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  ھجري شمسي ١٣١٢برابر با  ١٩٣٣قرارداد نفتي 

 .   ت ايران به تصويب رسیده استبین شركت سابق نفت و دول ١٣١٢خرداد  ٧كه در تاريخ  ١٩٣٣متن قرارداد تحمیلي 

  

  مقدمه

به ويلیام ناكس دارسي داده شده بود ايـن امتیـاز    ١٩٠١به قصد برقرار كردن امتیاز جديدي به جاي امتیازي كه در تاريخ 

  . را دولت ايران اعطا و كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود آن را قبول مي نمايد

  .ر طبق اين قرارداد خواھد بودروابط طرفین مذكور در فوق در آتیه ب

  تعريفات

بعضي اصطالحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از ھر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتیه در موارد ديگر 

  .داشته باشد در اين قرارداد مطابق تعريفات ذيل معني خواھد شد

  دولت

  .يعني دولت شاھنشاھي ايران

  كمپاني

  .گلیس و ايران محدود و تمام شركتھاي تابعه آنيعني شركت نفت ان

  شركت نفت انگلیس و ايران محدود

ايـن   ٢۶يعني شركت نفت انگلیس و ايران محدود يا ھر شخص حقوقي ديگري كه با تصـويب دولـت ايـران مطـابق مـاده      

  .امتیاز بدو منتقل شود

  شركت تابعه

مديران مستقیمًا يا غیر مستقیم داشته باشـند و يـا آنكـه    يعني ھر شركتي كه در آن كمپاني حق تعیین بیش از نصف  

كمپاني در آن شركت بطور مستقیم و يا غیر مستقیم مالك يك مقداري سھام باشد كه بیش از پنجـاه درصـد حـق رأي    

  .در مجمع عمومي شركت مزبور را براي كمپاني تضمین نمايند

  نفت   

و مومھاي طبیعي و تمام مشـتقات ديگـري كـه يـا از مـواد      ) اسفالتھا(يعني روغن نفت خام و گازھاي طبیعي و قیرھا   

  .مذكور حاصل مي شود و يا به وسیله اختالط و امتزاج اين مواد به مواد ديگري به دست مي آيد

  عملیات كمپاني در ايران 

  .ديعني تمام عملیات صنعتي و تجاري و فني كه كمپاني منحصرا براي اجراي اين امتیاز انجام مي دھ

  ماده اول  

دولت بر طبق مقررات اين امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به كمپاني اعطا مي كند 

و ھمچنین حق انحصاري تصفیه و ھر نوع عملي را در نفتي كه خود تحصیل كرده و تھیه آن براي تجارت خواھـد داشـت   

ران به كمپاني حق غیر انحصاري حمل و نقل نفت و تصفیه و ھر نـوع عملـي در   و ھمچنین دولت در تمام وسعت خاك اي

  .آن و تھیه آن براي تجارت و ھمچنین فروش آن در ايران و صادر كردن آن را اعطا مي نمايد

  ماده دوم 

بنفشي كـه   عبارت خواھد بود از حوزه اي كه واقع است در جنوب خط ١٩٣٨دسامبر  ٣١حدود حوزه امتیاز تا تاريخ  -الف

  .در روي نقشه اي كه طرفین امضا كرده و منضم به قرارداد است رسم شده است
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در حوزه مذكور در فوق يك يا چندين قطعه زمین را به ھر شـكل و وسـعتي    ١٩٣٨دسامبر  ٣١كمپاني بايد منتھي تا  -ب

  .و در ھر نقطه كه مقتضي مي داند انتخاب نمايد

) میـل مربـع    ١٠٠،٠٠٠(تخاب شده باشد نبايد از يكصد ھـزار میـل مربـع انگلیسـي     مجموع سطح يك يا چند قطعه كه ان

  .ھر میل ساده مطابق است با يك ھزار و ششصد و نه متر -تجاوز نمايد

يا قبل از آن يك قطعه يا قطعاتي را كه بـه طريـق فـوق انتخـاب كـرده كتبـًا بـه دولـت          ١٩٣٨دسامبر  ٣١كمپاني در تاريخ 

  . اطالع خواھد داد

به ھر اطالعنامه نقشه ھا و اطالعات الزمه براي تشخیص و تحديد قطعه و يا قطعات منتخبـه از طـرف كمپـاني ضـمیمه     

  .خواھد شد

( كمپاني ديگر حق تفحـص و اسـتخراج نفـت را جـز در قطعـه يـا قطعـاتي كـه مطـابق           ١٩٣٨دسامبر  ٣١بعد از تاريخ  -ج

paragraphe ) (داشت و حوزه امتیاز بعد از اين تاريخ عبارت خواھـد بـود از قطعـه يـا      فوق انتخاب كرده است نخواھد) ب

  .قطعاتي كه بدين طريق انتخاب گرديده و از انتخاب آنھا نیز به ترتیب مذكور در فوق به دولت اطالع داده شده باشد

  ماده سوم

تعیـین محـل سـیر لولـه      كمپـاني در . كمپاني حق غیر انحصاري ساختن و داشتن لوله ھاي حمل نفت را خواھد داشت

  .ھاي نفت خود و به كار انداختن آنھا مختار است

  ماده چھارم 

ھر زمین باير متعلق به دولت كه كمپاني بـراي عملیـات خـود در ايـران الزم بدانـد و از بـراي مقاصـد عمـومي مـورد           -الف

  :ر به ترتیب ذيل خواھد بود احتیاج دولت نباشد مجانًا به كمپاني واگذار خواھد شد، طريقه تحصیل اراضي مذكو

ھر وقت قطعه اي از اراضي مذكوره مورد احتیاج كمپاني واقع مي شود بايد كمپاني يك يا چندين نقشه اي كـه در روي  

  . آن، زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزي مشخص گرديده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد

شـود كـه در ظـرف سـه مـاه از تـاريخ وصـول تقاضـاي كمپـاني           دولت در صورتي كه اعتراضي نداشته باشد متعھد مـي 

  . موافقت خود را اظھار بدارد

اراضي دائر متعلق به دولت را كه كمپاني احتیاج پیدا مي كند به طريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضـا   -ب

ر بـه فـروش آن اراضـي اشـعار خواھـد      خواھد كرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي كمپاني داي

  . داشت در صورتي كه دولت اعتراضي و احتیاجي به اراضي مزبوره نداشته باشد

قیمت مزبور بايد عادالنه باشد و از قیمـت متعـارفي اراضـي كـه از ھمـان       -قیمت اين اراضي را كمپاني تأديه خواھد كرد

  .شده باشد نبايد تجاوز نمايد نوع بوده و ھمان مصرف را داشته و در ھمان حوزه واقع

مـذكور در فـوق جـوابي    ) الـف و ب  (   alincaدر صورتي كه دولت در مقابل تقاضاھاي پیش بیني شده در جزوه ھاي  -ج

ندھد پس از انقضاي دو ماه از تاريخ وصول تقاضاھاي مزبور كمپاني تذكرنامه جديدي به دولت خواھد فرستاد چنانچه به 

  .در ظرف يكماه  از تاريخ وصول جوابي داده نشود سكوت دولت به منزله تصويب تلقي خواھد گرديد تذكرنامه مزبور نیز

اراضي را كه متعلق به دولت نیست و براي كمپاني الزم باشد با توافق بـا صـاحبان اراضـي مزبـور و بـا توسـط دولـت         -د

ه صاحبان اراضي مزبـور اجـازه نخواھـد داد    كمپاني تحصیل خواھد كرد و در صورت عدم حصول موافقت در قیمت، دولت ب

براي تقويم اراضي مذكور منظـوري كـه كمپـاني از مصـرف     . كه بیش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور مطالبه نمايد

  .آنھا دارد مأخذ قرار داده نمي شود
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تـا دويسـت متـر مسـافت از     اماكن مقدسه و ابنیه تاريخي و محلھايي كه جنبه تاريخي دارنـد و ھمچنـین توابـع آنھـا      -ه

  .     مقررات مذكوره مستثني ھستند

كمپاني حق غیر انحصاري خواھد داشت كه فقط در حوزه امتیازي نه در جاي ديگر و از ھر زمین باير متعلق به دولـت   -و

ده براي مصرف عملیات خود از ھر نوع خاك و شن و آھك و سنگ گچ و سـنگ و مصـالح سـاختماني ديگـر مجانـًا اسـتفا      

  .نمايد

مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد كمپاني جبران خسارت ذوي الحقوق را 

  .بنمايد

  ماده پنجم

  :عملیات كمپاني در ايران به طريق ذيل محدود  مي شود 

  .اني خواھد بودساختمان ھر خط آھن و ھر بندر جديدي موكول به حصول موافقت قبلي بین دولت و كمپ -١

اگر كمپاني توسعه ارتباط تلفوني و تلگرافي  و تلگراف بي سیم و ھواپیمايي فعلي خود را در نظر داشته باشد قبـل   -٢

  .از تحصیل اجازه دولت در اين خصوص اقدامي نمي تواند  بكند

قلیه و وسائل ارتباطیـه كمپـاني   اگر دولت براي دفاع ملي يا در موقع پیشامدھاي فوق العاده ديگري احتیاج به وسائط ن

پیدا كند تعھد مي نمايد حتي االمكان كمتر موجب تضییق عملیـات كمپـاني بشـود و نیـز خسـاراتي را كـه از ايـن حیـث         

  . متوجه كمپاني مي گردد به طور حقانیت جبران نمايد

  ماده ششم

براي مصرف اعضا و مستخدمین خـود الزم   ًا   كمپاني مجاز است كه بدون تحصیل جواز مخصوصي آنچه را كه منحصر -الف

كمپاني تدابیر الزمه را اتخاذ خواھـد نمـود كـه    . دارد وارد نموده و حقوق گمركي و مالیاتھاي معموله حین ورود را بپردازد

  . اجناس وارده باشخاصي غیر مستخدمین خودش فروخته و يا واگذار نگردد

اشت كه لوازم و مصالح و آالت طبي و جراحي و ادويـه اي را كـه   كمپاني بدون تحصیل جواز مخصوصي حق خواھد د -ب

براي مريضخانه ھا و مطبھاي خود در ايران الزم دارد وارد نمايـد و اشـیا و اجنـاس مـذكوره در موقـع ورود از تأديـه حقـوق        

  .گمركي و ھر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلي معاف خواھد بود

جوازي و بدون پرداخت ھیچ نوع حقوق گمركي و مالیات و عـوارض بـه دولـت و ادارات محلـي      بدون تحصیل ھیچ گونه -ج

  .كمپاني حق خواھد داشت آنچه را كه منحصرًا براي عملیات خود در ايران الزم دارد وارد نمايد

  .ھد بودصادرات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و ھر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلي معاف خوا -د

  ماده ھفتم

  .كمپاني و مستخدمینش از حمايت قانوني دولت بھره مند خواھند بود -الف

  .دولت در حدود قوانین و مقررات مملكتي ھمه نوع تسھیالت ممكنه را براي عملیات كمپاني مبذول خواھد داشت -ب

ختن ساير معادن اعطا كند بايـد وادار نمايـد   ھر گاه دولت در حوزه امتیازيه باشخاص ديگري امتیازاتي براي به كار اندا -ج

  .كه احتیاطات الزمه را به عمل آورند كه عملیات آنھا به مؤسسات و عملیات كمپاني خسارتي وارد نسازد

كمپاني مكلف است منطقه اي را كه براي ساختن خانه و دكاكین و ساير بناھاي ديگر خطرناك اسـت تعیـین كنـد تـا      -د

  .ا مسبوق و از سكونت در آن محل منع نمايددولت بتواند اھالي ر

  ماده ھشتم
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كمپاني ملزم نخواھد شد كه ھیچ قسمتي از وجـوه خـود و مخصوصـًا عوايـد حاصـله از فـروش صـادرات خـود را بـه پـول           

  .ايراني تبديل نمايد

  ماده نھم

الـت كرمانشـاه را شـروع و در    كمپاني فورًا تداركات خود را خواھد ديد كه به وسیله يك كمپاني فرعي اسـتخراج نفـت اي  

  .محل تصفیه نمايد

  ماده دھم 

I-  عالوه بر مبالغي كـه در مـوارد ديگـر پـیش     (مبالغي كه بر حسب اين قرارداد از طرف كمپاني بايد به دولت تأديه شود

  :به شرح ذيل تعیین مي گردد) بیني شده

مبلغ چھار شلینگ براي ھر تن نفتي كه براي مصـرف   شروع میشود به ١٩٣٣حق االمتیاز سالیانه كه از اول ژانويه  -الف

  .داخلي در ايران بفروش برسد و يا از ايران صادر شود

لیـره سـھام عـادي كمپـاني نفـت انگلـیس و ايـران         ۶٧١،٢۵٠پرداخت مبلغي معادل با بیست درصد آنچه اضـافه بـر    -ب

از سـنوات بـوده يـا از وجـوه ذخیـره كـه اضـافه بـر         يكي )  dividende( محدود توزيع مي گردد خواه اين توزيع سھم منافع

  .به موجب دفاتر خود موجود داشته، باشد ١٩٣٢دسامبر  ٣١ذخائري كه در 

از طرف كمپاني به دولت ايران تأديه مي ) ب(و ) الف(مجموع مبالغي كه براي ھر سال مسیحي بر حسب جزءھاي  -ج

  .كمتر باشد) لیره استرلینگ ٧۵٠،٠٠٠(نگشود نبايد ھرگز از ھفتصد و پنجاه ھزار لیره استرلی

II- تأديه وجوه مذكور در اين ماده از طرف كمپاني به طريق ذيل به عمل خواھد آمد:  

دسامبر ھر سال ھر دفعه مبلغ يكصد و ھشتاد و ھفت ھزار و پانصد لیره  ٣١سپتامبر و  ٣٠ژوئن و  ٣٠مارس و  ٣١ -الف

  )فورًا پس از تصويب اين قرارداد به عمل خواھد آمد ١٩٣٣مارس  ٣١تأديه مربوط به ( استرلینگ 

و منبعد در ھمین تاريخ در ھر سال حق االمتیاز مربوط به سال قبـل بابـت ھـر     ١٩٣۴در تاريخ بیست و ھشتم فوريه  -ب

تأديـه   ً قبال) الف II( پس از وضع مبلغ ھفتصد و پنجاه ھزار لیره استرلینگ كه مطابق جزء) الف I(تن نفت بر حسب جزء 

  .گرديده است

  . اين ماده در موقع تقسیم منافع به سھام عادي پرداخته خواھد شد) ب I(مبالغ الزم التأديه به دولت بر حسب جزء -ج

III-  كمپاني مبلغـي مسـاوي   ) ٢۵(در موقع انقضاي اين امتیاز و ھمچنین در صورت ترك آن از طرف كمپاني مطابق ماده

  .ي ذيل را به دولت ايران تأديه خواھد كرداز بابت ھا%) ٢٠(بیست درصد 

كه كمپاني نفت انگلیس و ايـران محـدود در تـاريخ انقضـا و يـا      )  general reserve(از تفاضل بین مبالغ كل ذخائري  -الف

  .موجود داشته است ١٩٣٢دسامبر  ٣١ترك امتیاز موجود خواھد داشت و مبالغ ذخائري كه كمپاني مذكور در تاريخ 

اضل بین مبالغ موجودي كه از طرف كمپـاني نفـت انگلـیس و ايـران محـدود در تـاريخ انقضـا و يـا تـرك امتیـاز بـه            از تف -ب

از طـرف كمپـاني مزبـور بـه حسـاب منقـول        ١٩٣٢دسـامبر   ٣١حساب منقول مي شود و موجـودي ھـايي كـه در تـاريخ     

  .گرديده است

از تاريخ تشكیل مجمع عمومي كمپاني كه پس از انقضا يـا   پرداخت وجوه الزم التأديه به دولت بر حسب اين جزو يك ماه

  .ترك امتیاز تشكیل مي شود انجام خواھد گرفت

IV-  فوريه ھر سال بابت سال گذشـته   ٢٨را كه منتھي تا ) الف ١(دولت حق خواھد داشت كه محاسبات مربوط به جزو

  .فرستاده مي شود تفتیش و رسیدگي نمايد
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V- توجه ضرر به دولت در موقع ترقي و تنـزل قیمـت پـول انگلـیس طـرفین بـه شـرح ذيـل توافـق           براي جلوگیري از امكان

  :حاصل نمودند

 ounce(در مقابل يك اونـس تـروي  ) لیره استرلینگ  ۶( ھر گاه موقعي قیمت طال در لندن از شش لیره استرلینگ  -الف

troy ( تجاوز نمايد براي ھر پني)penny (ینگ در مقابل يك اونـس تـروي   كه عالوه بر شش لیره استرل)ounce troy  ( در

باسـتثناي  ( روز پرداخت قیمت طال ترقي نمايد بر كلیه مبالغ الزم التأديه به دولت از طرف كمپاني به موجب ايـن قـرارداد  

بـه  ) بايـد بـه دولـت برسـد     ٢٣از مـاده  ) الـف   I(اين ماده و جـزو  ) الف و ب. III( و ) ب. I( مبالغي كه بر حسب جزوھاي

  .مبالغ مزبوره افزوده خواھد گرديد ١۴۴٠/١میزان يك، ھزار و چھارصد و چھلم 

ھر گاه موقعي دولت تصور كرد به اينكه ديگر طال مبناي عمومي قیمـت ھـا و معـامالت نیسـت و طريـق تأديـه ھـاي         -ب

مي نمايند كه وضـعیت  مذكور در فوق تضمیني را كه منظور طرفین است براي دولت فراھم نمي نمايد، طرفین موافقت 

بـه حكمیـت ارجـاع خواھـد شـد و       ٢٢تضمین مزبور را تغییر دھند و در صورت عـدم حصـول موافقـت قضـیه مطـابق مـاده       

  .شرائطي را كه بايد جانشین تضمین مذكور گردد معین و تاريخ اجراي آن را نیز معلوم خواھند نمود

VI- ابق تاريخ ھاي مقرر در اين قرارداد اتفاقًا از ناحیه كمپاني تأخیر بـه  ھر گاه در پرداخت مبالغ الزم التأديه به دولت مط

  .در سال فرع وجوه مزبوره را كمپاني خواھد پرداخت%) ۵(عمل آيد براي مدت تأخیر از قرار پنج درصد 

  ماده يازدھم

    I-       نفـع دولـت و ادارات    كمپاني براي مدت سي سال اول عملیات خود در ايران از پرداخـت ھـر گونـه مالیـاتي كـه بـه

  :محلي فعًال برقرار و يا در آتیه وضع مي شود معاف خواھد بود و در عوض مبالغ ذيل را به دولت تأديه خواھد نمود

نـه پـنس    ١٩٣۴فوريـه   ٢٨فوريه ھر سـال و بـراي اولـین مرتبـه در      ٢٨در مدت پانزده سال اول اين قرارداد به تاريخ  -الف

نفتي كه بابت سنه گذشته مسیحي مشمول حـق االمتیـاز مـذكور در    ) تن ۶،٠٠٠،٠٠٠(نبابت ھر تن از شش میلیون ت

مي گردد و شش پنس بابت ھر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مـذكور در فـوق تأديـه    ) ١٠(از ماده ) الف I(جزو 

  .خواھد نمود

نمايـد ھـیچ وقـت از مبلـغ دويسـت و      كمپاني تأمین مي كند مبالغي را كه بر طبق جزو ھاي فـوق الـذكر تأديـه مـي      -ب

  .كمتر نباشد) لیره استرلینگ ٢٢۵،٠٠٠(بیست و پنج ھزار لیره استرلینگ 

نفتي كه بابـت سـنه گذشـته    ) تن ۶،٠٠٠،٠٠٠(در مدت پانزده سال بعد يك شلینگ بابت ھر تن از شش میلیون تن  -ج

گردد و نه پنس بابت ھر تن نفت اضـافه بـر رقـم     مي) ١٠(از ماده ) الف  I(مسیحي مشمول حق االمتیاز مذكور در جزو 

  .شش میلیون تن مذكور در فوق تأديه خواھد نمود

مـا قبـل تأديـه مـي نمايـد ھـیچ وقـت از سیصـد ھـزار لیـره           ) ج(كمپاني تضمین مي كند مبالغي را كه بـر طبـق جـزو     -د

  .كمتر نباشد) استرلینگ ٣٠٠،٠٠٠(استرلینگ 

II –  یزان مبالغي كه كمپاني در ازاي معافیـت كامـل عملیـات خـود در ايـران از پرداخـت ھـر        راجع به م ١٩۶٣قبل از سنه

مـي شـود بايـد بپـردازد      ١٩٩٣گونه مالیاتي به نفع دولت و يا ادارات محلي در مدت سي سال دوم كه منتھي به سـنه  

  .طرفین توافق نظر حاصل خواھد نمود

  ماده دوازدھم

بق اين قرارداد در ايران مي نمايد جمیع وسايل معمول و مناسـب را بـراي تـأمین    كمپاني راجع به عملیاتي كه مطا -الف

صرفه جويي و استفاده كامل از عملیات خود و براي حفظ مخازن تحت االرضي نفـت و بـراي اسـتفاده از امتیـاز خـود بـه       

  .طرزي كه مطابق آخرين ترقیات علمي وقت باشد به كار خواھد برد
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از غیر از نفت ساير مواد معدني و بیشه ھا و جنگلھاي متعلق بـه دولـت موجـود باشـد كمپـاني      ھر گاه در حوزه امتی -ب

مشروط بر ايـن كـه مقـررات    (نمي تواند آنھا را به كار انداخته و استفاده نمايد و يا مانع عملیات و استفاده ديگران بشود 

  )رعايت شود) ٧(از ماده ) ج(جزو 

و جنگلھـاي مـذكور بـراي تجسـس و اسـتخراج نفـت الزم باشـد كمپـاني حـق           ولي در صورتي كـه مـواد معـدني بیشـه    

  .استفاده از آنھا را خواھد داشت

كلیه حفرياتي كه منجر به كشف نفت نگشته و آب و يا مواد قیمتي ديگر در آن پیدا مي شود بايد بـراي دولـت حفـظ     -ج

ھر چه زودتر ممكن باشد بـه كمپـاني تمايـل خـود را     شود و فورًا كمپاني دولت را از كشفیات مزبور مطلع سازد و دولت 

نسبت به تصرف حفريات مزبور اعالم خواھد داشت و در صورت تصرف آنھا دولت مراقبـت خواھـد كـرد كـه مـانع عملیـات       

  .كمپاني نشود

  ماده سیزدھم

ي كنـد سـوادھاي   كمپاني تعھد مي نمايد كه به خرج خود و در يك مدت مناسبي ھر موقعي كه نماينده دولت تقاضا مـ 

صحیح از تمام طرح ھا و نقشه ھا و رسم ھا و ساير مدارك و اسناد راجع به وضعیت سطح االرضي و طبقات االرضـي و  

  .حفر چاھھا مربوط به حوزه امتیازيه كه موجود دارد به وزارت مالیه بدھد

نتیجه عملیـات خـود در ايـران بـه دسـت      به عالوه در تمام مدت امتیاز كمپاني تمام اطالعات مھم علمي و فني را كه از 

  .آورده به دولت ارسال خواھد داشت

  .تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقي خواھد نمود

  ماده چھاردھم

دولت به میل خود در ھر موقع مناسبي حق خواھد داشت امر به تفتیش عملیات فنـي كمپـاني در ايـران نمـوده و      -الف

  .ي اين مقصود از اھل خبره و متخصصین فني مأمورين بگماردبراي اجرا

كمپاني تمام مدارك و اسـناد مربـوط بـه اطالعـات علمـي و فنـي و تمـام مؤسسـات و وسـائل و آالت انـدازه گـرفتن             -ب

ني استخراج نفت را در دست مأمورين خبره و متخصصین دولت خواھد گذارد و عالوه مأمورين مزبور در تمام ادارات كمپـا 

  .و در تمام خاك ايران حق تحصیل ھر گونه اطالعاتي را خواھند داشت

  ماده پانزدھم

نامیـده شـده و اختیـارات    ) مأمور دولـت شاھنشـاھي  (دولت حق تعیین يك نفر نماينده را خواھد داشت و نماينده مزبور 

  :ذيل را خواھد داشت

  .مپاني تحصیل نمايداطالعاتي را كه در حدود حق صاحبان سھام كمپاني است از ك -١

در تمام جلسات ھیئت مديره و كمیته ھاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مسائل راجع بـه   -٢

  .روابط دولت و كمپاني تشكیل شده باشد حضور به ھم رساند

تحصیل ايرانیان در لنـدن تشـكیل   و براي نظارت در )  ١۶( كمیته اي را كه كمپاني به قصد توزيع اعتبار مذكور در ماده  -٣

  .مي دھد به عنوان رسمي و با حق رأي قاطع رياست نمايد

تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص ھیئت مديره ھر وقت كه الزم بداند براي مـذاكره در مسـائلي كـه دولـت پیشـنھاد       -۴

بـه منشـي كمپـاني تشـكیل     مي نمايد تشكیل گردد، جلسات مزبوره در مدت پـانزده روز بعـد از وصـول تقاضـاي كتبـي      

  .خواھد شد

  .كمپاني بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور سالیانه دو ھزار لیره استرلینگ به دولت خواھد پرداخت
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  .دولت كتبًا كمپاني را از تعیین نماينده مزبور و يا جانشین او مطلع خواھد ساخت

  ماده شانزدھم

I- اصلي كه مدار اجراي اين قرارداد مي باشد آن است كـه در منـافع طـرفین     طرفین تصديق دارند و قبول مي نمايند كه

  .حفظ حد اعالي منتج بودن و صرفه جويي در اداره و عملیات كمپاني در ايران ضرورت عالي دارد

II-     مسلم است كه كمپاني صنعتگران و مستخدمین فني و تجاري خود را به اندازه اي كه اشـخاص ذي صـالحیت و بـا

در ايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب خواھـد كـرد و آن نیـز مسـلم اسـت كـه مسـتخدمین غیـر فنـي كمپـاني           تجربه 

  .منحصرآ از اتباع ايران خواھند بود

III-   طرفین موافقت مي نمايند در اينكه طرح عمومي مطالعه و تھیه نمايند كه بر طبق آن ھر سال و مرتبًا مسـتخدمین

  .اده و به جاي آنھا به طور تصاعدي در كوتاه ترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارندغیر ايراني را تقلیل د

IV -        كمپاني سالیانه مبلغ ده ھزار لیره استرلینگ براي اينكه اتباع ايران در انگلسـتان علـوم و فنـون مربـوط بـه صـناعت

تشكیل مي شود به مصـرف   ١۵مطابقه ماده  اعتبار مذكور به وسیله يك كمیته كه. نفت را فرا گیرند تخصیص خواھد داد

  .خواھد رسید

  ماده ھفدھم

كمپاني تشكیالت و مخارج تأ سیسات و تفتیش و اداره وسائل صحي و صحت عمومي را مطابق جديدترين طريقه حفظ 

نند به عھـده  الصحه معموله در ايران در تمام اراضي و ابنیه و مساكن اعضا و عملیات خود كه در حوزه امتیازيه كار مي ك

  .مي گیرد

  ماده ھجدھم 

ھر وقت كمپاني اسھام جديدي براي عامه اشاعه مي دھد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك آن را در ھمان موقـع كـه در   

  .ساير نقاط شروع مي شود در تھران نیز برقرار نمايد

  ماده نوزدھم

و ) kerosene(و نفـت المـپ   )  motor spirit( بنـزين   كمپاني براي احتیاجات داخلي ايران و از آن جمله احتیاجـات دولـت  

  : كه از نفت ايران حاصل مي شود بر اساس ذيل خواھد فروخت)   fuel oil(مازوت 

روماني را راجع بـه بنـزين و نفـت المـپ و مـازوت و معـدل       ) فوب ( در اول ژوئن ھر سال كمپاني معدل قیمت ھاي  -الف

آوريـل   ٣٠اجع به ھر يك از مواد مذكوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تـاريخ  خلیج مكزيك را ر) فوب ( قیمت ھاي 

براي سالي كه از اول ژوئن شروع مي گـردد  » اساس قیمت ھا « نازلترين معدلھاي مذكور اختیار و  –معین خواھد كرد 

  .قرار داده مي شود

  .قیمت ھاي اساسي به منزله قیمت در تصفیه خانه تلقي مي گردد

  :كمپاني بنزين و نفت المپ و مازوت را به ترتیب ذيل خواھد فروخت -ب

مذكور در » قیمت ھاي اساسي « به دولت براي احتیاجات اختصاصي خودش ولي نه براي فروش به ديگران مطابق  -١

  %) ٢۵(فوق با تخفیف بیست و پنج درصد ) الف ( جزو 

  % ) ١٠( و با تخفیف ده درصد ) ساسي قیمت ھاي ا( به ساير مصرف كنندگان مطابق ھمان  -٢

مخـارج حقیقـي حمـل و نقـل و توزيـع و فـروش و       ) الف ( كمپاني حق دارد كه به قیمت ھاي اساسي مذكور در جزء  -ج

  .ھمچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصوالت مزبور را بیفزايد

  .خته است قدغن خواھد كرددولت صادر كردن محصوالت نفتي را كه مطابق مقررات فوق كمپاني فرو -د
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  ماده بیستم 

I - ٢۵در مدت ده سال آخر امتیاز و يا در فاصله دو سال پس از اطالع قبلي كه راجع بـه تـرك امتیـاز مطـابق مـاده       -الف 

داده مي شود كمپاني جز به شركتھاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا چندين قسمت از اموال غیـر منقـول خـود را    

در مدت ھاي مذكور نیز كمپاني حق انتقال و خارج كردن ھیچ قسـمتي از امـوال منقـول     -ان موجود است نداردكه در اير

  .خود را ندارد، مگر آنكه اشیاي مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد

سـت نمـي   در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز ھیچ قطعه از اراضي را كه كمپاني مجانًا از دولت تحصـیل كـرده ا   -ب

تواند انتقال دھد و ھمچنین ھیچیك از اموال منقول خود را نیز به استثناي آنچه غیر مفیـد و يـا اينكـه ديگـر مـورد احتیـاج       

  .عملیات كمپاني در ايران نیست نمي تواند خارج نمايد

II-    د كـرده باشـد تمـام    در موقع ختم امتیاز خواه اين ختم به واسطه انقضاي عادي مدت و يا به ھر نحو ديگـري پیشـام

  .دارايي كمپاني در ايران به طور سالم و قابل استفاده بدون ھیچ مخارج و قیدي متعلق به دولت ايران مي گردد

III-  مشتمل است بر تمام اراضي و ابنیه و كارخانه ھا و ساختمانھا و چاھھا و سدھاي دريايي و ) تمام دارايي ( جمله

( ھا و رشته نقب ھاي فاضالب و وسايل توزيع آب و ماشـینھا و مؤسسـات و تجھیـزات    راه ھا و لوله ھاي حمل نفت و پل

و تمام اجناس انبـار  ) مثًال از قبیل اتومبیل و گاري و آئروپالن ( و تمام وسائط نقلیه ) از آن جمله آالت و ادوات از ھر قبیل 

  .استفاده مي نمايدشده و ساير اشیايي كه كمپاني در ايران براي اجراي اين امتیاز ازآن 

  ماده بیست و يكم

طرفین متعاھدين اعالم مي دارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نیت و صـداقت و تفسـیر معقـول و    

  .متناسب اين قرارداد باشد

شـته و اقـدام بـه    كمپاني صريحًا تعھد مي نمايد كه در ھروقت و در ھر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر دا

  .ھیچ عملي و يا خودداري از عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد

اين امتیاز را دولت لغو نخواھد كرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله ھـیچ قـانون عمـومي و خصوصـي و يـا ھیچیـك از       

  .دستورات و نظامات اداري و يا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواھد بود

  اده بیست و دومم

ھر قبیل از اختالفات حاصـله بـین طـرفین و مخصوصـًا اختالفـات ناشـي از تعبیـر مـدلول ايـن امتیازنامـه و حقـوق و             -الف

مسئولیت ھاي مقرره درآن و ھمچنین ھر اختالف نظر در مواردي كـه بـه موجـب ايـن امتیازنامـه محتـاج بـه توافـق نظـر          

  .اھد شدطرفین است به طريق حكمیت قطع و فصل خو

طرفین ھر يك، يك حكم معین . طرفي كه تقاضاي حكمیت مي كند بايد تقاضاي خود را به طرف ديگر كتبًا ابالغ نمايد -ب

ھرگـاه حكمـین نتواننـد در ظـرف دو مـاه       -نموده و حكمین قبل از شروع به حكمیت، يك حكم ثالثي انتخاب خواھند كـرد 

ايند، حكم مزبور را به تقاضاي يكي از طرفین، رئیس ديوان داوري دائمي نسبت به تعیین حكم ثالث توافق نظر حاصل نم

) ج ( چنانچه رئیس ديوان داوري دائمي بین المللي از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو  -بین المللي تعیین خواھد نمود

  .معین خواھد شدحائز شرايط الزمه براي تعیین حكم ثالث نباشد حكم ثالث به وسیله نايب رئیس ديوان مزبور 

حكم ثالث بايد از ملت ايران يا انگلیس نباشد و به عالوه ارتباط نزديك نیز نه با ايران و نه با انگلیس از حیث تعلـق بـه    -ج

يكي از مستملكات يا ممالك تحت الحمايه و يا مستعمرات و ممالك تحـت قیمومیـت و ممـالكي كـه بـه وسـیله يكـي از        

و يا اشغال شده و يـا مثـل اينكـه در خـدمت يكـي از ممالـك مزبـوره بـوده و يـا مـي باشـد             مملكتین مذكور در فوق اداره

  .نداشته باشد
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اگر يكي از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكمیت طرف مقابل حكم خود را معـین نكـرد و يـا تعیـین آن را بـه       -د

يا از نائب رئـیس در  ( داوري دائمي بین المللي  طرف ديگر ابالغ ننمايد طرف مزبور حق خواھد داشت كه از رئیس ديوان

تقاضا نمايد كه يك حكم منفرد ذيصالحیت مطابق مقـررات  ) پیش بیني گرديد ) ب ( موردي كه مطابق قسمت اخیر جزو 

  .مذكور در فوق تعیین كند و در اين صورت اختالف موجود به وسیله حكم منفرد مزبور قطع و فصل خواھد گرديد

كمات در حكمیت مطابق ھمان اصولي خواھد بود كه در موقع حكمیت در ديوان داوري دائمي بـین المللـي   اصول محا -ه

  .معمول و مجري است

  .معین خواھد كرد) د(وقت و محل حكمیت را بر حسب مورد، حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور در جزو 

وان داوري دائمـي بـین المللـي بـوده و قابـل      اساسـنامه ديـ   ٢٨حكم حكمیت مستند بر اصول قضايي مذكور در مـاده   -و

  .تجديد نظر نخواھد بود

  .مخارج حكمیت به نحوي كه در رأي حكمیت معین مي شود تأديه خواھد گرديد -ز

  ماده بیست و سوم

بـه اسـتثناي آنچـه مربـوط بـه      (از براي تصفیه كلي تمام دعاوي گذشته دولت از ھر قبیل تا تاريخ اجراي ايـن قـرارداد    -١

  :كمپاني به شرح ذيل اقدام مي كند) لیاتھاي ايران استما

خواھد پرداخت و به ) لیره استرلینگ١،٠٠٠،٠٠٠(به فاصله سي روز از تاريخ مذكور مبلغ يك میلیون لیره استرلینگ  -الف

  .عالوه

ايـن قـرارداد نـه     ١٠بـر مبنـاي مـذكوره در مـاده      ١٩٣٢و  ١٩٣١مبالغ الزم التأديه به دولت را بابت عمـل كـرد سـنوات     -ب

كه به رسم مساعده ) لیره استرلینگ ٢٠٠،٠٠٠(مطابق اساس امتیاز دارسي پس از وضع دويست ھزار لیره استرلینگ 

بابت حق االمتیاز پرداخته و يكصد و سیزده ھزار و چھار صد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس كه  ١٩٣٢در ظرف سنه 

  .ه تصفیه و تأديه خواھد كردبه اختیار دولت قبًال وديعه گذارده شد

دسـامبر   ٣١الـي   ١٩٣٠مـارس   ٢١در ھمان مدت مذكور در فوق در مقابل دعاوي دولت بابت مالیات گذشته از تـاريخ   -٢

محاسبه و بدون رعايت تضمین مـذكور در   ١١ماده ) ١(از بند ) الف(كمپاني مبلغي بر حسب مبناي مذكور در جزو  ١٩٣٢

  .دولت تأديه خواھد نمود از بند مزبور به) ب(جزو 

  ماده بیست و چھارم

تا اندازه اي كه امتیـاز   ١٩٣٢ھر گاه به مناسبت الغاي امتیاز دارسي نسبت به قراردادھاي اجاره كه قبل از اول دسامبر 

 مزبور اجازه مي داده است منعقد گرديده اختالفـاتي بـین كمپـاني و افـراد تولیـد گـردد اختالفـات مزبـوره مطـابق قواعـد          

  .تفسیريه ذيل فیصله خواھد يافت

بـا وجـود الغـاي امتیـاز      ١٩۶١مه  ٢٨اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسي بايد خاتمه بیابد تا تاريخ  -الف

  .مزبور به اعتبار خود باقي خواھد ماند

ارسي در صورت تجديد امتیاز قـرارداد  ھر گاه در قرارداد پیش بیني شده باشد كه عالوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز د -ب

  .باقي خواھد ماند ١٩٩٣دسامبر  ٣١مزبور نیز تجديد مي شود اعتبار آن تا تاريخ 

  ماده بیست و پنجم 

در آخر ھر سال مسیحي كمپاني حق خواھد داشت كه اين امتیاز را ترك نمايد مشروط بـر ايـن كـه دو سـال قبـل از آن      

  .ساخته باشد دولت را از نیت خود كتبًا مطلع
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مجانًا و بـدون ھـیچ   ) تصريح شده ٢٠ماده  ٣به طوري كه در قسمت (در خاتمه مدت فوق الذكر دارايي كمپاني در ايران 

  .قیدي به طور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواھد شد و كمپاني در آتیه از ھر گونه تعھدي بري خواھد بود

ل از انقضاي مدت مذكور در فوق اختالفاتي حاصل شود به طريق حكمیـت  چنانچه نسبت به تعھدات طرفین مربوط به قب

  .قطع و فصل خواھد شد ٢٢مذكور در ماده 

  ماده بیست و ششم 

خواھد بود به كمپاني اعطا مـي   ١٩٩٣دسامبر  ٣١اين امتیاز براي مدتي كه ابتداي آن از تاريخ اجرا و انتھاي آن در تاريخ 

آن  ٢۵اين امتیاز نمي تواند خاتمه پیدا كند مگر در صورتي كه كمپاني مطابق ماده  ١٩٩٣ دسامبر ٣١قبل از تاريخ . گردد

را ترك كند و يا آنكه محكمه حكمیت بر اثر ارتكاب تخلفي از طرف كمپاني نسبت به اجراي مقررات اين قرارداد ابطـال آن  

  . را اعالم بدارد

  :تخلف به معني مذكور در فوق منحصر به موارد ذيل است

ھر گاه مبلغي كه بر حسب رأي محكمه حكمیت بايد به دولت پرداخته شود تا يك ماه بعد از تاريخ صدور رأي تأديه  -الف

  .نگردد

  .ھر گاه تصمیم بر انحالل اختیاري و اجباري كمپاني گرفته شود -ب

حكمـه حكمیـت درجـه    در مورد ساير تخلفاتي كـه نسـبت بـه مقـررات ايـن قـرارداد از ھـر يـك از طـرفین ناشـي شـود م           

  .مسئولیت ھا و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواھد نمود

  .ھر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصويب دولت خواھد بود

  ماده بیست و ھفتم 

آوريـل   ٢٩در تـاريخ  . اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشیح آن از طـرف اعلیحضـرت ھمـايوني قابـل اجـرا مـي گـردد       

  .در تھران منعقد گرديد اين قرارداد ١٩٣٣

اين امتیاز كه مشتمل بر بیست و ھفت ماده است در جلسه ھفتم خرداد مـاه يكھـزار و سیصـد و دوازده شمسـي بـه      

  .تصويب مجلس شوراي ملي رسید

  دادگر        -رئیس مجلس شوراي ملي                                                          

    ۴۵١تا  ۴٣٧ايران از الول ساتن، ترجمه رضا رئیس طوسي، صفحات نفت : منبع       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


