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  گلشايیان -متن قرارداد الحاقي گس

 ١٩۴٩ژوئیـه   ١٧تھران مورخـه   –بین دولت شاھنشاھي ايران و كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود » قرارداد الحاقي« 

  ١٣٢٨تیر ماه  ٢۶برابر با 

  

  متن قرارداد الحاقي

  

بـین دولـت    ١٩٣٣آوريـل   ٢٩منعقـده در تـاريخ   ) كـه در ايـن قـرارداد، قـرارداد اصـلي نامیـده مـي شـود         ( رداد نظر به قـرا 

شاھنشاھي ايران از يك طرف و كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود از طرف ديگر كه به موجب آن امتیازي براي تنظـیم  

نكه متعاقب مـذاكرات كامـل و دوسـتانه دولـت و كمپـاني      روابط بین طرفین مذكور در فوق برقرار گرديده است و نظر به اي

در اوضـاع اقتصـادي حـادث شـده      ١٩۴۵  - ١٩٣٩موافقت نموده اند كه به مالحظه تغییراتي كه در نتیجـه جنـگ جھـاني    

  . مزاياي مالي كه طبق قرار داد اصلي به دولت تعلق مي گیرد، بايستي به میزان و به ترتیب آتي الذكر افزايش يابد

نظر به اينكه طرفین براي تامین اين منظور موافقت نموده اند كـه قـرار داد الحـاقي منعقـد نماينـد، علیھـذا بـین دولـت         و 

  :شاھنشاھي ايران و كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود به شرح زير موافقت مي شود

  .داست و جزء الينفك قرارداد اصلي محسوب مي شو» قرارداد الحاقي « اين قرارداد  -١

ھر عبارتي كه در اين قرارداد استعمال مي شود و در قـرارداد اصـلي تعريـف آن عبـارت بـه عمـل آمـده اسـت ھمـان           -٢

معني مصطلحه در قرارداد اصلي را خواھد داشت، به استثناي كلیه عبارات مستعمله در قرارداد اصلي به عنـوان پـرس   

ن محدود كه از لحاظ اين قرارداد منظور از عبارات مزبور به و پرسان و دولت شاھنشاھي پرس و كمپاني انگلیس و پرسا

كمپاني نفت انگلـیس و ايـران محـدود خواھـد بـود و ھمچنـین ديـوان          -دولت شاھنشاھي ايران  -ايراني  -ترتیب ايران 

حـد  داوري دائمي بین المللي ذكر شده است منظور از آن ديوان دادگستري بین المللي مي باشد كـه از طـرف ملـل مت   

  .تأسیس شده است

منتھي گرديده و از آن به بعد میزان حـق االمتیـاز سـالیانه كـه بـه       ١٩۴٨دسامبر  ٣١براي سال مسیحي كه به  -الف -٣

قرارداد اصلي به دولت تعلق مي گیرد از چھار شلینگ بـه شـش شـلینگ بـراي ھـر تـن        ١٠ماده ) الف  -١( موجب جزء 

  . فروش برسد و يا از ايران صادر شود ترقي داده خواھد شد نفتي كه براي مصرف داخلي در ايران به

 ٣١اين قرارداد به طور عطف بماسبق كه شامل سـال مسـیحي منتھـي بـه      ٣در اجراي تغییر مقرر در بند الف ماده  -ب

وز از قرارداد اصلي، كمپاني در ظرف سي ر ١٠ماده ) الف  - ٧( مي گردد و با منظور داشتن مقررات جزء  ١٩۴٨دسامبر 

( تاريخ اجراي اين قرارداد مبلـغ سـه میلیـون و سیصـد و شصـت و چھـار ھـزار و چھارصـد و پنجـاه و نـه لیـره اسـترلینگ             

  .به دولت خواھد پرداخت) لیره استرلینگ  ٣،٣۶۴،۴۵٩

قـرارداد   ١٠الف ماده ) ٣(ب و جزء ) ١(براي اينكه استفاده بیشتر و مطمئن تر و فوري تر نسبت به آنچه در جزء  -الف -۴

ذخیـره  « اصلي پیش بیني شده عايد دولت گردد كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود از محل وجـوھي كـه بـه حسـاب     

شروع آن از دوره مـالي  ( مي گذارد براي ھر دوره مالي كه حسابھاي كمپاني براي آن دوره تنظیم مي گردد » عمومي 

درصـد از رقمـي را بـه دولـت خواھـد پرداخـت كـه از         ٢٠غي معـادل  مبل) ختم گرديد  ١٩۴٨دسامبر  ٣١خواھد بود كه به 

بـه تناسـب موجـود    ) طبق حسابھاي منتشره دوره مـالي مربوطـه   ( » ذخیره عمومي « افزايش مبلغ منظور به حساب 

بین بیست شلینگ و تفاضل بیست شلینگ و نرخ استاندارد مالیات بـر درآمـد انگلسـتان در تـاريخ مربوطـه حاصـل مـي        

  .گردد
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تاريخ مربوطه عبارت خواھد بود از تاريخ آخرين توزيع سود به دارندگان سـھام عـادي بابـت دوره مـالي مـورد بحـث يـا در        

صورتي كه چنین توزيعي در بین نباشد عبارت خواھد بود از تاريخ يك ماه بعد از تاريخ مجمع عمومي كه حسابھاي مورد 

  .بحث در آن مطرح شده باشد

نه در بند الف فوق مثالھاي بین طرفین اين قرارداد مورد موافقت قرار گرفته ودر ضمیمه اين قـرارداد  براي اجراي اصل معی

  .درج گرديده است

از تاريخ دوره مـالي منتھـي   ( چنانكه بابت ھر دوره مالي كه براي آن حسابھاي كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود  -ب

ب  ١(قرارداد فعلـي و جـزء    ۴مبلغي كه كمپاني بايد طبق بند الف ماده تنظیم شده جمع ) به بعد  ١٩۴٨دسامبر  ٣١به 

كمتر بشود ) لیره استرلینگ  ۴،٠٠٠،٠٠٠(قرارداد اصلي به دولت بپردازد احیانا از چھار میلیون لیره استرلینگ  ١٠ماده ) 

را بـه دولـت خواھـد    ) اسـترلینگ لیـره   ۴،٠٠٠،٠٠٠(كمپاني ما به التفاوت جمع مبلغ مزبور و چھار میلیون لیره استرلینگ 

  .پرداخت

معھذا مقرر است كه چنانكه در طي يكي از دوره ھاي مالي مذكور كمپاني بر اثر حـوادثي كـه خـارج از اختیـار او باشـد      

ب (نتواند نفت از ايران صادر نمايد از میزان مبلغي كـه كمپـاني بايـد بابـت چنـین دوره طبـق مقـررات سـابق الـذكر جـزء           

اد فعلي به دولت بپردازد بايد مبلغي كسر گردد كه نسبت آن با میزان مبلغ سابق الذكر ھمـان نسـبتي را   قرارد) فرعي

  .دارا باشد كه بین مدت اين تعطیل و دوره مالي مذكور وجود دارد

اريخ مربوطـه  اين قـرارداد در تـ   ۴كلیه مبالغ الزم التأديه به دولت ايران بابت ھر دوره مالي طبق بند الف و بند ب ماده  -ج

  .آن دوره مالي پرداخته خواھد شد

ايـن   ۴قرار داد اصلي در مورد ھیچیك از وجوھي كه كمپاني طبق بند الف و يا بند ب مـاده   ١٠ماده )  ۵( مقررات جزء -د

  .  قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نمي باشد

كه در ترازنامه كمپاني نفـت انگلـیس   ) ره استرلینگلی١۴،٠٠٠،٠٠٠( نسبت مبلغ چھارده میلیون لیره استرلینگ -الف -۵

كمپاني مزبور منظور شده است كمپاني در ظرف » ذخیره عمومي« به عنوان تشكیل ١٩۴٧دسامبر  ٣١و ايران به تاريخ 

) نگلیره استرلی ۵،٠٩٠،٩٠٩( سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ پنج میلیون و نودھزار و نھصد و نه لیره استرلینگ

  .به دولت خواھد پرداخت

فعلـي بـه عمـل آورد     ۵قرارداد اصلي در مورد پرداختي كه كمپاني بايد طبق بند الف مـاده   ١٠ماده ) ۵(مقررات جزء  -ب

  .قابل اجرا نمي باشد

آنھـا   اين قرارداد بپردازد به جاي مبالغ زير پرداخته شـده و قـائم مقـام    ۵و  ۴وجوھي كه كمپاني بايد به موجب مواد   -۶

  .خواھد بود

  .          كمپاني» ذخیره عمومي«قرارداد اصلي بابت ھر گونه توزيع مروبطه به  ١٠ماده ) ب -I( ھر پرداخت بدون طبق جزء -١

قرارداد اصلي در انقضاي امتیـاز و يـا در صـورت تـرك آن از طـرف كمپـاني        ١٠ماده ) الف -III( ھر مبلغي كه طبق جزء -٢

  .از طرف كمپاني به دولت الزم التأديه گردد» ذخیره عمومي« د اصلي ممكن بود بابتقراردا ٢۵طبق ماده 

 -I( و سنوات بعدي نرخ مبالغي كـه كمپـاني بايـد طبـق جـزء       ١٩۴٨دسامبر  ٣١براي سال مسیحي منتھي به  -الف -٧

تـن ازنـه پـنس بـه      ۶،٠٠٠،٠٠٠ ادقرارداد اصلي به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه الزم التأديه بابت ماز ١١ماده ) ج

  .يك شلینگ ترقي داده خواھد شد

ايـن قـرارداد تصـريح شـده بـه طـور عطـف بماسـبق كـه شـامل سـال             ٧به منظور اجراي تغییري كه در بند الف ماده  -ب

قرارداد اصلي كمپاني در ظرف سي روز  ١٠ماده  Vمي گردد و با رعايت مقررات بند  ١٩۴٨دسامبر  ٣١مسیحي منتھي 
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به دولـت خواھـد   ) لیره استرلینگ  ٣١٢٩٠٠(از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ سیصد و دوازده ھزار و نھصد لیره استرلینگ

  .پرداخت

  .                      قرارداد اصلي عبارت زير اضافه خواھد شد ١٩در آخر بند الف ماده  -الف -٨

ي روماني و يا قیمتھاي خلیج مكزيك ديگر مبنـاي مناسـبي بـراي    ھر گاه موقعي يكي از طرفین تصوري نمايد كه قیمتھا

از  ٢٢نمي باشد قیمتھاي اساسي بـا توافـق طـرفین و در صـورت عـدم توافـق طبـق مـاده         » قیمتھاي اساسي« تعیین

كه به اين نحو تعیین مي گردد به وسیله موافقتي كـه بـا تبـادل    » قیمتھاي اساسي« طريق حكمیت تعیین خواھد شد 

و كمپـاني بـه عمـل خواھـد آمـد بـراي طـرفین الزم الرعايـه         ) كه صالحیت الزم براي موافقت مزبور دارد ( بین دولتنامه 

  .خواھد بود

بھايي كه كمپاني بنزين و نفـت و مـازوت محصـول نفـت ايـران را بـه مصـرف كننـدگان غیـراز            ١٩۴٩از تاريخ اول ژوئن  -ب

بـا كسـر بیسـت و پـنج درصـد      » قیمتھاي اساسي« ارت خواھد بود از دولت براي مصرف داخلي ايران خواھد فروخت عب

  . قرارداد اصلي پیش بیني شده است ١٩ماده ) ب(كه در بند %) ١٠(به جاي كسر ده درصد%) ٢۵(

در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف كمپاني، دولت و كمپاني موافقت مي نمايند كه كلیه تعھداتي كه يكي از  -٩ماده 

قـرارداد   ١١و نسبت بـه مـاده    ١٠ماده ) ب ١(و بند ) الف ١(نسبت به ديگري در مورد بند  ١٩۴٨دسامبر  ٣١تاريخ  آنھا تا

  . مي باشد كامال انجام يافته است» ذخیره عمومي«اصلي و ھمچنین آنچه مربوط به 

  .د باقي خواھد ماندبا رعايت مقررات اين قرارداد مقررات قرارداد اصلي در كمال قوت و اعتبار خو -١٠ماده 

اين قرارداد بعد از تصويب مجلس شوراي ملي و از تاريخ صحه ملوكانه به موقع اجرا گذاشته خواھد شد دولت  -١١ماده 

  .متعھد مي شود كه اين قرارداد را ھر چه زودتر ممكن شود براي تصويب مجلس شوراي ملي تقديم دارد

   ١٣٢٨تیرماه  ٢۶ -١٩۴٩ژوئیه  ١٧تھران به تاريخ                                                          

  از طرف دولت شاھنشاھي                       از طرف كمپاني نفت ايران و انگلیس محدود   

  ، كتاب نفت ايران، الول ساتن، ترجمه رضا رئیس طوسي  ۴۵۵تا  ۴۵٢نقل از صفحات       

   

  

  

  

  

  

  

  


