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 مقدمه
  بسم اهللا الرّحمن الرحيم

 

  ):ع(امام علي 
  »اُصيبت مقَاتلُه» لَااَدرِي«قَولَ  كمن تَرَ«

  . »رسد       ت و نابودي ميكروي گردانَد به هال  »دانم نمي«   ه از گفتنك آن«
   85مت كالبالغه، حنهج 

  
ه با وجود سابقه طوالني، نسبت به باقي كالملل است  االبعاد حقوق بين هاي پيچيده و جامع گذاري خارجي ازجمله شاخه حقوق سرمايه

هاي متنوعي ازجمله قراردادهاي  متر توسعه يافته است؛ اين شاخه از حقوق، دربرگيرنده موضوعكالملل،  هاي حقوق بين شاخه
گذاري  گذاري خارجي، تشريفات قانوني الزم براي تحقق سرمايه گذاري خارجي، تضمين سرمايه سرمايهگذاري خارجي، عوامل  سرمايه

ترين كالمللي و د گذاري خارجي، رويه داوري بين گذاري خارجي، معاهدات دو يا چندجانبه سرمايه خارجي، قوانين ملي ناظر به سرمايه
 . است

گردد؛ در اين دوران        ومت امتيازهاي سنتي بازميكقرن پيش و دوران ح كاز يگذاري خارجي به بيش  در ايران، قدمت سرمايه
سويه امتيازي،  كگذاران بود، ولي همين سيستم ي طرفه و صرفاً ناظر به سرمايه كها ي گذاري اگرچه منافع ناشي از اين قبيل سرمايه

رد؛ نخستين كالملل، ايجاد  وسيلة حقوق بين بيعي خود بهها بر منابع ط ميت دولتكتحول چشمگيري را در راستاي شناسايي حق حا
گذاران خارجي را در مسير منافع  ه روابط دولت ميزبان و سرمايهكميت خود، تدوين مقرراتي بود كمنظور اعمال حق حا ها به گام دولت

  .مند شوند يدار بهرهارآمد و مؤثر در توسعه پاكگذاري خارجي به عنوان ابزاري  ند تا از سرمايهكدوجانبه تنظيم 
ها و سپس قراردادهاي  وسيلة امتيازنامه نوعي به گذاري خارجي، اين امر به در ايران، پيش از تصويب قانوني خاص راجع به سرمايه

بود، ) ترولپ(برداري از معادن ازجمله نفت  ه دربردارنده اعطاي امتياز استخراج و بهرهكشد و نخستين امتيازي        گذاري محقق مي سرمايه
است؛ اين روند تا پايان دوره امتياز و استقرار سيستم قراردادي  1872ژوئيه سال  25در تاريخ  بارون جوليوس رويترامتياز اعطايي به 

  .لمه، ادامه يافتكبه معني دقيق 
 7ه در كاست؛ اين قانون  7/9/1334مصوب » هاي خارجي جلب و حمايت از سرمايه«گذاري ايران، قانون  اولين قانون سرمايه

هاي  نامه گذاري خارجي بود؛ پس از اين قانون، موافقت لي و عمومي راجع به سرمايهكماده تنظيم شد، دربرگيرنده ضوابط و تشريفات 
تشويق و حمايت «، قانون 1380ه در سال كبين دولت ايران و ساير دول منعقد شد؛ تا اينگذاري متعددي  دوجانبه سرمايه

از ، گذاري ه در مقايسه با قانون اول سرمايهكبه تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد؛ اين قانون با وجود اين» گذاري خارجي سرمايه
گذاري را در هفت فصل شامل  هاي سرمايه ي خود، تقريباً اغلب حوزهنامه اجراي جامعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار است و به همراه آيين

صالح، تضمين و انتقال سرمايه خارجي، مقررات پذيرش، ورود و خروج  تعاريف، شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي، مراجع ذي
هاي متعددي است  ي داراي ايرادات و خألردكاركولي از حيث گيرد،        وفصل اختالفات و مقررات نهايي، در بر مي سرمايه خارجي، حل
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  .تاب، به آنها پرداخته شده استكجاي دفتر اول  ه در جايك
هاي عملي آن، چندان همخواني ندارد؛ با نگاهي  شور رواج دارد با واقعيتكگذاري خارجي در  ه از سرمايهكاي  رد عمدهكروي

جان مقررات آن  البد بيكمثابه روح در  ه بهكذاري خارجي، در قالب ترتيباتي گ توان دريافت سرمايه       اربردي و مبتني بر تجربه ميك
يابد و تا پيش از تحقق اين امر، بحث بر سر اين شاخه از حقوق صرفاً جنبه نظري به خود خواهد گرفت؛ به        دمند، عينيت مي       مي

ه در كگيرند        گذاري، هنگامي جنبه عملي به خود مي ر به سرمايهگذاري و معاهدات دو يا چندجانبه ناظ عبارت ديگر قوانين سرمايه
ردي نظري خواهند داشت؛ كاركگذاري تجلي يابند و پيش از تحقق اين امر صرفاً به عنوان ابزاري انتزاعي،  قالب قراردادهاي سرمايه

گذاري اختصاص دارند، مؤيد  قراردادهاي سرمايه فصل اختالفات ناشي از و ه به حلكز داوري كالمللي و ايجاد مرا رويه داوري بين
  .همين امر است
گذاري خارجي با رعايت الزامات متنوع آن اعم از قانوني، سياسي و اقتصادي،  پذير، تحقق سرمايه نظر طرف سرمايه از نقطه

مللي به عنوان عامالن اصلي ال هاي معظم بين تكناپذير است؛ در مقابل، شر منظور دستيابي به توسعه پايدار امري اجتناب به
منظور  به. اند شورهاي هدف، به دنبال گسترش حوزه نفوذ اقتصادي خود و سوداگريكگذاري در  گذاري خارجي، با سرمايه سرمايه

دو  گذاري، معاهدات پذير، افزون بر قوانين ملي سرمايه هاي سرمايه گذاران خارجي و دولت برقراري توازن بين اهداف و منافع سرمايه
   .نندك       گذاري از سوي ديگر، نقشي اساسي ايفا مي سو و قراردادهاي سرمايه كگذاري از ي يا چندجانبه سرمايه

ه حسب كه ما سعي در تبيين جايگاه آن داريم، همين بس كدر مفهوم صحيح آن جي رمستقيم خااري سرمايه گذدر بيان مزاياي 
و يابي زارتوسعه با، مديريتيفي كژي، ارتقاي تكنولوسب كپيشرفت اقتصادي، رشد توليد، ايجاد اشتغال، صلي تجربيات عيني، محور ا

  . ندك مييفا پذير ا شور سرمايهكپايدار توسعه ليدي در كشي نقشود و        درات محسوب ميصا
پذيرد،        توسعه صورت مي شورهاي درحالكهاي چندمليتي عمدتاً در  تكجانب شرگذاري خارجي از  شود سرمايه       ه تصور ميكاين

گونه  هاي خود فراتر از اين گذار همواره در تصميم هاي سرمايه تكه شركرده است كپنداري اشتباه بوده و در عمل، واقعيت امر ثابت 
همواره بيشترين جذب و جلب سرماية خارجي را در مقايسه با يافته بنا به داليل ساختاري  شورهاي توسعهكرده و كتصورات عمل 

الن اقتصادي كبخشيدن به اهداف  توسعه نيز براي تحقق حال شورهاي دركه كسي پوشيده نيست كبر . اند توسعه داشته حال شورهاي درك
اي خارجي دارند؛ بر اين اساس ه منظور پوشش تنگناهاي مالي و افزايش رشد اقتصادي خود نياز به جلب سرمايه طور به و همين
مندي از منابع و  هاي نوين، بهره نولوژيكآمدن بر معضالت اقتصادي و رونق اشتغال و انتقال ت منظور فائق گذاري خارجي به سرمايه
  . شود       ترين گزينه محسوب مي هاي خارجي با مالحظة جميع جهات به عنوان مناسب سرمايه

هاي الزم براي  سازي و ايجاد بستر ه مورد توجه جدي واقع شود، زمينهكر، آنچه ضرورت دارد كلذا با درنظرگرفتن موارد فوق
پذير، ازجمله ايران، بدان توجه اساسي نشده است؛  شورهاي سرمايهكه در بسياري از كگذاري خارجي است؛ امري  تحقّق سرمايه

ه بستري مناسب براي فعاليت بخش كيابد        ود، زماني عينيت ميگذاري خارجي در معني و مفهوم حقيقي خ ه، سرمايهكازجمله اين
المللي، وجود بخش  گذاري در سطح بين هاي سرمايه ي از عوامل اصلي موفقيت پروژهكخصوصي وجود داشته باشد؛ به ديگر سخن، ي

پذير از طريق  شور سرمايهكهاي خارجي، بخش خصوصي  گذاري پذير است؛ در سرمايه شور سرمايهكارآمد در كخصوصي پويا و 
بخشد و با گذار از        گذاري خارجي را تحقق مي هاي زيربنايي، اهداف دولت از سرمايه هاي خارجي و اجراي پروژه تكت با شركمشار

 گذاري و گذاري داخلي، بخش خصوصي، خود رأساّ اقدام به سرمايه ها و دانش الزم و ورود به سرمايه سب تجربهكاين مرحله و 
هاي  هاي خارجي و عدم توجه به ساير الزامات پروژه روي صرف جذب سرمايه رد؛ ازاينكاري با بخش دولتي خواهد كهم

نولوژي، دانش فني و مديريتي، ايجاد اشتغال، تقويت بخش خصوصي، رشد و توسعة اقتصادي منتهي كگذاري، به انتقال ت سرمايه
تر  ري خارجي يعني تأمين منابع مالي الزم براي اجراي پروژه و در مرتبتي ضعيفگذا ي از عناصر سرمايهكثر يكشود و حدا  نمي

  . گيرد       استقراض خارجي را در بر مي
گذاري  ي مناسب و درخور براي تحقق سرمايهكپذير عامل محرّ شور سرمايهكرسد وجود بخش خصوصي توانمند در        به نظر مي
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بخش خصوصي، خود نيازمند ايجاد بستر و ساختاري متناسب با اقتضاهاي فعاليت اين بخش و خارجي خواهد بود؛ وانگهي تقويت 
  .پذير است شور سرمايهكم بر كشرايط حا
ه كر كگذاري داخلي وجود دارد و اين تف گذاري خارجي و سرمايه ه ارتباط مستقيمي بين سرمايهكرسد  ترتيب، به نظر مي بدين

  .گذاري داخلي را پوشش داد، خيال و توهمي بيش نيست گذاري خارجي، خأل سرمايه مايهتوان از طريق جلب سر       مي
توان دريافت        اند، مي شورها توفق اقتصادي يافتهكه با دستيابي به توسعه پايدار، بر ساير كشورهايي كبا نگاهي به تجربيات 

اي براي دستيابي به هدفي عالي مورد توجه قرار گرفته است؛  لهمثابه مقدمه و وسي ه بهكگذاري خارجي نه به عنوان هدف  سرمايه
هاي  تكردن شركالمللي  وفايي بخش خصوصي و بينكسازي براي رشد و ش شورها بستركگذاري خارجي در اين  رد اصلي سرمايهكارك

هاي  تكنظر شر بان، از نقطهگذاري بخش خصوصي دولت ميز هاي مقتضي براي سرمايه نبودن زمينه وانگهي فراهم. داخلي بوده است
رو به نظر  شود؛ ازاين       پذير محسوب مي شور سرمايهكگذاري خارجي در  ان سرمايهكي مؤثر بر عدم امكخارجي به عنوان معيار و مال

پيش از تحقق ه ك نحوي ردي دوگانه دارد، بهكاركشور، كهاي اقتصادي بخش خصوصي در  رسد ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليت       مي
گذاري  سنجي سرمايه انكهاي خارجي به عنوان معياري براي ام تكگذاري خارجي و استقرار سرمايه، اين امر از سوي شر سرمايه

گذاري براي دولت ميزبان و تقويت  گذاري خارجي نيز تحقق اهداف سرمايه شود و پس از تحقق سرمايه       خارجي محسوب مي
  . به همراه خواهد داشتگذاري داخلي را  سرمايه

گذاري خارجي و وابستگي ميان اين دو، ضروري است در  با روشن شدن تأثير فعاليت بخش خصوصي داخلي در تحقق سرمايه
گذاري خارجي تسهيل  گذاري بخش خصوصي پرداخت تا در پي تحقق اين امر، سرمايه بدو امر به ايجاد بسترهاي مناسب براي سرمايه

هاي خارجي عينيت يابد؛ چنين بستري محقق نخواهد شد مگر با آزادسازي اقتصادي و تجاري؛  از جذب سرمايه شده و اهداف دولت
هاي عمدة  نترل دولت بر بخشكگرفته، به دليل نفوذ و  هاي صورت مختلف و تالش 1شور ما با وجود تصويب مقرراتكه در كامري 

  . رسيده استنون در معناي واقعي خود به منصه ظهور نكاقتصاد، تا
اال، خدمات، كهاي دولت از بازارهاي مالي،  نترلكحذف طريق رت آزاد از حركت به سمت تجابه معناي كه ري تجازي ساآزاد

برنده  وي پيشمهمترين نيراهش داده و ك، نقش دولت را در تجارت 2هاي بازار است انيسمكار و بخش خارجي و واگذاري آن به مك
سازي عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهاي مالي، بازار سرمايه و  به معناي ديگر آزاد د؛ميشوب محسون نيز جهانيشد

  3.رفع موانع تجاري
هاي اقتصادي را در پي دارد، الحاق به سازمان  ها و ديگر ابزارهاي حمايتي از بنگاه اهش و حذف تعرفهكه كآزادسازي تجارت 

، رشد لمللياگاني بينزرباها و مراودات  تكرقابت بين شريش افزشدن دولت، ا كوچك موجبرده و كجهاني تجارت را تسهيل 
  . دشو مينولوژي كل تنتقافرايند اهمچنين تسريع و جي رمستقيم خااري سرمايهگذن جريا

و سازي تجاري  هاي مختلف اقتصاد و تجارت، گسترده و پررنگ است، آزاد ه نقش دولت در عرصهكشوري همچون ايران كدر 
گذاري  هاي اساسي رشد سرمايه ميتي به بخش خصوصي، ازجمله شاخصكهاي غيرحا ردن حجم دولت و واگذاري فعاليتك كوچك

  . شوند       مستقيم خارجي محسوب مي
ريزي دقيق و هدفمند در جذب  ار خود، در صورت فقدان برنامهكگذاري خارجي با وجود آثار مثبت و مزاياي غيرقابل ان سرمايه

گذاري، داراي تبعات و آثار منفي و مخربي خواهد بود؛ به طور  هاي سرمايه هاي خارجي و رعايت الزامات متنوع پروژه لب سرمايهو ج
هاي چندمليتي و با توان  تكه عمدتاً در قالب شركگذاران خارجي  هاي داخلي با سرمايه تكن است عدم توان رقابت شركمثال مم
گذاران  هاي داخلي شود؛ همچنين سرمايه تكوفايي و رشد شركنند، مانعي براي شك       االيي فعاليت ميو مديريتي ب كنولوژيكمالي، ت

                                                                  
، موادي از قوانين 44هاي كلي اصل  ، ابالغي از سوي مقام رهبري، قانون اجراي سياست44هاي كلي اصل  توان به سياست       به عنوان نمونه مي. 1

 .سازي اشاره داشت توان به تأسيس سازمان خصوصي       طور مي و همين هاي اخير  هاي چهارم و پنجم توسعه، موادي از قوانين بودجه سال برنامه
  .1، ص )1372هاي بازرگاني،  مؤسسه مطالعات و پژوهش: تهران(، آزادسازي تجارت بررسي تطبيقي رضا؛ شكيبايي، علي. 2
  .86و  79، صص )1382ني، : تهران(، ترجمه حسن گلريز، سازي و مسائل آن جهانياستيگليتز، جوزف؛ . 3
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اري، مصرفي و ارزشي، آثار و تبعات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خاص خود را بر كخارجي با انتقال الگوهاي جديد مديريتي، 
  . پذير خواهند داشت جامعه سرمايه

ابالغي از سوي مقام رهبري در تاريخ  1لي اقتصاد مقاومتيكهاي  گذاري خارجي، سياست ر مضرّ سرمايهبراي احتراز از آثا
گذاري  ه تبايني با اساس جذب و جلب سرمايهكگراست، بدون اين زا، پيشرو و برون هاي مولد، درون ه دربرگيرندة سياستك 30/11/92

ه فاقد تبعات منفي ك نحوي هاي خارجي، به مندي از سرمايه منظور بهره هدفمند و بهريزي دقيق و  خارجي داشته باشند، در راستاي برنامه
  . باشند، قابل تفسير هستند

رده كتاب را به خود اختصاص داده، هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكه موضوع اين كگذاري خارجي  تنها سرمايه شور ما نهكدر 
ردها و كرود روي       ه انتظار ميكحال آن 2گيري است؛ لي نيز بدبينانه و همراه با جهتدار داخ ها به سرمايه ه حتي نگاهكاست، بل
شور ما و به كه در كاعتمادي ناشي از وقايع تلخ تاريخي  گذاري خارجي، بدون تأثيرپذيري از بي ها در خصوص سرمايه گذاري سياست

گذاري داخلي فراهم شوند؛ براي رفع اين قبيل  الزم براي سرمايهاند، اتخاذ شده و بسترهاي  گذاري خارجي روي داده نام سرمايه
گذاري خارجي بايد ابعاد مختلف  ردن سرمايهكارشناسي راجع به هدفمند كهاي  رسد در مطالعات و تحليل ها به نظر مي نگراني

  . نظر قرار گيرند اقتصادي، تجاري، فرهنگي، سياسي و نيز حقوقي مورد دقت
هاي مختلف، درنهايت با انعقاد قرارداد، جنبة عملياتي به خود  ذاري خارجي پس از طي مراحل و ارزيابيگ ه سرمايهكازآنجا

ه با مالحظات ناشي از قوانين و مقررات داخلي تناسب دارند، در اين مسير كهاي قراردادي مقتضي  ها و مدل گيرد، ترسيم قالب       مي
  . ناپذير خواهند بود اجتناب

ردن قراردادها و تلمذ از گذشته در رفع ايرادات، مفاد قراردادهاي اجراشده و يا در ك منظور ايجاد تحول در بهينه به در اين راستا
، جملة »...و...سرّي است...قرارداد محرمانه است«: شود       ه گفته ميكحال انعقاد و امضاشده را نبايد از اهل نظر پوشيده داشت؛ اين

گذاري رخ  ويژه در مورد قراردادهاي بزرگ سرمايه ه در هنگام بحث درباره عمده قراردادها و بهكاست  اي نندهك سلكمعروف و 
ه هر شرطي در قرارداد، فلسفة وجودي، هدف، قلمرو و آثار خاص خود را دارد؛ ولي آنچه در هر قرارداد كنماياند؛ ترديدي نيست        مي

م بر هر كد مداقه قرار گيرد، حوزة شمول و آثار واقعي هر شرط با توجه به روح حااز حيث مرتبت شروط بر حسب مورد، بايد مور
  .قرارداد و فهم فلسفة وجودي آن است

شرط «محرمانه بودن قراردادها نيز فارغ از اين مقوله نبوده و در صورت عدم التفات به فلسفة وجودي و ماهيت حقوقي 
هاي بسياري مانند  ه شامل مفسدهكتنها سودمند نخواهد بود، بل غيراصولي آن، اين امر نه در قراردادها و يا بسط نامتعارف و» رازداري

  . شود       گذاري مي هاي سرمايه هاي موجود در پروژه ان رفع خألكعدم شفافيت در قراردادها و عدم ام
ه به عنوان دليلي براي ك 3يا مصالحي ديگرشور ما، توسلّ به معاذيري از قبيل محرمانگي، امنيتي و سرّي بودن قراردادها و كدر 

مثابه ذبح حقيقت است به پاي  هاي مختلف عنوان شده است، به گفتة مرحوم شريعتي به ردن مفاد قراردادهاي مهم در حيطهكافشان
قراردادهاي  گذاري و ديگر ان دسترسي به مفاد قراردادهاي سرمايهكه از اساس، مورد ترديد است؛ عدم امكمصلحت؛ آن هم مصلحتي 

هاي زيربنايي و ارائه پيشنهادات  توسعه اقتصادي، جز خمودي و خأل در تحليل، شرح و تفسير قراردادهاي منعقده و اجراشده در پروژه

                                                                  
قيد شده كه همين امر مبين عزم جدي در » گذاري خارجي براي صادرات تشويق سرمايه«صراحت  هاي كلي اقتصاد مقاومتي به در بند دهم سياست. 1

  . گذاري غيرهدفمند است گذاري خارجي و رهايي از تبعات منفي سرمايه كردن سرمايه دار هدفراستاي 
  را هجمه  توريسم  صنعت  و غارتگر، توسعه  را زالوصفت  دار داخلي ، سرمايه اجانب  استيالي  ا با نگاهگذاري خارجي ر هنوز بعضي، سرمايه... «. 2

  ).3، ص 19/4/1380، مورخ 123، جلسة 6، دوره 16426روزنامه رسمي، مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، شماره (» )نگرند       مي...  فرهنگي
  كنيم صادر مي  نفت  وزارت  را به  گذاري ، مجوز ميلياردها دالر سرمايه خط نيم  امروز ما در يك...، اند  ما كامالً محرمانه شده  يامروز قراردادهاي خارج... «. 3

  حاكم  هاي سياست  امهاد  نماينده،  يك  به عنوان  من.  شود نمي  گذاشته  وقت  ميليارد دالري 3قرارداد   يك  براي  دقيقه 20از   اقتصاد كشور بيش  و در شوراي
روزنامه رسمي، مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، شماره (  »...دانم آور مي زا و فاجعه بحران  كنوني  و نسل  آينده  نسل  را براي  نفت  بر وزارت

  ).15، ص 13/5/1380، مورخ 138، جلسة 6، دوره 16468



 گذاري گذاري خارجي در پرتو قانون و قراردادهاي سرمايه حقوق سرمايه     10

   1.مقتضي در راستاي اصالح قراردادها، حاصل ديگري نداشته است
ه به عناوين كاران بخش عمومي هستند، شايد بتوان اهل فنّ را نيز كاندر نوعي ناظر به دست ه بهكموازات تمام اين انتقادات  به

اي در  ه به صورت حرفهكشور كارشناسان فني، مالي و حقوقي ك. هاي صنعتي مشغول به فعاليتند، مسئول دانست مختلف در پروژه
ه آثار متعددي در كز اين قراردادها افي در رفع نقاب اكگذاري حضور دارند، به داليلي نه چندان موجه، همت  هاي سرمايه پروژه
ه كر الزامات حقوقي شد كتوان من  با وجود انتقادات فوق، نمي 2.اند اند، نشان نداده رة جامعه داشتهكهاي متنوع بر پي زمينه

سازد؛ ولي با اين        ناپذير مي اي از شروط و مفاد اين قراردادها را جهت حفظ منافع ملي و يا حقوق اشخاص اجتناب انگاري پاره محرمانه
مندان از اين منابع، جفايي  ساختن محقّقان و عالقه ه تنها بر تعداد قليلي از شروط و مفاد قراردادها منطبق است، محرومكعذر و توجيه 

  .نابخشودني و نقابي است بر چهرة آزادي انديشه
ي از كانديشي مردود است و تنها ي اري با هر گونه مصلحتگذ عدم شفافيت در مورد نحوه انعقاد، اجرا و مفاد قراردادهاي سرمايه

در قراردادهاي بزرگ » محرمانگي«اصطالح  شرط به 3ارشناسان خواهد بود؛كشور از نظر كمندي صنايع  نتايج آن عدم بهره
شور كي زيربنايي طرف به مفاد و شروط قراردادها ارشناسان بيكاي شده براي پوشش شفافيت و عدم دسترسي  گذاري، جامه سرمايه

  4.»شود پنهان بماند       ه سعي ميكشود، آن چيزي است        ه نوشته ميكحقيقت چيزي نيست «: ه به گفته تولستويك
بر مفاد و شروط قرارداد  5، نظارت عمومي)جز در مورد شروط خاص(گذاري  ردن قراردادهاي سرمايهكي ديگر از آثار افشاكي
رات مربوط به انعقاد كزني در مذا افي را در تدوين و چانهكنندگان قرارداد، دقّت و وسواس ك شود تنظيم       يه اين امر خود سبب مكاست 

جرج ها و ايرادات گذشته مصون بمانند؛ به گفته فيلسوف نامدار  رار اشتباهكشور از تكه صنايع ك نحوي نند؛ بهكآن در آتيه مبذول 
  .»شوند       رار آن ميكوم به تكگذشته را به ياد آورند، محتوانند   ه نميكآنهايي « سانتايانا

ه آيا با كشود        ن است در پي داشته باشند، اين سؤال مطرح ميكگذاري مم ه عدم افشاي قراردادهاي سرمايهكبا توجه به معضالتي 
در  6اند يا نه؟ ادها يعني عموم مردم، رعايت شدهنفعان اصلي اين قرارد داشتن اين قراردادها، منافع و حقوق بلندمدت ذي محرمانه نگاه

                                                                  
ها  نماينده  به  آنها  از ارائه  اجرايي  هاي دستگاه  متأسفانه  دارد كه  و اسناد مختلف  و اطالعات  مدارك  نياز به  اش قانوني  وظايف  ايفاي  براي  نماينده... «. 1

و   نفتي  يبا قراردادها  از اطالعات در رابطه  اي مجموعه  كه  كردم  درخواست  نفت  از وزير محترم  نامه  آن  نوشتم و بر اساس  اي نامه  بنده... كنند مي  امتناع
  مجلس  كماكان...امضا كردند  هم  نفر از نمايندگان 21بر   دراختيار ما قرار بدهد؛ بالغ  مان قانوني  وظيفه  ايفاي  را براي... و ساير اطالعات  قرارداد سواپ

، مورخ 346، جلسة 6، دوره 17038اره روزنامه رسمي، مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، شم(» را ندادند  اينها...شده  واقع  مهري مورد بي
مندان  نبودن دسترسي ساير عالقه ؛ واضح است در شرايطي كه نمايندة مجلس، امكان دسترسي به اين قراردادها را ندارد، در ممكن)10، ص 12/5/1382

  ! جملجامعه حقوقي به اين قراردادها نبايد ترديدي به خود راه داد؛ تو خود حديث مفصل بخوان از اين م
در   يك هفته  آمد و مجالس مي  مجلس  به  نفتي  قراردادهاي  از انقالب  در قبل  نداريم  نفتي  انعقاد قراردادهاي  در مورد نحوه  اي برگه  هنوز ما هيچ... «. 2

در   و يك روز مجلس  ايم داده  اخير مجوز نفت  ايه سال  ميليارد دالر در اين 67ما   متأسفانه  كردند؛ ولي مي  بحث  دالري  ميليون 200قرارداد   مورد يك
روزنامه رسمي، مشروح مذاكرات مجلس شوراي (» ... نكرده  كشور، صحبت  ضرر اين  يا به  كشور است  اين  به نفع  متقابل  كه آيا بيع  مورد قرارداد نفتي

  ). 9، ص 15/11/1381، مورخ 295، جلسة 6، دوره 16901اسالمي، شماره 
منظور حصول  به«: دارد       كرد كه مقرر مي 29/7/1381واحده در تاريخ  ناچار در بررسي اين قراردادها اقدام به تصويب ماده لس شوراي اسالمي بهمج. 3

  عقد قرارداد به كه مبادرت به...هاي اجرايي كشور با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، كليه دستگاه اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در عقد قرارداد 
كنند، مكلفند  متقابل، فاينانس و يا هر نوع شيوه تأمين مالي ديگر مي  بيست ميليون دالر يا معادل آن به صورت استقراض نقدي، يوزانس، بيع مبلغ بيش از 

هاي تخصصي مربوطه در مجلس  ونكميسي  وبودجه و محاسبات و اقتصادي و حسب مورد هاي برنامه قراردادهاي يادشده، كميسيون در كليه مراحل 
، مجلس با راهكاري قانوني سعي در دسترسي و 1390طور در قانون اصالح قانون نفت، مصوب  ؛ همين»شوراي اسالمي را از نحوه اقدام مطلع كنند

راي پروژه در صنعت نفت، وزارت نفت و منظور شفافيت در سازوكار قراردادي اج قانون مزبور، به) 15(نظارت بر اين قراردادها داشته است؛ مطابق ماده 
شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در  هاي تابعه مكلفند يك نسخه از قراردادهاي منعقدشده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شركت

  .سليم كنندميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از پنج سال هستند را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسالمي ت
شود و نسبت به اطالعات نفتي هر        وقتي با جسارت طي سه، چهار دوره مجلس از همين تريبون به نمايندگان مردم با صراحت دروغ گفته مي... «. 4

روزنامه (» ...دسترس نيست آنچه گفته شده در قراردادهاي بيع متقابل و خيلي موارد ديگر حقايق به نمايندگان گفته نشده و اطالعات صحيح از نفت در
 ).72و  71، صص 15/12/1384، مورخ 196، جلسة 7، دوره 17795رسمي، مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، شماره 

، 8روزنامه رسمي، مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، دوره (» ...گونه نظارتي فعالً بر قراردادهاي نفتي و گازي ندارد مجلس محترم هيچ... «. 5
  ). 13، ص 4/7/1389، مورخ 234جلسة 

واهللا اين به نفع شخصي من نبود، اما منافع ملي به شرف و حيثيتم قسم  به داد اين قراردادهاي نفتي برسيد، به! اي مردم، اي مجلس، هيأت رئيسه...«. 6
كنم كه منافع ملي در نظر        كه در قراردادهاي نفتي در اكثر آنها ادعا ميكرد تا مجلس براي قراردادهاي نفتي حساس باشد و شاهديم        خورم ايجاب مي       مي  
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اند، درواقع ماهيتي جز استقراض يا  گذاري خارجي قلمداد شده ه تحت عنوان قرارداد سرمايهكپاسخ بايد گفت برخي از قراردادها 
هاي مختلف  شده در زمينهز علمي و پژوهشگران به قراردادهاي معظم منعقدكها، مرا اند؛ ولي دانشگاه ثر تأمين مالي نداشتهكحدا

ظاهر  بسا قراردادهاي به اند؛ چه ردهكارشناسي پيدا نكار كاني براي اظهارنظر و ارائه راهكنون امكگذاري دسترسي نداشته و تا سرمايه
  .شان عيان شده است ه پس از اجرا، حقيقت واقعيكمفيدي 

ه با رعايت اصول كار قراردادهاي مفيدي كنمايي نيست و ان گرايي و سياه ه هدف از بيان ابعاد اين مسئله، مطلقكگفتني است 
شور در همة ابعاد متأثر از توسعة اقتصادي بوده كاند، به دور از انصاف خواهد بود؛ ولي توسعة  ارشناسي به نحو مطلوب منعقد شدهك

زامات آن ازجمله شفافيت است؛ بديهي ليه الكهاي داخلي و خارجي با رعايت  گذاري و توسعة اقتصادي نيز خود مرهون تحقق سرمايه
هاي حقوقي ميسر نخواهد شد؛ به  ويژه جنبه گذاري، به جانبه در تمام ابعاد سرمايه ارشناسي دقيق و همهكار كاست اين مهم جز با انجام 

اي تنظيم و  شيوة حرفه ره،كگذاري مستلزم تسلّط بر فنون مذا قرارداد سرمايه كعنوان مثال رعايت جنبه حقوقي در انعقاد و اجراي ي
گذار و ايفاي  هاي سرمايه تكشده، از سوي شر تنظيم انعقاد قراردادها برحسب ماهيت هر پروژه، اجتناب از پذيرش مطلق متن ازپيش

ن است حين اجراي پروژه موضوع قرارداد، حادث شوند و كه ممكبينانه وقايعي  بيني واقع نقشي فعال و مؤثر در اين زمينه، پيش
هاي حين اجراي  ان ايمن، ارائه نظريه حقوقي در مورد چالشكداشتن اين امر در شروط قرارداد و قراردادن بخش عمومي در م وظملح

  . شود       وفصل اختالفات وغيره مي هاي مربوط به حل پروژه، اداره جلسه
رده كاي عمل  المللي سليقه گذاري و يا قراردادهاي تجاري بين متولّيان امر در موارد زيادي در خصوص قراردادهاي بزرگ سرمايه

رده و درنتيجه كشده تلقي  اي را فسخ و يا فسخ س قرارداد امضاشدهكنظران، قراردادي را امضا و يا برع ارشناسي دقيق صاحبكو بدون 
  1.شور شده استكبار بسياري از انعقاد و يا فسخ آنها دامنگير  و زيانآثار و تبعات ناگوار 

به بهانة  كصرفاً با تمس 2اري خود ندارندكاي تسلّط و تخصصي در حيطة  ه در موارد عديدهكه برخي از مسئولين امر كجالب اين
                                                                                                                                                                                                                                    

  ). 22، ص 30/3/1389، مورخ 212، جلسة 8روزنامه رسمي، مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، دوره (» ...شوند  گرفته نمي
ه دليل غيرشفاف بودن اين قراردادها، تفاسير متفاوتي هم در انعقاد و هم در توان به قراردادهاي سواپ نفت خام اشاره كرد كه ب       به عنوان نمونه مي. 1

آميز  از سوآپ نفت به عنوان طرح خيانت 1389اند؛ از يك طرف در دفاع از فسخ اين قراردادها وزير نفت در سال  فسخ آنها از سوي متوليان ارائه شده
گذاشته بودم، چون اين طرح درواقع خريداري نفت بود و عمالً واردات نفت » شوآپ«طرح را من نام اين : ياد كرده و چنين اظهار كرده است» شوآپ»

 80سنت سود، عمالً  30يا  20كه براي  طوري به فروختند،  ترين سود مي آوردند و با كم هاي باال به داخل كشور مي نفت را با صرف هزينه. آمد به شمار مي
ما نفت را در داخل خاك كشور تحويل   رفت؛ شرط اجراي سالم سوآپ اين بود كه افزون بر دريافت سود مناسب، هاي كشور از دست مي دالر از سرمايه

شده واگذار كنيم؛ اجراي كذايي طرح سوآپ عمالً ايران را به واردكننده نفت تبديل كرده بود و  گرفته و در پايانه فروش در خاك ايران به مشتري معرفي
؛ ولي در مقابل، وزير وقت )10/4/1390رساني نفت و انرژي، اخبار، مورخ  پايگاه اطالع(آن خيانت بزرگي به كشور و مردم بود ترديد ادامه اجراي  بي

نفت در زمان چاپ كتاب حاضر ادامه سوآپ نفت خام را سياست خود اعالم كرده و معاون وي نيز متوقف شدن عمليات سوآپ نفت خام از سوي 
داد عليه ما  هاي طرف قرار ايراد اساسي اعالم كرد؛ يكي آنكه سهم بزرگ ايران در سوآپ از دست رفت و ديگري اينكه شركت وزير سابق را داراي دو

سوآپ است، ولي در اين   وي با اظهار اينكه بازار سوآپ نفت خام از ايران گرفته شد، خاطرنشان كرد كه سياست وزارت نفت توسعه. شكايت كردند
ها سبب عدم پايبندي دولت ايران به تعهدات خود در  اين سياست. ايم هاي قديمي خود را از دست داده هاي غلط، مشتري گيري مبخش به دليل تصمي

هاي ديگر تأمين  هاي سوآپ نفت خام، بر هم زده شدند؛ درنتيجه مشتريان سابق ايران نياز خود را از طريق بازار داد هاي قرارداد شد و قرار قبال طرف
اعتمادي در اين كشورها نسبت به مواضع  وجودآمدن جو بي رغبتي كشورهاي حاشيه درياي خزر براي ادامه عمليات سوآپ به ند؛ يكي از داليل بيا كرده

آسياي ميانه هاي ديگر انتقال نفت منطقه  كرد، گزينه مسئولين نفتي ايران است؛ همين امر سبب شد در زماني كه ايران بازار خود را تقديم رقيبان خود مي
با وجود اينكه از نظر كارشناسان اقتصادي نيست، اما به داليل استراتژيك توانست  CPCو  BTC تري يافتند؛ خط لوله به بازارهاي جهان نقش پررنگ

رئيس وقت ). 21/9/1392خبرگزاري ايسنا، سرويس اقتصادي ـ انرژي، (موفقيت نسبتاً مهمي را در ديپلماسي خطوط لوله نفت و گاز نصيب خود كند 
هاي اشتباه  كميسيون انرژي مجلس نيز با بيان اينكه سوآپ درآمد خوبي براي كشور داشت، قطع سوآپ در زمان وزير نفت وقت را نتيجة ارائة گزارش

مان بازرسي كل كشور و ساز. رفتن بخشي از درآمدهاي كشور شد بين به وي اعالم كرد و اظهار داشت كه قطع سوآپ اقدامي عجوالنه بود كه باعث از
هاي نهايي خود اين تصميم را عجوالنه، اشتباه و  تفصيل مورد بررسي قرار داده و در گزارش ديوان محاسبات نيز موضوع توقف سوآپ نفت خام را به

  ).16/4/1390نفت نيوز، مورخ (اند  برخالف منافع ملي كشور تشخيص داده
شود؛ وقتي وزير سابق نفت به مجلس معرفي شد و نسبت به عدم دانش و  ث نابساماني در صنعت نفت ميتجربه باع انتصاب مديران ناآشنا و كم«. 2

كند و بعد، كار اصالحات در نفت  تجربه وي در نفت اعتراض شد، گفته شد كه ايشان مدير استراتژيست است، شش ماه درباره نفت مطالعه و تحقيق مي
ي وزير با صدور دستور توقف كليه عمليات سوآپ، اولين سياست اصالحي خود را اعالم كرد؛ حاال را شروع خواهد كرد؛ بعد از شش ماه آقا

روزنامه رسمي، مشروح مذاكرات (» روند هاي مربوط زير بار نمي اندازي مجدد عمليات سوآپ هستند، ولي شركت هاست كه به دنبال راه كارشناسان ماه
 )12/5/1390ورخ ، م347، جلسة 8مجلس شوراي اسالمي، دوره 
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سي خود را كتنها  اي و عدم شفافيت، نه هاي سليقه رده و درنتيجه به دليل تصميمكاز افشاي آنها خودداري  ،محرمانه بودن قراردادها
  به قول شهريار 1.شود  گويي ايجاد نمي ه محملي نيز براي پاسخكداند، بل  گوي آثار قراردادها نمي پاسخ

  ه از پرده فتد راز امشبكبيم آن ست   زير هر پردة ساز تو هزاران راز است
شوند؛ ولي        هاي عمومي محسوب مي شور، جزء انفال و ثروتكاير نفت و گاز ه وفق قانون اساسي، منابع و ذخكاين در حالي است 

روند، به قراردادهاي منعقدشده در        ه صاحبان اصلي اين اموال به شمار ميكويژه محققان به عنوان چشم بيناي آنان  عموم مردم و به
  . اي ندارند نظر رسانهان اظهاركزمينه نفت و گاز دسترسي نداشته و افراد مطلع نيز ام

، 1392در اسفندماه » انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت هم«هاي مزبور، با برگزاري سمينار  با وجود موانع و محدوديت
سته كگذاري ش انگاري قراردادهاي سرمايه اجمال و به صورت غيرجامع، ولي براي اولين بار بعد از انقالب، تابوي محرمانه اگرچه به

ردي، پيش از اين كه چنين رويكيل شد كمنظور نظرخواهي در خصوص اصالح و تغيير قراردادهاي نفتي ايران تش اين سمينار به ؛شد
   2.سابقه نداشت

گذاري خارجي،  ويژه حقوق سرمايه المللي، به هاي متمادي فعاليت در عرصه بين ه در سالكتاب حاضر حاصل تجربياتي است ك
  . سب شده استكالمللي  الملل و تنظيم قراردادهاي بين حقوق تجارت بين

در  بهروز اخالقي تركدبديل اين رشته آقاي  سو و توفيق تلمذ در محضر استاد بي كالملل از ي عالقة وافر به حقوق تجارت بين
هاي خارجي در ايران يعني  تكهاي اوج حضور شر المللي ايشان در سال وقت در دفتر حقوقي بين ه به اشتغال تمامكتري كمقطع د

گذاري خارجي و  تابي با موضوع حقوق سرمايهكمنجر شد، از سوي ديگر، سبب باروري انديشه تأليف  1382لغايت  1377هاي  سال
  . المللي شد قراردادهاي بين

ويژه نفت و        گذاري خارجي به هاي مختلف سرمايه در حوزه عتماد استاد در ارجاع عمدة امور راجع به مشاوره و تنظيم قراردادا
الملل موجبات آشنايي و شناخت نگارنده را در اين حيطه  هاي مربوط به حقوق تجارت بين هاي صنعتي و موضوع گاز، معادن، پروژه

  .نهم       بابت خداي متعال را سپاس ميه از اين كفراهم ساخت 
گذاري خارجي به  المللي و حقوق سرمايه مجالي دست داد تا هم خويشتن را بر تداوم فعاليت در عرصه قراردادهاي بين 1382در 

لي در اين حوزه از المل اي بين ار حرفهكشور تحميل شد، كبر  3ه به ناحقكهايي  ار بندم، ولي با تشديد تدريجي تحريمكطور مستقل به 
شور ميسر شد، ولي در اين مدت كگرچه در همين مقطع نيز به صورت موردي توفيق انجام خدماتي در داخل و خارج از . رونق افتاد

 كار بسته و تجربيات بيش از يك فرصت را مغتنم شمرده و عنايت الهي نيز رفيق طريق شد تا همت خود را در حد بضاعت قليل به 
پيوست جز به لطف و عنايت حضرت حقّ و مدد   ار به منصه ظهور نميكگمان اين  نيم؛ بيكرا در قالب تأليف حاضر عرضه دهة خود 

ه در بدو شروع، توفيق مساعدت و كفرسايي بود و از فضل الهي در اين طريق همين بس  ار ثقيل و طاقتكه كقادر ذوالجالل، چرا
ه ايشان داشت، موجبات سرعت در اتمام كت عالقه و همتي كحاصل شد و به بر يميانركاسماعيل ياري دانشجوي ارجمندم آقاي 

  . تاب فراهم آمدك
                                                                  

داني كه دولت خود را دولت تدبير و اميد  زمان چاپ اثر حاضر مصادف شد با سر كار آمدن دولت يازدهم با رياست آقاي دكتر حسن روحاني، حقوق. 1
گذاري كالن  ردادهاي سرمايهويژه راجع به قرا ها به گويي به معني واقعي كلمه مستلزم شفافيت در تمام زمينه گو اعالم كرده است؛ پاسخ و دولت پاسخ

  .»رود عمر بر اميد فردا مي«است كه به قول موالنا 
مندان براي بررسي  و با هدف نظرخواهي از عموم عالقه 1392در تاريخ سوم و چهارم اسفندماه » انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت هم«. 2

به جاي » انديشي هم«گذاري اين رويداد، به  شد؛ كميتة بازنگري قراردادهاي نفتي علت نامقراردادهاي صنعت نفت در تهران از سوي وزارت نفت برگزار 
خبرنامة شماره دوم هم انديشي نظام جديد (نظران براي بررسي قراردادهاي صنعت نفت عنوان كرده است  را تأكيد بر نظرخواهي از صاحب» همايش«

  ). 2، ص 3/12/1392قراردادهاي صنعت نفت، مورخ 
  . 2همين كتاب، دفتر سوم، شماره : ك.اي ديدن توضيحات مقتضي در خصوص اين سمينار و قرارداد جديد نفتي ايران، ربر
به اوج خود  1392الي  1389هاي  المللي كه آثار مخرب آن بر اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست و در طول دولت دهم و بين سال هاي بين تحريم. 3

اميد ها از بين رفته و  گرفته از سوي دولت يازدهم و وزير امور خارجه، فضاي رواني تحريم ها و اقدامات مثبت صورت رسيد، خوشبختانه با تصميم
  . تدابير مقتضي به طور كامل رفع شوند اتخاذرود با        مي
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ه در زمينه كگذاري خارجي و تفسير قراردادهايي است  تاب تمهيد مقدمات ورود به مباحث حقوق سرمايهكهدف اصلي اين 
يل يا داور و در كل شخصاً در عمده موارد به عنوان مشاور، والمل هاي حقوق تجارت بين گذاري خارجي و يا در ساير حوزه سرمايه

  . ام هاي خارجي حضور داشته تكبيشتر موارد از طرف شر
پروا تفسير و  گذاري را بي تاب حاضر، سعي بر اين بود تا با خَرق عادت، جزئيات قراردادهاي سرمايهكبه هنگام نگاشتن 

  :ز زواياي مبهم و پيچيده انواع اين قراردادها برداريم؛ به قول صائب تبريزيرده و پرده اكاربردي كوتحليل علمي و  تجزيه
  ورنه آسان است اخگر در گريبان داشتن  راز را در سينه دشوار است پنهان داشتن

جز در موارد نادر و صرفاً با ملحوظ نظر قراردادن شروط خاص رازداري در قراردادها، از افشاي  ه بهكته ضروري است كر اين نكذ
رديم و تمام تالشمان بر اين اصل استوار شد كه قبالً عرض شد، دريغ نكمفاد و شروط قراردادها بنا به معاذير، توجيهات و مصالحي 

الي شروط قراردادها، چگونگي تنظيم و  هليدي در البكات كگذاري و نيز ن ي سرمايهگيري قراردادها لكهاي عملي در نحوة ش ه تجربهك
نيم؛ در اين بررسي سعي بر اين قرار كه حسب مورد از اين قراردادها ناشي شده است را تشريح كنحوة تفسير آنها بيان و اختالفاتي 

  .گذاري بپردازيم ، به تفسير و نقد انواع قراردادهاي سرمايههاي لفظي و اصطالحي وتاب پيرايه و عاري از پيچ ه صريح و بيكگرفت 
هاي متنوع حقوق تجارت  گذاري و موضوع انتهاي قراردادهاي سرمايه ه درياي ژرف، شگرف و بيكالبته خاضعانه بايد گفت 

هايي را در حد  ا تنيده و جنبهاي از آنه رت، همت و فهم خود شرحي بر پارهكگنجد و بر اساس ف  الملل در پيمانة ناچيز ما نمي بين
  : ه به قول شهرياركايم  بضاعت خود هويدا ساخته

  رندم و حاجتم آن همت رندانة تست  فكول گدايي در كشكه كاي پير  همت 
اب تكهاي اين  تاب و وقوف خواننده به مباحث و محتويات آن و در راستاي تبيين برخي از ويژگيكمنظور تسهيل مطالعة  در اينجا به

شور به رشتة تحرير درآمده، كاي از مباحث آن براي اولين بار در تأليفات حقوقي  ها و پاره ه شايد بتوان گفت شيوه طرح موضوعك
  :اتي به شرح زير ضروري استكيادآوري ن

  نونيكگذاري خارجي در نظم حقوقي  قانون تشويق و حمايت سرمايه: دفتر نخست. الف
ها و اصطالحات مواد  رد، به شرح عبارتكتوان از آن ياد        گذاري خارجي مي لّيات حقوق سرمايهكن ه به عنواكدر دفتر نخست . 1

نامة اجرايي آن پرداخته شده است؛ در اين دفتر به فراخور هر  و آيين 1380گذاري خارجي مصوب  قانون تشويق و حمايت سرمايه
گذاري خارجي ارائه شده و بدين وسيله جايگاه هر ماده در  ر حقوق سرمايهماده از قانون، توضيحات الزم بر حسب نقش آن ماده د

  اربردي تبيين شده است؛كگذاري خارجي به صورت  تحقق سرمايه
هاي مورد  ه در موضوعكگذاري خارجي نيز متناسب با تأثيري  در اين دفتر، قوانين مرتبط با قانون تشويق و حمايت سرمايه. 2

ردن ماهيت قانون در ك گذاري خارجي و قراردادها داشته است، مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده با عيان سرمايهبحث در حقوق 
 آينة عمل، نواقص و خألهاي موجود تبيين شوند؛

گذار  گذاري خارجي شامل انواع سرمايه خارجي، سرمايه در اين دفتر سعي شده است تمامي مباحث مربوط به حقوق سرمايه. 3
گذاري  گذاري خارجي، تضمين سرمايه گذاري خارجي، عوامل سرمايه گذاري خارجي، ترتيبات قراردادي سرمايه رجي، سرمايهخا

هاي قانوني و قراردادي از  ردن، مصادره و حمايتك يت، مليكگذار خارجي، سلب مال خارجي، استانداردهاي رفتاري با سرمايه
گذاري خارجي، موانع و  گذاري خارجي، اهداف سرمايه ت، شرايط عمومي پذيرش سرمايهگذاري خارجي در مقابل اين اقداما سرمايه

گذاري،  وفصل اختالفات ناشي از سرمايه گذاري خارجي، مقررات ورود، پذيرش و خروج سرمايه خارجي، حل هاي سرمايه محدوديت
المللي تشويق و  هاي ملي و بين گذاري، آژانس هگذاري خارجي، معاهدات دو يا چندجانبه سرماي هاي راجع به سرمايه نوانسيونك

هاي مرتبط با آن مانند حقوق قراردادها،  گذاري خارجي و ساير شاخه ترين سرمايهكگذاري خارجي، رويه قضايي و د حمايت از سرمايه
 وتحليل شوند؛  اربردي تجزيهكي و غيره به صورت كار، حقوق بانكري، حقوق كيت فكحقوق مال
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ري شامل حق اختراع، عالمت تجاري، اسم تجاري، دانش فني وغيره با كيت فكتر مباحث راجع به حقوق مالدر اين دف. 4
ثبت «وسيلة تفسير قانون  گذاري خارجي، به پذير و در ارتباط با حقوق سرمايه در بنگاه اقتصادي سرمايه كارگيري هريك رد بهكروي

اري كنوانسيون پاريس، معاهده همكهاي مربوطه شامل  نوانسيونكو  7/8/1386مصوب » هاي صنعتي و عالئم تجاري اختراعات، طرح
 اند؛ وتحليل قرار گرفته اربردي مورد تجزيهكل آن، به صورت كنامه مادريد و پروت حق اختراع، و موافقت

جي بر حسب گذاري خار ليدي مربوط به حقوق سرمايهكاربردي و كات كدر اين دفتر سعي شده افزون بر مباحث نظري، ن. 5
گذاري در دفاتر بعدي  هاي عملي، مسير براي تفسير و تشريح انواع قراردادهاي سرمايه يه بر تجربهكر شوند تا با تكمورد تحليل و ذ
گذاري خارجي را به عنوان دفتر نخست قرار داديم تا به  رو مباحث مربوط به تفسير قانون تشويق و حمايت سرمايه هموار شود؛ ازاين

 .گذاري تسهيل شود اي نسبتاً جامع، ورود به مباحث دفاتر بعدي و قراردادهاي سرمايه قدمهعنوان م

  ونچر قراردادهاي جوينت: دفتر دوم. ب
وين اين نوع قراردادها اختصاص يافته كاي انعقاد و ت ونچر و شيوة عملي و حرفه تاب، به تفسير قراردادهاي جوينتكدفتر دوم اين . 1

ه در تفسير كردي كين ماهيت اين نوع قراردادها، به شرح قراردادهاي مشابه پرداختيم و سپس با توجه به رويمنظور تبي است؛ به
هاي مربوط به آنها، به تفسير مفاد  شور و پروندهكهاي عملي اجراشده در  يد بر نمونهكقراردادها برگزيديم، در فصل دوم اين دفتر با تأ

 رديم؛كاربردي اين قراردادها را بر حسب مورد بيان كات كونچر پرداخته و ن قراردادهاي جوينت

گذاري، براي اولين بار  هاي سرمايه ونچر در پروژه اربرد گسترده قراردادهاي جوينتكو  فراواندر اين دفتر با توجه به اهميت . 2
قرار گرفته و قراردادهاي مقدماتي  اربردي مورد بحثكامالً كگيري اين مدل قراردادي به صورت  لكشور، نحوة شكدر ادبيات حقوقي 

رات كونچر به لحاظ پيچيدگي خاص خود، طي مذا اند؛ قراردادهاي جوينت ونچر تشريح شده نامه اصلي جوينت منتهي به انعقاد موافقت
هيل فرايند امضاي منظور تس هاي معظم، به شوند؛ وانگهي اين قراردادها در پروژه متوالي و در پي امضاي قراردادهاي مقدماتي منعقد مي

هاي  ونچر از تعيين پروژه، بررسي وين جوينتكگيرند؛ در اين دفتر تمامي مراحل ت ل ميكاي ش صورت چندمرحله قرارداد، معموالً به 
د لي انعقاكو فرايند  ،)Business Plan(، تدوين طرح تجاري )Feasibility Studies(سنجي  انكمطالعات ام ،)Due Diligence(افانه كموش

 Basic(نامة پايه  ، موافقت)MOU(نامه  ، تفاهم) NDA(نامه رازداري يا عدم افشاي اطالعات  اين قراردادها شامل امضاي موافقت

Agreement(داري  نامة سهام ، موافقت)Shareholding Agreement (كميته مديريت مشتركنامه  و موافقت )Joint Management 

Committee Agreement( العه و بررسي قرار گرفته استمورد مط . 

و ) Contractual Joint Venture (ونچر قراردادي  جوينتونچر اعم از  هاي جوينت قرارداددر فصل دوم اين دفتر، مفاد . 3
ونچر قراردادي، به طور مجزا مورد مطالعه و تفسير قرار گرفته  با محوريت جوينت) Corporative Joint Venture(تي كونچر شر جوينت

اربردي است، بهره گرفته كهاي عملي و  شور اجرا شده و دستاورد تجربهكه در كونچري  است؛ در اين دفتر از قراردادهاي جوينت
 شده است؛

و آراي   اختصار مورد بحث قرار گرفته در البالي شروط، به شده هاي طرح هاي متعددي بر حسب موضوع در اين دفتر پرونده. 4
المللي  ه در عمده موارد به دفتر حقوقي بينكها  ر اين پروندهكاند؛ هدف از ذ ها و يا داوري در هر مورد، نقد و بررسي شده دادگاه

م بوده است تا بدين وسيله بر كاوري و محاونچر در رويه د برانگيز قراردادهاي جوينت اند، تشريح شروط اختالف نگارنده ارجاع شده
 فايده علمي و عملي مباحث افزوده شود؛

ه كونچر  ونچر بررسي شوند تا خواننده با زنجيره جوينت در فصل سوم اين دفتر سعي شد برخي از قراردادهاي فرعي جوينت. 5
 .عي است، وقوف يابدهاي متنو نامه برحسب پروژه موضوع قرارداد، دربرگيرنده قراردادها و موافقت

 قراردادهاي نفتي: دفتر سوم. ج

ترين  توان در صدر سنگين       قطع مي ه بهكاختصاص دارد » نفتي«برانگيز و پيچيده  تاب به قراردادهاي وزين، چالشكدفتر سوم اين . 1
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  .ردكقراردادهاي صنعتي جهان از آنها ياد 
ليات، ضمن بيان سير تحول قراردادهاي نفتي قبل و بعد از انقالب اسالمي در ايران، كدر فصل نخست اين دفتر و تحت عنوان 

اند؛ سپس با توجه به  لي انواع قراردادهاي رايج در بخش باالدستي صنايع نفت و گاز، بررسي شدهكساختار، چهارچوب و مراحل 
ار مقتضي كادي و رونمايي از قرارداد نفتي جديد ايران، راههاي جديد قرارد ارگيري قالبك گذار در ارتباط با به رد جديد قانونكروي
 ار قراردادي اجراي پروژه در بخش باالدستي صنايع نفت و گاز ايران، ارائه شده است؛كسازي سازو منظور انتخاب و بهينه به

اند،  ايران منعقد شده ه در نيمة اول قرن نوزدهم دركدر فصل نخست دفتر سوم، براي اولين بار قراردادهاي نفت و گاز . 2
گذاري و  ت در سرمايهكت در توليد، مشاركمشار اعم ازت كقراردادهاي امتياز؛ قراردادهاي مشار(بندي شده  برحسب ماهيت آنها طبقه

  اند؛ گذاري شده هاي مختلف نام و بر اساس اوصاف هر قرارداد، در نسل) ت در سود و قراردادهاي خدمتكمشار
از حدود دو دهة قبل در حوزة قراردادهاي نفت و گاز ايران، سعي شده ) كب باي(قراردادهاي بيع متقابل  با توجه به ظهور. 3

تفصيل مورد بحث قرار گرفته و در حد وسع و بر اساس تجربيات، به بيان نقاط قوت و ضعف اين نوع  است شروط اين قراردادها به
  .صنعت نفت و گاز پرداخته شده است قراردادها در مقايسه با ساير قراردادهاي رايج در

طرف و تصويب قوانين جديد مربوط به صنعت  كدر اين فصل با توجه به اهميت طرح و تنظيم قرارداد جديد نفتي ايران از ي. 4
هاي جديد قراردادي و  ارگيري قالبك گذار و وزارت نفت در ارتباط با به رد جديد قانونكنفت از طرف ديگر، ذيل دو بخش روي

ار مقتضي كشده و راه از سوي وزارت نفت صورت گرفت، بررسي و تحليل 1392ه در انتهاي سال كرونمايي از قرارداد نفتي ايران 
از سوي  ار قراردادي اجراي پروژه در بخش باالدستي صنايع نفت و گاز ايران، ارائه شده است؛كسازي سازو منظور انتخاب و بهينه به

طور ترسيم قرارداد جديد نفتي ايران، در اين فصل  ه در قوانين اخيرالتصويب به وقوع پيوسته و همينكديگر با عنايت به تحوالتي 
 ها و نقاط ضعف و قوت اين قوانين و قرارداد مزبور بيان شوند؛  سعي شده ويژگي

م و تشريح و تفسير مفاد انواع قراردادهاي نفتي، ضمن تحليل منظور تسهيل ورود به فصل دو در فصل نخست از دفتر سوم، به. 5
ماهيت و زواياي مختلف قرارداد بيع متقابل، ساختار انواع قراردادهاي رايج در صنعت نفت و گاز در جهان شامل قراردادهاي امتيازي 

 اند؛ اري بررسي شدهكپذير و قرارداد هم ت در توليد، خدمت خطركنوين، مشار

تشاف، توسعه و توليد، شروط كاربردي و برحسب خدمات و مراحل اجراي عمليات نفتي اعم از اكردي كوم، با رويدر فصل د. 6
هاي قراردادي، به صورت تطبيقي،  هاي عملي اجراشده در ايران و جهان و مدل يه بر نمونهكو مفاد انواع قراردادهاي نفتي با ت

از حدود دو دهة قبل در بخش باالدستي صنايع ) كب باي(ظهور قراردادهاي بيع متقابل  در اين فصل با توجه به. اند وتحليل شده تجزيه
هاي عملي اجراشده  يد بر آخرين نسل آن و نمونهكهاي مختلف اين قرارداد با تأ امل شروط نسلكنفت و گاز ايران، سعي شده به طور 

نار تفسير شروط ساير قراردادهاي رايج در صنعت نفت كد در وتحليل شده و نقاط قوت و ضعف اين قراردا يهزشور بررسي و تجكدر 
  و گاز جهان، بيان شود؛

وگاز در جهان، در فصل دوم اين دفتر، شروط انواع اين  به دليل تنوع قراردادهاي رايج در بخش باالدستي صنايع نفت. 7
يد قرار كدهد، مورد تأ       اهيت آنها را تحت تأثير ميه مكقراردادها به صورت تطبيقي تفسير شده و آن دسته از مفاد اين قراردادها 

شور دنيا به طور مفصل تحليل، تفسير و مورد كتاب براي اولين بار مفاد و شروط قراردادهاي نفتي قريب به پنجاه كاند؛ در اين  گرفته
 اند؛ افي قرار گرفتهكالبدشكنقد و 

هاي فرعي  اي مادر در بخش باالدستي صنايع نفت و گاز، انواع سرويسدر اين فصل افزون بر تفسير شروط انواع قرارداده. 8
هاي نفتي از  ترين اسناد پروژه ي از مهمكبه عنوان ي كسو و قراردادهاي عملياتي مشتر كآزمايي از ي عمليات نفتي، شامل حفاري و چاه

 ند؛ا شور بررسي و تفسير شدهكهاي عملي اجراشده در  يد بر نمونهكسوي ديگر، با تأ

هاي خارجي  تكهاي حضور شر ه در طول سالكبسياري از اسناد قراردادي مورد استناد در اين دفتر، حاصل تجربياتي است . 9
  . در ايران به دست آمده است
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 )BOT( انتقالبرداري و  قراردادهاي ساخت، بهره: دفتر چهارم. د

هاي  ي از شيوهكه يكتي اختصاص يافته است؛ اين قرارداد .او.برداري و انتقال يا بي تاب به قراردادهاي ساخت، بهرهكدفتر چهارم . 1
  شورهاي مختلف داشته است؛كهاي اخير رشد چشمگيري در  شود، در سال       هاي زيربنايي محسوب مي تأمين مالي پروژه

هاي  لياتي از پروژهكاربردي طي دو فصل، ابتدا كردي كب دفاتر پيشين، با رويرار مطالكمنظور اجتناب از ت در اين دفتر به. 2
هاي  يد بر نمونهكوتحليل شروط اختصاصي اين قراردادها با تأ برداري و انتقال بيان شده و سپس به بررسي و تجزيه ساخت، بهره

 روژه، به بحث گذاشته شود؛نظر از موضوع پ تي صرف.او.اجراشده در ايران پرداخته و سعي شده است مدل بي
هاي زيربنايي،  هاي اجراي پروژه برداري و انتقال، انواع سيستم در فصل نخست به ترتيب، مفهوم قراردادهاي ساخت، بهره. 3

 هاي درگير در پروژه، ها، قراردادهاي مقدماتي و طرف وين اين پروژهكبرداري و انتقال شامل مراحل ت هاي ساخت، بهره ساختار پروژه
  ؛ارگيري اين قراردادها بررسي شده استك برداري و انتقال و درنهايت فلسفه به قراردادهاي مشابه با قراردادهاي ساخت، بهره

شور كهاي اجراشده در  ويژه در پروژه تي به.او.وتحليل مفاد قراردادهاي بي سو تجزيه كرد اصلي فصل دوم اين دفتر، از يكروي. 4
قرارداد طراحي، تأمين ( EPCتي شامل قرارداد وام يا فاينانس، قرارداد .او.انواع قراردادهاي زنجيره بي و از سوي ديگر بررسي شروط

 برداري و نگهداري است؛ و قرارداد بهره) تجهيزات و ساخت

رارداد اربرد دارند، قكه قراردادهايي موضوعي محسوب شده و صرفاً در صنايع باالدستي نفت و گاز كبرخالف قراردادهاي نفتي 
ارگيري دارد؛ ك هاي زيربنايي واجد صالحيت بوده و قابليت به نظر از موضوع، در انواع پروژه ه صرفكتي، مدل قراردادي است .او.بي

  هاي مزبور را در بر گيرد؛ هاي پروژه ه انواع موضوعكوتحليل شود  شود مدل مزبور به نحوي تجزيه بنابراين در اين بخش سعي مي
تفصيل  شور، بهكيد بر قراردادهاي وام اجراشده در كاربردي و با تأكردي كاي با روي مفاد قراردادهاي وام پروژه در فصل دوم،. 5

 اند؛ تشريح شده

منظور ساخت تأسيسات از  نسرسيوم طرف قرارداد، بهكتي، در عمده موارد، .او.هاي موضوع قراردادهاي بي در پروژه. 6
شور ايفا كهاي صنعتي  در پروژه EPCه قراردادهاي كاربرد گسترده و اهميت بسزايي كگيرد؛ با توجه به        بهره مي EPCقراردادهاي 

، مفاد برخي از )1999مدل ( كمانند قرارداد نمونه فيدي EPCدر فصل دوم اين دفتر، افزون بر قراردادهاي استاندارد  نند،ك       مي
اند؛ گفتني است، زيرِ برخي از شروط، به سبب اهميت  وتحليل قرار گرفته شور نيز مورد تجزيهكدر  EPCقراردادهاي اجراشده به شيوه 

نيز در حد وسع تحليل  كتاب قرمز و زرد فيديكهاي اجراي پروژه مانند  بررسي تطبيقي، مفاد قراردادهاي مربوط به ساير سيستم
 اند؛ شده

يد كتي، با تأ.او.هاي بي برداري و نگهداري و انتقال پروژه وان، به ترتيب فازهاي بهرهدر انتهاي فصل دوم اين دفتر، ذيل دو عن. 7
 اند؛ وتحليل شده برداري و نگهداري، تجزيه شور و نيز قرارداد بهرهكبر قراردادهاي اجراشده در 

اختصار مورد بحث قرار  ، بهEPCشده در البالي شروط قرارداد  هاي طرح در اين دفتر نيز چندين پرونده برحسب موضوع. 8
ه در عمده موارد به دفتر حقوقي كها  ر اين پروندهكاند؛ هدف از ذ ها و يا داوري در هر مورد نقد و بررسي شده گرفته و آراي دادگاه

بر فايده م بوده است تا بدين وسيله كدر رويه داوري و محا EPCبرانگيز قراردادهاي  اند، تشريح شروط اختالف المللي ارجاع شده بين
 .علمي و عملي مباحث افزوده شود

اند و  تاب را بر عهده داشتهكه ويراستاري فنّي كدر پايان فرصت را مغتنم شمرده مراتب سپاس خود را از خانم معصومه رزاقي 
مري، راضيه پشت، شهين خاصي، نرگس بيگي، سپيده ا ها سميه سياه همچنين از مجموعة عوامل نشر تيسا آقاي سعيد احمدي و خانم

ه مسئوليت مديريت نشر، نظارت، ويراستاري ادبي، كاراني كو نيز همة همو طاهره پرسا  ، مصطفي شريفيتاكي فاطمه حامدي ،فر پژمان
  .دارم اند، ابراز مي تاب را بر عهده داشتهكآرايي، تصحيح و چاپ  تايپ، صفحه

 

 ».طريق يافتن گوهر نوعي ديگرستها و هنرها، همچون پيمودن آب درياست به طاس،  اين علم«



 17»     تي.او.بي« برداري و انتقال ساخت، بهره هايقرارداد: دفتر چهارم

  »فيه ما فيه«
 

  علي حاتمي
 تبريز 13/1/93
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