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چكیده

تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به س��مت مش��ارکتی و س��پس خدمتی از ابتدا تا انقالب سال
 بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش. در مقالۀ حاضر به رشته تحریر درآمده است، به همراه تحلیلهای مربوط آن1357
 در حقیقت میتوان نتیجه گرفت.از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمدتر قراردادهای کنونی کمک میکند
 یعنی تحوالت پیش،آنچ��ه امروزه در انعقاد قرارداده��ای نفتی ایران رخ میدهد چیزی چندان فراتر از بس��تر تاریخی آن
 در این راستا باید به دورۀ بیست.از انقالب نیس��ت که این به مانند هر پدیدۀ تاریخی وابس��تگی به مس��یر را نشان میدهد
 به پیشقراولی، در دورۀ مذکور هستۀ اصلی تاریخ تحوالت قراردادهای نفتی دنیا. اش��اره داشت1333  ـ1353 س��الۀ مهم
. از پایان قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس انعقاد قراردادهای خدمتی شکل گرفت،نسبی ایران
 در مقالۀ حاضر س��عی شده تا وقایع و تحوالت مربوطه،برخالف عمده نوش��تارهای عمومی تاریخی مرتبط با مس��ألۀ نفت
. اقتصادی و حقوقی بررسی و همچنین تحلیلهای الزم نیز ارائه گردند،بیشتر با رویکرد تخصصی و از زاویه دید تاریخی
نتایج بررسی تاریخی مقاله نشان میدهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به شرایط رفتهرفته کاملتر
.شده و ایران نقش زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است امری که الزم است از این به بعد نیز تداوم یابد
. بیع متقابل،) خدمت (پیمانکاری، مشارکت، امتیاز، قرارداد، شرکت ملی نفت ایران، نفت، تاریخ، ایران:واژگان کلیدی
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Abstract
This article analyzes the history of evolution of oil contracts from concession agreements to
production sharing agreements and service contracts from the very beginnings up to 1979. Such
an analysis increases our knowledge of oil contracts in order that more efficient ones are to be
signed in the near future. Like any historical event that needs to be discussed in relation to what
has gone before, it can well be concluded that what is currently happening in the present-day
oil contracts cannot be considered independently from their historical embeddings in the prerevolutionary changes. To this end, one needs to consider the 1333 -1353 – the two significant
decades which played an important role in the history of the evolution of oil contracts. It was in
this very period that Iran, as a pioneer, started signing concession as well as production sharing
and service contracts. Unlike much public historical research regarding the issue of oil industry,
the present article attempts to explore the issue, events and the whole process of change from
a more professional lens as well as a more historical, economical and legal outlook. The findings
demonstrate that it has been in response to different circumstances that the framework of oil
contracts has gradually undergone drastic changes. Iran has particularly played a major role in
the process – a role that also needs to be maintained hereafter.
Keywords: Oil (Petroleum); National Iranian Oil Company (NIOC); Contract; Concession, Production
Sharing, Service, Buy-Back.
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مقدمه
طي يك و نيم قرن گذشته ،نفت و مسائل وابسته به آن تأثير شگرفي بر مسائل مختلف تاريخ
ايران داش��ته و پيرامون آن مطالب زيادي توس��ط دانش��مندان حوزههاي گوناگون به نگارش
درآمده اس��ت .اما بيش��تر اينها توجهات عمومي بوده و كمتر بر وقايع تخصصي تمركز صورت
گرفته اس��ت .لذا اين نوش��تار بر آن است تا اين نقيصه را تا حدودی پوشش داده و تاریخ تحول
قراردادهاي صنعت نفت ايران در دوران پيش از انقالب  1357را به همراه تحليلهاي مربوطه
ارائه کند.
پی��ش از ورود به موضوع ذکر س��رآغازی پیرامون چارچوب قرارداده��ای نفتی مفید بهنظر
میرس��د .در كليت موض��وع ،ترتیبات ق��راردادی در صنعت نفت ،معمو ً
ال به دو گروه تقس��یم
میشوند :سیس��تمهای امتیازی 5و سیستمهای قراردادی 6.در سیس��تمهای امتیازی ،ناحیهای
از طرف دولت به ش��رکت طرف قرارداد واگذار میش��ود و شرکت مذکور مالک مخزن را به دو
ش��یوۀ پرداخت حقاالرض و یا بهرۀ مالکانه 7مورد انتفاع قرار میدهد .سیس��تمهای قراردادی
8
نیز به دو دس��تۀ اصلی تقسیم میشوند :نوع اول ،موافقتنامههای مشارکت در تولید ()PSA
که نوع پیش��رفتهتر آن مش��ارکت در سرمایهگذاری 9اس��ت .در قراردادهای مشارکتی ،شرکت
دولت میزبان ،با یک ش��رکت خارجی در اموری همچون اکتش��اف و توسعه وارد قرارداد گشته
و منافع مربوطه طبق قرارداد فیمابین ،بین طرفین تقس��یم میش��وند .این مشارکت میتواند از
طریق تأس��یس شرکت عامل 10انجام شود .ش��رکت عامل هم به مجموعهای از عملیات الزم
مش��تمل بر عملیات اکتشاف ،توسعه ،بهرهبرداری و بازاریابی ناحیه عملیات میپردازد .نوع دوم
سیس��تمهای قراردادی نیز قراردادهای خدمتی 11هس��تند که خود معمو ً
ال به دو گروه با ریسک
و بدون ریس��ک تقسیم میش��وند .در قراردادهای خدمتی یا همان پیمانکاری ،در قبال دریافت
خدمت ،به پیمانکار مزد پرداخت میش��ود .كش��ورهاي مختلف به فراخور شرايط ،در برهههاي
زمان��ي گوناگون از ترتيبات قراردادي متنوعي برای بهرهبرداری از منابع خود اس��تفاده کرده و

 .10شرکت عامل را میتوان معادل اپراتور یا همان بهرهبردار در نظر گرفت.

5. Concessionary Systems
6. Contractual Systems
7. Royalty
8. Production Sharing Agreement
9. Joint Venture
11. Service Contracts
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میکنند 12.اینکه چه قراردادی بهترین اس��ت بستگی به عوامل متعددی دارد و بسته به شرایط
هر کشوری نوعی از قرارداد انتخاب و به مورد اجرا گذاشته میشود.
س��ير تحول ترتيب��ات قراردادهاي نفتي در تاريخ ايران نیز با داس��تان پر فراز و نش��يب خود از
قراردادهاي امتيازي شروع شده و پس از گذر از قراردادهاي مشاركتي به سمت قراردادهاي خدمتي
قراردادهاي پيش از انقالب در بازۀ زماني
چرخش داش��ته است .در این بین مهمترين بخش تحول
ِ
 1333تا  1974( 1353ـ 1954م) اتفاق افتاده اس��ت که فراز و نش��يب رخدادهاي این دورۀ بيست
س��الۀ تاریخ صنعت نفت ایران ،تأثیر شگرفی نیز بر تحول قراردادهای صنعت نفت دنیا داشته است.
بنابرای��ن در اي��ن مقاله با رعایت توالی زمانی ،تمركز بيش��تري بر تح��ول قراردادها در دورۀ مذكور
صورت ميپذيرد و سرگذش��ت قراردادهای نفتی ،بررس��ی مفاد آنها ،چگونگی تحول از قراردادهای
امتیازی به س��مت قراردادهای مش��ارکتی و س��پس خدمتی و ذکر تحلیل آنها م��ورد پژوهش قرار
میگیرد.
سیر قراردادهاي امتيازي
نفت و مواد نفتی از دورۀ باس��تان مورد اس��تفادۀ بشر بوده اس��ت ،اما آغاز دورۀ صنعتي استفاده از
نفت و مش��تقات آن (هیدروکربور) 14به س��ال  1275قمری (1859م) ميرس��د .در اين س��ال اولين
13

 .12این موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است؛ برای آگاهی بیشتر نک:

Silvana Tordo, Fiscal Systems for Hydrocarbons. Design Issues (New York: World Bank working paper,
2007), p 7-10.

داریوش مبصر و دیگران ،کالبد شکافی سرمایهگذاریهای صنعت نفت (قراردادهای بیعمتقابل) (تهران :انتشارات کویر1379( ،؛
مهران امیرمعینی و سید محمد علی حاجیمیرزایی ،رژیمهای مالی در صنعت نفت؛ نظام مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران (تهران:
موسسه مطالعات بینالمللی انرژی1383( ،؛ محمدرضا صابر ،بیع متقابل در بخش باالدستی نفت و گاز) تهران :مؤسسه انتشارات
دادگستر .1383( ،الزم به ذکر است که بر سر تعاریف اجماع وجود ندارد .در اینباره ،نک :محمد علی موحد ،نفت ما و مسائل حقوقی
آن ،شرکت سهامی انتشارات خوارزمی ،)1357 ،ص  267ـ 209؛ فرهاد ایرانپور ،مبانی عمومی قراردادهای نفتی ،فصلنامه حقوق،
مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،37ش  ،)1386( ،3ص 1-28؛ فرهاد ایرانپور« ،انواع قراردادهای نفتی تحول قراردادهای
نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی »،فصلنامه حقوق ،مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،38ش
 ،)1387( ،2ص 25 -38؛ سید صادق کاشانی ،توسع ه میادین نفت و گاز :ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه دفتر مطالعات انرژی
صنایع و معادن (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،)1388 ،ص .9-16
 .13براي آگاهی بیشتر در اینباره ،نک :شرکت ملی نفت ایران ،كتاب سفيد :تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران
(تهران :شركت ملي نفت ايران)1344 ،؛ و برای تفصیل بیشتر ،نک :فرشید خدادادیان ،کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان (تهران:
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران.)1389 ،
 .14هيدروكربور نام عام موادي است كه در عرف به نام نفت ،گاز ،ميعانات گازي ،مايعات گازي و غیره شناخته ميشوند.
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چاه نفت به عمق  21متر توس��ط كلنل دريك در ایالت پنس��یلوانیای آمریکا حفر شد .اين موفقيت،
سرمایهداران خارجی را برآن داشت تا به تحصیل امتیازهایی در کشورهای دیگر اقدام كنند .در این
زمان ناصرالدینشاه قاجار نیز احتیاج مبرمی به پول داشت ،بنابراین امتیازاتی به اتباع بیگانه داد که
این تحوالت ،سر سلسلۀ تاریخ صنعت نفت ایران را تشکیل میدهند .نخستین امتیاز ،پنج سال پس
از کشف نفت در آمریکا به یک انگلیسی به نام مستر توری داده شد (1280ق1864 /م) .این امتیاز
متضمن ایجاد راهآهن با حق اس��تفاده از معادن فلزات و نفت و قیر تا فاصله چهل میلی از مس��یر
راهآهن بود 15.سپس ،در سال  1289قمری (1872م) امتیاز اول بارون ژولیوس رویتر 16صادر شد که
در ضمن این امتیاز حق استفاده از منابع نفتی نیز پیشبینی شده بود .امتیاز مذکور در نتیجۀ اعتراض
روسها فسخ گردید 17.در ادامۀ سیر امتیازات ،در سال  1293قمری (1877م) ناصرالدینشاه فرامینی
به نام حاج علیاصغر و حاج علیاکبر امین معادن صادر کرد .این فرامین بهرهبرداری از معادن واقع
در منطقهای از س��منان تا خراس��ان را شامل میشد .در نتیجۀ تحوالت حاصل از این امتیاز در سال
 1304شرکت خوریان تشکیل شد که  65درصد سهام آن در دست بانک روس و بقیه دست خشتاریا
بود .شرکت نفت خوریان در بهرهبرداری توفیقی نداشت و در نهایت به موجب قانون ملی شدن نفت
18
در سراسر کشور خلع ید شد.
19
امتیاز بعد در س��ال  1300قمری (1883م) به آلبرت هوتس��ن هلندی جهت استخراج نفت در
منطقۀ دالکی (حوالی بوشهر) داده شد .این اقدام امتیاز هوتز 20نام گرفت و نخستین امتیاز اختصاصی
نفت بود .ش��رکت انگلیسی هوتز (متعلق به آلبرت هوتسن ،تبعۀ هلند) یک شرکت تجاری بود و در
امر صادرات و واردات در منطقۀ خلیج فارس فعالیت میکرد و مرکز آن در بوش��هر قرار داشت 21.در
س��ال  1306قمری (1889م) یعنی هفده سال پس از امتیاز اول رویترز ،برای دومین بار امتیازی به
 .15شرکت ملی نفت ایران ،كتاب سفيد :تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران (تهران :شركت ملي نفت ايران،
 ،)1344ص .1
16. Baron Jolius Royter

 .17مدت قرارداد  70سال بود و به امتیاز گیرنده در قبال پرداخت  15درصد از عایدی خالص ،حق اکتشاف و استخراج از کلیه
معادن و منابع زیرزمینی ایران را که مناسب میدانست ،داده شده بود .نک :شرکت ملی نفت ایران ،ص 1؛ مصطفی فاتح ،پنجاه
سال نفت ایران (تهران :شرکت سهامی چهر ،)1335 ،ص 245 -250؛ ناصر فرشاد گهر ،سیری در قراردادهای نفتی ایران (تهران:
پژوهشکده امور اقتصادی ،)1381 ،ص  .24 -40در این منبع متن قرارداد رویترز نیز ارائه شده است.
 .18شرکت ملی نفت ایران ،ص .1 -2
19. Albert Houtson
20. Houts

 .21نک :احمد راسخی لنگرودی ،موج نفت :تاریخ نفت ایران ،از امتیاز تا قرارداد (تهران :اطالعات ،)1385 ،ص .15 -16
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او برای تأسیس بانک شاهنشاهی داده شد .این امتیاز در  14ماده ،حقوق وسیعی از جمله حق انتشار
اس��کناس در ایران را برای صاحب امتیاز دربر داش��ت که در قسمتهایی از فصل یازدهم امتیازنامه
به بهرهبرداری از معادن بهویژه نفت نیز اشاره شده بود 22.امتیاز بعد در سال  1313قمری ( 1894م)
فرمانی بود که برای بهرهبرداری از معدن نفت در کالرستان (کالردشت فعلی) به نام محمد ولیخان
23
خلعتبری (سپهدار و سپهساالر آینده) صادر شد.
آخرین امتیازی که قبل از مش��روطه راجع به بهرهبرداری از نفت ایران صادر شد ،امتیاز معروف
دارس��ی اس��ت که نظر به اهمی��ت آن جداگانه مورد بررس��ی قرار میگیرد .در ای��ن دوره به غیر از
امتیازنامۀ دارسی سایر امتیازات اعطایی به نتیجۀ خاصی منجر نشدند 24.در طی دوران مشروطه نیز
امتیازاتی اعطاء شد .در سال  1333قمری امتیازی در زمان صدارت محمدولیخان سپهدار تنکابنی
برای بهرهبرداری از نفت مناطق گیالن و مازندران و استرآباد به خشتاریا داده شد 25.دو امتیاز دیگر
یکی در س��ال  1300شمسی به شرکت اس��تاندارد اویل نیوجرسی برای بهرهبرداری از نفت ایاالت
شمالی و دیگری در سال  1315شمسی بهنام شرکت آمریک و ایران (امیرانین) 26وابسته به شرکت
نفت س��یبورد 27اعطاء شد که در هر دو مورد نتیجهای که منجر به بهرهبرداری گردد ،وجود نداشته
28
است.

امتیازنامۀ دارسی :سرآغاز قراردادهای امتیازی
امتیازنام��ۀ دارس��ی تنه��ا امتیازنامۀ موفق زمان خود بوده اس��ت .مس��یو دمرگان مستش��رق و
باستانش��ناس فرانسوی گزارشهایی دال بر وجود نفت در مناطق غرب و جنوب غربی ایران از
جمله قصر ش��یرین ارائه کرده بود .نتایج اکتش��افات مسیو دمرگان در  1892میالدی در پاریس
 .22نک :احمد راسخی لنگرودی ،موج نفت :تاریخ نفت ایران ،از امتیاز تا قرارداد (تهران :اطالعات ،)1385 ،ص  32ـ .16
 .23شرکت ملی نفت ایران ،ص .2
 .24امتیازاتی که به اتباع خارجه داده شد عموم ًا با مخالفت روسها به نتیجه نرسید و امتیازاتی که به داخلیها اعطاء گردید به
دلیل نداشتن سرمایۀ کافی و برخی عوامل دیگر به جایی نرسید.
 .25ضمن ًا امتیاز مناطقی هم که قب ً
ال به موجب فرمان سال  1313هجری قمری توسط ناصرالدینشاه به محمد ولیخان
تنکابنی داده شده بود ،نيز توسط نامبرده طی قرارداد جداگانهای به خشتاریا (خوشتاریا) واگذار شد .پس از سپهساالر تنکابنی هم
صمصامالسلطنه وقتی به صدارت رسید امتیاز خشتاریا را لغو كرد .نک :شرکت ملی نفت ایران ،ص .4
 .28نک :شرکت ملی نفت ایران ،ص .4 -5

26. Amiranin
27. Sea Board
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اعالم و اطالع ویلیام ناکس دارس��ی 29از این مطلب مشوقی در جهت تحصیل امتیاز بوده است.
س��ر آرتور هاردینگ 30وزیر مختار بریتانیا و ماریوت 31،نمایندۀ دارس��ی ،کوش��ش خود را برای
اخذ این امتیازنامه به کار بس��تند و بجز والیات ش��مالی (آذربایجان ،مازندران ،گیالن ،استرآباد
32
و خراس��ان) امتیازنامۀ دارسی بقیۀ نقاط ایران را برای اکتشاف و استخراج نفت شامل میشد.
س��رانجام با دالل��ي کتابچیخان مدیریت کل گمرکات ایران ،امتياز دارس��ي در هفتم خردادماه
س��ال ( 1280نهم ماه صفر  28 ،1319ماه مي  )1901به امضاي مظفرالدينش��اه رسيد 33.دورۀ
اين امتيازنامه  60س��ال و براي اكتش��اف و بهرهبرداري از منابع هيدروكربوري كشور و مسائل
34
وابسته بوده است.
حاکمان وقت نس��بت به موضوع چندان هش��يار نبوده و نهتنها امتياز مناسبی را واگذار نکرده
بلكه به همراه آن امتيازاتي مثل امكان اس��تفاده از اراض��ي ،معافيتهاي مالياتي و گمركي را نیز
اعط��اء نمودند 35.به موجب فصل نهم ،صاحب امتیاز حق داش��ت با هم��ان حقوق و تعهداتی که
برای خود او مقرر شده بود شرکتهایی تشکیل دهد و در فصل دهم شرط شده بود که نخستین
شرکت باید بیست هزار لیره 36نقد و بیست هزار لیره به صورت سهم پرداخت شده ،به دولت ایران
بدهد و تمام شرکتها نیز صدی شانزده از منافع خالص خود را حقاالمتیاز بدهند .بهعالوه چون
در شوش��تر و دالکی بوش��هر و قصر ش��یرین قب ً
ال از معادن نفت بهرهبرداری میشد و جمع حقوق
دیوان��ی آنه��ا بالغ بر دو هزار تومان بود ،طبق فصل چهارم قرار ش��ده بود این مبلغ را نیز صاحب
29. William Knox Darcy
30. Sir Arthur Hardinge
31. Alfred Marriott

 .32علی فرهمند« ،معرفی سند :ناگفتههای امتیاز دارسی »،فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی ،شماره ( 29زمستان  ،)1385ص 167
ـ .163
 .33نمايندۀ دارسي كه عازم ايران شد ماريوت بود و دارسي به ايران نيامد .نک :راسخی لنگرودی ،ص .33 -38
 .34توجه کنید که طی دوران بعد شرکت دارسی قراردادی با خوانین بختیاری موسوم به قرارداد بختیاری را منعقد کرد .همچنین
چند قرارداد دیگر فرعی به نامهای قرارداد سادات قیری ،قرارداد شیخ محمره و قرارداد آرمیتاژ منعقد شدند .در این باره نک :علی
یعقوبینژاد ،رئیس نفت (بیجا :انتشارات یادوارۀ کتاب ،)1373 ،ص  322ـ .317
 .35فصل سوم و فصل هفتم امتيازنامه دارسي.
 .36در ارتباط با واحدهاي پول بکار رفته در امتيازها و قراردادهای مختلف توضيح مختصري ضروري است .اول اينکه ليره
استرلينگ نام ديگر پوند است .هر پوند و يا همان ليره در قديم معادل  12شيلينگ بوده به نحوي که واحد پول بريتانياي قديم مضاربي
از  12بوده است .هر  10پنس هم معادل يک شيلينگ است .بنابراین یک لیرۀ قدیم معادل  120پنس بوده است .پنس صورت جمع
پني است .براي مثال يک پني ،دو پنس ،سه پنس و غیره  .هم اکنون پول جديد انگلستان به صورت مضاربی از ده بوده و واحد آن
پوند است که قابل تقسيم به  100پنس است.
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امتیاز عین ًا به دولت بپردازد .به موجب فصل س��یزدهم قرار بود حقوق مکتسبه اشخاص در معادن
مکشوفه محفوظ باشد .فصل پانزدهم امتيازنامه مقرر ميكرد که پس از انقضای دوره امتیاز کلیه
اموال و تأسیس��ات مجانی به دولت ایران منتقل ش��وند .در فصل دهم امتيازنامه پیرامون حقوق
دولت ایران نیز چنين آمده اس��ت« :بین صاحب امتیاز از یک طرف و ش��رکتی که تشکیل کند از
طرف دیگر قرارداد خواهد ش��د که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز
مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیستهزار لیره دیگر سهام پرداخت شده بدولت
علیه بدهد .عالوه بر آن ،ش��رکت و تمام ش��رکتهایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود
که از منافع خالص س��الیانه خود صدی ش��انزده بدولت علیه سال بسال کارسازی نمایند ».به طور
خالصه دیده میش��ود که بر مبنای امتیاز نامۀ دارس��ی منافع اقتصادی ای��ران به دو هزار تومان،
بیستهزار لیره انگلیسی ،بیست هزار لیره سهم و شانزده درصد از منافع خالص سالیانه شرکتها
37
محدود میشد.
38
اين قرارداد پس از هفت سال از تالش سخت جورج رینولدز ،رئيس هيأت حفاري ،سرانجام در
سال  1908میالدی در ميدان مسجد سليمان به نفت رسيد 39.چهار سال پس از آن پاالیشگاه آبادان
در سال  1912احداث و اولین محمولۀ نفتی صادر شد .از  1912تا  1933که قرارداد لغو گردید جمع ًا
مقدار  56147000متریک تن نفت صادر و در مقابل مبلغ  13823000لیره به خزانه ایران داده شد.
متوس��ط درآمد خالص ایران از هر بش��که نفتی که در این دوره صادر شد بالغ بر  67درصد شیلینگ
بود 40.نظر به اهميت فراوان نفت سياس��ت حیلهگرانهاي بكار گرفته شد تا امتیاز دارسی به نوعی به
دولت انگلستان واگذار گردد و دولت انگلیس مالک بیشتر سهام شرکت نفت انگلیس و ایران معادل
 .37نک :شرکت ملی نفت ایران ،ص  .2-4دارسی  30هزار سهم به مظفرالدینشاه و  10هزار سهم به اتابک اعظم 5 ،هزار سهم
به وزیر معادن و  5هزار سهم به میرزا حسینخان مشیرالدوله وزیر امور خارجه ،پیشکش کرد .حق داللی خوبی هم نصیب کتابچیخان
گردید .دارسی در اجرای فصل شانزدهم مبنی بر شرایط ابطال قرارداد ،نخستین شرکت اکتشاف را با سرمایۀ  600هزار لیره استرلینگ
تشکیل داد و به موجب فصل دهم امتیازنامه هم  20هزار لیرۀ نقد و  20هزار لیرۀ دیگر به صورت سهام به دولت ایران پرداخت کرد؛
نک :راسخی لنگرودی ،ص .38
38. George Reynolds

 .39میدان نفتی مسجد سلیمان ویژگیهای منحصر بهفردی داشت از جمله اینکه به دلیل ویژگیهای برتر مخزن از جمله فشار
باال ،یک چاه آن صدها برابر یک چاه نفت کشور آمریکا در آن روزگار توان تولید داشت.
 .40وزارت اطالعات ،نفت ایران از دوران امتیازات تا حاکمیت ،مالکیت ،مدیریت و کنترل مطلق (تهران :وزارت اطالعات.)1352 ،
این منبع یک گزارش  23صفحهای است .چنین به نظر میرسد که گزارش معتبری باشد.
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 53درصد ش��د 41.قرارداد دارس��ي با سرگذشت خاص خود در سال  )1932( 1311لغو شد 42و پس از
آن قرارداد امتيازي ديگري در س��ال  )1933( 1312معروف به قرارداد امتياز به تصویب رس��ید 43که
مدت آن مجدداً شصت سال یعنی تا سال  1993معین شد.
مفاد قرارداد امتياز چنين بود :تقلیل حوزۀ امتیاز به یکصد هزار میل مربع ،تمدید مدت قرارداد تا سال
 ،1993تبدیل حق انحصاری احداث و نگهداش��ت خطوط لوله بحق غیرانحصاری ،پرداخت  20درصد
منافع (مازاد بر س��ود س��هام) بهعالوه  4ش��یلینگ بابت هر تن نفت صادره یا مصرف شده در کشور به
عنوان حق االمتیاز قرارداد 44،تعهد ش��رکت به رعایت آخرین اصول علمی ناظر به صنعت نفت و دادن
تمام اطالعات الزم به دولت ایران ،عدم استفاده از کارکنان خارجی در هر موردی که ایرانی واجد شرایط
وجود داشته باشد و تخصیص سالی ده هزار لیره برای آموزش دانشجویان ایرانی رشته صنعت نفت در
انگلس��تان ،تعهد ش��رکت به تأمین مصارف مواد نفتی مورد نياز داخل کشور بر مبنای قیمتهای خلیج
45
مکزیک یا رومانی (هر کدام ارزانتر باشد) با تخفیفی برابر  10تا  25درصد باضافه هزینه حمل و توزیع.
پس از امضای قرارداد باال ،فعالیتهای وسیعی به منظور توسعه رشتههای مختلف اکتشاف ،استخراج،
پاالیش ،صدور و پخش آغاز ش��د که در نتیجه میزان تولید از  7میلیون تن در س��ال  1933میالدی به
 31.7میلیون تن در سال  1950بالغ شد و فروش مواد عمده نفتی در داخل کشور نیز از رقم  81000متر
مکعب در سال به  1029000متر مکعب افزایش یافت .از تاریخ انعقاد قرارداد  1933میالدی تا هنگام
ملی ش��دن صنعت نفت ایران در س��ال  1951یعنی در مدت  18سال ،شرکت جمع ًا  235012574تن
متریک نفت صادر کرد که در مقابل آن  106005408میلیون لیره انگلیسی یا معادل تقریب ًا  300میلیون
دالر عاید خزانه دولت ش��د ،بهطوریکه درآمد متوس��ط از هر بشکه نفت صادره معادل  1,23شیلینگ
 .41نک :راسخی لنگرودی ،ص  .33 -96الزم به ذکر است که در سال  1288شمسی طبق قرارداد دارسی شرکت نفت انگلیس و
پرشیا )) (Anglo-Persian Oil Company (APOCتأسیس شد .این شرکت در قرارداد  1933میالدی (1313ش) شرکت نفت انگلیس
و ایران (Anglo Iranian Oil Company (AIOCنامیده شد .پس از قضیۀ ملی شدن صنعت نفت نام شرکت به بریتیش پترولیوم
)) British Petroleum(BPتغییر کرد و شركت ملي نفت ايران نيز پديد آمد .در اینجا عمدت ًا از نام شرکت نفت انگلیس و ایران و یا
شرکت برای اشاره به موضوع استفاده میشود.
 .42برای مطالعۀ نحوۀ الغاء قرارداد دارسی توسط رضاشاه نک :راسخی لنگرودی 69 ،ـ  .67پس از لغو قرارداد توسط ايران،
انگلیس به شورای جامعه ملل و دیوان دائمی داوری بینالمللی الهه شکایت برد .ایران به صالحیت مراجع مزبور اعتراض کرد و
موضوع را یک امر داخلی دانست .بعدها نیز مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت از همین ابزار استفاده کرد.
 .43ج .بمبرک 26 ،سال با صنعت نفت ایران ،به روایت شرکت «بریتیش پترولیوم» ( ،)1928-1954ترجمه علیرضا حمیدی
یونسی (انتشارات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت ،)1380 ،ص  60ـ .50
 .44حقاالمتیاز از قرار تنی چهار شیلینگ که چون به نسبت حجم بود از ترقی قیمت نفت سهمی عاید ما نمیشد.
 .45شرکت ملی نفت ایران ،ص 4 -12؛ فرشادگهر ،ص .102 - 117
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انگلیسی یا  22,5سنت آمریکایی شد که از نظر مالی تقریب ًا دو برابر درآمد ناظر به امتیازنامه دارسی بود.
46
آمار اقتصادي قرارداد دارسي و قرارداد امتياز در جدول شمارۀ یک آورده شده است:
جدول  :1صادرات نفت خام و درآمد ایران 1951ـ 1912
نام قرارداد

دارسی ( 21 :1912 -1933سال)

قرارداد امتیاز ( 18 :1933-1951سال)
جمع ( 39 :1912 -1951سال)

صادرات( :تولید منهای
مصرف داخل به تن
متریک)

56,147,000

235,012,574
291,159,574

درآمد خزانه
ایران (لیره)

13,823,000

106,005,408
119,828,408

درآمد ایران
به ازای هر تن
متریک (لیره)

0,25
0,45
0,41

پس از قرارداد امتیاز ،رخداد وقايعي همچون اليحۀ الحاقي گسگلشائيان به قصد بهبود شرايط
قرارداد امتياز و عدم پذيرش آن از سوي مجلس راه را برای ملي شدن صنعت نفت ايران مهيا کرد
47
که شرح آن به کرات در منابع تاریخی آمده است ،لذا از ورود تفصیلی به بحث آن اجتناب میشود.
 .46وزارت اطالعات ،ص .23
 .47برای مثال نک :فؤاد روحانی ،تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران (تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی)1352 ،؛ راسخی
لنگرودی .نفت در  29اسفند  1329ملي و شركت ملي نفت ايران نيز از سال  1330رسم ًا تأسيس و آغاز به کار کرد .الزم به توضیح است
که چند سال قبل در تاریخ  26بهمن  1327درفصل هفتم «قانون اجازه اجراي مقررات گزارش كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي» در
ارتباط با برنامۀ هفت ساله ،شرکتی به نام شرکت سهامی نفت ایران به منظور اکتشاف و بهرهبرداری از سایر منابع نفتی کشور (به غیر از
منطقه قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران) تشکیل شده بود .شرکت سهامی نفت ایران را میتوان پیش درآمد تولد شرکت ملی نفت ایران
به حساب آورد .طبق ماده  74اساسنامه سال  1333شركت ملي نفت ايران ،مالكيت سهام شركت سهامي نفت ايران كه به موجب قانون
 26بهمن  1327براي اكتشاف منابع نفتي در خارجاز منطقه عمليات شركت ملي نفت ايران مصرح در ماده دوم قرارداد فروش نفت (قرارداد
كنسرسيوم) مصوبه هفتم آبان ماه  1333تشكيل يافته بود ،به شركت ملي نفتايران منتقل شد .از جمله انتقادات مهم وارده به دوران ملي
شدن و زمانهاي پس از آن عدم تعريف واژگان مهمي همچون مفهوم ملي شدن ،شركت ملي ،حقوق مالكيت منابع هيدروكربوري ،هدف
شرکت ملی نفت ایران و غیره است .براي مثال مالك منابع هيدروكربوري در قوانين ايران به شدت ابهام دارد كه اين خود يكي از علل
مهم پدید آمدن فرصتهاي رانتجويي در اقتصاد ايران طي ادوار مختلف بوده است .نگارنده اعتقاد دارد كه مالك منابع هيدروكربوري،
نسلهاي ملت ايران هستند .متأسفانه سياستگذاران كشور طي  60سال گذشته اقدام خاصي براي تعريف و رفع ابهامهای مذکور انجام
ندادهاند .لذا با توجه به اهميت تعریف صحیح واژگان مذكور در عملكرد بهينۀ اقتصادي جوامع ،ميتوان ساختار نامتناسب كنوني كشور را
تا حدود زيادي منتج از اين قبیل مسائل دانست .در این زمینه حقوق مالکیت و اقتصاد آن نک:
Harold Demsetz, “Toward a Theory of Property Rights,” American Economic Review , Vol. 57, No. 2.
 R. H. Coase, “The Problem of Social Costs,” Journal of Law and Economics,؛(May 1967), pp 347 - 359
 Enrico Colombatto, The Elgar Companion to؛University of Chicago Press. Vol. 3 (October 1960), pp 1- 44
The Economics of property Rights. (london: Edward Elgar publishing, 2004).
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جمعبن��دي تحليلي وقايع قراردادهاي اوليه و قراردادهاي متعاقب دارس��ي و امتياز را ميتوان چنين
بيان داش��ت :انعقاد قراردادهای اولیه نظیر دارس��ی و دیگر امتیازات در يك فضاي نس��بي جهل به
موضوع ،توأم با نياز اقتصادي حكام و ضعف كش��ور آغاز ش��د ،اما رفته رفته آگاهي عموم نسبت به
موضوع افزايش يافت و در بس��تر زمان اصالحات آغاز ش��دند .در اين برهههای تاريخي ،نفت سهم
زيادي در تحول نهادهاي اقتصادی و سياس��ي كش��ور داش��ته اس��ت .در اين دوران شهرهايي مثل
مسجد سليمان و آبادان رشد يافته و به شهرت جهاني رسيدند.

قرارداد فروش نفت و گاز (قرارداد کنسرسیوم)
پس از ملي ش��دن صنعت نفت ،كش��ور چندان در مقابل فشار قدرتها تاب نياورد و در سال 1333
شمس��ی تن به انعقاد و تصويب قرارداد فروش نفت و گاز مش��هور به قرارداد كنسرس��يوم داد .اين
قرارداد بین ایران و  8ش��رکت خارجی ( 5شرکت آمریکایی بهعالوۀ سه شرکت اروپایی) منعقد شد.
از طرف ایران علی امینی وزیر دارایی و از طرف کنسرس��یوم هوارد پیج 48از ش��رکت جرسی مسئول
مذاک��ره بودند .بنابراین الیحۀ مربوطه به امینی ـ پیج معروف ش��د .این قرارداد ،قرارداد مهمی بود
که پیش و پس از تصویب واکنشهایی را در بین اقش��ار مختلف و نمایندگان برانگیخت 49.قرارداد
کنسرس��یوم در دو قس��مت با دو ضمیمه مش��تمل بر  51مادۀ مفصل به نام»قانون راجع به اجازه
مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن» در هفتم آبان 1954( 1333م) به تصویب
نهایی مجلسین رسيد.
در ای��ن قرارداد دولت انگلیس به نحو احس��ن ضرر خود از ملی ش��دن نف��ت را جبران کرد ،به
نحوی که هم  60درصد قرارداد را به سایر اعضای کنسرسیوم فروخت و هم از ایران غرامت گرفت.
انگلی��س مجموع ًا قری��ب یک میلیارد دالر (به ارزش پول آن زمان) از ایران و س��ایر اعضای عضو
کنسرس��یوم غرامت دریافت کرد 50.ترکیب س��هام قرارداد کنسرسیوم نيز بدین شرح بوده است :پنج
ش��رکت آمریکایی در مجم��وع  40درصد (هر یک  8درصد) ،ش��رکت بریتیش پترولیوم  40درصد،
ش��رکت رویال داچ ش��ل  14درصد و ش��رکت نفت فرانس��ه  6درصد .قدرتهای نفتی آن روزگار
ش��رکت نفتی ا ِنی ایتالیا را به اين بازي پرس��ود راه ندادند لذا همانطور که خواهیم دید اين حركت،
48. Howard Page

 .49براي نمونه نک :م علیجانی ،متن کامل نطقهای آقایان سناتور لسانی ،دیوان بیگی ،مهندس شریف امامی و دکتر حسابی
در رد «قرارداد» نفت با کنسرسیوم معروف به (امینی-پیج) (بینا ،بیتا).
 .50موحد ،نفت ما و مسائل حقوقی آن ،ص  118ـ .111
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مبنايي براي پديد آمدن قراردادهاي مش��اركتي ش��د .طبق قرارداد کنسرس��یوم ش��رکت ملی نفت
ایران محصول نفت و گاز حوزۀ قرارداد 51را به بهای تمام ش��ده به اعضای کنسرسیوم (شرکتهای
بازرگانی) میفروخت و ش��رکتهای طرف قرارداد نفت اس��تحصالی را یا به همان صورت خام و یا
52
پس از تبدیل به محصوالت تصفیه ش��ده (پاالیش) در ایران در نقطۀ صدور به قیمت اعالن شده
میفروختند 53و پس از وضع هزینهها و مخارج ،نیمی از سود ویژه را به عنوان مالیات به دولت ایران
54
پرداخت میکردند.
ش��رکتهای بازرگانی ط��رف قرارداد هنگام خری��د نفت ،معادل  12,5درصد کل اس��تخراج را
بهصورت غيرنقدي یا نقدی به بهای اعالم شده تحت عنوان پرداخت مشخص که همان حقاالرض
بوده به شرکت ملی نفت ایران تحویل میدادند .بدین دلیل که پس از تعیین سود ویژه و مالیات آن
به نرخ همان پنجاه درصد ،معادل پرداخت مش��خص مذکور از این مبلغ کسر میشده و حقاالرض
به صورتی که در سایر موارد معمول بوده پرداخت نمیشده است .این نقص یکی از مواردی است که
در قرارداد الحاقی  1343شمسی ( 1965م) تا حدودی اصالح شده است 55.حوزۀ قرارداد کنسرسیوم
تقریب ًا معادل مساحت حوزۀ امتیاز پیش از ملی شدن صنعت نفت است .به عبارتی دیگر حوزۀ قرارداد
کنسرسیوم تقریب ًا منطبق بر حوزۀ عملیات شرکت سابق نفت انگلیس و ایران بوده و مدت قرارداد از
56
تاریخ اجرا بیست و پنج سال با امکان تمدید در سه دوره پنج ساله پیشبینی شده بود.
فرمول حقوقی که برای تطبیق وضع با اصل ملی شدن نفت مورد قبول واقع شد این بود که اعضای
کنسرس��یوم به عنوان خریداران نفت ،قراردادی را با ش��رکت ملی نفت ایران و دولت امضا کنند .سپس
 .51ناحیۀ عملیات در ضمیمۀ یک قرارداد که قسمت وسیعی از مساحت کشور را تشکیل میدهد آورده شده است.
52. Posted Price

 .53قیمت اعالن شده که اساس محاسبه بیشتر نفت محصول خاورمیانه بوده اولین بار در آمریکا متداول شد .بدین طریق که
قیمتهای نفت را در میدانهای نفتی به تیرهائی ( )Postsمیآویختند و همین عمل باعث شده بود که به آن قیمتهای Posted
 priceیا قیمت تیر گفته شود که به معنای قیمت اعالن شده (بر مبنای قیمت نفت در خلیج آمریکا) است و به همین نام هم نیز در
فارسی تلفظ گردیده است .نک :محمود منصوری نراقی ،نفت ،ج( 1مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه) (بیجا:
چاپخانه صبح امروز ،)1350 ،ص .212
 .54ماده  18قرار داد کنسرسیوم  .1333قراردادهای ذیربط به صورت قانون بوده و لذا مصوب مجلس هستند .برای دیدن متن
آنها نک :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و معاونت پژوهشی ،نرمافزار لوح حق .)1388( ،نرمافزار لوح حق در بردارندۀ
حافظۀ قوانین و مقررات کشور است .همچنین متن قرارداد کنسرسیوم در صفحات  17تا  64کتاب سفید شرکت ملی نفت ایران آمده
است.
 .55مواد  22و  23و  28قرارداد کنسرسیوم .1333
 .56ماده  49قرارداد کنسرسیوم .1333
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ش��رکت ملی نفت ایران به موجب قرارداد كنسرس��يوم مالک کلیه منابع نفتی در سرتاس��ر کشور تلقی
میشد .این شرکت نفت خامی را که در حوزه قرارداد کنسرسیوم استحصال میشد در سر چاه به اعضای
کنسرسیوم میفروخت .به عبارت ديگر مالكيت در سر چاه منتقل ميشد 57.اعضای کنسرسیوم هم به نوبۀ
خود این نفت را در بنادر ایران به قیمت فوب 58میفروختند .قیمت فوب باید توسط کنسرسیوم براساس
قیمت نفتهای مش��ابه خلیج فارس تعیین و اعالن ميش��د .تفاوت بین قیمت اعالن شده و هزینهای
که برای استحصال نفت به مصرف رسیده بود به عنوان درآمد تلقی و پنجاه درصد درآمد از باب مالیات
به دولت ایران پرداخت میشد .شرکت ملی نفت ایران که مالک نفت خام تلقی میشد در برابر فروش
آن به اعضای کنسرس��یوم وجوهی دریافت میکرد که در قرارداد پرداخت مش��خص 59نامگذاری شده
بود .پرداخت مشخص معادل یک هشتم بهای نفت خام ( 12.5درصد) و همان است که در قراردادهای
دیگر عنوان بهرۀ مالکانه یا حقاالمتیاز 60را دارد .به موجب قرارداد اصلی پرداخت مشخص جزو مالیات
تلقی و مالیات معادل پنجاه درصد درآمد ویژه میشد .بنابراین ،آنچه از بابت پرداخت مشخص به شرکت
ملی نفت ایران پرداخت میشد در آخر سال از حساب مالیات دولت کسر میشد بهطوریکه درآمد ایران
از همه جهت از همان پنجاه درصد تجاوز نمیکرد .این ترتیب بعدها تغییر یافت به نحوي كه پرداخت
61
مشخص جزو مالیات محسوب نمیشد بلکه جزو اقالم هزینه منظور میشد.
62
برای عملیات اکتشاف و استخراج «شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران» و برای تصفیه نیز یک
ش��رکت تصفیه به نام «شرکت سهامی پاالیش نفت ایران» 63تشکیل شد که در کل «شرکتهای
64
عامل» نامیده میشدند .این شرکتها که در حکم طرف قرارداد شناخته میشدند ،تابعیت هلندی
 .57ماده  18قرارداد کنسرسیوم  .1333بند «ط» ماده یازدهمقانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور
و فالت قاره مصوب هفتم مرداد  1336مشهور به قانون نفت  1336نیز بر انتقال مالکیت در سر چاه تأکید کرده است.
 .58منظور از قیمت فوب ( )Free on Boardقیمت تحویل کاال در مبداء به خریدار بدون در نظر گرفتن هزینههای حمل و نقل،
بیمه و غیره است .لذا خریدار خود مکلف به تحمل هزینههای مذکور است .فوب در مقابل سیف قرار دارد .نک :مرتضی قرهباغیان،
فرهنگ اقتصاد و بازرگانی (تهران :موسسه خدمات فرهنگی رسا ،)1376 ،ص  103و .299
 .61موحد ،نفت ما و مسائل حقوقی آن ،ص  93ـ .88

59. Stated Payment
60. Royalty

62. Iranian Oil Exploration and Production Company
63. Iranian Oil Refining Company

 .64نقش شرکت شل و کشور هلند در این قرارداد بارز است .برخی اسامی در متن قرار کنسرسیوم به زبان هلندی است .شرکتی
با نام هلندی باتافشه پترولیوم ماتشاپای ( )Bataafsche Petroleum Maatschappij means: Batavian Oil Companyیکی از
شرکای کنسرسیوم بوده که نام آن در قرارداد آمده است .این نام برای یکی از شرکتهای هلدینگ شل ( )1907 -1960بکار میرفته
است .معمو ًال در منابع بهجای نام شرکت مذکور نام شرکت مادر یعنی شل به عنوان یکی از شرکای کنسرسیوم آورده میشود.
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داش��ته ولی در ایران به ثبت رسیده بودند .در هیأت مدیرۀ آنها هم دو مدیر ایرانی شرکت داشتند.
اگرچ��ه بن��ای این قرارداد به اصطالح بر مبنای اصل پنجاه به پنجاه نهاده ش��ده بود اما بدین دلیل
که عواید پاالیش��گاه بهصورت واقعی مورد محاسبه قرار نمیگرفت .منافع شرکت تصفیه روی یک
فرمول معین در حدود پنج درصد حس��اب میشده و س��هم ایران از این بابت تقریب ًا دو و نیم درصد
قیمت نفت خام بوده اس��ت؛ در حالیکه اختالف قیمت بین نفت تصفیه ش��ده و خام به مراتب بیشتر
اس��ت .به عبارت دیگر ش��رکتهای عضو کنسرسیوم و یا همان ش��رکتهای بازرگانی وقتی نفت
خام را تصفیه نموده و به فروش میرس��اندند چنین تلقی میش��د که عالوه بر هزینه واقعی پاالیش
و قیم��ت نفت خام فقط پنج درصد ب��ه عنوان منافع تصفیه منظ��ور میکردهاند 66.وزارت اطالعات
( )1352بیان میکند که تقسیم منافع بین ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم بر اساس اصل -50
 ،50درآمد ایران از هر بش��که نفت صادره از طرف ش��رکتهای بازرگانی عضو کنسرسیوم را تقریب ًا
به چهار برابر قبل از ملی ش��دن افزایش داده است 67.از آنجا که در همان منبع درآمد صادره قبل از
ملی ش��دن معادل  1,23شیلینگ انگلیسی یا  22,5سنت آمریکایی نگاشته شده است ،چنین نتیجه
گرفته میشود که از ق َِبل قرارداد کنسرسیوم درآمد ایران از هر بشکه نفت صادره به  4,92شیلینگ
انگلیسی و یا  90سنت آمریکایی افزایش یافته است.
در ق��رارداد كنسرس��يوم انجام عملیات کمک��ی یا غیرصنعتی موضوع م��ادۀ هفدهم قرارداد ،در
حوزۀ عملیات ،بر عهدۀ ش��رکت ملی نفت ایران نهاده ش��ده بود و هزینههای این عملیات متناسب
ب��ا خدمات��ی که برای هر یک از ش��رکتهای عامل از این بابت انجام میگردید ،از همان ش��رکت
دریافت میشد و آن شرکت این هزینهها را جزو هزینههای جاری خود منظور میداشت .به عبارت
دیگر طبق مادۀ  17مذکور امور غیر صنعتی و پر دردسر از جملهمنازل و امكنه و متعلقات مربوطه،
نگهداري طرق و شوارع مورد استفاده عام،امور بهداري و بهداشتي،اداره نمودن خواربار و تاالرهاي
65

 .65ماده  4قرارداد کنسرسیوم .1333
 .66دکتر محمود قاسمزاده مباحثی در تجزیه و تحلیل و مقایسۀ اقتصادی قرارداد فروش نفت و گاز  1954/1333با امتیازنامۀ
 1933/1312فراهم کرده است .ایشان مسئول وقت امور بودجۀ شرکت ملی نفت ایران بوده و برای پایاننامۀ دکترای خود در رشتۀ
اقتصاد منبع مذکور را به رشتۀ تحریر درآورده است .دکتر منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل معروف شرکت ملی نفت
ایران ،تقریظی بر کتاب مذکور نگاشته است .در کتاب مذکور اطالعاتی در باب درآمدهای نفتی ،عملیات و اطالعات حسابداری مربوطه
و سایر اطالعات ارزشمند مالی و غیر مالی زمان خود در باب قراردادهای  1312و کنسرسیوم جمع آوری شده است .نک :محمود
قاسمزاده ،اقتصاد نفت ایران ،تجزیه و تحلیل و مقایسۀ اقتصادی قرارداد فروش نفت و گاز با امتیاز نامۀ  1933شرکت سابق نفت
انگلیس و ایران (تهران :چاپخانه دانشگاه تهران.)1347 ،
 .67وزارت اطالعات ،ص .1 -23
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غذاخوري و رس��تورانها و فروش��گاههاي البس��ه،تعليم و تربيت فني و صنعتي،حفظ اموال،رفاه
اجتماعي،وسايل نقليه عمومي،آب و برق مصرف اهالي،هر دستگاه ديگري كه براي رفاه عمومي
الزم باش��د و غیره بر عهدۀ ش��رکت ملی نفت ایران قرار گرفت تا به اصطالح سهمی از امور را هم
68
به ایرانیها داده باشند.
در قرارداد کنسرس��یوم معافیتهای گمرکی جهت واردات ش��رکتهای عامل نیز برقرار شده بود.
همچنین به شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل آزادیها و تضمینهایی دال بر آزادی در صدور
و فروش نفت ایران به هر ترتیبی که مایل باشند ،آزادی در نقل و انتقال وجوهی که عاید آنها میشود،
آزادی در انتق��ال حقوق و منافع خود به دیگران و غیره اعطاء ش��ده ب��ود 69.حق نظارت بر عملیات و
رس��یدگی به حس��ابهای شرکتهای عامل برای ش��رکت ملی نفت ایران محفوظ بوده و شرکت در
70
صورت تمایل میتوانست رسیدگی به این حسابها را به حسابرسان متخصص بینالمللی واگذار کند.
طبق قرارداد كنسرسيوم ،دولت ایران حق فسخ قرارداد را نداشت .اگرچه کنسرسیوم عامل ایران بود اما
طرق حل اختالف در خارج طراحی شده بود .سناتور دیوانبیگی نمایندۀ سنا طی نطق مفصلی که یکی
71
از محورهای آن همین موضوع بود ،بر ضد انعقاد قرارداد کنسرسیوم صحبت کرد.
قرارداد كنسرس��يوم يك ق��رارداد پیچیده بود كه الگوي قراردادي چندان خاصي نداش��ت و لذا
نميتوان آن را مس��تقيم ًا به يكي از مدلهاي قراردادي امتیازی ،مش��ارکتی و یا خدمتی منتس��ب
دانس��ت ،اما ش��ايد بتوان آن را پل ارتباطی بين قراردادهاي امتيازي و مش��اركتي به حس��اب آورد.
محبی در ارتباط با قرارداد کنسرسیوم چنین نظری دارد« :قرارداد کنسرسیوم ،از نوع امتیاز نبود ،بلکه
قرارداد مشارکت در تولید 72به روش عاملیت محسوب میشد 73».به هر تقدير قرارداد كنسرسيوم به
 .68ماده  17قرارداد کنسرسیوم .1333
 .69ماده  34قرارداد کنسرسیوم .1333
 .70جزء «ز» ماده  4قرارداد کنسرسیوم .1333
 .71علیجانی ،ص . 68 -127
 .72قراردادهای مشارکت شامل قرارداد مشارکت در تولید ( ،)production sharingمشارکت در سرمایهگذاری ()joint venture
و قراردادهای ( )BOTمیباشد .در اینجا ،قرارداد مشارکت در تولید شامل خصوصیات ذیل میباشد:
 .1انجام اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری و قبول کلیه ریسکها توسط پیمانکار
 .2مالکیت پیمانکار در نفت حاصله پس از استخراج آن در محل مشخص
 .3تسهیم هزینهها از نفت استخراجی
 .4تقسیم نمودن نفت استحصالی پس از کسر هزینهها و پرداخت حقاالمتیاز و مالیات
 .73محسن محبی ،مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بینالمللی ،سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی
(تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،)1386 ،ص .160
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لحاظ داشتن شرایط خاص و مقررات پیچیده و حقوق و تعهدات مخصوص برای طرفین مبادله ،تنها
قرارداد منحصر به فرد نفتی خاورمیانه و بلکه جهان بوده است ،به دلیل اینکه این قرارداد محصول
یک دوران کشمکش و هیاهو بین ایران و بریتانیا و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران میباشد.
قرارداد کنسرس��یوم دارای دو قسمت است که در قسمت اول قرارداد بین دولت ایران و شرکت
ملی نفت ایران از یک س��و و س��اير اعضای کنسرس��یوم نفت از س��وی دیگر توافق صورت گرفته
اس��ت .در اين قسمت تشکیالت ش��رکتهای عامل و روابط آنها با دولت ایران و طریق پرداختها
و تقس��یم منافع و خرید و فروش نفت و مس��ائل مهم دیگر طرح شده است .در قسمت دوم قرارداد
مطالب مربوط به حل و فصل اختالفات گذشته شرکت سابق نفت و دولت ایران و تصفیه خسارات
و مطالبات طرفین مد نظر بوده اس��ت .بهعالوه در سرتاس��ر قرارداد تعهداتی از طرف امضا کنندگان
به نفع طرف مقابل یا اش��خاص ثالث بوده که همه به لحاظ قراردادي ابداعی و ابتکاری محس��وب
ش��ده و از نظر حقوقی نيز تازگی داش��ته است .مث ً
ال در تمام ش��رکتهای نفتی تا آن زمان عملیات
نفتی از همدیگر تفکیک نميش��ده است در صورتیکه در این قرارداد امور به دو دسته (باالدستی و
پاییندستی) تقسیم شده است .برای هر یک از اين دو دسته نيز یک شرکت جداگانه آنهم با تابعیت
کش��ور هلند تش��کیل شده بود .با اینکه در زمان امضای قرارداد ش��رکتهای مزبور وجود نداشتهاند
اما اعضای کنسرس��یوم تعهد کرده بودند که پس از تش��کیل ش��رکتهای عامل مزبور ،قرارداد را
به امضای آنها نيز برس��انند .در قرارداد مقرر ش��ده بود که ش��رکتهای عامل در مدت قرارداد کلیۀ
حقوق و اختیارات برای انجام وظایف از طرف ایران و ش��رکت ملی نفت را خواهند داش��ت .به این
ترتیب از یک طرف سِ مت شرکتهای مزبور مشابه سِ مت واگذار شده در قراردادهای پیمانکاری به
پیمانکاران است و از طرف دیگر مشاهده میشود که این پیمانکار برخالف پیمانکاران دیگر شخص ًا
هیچکاره است و در حقیقت اعضای اصلی کنسرسیوم هستند که مستقیم ًا از همه اختیارات و حقوق
قرارداد استفاده میکنند.
مس��ائل دیگر از قبیل مالکیت نفت اس��تحصالی و خرید و فروش و قیمت آن و تعهدات طرفین
در این مورد و مالکیت اموال و اش��یاء و مس��تحدثات که آیا متعلق به کیست و اختیار استفاده از آنها
تا چه حد است و چگونگی حقوق اعضای کنسرسیوم و شرکتهای عامل و شرکت ملی نفت ایران
همه غامض و پیچیده اس��ت ولی در عین حال بس��یاری شرایط مش��ابه شرایط عمومی قراردادهای
نفتی ،در این قرارداد موجود است 74.قرارداد کنسرسیوم قرارداد پیچیدهای است که فهم آن در زمان
 .74منصوری نراقی ،ص  589ـ .588
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امضای قرارداد و حتی پس از آن برای تصمیمس��ازان مملکت دش��وار بود .شاید بتوان چنین اظهار
داش��ت که این پیچیدگی نیز بدون علت نبوده و از سوی اعضای کنسرسیوم برای بهرهبرداری بهتر
منابع ایران به حکام وقت دیکته شده است .سرانجام قانون «قرارداد الغاء نفت با كنسرسيوم مصوب
س��ال  1333و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنش��اهيايران و شركتهاي
خارجي» 75مصوب هش��تم م��رداد ماه  ،1352قرارداد کنسرس��یوم  1333را ملغی و تصویب قرارداد
جدیدی را اعالم کرد.

پيدايش و تحول قراردادهاي مشاركتي
پس از قرارداد كنسرس��يوم ش��ركت ملي نفت ايران با برخي از ش��ركتها وارد قراردادهاي جديدي
ش��د .دورۀ بيست س��الۀ  1333 - 1353را ميتوان فصل نوین تحوالت پويا و چشمگير در ترتيبات
قراردادي به حس��اب آورد .در اين دوران ،زمان انعقاد قراردادهاي امتيازي در کش��ور به پايان رسيده
و قراردادهاي مش��اركت در توليد و خدمت به ترتيب به جمع توافقات قراردادي صنعت نفت کش��ور
پيوستند .در اين دورۀ پويا سهم ايران از وزن تحوالت قراردادي در صنعت نفت دنيا باال بوده است،
به نحوي كه ميتوان آن را كشور پيشرو در این زمینه به حساب آورد.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد غولهای نفتی براي شركت نفتی ا ِني ايتاليا سهمي از قرارداد
كنسرسيوم در نظر نگرفتند ،لذا انریکو ماتئی 76،رئیس معروف شرکت ملی نفت ا ِنی 77درصدد برآمد تا
قرارداد جذابي به ايران پيشنهاد کند .این کار به مذاق شرکتهای عضو کنسرسیوم خوش نیامد ،چرا که
سطح توقع کشورهای منطقه را باال میبرد .به هر تقدیر شرکت آجیپ 78که از شرکتهای اصلی ا ِنی
بود تمایل خود برای عقد قراردادی جذاب به ایران اعالم کرد .لذا در اجرای قانون نفت در سال 1336
و تقریب ًا همزمان با تصویب آن 79،قراردادی با ش��رکت نفت آجیپ مینراریا منعقد ش��د .بدین نحو که
قانون نفت در  1336/5/7و قرارداد آجیپ مینراریا در  1336/6/2به تصویب مجلسین رسیدند .اهميت
اين قرارداد در اين اس��ت كه اولين قرارداد مش��اركتي در تاريخ صنعت نفت ايران به حساب ميآيد .به
 .75قانون مذکور در نرمافزار لوح حق موجود است .همچنین برای تفصیل مباحث نک :ناصر فرشاد گهر ،ص 211 -219؛ فؤاد
روحانی ،صنعت نفت ایران 20 :سال پس از ملی شدن (تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی 419 ،)1356 ،ـ .373
76. Enrico Mattei
)77. Ente Nazionale Idrocarburi(ENI
78. Agip Company (Azienda Generali Italiana Petroli - Italian General Oil Company).

 .79الزم به يادآوري است كه روايت تحول قوانين نفت و اساسنامه شركت ملي نفت ايران بسيار جالب توجه است كه بررسي
آنها مجال خاص خود را ميطلبد.
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عبارت ديگر عدم راهيابي ايتاليا در بازي نفت كنسرس��يوم براي صنعت نفت ایران سودمند واقع شد و
تحول نهادي ترتيبات قراردادي در تاريخ اقتصادي كشور را با يك جهش چشمگير مواجه ساخت .لذا
مفيد است تا نگاهي به كليات قرارداد آجيپ مينراريا انداخته شود .طبق قانون نفت  ،1336مشارکت با
خارجیان یا به صورت یک شرکت (سازمان مشترک) ایرانی مستقل است یا به صورت دستگاه مختلط
(مش��ارکت مدنی ثبت نش��ده) .در قرارداد آجیپ مینراریا حالت اول انتخاب شد .قراردادهای این دوره
از نوع قراردادهای  %25 - %75بودند ،زیرا طرفین هر یک پنجاه درصد س��هم داشتند و مجبور بودند
80
نصف آن را مالیات به دولت ایران بپردازند .بنابراین طرف خارجی مالک  %25کل درآمد نفتی میشد.
به لحاظ تاریخی و برای اولینبار قراردادهای  50-50در ونزوئال طی سالهای  1948ـ  1943میالدی
( 1327ـ 1322ش) بهکار گرفته شد .در این قراردادها سهم میزبان معادل مجموع حقاالمتیاز و نصف
سود حاصل از فروش یک بشکه نفت خام بوده است .سود نیز معادل تفاوت قیمت اعالن شده و هزینۀ
هر واحد تولید در نظر گرفته میشده است:
«در اجرای اصل  50-50محاس��به حقاالمتیاز و سهم کشور میزبان به قیمت اعالن شده نفت
خام بس��تگی داشت .... .قیمت اعالن ش��ده یک قیمت موهومی بود و آن را قیمت مرجع ـ مالیاتی
نیز مینامیدند که با قیمتهای واقعی نفت در بازار جهانی ارتباطی نداشت .چون قیمت اعالن شده
در محاس��بات همیشه ثابت در نظر گرفته میشد از این رو شبیه سیستم پرداخت ثابت بر مبنای هر
تن نفت خام تولیدی در گذشته قلمداد میشد .زیرا کشورهای میزبان بدون توجه به قیمت نفت در
81
بازار سهم ثابتی از هر بشکه نفت خود را دریافت میکردند».
ش��رکتهای نفتی تمایل داش��تند تا تولید خود را به خاورمیانه که اصل  50ـ 50در آن رعایت
نمیش��د ،منتقل کنند .در مقاب��ل مقامات ونزوئال هم با اعزام نمایندگانی به کش��ورهای خاورمیانه
مزایای این روش را برای حکام منطقه توضیح دادند .به هر تقدیر به نظر میرس��د که قراردادهای
 50ـ 50زمین��ۀ ب��روز قراردادهای  %75ـ  %25را بهوجود آوردن��د .در قرارداد آجيپ مينراريا طرفین
یعنی شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ به طور مشترک با سرمایۀ مساوی ،شرکتی ایرانی بنام
 .80محمد رضا پهلوی شاه ایران در روز  28مرداد  1340چنین گفت« :برای اولینبار در تمام دنیا قرارداد بیسابقهای را که
معروف به قرارداد  25 -75است با ایتالیائیها و آمریکائیها (منظور قرارداد با شرکت نفت پان آمریکن است که شرح آن خواهد آمد)
در نفت خود منعقد کردیم یعنی ترتیبی دادیم که از عوائد نفت سه چهارم مال ما و یک چهارم مال آنها باشد .این موفقیتی بود که
ابتکار جهانی آن با ما بود و بعداً سایرین تا آنجا که توانستند در صدد پیروی از آن برآمدند( ».شرکت ملی نفت ایران ،كتاب سفيد:
تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران ،ص .)71
 .81مجید احمدیان ،اقتصاد نظری و کاربردی نفت (تهران :پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ،)1378 ،ص .484
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شرکت سهامی نفت ایران و ایتالیا (سیریپ) 82را تشکیل دادند .شرکت سیریپ در زمان عقد قرارداد
موظف بود  50درصد منافع خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد .این نرخ در اواخر سال 1972
به  55درصد افزایش داده ش��د .حوزۀ قرارداد آجيپ مينراريا در س��ه ناحیه بود .یکی در فالت قارۀ
خلیج فارس ،در دامنه ش��رقی کوههای زاگرس مرکزی و دیگر در منطقه س��احلی دریای عمان که
مس��احتی تقریبی بالغ بر  22900کیلومتر مربع در اختیار شرکت مزبور گذاشته شد تا به نفع طرفین
عملیات اکتش��اف و تولید و فروش نفت در نواحی مذکور را به س��رانجام برس��اند .مدت قرارداد 25
س��ال از تاریخ شروع بهرهبرداری بود .ریسک قرارداد به شرکت آجیپ منتقل و بازپرداخت هزینهها
منوط به موفقیت در تولید بود و نواحی واگذار شده نیز به تدریج مسترد میشد .اعضای هیأت مدیرۀ
س��یریپ ،نصف به نص��ف ،و رئیس هیأت مدیره ،ایرانی بود .در این ق��رارداد نیز معافیتهایی برای
طرف قرارداد و یا ش��رکت س��یریپ در نظر گرفته شده بود 83.در سالهای  1348و  1352دو قانون
قرارداد الحاقی به قرارداد آجیپ ،مورد تصویب مجلسین قرار گرفت .حاصل مشارکت سیریپ منجر
به کش��ف میادین نوروز و بهرگانسر ش��د .به طور خالصه قرارداد آجیپ را میتوان نقطۀ عطفی در
انعقاد قراردادهای نوین به ش��مار آورد و این نش��ان میدهد که از ابت��دا مخالفت و نگرانی اعضای
کنسرسیوم نيز بدون دلیل نبوده است.
قرارداد مش��اركتي بعد قرارداد با ش��رکت نفت پان آمریکن بوده اس��ت .در اج��رای قانون نفت
 1336دومی��ن قرارداد در اردیبهش��ت  1337برابر با آوریل  1958با ش��رکت پان آمریکن پترولیوم
کورپوریش��ن 84به امضا رس��ید .این قرارداد در تاریخ هفتم خردادماه  1337به تصویب مجلس رسید.
طبق قانون نفت  1336دو نوع مش��ارکت با خارجیان امکانپذیر بود :تش��کیل ش��رکت مشترک و
مش��ارکت مدنی ثبت نش��ده (دس��تگاه مختلط) .برخالف قرارداد آجیپ ایتالیا که ش��رکت مشترک
س��یریپ تش��کیل ش��د ،در قرارداد ش��رکت ملی نفت ایران با ش��رکت نفت پان آمریکن ،نوع دوم
ت آمریکایی
مش��ارکت یعنی دستگاه مختلطی که شخصیت حقوقی مستقل نداشت ایجاد شد .شرک 
راهکار دوم را انتخاب کرد ،چرا که میتوانس��ت مس��تقیم ًا مالک س��هم خود از نفت تولید شده شود
و از امتیازات مقررات مالیاتی آمریکا اس��تفاده کند 85.در این قرارداد ش��رکت سهامی غیرانتفاعی به
نام ش��رکت ایران پانآمریکن 86كه به طور اختصاری «ایپاک» يا «آيپك» ناميده ميشد ،تشکیل
)82. Societe-Irano-Italienne des Petroles (SIRIP

 .83شرکت ملی نفت ایران ،كتاب سفيد :تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران ،ص  88ـ .71
 .85محبی ،ص .162

84. Pan American Petroleum Corporation

)86. Iran Pan American Oil Company (IPAC
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و به ثبت رس��ید .این ش��رکت اصو ًال غیرانتفاعی و به عنوان عامل طرفین تلقي ميش��ده و سرمایه
و مدیریت آن به طور مس��اوی با طرفین بوده اس��ت .در مورد قرارداد اکتش��افی که طبق قرارداد بر
عهدۀ طرف دوم گذاش��ته ش��ده بود ،ایپاک به عنوان عامل طرف دوم فعالیت میکرد .دو ناحیه در
خلیج فارس به مساحت تقریبی  16,000کیلومتر مربع در اختیار دستگاه مختلط گذارده شد که این
نواحی به تدریج طبق قرارداد مسترد میشد .نفت تولیدی در سر چاه نیز بالتساوی از آن طرفین بوده
است 87.حاصل کار مشارکت ایپاک کشف میادینی در فالت قاره بود .این میادین داریوش (دورود)،
سیروس (سروش) ،فریدون (فروزان) و اردشیر (ابوذر) بودند که هنوز هم فعال هستند.
قرارداد مش��اركتي بعدي قرارداد با س��افایر پترولیوم بود .این قرارداد با شرکت سافرير پتروليومز
ليميتد كه به موجب قوانين كانادا تش��كيليافته بود ،منعقد و در تاریخ  25تیرماه  1337به تصویب
رس��ید .موضوع قرارداد در ارتباط با اجرای عملیات نفتی در دو قس��مت از فالت قارۀ خلیج فارس به
مس��احتی که بالغ بر  1000کیلومتر مربع میش��د ،مربوط بود .البته اصول کلی قرارداد مزبور عین ًا با
قرارداد پان آمریکن انطباق داش��ت .این قرارداد بدین دلیل که شرکت سافایر هیچگونه عملی برای
ش��روع اجرای آن انجام نداد هیچگاه به مرحلۀ اجرا نرس��ید و پس از یک سری دعواهای حقوقی به
88
قرارداد خاتمه داده شد.

قراردادهای ششگانۀ اول (قراردادهای مشارکتی)
پس از تصویب قانون نفت در س��ال  1336و تقریب ًا همزمان با آن 89دو قرارداد مش��ارکتي با آجيپ
مينراريا ایتالیایی و شركت نفت پان آمريكن منعقد شد .در نتیجۀ این دو قرارداد شرکتهای مختلط
ایران و ایتالیا (س��يريپ) و ایران پان آمریکن (ايپاك) بهوجود آمدند .در ادامۀ این روند ،قراردادهای
مشارکتی دیگری نيز به امضا رسید که میتوان آنها را قراردادهای ششگانۀ اول (مشاركتي) نامید.
وجه تسمیۀ آن بدین علت است که در سال  1353قراردادهای ششگانۀ خدمتی (پیمانکاری نفتی)
به امضا رس��یدند که آنان قراردادهای ششگانۀ دوم (خدمتي) بودند و شرح آن در جای خود خواهد
آمد.
طی سالهای  1339تا  1343شرکت ملی نفت ایران نسبت به آزاد نمودن بخشهایی از ایران
 .87مواد  23تا  25قرارداد با شرکت پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن .نک :شرکت ملی نفت ایران ،ص .88 -105
 .88روحانی ،صنعت نفت ایران 20 :سال پس از ملی شدن ،ص .77 -79
 .89قانون نفت مصوب هفتم مرداد  1336است .قرارداد با شرکت آجیپ مصوب دوم شهریور ماه  1336و قرارداد با شرکت پان
آمریکن مصوب هفتم خرداد ماه  1337است.
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برای فعالیتهای نفتی در خش��کی و فالت قاره اقدامی به عمل نیاورد .علت آن اکتش��اف نفت در
میدان نفتی «حس��ی مس��عود» در صحرای آفریقا و تبلیغات اغراقآمیز توسط برخی از مقامات نفتی
نس��بت به امکانات و ظرفیت تولید نفت در این منطقه بود .وضع مناسب جغرافیایی شمال آفریقا به
لح��اظ نزدیک بودن آن به بازارهای اروپای غربی و خاطرات تلخ ش��رکتهای نفتی از وقایع کانال
سوئز موجب شد که توجه اغلب شرکتهای عمده نفتی جهان به شمال آفریقا جلب شود .همچنین
کش��ورهای منطقۀ آفریقا شرایط سهلتری برای عقد قرارداد نیز در نظر گرفته بودند .عالوه بر این
شرکتهای نفتی در راستای متنوعسازی مناطق عرضۀ انرژی مدتی به سمت شمال آفریقا متمایل
ش��دند 90.البته پس از مدتی معلوم ش��د که شمال آفریقا به مانند خاورمیانه دارای ذخایر نفتی نیست
و بنابراین ش��رکتهای نفتی دوباره تمایل به س��مت خاورمیانه پیدا کردند .از طرف ديگر ش��رکت
مل��ی نف��ت ایران در اجرای قانون نفت  1336تمايل داش��ت تا چند قرارداد مش��ارکتی را در منطقه
خلیجفارس به مورد اجرا درآورد .این ش��رکت با توجه به ش��رایط زمانی و میزان عرضه و تقاضای
نفت درصدد برآمد با انجام عملیات لرزهنگاری دریایی در قسمتهای باقیمانده از بخش شماره یک
در خلی��ج فارس و واگذاری نتایج حاصله به متقاضیان ،ریس��ک قرارداده��ا را کاهش داده و میزان
پذیره دریافتی را باال برد .به عبارتي ديگر شرکت ملی نفت ایران قصد داشت تا شرایط مناسبتري
را از حی��ث قیم��ت نفت خام صادراتی و پرداخت مالیات بر درآمد و س��ایر موارد ارائه و از این طریق
منافع کش��ور را افزایش دهد .به هر تقدیر ماحصل این روند عقد ش��ش قرارداد مشارکتی بود که نام
شرکتهای طرف قرارداد به طور خالصه طبق جدول شمارۀ دو بوده است:

پنج قرارداد اول در تاریخ  24بهمن ماه  1343به تصویب رسیدند .قرارداد آخر که شرایط آن نیز
برای ایران بهتر بود ،در تاریخ  21تیرماه  1344به تصویب رس��ید (همگی در س��ال  1965میالدی
به تصویب رسیدند) .این قراردادها نیز از نوع  75 -25بودند 91.حاصل کار مشارکت آجیپ ،فیلیپس
 .90شرکت ملی نفت ایران ،كتاب سفيد :تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران ،ص .109
 .91شرکت ملی نفت ایران (كتاب سفيد :تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران) ،ص  .228در این اثر جدول کاملتری
در ارتباط با جزئیات قراردادهای  75 -25آمده است .نقشۀ تقسیمات نفتی و نواحی قراردادها هم در صفحۀ  244همین گزارش آمده
است.
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تاریخ تصویب
قرارداد در مجلس

اسامی شرکتهای تشکیل دهندۀ طرف دوم
قرارداد

دوپکو

نام اختصاری
فارسی و التین

نام التین
شرکت مختلط

شرکت نفت
فالت قاره
دشتستان

نام فارسی
شرکت مختلط

شل

گروه

)25-75( قراردادهای ششگانۀ مشارکتی.2 جدول

1343/11/24

Dashtestan
offshore
petroleum co.

تاید واتر

(DOPCO)

شرکت نفت
فالت قاره ایران

Bataafese Petroleum
maatschappij N.V.
(shell)

Iranian
offshore
Petroleum
company

ایروپکو

(IROPCO)

،گروه آجیپ
فیلیپس و
نفت و گاز
هندوستان

ایمینوکو

Iranian
marine
International
oil company

شرکت نفت
بینالمللی
دریایی ایران

گروه
آتالنتیک

1343/11/24

1343/11/24

(IMINOCO)

شرکت نفت
الوان

الپکو

گروه
فرانسوی

Lavan
Petroleum
company
(LAPCO)

(F.P.C.)

سی.پی.اف
پگوپکو

شرکت نفت
فارسی

گروه
شرکتهای
آلمانی
(PEGOPCO)

Farsi
Petroleum
company
Persian Gulf
Petroleum co.

شرکت نفت
خلیج فارس

Tidewater oil company
Skelly oil company
Sunray DX oil company
The Superior oil company
Kerr-McGee oil Industries
Inc Cities service company
Richfield oil corp(7)
Agip S.P.A.
Phillips petroleum co.
oil and natural Gas commission (India)
(3)

1343/11/24
1343/11/24
1344/4/21

The Atlantic Ref co.
Murphy oil corp.
Sun oil company
Union oil company.(4)
Bureau De Recherches De Petrole.
Regle Autonome Des Petroles.Societe
National Des Petroles D’Aqitaine(3)
1-Deutsche
Erdol-Aktiengeselschaft
2-Deutsche Schachtbau
Und Tiefbohrgesellschaft
3-Gelsenkirchener Bergwerks A.G.
4-Gewerkschaft Elwerath
5-Preussag A.G.
6-Scholven-chemic A.G.
7-Wintershall A.G.
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و نفت و گاز هندوس��تان که با عاملیت شرکت ایمینوکو و با مدیریت آجیپ به عملیات میپرداختند،
تولید از دو میدان رس��تم (رس��الت ،اکتشاف  1966و تولید  )1969و رخش (رشادت ،اکتشاف 1968
و تولید  )1971به میزان  100هزار بش��که در روز بود .مش��ارکت الپکو هم در س��ال  1969میدان
مش��ترک با امارات یعنی ساس��ان (سلمان) را کش��ف کردند که تولید این میدان به  200هزار بشکه
در روز بالغ میشد 92.بزرگترین سکوی دریایی ایران نیز در این منطقه قرار دارد .دیگر میدان کشف
شده توسط الپکو ،بالل بود که هنوز هم این میادین فعال هستند.

پيدايش و تحول قراردادهاي خدمتي :قراردادهای خدمتی سهگانه
قراردادهاي خدمتي يا خدماتي نوع سوم از قراردادهاي نفتي است كه در آن شركت طرف قرارداد
به عنوان پيمانكار در نظر گرفته ميش��ود .در صنعت نفت ايران قراردادهاي خدمتي در پاس��خ
به نيازهاي زمان و در جهت تكميل روند تحول قراردادها بهوجود آمدند .اواس��ط دهه  1340را
ميتوان س��الياني دانست كه زمينههاي حضور و بروز قراردادهاي خدمتي در صنعت نفت ايران
بهوجود آمد.
ظه��ور قراردادهای خدماتی از دیگر نوآوریهای ای��ران در زمینۀ تحوالت قراردادی در صنعت
نفت بوده اس��ت .در مرداد ماه  1345نخس��تین قرارداد خدماتی بین ش��رکت ملی نفت ایران و یک
93
س��ازمان دولتی فرانسه به نام موسس��ۀ تفحصات و فعالیتهای نفتی و یا به طور مختصر «ا ِراپ»
امض��ا و در تاری��خ  19آذر 1345تحت نام «قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتش��اف
و تولي��د نفت با ا ِراپ» به تصویب مجلس رس��ید .این ق��رارداد نه با قراردادهای  50-50منطبق بود
و ن��ه با قراردادهای  .25-75بنابراین نوع جدیدی از ترتیب��ات قراردادی در صنعت نفت بروز یافت
که در این ارتباط هم بار دیگر ایران کش��وری پیش��رو بوده است .از طرف ا ِراپ شرکتی غیرانتفاعی
تحت نام ش��رکت فرانس��وی ایران یا «سوفیران» 94تشکیل شد که به موجب قرارداد وظایف معینی
بر عهدۀ ش��رکت س��وفیران که پیمانکار کل نامیده میشد ،گذاشته ش��د و انجام وظایف را موسسۀ
ا ِراپ تضمی��ن میکرد .منطقۀ عملیات عبارت بود از قس��متی از فالت قارۀ خلیج فارس و همچنین
قس��متی مرکب از سه قطعۀ واقع در خشکی .در نهایت اینکه مشارکت ا ِراپ منجر به کشف میادین
 .92کاشانی ،ص  112ـ .93

)93. Entreprise de Recherche et d`Activite Petroliere (ERAP
94. SOFIRAN
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سیری و هنگام شد.
در اس��فند ماه  1347دومین قرارداد پیمانکاری بین شرکت ملی نفت ایران و پنج شرکت دولتی
اروپای��ی به امضا رس��ید که به کنسرس��یوم اروپایی معروف ش��دند .این قرارداد تح��ت نام «قانون
قرارداد پيمانكاري اكتش��اف و توليد بين ش��ركت ملي نفت ايران و ش��ركتهاي اروپايي» در تاریخ
 31خردادماه  1348به تصویب مجلس رس��ید 96.موسس��ۀ ا ِراپ  32درصد ،شرکت آجیپ  28درصد،
ش��رکت نفت اسپانیولی هیسپانویل 20 97درصد ،شرکت نفت بلژیکی پتروفینا 15 98درصد و شرکت
اتریش��ی( 5 ).Oe M. Vدرصد مش��ارکت داشتند .مجموع این ش��رکتها اگوکو 99به معنای گروه
ش��رکتهای اروپایی نامگذاری ش��د .در این قرارداد انتقال سهام به شرط موافقت شرکت ملی نفت
ایران باید به نحوی میبود که همواره ا ِراپ بیش��ترین درصد مش��ارکت را داشته باشد .ناحیۀ قرارداد
واقع در حوزۀ خلیج فارس و مس��احت آن بالغ بر  36000کیلومتر مربع بود« .حاصل این مش��ارکت
در هشت سال ،کشف چهار میدان گازی در حوزه کنگان ( )1974با حجم  1500میلیارد متر مکعب
100
بود .پیمانکار این قرارداد نیز شرکت سوفیران بود».
س��ومین ق��رارداد پیمانکاری در فروردی��ن ماه  1348بین ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت
امریکایی کنتینانتال به امضا رسید .این قرارداد تحت نام»قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شركت
كنتينانتال» در تاریخ دوم مهرماه  1348به تصویب رسید .در قرارداد با شرکتهای اروپایی پرداخت
پذیره پیشبینی نش��ده بود اما در این قرارداد ده میلیون دالر پذیره در نظر گرفته ش��د که نصف آن
ظرف چهار س��ال و مابقی پس از کشف نفت بایس��تی پرداخت شود .بعداً دو شرکت دیگر به طرف
دوم قرارداد ملحق شدند .کنتینانتال  25درصد ،فیلیپس  50درصد و سیتیز سرویس  25درصد سهام
داش��تند .ناحیۀ واگذار ش��ده در حدود چهارده هزار کیلومتر مربع از نواحی اس��تردادی کنسرسیوم در
101
شمال بندرعباس بود .شرکت نفت کنتینانتال پیمانکار عامل قرارداد بود.
در قراردادهای س��هگانه ،ش��رکتهای نفتی به صورت پیمانکار در نظر گرفته شدند .اهمیت این
95

 .95توجه کنید که پیمانکار اصلی قراردادهای خدمتی بیع متقابل کنونی نیز پیمانکار کل نامیده میشوند .همچنین شرکت
فرانسوی توتال در دهۀ هفتاد شمسی توسعۀ میادین سیری  Aو  Eو همچنین توسعه فازهای  2و  3میدان گازی پارس جنوبی (به
عنوان اپراتور اصلی) را در قالب قرارداد بیع متقابل برعهده گرفت.
 .96روحانی ،صنعت نفت ایران 20 :سال پس از ملی شدن  ،ص .267 - 276
97. HISPANOIL
98. PETROFINA
)99. European Group Oil Companies(EGOCO

 .100کاشانی ،ص .103
 .101روحانی ،صنعت نفت ایران 20 :سال پس از ملی شدن ،ص .267 - 276
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قراردادها را میتوان از این جهت دانست که مبنایی برای قانون نفت  1353و قراردادهای بیع متقابل
امروزی بهوجود آوردند .در حقیقت قرارداد ا ِراپ شروعی برای انعقاد قراردادهای نفتی از نوع خدمت
بهشمار میآید.

قراردادهای سهگانه (مشارکتی)
از آنج��ا كه در اين مقاله بناي ارائۀ مطالب بر توالي زماني اس��ت ل��ذا در اينجا برخي مطالب راجع
به قراردادهاي مش��اركتي عنوان ميش��ود .در تاریخ ششم دی ماه  1350س��ه قرارداد به تصویب
مجلس رس��ید .این سه قرارداد مشارکتی براس��اس فرمول  50ـ 50بود .از آنجا که در سال 1346
قس��متی از حوزۀ کنسرسیوم به شرکت ملی نفت ایران مسترد شده بود لذا در تیرماه  ،1349برخی
از نواحی استردادی در منطقۀ لرستان و همچنین قسمتهایی از فالت قارۀ خلیج فارس آزاد اعالم
102
شد .س��پس مزايدهاي براي اين مناطق برگزار گرديد كه نتيجه انعقاد سه قرارداد مشاركتي بود.
طرفهای دوم این قراردادهای س��هگانه نيز به ش��رح زیر بودند :گروهی مرکب از چهار ش��رکت
ژاپنی 103که شرکت موبیل به آنها ملحق شد .شرکت مختلط آنها اینپکو 104و ناحیۀ عملیات آنان در
لرستان به مس��احت  8000کیلومتر مربع بوده است .شرکت آمراداهس 105که ناحیۀ عملیات آن به
مس��احت  3715کیلومتر مربع در خلیج فارس در مجاورت بوش��هر بود .بنابراین شرکت مختلط آن
107
ش��رکت نفت بوش��هر (بوشكو) 106نام داشت که پس از مدتی هم منحل شد .شرکت موبیل اویل
در ناحیهای به مس��احت  3200کیلومتر مربع در تنگۀ هرمز قرار داش��ت .بنابراین ش��رکت مختلط
آن ،ش��رکت نفت هرمز (هوپکو) 108نام داشت .در اين قراردادهاي مشاركتي دورۀ اكتشافي حداكثر
ش��ش سال در نظر گرفته شده بود .همچنين مدت قراردادهای فوقالذکر بیست سال از آغاز تولید
تجاری بوده که برای دو دورۀ پنج ساله نيز به شرط توافق طرفین قابلیت تمدید داشته است .لیکن
هر تمدید مس��تلزم تجدید نظر کام��ل در قرارداد مربوطه خواهد بود .بدی��ن معنی که در هر دوره
تمدیدی ،ش��رایط قرارداد حاکم بایستی شامل بهترین و مساعدترین شرایط روز قراردادهای ایران
 .102همان ،ص  213ـ .205

103. Teijin, Mitsui, North Sumatra Oil Development Corporation, Mitsubishi Shoji Kaisha
104. INPECO
105. Amerada Hess Corporation
106. BUSHCO
107. Mobil Oil Corporation
108. HOPECO
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در آن تاریخ باشد.
تعهدات طرف دوم قرارداد قبل از کش��ف میدان تجاری نيز عبارت بوده است از :پرداخت پذیره
نقدی ،پرداخت کلیه هزینههاي اکتش��اف در دورۀ ش��ش ساله اکتش��افی ،پذیرش ریسک عملیات
اکتشافی .همچنين طبق قرارداد هرگاه پس از شش سال دوره اکتشافی ،بهرهبرداری تجاری شروع
نش��ود قرارداد بخودی خود کان لم یکن تلقی و ش��رکت مختلط منحل خواهد شد و ایران و شرکت
ملی نفت ایران ملزم به پرداخت هیچگونه هزینهای از این بابت نخواهند بود .در ادامه پس از کشف
اولین میدان نفتی تجاری ،تهیه و اجرای برنامه عملیات و بودجههای مربوطه اکتش��افی با تصویب
شرکت ملی نفت ایران بایستی انجام گیرد.
همچنين تعهدات طرفهای دوم قرارداد پس از کش��ف میدان تجاری عبارت بودند از :پرداخت
س��هم خود و تأمین س��هم ش��رکت ملی نفت ایران برای ایجاد وسایل و تأسیس��ات بهرهبرداری و
بارگیری و صدور نفت خام تا تاریخ شروع بهرهبرداری تجاری و استهالک سهم شرکت ملی نفت با
اقس��اط ده ساله پس از شروع بهرهبرداری تجاری و با احتساب سود عادالنه و مناسب (حداکثر سود
 ،)%7پرداخت پذیره کشف میدان تجاری و پرداخت پذیره بهرهبرداری (چنانچه میزان تولید تجمعی
نفت از حوزه عملیات به  100میلیون بش��که برس��د) ،پرداخت حقاالرض بهرهبرداری به طرف اول
از تاریخ شروع بهرهبرداری تجاری ،برداشت الزامی نفت خام سهم شرکت ملی نفت ایران به قیمت
110
نیمه راه (در صورت تقاضای شرکت ملی نفت ايران).
تعه��دات مالی طرفهای دوم قرارداد در قراردادهاي مش��اركتي فوقالذكر نيز عبارت بوده اس��ت
از :پرداخت مالیات دولت ایران از منافع حاصله براس��اس قیمت اعالن ش��ده نفت خام مربوط بوده و
هیچگونه تخفیفی از آن بابت بدان تعلق نمیگیرد ،پرداخت مالیات بر درآمد طبق مقررات قوانین جاریه
ایران (قوانین مالیاتی روز) مش��روط بر اینکه ش��رایط مالیاتی از آنچه در مورد شرکتهایی که بیش از
پنجاه درصد کل نفت خام ایران را اداره میکند نامس��اعدتر نباشد ،پرداخت مشخصی بمیزان  12/5تا
 16درصد قیمت اعالن شده نفت خام صادراتی سهم طرف دوم قرارداد قابل پرداخت به شرکت ملی
نف��ت ایران ،پرداخت حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی اجناس مورد مص��رف کارکنان ،پرداخت مالیات
حقوق کارکن��ان و مالیاتهای مقاطعهکاری ،پرداخت عوارض و حقوق در مقابل خدمات درخواس��ت
109

 .109شرکت ملی نفت ایران« ،نکات برجسته قراردادهای جدید نفتی مربوط به مصاحبه مورخه  15مرداد  1350جناب آقای دکتر

اقبال »،گزارش یا سند شماره  2248کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران ( ،)1350ص .1 -7
 .110همان ،ص .7
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ش��ده یا خدمات عمومی و عوارض بندری ،مالیات و حقوق خالی از تبعیض از قبیل حقالثبت و تمبر
اسناد و غیره .برای ضمانت اجرائي قراردادها گروه ژاپني ،شركت آمراداهس و شركت موبيل به ترتيب
موظف به خرج  13 ،13و  8ميليون دالر در سه سال اول قراردادها بودهاند .همچنين ذكر شده بود كه
تضمین نامههای بانکی به مبلغ فوق به شرکت ملی نفت ایران تسلیم شود که میزان آن هر ساله به
مبلغ هزینههای اکتشافی آن سال تقلیل یابد .همچنين هرگاه در پایان سه سال اول دوره اکتشاف کلیه
مبالغ تعهد ش��ده برای اکتشاف خرج نشود در مورد یک ش��رکت  %100و در مورد دو شرکت و گروه
111
دیگر نصف مازاد به شرکت ملی نفت ایران قابل پرداخت خواهد بود.
اين قراردادهاي س��هگانه مش��اركتي چند مزيت جالب ديگر نيز داشتند از جمله :تأمین نفت خام
مورد نیاز مصرف داخلی نس��بت به صادرات نفت خام حق تقدم خواهد داش��ت ،در مورد گاز تولیدی
توأم با نفت ،چنانچه طرف دوم قرارداد ظرف شش ماه تمایل و برنامه به برداشت سهم گاز خود را به
شرکت ملی نفت ایران اعالم نکند ،حقی نسبت به گازهای حاصله نخواهد داشت و کلیه گاز تولیدی
در اختی��ار ش��رکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت .همچني��ن در صورت بروز اختالف در اجرای
م��واد قرارداد حق تعیین داور ثالث به رئیس دیوان عالی کش��ور ای��ران و در مورد یکی از قراردادها
ب��ه مدی��ر عامل بانک مرکزی ایران تفویض ش��ده بود .در قراردادها تصریح ش��ده که قانون حاکم
متون بر قراردادها قانون ایران بوده و تفس��یر و تعبیر مقررات آن طبق قوانین جاریه کش��ور صورت
میگیرد .در قراردادهای س��هگانه مذكور متن فارسی و انگلیسی قراردادها دارای اعتبار مساوی بوده
اس��ت .همچنين در ش��رایط مساوی در مورد حمل و نقل نفت خام ،طرف دوم جهت حمل نفت خام
سهم خود برای نفتکشهای ایرانی بایستی حق تقدم قائل شود .ترتیباتی نيز جهت ایجاد تأسیسات
پتروش��یمی با طرف دوم یکی از قراردادها و همچنین ایجاد پاالیش��گاه در ایران با مشارکت شرکت
112
ملی نفت ایران تحت شرایطی پیشبینی شد ه بود.

قرارداد جدید کنسرسیوم
پس از تشکیل اوپک در سال  1960میالدی (1339ش) و همچنین تحوالت بینالمللی آن روزگار،
 .111همان ،ص  10ـ .8
 .112دکتر اقبال رئیس وقت هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبهای ویژگیهای قراردادهای نفتی فوق
را بازگو کرده است .گزارش «نکات برجسته قراردادهای جدید نفتی مربوط به مصاحبه مورخه  15مرداد ماه  1350جناب آقای دکتر
اقبال» به گونهای مناسب ویژگیهای این قراردادها را دستهبندی میکند كه اهم مفاد اين گزارش در فوق آمد .نک :شرکت ملی
نفت ایران ،همان ،ص  10ـ .8
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رفته رفته قدرت کش��ورهای تولیدکنندۀ نفت افزایش یافت .ایران نیز به تبع این تحوالت از قرارداد
کنسرس��یوم  1333اظهار نارضایتی کرد و به شركتهاي نفتي اولتيماتوم داد و آنها را به انتخاب دو
راهكار ادامۀ قرارداد تنها تا پايان دورۀ بيس��ت و پنجس��اله يعني س��ال  1357يا انعقاد قرارداد جديد
مخیر کرد .ش��رکتهای نفتی تصميم به انعقاد قرارداد جديد گرفتند و هیأتی را برای مذاکره به سن
ّ
113
موریتس س��وئیس فرستادند .بدین ترتیب قرارداد کنسرسیوم بعد از  19سال در  1352ملغی و در
قرارداد جدید ش��رکتهای نفتی بهصورت پیمانکار درآمدند 114.قانون قرارداد جدید در سال  1973و
در تاریخ هش��تم مرداد ماه  1352تحت عنوان «قرارداد الغاء نفت با كنسرسيوم مصوب سال 1333
و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنش��اهيايران و شركتهاي خارجي» 115به
تصویب مجلسین رسید 116.رئوس کلی قرارداد مزبور را میتوان چنین بیان داشت:
مطابق قرارداد جدید کنسرس��یوم  1352شمس��ی ( 1973م) بایستی قرداد  )1954( 1333لغو و
ناحیۀ قرارداد کنسرس��یوم به ش��رکت ملی نفت ایران مس��ترد گردد که از این میزان هفتاد درصد از
ناحیۀ مس��ترد ش��ده تحت قرارداد جدید قرار میگیرد که اجرای عملیات در آن ناحیه رأس ًا بر عهدۀ
شرکت ملی نفت ایران قرار میگرفت .نفت استحصالی در درجۀ اول برای مصارف داخلی و در درجۀ
دوم برای صادرات مستقیم و بقیه به اعضای کنسرسیوم فروخته میشد .اعضاي كنسرسيوم ترتيب
تأسيس شركت خدماتي را در ايران به صورت يك شركت سهامي خاص غيرانتفاعي خواهند داد تا
عملياتمحوله از طرف شركت ملي نفت ايران را به موجب پيمان خدماتي كه قرار است با شركت
ملي نفت ايران منعقد ش��ود انجام دهد .مدت اوليه پيمان خدماتي پنج س��ال بود و از آن پس نيز تا
زماني كه يكي از طرفين براي پايان دادن به آن اخطار كتبي و قبلي دو س��اله بدهد معتبر میماند.
 .113سنموریتس ( )St. Moritsمحل گذراندن تعطیالت زمستانی شاه بود .چنین شد که قرارداد جدید به قرارداد سنموریتس
معروف شد.
 .114موسوی ،ص  154ـ .153
 .115نک :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و معاونت پژوهشی ،نرم افزار لوح حق.
 .116قانون قرارداد مزبور دیباچهای این چنین دارد»:نظر به اينكه دولت ايران و شركت ملي نفت ايران عالقه دارند كه ذخاير
هيدروكربور كشور را به بهترين وجه مورد گسترش و بهرهبرداري قرار دهند وبدين وسيله منافع و رفاه ملت ايران را كه از آن حاصل
ميشود به حداكثر افزايش دهند.نظر به اينكه ايران در اجراي هدف باال تصميم گرفته است كه حق تمام و كامل مالكيت و تصدي
و كنترل كليه ذخاير هيدروكربور و داراييها و ادارهصنعت نفت به شركت ملي نفت ايران اعمال شود... .نظر به اينكه طرفين اين
قرارداد توافق دارند كه رابطه كلي ايران و شركت ملي نفت ايران با شركتهاي نفتي  ...به منظور تحقق كامل هدفهاي مشروح باال و
به ترتيب مقرر در اين قرارداد مورد تجديد نظر و تعديل قرار گيرد ».در ماده يك نيز چنين آمده« :پااليشگاه آبادان» يا «پااليشگاه»
به معني امالك زير است كه در ايران واقع شده و مالكيت آنها متعلق به شركت ملي نفت ايران ميباشد  ». ...برای دیدن متن قانون
قرارداد مزبور به نرمافزار لوح حق مراجعه فرمایید.
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شرکت خدماتی مذکور آسکو 117نامیده شد .شرکتهای اکتشاف و تولید نفت ایران و شرکت سهامی
پاالیش نفت ایران منحل گردیدند .پاالیش��گاه آبادان تحت ادارۀ بیواس��طۀ شرکت ملی نفت ایران
نیز قرار گرفت .همچنين در قرارداد جديد بهای نفت فروخته شده به شرکتهای عضو کنسرسیوم،
مجموع اجزاء هزینۀ تمام ش��دۀ تولید نفت و پرداخت مش��خص به میزان  12,5درصد بهای اعالن
شده و رقم تعدیلی و بهره بوده است .رقم تعدیلی بر مبنای قرارداد محاسبه میشده است.
ماحص��ل کالم اینکه منافع ایران از ق َِبل قرارداد جدید کنسرس��یوم نباید از منافعی که از طریق
فرمول مش��ارکت عاید کش��ورهای خلیج فارس میشد ،کمتر باش��د .تفاوت بین آنچه که به عنوان
بهای نفت به ش��رکت ملی نفت ایران پرداخت میشد تا میزان قیمت اعالن شده ،سود شرکتهای
عضو کنسرس��یوم به حس��اب میآمده که  55درصد آن بایستی به عنوان مالیات پرداخت میگردید.
اعضای کنسرسیوم در پنج سال اول  40درصد بودجۀ سرمایهای را فراهم آوردند که  60درصد باقی
مانده بر عهدۀ شرکت ملی نفت ایران قرار میگرفت .طرحریزی و اجرای بودجههای عملیاتی نیز بر
عهدۀ شرکت ملی نفت ایران بوده و شرکت مذکور پیشنهادات اعضای کنسرسیوم را مورد توجه قرار
میداده اس��ت .همچنین مقرر شده بود مقادیر صادرات مستقیم شرکت ملی نفت ایران از  200هزار
بشکه در روز در سال  1973شروع شده و به  1,5میلیون بشکه در سال  1981برسد .تصمیماتی نیز
118
راجع به گاز مایع طبیعی و صادرات گاز نیز گرفته شد.
الزم به ذكر اس��ت كه قرارداد اول کنسرس��یوم ،در ششم آبان ماه  1333قبل از قانون اساسنامه
ش��رکت ملی نفت ای��ران مصوب  25دیم��اه  1333و همچنین قبل از قان��ون نفت مصوب هفتم
مردادماه  1336به تصویب رس��ید .قرارداد کنسرس��یوم جدید هم در هشتم مرداد ماه  1352درست
مصوب هش��تم مردادماه  1353و قبل از قانون اساس��نامه
نفت
یک س��ال پیش از تصویب قانون ِ
ِ
ش��رکت ملی نفت ایران مصوب  20مردادماه  1353به تصویب رس��ید .اینک��ه در دو برهه از تاریخ
چرا پیش از تصویب قانون نفت و اساس��نامۀ ش��رکت ملی نفت ایران ،دو قرارداد کنسرسیوم مصوب
و عملیاتیش��دند ،خود جای س��وال دارد .ش��اید بتوان چنین عنوان کرد که وجود قانون و اساسنامۀ
مدون و ارتقاء یافته ،دست کنسرسیوم برای اخذ منافع بیشتر را میبست .همچنین قانون نفت 1353
شرایط دشوارتری را برای شرکتهای نفتی وضع میکرد و شرکتهای عضو کنسرسیوم بهاحتمال
با آیندهنگری و توجه به اصل حقوقی عدم عطف به ماس��بق ش��دن قوانین ،پیش از تصویب قانون
)117. Oil Service Company(OSCO

 .118برای توضیحات بیشتر در زمینه قرارداد جدید کنسرسیوم  1352نک :روحانی ،صنعت نفت ایران 20 :سال پس از ملی شدن،
ص 373 -419؛ و فرشاد گهر ،ص .211 -219
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نفت و اساسنامۀ مربوطه ،دو قرارداد را مصوب کردند.

قراردادهای ششگانۀ دوم (قراردادهای خدمتی)
قانون نفت  1353شمسی که قانون جامعی بود در تاریخ هشتم مرداد ماه  1353به تصویب مجلس
رس��ید .طبق این قانون تنها الگوی مجاز برای عملیات باالدستی قرارداد پیمانکاری (خدمات) است.
طبق بند س��وم مادۀ  8این قانون طرف قرارداد يك ش��ركت فرعي با تابعيت ايراني تش��كيل داده و
كل» ش��ركت ملي نفت ايران اجراي عمليات اكتش��اف و
ش��ركت ايراني مزبور به عنوان «پيمانكار ِ
توسعه را به صورت غيرانتفاعي و به موجب قرارداد برعهده خواهد داشت ،ليكن اين امر ذمه انتقال
دهنده يا انتقالدهندگان را در برابر شركت ملي نفت ايران از بابت مسئوليتها و تعهدات مندرج در
قرارداد برينخواهد كرد 119.بنابراین طبق این قانون شرکت عامل به پیمانکار تبدیل شد .این قانون
اجازۀ مش��ارکت را صرف ًا در بخش پاییندس��تی میداد .همچنين در بند اول ماده سوم قانون 1353
حقوق مالكيت منابع هيدروكربوري به گونهاي مناسب چنين تبيين شده:
«منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي اس��ت و اعمال حق مالكيت ملت ايران نس��بت به منابع
نفتي ايران در زمينه اكتش��اف ،توس��عه ،توليد،بهرهبرداري و پخش نفت در سرتاسر كشور و فالت
قاره منحصراً به عهده ش��ركت ملي نفت ايران اس��ت كه رأس ًا يا به وسيله نمايندگيها و پيمانكاران
120
خود در آن باره اقدام خواهد كرد».
همچنين در بند دوم مادۀ س��ه چنين آمده« :ش��ركت ملي نفت ايران ميتواند به منظور اجراي
عمليات اكتش��اف و توس��عه نفت در بخشهاي آزاد نفتي با هر شخص اعم از ايراني و خارجيوارد
مذاكره شود و قراردادهايي را كه مقتضي بداند بر مبناي پيمانكاري و با رعايت مقررات و مصرحات
اي��ن قانون تنظيم و امضا نمايد .قرارداده��اي مزبور بعد از تأييد هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده
خواهد شد . ...لذا طبق اين قانون تنها الگوی مجاز ،الگوی قرارداد خدمتي (پيمانكاري) بوده و از اين
به بعد نیز تصويب قراردادهاي نفتي از مجلس به هيأت وزيران تفويض شده است ».مادۀ  19قانون
نف��ت  1353در ارتباط با مالکیت نفت درون مخزن نيز چنین بیان میداش��ت« :ماده  19ـ مالكيت
نفت:نفت توليد شده از منابع نفتي ايران در مالكيت شركت ملي نفت ايران خواهد بود .شركت مزبور
 .119برای آگاهی از متن قانون نفت  ،1353نک :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و معاونت پژوهشی ،نرمافزار لوح
حق)1388( ،
 .120همان.
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نميتواند هيچ قسمت از نفت را مادام كه استخراج نشدهاست به غير انتقال دهد».
به هر تقدیر رخداد تحوالت آن زمان و تالشها براي تصويب قانون نفت  ،1353شركت ملي نفت
ايران را بر آن داشت تا انعقاد قراردادهاي خدماتي را در دستور كار قرار دهد .لذا پس از تصویب قانون
نفت  1353قراردادهایي تحت عنوان قراردادهاي ششگانۀ خدماتي در دستور كار قرار گرفت و به امضا
رس��یدند 122.در این ش��ش قرارداد یک طرف قراردادها ش��رکت ملی نفت ایران بود .حوزۀ قراردادهای
ش��شگان ه نیز مناطق نفتخیز جنوب ایران ش��امل الر غربی ،شمالی ،مرکزی ،جنوب شرقی ،شیراز و
آبادان بوده است 123.جدول شمارۀ سه طرفهای قرارداد و تاریخ امضای قراردادها را نشان میدهد:
121

جدول ( .3قراردادهای ششگانۀ خدماتی)
کشور شرکت
طرف قرارداد

فرانسه
آلمان
آلمان
آمریکا

آمریکا ـ کانادا

ایتالیا

نام طرف قرارداد
)Compagnie Francaise des Petroles (C.F.P
Deutsche Erdoelversorgungsgesellschaft
m.b.H.-DEMINEX
Deutsche Erdoelversorgungsgesellschaft
m.b.H.-DEMINEX
Ultramar Company Limited
ASHLAND OIL INC. & PANCANADIAN
PETROLEUM LIMITED
”“Ashland Group
AGIP S. P. A.

تاریخ امضای
قرارداد

 5مرداد 1353
 8مرداد 1353
 8مرداد 1353
 16مرداد 1353
 29مرداد 1353

 3شهریور 1353

 .121همان .قانون نفت  1353تا سال  1390لغو نشد ،لذا ميتوان آن را مبناي قراردادهاي خدمتي بيع متقابل ساليان اخير كشور
نيز به حساب آورد .سرانجام در  22خردادماه  1390ماده نهم «قانون اصالح قانون نفت »،قانون نفت  1353را لغو کرد.
 .122در تناظر با قراردادهاي ششگانۀ مشاركتي كه شرح آن پيش از اين آمد ،اين قراردادها را قراردادهاي ششگانۀ خدماتي
ناميدهاند.
 .123روحانی در صفحات  427ـ  420کتاب صنعت نفت ایران 20 :سال پس از ملی شدن ،مطالب راجع به قراردادهای ششگانه
را به طور مبسوط بیان کرده است .همچنین شرکت ملی نفت ایران در صفحات  36 -166کتاب سبز ،متون قراردادهای ششگانه را
ارائه نموده است.
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ميتوان بيان داشت كه قرارداد  1336آجیپ پیش زمینهای برای قانون نفت  1336بود ،بنابراین
بر مبنای توافقات ،بالفاصله قرارداد آجیپ پس از تصویب قانون نفت  1336به امضا رسید .در سال
 1353نیز به نوعی این روند تکرار ش��د .همانطور که مش��اهده میش��ود قراردادها تقریب ًا همزمان با
قانون نفت  1353و حتی زودتر از تصویب نهایی آن به امضا رسیدهاند .دلیل آن نیز احتما ًال مذاکرات
با ش��رکتهای نفتی همزمان با تدوین قانون نفت بوده اس��ت 124.گفتنی اس��ت که تا زمان انقالب
اسالمی در سال  1357هیچیک از این قراردادها به نتیجۀ مشخصی منتهی نشدند.
ب��ه لحاظ تح��ول ترتیبات قراردادی ،وقای��ع و قراردادهای دورۀ بیستس��الۀ  1333تا  1353از
اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت .در این دوران ،ایران به عنوان یک کش��ور پیشرو و نوآور ،قوانین و
الگوهای قراردادی جدیدی را به دنیا عرضه داش��ت .قبل از پایان این مبحث الزم به ذکر اس��ت که
پس از ملی ش��دن تا زمان انقالب ش��رکت ملی نفت ایران چهار رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
عوض کرد .سهامالس��لطان بیات ( 1335ـ  ،)1330عبداهلل انتظ��ام ( 1342ـ  ،)1335منوچهر اقبال
( 1356ـ  )1342و هوش��نگ انصاری ( 1357ـ  )1356به ترتیب عهدهدار این مس��ئولیت بودند .در
125
بین این چهار تن دکتر منوچهر اقبال شهرت بیشتری دارد.

نتیجهگیری
در تاریخ ایران الگوی قراردادهای نفتی از قرارداد امتیازی دارس��ی ش��روع ش��ده و با گذر از قرارداد
کنسرسیوم در پاسخ به شرایط روزگار ،به شرحی که آمد ،به قراردادهای مشارکتی و خدمتی رسیده
اس��ت .عمدۀ تحوالت رخ داده در بازۀ بیستس��الۀ  1333تا  1353به ثمر رس��یدهاند ،لذا وقایع این
دوران وزن باالیی را در تحوالت مربوطه به خود اختصاص داده است .این روند تحول عمدت ًا در پی
 .124در کتاب سبز شرکت ملی نفت ایران ،متن کامل قراردادهای ششگانۀ پیمانکاری نفتی به دو زبان فارسی و انگلیسی توأم
با قانون نفت ( )1353و اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران ( ،)1353به چاپ رسیده است .این کتاب منبع معتبر و ارزشمندی بهشمار
میرود .این کتاب در قیاس با کتاب دیگر شرکت ملی نفت ایران معروف به کتاب سفید ،به سبب جلد سبز آن ،به کتاب سبز شهره
گردیده است .آدرس دقیق این کتاب بدین شرح است :شرکت ملی نفت ایران ،كتاب سبز :قانون نفت ،اساسنام ه شرکت ملی نفت ایران
و قراردادهای ششگانه پیمانکاری نفتی (متن فارسی و انگلیسی) (انتشارات روابط عمومی صنعت نفت ایران.)1353 ،
 .125وزارت اطالعات ،اسنادی راجع به دکتر اقبال را به چاپ رسانده است .نک :وزارت اطالعات ،رجال عصر پهلوی؛ دکتر
منوچهر اقبال به روایت اسناد ساواک (مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات .)1379 ،قباد فخیمی نیز که خاطرات خود را نگاشته،
مطالب مفیدی راجع به تحوالت سی سالۀ نفت از ملی شدن تا انقالب اسالمی ارائه کرده است .در کتاب وی مطالبی نیز راجع به
مدیران نفت و رؤسای هیأت مدیره و مدیران عامل ذیربط آورده شده است .همچنین در کتاب مذکور مطالب خواندنی در مورد تحوالت
اوایل انقالب آمده است( .قباد فخیمی ،سی سال نفت ایران از ملی شدن تا انقالب اسالمی ،تهران :کتاب مهراندیش.)1387 ،
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استقاللطلبی ،افزایش آگاهی عمومی مردم نسبت به مسألۀ نفت و ارزش باالی آن رخ داده است.
ب��ا نگاهی ب��ه قراردادهای کنونی خدمتی بیع متقابل میتوان ریش��ۀ تاریخی آنها را در قراردادهای
خدمتی (پیمانکاری) پیش از انقالب جس��تجو کرد که این اهمیت بررس��ی تاریخی موضوع را نشان
میدهد ،چرا که قراردادهای خدمتی یا همان پیمانکاری به شرحی که آمد از سال  1345در صنعت
نفت ایران بروز یافتند و از س��ال  1353به طور رس��می تنها گونۀ قراردادی مجاز کش��ور شدند .لذا
میت��وان نتیجه گرفت که الگوی کنونی قراردادهای بیع متقابل ،که گونهای از قراردادهای خدمتی
هس��تند ،وابستگی به مسیر تاریخی داش��ته و با استفاده از گذشتۀ تاریخی موضوع ،بهتر میتوان به
تجزی��ه و تحلیل قراردادهای کنونی پرداخت که البته خود مجال��ی دیگر را میطلبد .اگرچه در این
مقاله قراردادهای نفتی و الگوهای متنوع تاریخی آن ارائه ش��د اما بایستی توجه داشت که نمیتوان
ی��ک الگوی قراردادی خ��اص را در هر زمان و مکانی بهینه تلقی ک��رد .همچنین فراتر از این ،آن
چیزی که اهمیت دارد مفاد مندرج در یک قرارداد نفتی اس��ت تا اس��می که بدان منتس��ب میشود.
نتایج بررس��ی تاریخی مقاله نش��ان میدهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به
شرایط رفتهرفته کاملتر شده و ایران وزن زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است ،امری که
الزم است از این به بعد نیز تداوم یابد.
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