع متقابل شرط  گردد ميوزيران مشاهده  هيأت) مصوبه 10ماده (
الزحمه پيمانكار  ها و حق شده براي بازپرداخت هزينه گذاري هدفدستيابي به توليد اوليه 

دهاي مذكور رسيدن به سطح وجود دارد. ليكن در قراردانيز در اين الگوي قراردادي 
فاز به فاز و حفظ سطح توليد در آن  صورت بهحداكثر توليد تعريف شده در طرح توسعه 

همين مسئله باعث  .سطح تعريف شده براي دوره ماندگاري مشخص استفاده شده است
تا در مقايسه با قراردادهاي بيع متقابل كه در آنها نسبت توليد اوليه  شود مي

در قراردادهاي جديد نفتي  ،ده نسبت به توليد نهايي ميزان بااليي استش گذاري هدف
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بنابراين  .شده به توليد نهايي مقداري متوسط باشد گذاري هدفايران نسبت توليد اوليه 
گردند در مقايسه با قراردادهاي  تهيه مي يقرارداددر قراردادهايي كه براساس اين الگوي 

هاي فني كمتري در زمان اجراي عمليات توسعه قطعيتبا عدم  پيمانكار، بيع متقابل
  .گردد مي مواجه
برداري از  همچنين با توجه به اينكه در اين الگوي قراردادي پيمانكار در دوره بهره 

الزحمه به ازاي هر بشكه نفت اضافي توليد شده با  ميدان حضور داشته و از سيستم حق
الزحمه وي استفاده  براي محاسبه حقالزحمه  در تعيين نرخ حق Rاعمال فاكتور 

الزحمه متعلق به پيمانكار با  برخالف الگوي قراردادي بيع متقابل مبلغ كلي حق، شود مي
برداري از ميدان مرتبط شده است به  بهره هاي سالسطح توليد واقعي تحقق يافته در 

در  يرتأخگذاري شده سبب  در رسيدن به توليد اوليه هدف تأخيرهمين دليل اوال 
هاي  ها شده ضمن اينكه طرف دوم دستمزد مورد انتظار بخشي از سال بازيافت هزينه

درنتيجه هم مبلغ اسمي كل سود مورد انتظار در دوره  .قرارداد را كسب نخواهد كرد
در ، گذاري وي كاهش خواهد يافت. دوما يابد و هم نرخ بازده سرمايه قرارداد كاهش مي

بيني ميدان نيز افت توليد ميدان و كاهش توليد از مقادير پيشبرداري از  بهره هاي سال
الزحمه متعلق به پيمانكار و متعاقب آن نرخ بازده  تا مبلغ كلي حق شود ميشده باعث 

گذاري وي كاهش يابد. اين در حالي است كه در قراردادهاي بيع متقابل نرخ سرمايه
محدوديت ناشي از سقف بازيافت دليل  بهگذاري پيمانكار تنها ممكن بود بازده سرمايه

برداري از  بهره هاي سالكاهش توليد ميدان در  تأثيرمطالبات ناشي از افت توليد تحت 
 ميدان قرار گرفته و كاهش يابد. 

خود شامل دو نوع برنامه ، در قراردادهاي خدمات فني عراق برنامه توسعه جامع
هاي مقداري شرح كار تا پيش حداقل، مجدد: برنامه اصالح توليد و برنامه توسعه شود مي

از تعيين برنامه توسعه كامل نيز پيوست قرارداد است. برنامه توسعه اوليه/ برنامه 
توانبخشي براساس شناخت و اطالعات موجود از ميدان در هنگام الزم االجرا شدن 

برنامه اما  شود ميتوسط پيمانكار تهيه و به كميته مشترك مديريت تسليم ، قرارداد
هدف توليد از مقدار  كه نحوي بهتوسعه كامل بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي مجدد 

توسط پيمانكار تهيه و جهت تصويب به كميته مشترك ، تعيين شده كمتر نباشد
قرارداد). به اين ترتيب در اين قراردادها  سيشنويپ 11(ماده  شود ميمديريت تسليم 
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و مقدار توليد  گردد ميطرح توسعه تعهدآور بعد از كسب اطالعات كافي از ميدان تهيه 
  . باشد ميشده نسبت به توليد نهايي مقداري كم  گذاري هدفاوليه 
الزحمه به ازاي هر بشكه نفت  در اين الگوي قراردادي از سيستم حقكه  جايي آناز

الزحمه براي  كرد در تعيين نرخ حقو ضريب عمل R اضافي توليد شده با اعمال فاكتور
الزحمه  عالوه بر اينكه مبلغ كلي حق، شود ميالزحمه پيمانكار استفاده  محاسبه حق

برداري از ميدان  بهره هاي سالمتعلق به پيمانكار با سطح توليد واقعي تحقق يافته در 
وليد با اعمال ضريب عملكرد كه نسبتي از ت گردد ميمرتبط شده است ليكن مشاهده 

تري ميان  سعي شده است تا ارتباط قوي باشد ميبيني شده محقق شده به توليد پيش
بنابراين در اين الگوي ؛ پاداش متعلقه به پيمانكار و عملكرد توليدي وي ايجاد گردد

در  تأخيرگذاري شده سبب  در رسيدن به توليد اوليه هدف تأخيرقراردادي نيز اوال 
اينكه طرف دوم دستمزد مورد انتظار را در بخشي از  ها شده ضمن بازيافت هزينه

قرارداد كسب نخواهد كرد و در نتيجه هم مبلغ اسمي كل سود مورد انتظار در  هاي سال
، گذاري وي كاهش خواهد يافت. دوما يابد و هم نرخ بازده سرمايه دوره قرارداد كاهش مي

و كاهش توليد از مقادير پيش برداري از ميدان نيز افت توليد ميدان بهره هاي سالدر 
الزحمه متعلق به پيمانكار و متعاقب آن نرخ  تا مبلغ كلي حق شود ميبيني شده باعث 

ضريب عملكرد در ساختار مالي اين  تأثيردليل  بهگذاري وي كاهش يابد كه بازده سرمايه
جديد  انتظار داشت ميزان كاهش صورت گرفته بيشتر از قراردادهاي توان ميقراردادها 

 نفتي ايران باشد. 

) اين 11براساس مفاد مندرج در ماده (، در قراردادهاي خدماتي توسعه و توليد عراق
قرارداد پيمانكار ملزم به تهيه برنامه توسعه اوليه براساس اطالعات موجود مخزن بوده 

شدن قرارداد برنامه  مؤثربايست ظرف يك مهلت زماني سه ساله از تاريخ  سپس مي
در اين قرارداد  لذا .توسعه نهايي را ارائه دهد كه جايگزين برنامه توسعه اوليه خواهد شد

بعد از كسب اطالعات كافي از  تعهدآورنيز مانند قراردادهاي خدمات فني طرح توسعه 
اري شده نسبت به توليد نهايي مقد گذاري هدفو مقدار توليد اوليه  گردد ميميدان تهيه 

مشابهت سيستم مالي دو قرارداد نيز پيمانكار در اين مدل دليل  به. همچنين باشد ميكم 
افت ، شده گذاري هدفدر دستيابي به توليد اوليه  تأخيرناشي از  هاي با ريسكقراردادي 
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از ميدان مواجه  برداري بهره هاي سالبيني شده در توليد و عدم تحقق توليد پيش
  .باشد مي

  م: مقايسه امكان شناسايي ذخاير نفتي در قراردادهاي خدماتي ايران و عراقگفتار پنج
گونه حق مالكانه و يا حق برخورداري  در قراردادهاي جديد نفتي ايران پيمانكار هيچ 

تنها از زمان رسيدن ميدان يا مخزن به  كند نمياز عوايد را نسبت به نفت درجا پيدا 
هاي كشف شده و ها يا مخزنتوافق شده در مورد ميدانبه ترتيب ، توليد اوليه يا اضافي

هاي انجام شده توسط پيمانكار و  بازپرداخت هزينه، هاي در حال توليدها يا مخزنميدان
ها نيز از محل محصوالت يا عوايد  و كليه پرداخت شود ميدستمزد متعلقه به وي آغاز 

به قيمت روز در سررسيدها به ، حاصل از توليدات مخزن يا ميدان موضوع قرارداد
بنابراين امكان ثبت ذخيره از جنس مالكيت ذخيره ؛ شود ميپيمانكار تحويل يا پرداخت 

(دارايي مانند زمين) براي شركت نفت خارجي طرف اين قراردادها وجود ندارد. ولي 
كه طبق  داردشركت نفت خارجي در اين قراردادها منفعت اقتصادي كه  جايي آناز

استاندارد گزارشگري ، ارائه شده در قانون كميسيون بورس اوراق بهادار آمريكا تعاريف
الزم براي شناسايي  هاي ويژگيافشا و شناسايي ذخاير داراي تمامي در مورد  69مالي 

مخزن و  هاي ريسكازجمله پذيرش  ،يك حق معدني كه قابليت افشا را داشته باشد
و  برداري بهرهور شركت نفت خارجي در دوران بلندمدت بودن قرارداد و حض، توليد آن
 باشد مي، تجاري و بازار بودن آن هاي ريسكمعرض  هايي جهت اخذ پاداش و در فرصت

سهم  عنوان بهاز منظر قوانين مذكور امكان شناسايي و افشاي درآمدهاي آتي پيمانكار 
  قراردادي آن از محصوالت توليدي وجود دارد. 

شناسايي سهم  در موردي مذكور ها شركتبه  تواند ميهمچنين عامل ديگري كه  
در اين قراردادها كمك  تشانيريمددرآمدي خود از محصوالت توليدي ميادين تحت 

لحاظ شده در اين قراردادها مانند  هاي ويژگيبرخي مالحظات و  كند عبارتست از
تر  مطمئن هاي روشكارگيري  به، اي هاي سرمايه استفاده از سيستم بازبودن سقف هزينه

تعهد دولت به ، هاي توسعه و اهداف توليدي تعيين شده در قرارداد در تهيه طرح
رت ي نفتي در صوها شركتالزحمه  تعهد دولت در جبران حق، ها بازپرداخت كامل هزينه

هاي  شوند تا عدم قطعيت كاهش توليد به داليل حكومتي كه همه اين عوامل باعث مي
ي نفتي تا حد زيادي كاهش يافته و ها شركتمربوط به كسب درآمدهاي آتي براي 
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و  1قابل اتكائي منافع اقتصادي حاصل از اين قراردادها را برآورد نمود صورت بهبتوان 
ه از طريق راه حلي كه در استاندارد حسابداري گيري كرد ك چنين نتيجه توان مي
گيري درآمدهاي آتي دارندگان  ساخت) براي اندازههاي  (پيمان 11المللي شماره  بين

ي نفتي ها شركتشناسايي درآمد براي ، قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري ارائه شده است
 پذير امكانلي حسابداري و ما هاي روشخارجي طرف قراردادهاي مذكور نيز به لحاظ 

كه البته اين امر نيز به معناي مالكيت ذخيره نيست در اينجا آنچه اتفاق افتاده  باشد مي
بنابراين ؛ شناسايي درآمد آتي پيمانكار از اجراي يك حق قراردادي است كه دارد، است

رغم اينكه در اين قراردادها حق اخذ سهم شركت نفتي پيمانكار  رسد علي نظر مي  به
محصول به تشخيص شركت ملي نفت گذاشته شده است ولي از طريق روش  رتصو به

ها فارغ از اينكه كارفرما تعهدات مشخصي در پرداخت سهم درآمدي  حسابداري پيمان
امكان ، كااليي يعني محصوالت نفتي ميدان به وي بدهد يا خير صورت بهپيمانكار 

از منفعت كاري حاصل از قرارداد  شناسايي و افشاي درآمدهاي آتي پيمانكار نفتي ناشي
  اصلي براي دارنده اين قراردادها فراهم شده است.

مشابهت ساختار نظام مالي قراردادهاي جديد نفتي ايران و قراردادهاي دليل  به 
گفت همين شرايط نيز براي قراردادهاي خدمات فني و توسعه و  توان ميخدماتي عراق 

برخورداري پيمانكار از حق اخذ سهم درآمدي خود ضمن اينكه  .توليد عراق صادق است
هاي  در برخورد با قوانين و دستورالعمل تواند ميمحصوالت نفتي از دولت عراق  صورت به

ها و بازارهاي پولي و مالي شرايط بهتري نيز براي پيمانكاران در  سختگيرانه تر بورس
  اي مذكور به وجود آورد.رابطه با شناسايي و افشاي ذخاير ايجاد شده تحت قرارداده

قراردادهاي بيع متقابل نيز از جمله قراردادهاي خطرپذيري هستند كه به نظر  
برشمرده در قانون كميسيون اوراق بهادار آمريكا بوده و  هاي ويژگيرسد واجد  مي

براساس استانداردهاي حسابداري و قوانين گزارشگري مالي در حوزه باالدستي صنعت 
امكان شناسايي ذخاير نفتي ، نفت و گاز كه در قسمت قبلي تحقيق شرح داده شد

  
 

بـر الگـوي جديـد را از نـوع قراردادهـاي      توان قراردادهاي مبتني  . در اين جا الزم به توضيح است كه اگرچه نمي1
شوند تا قراردادهاي مبتني بر الگوي جديد  كاست پالس سنتي تلقي نمود ليكن مجموعه عوامل مذكور باعث مي

 كنيد به: نگاه بيشتر مطالعه باشند. براي Cost-Plus-Incentive-Fee (CPIF))بيشتر شيبه قراردادهاي 
 Kamal M Al-Subhi Al-Harbi, "Sharing fractions in cost-plus-incentive fee contracts", 

International Journal of Project Management, Volume 16, Issue 2, April 1998, p.73  
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هرچند برخي معتقد  ،ميزان استحقاقات درآمدي پيمانكار براي آن وجود داشته باشد به
ذخاير در اين قراردادها مطرح  هستند به لحاظ حقوقي ايرادي كه در مورد شناسايي

است به جنبه اختياري بودن حق شركت ملي نفت در فروش نفت به شركت نفتي طرف 
شركت ملي نفت متعهد شود كه براي كه  درصورتيو تنها  شود مياين قراردادها مربوط 
از (چنانچه در بعضي  قي پيمانكار معادل آن به وي نفت بفروشدجبران مبالغ استحقا

در اين صورت شناسايي ذخاير در دفاتر پيمانكار  ،بيع متقابل چنين است) يقراردادها
). ولي 80ص ، 1396، (امامي و هادي شود مي پذير امكان، به ميزان استحقاق پيمانكار

موانعي كه در مورد شناسايي و  توجه به اين نكته نيز ضروري است كه يكي ديگر از
حسابداري و مالي وجود  هاي روشافشاي درآمدهاي آتي ناشي از اين قراردادها به لحاظ 

روش (ها  عدم قابليت استفاده از راه حلي است كه در استاندارد حسابداري پيمان، دارد
ائه شده ار، درصد تكميل كار) براي شناسايي درآمد در قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري

گذاري در اين  نيز بيش از هر چيز به بسته بودن سقف مخارج سرمايه مسئلهاست و اين 
در اين قراردادها حداكثر مبلغ مربوط به كه  جايي آنازدر حقيقت  .گردد قراردادها برمي

اي (مخارج پروژه) از قبل تعيين شده است (بسته بودن سقف  هاي سرمايه هزينه
و  باشد ميها با مخاطرات جدي رو به رو امكان بازيافت هزينه، اي) هاي سرمايه هزينه

شناسايي درآمد با  هتوان برآورد قابل اتكائي از درآمدهاي آتي به عمل آورد درنتيجه نمي
شركت ، ها وجود دارد توجه به مكانيسم حسابداري كه در روش حسابداري پيمان

سازد. با اين حال  لي خود مواجه ميهاي ما پيمانكار را با خطر شناسايي زيان در صورت
 در موردرسد در نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل نيز با اصالحاتي كه  به نظر مي

استفاده از روش پلكاني يا ، اي بعد از برگزاري مناقصات هاي سرمايه تخمين هزينه
ر به تر شدن قرارداد و اعطاي اختيا اي و طوالني هاي توسعه اي براي اجراي طرح مرحله

صورت گرفت نسبت به ، پيمانكار براي اخذ سهم درآمدي خود به شكل محصول
ي نفتي در اين ها شركتهاي قبلي امكان شناسايي و گزارش ذخاير توسط  نسل

  قراردادها نيز تسهيل شده باشد.
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مقايسه خصوصيات اصلي نظام مالي الگوهاي قراردادهاي خدماتي نفتي ايران و  .1جدول 
  با شناسايي ذخاير  رابطهدر عراق 

هاي ويژگي
 خدماتي بلندمدت عراق آي پي سي بيع متقابلقراردادي

نحوه 
دريافت 
سهم 
 پيمانكار

هاي نفتي و در ازاي هزينه
(سهم پيمانكار)  حق الزحمه

شركت ملي نفت ايران اختيار
دارد كه مبالغ نقدي يا نفت
صادراتي به پيمانكار تحويل

 دهد.

هاي نفتي و حق هزينهدر ازاي 
(سهم پيمانكار) شركت  الزحمه

ملي نفت ايران اختيار دارد كه
مبالغ نقدي يا نفت صادراتي به

 پيمانكار تحويل دهد.

هاي نفتي و حق در ازاي هزينه
(سهم پيمانكار) شركت  الزحمه

ملي نفت عراق حسب انتخاب
پيمانكار مبالغ نقدي يا نفت

 .صادراتي به وي خواهد داد

نحوه تعيين
هاي  هزينه

 اي سرمايه

هاي الگوي در كليه نسل
قراردادي بيع متقابل سقف

اي بسته هاي سرمايه هزينه
در نسل سوم صرفاًو  باشد مي

قراردادهاي بيع متقابل مقرر
هاي شد سقف هزينه

اي پس از انجام سرمايه
مطالعات، طراحي مهندسي و
مشخص شدن قيمت تعيين
گردد لذا اين روش اگرچه
ريسك پيمانكار را كاهش

ولي با بازبودن سقف دهد مي
اي تفاوت هاي سرمايه هزينه

 اساسي دارد.

اي بازهاي سرمايهسقف هزينه
تأييدهاي واقعي  است و هزينه

هاي مالي و شده بر اساس برنامه
منطبق با رفتار عملياتي ساالنه
يط بازار مصوبميدان و شرا

شوند. درنتيجه اين رويكرد، مي
نسبت به الگوي قراردادي بيع
متقابل ضمن كاهش ريسك

هاي ناشي از افزايش هزينه
اي تحميل شده به سرمايه

پيمانكار بخشي از اين ريسك
به دولت ميزبان منتقل

 .گردد مي

همانند الگوي قراردادي آي پي
هاي سي در تعيين هزينه

رح از سيستم بازاي ط سرمايه
هاي سرمايهبودن سقف هزينه

كه گردد مياي استفاده 
منجربه كاهش ريسك پيمانكار

افزايش اين قسم از به دليل
و بخشي از گردد مي ها هزينه

بهآن به شركت ملي نفت 
از دولت ميزبان يندگينما

 .گردد ميمنتقل 

نحوه تعيين
پاداش 
 پيمانكار

حق الزحمه پيمانكار بعد از
اي و هاي سرمايه تعيين هزينه

درصدي از اين صورت به
در ارتباط با سقف ها هزينه

نرخ بازگشت سرمايه تعيين
شده براي پيمانكار تعيين

بنابراين در اين گردد مي
الگوي قراردادي پاداش

از ميزان توليد متأثرپيمانكار 
تحقق يافته در طول

ميدان از برداري بهره
 باشد. نمي

الزحمه به ازاي از سيستم حق
هر بشكه نفت توليدي براي
محاسبه و پرداخت پاداش به

كه با شود ميپيمانكار استفاده 
رعايت سقف در نظر گرفته شده
در هر قرارداد، اين نرخ با
افزايش قيمت نفت افزايش

كه R يافته و براساس فاكتور
با نرخ مذكور رابطه معكوس

ساالنه تعديل صورت بهدارد نيز 
بنابراين مبلغ حق؛ گردد مي

الزحمه پيمانكار با ميزان توليد
 ميدان رابطه مستقيم دارد.

اي پي سي، سيستم حق مشابه
الزحمه به ازاي هر بشكه نفت
توليدي براي محاسبه پاداش

اما شود ميپيمانكار استفاده 
الزحمه نيز نرخ پايه حق

براساس ضريب عملكرد و
و گردد ميتعديل  R فاكتور

خالص نرخ پايه حق الزحمه
پس از كسر ماليات و سهم
شريك داخلي از نرخ پايه حق

دست به الزحمه تعديل شده
آيد، لذا پاداش پيمانكار با مي

عملكرد توليدي ميدان رابطه
 مستقيم دارد.

نحوه 
بازپرداخت 
مطالبات 
 پيمانكار

سقف بازيافت مطالبات
پيمانكار در قراردادهاي

معموالًمختلف بيع متقابل 
،باشد ميدرصد  60حداكثر 

مبالغ بيشتر از سقف مذكور
هاي جهت پرداخت به دوره

شود ميبعدي پرداخت منتقل 
ولي در نهايت با اتمام دوره

سقف بازيافت مطالبات پيمانكار
درصد درآمدهاي 50حداكثر 

، مطالباتباشد ميساليانه طرح 
بازيافت نشده جهت پرداخت به

گردد ميهاي بعدي منتقل  دوره
اما پايان دوره قرارداد در اين

دي مانع ازالگوي قراردا
 هاي باقي بازپرداخت هزينه

سقف بازيافت مطالبات
درصد 50پيمانكار حداكثر 

درآمدهاي ساليانه طرح
البات بازيافت، مطباشد مي

نشده جهت پرداخت به
هاي بعدي منتقل دوره
اما اگر بعد از خاتمه گردد مي

اي پرداخت نشده قرارداد هزينه
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قرارداد بازيافت مطالبات
باقيمانده پيمانكار نيز متوقف

ممكن استنتيجه  شده و در
پيمانكار با ريسك عدم
دريافت كامل مطالبات

 قراردادي مواجه گردد.

گردد و مانده به پيمانكار نمي 
شركت ملي نفت ايران متعهد
خواهد بود كه بازپرداخت مابقي
هزينه انجام شده را در فرآيند
قابل قبول طرفين مسترد نمايد.

باقي بماند و قرارداد تمام شد
روزه پس از 30طي يك دوره 

خاتمه قرارداد يا به هر ترتيب
ديگري كه بين طرفين توافق
شده باشد، قابل بازپرداخت

 است.
تهيه نحوه 

طرح جامع 
توسعه 
 ميدان و
تعيين 
اهداف 
 توليدي

طرح جامع توسعه ميدان
پيش از انعقاد قرارداد توسط
پيمانكار تهيه و جهت تصويب

و شود ميبه كارفرما تسليم 
اجراي آن براي پيمانكار

همچنين با است. تعهدآور
دستيابي به سطح توليد

روز 21حداكثري ميدان طي 
الي، پروژهروز كاري متو 28از 
قطعي به كارفرما صورت به

در نتيجه گردد ميتحويل 
گذاري هدفميزان توليد اوليه 

شده نسبت به توليد نهايي
 .باشد ميزياد 

طرح توسعه جامع ميدان
براساس مذاكرات فني ميان
طرفين قبل از انعقاد قرارداد
تهيه شده و اجراي كامل آن
براي طرف دوم قرارداد تعهدآور

اما براي رسيدن به سطح؛ است
حداكثري توليد روش پلكاني

لذا ميزان توليد گردد مياعمال 
شده نسبت گذاري هدفاوليه 

به توليد نهايي مقداري كمتر
بوده و پيمانكار با ريسك فني
كمتري در زمان اجراي عمليات

 .گردد ميتوسعه مواجه 

برنامه توسعه اوليه/برنامه
توانبخشي براساس شناخت و

طالعات موجود از ميدانا
توسط پيمانكار تهيه و به
كميته مشترك مديريت تسليم

اما برنامه توسعه كامل شود مي
بر اساس نتايج حاصل از
ارزيابي مجدد توسط پيمانكار
تهيه و به كميته مشترك

.شود ميمديريت تسليم 
همچنين مقدار توليد اوليه

شده نسبت به گذاري هدف
ي كمتوليد نهايي مقدار

 .باشد مي
نحوه 

شناسايي 
سهم 

پيمانكار از 
لحاظ 
 حقوقي

كليه الگوهاي قراردادي بيع متقابل، آي پي سي و قراردادهاي خدماتي بلندمدت عراق از نوع
گونه حق مالكانه و يا حق برخورداري از پيمانكار هيچ باشند كه در آنها خدماتي خطرپذير مي

لذا امكان ثبت ذخيره از جنس مالكيت براي شركت كند ينمعوايد را نسبت به نفت درجا پيدا 
آمده از قانوندست  به نفت خارجي طرف اين قراردادها وجود ندارد ليكن بر اساس مفهوم

آمريكا و مقررات مندرج در استاندارد داري خزانهكميسيون بورس اوراق بهادار و وزارت 
ي نفتي توليدي، دارنده اين قراردادها حق شناسايي ذخاير نفتيها شركت 69گزارشگري مالي 

از نوع افشاء درآمدهاي آتي را دارند. در دستورالعمل مديريت منابع نفتي نيز از اين ذخاير
از متأثركه برخالف قراردادهاي امتيازي حجم آن  شود ميتحت عنوان ذخاير نقدي ياد 

حسابداري مختلفي است كه در محاسبه آن هاي روشمالياتي و  هاي نرخنفت،  هاي قيمت
 .شود مياعمال 

نحوه 
شناسايي 

سهم 
از  پيمانكار
لحاظ 

حسابداري و
 هاي روش

 مالي

بهنسل اول و دوم قراردادهاي بيع متقابل، 
اي هاي سرمايه بسته بودن سقف هزينه دليل
بودن دوره زماني قرارداد، مدت كوتاهو 

قابل توجهي بر شركت نفت هاي ريسك
كه نحوي هتحميل نموده ب گذار هسرماي
ي قابل اتكاء درآمدهاي آتيصورت بهتوان  نمي

پيمانكار را برآورد نمود درنتيجه شناسايي و
افشاء سهم قراردادي مذكور براساس روش
درصد تكميل كار كه روشي براي شناسايي
درآمدهاي آتي پيش از دوره فروش است

نيبه همو  باشد ميبراي پيمانكار پرمخاطره 
شناسايي ذخاير در زمان عمالًدليل 
و متناسب با سهم ها هزينهت بازپرداخ

قرارداد واسطه بهپيمانكار از درآمدهاي نفتي 
فروشي كه ضميمه قرارداد اصلي پيمانكار

 خواهد بود.  پذير امكانشده 

در آي پي سي و قراردادهاي خدماتي عراق
اي باز، هاي سرمايه سقف هزينه اعمال سيستم

هاي توسعه و تر در تهيه طرح مطمئن هاي روش
اف توليدي تعيين شده در قرارداد، تعهداهد

ها و جبران دولت به بازپرداخت كامل هزينه
ي نفتي در صورت كاهشها شركتالزحمه  حق

حكومتي باعث شدند تا عدم به داليلتوليد 
هاي مربوط به كسب درآمدهاي آتي قطعيت

ي نفتي تا حد زيادي كاهش يافتهها شركتبراي 
ر در استانداردو بتوان روش درصد تكميل كا

هاي بلندمدت كه در حسابداري پيمان
جديدترين دستورالعمل گزارشگري نفت و گاز
نيز توصيه شده است را براي شناسايي

قرارداد اصلي و واسطه بهدرآمدهاي آتي پيمانكار 
متناسب با پيشرفت كار در حين اجراي پروژه

 كار برد. به

  هاي پژوهش منبع: يافته
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  و پيشنهادهاگيري  نتيجه - 5
منحصر به فرد عمليات توليد و اكتشاف نفت و گاز در بخش باالدستي از  هاي ويژگي

فاصله زماني زياد بين وقوع ، باال و احتمال پايين كشف ذخاير تجاري هاي ريسكجمله 
در ها و رسيدن به توليد نهايي و همچنين ارائه تعاريف مختلف و متفاوت  هزينه، مخارج
ي فعال ها شركتمبناي محاسبات مالي در گزارشات  تواند مييري كه مفهوم ذخا مورد

اي جهت  باعث شد تا مقررات ويژه، باشد در حوزه اكتشاف و توسعه نفت و گاز
رغم اينكه استانداردهاي  ي مذكور ايجاد شود. با اين حال عليها شركتگزارشگري مالي 

و قوانين  69بداري مالي شماره مالي ايجاد شده در اين زمينه از قبيل استاندارد حسا
هاي  نحوه گزارش فعاليت در موردهايي  دستورالعمل، كميسيون بورس و اوراق بهادار

هاي شايان توجهي در حوزه گزارشگري مالي  اند كه پيشرفت توليدي نفت و گاز ارائه داده
ه آيد و ب ي فعال در حوزه باالدستي صنعت نفت و گاز به شمار ميها شركت در خصوص

هاي مدرن  ي مذكور در استفاده از تكنولوژيها شركترسد حمايت ارزشمندي از  نظر مي
در زمينه  خصوص بهالمللي نفت  ساز توسعه و پيشرفت صنعت بين به عمل آورده و زمينه

هاي  يك از آنها راهنمايي  ليكن در هيچ ،توليد منابع هيدروكربني نامتعارف شده است
كه دارندگان منفعت معدني تحت شرايط متفاوت قراردادهاي اين در موردواضح و كافي 

وجود ندارد. ، به شناسايي و ثبت ذخاير اقدام كنند توانند مينفتي مختلف كي و چگونه 
در مورد دارندگان قراردادهاي امتيازي و اجاره كه متضمن انتقال  مسئلهاگرچه اين 

 هايي چالشساير قراردادها كند اما براي دارندگان  ايجاد مشكل نمي، مالكيت است
  حداقل در مورد نحوه شناسايي مقادير مربوطه ايجاد نموده است. 

قانون كميسيون ، با اين وجود بررسي مفاد دستورالعمل سيستم مديريت منابع نفتي
داري آمريكا و دستورالعمل  قانون مالياتي وزارت خزانه، كايبهادار آمربورس اوراق 

ي اكتشاف و توليد نفت و گاز در اياالت متحده آمريكا نيز ها شركتراهنماي استقراض 
عناصري از قبيل حق اكتشاف يا استخراج نفت و گاز؛ حق اخذ بخشي از ، دهد مينشان 

معرض  كاال يا سهمي از عوايد حاصل از فروش آنها؛ قرار گرفتن در صورت بهمحصول 
هايي براي  بازار؛ داشتن فرصت هاي ريسكعملياتي و ، فني هاي ريسكخطرات ناشي از 

ي نفتي را در شناسايي و ها شركت، هاي توليدياخذ پاداش در زمان مشاركت در فعاليت
ذخاير استحقاقي كه به سبب حقوق قراردادي براي  عنوان بهشان  افشاي درآمدهاي آتي
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م نمايد كه يك بررسي از مفاد و شروط نظا كمك و پشتيباني مي، آنها ايجاد شده است
مالي حاكم بر قراردادهاي خدماتي ايران و عراق به خوبي مبين آن است كه كليه عناصر 

هاي  بنابراين براساس قوانين و دستورالعمل، مربوطه در قراردادهاي مذكور وجود دارد
مذكور امكان شناسايي و ثبت ذخاير به معناي شناسايي و افشاي درآمدهاي آتي براي 

  ين الگوهاي قراردادي وجود دارد.ي نفتي در كليه اها شركت
گزارشگري مالي در حوزه نفت و گاز  المللي بينمطابق آخرين نسخه از استاندارد 

در قراردادهاي خدماتي و مشاركت در توليدي كه مشابه ترتيبات  گردد ميمالحظه 
اجراي قرارداد بر عهده پيمانكار  سكيرقراردادهاي كاست پالس هستند و در آنها كل 

هاي بلندمدت  بايد از روش درصد پيشرفت كار كه در استاندارد حسابداري پيماناست 
تر از  بنابراين با نگاهي دقيق هپيشنهاد شده براي تعيين و شناسايي درآمد استفاده نمود

گيري كرد كه  چنين نتيجه توان ميبررسي مفاد قراردادهاي خدماتي ايران و عراق 
لحاظ شده و نكات در نظر گرفته شده در مفاد و شروط  هاي ويژگيوجود برخي دليل  به

هاي جديد نفتي ايران كه باعث ددارحاكم بر نظام مالي قراردادهاي خدماتي عراق و قرا
در ، قابل اتكائي برآورد كرد طور بهبتوان درآمدهاي آتي پيمانكاران را ، شود مي

هاي مالي موجود امكان حسابداري در استاندارد هاي روشقراردادهاي مذكور به لحاظ 
تر از بيع متقابل صورت  براي دارندگان قراردادهاي ياد شده راحت ينقد ريذخاشناسايي 

انتظار داشت قراردادهايي كه بر اساس الگوي قراردادهاي  توان ميپذيرد و به اين ترتيب 
ن گذار نفتي به لحاظ امكا ي سرمايهها شركتشوند از نظر  جديد نفتي ايران تنظيم مي

شناسايي ذخاير نسبت به بيع متقابل از جذابيت باالتري برخوردار باشند. در پايان با 
مطالعات تحقيقاتي بيشتري در مورد اين جنبه  شود ميتوجه به اهميت موضوع پيشنهاد 

هايي در  از قراردادهاي نفتي صورت گيرد تا به كمك وضع قوانين و تدوين دستورالعمل
براي  مؤثريهاي  داخلي كمك گذاران هيسرما ويژه بهگذاران  ايهاين زمينه بتوان به سرم

امري كه در نهايت منجربه ، تر نمود اقتصادي هاي نرخهاي نفتي با  مالي پروژه تأمين
  و به نفع هر دو طرف قرارداد خواهد بود.  شود ميكاهش بهاي تمام شده پروژه 
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  منابع 
انتقادهاي وارده بر بيع متقابل صنعت  ).1391( سراج؛ نرگس، ابراهيمي؛ سيد نصراهللا

، )42( دوره، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، فصلنامه حقوق، نفت و گاز ايران
  .1-19 صص، )4( شماره

). ارزيابي نظام مالي قراردادهاي بيع متقابل و 1396( هادي؛ علي، امامي ميبدي؛ علي
، انرژي اقتصاد مطالعات فصلنامه، تاپسيسقرارداد جديد نفتي ايران با استفاده از تكنيك 

  .69-106صص ، )55( شماره، سيزدهم سال

 فتوحي؛ پريسا، تكليف؛ عاطفه، جواد؛ عبدلي؛ قهرمان، علي؛ كاشاني، امامي ميبدي
ميادين مشترك  سازي يكپارچهبررسي امكان همكاري با همسايگان جهت ، )1398(

 شماره، پانزدهم سال، انرژي اقتصاد مطالعات نامه فصل، با نگاهي به كشور عراق، نفتي

60.  

 در مشاركت قراردادهاي حقوقي تحليل، )1394( حميدزاده؛ محمدحسين، اماني؛ مسعود

 پژوهشنامه، "ايران حقوق در آن اعمال قابليت و گاز و نفت باالدستي صنايع توليد در

 .151-180 صص، )41 پياپي( اول شمارة، شانزدهم سال، اسالمي حقوق

ي خارجي در پرتو قانون و گذار هحقوق سرماي، )1393( كريميان؛ اسماعيل، حاتمي؛ علي
 انتشارات تيسا.، تهران، چاپ اول، يگذار هقراردادهاي سرماي

ارزيابي اثر قراردادهاي نفتي عراق بر توليد و ، )1395( كرمانشاه؛ محسن، خواجوي؛ علي
، )134( شماره، ترويجي اكتشاف نفت و گاز -ماهنامه علمي، صادرات نفت اين كشور

 .41-47صص 

، چاپ اول، نفت و گازهاي  مالي پروژه تأميني و گذار ه). سرماي1393( دهقاني؛ تورج
  انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني.، تهران

، جلد سوم، مالي و حسابداري در صنعت نفت و گاز هاي روش، )1388زهدي؛ مسعود (
 هجت.انتشارات ب، تهران

 .ميزان حقوقي بنياد، تهران، دوم چاپ، گاز و نفت حقوق، )1393( شيروي؛ عبدالحسين
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). 1396( مهدوي؛ روح اله، مريدي فريماني؛ فاضل، يعل طاهري فرد؛، صاحب هنر؛ حامد
 ميدان سوم فاز موردي ايران مطالعه نفتي جديد قراردادهاي اقتصادي -مالي ارزيابي

 .36-73صص ، )28( شماره، اقتصادي سازي مدل تحقيقات فصلنامه، دارخوين

 قراردادهاي با IPC قراردادهاي مقايسه، )1395( صاحب هنر؛ حامد، طاهري فرد؛ علي

 .15059 :مسلسل شماره، مجلس شوراي اسالميهاي  نشريه مركز پژوهش، متقابل بيع

 منافع و جديد امتيازي ). قراردادهاي1393شيرمردي دزكي؛ محمدرضا (، عامري؛ فيصل

 و ميزبان دولت مديريت و نظارت، نفت مالكيت بر تحليلي، نفت توليدكننده كشورهاي
- 107صص: ، )6( شماره، دوم سال، خصوصي حقوق پژوهش فصلنامه، قرارداد مالي رژيم
63. 

، تهران، چاپ اول، آشنايي با قراردادهاي نفتي، )1393؛ عباس (آبادي نجفكاظمي 
 حقوقي شهر دانش.هاي  مطالعات و پژوهشمؤسسه انتشارات 
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Abstract 

Valuing reserves is important and essential for international oil companies 
because it enables them to finance projects at low rates in the financial markets.  
One criticism of buyback contracts is that they do not allow the contractor to reflect 
the value of reserves on its books. The purpose of this study is to investigate this 
issue in comparing Iran and Iraq oil service contracts with respect to joint fields.  
We undertake the study by examining primary sources such as rules and regulations 
related to oil producing companies in the USA, related international financial 
standards and financial provisions of Iran and Iraq oil service contracts. 

Our research indicates that procedures for valuing reserves on contractors books 
are not clearly stipulated, but in theory it should be possible to reflect reserves under 
all contracts reviewed. However, in practice reserves can be reflected on contractors 
books under the new Iran petroleum contracts and Iraq service contracts, through 
use of percentage work completed under long term contracts, but use of this method 
is not possible in buyback contracts.   

JEL Classification: D86, L24, Q48   
Keywords: Book Reserves, Buy Back, Iran Petroleum Contracts (IPC), Iraq 

Service Contracts, Contract financial system 
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