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  چكيده
 نفت و گاز در ايران از هاي صنعت  روش تأمين مالي پروژهعنوان اتخاذ قراردادهاي بيع متقابل به

قراردادهاي . ت اقتصادي بوده استسو ناشي از محدوديتها و الزامات قانوني و از سوي ديگر ناشي از الزاما يك
 توليد، قرارداد مشاركت قراردادهاي مشاركت در همچون ،بيع متقابل ماهيتاً از تأسيسات حقوقي خارجي مشابه

 تأسيسات  از اين قراردادها از نظر ماهيتي متفاوتهمچنين.  متفاوت استيگذاري، قراردادهاي امتياز در سرمايه
  خودي در مدل ايراناين قراردادها. اوضه، جعاله، اجاره به شرط تمليك هستند بيع، معهمانندحقوقي داخلي 

طرفين چنين . ندارند حقوقي داخلي و خارجي تأسيساتيك از   هيچت كاملي باماهيتي خاص دارند و مشابه
در قالب ، رسومم جديد با شرايط كامالً متفاوت از ساير قراردادهاي يك مجموعه قراردادكنند   قصد ميقراردادي

 تراضياين .  طرفين استتراضي ،هاي ديگر قراردادهمانند مبناي اصلي آنها  منعقد نمايند كهيك قرارداد جامع
سيري در اين مقاله جايگاه اين قرارداد . االجرا است پذيرفتني و الزمتا جايي كه مخالف قوانين و مقررات نباشد 

  .تر خواهد كرد را براي خواننده روشن
الزامات  فاينانس، محدوديتهاي قانوني، ،گذاري سرمايه قراردادهاي بيع متقابل، :يديواژگان كل  
  .اقتصادي
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  مقدمه
ن صنعت كشور همواره يكي از برتري سرمايه عنوان بهنفت  هاي صنعت پروژه مالي تأمين

ل محدوديت حاصل از اصو. اندركاران اين بخش بوده است هاي دولت مردان و دست ترين دغدغه اساسي
 قانون اساسي و به تبع آن، قوانين بودجه ساالنه و قوانين برنامه پنج ساله توسعه و نيز 81  و80، 44

گذاري  تا در دهه اخير، براي جلب سرمايهشد   موجب1366مصوب ويژه قانون نفت  هقوانين نفت ب
عوامل مؤثر در . د در بخش باالدستي نفت و گاز برگزيده و استفاده شوويژه بهخارجي روش بيع متقابل 
ها و الزامات قانوني است  گفته شد، يكي محدوديتطوركه همان داخلي نظر نقطهاتخاذ شيوه بيع متقابل از 

در بعد . هاي كالن اقتصادي اي كشور و برنامه ز قوانين بودجهو ديگري الزامات اقتصادي منبعث ا
نفت و ضرورت تعامل صحيح و سازنده با المللي نيز از تحوالت مهم در نقاط مختلف جهان در عرصه  بين

 عنوان بهن نفت فقط يك عنصر اقتصادي نيست بلكه در جهان كنوني از آ. دنياي پيراموني نبايد غافل بود
گذاري غير  عنوان يك شيوه سرمايه روش بيع متقابل در ايران به. رندب يك متغير سياسي بهره مي

 كه متناسب با در ساير كشورها است) Buy-Back(  باي بكي در واقع مدل اصالح شده ازاستقراض
هاي نفتي خارجي براي آوردن سرمايه و تكنولوژي و ت كشور و ايجاد انگيزه براي شركتمنافع و احتياجا

جالب توجه اينكه قراردادهاي ياد شده از بدو . دانش فني خود به ايران مورد استفاده قرار گرفته است
 و گفتگو در محافل و مجالس مختلف علمي، اقتصادي و حقوقي قراراستفاده مورد نقد جدي و بحث 

گرفته و با همه انتقاداتي كه بر آن وارد شده، به لحاظ جايگاه قانوني ويژه آن، نسبتاً مقبوليت عام يافته 
گذاران  گذاري خارجي و استقبال سرمايه صويب قانون تشويق و حمايت سرمايهاز سوي ديگر با ت. است

تلفيق گذاران خارجي و مشاوران داخلي آنان در جهت  ي حمايتي اين قانون، تالش سرمايهمزاياخارجي از 
فق روشني را در هاي قانوني ياد شده و نيز امكان استفاده از ساير قراردادها ا مقررات بيع متقابل با پوشش

اصل . ستت نفت ايجاد نموده ا صنعدستي پايينهاي بخش باالدستي و حتي  تأمين مالي پروژه
ناپذير منافع كشور و ضرورت اكتشاف و توسعه ميادين و ذخاير نفت و گاز و توسعه پايدار و همه  خدشه

ها و تنگناهاي قانوني و اجرايي بيع متقابل به بحث پيرامون نمايد كه با بررسي محدوديت اب ميجانبه، ايج
  . ماهيت حقوقي و قراردادي و جايگاه قانوني آن پرداخت

هاي كنوني كشور، ضرورتبه مطالب پيش گفته شده نگارنده با درك اهميت مباحث و با توجه 
 براي تبيين ماهيت حقوقي قراردادهاي ياد شده به ئاًابتدا. مقاله حاضر را در دو گفتار ارائه نموده است

  و بحث پيرامون اقسام تجارت متقابل و مقايسه اجمالي آن با برخي تأسيسات حقوقيشرح بهاختصار 
جايگاه پس از آن . داخلي و خارجي پرداخته شده، آنگاه ماهيت خاص آن مورد توجه قرار گرفته است

در .  استمورد مطالعه قرار گرفته قراردادها در قوانين و مقررات اعم از اساسي و عادي نيز گونه اين
  . پايان، نتيجه مباحث با پيشنهادات الزم در چند بند ارائه شده است
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  گفتار اول
  3قراردادهاي بيع متقابل و تأسيسات عمده حقوقي مشابه

  

اين قسمت به بررسي مفهوم و ماهيت بيع متقابل و مقايسه اين تأسيس با برخي از تأسيسات                 
در آغاز به بررسـي     . مشابه داخلي و خارجي و همچنين به بررسي موضوع در فقه اماميه اختصاص دارد             

 را كـه    »بيـع متقابـل   «توان تأسـيس     شود كه آيا مي     خ داده مي  سؤال پاس مفهوم بيع پرداخته و به اين       
 مصطلح در معناي به بيع باشد در زمره مي كه خود نيز غلط مصطلحي )Buy-Back( اصطالح  ترجمه

  باشد؟  انست يا اينكه خود نهادي نوين مينظام حقوقي ايران د
  :ست را بدين عبارت تعريف كرده ا 4 قانون مدني ايران بيع338ماده 

 از اين تعريف سه ويژگي تمليكي بودن، معوض .»ت است از تمليك عين به عوض معلومبيع عبار«    
منظور از تمليكي بودن عقد بيع اين اسـت كـه انتقـال             . شود  و عين معين بودن مبيع فهميده مي       بودن

 و فروشنده دربـاره   همين كه خريدار    . شود فروشنده با ايجاب و قبول واقع مي      مبيع به خريدار و ثمن به       
شود و نياز به كار ديگري       من خود به خود مبادله مي      دو كاال و شرايط آن توافق كردند، مبيع و ث          مبادله

                                                           
  :منابع فارسي. ك.جهت مطالعه پيرامون ماهيت قراردادهاي بيع متقابل ر. 3

  .1379، اسفند 22، نشريه اقتصاد انرژي، ش »تقابل ايرانماهيت قراردادهاي بيع م« جانكوفسكي، دكتر ادوارد، -
چـاپ  . ، انتشارات سمتي، ترجمه شده زير نظر دكتر بهروز اخالق     1، ج »الملل حقوق تجارت بين   «اشميتوف،. ام  كاليو -

 .1378 ،اول
  : منابع انگليسي

- Dr.Christain Ule & Dr.Alexander Brexendorff, "IRAN  INVESTING IN THE OIL & GAS 

INDUSTRY", from a Business and Legal perspective, 2005:   ( WWW. mena – legal . com ). 
- Tamara Milenkovic- Kerkovic, "Drafting An International Buy-Back Agreement", Series: Economics 

and Organization, Vol.2, N 2, 2004. 

-  Ruben Berrios and  Josephine  E.Olson, "Counter Trade as a Form of  Debt  Payment", University of  

Pittsburgh for CIED. 

-  Dr.S.N.Ebrahimi and  Dr.A.Shiravi Khouzani, "The Contractual  Form Of  Iran’s Buy-Back Contracts 

In Comparision with Production Sharing  And  Service Contract",2003 , Society of  Petroleum  Engineers  

Inc.  
  .ك.رجهت مطالعه بيشتر  .4
ق، . ه 1403االسـالمي، چـاپ بيـروت،        تر، جلد سـوم، انتـشارات دارالعـالم       ، توضيح و تصحيح كالن    »شرح لمعه « شهيد ثاني،    -

  .م 1983
  .1371 ،هفتم، انتشارات اسالميه، چاپ 1، جلد »حقوق مدني« امامي، دكتر سيد حسن، -
   .1379، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، » قانون مدنيايمجموعه محش«عفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر،  ج-
 ،، انتشارات مجد، چـاپ اول ) صلح ، قرضبيع، معاوضه، اجاره، جعاله،( » عقود معين : 6حقوق مدني  « شهيدي دكتر مهدي،   -

1382.  
  .1378، انتشارات شركت سهامي انتشار، چاپ هفتم، 1، ج»د معيني عقودوره« كاتوزيان، دكتر ناصر، -
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) طور معمول پول است بهكه امروز (شود و با مال ديگر     معوض يعني عين مالي كه فروخته مي        5 .ندارد
 قراردادهـا،   گونه  اين زيرا در    سازد؛ رايگان ممتاز مي  تمام انواع عقود    اين وصف، بيع را از      . شود مبادله مي 

شود، يا اگر تعهدي نيز بر انتقال گيرنده شرط شود،  گونه عوض به ديگري واگذار مي يا مالي بدون هيچ
 قانون مدني 338 ماده همچنين از تعريف  6 .آيد وجود نمي  و موضوع اصلي همبستگي بهبين اين تعهد
بايد عين باشد و عين عبارت از مالي است كه وجودي مادي و محسوس دارد شود كه مبيع  استفاده مي

ا  اما چهارمين ويژگي كه در اين تعريف وجود ندارد امـ           7.گيرد ور مستقل مورد داد و ستد قرار مي       ط هو ب 
 حـال بـا     8.آورند، الزم بودن عقد بيـع اسـت        شمار مي    هاي اين عقد به      ويژگي ازجملهحقوقدانان آن را    

م و  ه به مطالب عنوان شده پيرامون مفهوم بيع در حقوق داخلي، در اينجا به تبيين و توضيح مفهو                 توج
 از بيع متقابل در آغاز ضروري است در مورد تجارت متقابل كه اعم. شود ماهيت بيع متقابل پرداخته مي

نـده، تعهـد    صادركننده يـا واردكن   اي از روشهاي تجاري است كه در آن          مجموعه«است گفته شود كه     
 كاال يا خدمات صادره به كشور خريدار يـا وارده از كـشور فروشـنده، خـدماتي را بـه          نمايد در ازاي    مي

   9.»ارزش كل معامله يا بخشي از آن خريداري يا صادر نمايد
 از سـوي    10،هـاي تجـارت متقابـل      عنوان يكـي از شـيوه       زم به ذكر است كه بيع متقابل به       ال

  11: زير تعريف شده استشرح بهحد براي اروپا نيز كميسيون اقتصادي ملل مت
آالت، تجهيـزات، حـق اختـراع، اكتـشاف و            است از ماشين   در اين شيوه موضوع معامله اوليه عبارت      «

منظور نصب و استقرار تـسهيالت توليـدي    كه به) تكنولوژيتجهيزات ـ  (فني يا كمكهاي فني دانش 
 دسـت   به  متعاقباً توليدات   و وفق توافق طرفين فروشنده      گرفت براي خريدار مورد استفاده قرار خواهد     

  .»كند را از خريدار اوليه ابتياع ميآمده از تسهيالت توليدي مذكور 
  

اند و حتي  مه نمودهقابل يا خريد متقابل ترجرا بيشتر نويسندگان به بيع مت) Buy-Back(كلمه 
گـونگي  نامه چ عنوان مثال آيين   يده است به  به همين عنوان ذكر گرد    گذاري در اين مورد     در متون قانون  

رجي گـذاري خـا    قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه     ،  1379نفتي مصوب   قراردادهاي بيع متقابل غير   
 14در مـورد مـاده   (نامه اجرايي شيوه قراردادهاي بيـع متقابـل          و همچنين آيين   19/12/1380مصوب  

                                                           
 ، جلد اول، نشر   »تشكيل قراردادها و تعهدات   «شهيدي، دكتر مهدي،    : همچنين. 28كاتوزيان، دكتر ناصر، منبع پيشين، ص        .5

  .85، ص 1377حقوقدان، چاپ اول، پاييز 
  .36كاتوزيان، دكتر ناصر، منبع پيشين، ص. 6
 .41ن، ص منبع پيشي. 7
  .43منبع پيشين، ص  .8
تهـران، مؤسـسه مطالعـات و       (»  اقتـصادي  ــ   يي با تعـاريف و اصـطالحات بازرگـاني        مجموعه آشنا «زاده، حميدرضا،      اشرف .9

  .234، ص )1370هاي بازرگاني،  پژوهش
10. Counter Trade. 

  .7، ص1381تهران  انتشارات آواي نور، ،»نفت، باي بك و منافع ملي« حسن بيگي، ابوالفضل، .11
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بيـع  «ر نويسندگان حقوقي نيز همين اصـطالح        بيشت... . و15/04/1384مصوب  ) برنامه چهارم توسعه  
  12.اند هاي خود استفاده كرده  در نوشتهBuy-Back را براي ترجمه  »متقابل يا خريد متقابل

ها رساتر و بـا     از ساير ترجمه  » خريد محصول  توافق بازخريد يا پس   « رسد كه ترجمه   نظر مي   به
 جـاي   بـه  در بيشتر مـوارد      »بيع متقابل «كه اصطالح    آنجا اما از    13.ماهيت اين قرارداد نيز سازگار باشد     

Buy-Back  كـار  بـه شود در مقاله حاضر نيز همين عبارت را بـه تبعيـت از عـرف جامعـه           استفاده مي 
اختـصار بـه    هاي مصوب تعريف شده است كه به         نامه بل در سالهاي متمادي در آيين     بيع متقا . بريم مي

  . شود ذكر چند مورد اكتفا مي
معاملـه  « هيـأت وزيـران      20/01/1369بـل مـصوب     نامه معامالت متقا    آيين 1اده  موجب م   به

  طـرف   يـك گـردد و ضـمن آن    دو شخص حقيقي يا حقـوقي منقعـد مـي   متقابل عقدي است كه بين 
 مبني بر توليد و تحويل از كاال يـا كاالهـاي            »صادركننده«در مقابل تعهد طرف ديگر      » كننده تأمين«

آالت،  نمايد مواد، ابزار، ماشين     شور طي زمان مورد توافق، تعهد مي      ز ك مشخص جهت صدور به خارج ا     
  .»اي تعهدش در اختيار وي قرار دهدقطعات و خدمات مورد نياز آن طرف را براي ايف

صادركننده شخص حقيقي يا حقوقي ايراني اسـت كـه          «: دارد مقرر مي نامه مزبور     ينآي 3ماده  
دمات از  آالت و يـا خـ      ازاي دريافت قطعات، ابزار، ماشين    نمايد در     ت قرارداد معامله متقابل تعهد مي     تح

، كاال يا كاالهـاي مـورد توافـق را از محـصوالت             واسطه  به رأساً يا    »كننده تأمين«طرف ديگر قرارداد    
بـه مقـدار    ) ربـط   ذيبه تشخيص وزارتخانه صـنعتي      (همان واحد توليدي يا توليدات صنعتي هم گروه         

  .» قرار دهد»كننده تأمين« صادر يا جهت صدور در اختيار معين و در زمان مقرر
 بيع متقابل به اين صـورت تعريـف شـده           79نفتي مصوب    بيع متقابل غير   نامه  آيين 2در ماده   

 شـود كـه    اي از روشهاي معـامالتي اطـالق مـي          ل يا معامالت دو جانبه به مجموعه      بيع متقاب « :است
را بـراي   ) نقدي و غيرنقدي   ( تمام يا بخشي از تسهيالت مالي      نمايد گذار تعهد مي     آن سرمايه  موجب  به

اي يا مواد اوليه يا خدمات،       اي يا واسطه    امل كاالهاي سرمايه  كننده كاالها و خدمات مورد نياز، ش       تأمين
دهـد و    پـذير قـرار    وليدي و خدماتي در اختيـار سـرمايه       جهت ايجاد، توسعه، بازسازي و اصالح واحد ت       

صـدور كـاال و خـدمات توليـدي     هاي تبعي آن را از محـل   ت، شامل اصل و هزينهداخت تسهيال بازپر
   .»پذير دريافت كند سرمايه

 ساده بيع متقابل از دو به عبارتشود كه  ان تعاريف مختلف چنين استنباط مي     در مجموع، از بي   
                                                           

، انتـشارات  »)قراردادهاي بيـع متقابـل  (نعت نفت ي صگذار سرمايه كالبد شكافي « گروه نويسندگان،  .ك.نوان مثال ر  ع  به .12
هـاي  قرارداد (»الملـل   قراردادهـاي نمونـه در تجـارت بـين        «ن اقتصادي ملل متحد بـراي اروپـا،         و كميسيو 1380كوير، تهران   

هاي بازرگاني، جلد اول، آبان      رايش سوم، مؤسسه مطالعات و پژوهش     ترجمه حميدرضا اشرف زاده، وي    ،  )المللي خريد متقابل   بين
1372.  

الملل، جلد اول، ترجمه شده زير نظر دكتر بهروز اخالقي، انتشارات سـمت، چـاپ                 اشميتوف، حقوق تجارت بين    .اليو ام  ك .13
  .251، ص 1378اول 
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ات، خدمات و يزيا چند قرارداد مجزا تشكيل شده است كه قرارداد نخست قرارداد خريد تكنولوژي، تجه
ليدي همان باشد و قراردادهاي بعدي قرارداد فروش محصوالت تو پذير مي غيره از طرف كشور سرمايه  

د سرمايه و بهره مربوط به      ها، سو  گذار جهت استهالك هزينه    ت سرمايه گذاري به كشور يا شرك     سرمايه
 كه  تعريف كرد گونه   توان اين   ي م به بيان ديگر بيع متقابل در قراردادهاي نفتي را        . باشد گذار مي   سرمايه

گـذاري، اعـم از خريـد        به سـرمايه  هاي مربوط    شركت نفتي خارجي كليه هزينه    « موجب اين قرارداد   به
هاي عملياتي  استفاده از نيروي انساني و هزينههاي مربوط به  اندازي و كليه هزينه ت، نصب، راه تجهيزا

كند و بعد از آنكـه توليـد بـه سـطح مقـرر در             مين مي ان نفتي يا گازي خاص را تأ      تا مرحله توسعه ميد   
در مقابل، شركت ملي نفـت      دهد و    ت ملي نفت قرار مي    قرارداد رسيد، كليه تجهيزات را در اختيار شرك       

الزحمه و سود از طريـق فـروش مـستقيم     ها، حق ليه خدمات پيمانكار اعم از هزينه     كند كه ك   توافق مي 
مانكار طرف قرارداد يا از طريق تخصيص عوايد حاصل از سهم گاز يا نفت يا گاز حاصله از ميدان به پي

هاي ثالث فروخته شده را طي اقساط معين        طرف  به ملي نفت ايران     نفت طرف قرارداد كه توسط شركت     
هاي جمعـي    محل تأمين هزينه  . جبران نمايد ) ل سا 8 تا   5دوره استهالك بين    (و در مدت زمان معلوم      
    14.»باشد  درصد محصول مي60هالك حداكثر تا يدات در دوره استپيمانكار خارجي از تول

بعد از توضيح مختصر در معرفي قرارداد بيع متقابل، در مباحث آتي بـراي شـناخت بهتـر بـه                    
شـود، لـيكن بـه     نهادهاي داخلي و خارجي مبادرت ميبررسي ماهيت بيع متقابل و مقايسه آن با ساير  

باشد، ابتدا الزم است  مي) Counter Trade( هاي تجارت متقابل يوهاظ اينكه بيع متقابل يكي از شلح
اي نهادهاي ديگر درحقوق داخلي و فقه        هاي تجارت متقابل و پاره      يوهبه مقايسه بيع متقابل با برخي ش      

  .اسالمي پرداخته شود تا ماهيت آن بهتر تبيين گردد
  

  )Counter Trade(اقسام تجارت متقابل ) بند يكم
 لذا جهت روشن شدن هاي مهم تجارت متقابل است؛ كه بيع متقابل يكي از شيوه از آنجا

اشميتوف تجارت متقابل را . موضوع درآغاز بايد مفهوم تجارت متقابل و انواع آن مشخص شوند
  15:گونه تعريف كرده است اين

شود كه  هاي گوناگون ارتباط دو معامله صادراتي با يكديگر را شامل ميروشتجارت متقابل، «
ترين شكل  ساده. گيرد ديگري از كشور واردكننده نشأت مييكي از دو معامله از كشور صادركننده و 
 به بيان ديگر تجارت متقابل در .» است17 و معامالت تهاتري16تجارت متقابل، معامالت فروش متقابل

                                                           
14. Dr. S.N.Ebrahimi and Dr. A.Shiravi Khouzani. op.cit. p.2. 

طـرح پژوهـشي بررسـي الگوهـاي        «دفتر همكاريهاي فناوري و معاونت انرژي رياسـت جمهـوري،           . ك.براي مطالعه بيشتر ر   
  . 6، ص1384گروه مشاوران، دي ماه: كننده ، تهيه»قراردادهاي مناسب براي تأمين مالي در بخش باالدستي نفت و گاز

  .241، ص 1 پيشين، ج اشميتوف، منبع. كاليو ام .15
16. Reciprocal sales. 
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شود تا تمام يا بخشي از   آن فروشنده كاال متعهد ميموجب  بهواقع اشاره به ترتيبات قراردادي دارد كه
   18.صورت كاال يا خدمات از خريدار اصلي خريداري كند هپرداخت را ب

الملل، مخصوصاً از اواسط دهه  يك پديده بسيار مهم در تجارت بينعنوان  تجارت متقابل به
آلمان در . بار پس از جنگ جهاني اول ظهور يافت ح گرديده و در سطح وسيع آن اولين مطر1970
 مبادله توانست وسيله حد نمي از ثباتي بيش بي  اثر در رپول كشو ن جمهوري وايمار و در شرايطي كهدورا

به اين ترتيب اين كشور توانست اقتصاد .  تجارت متقابل متوسل گرديد به شيوه خارجي قرار گيرد،
ستم پايي نيز سيساير كشورهاي ارو. خسارت ديده از جنگ را دوباره به حالت عادي و سالم بازگرداند

بود اوضاع اقتصادي بعد از اي جهت كمك به به عنوان وسيله المللي را به  بينتهاتري و ترتيبات تسويه
 .اند  كشور از تجارت متقابل بهره جسته100حدود  تقريباً 1980 تا پايان دهه 19.كار گرفتند جنگ به

ري خارجي، نداشتن گذا علل كمبود ارز، جلب سرمايه يز بهكشورهاي در حال توسعه ن
هاي مختلف  كلي جهت توسعه كشور به شيوهطور هبتكنولوژي روز، افزايش روز افزون اشتغال و 

طرف نظر  ترين عاملي كه در انواع تجارت متقابل مورد عمده. شوند شده و مي تجارت متقابل متوسل
را كه كشورهاي كوچك دهنده است، استفاده كمتر از ارز معتبر و كمياب است و از عواملي پيشنهاد

 ديگري كه در انجام تجارت نكته. سازد، فرار از نوسانات نرخ ارز است ناچار به انجام چنين مبادالتي مي
ه يافته شود، استفاده از سيستم بازاريابي پيشرفته كشورهاي توسع  ميمتقابل تلويحاً به آن پرداخته

 در اين بخش از امكانات كشور طرف گذاري توانند بدون سرمايه است، كه كشورهاي كوچك مي
داند كه همواره  كشور كوچك مي زيرا گردد؛ اين نيز باعث كاهش ريسك مي. كنندقرارداد خود استفاده 

هاي  ي خط توليد خود و يا تأمين هزينهدر مقابل توليدات او تقاضاي ثابتي وجود دارد و او نياز به تعطيل
تواند در   تقاضاي ثابتي رو به رو باشد، مييند توليد با روند فرآارداري ندارد و مطمئاً اگر هرگزاف انب
 براي چه تجارت متقابل 20.تر باشد موفق ريزيهاي خود در جهت بسط و توسعه فرآيند توليد برنامه

يهاي  به تمام يا بخشي از منافع، داراي ويژگبراي جلوگيري از ضرر باشد و چهكسب منافع بيشتر 
  : زير نام بردشرح بهتوان  ها را مي  ويژگياين. باشد خاص خود مي

رابطه ، حقوقي زمان يا مدت نسبي، شيوه توافق، رابطه محصوالت تجارت متقابل، ترتيبات قانوني و«
   21.»هاي انتقال تكنولوژي انگيزهارزش مبادالت طرفين، حجم و اندازه معامله، 

  
                                                                                                                                        
17. Barters.  

18. Ruben Berrios and Josephine E.Olson. op. cit. p. 1. 

  .6حسن بيگي، ابوالفضل، منبع پيشين، ص . 19
  .33، ص1374سسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ارديبهشتؤ، م»آشنايي با تجارت متقابل« اصغرزاده، عبداله، .20
 ،، ترجمه سيد محمدحسين عادلي، موسسه خـدمات فرهنگـي رسـا، چـاپ اول    »تجارت بدون پول «ولت،.  بي   .جي.  لئو   .21

  .41 و 40، صص1365زمستان
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شوند بلكه  ميالملل محسوب ن ينرت بعنوان ركن اليتغير در تجا ها به كدام از اين خصيصه هيچ
 نتوان با هرچنددهند،  دست مي  شود را به يالملل ناميده م ي از آنچه تجارت بينمائبندي آن ش با جمع

ي جارت متقابل، به بررسي انواعپس از روشن شدن مفهوم ت. جمع آنها تعريف جامع و مانعي ارائه داد
  :پردازيم  آن مياز

  
   (Barter Contracts) ريمعامالت تهات)    الف

ارجي موجب آن بدون استفاده از ارز خ ، يك معامله تهاتري آن است كه بهاند برخي عنوان كرده
  رين روش تجارت متقابل بهت ترين و ساده عنوان قديمي اين روش به. پذيرد يك مبادله دو طرفه انجام مي

 جماهير شوروي و اوپك و ساير كشورهاي اي از اين نوع معامالت بين اتحاد بخش عمده. آيد شمار مي
 قرارداد معموالً اين است گونه اين انگيزه و هدف از انعقاد 22.گرفت خيز در مورد نفت خام صورت مي نفت

قبال در كه يكي، يا هر دو طرف قرارداد داراي يك ارز غيرقابل تبديل و يا كمبود ارز كافي براي پرداخت 
هاي ضعيف و يا كمتر توسعه  بين كشور معامالت بيشتر درگونه اين بنابراين، 23.باشند محصوالت مي

 اند كه  برخي ديگر نيز گفته24.يافته رواج داشت؛ مانند كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي جهان سوم
  بهظر حقوقي، يك معامله تهاتري باشد از ن26 يا  كاال با  خدمات25 مبادله كاال با كاالناظر به اگر قرارداد

كه برخي از استادان اصطالح است ايناي كه در اينجا شايان ذكر   نكته27.آيد نه قرارداد فروش يشمار م 
 كه حقوقدانان (Counter Trade Contracts) را در فارسي در مقابل واژه انگليسي »مبادله تهاتري«

 موضوع اين بند را  ايشان قراردادهاي تهاتري28.اند اند، قرار داده ترجمه نموده» تجارت متقابل« بهآن را 
اند كاربرد متداول اين معامله در   و گفته برگردانده»معاوضه«باشد، به واژه   مي (Barter Contracts)كه
آالت و يا كاالهاي صنعتي ساخته شده، محصوالت كشاورزي يا  يي است كه خريدار در مقابل ماشينجا

 قراردادها مناسب نباشد، چرا گونه اين معاوضه براي رسد كه واژه نظر مي  اما به29.دهدمواد اوليه تحويل مي
مورد واژه مبادله تهاتري كه اين انون مدني اشتباه گرفته شود و در كه ممكن است با قرارداد معاوضه ق

                                                           
22. Ruben Berrios and Josephine E . Olson , op.cit , p. 2  

(www.pitt.edu/~ibcmod/journal/articles/peru.htm). 

23. Ibid , p. 2. 
، چـاپ اول،  1374اني ارديبهـشت، ـهاي بازرگـ ؤسسه مطالعات و پژوهش   ، م »آشنايي با تجارت متقابل   «زاده، عبداهللا،   اصغر .24
  . 6ص 

25. Exchange of goods for goods.  

26. Exchange of goods for Services. 

  . 242اشميتوف، منبع پيشين، ص .  كاليو ام .27
، 1370 تهـران    ،، نشر دانش امروز وابسته به انـتشارات امـيركبير، چـاپ اول          »يحقوق چند مليت  « نصيري، دكتر مرتضي،     .28
  .202ص 
  .206 منبع پيشين، ص .29
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 30د، برخي ديگر از حقوقدانانـان ردهـار بـك هـ ب(Counter Trade Contracts)حقوقدانان در مقابل واژه 
انواع تجارت متقابل  درباره تمامهاي طرفين ماهيت حقوقي توافق با )Barter( تهاتر اند كه اصطالح گفته

 زيرا اند؛  ناميده شده32»قرارداد جبراني« عنوان يك  به31»قراردادهاي تهاتري«گاهي، .سازگاري ندارد
ن اگر يكي از طرفي. كاالها از سوي طرف ديگر است توسط يكي از طرفين، جبران تحويل تحويل كاالها

تواند دليلي براي عدم اجراي تعهد   قرارداد كوتاهي كند، اين امر ميدر تحويل موضوع تعهدش مطابق با
و ) ساده( حقوقدانان معموالً قراردادهاي تهاتري را به قرارداد تهاتري واقعي 33.از سوي طرف ديگر شود

  .  شود آنها خودداري مياله كالم از شرح كنند؛ كه براي پيشگيري از اط تقسيم مي 34تهاتري بهادار
  

  ) Counter Purchase Contracts(قراردادهاي خريد متقابل ) ب
 كه فروشنده متعاقباً نمايند  اوليه، توافق مييدار يك معاملهدر خريد متقابل فروشنده و خر

 وسيله هبانجام خريد  وسيله يا( نمايد خريداري )خريدار كشور در ثالثي يا شخص(خريدار  از را محصوالتي
 يعني محصوالت فروخته شده تحت ـ در اين قالب بهاي هر دو جريان محصوالت). شخص ثالثي شود

 ـ به پول خريد متقابل از سوي ديگر) قرارداد( و محصوالت فروخته شده تحت سو يك اوليه از معامله
 كمتر، مساوي تواند  شده تحت قرارداد خريد متقابل ميشود و ارزش محصوالت خريداري پرداخت مي

  35.يا بيشتر از ارزش محصوالت فروخته شده در معامله اوليه باشد
شوند،  مربوط مي با يك پروتكل به يكديگر دو قرارداد جداگانه كه موجب به قراردادهاي خريد متقابل

 اما .نداردالمللي است و چندان تفاوتي با آن   نخست مانند قراردادهاي نقدي بينقرارداد. شود انجام مي
 كاالهاي مشخصي با چه قرارداد دوم در واقع خريداگر. تر است تر و پيچيده قرارداد دوم كمي وسيع

 جاي به ليستي از كاالهاي صادراتي و قابل ارائه و   اسامي كاال،جاي بهباشد اما معموالً  قيمت معيني مي
جارت بين شرق و غرب در ت. كنند گذاري را مشخص مي ل و معيار قيمتقيمت ثابت و معين، فرمو

در بسياري موارد نيز اتفاق . دباشن جي ميعموماً كارگزار سفارشات متقابل، سازمانهاي تجارت خار
  36.شود صورت متقابل خريد مي مان تجاري ديگري در همان كشور بهافتد كه كاال از ساز مي

به ) ريد متقابلخ(ه دومي طبق معاملنيازي نيست كااليي كه بر» خريد متقابل«در قرارداد 
معامله  اما در   ارتباطي داشته باشد،  اوليه به فروش رسيده است،رسد با كااليي كه در معامله فروش مي

                                                           
  .250اشميتوف، منبع پيشين، ص . كاليو ام  .30

31. Barter Contracts. 
32. Compensation Contract. 

 .250اشميتوف، منبع پيشين، ص . كاليو ام  .33
34. Valued Barter. 

  .12 و11، منبع پيشين، صص »الملل دادهاي نمونه در تجارت بينقرار«كميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا، . 35
  .45ولت، منبع پيشين، ص . بي . جي .  لئو .36
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كند كه از خريدار محصوالتي را كه  ت و تجهيزات و تكنولوژي تعهد ميآال بيع متقابل فروشنده ماشين
 از اين گفته شد كه قراردادهاي خريد متقابل، پيش.  اين ابزار توليد شده است، خريداري نمايدوسيله به

ربط  هم به اين دو قرارداد را شود كه قرارداد سومي يا پروتكلي ل مياز دو قرارداد جداگانه تشكي
  وتكل يا قرارداد سوم را هاي خاص اين پر  ويژگيدر زير مهمترين. دهد مي

  :نماييم بررسي مي
گيرد كه  قرار مي  خريد متقابلوع معاملةش، موض معموالً درصدي از كل قيمت قرارداد فروـ1

 .اين رقم اصوالً معادل كل مبلغ قرارداد منهاي پيش پرداخت است
 هرگاه طرفين راجع به نوع كااليي كه قرار است موضوع خريد متقابل باشد در موقع ـ2

 موضوع قرارداد خريد انعنو بهتوان ليستي از كاالها را   برسند، ميتوافق بهاولي نتوانند امضاي قرارداد 
گيرد و خريدار  ع خريد متقابل مورد تعهد قرار ميدر اينجا درصدي از انواع موضو. گرفت نظر متقابل در

در اين  .اصلي اختيار دارد كه كاهش تحويل يك نوع كاال را از محل تحويل كاالي ديگر جبران كند
ممتاز در قرارداد خريد متقابل درج شود كند كه شرط مشتري  رداد معموالً فروشنده درخواست ميقرا

 ترين قيمت ممكن به فروشنده د شد كاالهاي تهاتري را به ارزانكه در واقع خريدار اصلي ناگزير خواه
  .اصلي واگذار كند

 طرفين بايد در قرارداد خريد متقابل در مورد ارزي كه بهاي محصوالت خريد متقابل  ـ ارزـ3
آن  براساس اگر ارزي كه بهاي محصوالت 37. برسندتوافق به خواهد شد براساس آن اعالم و پرداخت

 بايد در گذاري شده است، طرفين  غير از ارزي باشد كه محصوالت براساس آن قيمتشود پرداخت مي
گذاري به ارز مورد استفاده جهت پرداخت  ساس آن ارز مورد استفاده در قيمتا كه بر هممورد روشي

  38.دتبديل شود، توافق كنن
 خارجي اجازه داده شود كه كاالي خريداري شده را طرف به در قرارداد خريد متقابل نبايد ـ4

عنوان مثال بازار سنتي خاويار ايران در اروپاست، بنابراين، به  هب. در بازارهاي سنتي كشور عرضه كند
  39.دمصلحت است كه در قرارداد خريد متقابل خاويار، بازار اروپاي غربي استثناء شو

 يكديگر جدا هستند هاي فروش متقابل از نامه  موافقتهرچند -40 اجراي تعهدنامه  ضمانتـ5
زماني ارسال شود كه واردكننده كننده اصرار دارد كه كاالي فروش متقابل، قبل از اما گاهي صادر

ل خود خواهد كاالي خودش را ارسال كند؛ اما واردكننده خارجي نيز تا زماني كه از حصول پو مي
) كنندهدوار(خارجي  در اين جاست كه فروشنده متقابل . مطمئن نباشد تمايلي به ارسال كاالها ندارد
                                                           

مراجعه شود بـه داراب پـور، دكتـر    ) money of payment(و پول پرداخت ) money of account(در مورد پول محاسبه  .37
  .94ش، ص. ه1374 بخش انگليسي، »هايي از حقوق بازرگاني نبهج«مهراب،  

  .22، ص 1المللي خريد متقابل، منبع پيشين، ج متحد براي اروپا، قراردادهاي بين كميسيون اقتصادي ملل .38
   .211 و 210نصيري، دكتر مرتضي، منبع پيشين، صص  .39

40. Performance Guarantee.  
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يك بانك   در نزد41نامه اجراي تعهد معموالً با افتتاح يك حساب اماني ضمانت شود يك مجبور مي
 معين و مشخصي شرايطكند پول را فقط زماني بپردازد كه  بر اين اساس بانك تعهد مي. م كندفراه

 قيمت خريد كاالهاي متقابل خريداري شده را به 42،د، مثالً هنگامي كه خريدار متقابلمحقق شده باش
حساب اماني ريخته و بانك نيز به محض حصول آگاهي از ارسال كاالهاي فروش متقابل، مبلغ 

  .حساب را به نفع فروشنده متقابل يا بانك مربوط وي آزاد كرده باشد
تواند تعهد خريد  شود كه فروشنده اوليه مي  خريد متقابل اين شرط گنجانده ميارداد در قرـ6

اين ويژگي يكي از وجوه تمايزي است . ديگري نيز منتقل نمايد) حقيقي يا حقوقي(خود را به شخص 
ال  زيرا در قراردادهاي تهاتري انتقل و قراردادهاي تهاتري وجود دارد؛كه ميان قراردادهاي خريد متقاب

 شرح به انواعي خودمعامالت خريد متقابل . پذير نيست ت متقابل كاال به شخص ثالث امكانتعهد درياف
  :زير دارد

   
  43 معامالت موازياول ـ

يگر از معامالت موازي از انواع متداول خريد متقابل است كه استقالل قراردادهاي خريد از يكد
ساس در اين نوع معامالت، در برخي كشورها امكان استفاده آيد و بر اين ا شمار مي  شرايط اصلي آن به

 وجود 45»تأمين منابع مالي«اي و   و ساير امكانات بيمه44»صندوق ضمانت اعتبار صادراتي«از مزاياي 
 46.دارد و به همين دليل از ديدگاه يك كشور صنعتي نوع كاملتري از معامالت جبراني است

  
  47 پيوستههم به معامالت دوم ـ

 اين نوع فروش صادراتي، مشروط به انعقاد، يا در .ين روش برخالف روش پيشين استا   
 اما اين روش مزاياي 48.صورت امكان، اجراي تعهدات فروش متقابل توسط فروشنده صادراتي است

ت مرتبط و پيش جبران  معامال  پيوسته، خريدهاي مقدم،هم به به اين معامالت .روش پيشين را ندارد
  كه در آن تحويل كاالهاي خريد متقابل مقدم بر تحويل اخيراً از اين سيستم،. شود  مينيز گفته

عده، عنوان يك قا هب. اي استفاده شده است طور فزاينده شود، به كاالهايي است كه به اروپا صادر مي

                                                           
41. Escrow Account.  

  .250 و 249 اشميتوف، منبع پيشين، صص .كاليو ام .42
43. Parallel Deals.  

44. Export Credit Guarantee Department (ECGD).  

45. Financing.  

  .16ص پيشين، منبع عبداله، اصغرزاده، .46
47. Linked Deals (Junction). 

  .248 و 247، صص 1 اشميتوف، منبع پيشين، ج.كاليو ام .48
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 لهازجم ي، كنند كه براي تمام خريدهاي شركت غربي از اروپاي شرق طرفين با اين توافق شروع مي
هاي ي در نظر گرفت كه در مقابل تحويلتوان اعتبار شود، مي خريدهايي كه با فروشها مرتبط نمي

را خريداري » ب« كاالهاي كشور »الف«اي در كشور  كنندهدوار در اين روش 49.بعدي تسويه شود
» الف«ز كشور منظور تأمين بهاي صادرات كاال در آينده ا اي مبني بر اينكه واردات به كند و تأييديه مي

اند تو  اوليه در ازاي دريافت مبلغي، ميكنندهدوار. نمايد گيرد، دريافت مي صورت مي» ب«به كشور
كه در اين نوع شود   مالحظه مي50.كننده با تعهدات متقابل بفروشدتأييديه مزبور را به يك صادر

زند و عرف و قانون   را مي تعهدات طرفينو توافق طرفين است كه حرف اول درقراردادها نيز، قرارداد 
شود  گونه موارد تنظيم مي اي هم كه در مورد اين حتي قوانين نمونه. يت قرار دارنددر درجه دوم از اهم
ها نقش حياتي اصل آزادي قراردادو . باشد آور نمي گشاي طرفين قرارداد بوده و الزامصرفاً راهنما و راه

  .كند و اساسي را بازي مي
  
  )  Offset (معامالت افست) پ

هـا  نثي كردن است، و در برخي از كتاب       كلمه افست در معناي لغوي معادل جبران، متعادل و خ         
معامالت افست كه در واقع شكلي از تجارت متقابل است، به معامالت تعادلي نيـز ترجمـه شـده كـه                     

   51:عبارتست از
نمايـد تـا    تعهد مـي ) يغالباً هواپيمايي و نظام(تجهيزات  كننده توافقي كه برطبق آن، صادر«

قطعات مورد استفاده در اين تجهيزات يا محصوالت ديگر را از كشور واردكننده خريـداري نمـوده يـا                   
  52افست مـستقيم، : شوند اين معامالت به دو دسته تقسيم مي .»موجبات خريداري آنها را فراهم نمايد

   53.افست غيرمستقيم
شود قطعاتي را كه در  وژي متعهد مي يا تكنولكننده تجهيزاتدر معامالت افست مستقيم صادر

عات ممكن اين قط. كننده خريداري نمايدرود، از كشور وارد كار مي هاين تجهيزات يا تكنولوژي بساخت 
بـه ايـن ترتيـب      . طور مستقل در كشور واردكننده ساخته شـود        است با همكاري فني صادركننده يا به      

  . فروخته شده ارتباط دارددراين روش فعاليت تعهد شده به محصوالت
گونه محصوالتي را كه در كـشور واردكننـده         مستقيم صادركننده تجهيزات، هر   در معامالت افست غير   

                                                           
  .17صغرزاده، عبداله، منبع پيشين، صا .49
 خريد متقابـل، چـاپ      ةزاده، ايرج؛ ابراهيمي، محسن؛ محمدي، ابوالفضل؛ مجموعه قوانين، مصوبات و مقررات دربار             زينال .50

المللـي   قراردادهـاي بـين    « كميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا،      .ك.همچنين ر . 49 و   48 ، صص 1375اول، نشر قانون،    
  .17 به بعد و اصغرزاده، عبداله، منبع پيشين، ص17، منبع پيشين، ص»متقابلخريد 

 .253 و 252، صص1اشميتوف، منبع پيشين، ج . ام  كاليو.ك. و نيز ر19 و18له، منبع پيشين، صص صغرزاده، عبدا ا.51
52. Direct Offset.  

53. Indirect Offset.  
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ات خريـد ايـن محـصوالت را فـراهم          نمايد يا موجب   ات اختصاص يافته است، خريداري مي     براي صادر 
نولوژي و كاالي فروختـه شـده       به بيان ديگر در اين نوع معامله ارتباطي بين محصوالت و تك           . كند مي

ت داراي تكنولـوژي  هاي تثبيت شـده در فـروش محـصوال       هاي تعادلي از ويژگي     توافق 54.وجود ندارد 
ت افـست بـه روشـهاي ذيـل انجـام       معـامال 55. سيستمهاي دفاعي و هواپيماها هستندپيشرفته، مانند 

  :شود مي
  
   56)ليسانس(توليد تحت االمتياز ـ 1

كننـده   توليد تجهيزات يا قطعات به شركتهاي داخلي كـشور وارد          ازه ساخت و  در اين نوع معامله، اج    
  :ها، ممكن استود و محصوالت توليدي از اين شركتش ياعطا م
  رود؛ كار مي هيزاتي كه قرار است به كشور واردكننده فروخته شود بهدر تج  -
  االمتياز خريداري شود؛ وسيله گيرنده حق به  -

  .روخته شودبه شخص ثالثي ف  -    
  
  57 توليد مشتركـ 2

كننده و يك نامه ساده ميان صادر ل يك موافقتتواند به شك  در قالب توليد مشترك مي   همعامل
  .گذاري مشترك ميان آن دو صورت پذيرد ت واقع در كشور خريدار يا سرمايهشرك

  
  58وسيله پيمانكاران فرعي  توليد بهـ3

اي ساخت يـا مونتـاژ      عدد واقع در كشور خريدار بر     هاي مت نظور قراردادهايي است كه با شركت     م
  .شود كاال منعقد مي

  
  59هاي محليساختـ ايجاد زير4

سيسات محلـي نظيـر مـدارس       كننده درخواست شود كه تأ    در اين روش ممكن است از صادر      
   60.اي و مانند آنها را در كشور خريدار بر پا سازد ات تحقيقاتي يا دفاتر فروش منطقهسسؤكارآموزي، م

                                                           
  .19 و 18له، منبع پيشين، صص اصغرزاده، عبدا. 54
  .252 اشميتوف، منبع پيشين، ص .كاليو ام. 55

56. License Production. 
57. Co- Production. 
58. Subcontractor Production.  
59. Local infrastructure.  

  .20 و 19له، منبع پيشين، صص زاده، عبدا اصغر.60
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 طرفين و مالحظه سود   توافق و اراده براساس   در همه انواع اين قراردادها، تعهدات و تكاليف طرفين          
منصه ظهور رساندن، اهـداف اقتـصادي متعاقـدين        هاي مختلف قرارداد، براي به      قالب. و زيان آنهاست  

  .است
  
  )Buy- Back Contracts(معامالت باي بك ) ت

توافـق  « و برخي ديگر، بـه  61»تهاتر توليدي« نوع قرارداد را به برخي از حقوقدانان ايراني اين    
شـناخته  » بيع متقابـل   «عنوان  بهاند اما در متون قانوني، اين قرارداد          ترجمه كرده  62»بازخريد محصول 

  . شده است
 آن يك كارخانه كامل     موجب  به المدتي است كه   اند كه تهاتر توليدي معامله طويل       برخي گفته 

كند كه بهاي كارخانه را  عهد ميشود و خريدار در مقابل، ت تكنولوژي، نصب و فروخته ميزات و با تجهي
  . صورت توليدات حاصله در اختيار فروشنده قرار دهد به

المللي بـه     است كه محصوالت را در بازار بين       تعهد واقعي فروشنده در اين معامله تهاتري اين       
برگيرنده در از آنجا كه بيع متقابل       63. كند خود را استيفا   عايدات حاصله طلب     قيمت مناسب بفروشد و از    

باشد، كميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا اين قرارداد را به اين شكل تعريف        دو قرارداد اصلي مي   
  : نموده است

آالت، تجهيزات، امكانات، دانش و يا همكاري فني است          رداد موضوع قرارداد اوليه، ماشين    در اين قرا  «
در كننـد كـه فروشـنده        د، طرفين توافق مي   ي تامين امكانات توليد به خريدار ارائه خواهد گردي        كه برا 

   64.»ا از خريدار اوليه خريداري نمايدوسيله امكانات توليدي ر پايان، محصوالت توليد شده، به
  
  : شمردا براي قراردادهاي بيع متقابل برهاي ذيل ر توان مشخصات و ويژگي در مجموع مي

  
  دو قرارداد مجزاـ 1

كننده، ر قرارداد نخست، فروشنده يـا صـادر       د. شود لي تشكيل مي  اين قرارداد، از دو قرارداد اص     
را فراهم كـرده و در قبـال آن بهـاي فـروش             ....) كارخانه، معادن و    (شود كه امكانات توليد       مي متعهد
خانـه و امكانـات     ت همـان كار   صـورت بخـشي از محـصوال       يزات و كارخانـه و تكنولـوژي را بـه         تجه

ي از همان امكانات گذاري شده، دريافت دارد، در واقع قرارداد دوم، قرارداد بازخريد محصول ناش سرمايه

                                                           
  .213، ص 1370هران ، انتشارات امير كبير، ت»حقوق چند مليتي« نصيري، دكتر مرتضي، .61
  .251، ص 1 اشميتوف، منبع پيشين، ج . كاليو ام.62
  . به بعد213نصيري، دكتر مرتضي، منبع پيشين، ص . 63

64. w.w.w. jurisint. org. (International Buy – Back Contracts).  
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   65.شوند  مرتبط ميهم به، يك پروتكل وسيله بهاين دو قرارداد . باشد و تكنولوژي مي
 

  66دهخريد ش و وسايل صادراتي با كاالهاي باز ارتباط بين كاالها و تجهيزاتـ2
برداري از يك ميدان نفت و گاز باشد، نفت  اج و بهرهچنانچه موضوع بيع متقابل توسعه، استخر

يد، از سوي صـادركننده اصـلي       آ دست مي   آيند توسعه و استخراج و تصفيه به      و گازي كه بعداً بر اثر فر      
ود كـه بـا صـادرات       داري شـ  اگر در بيع متقابل موافقت شود تا متقابالً كاالهايي خري         . شود خريد مي باز

صورت قرارداد موجود، در واقع قرارداد خريد   خدمات اصلي ارتباط توليدي نداشته باشد، در اينكاالها و 
   67.متقابل است نه بيع متقابل

  
  مدت بودن قراردادـ بلند3

ؤثر آنهـا  آيند كه دوره م شمار مي      به 68 قراردادهاي بلند مدتي   ازجملهاين نوع قراردادها در واقع      
عنوان مثال يك ميدان نفتي معموالً تا به مرحله توليد تجاري برسد   به69. سال باشد20 تا 5 تواند از مي

بنابراين مدت زماني كه براي ساخت پروژه بايـد صـرف          .  سال زمان نياز دارد    5 تا   4مدت زماني بالغ بر   
خريـد محـصوالت،   ز ازطريـق با تـا (بـرداري قرارگيـرد    ت زماني كه پروژه بايـد مـورد بهـره     شود و مد  

   كامل يك قرارداد بيع متقابل سالها      شود تا اجراي   موجب مي )  صورت گرفته مستهلك شود    هاي هزينه
  70.به طول انجامد

  
  سنگين بودن حجم عوضين قراردادهاي بيع متقابلـ 4

اين اسـت كـه ايـن قـرارداد در          هاي بيع متقابل    از سنگين بودن حجم عوضين قرارداد     منظور  
 20عنوان مثال كـشور چـين در         به. گيرد  ت مورد استفاده قرار مي    يم و پربها و گران قيم     هاي عظ  پروژه

سال اخير قراردادهاي بيع متقابل زيادي را در صنايع مختلف منعقد نموده است و همچنين بيع متقابل                 
ي و ه جنوب يعني كشورهاي تايلند، كر»ببرهاي آسيايي« تجربه كشورهاي آسيايي موسوم به با توجه به

هاي مناسـب   تهاي اين كشورها با اتخاذ سياست     دول .سازي بسيار مناسب است   فيليپين در صنعت خودرو   
تصادي مانند دوو و سامسونگ را      هاي بزرگ اق  اند كه غول    سازي و ساير صنايع توانسته    خودرودر صنعت   

                                                           
65. Tamara Milenković- kerković, op. cit , p.p.166,170. 

66. www.jurisint.org (International Buy- Back Contracts). 
پـاييز   ،7هاي حقوقي،سـال دوم،ش    ، نشريه انديشه  »دادي تجارت متقابل  هاي قرار  انواع روش «شيروي،دكتر عبدالحسين،   . 67

  .21ص ،1383وزمستان
68. Long-Term. 

69. Tamara Milenkovic  - Kerkovic, op. cit. p. 268. 
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بـين ايـران و     ادين نفـت و گـاز        قراردادهاي بيع متقابل كه در ارتبـاط بـا توسـعه ميـ             71.وجود آورند  به
ها عظيم بـوده و مبـالغ آن از صـدها            دهد كه اين پروژه    اي خارجي منعقد شده است، نشان مي      هشركت

 كـل   1385 از قانون بودجه سال      »د« بند   11عنوان مثال در تبصره        به 72.ميليون دالر فراتر رفته است    
تـا سـقف دو     «: ستهاي توسعه ميادين نفت و گاز آمده ا        در مورد طرح  ) 25/12/1384مصوب  (ور  كش

صورت فاينـاس و يـا    به.... دالر اعتبار مورد نياز     ) 000/000/850/2(ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون       
  .بها و سنگين بودن عوضين اين قراردادهاستدهنده پر اين رقم كالن نشان. »ل خواهد بودبيع متقاب

   
يـسات حقـوقي داخلـي و       بررسي بيع متقابل در فقه و مقايسه آن بـا برخـي تأس            ) بند دوم 
  خارجي

  بيع متقابل از ديدگاه فقه) الف
باشد،   الملل مرسوم مي    ي كه در زمان كنوني در تجارت بين       گاه در مورد قراردادهاي    در فقه هيچ  

  و شـرح   بـه ...) مانند بيع، اجاره، مضاربه و      (فقها بيشتر در مورد عقود معين       . ميان نيامده است   سخني به 
مباحثي كه ) مانند مكاسب شيخ اعظم انصاري( در برخي از كتابهاي فقهاي متأخر اند و   پرداخته تفصيل

 انعقـاد   بنابراين، بايد ديد كه مباني فقهي اجازه      .  آمده است   امروزه به قواعد عمومي قراردادها مشهورند،     
در  هچنين قراردادهايي را داده است يا خير؟ به ديگر سخن، آيا قراردادهاي بيع متقابـل بـه شـكلي كـ    

نظر فقهي قابل پذيرش است؟ درهمين راستا موارد زير  از است در صنعت نفت وگاز رايج ايران حقوق
  :گيرد ميمورد بررسي قرار 

  
  عدم طرح قراردادهاي بيع متقابل و شبه آن در فقه ـ 1

ك عنوان مثال ي ، اطراف قرارداد دو نفر بودند بهدر بيشتر قراردادهايي كه در گذشته مرسوم بود
، ايـن  يدگي و غموض خاصي برخوردار نبـود     بايع و يك مشتري وجود داشتند و ثمن و مبيع نيز از پيچ            

 به اقتضاي زندگي ساده و معمولي گذشته كه روابط انسانها و كشورهاي مختلف افزايش نيافته،               مسئله
  .جوابگوي نيازهاي مردم و جامعه بود

ا دقت نظر در اين تعريف       كه ب  »ك عين بمال   انشاء تملي   «73:در تعريف بيع در فقه آمده است      
چه آنكه . يك از عقود معين فقهي توجيه كرد      دهاي بيع متقابل را نتوان با هيچ      رسد كه قراردا   مي نظر  به

يك از عقود معين ديده نشده  هاي خاصي برخوردارند كه در هيچتها و ظرافاين قراردادها، از پيچيدگي
باشد يعني   دو قرارداد مجزا و جدا از هم ميايم اين قرارداد، ضيح داده توطوركه هماناست و ديگر آنكه   

                                                           
71. Tamara Milenkovic - Kerkovic, op. cit, p. 267. 

  .19 -20 شيروي، دكتر عبدالحسين، منبع پيشين، صص .72
  .1380/ق. ه1425، ناشر مجمع الفكر االسالمي، چاپ هفتم، قم 11، ص 3، ج »كتاب المكاسب« انصاري، شيخ مرتضي، .73
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 جدا از يكـديگر  قرارداد كامالًگيرد، دو   ميقرارداد اما هنگامي كه مورد كالبد شكافي قرار در ظاهر يك
 د جعاله ، بيع و    مانن(باشد كه در عقود معين       ها و نكات مهمي مي      كدام داراي پيچيدگي  باشند كه هر    مي
 ايـن قـرارداد مركـب     مالحظه گرديد طرفين تعهدات بـسياري را در   طوركه  همانشود و    يافت نمي ...) 

  .اند برعهده گرفته
 اكنون دانسته شد كه جستجوي قراردادهاي بيع متقابل در فقه و يافتن عقدي كه بتوان آن را                

ي است كه صرف  البته بديه.باشد انديشي و عدم تدقيق در موضوع مي شبيه اين قراردادها دانست، ساده
باشد كه شارع مقدس نيز همين امـر         و مجوز مشروعيت اين قراردادها مي     كننده   تراضي طرفين، توجيه  

  .را پذيرفته است و در آينده توضيحات و نظرات گوناگون فقها را در اين زمينه بررسي خواهيم نمود
  

  كننده قراردادهاي بيع متقابل  تراضي طرفين توجيهـ 2
متوقف بر  ( را توقيفي  عقود   74فقه برخي از فقهاء همانند ميرزاي قمي صاحب جامع الشتات         در  
 و مشروع هستند كـه شـارع آنهـا را تنفيـذ             الوفاء  الزمدانند بدين معنا كه تنها عقودي        مي)  نص شارع 
باشند و هر عقدي   ميالوفاء الزم) ....مانند بيع، اجاره و (به عقيده اين گروه تنها عقود معين . نموده باشد

 الوفاء  الزمي باشد، مشروع و      مورد نياز جامعه و ضرور     هرچندكه در قالبي غير از اين عقود، منعقد شود          
  .دانند  را ناظر به عقود زمان شارع مي75»اوفوا بالعقود«اين دسته از فقهاء آيه شريفه . باشد نمي

يـا آيـه    » اوفـوا بـالعقود   « مانند آيه    اما در زمان كنوني، فقها عقيده دارند كه عموم و اطالقاتي          
 يا حـديث    76» عن تراض  ةيا ايها الذين آمنوا التاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجار           «شريفه  
بـه نيـاز      عقودي كه بنـا    ه قراردادها، چه عقود معين و چه      هم  بهناظر  » المؤمنون عند شروطهم  «نبوي  

ديگر تنها تراضي طرفين را حتي اگر در قالب هيچ عقـدي از             به بيان   . باشند وجود آمده، مي   مسلمين به 
دانند و به   خالف كتاب و سنت نباشد، كافي مينباشد، به شرطي كه....) مانند اجاره، بيع و (عقود معين 
  .دانند نميشرع نداشته آن را باطل اي در  كه عقد سابقهصرف اين

اوفـوا  «در آيـه    » العقـود «لماء در مورد    امام خميني در كتاب البيع پس از ذكر اقوال مختلف ع          
 ثم ان االظهر من بين االحتماالت و االبعـد مـن مخالفـه الظـاهر، هـو ان                 ....  «77:فرمايد  مي »بالعقود

                                                           
بعـضي از  .  41، ص 1371، چاپ موسسه كيهـان، بهـار  2، ج »جامع الشتات « قمي، ميرزا ابوالقاسم بن الحسن الجيالني،        .74

اند و حال آنكه اين فقيـه نامـدار از نظريـه             فين اصل آزادي قراردادها برشمرده    را از عداد مخال   ) ميرزاي قمي (حقوقدانان ايشان   
و من جميع ما ذكرنا ظهـر ان حمـل االيـه علـي              «گويد    س از ذكر نظر سابق خود مي      ايشان پ . قبلي خويش عدول كرده است    

» .جميع العقود الموثقه اولي، سواء كان من العقود المخترعه بين العباد و سواء كان مـن العقـود المتداولـه فـي الفقـه و غيرهـا                           
حـائري،  : بـه نقـل از  . به اصـل آزادي قراردادهـا هـستند       بنابراين مرحوم ميرزاي قمي را بايد از زمره كساني دانست كه معتقد             

  .49، پاورقي ص 1373 پاييز ن مدني، انتشارات كيهان، چاپ دوم، قانو10مسعود، اصل آزادي قراردادها و تحليلي از ماده 
 .1 سوره مائده آيه.75
  .29 سوره نساء آيه .76
  .27، ص 1379 و نشر آثار امام خميني، بهار ، موسسه تنظيم4، ج »كتاب البيع« روح اهللا،امام  خميني، .77
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استعيرت لمطلق العقود المعامليه و العهديه، كعقـد البيـع و التعهـدات المتداولـه بـين الـدول او                    » العقود
  ».....االشخاص
ترين اقوال به ظاهر آيه اين است كـه         ترين احتماالت موجود و نزديك     نوشبدين معنا كه از ر    «

هـا يـا    عقد بيع و تعهدات رايج بين دولتباشد، مانند اي مطلق عقود معامليه و عهديه مي به معن » عقود«
  .»اشخاص

و باشد   و حتي دولتها مي   به معناي همه عقود و تعهدات رايج بين اشخاص          » عقود«لذا نظريه   
البته بـه   . و تراضي طرفين براي مشروعيت عقد كافي است       . باشد معينه زمان شارع نمي   مختص عقود   

  .شرطي كه تراضي مخالف با كتاب و سنت نباشد
 بر اين نكته عقيـده      78در كتاب مصباح الفقاهه في المعامالت     ) ره(اهللا سيد ابوالقاسم خويي      آيه

  :دارند كه
 بدين معنا كه مفهوم آيه وفـاي  »يه عنوان العقد عرفاًانه يجب الوفاء بكل ما صدق عل    «: يهفمفاد اال 

بـه  . باشد  مي الوفاء  الزمبه عهد اين است كه هر تراضي كه در عرف صدق عنوان عقد را داشته با شد،                  
ن هر تراضي كه گيرد و بنابراي  آيه، همه قراردادهاي معين و غيرمعين را در برميديگر سخن عموم اين

كام شرع نداشته باشـد صـحيح و         بر آن ممكن باشد و مخالفتي با اح        »اردادقر«يا  » عقد«عرفا اطالق   
  . گيرد الوفاست و تحت اين عموم قرار مي الزم

توان نتيجه گرفت كه در قراردادهاي بيـع متقابـل، كـه از قراردادهـاي      با وصف آنچه گفته شد، مي   
يـك از   چرا كه براي هر است؛ردادها كافيباشد، تراضي طرفين براي لزوم و صحت اين قرا   مي نامعين

 و عـرف نيـز بـه ايـن تعهـدات            آيـد   مـي  وجـود   بـه طوركه گفتيم تعهـداتي      طرفين اين قرارداد، همان   
 و مـشروع    الوفـاء   الزمگيـرد و     قـرار مـي   » اوفوا بالعقود «موم آيه    فلذا تحت ع   گويد؛  مي »عقد«طرفيني

  .باشد مي
  
  تأسيسات حقوقي داخلي  ) ب
   بيعـ1

 طوركـه  همـان هاي عقد بيع تمليكي بودن آن است ولـي   يد كه يكي از ويژگي   الً اشاره گرد  قب
و تنهـا  گيـرد   ي كه در بيـع مطـرح اسـت صـورت نمـي     صورت بهمالحظه گرديد در بيع متقابل تمليك     

نكته ديگر اينكه اگر دو نفر كااليي را با پول مبادله كنند دادگـاه              . شود تعهداتي براي طرفين ايجاد مي    
 ناميـده   »معاوضـه « دو طـرف آن را       هرچنـد  خصومت بايد آن را خريد و فروش بدانـد،           در مقام فصل  

                                                           
، دارالهـادي،   3، تقرير ميرزا محمد علي توحيدي، ج      »مالتامصباح الفقاهه في المع   «آيه اهللا العظمي سيدابوالقاسم،      خويي،   .78

 .95بيروت، چاپ اول، ص 
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د نخواهد داشت و بازپرداخت     گونه پرداخت نقدي وجو     قالب يك قرارداد بيع متقابل هيچ       اما در  79.باشند
 قـانون مـدني     338  براساس مـاده   80.ها و سود، از عوايد حاصل از فروش نفت يا گاز خواهد بود             هزينه
 امـا در بيـع متقابـل عـالوه بـر فـروش              » از تمليك عين به عوض معلـوم       بيع عبارت است از   «ن  ايرا

 .گرداند عين است از بيع متقابل متمايز مي      تجهيزات، بحث انتقال تكنولوژي مفهوم بيع را كه مختص          
ـ      خوبي عهـدي   متقابل كميسيون اقتصادي اروپا به    در قرارداد نمونه بيع     ) با دقت نظر  ( وع  بـودن ايـن ن

  : به متن اين ماده توجه فرماييد81شود، قرارداد فهميده مي
Article 1- The Buy- Back Commitment 

1,1. Alpha hereby agrees to buy (or cause the purchase)  from Beta,  under the 

terms and conditions set forth in this contract , products manufactured by Beta 

using the equipment / the thechnology sold by Alpha , and take delivery of the 

said products. 

1,2. Beta hereby agrees to sell to Alpha (or to his assignee (as defined below in 

Article 6)), under the terms and conditions set forth in this contract, such 

products, and to accept the purchase by Alpha of such products as Buy-Back 

within the framework of this contract. 

  : فارسيبه عبارت
   تعهد خريد متقابلـ 1ماده

موجب شـروط ايـن قـرارداد           به محصوالتي را كه بتا   وسيله آلفا موافقت ميكند كه        ـ بدين 1ـ1  
يا سـبب   (بتا بخرد   از  وسيله استفاده از وسايل و تكنولوژي فروخته شده توسط آلفا  توليد كرده است                هب

  .ت مذكور را تحويل بگيردو همچنين محصوال) وجود آورد خريد را به
طبق شرايط و مقررات مذكور در قرارداد، محصوالت        كند كه     بتا موافقت مي   وسيله بدين ـ2ـ1  

بفروشد و بـا خريـد محـصوالت از          ) از آن تعريف شده    6يا قائم مقام وي كه در ماده        (به آلفا   مذكور را   
  .ايدارچوب اين قرارداد موافقت نم بيع متقابل در چعنوان بهآلفا 

  
شود كه در اين راستا اصوالً بحث انتقـال مالكيـت، مـورد توجـه منعقدكننـدگان                  مالحظه مي 

هاي بيع متقابل با بيع قانون مدني آن اسـت       يكي ديگر از تفاوت   . باشد گونه قراردادها در بدو امر نمي      ينا
                                                           

  .12، ص1، ج»عقود معين«كاتوزيان، دكتر ناصر،  .79
80. Dr. Christian Ule  & Dr.Alexander  Brexendorff , op. cit. p. 23.  

زاده،  ، ترجمه حميدرضـا اشـرف  3، ج »الملل قراردادهاي نمونه در تجارت بين« كميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا،    .81
  .1372 تير ماه ،هاي بازرگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش
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ي محـصول و    كه در عقد بيع الزم نيست كه ثمن و مبيع با يكديگر سنخيت داشته باشند، يعنـي يكـ                  
ه ماهيت اين قرارداد را تـشكيل        از شروط الزامي و اصلي ك       يكي نتيجه ديگري باشد اما در بيع متقابل      

دست   هب) گذار خارجي سرمايه(گذاري پيمانكار  است كه همان محصولي كه از سرمايهدهد غالباً اين  مي
  .شود آيد به خود او فروخته مي مي

 ماده  »ج«راردادهاي بيع متقابل موضوع بند      ه اجرايي نحوه ق    آئين نام  8 ذيل ماده    3در تبصره   
 قراردادها، گونه  ايندر  «:  هيأت وزيران آمده است    15/04/1384 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب       14
 همـراه   بـه نعقـد شـده منظـور و        راردادهاي م ـالب قـ  ـافي در ق  ـم اكتش ـمستقيرـه مستقيم و غي   ـهزين
همـان ميـدان،    ري كشف شـده از محـل فـروش محـصوالت توليـدي              هاي توسعه ميدان تجا    هزينه

  .»بازپرداخت خواهد شد
  

   معاوضهـ2
 ويژه مبادله »بيع«ص به مبادله كاال به كاال دارد و اختصا»معاوضه« در حقوق بيشتر كشورها  

دو كاال   مبادله مستقيم    جاي  به تكامل يافته است بدين معني كه         عقد بيع، معاوضه   82.كاال با پول است   
شـده مبادلـه    ها بـا كـاالي عرضـه        عنـوان معيـار ارزشـ       كند و به   ل نقش واسطه را بازي مي     در بيع پو  

 معني كه     بدين ؛ وابسته به قصد مشترك دو طرف است        در حقوق ايران تميز بيع و معاوضه       83.شود مي
عد معاوضه است ابع قوا توافق ت،هيچ امتيازي با هم مبادله كنند ان خواسته باشند كه دو چيز را بياگر آن
شمار آيد قـراردادي      مبيع و ديگري ثمن و بهاي آن به،ضگاه چنين اراده كنند كه يكي از دو عو و هر 

:  تعريـف كـرده اسـت      گونـه   ايـن وضـه را     معا 464 قانون مدني در مـاده       84. بيع است  شود  ميكه بسته   
 ديگر كه از طـرف  عوض مال دهد به     مالي مي  ، آن يكي از طرفين    موجب  به معاوضه عقدي است كه   «

  .»باشد  مبيع و ديگري ثمن ،يكي از عوضينه  اينكة بدون مالحظكند اخذ مي
  : زير استشرح بهبنابراين اوصاف عقد معاوضه 

هـم مبادلـه     ابل وجود دارد كه بـا     موضوع متق  در آن دو    زيرا 85؛ معاوضه از عقود معوض است     ـ1
  .گيرد هريك از آن دو، عوض ديگري قرار ميشود و  مي
  گذار به جايز بودن آن اشاره نكرده است، بلكـه          چون نه تنها قانون    الزم است؛  معاوضه از عقود     ـ2

 .كند  تأييد ميباره  در اينرا شباهت زياد آن با بيع نيز اصل لزوم قراردادها 
 مالي را كه داشته از دسـت        ،دو طرف يك از    معاوضه از عقود تمليكي است؛ در اثر معاوضه هر         ـ3

                                                           
  .13، ص 1 ج»دوره عقود معين«كاتوزيان، دكتر ناصر، . 82
  .337بع پيشين، ص  من.83
  .14 كاتوزيان، دكتر ناصر، منبع پيشين، ص .84
  .341 و 340 منبع پيشين، صص .85

 

 

  

  



  مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي...  
 
265

   .شود كه طرف ديگر به معامله گذارده است  مالي ميدهد و در برابر آن مالك مي
عقود عهدي و توان گفت كه قرارداد بيع متقابل از  كلي ميطور دقت نظر در اوصاف معاوضه، بهبا  

آيد  وجود مي   تعهدات و حقوقي متقابل  به      آن براي طرفين،     موجب  به كه باشد چرا  متمايز از معاوضه مي   
  .شود وافق مالكيتي ايجاد نميحين تو در 

يابيم كـه در بيـع متقابـل از نظـر حقـوقي       هيم و تعاريف با بيع متقابل درمي     از انطباق اين مفا   
، تمام يا قـسمتي از  ...فروشنده در قبال واگذاري حق مالكيت مشروط كارخانه، تجهيزات، تكنولوژي و      

هالك الت را طي مـدت معينـي بـراي اسـت          وسيله همين تجهيزات و تسهي     هعوائد محصول توليدي ب   
  .دهد الزحمه به خود اختصاص مي ها و سود سرمايه و حق هزينه

 گفتـيم در بيـع   طوركـه  همان ديگر اينكه در معاوضه بين دو مال ارتباطي وجود ندارد اما           نكته
 بهاي  آيد،  ميدست  بهپذير  ر در كشور سرمايهگذا گذاري كشور سرمايه  كه از سرمايهمتقابل محصوالتي

يد تجهيزات و تكنولـوژي لزومـاً       باشد يعني قيمت خر    مي) پذير كشور سرمايه (داختي يكي از طرفين     پر
   86.گذاري باشد نه مال ديگري والت توليدي ناشي از همان سرمايهبايست محص مي

  
 جعاله ـ 3

معلـوم در   جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت          « قانون مدني    561موجب ماده     به
بـه ماهيـت جعالـه ميـان فقهـاء از            نـسبت    .» معين باشد يا غيرمعين    ،كه طرف نمقابل عملي اعم از اي    

 دارند كه جعاله    اي اعتقاد  كه عده  طوري  نظر وجود دارد؛ به    تالفطرف و حقوقدانان از طرف ديگر اخ       يك
نظر در ماهيت    ود اختالف وجاند و جالب توجه اينكه با         دانسته ي برعكس، آن را عقد    ا  ايقاع است و عده   

   87. توجيه كنند»جعاله«ا قرارداد بيع متقابل را با عقد اند ت انگاري كوشيده جعاله برخي با ساده
 حقوقدانان بـه بررسـي ايـن        اي از فقهاء و    يين موضوع و آشنايي با نظرات عده      اينك جهت تب  

 يعني جعاله به قبـول نيـازي       »القبولو ال يفتقر إلي     ... « 88:گويد  صاحب مسالك مي   ؛پردازيم عقايد مي 
بنابراين، در اينجا ايشان نظر ايقاع بودن       . نمايد جاب براي ملزم شدن جاعل كفايت مي      ندارد و صرف اي   
و يجـوز أن    ....« به اين عبارت كه    89داند، ديگري همين فقيه جعاله را عقد مي      در جاي   . را پذيرفته است  

  .» العمل مجهوالً ألنه عقد جايزٌيكون
شهيد ثاني در همين كتاب از قول فقهاي پيشين خود مانند عالمه حلي در تبصره المتعلمين و 

                                                           
86. Dr. Christian Ule & Dr. Alexander Brexendorff , op.cit . p. 21. 

عـالي شـهيد   ، مدرسـه  166، ص»بيع متقابل از ديدگاه فقه و حقوق « با عنوان    رضا، پايان نامه دكتري    عزيز اللهي، محمد   .87
  .1383 -84مطهري، سال 

، 149، ص 11، ج »مـسالك األفهـام إلـي التنقـيح شـرايع اإلسـالم           «،  )معروف به شهيد ثـاني    ( العاملي   زيدالدين بن علي  . 88
  .ق. ه1417المعارف االسالميه، چاپ اول،  ؤسسهم

  .152، منبع پيشين، ص »شرح لمعه« شهيد ثاني، .89
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را در  ) نه لفظي و  (دانند و قبول فعلي       كه ايشان جعاله را عقد مي      90شيخ طوسي در مبسوط آورده است     
توضيح كه   بدين   91است؛ ايقاع بودن جعاله را پذيرفته       صاحب جواهر نظريه   .دانند تحقق عقد كافي مي   

حال آنكه اگر جعاله از عقود بـود، بـه ايـن مقارنـه              . اي وجود ندارد   ر جعاله بين ايجاب و قبول مقارنه      د
نماينـد   عقد بودن جعاله را چنين توجيه مي      ايشان قول فقهاي ديگر از قبيل شهيد ثاني در          . نيازمند بود 

 بوده اسـت نـه عقـد       »يفاء به پيمان  عهد و ا  « معناي   »عقد« بردن لفظ    كار  بهد منظور ايشان از     كه شاي 
منهـاج  و صـاحب    ) ره(امام خميني   . كنند  مصطلح و رواياتي را نيز در اين زمينه ذكر مي          معناي  بهبودن  

  92.اند نيز جعاله را ايقاع دانسته
دكتر . حقوقدانان نيز با استنباط متفاوت از تعريف جعاله در قانون مدني در ماهيت آن اختالف نظر دارند

 جعاله از قلمرو عقـود بـراي         قانون مدني ضمن اعتقاد به خروج      561  لنگرودي در حاشيه ماده    جعفري
  : نظر خويش به داليل زير استناد كرده استاثبات

 از عناصر عمومي عقود اين است كه هر عاقد از نظر عاقد ديگر معلوم و معـين باشـد و   ـاول  
  .حال آنكه جعاله چنين نيست

ـ دوم بدون اطالع از كار جاعـل در  ) در جعاله( است و حال آنكه اگر عامل  قبول، عنصر عقود 
  .الجعاله را دارد يافته باشد استحقاق مال) مثالً (تعيين جايزه، مال مفقود او را

ـ سوم  اهليت عاقد شرط صحت عقد است و حال آنكه در جعاله اهليت عامل ضرورت نـدارد؛   
  .الجعاله را دارند بند استحقاق مالفقود جاعل را بياصغير و سفيه هم اگر مال م

شود  طرفيت عام منعقد نمي اشد؛ عقد بهداشته ب) يك يا چند نفر( عقد بايد طرف معين چهارم ـ
  93.طرفيت عموم صحيح است و حال آنكه جعاله به

..... «: انـد  دانسته و در توجيه نظر خويش گفته      جعاله را عقد    ) ره(برعكس مرحوم دكتر شهيدي   
ون مدني كه براي جعالـه دو        قان 565ا توجه به مجموعه مقررات مربوط به جعاله، نظير ماده           نظر ما ب   به

ست و فسخ وسيله انحالل بيني كرده ا  قانون مدني كه فسخ جعاله را پيش566شناسد و ماده  طرف مي
ن اي جـز عقـد دانـستن آ        ار و احكامي كه جعالـه دارد، چـاره        باشد، همچنين با توجه به آث      يك عقد مي  

                                                           
  .150 منبع پيشين، ص .90
، دار احيـاء التـراث العربـي،    190 و 189، صص 35، ج  »جواهرالكالم في شرح شرايع االسالم    «ي، شيخ محمدحسن،    نجف. 91

  . ميالدي1981چاپ هفتم، بيروت، 
 دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه         جمه تحريرالوسيله، جلد دوم، ناشر،     خميني، امام روح اهللا، تر     .92

، كتاب الجعاله، ناشر مكتبه لطفـي بطهـران، چـاپ           2، ج »منهاج الصالحين « و خويي، سيد ابوالقاسم،      513، ص   1366قم، بهار   
، دكتــر حــسن؛ كيــايي، زاده، دكتــر ســيد مرتــضي؛ ره پيــك  قاســم.ك. و همچنــين ر127 ش، ص 1353 ق 1394چهــارم، 

 561، ذيل ماده203، ص1382تشارات سمت، چاپ اول ، ان»هاي حقوقي اسناد، آراء و انديشه: انون مدنيتفسير ق« دكترعبداهللا؛
  . قانون مدني

، انتشارات گـنج دانـش،      »)علمي، تطبيقي، تاريخي  (انون مدني  ق محشايمجموعه  «  جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر،     .93
  .326 و 325، صص1379چاپ اول 
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   94.» در اين قسمت صراحتي ندارد561  كه مادههرچندنيست، 
منظور پيشگيري از    هدانند كه ب   هاي خود جعاله را عقد مي      اي ديگر از حقوقدانان در نوشته        عده
 اكنون كه نظرات مختلف فقهـاء و حقوقـدانان را پيرامـون    95.شود ذكر آنها خودداري مي اطاله كالم از    

 دارد به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا در ماهيـت قـرارداد بيـع متقابـل نيـز        ماهيت جعاله دانستيم، جا   
توان قرارداد مزبور را     ن و آثار آن وجود دارد؟ و آيا مي        چنين اختالف نظرها از حيث عقد يا ايقاع بود         اين

كـه  ورط  قطعاً پاسخ منفي است؛ زيرا قراردادهاي بيع متقابل همان         جعاله ناميد؟ با توجه به مباحث قبلي      
  انـد و   هاي خاص خود تـشكيل گرديـده      ارداد جداگانه و پيچيده با ظرافت     دو قر   از عنوان آنها پيداست از    

باشد و مـوارد   تعهدات و حقوق ايشان نيز مشخص مي  و معلوم و    ) يا قابل تعيين  (  طرفين قرارداد معين  
لتزام سـاده و معمـولي نيـست،         كه بيش از يك ا     »عالهج«ابهامي نيز وجود ندارد تا اين قراردادها را به          

   . آيند  ميشمار  به) نه ايقاعات(تشبيه كنيم؛ بنابراين، قراردادهاي بيع متقابل جزء عقود 
تواند پس از انجام قسمتي از عمل، از بقيـه           ه، در جعاله گفته شده كه عامل مي       نكته ديگر آنك  

تقابـل تكـاليف و حقـوق شـركت         بيع م  اما در قراردادهاي     96ليتي نيز ندارد،  ئوخودداري كند و هيچ مس    
تواند از انجام    ون دليل و توجيه فني و حقوقي نمي       گذار مو به مو معين گرديده و اين شركت بد          سرمايه

طرف به تعهدات خود عمل نكند ناقض قرارداد محسوب شده  در صورتي كه يك. ل خودداري نمايدعم
انستن بيـع متقابـل بـه       ت دادن و شبيه د    پس نسب . خسارات سنگيني برعهده وي گذارده خواهد شد       و

  .الملل است ردادها و عملكرد آن در تجارت بينگونه قرا اطالعي از اين انديشي و بي جعاله، ساده
  

   اجاره به شرط تمليكـ4
 مصداقي از اجاره به شرط تمليك به      ممكن است گفته شود كه معامالت بيع متقابل همانند يا           

پذير تا زمان  گذاري شده در كشور سرمايه كه تجهيزات و تكنولوژي سرمايهيح با اين توض. آيد مار ميش 
صورت اقـساط و بـه       ا اجاره است و بهاي اين اجاره به        محصوالت ناشي از آن در دست آنه       بازپرداخت

گردد و   خت مي  پردا گذار  سرمايهبندي شده، به شركت       برنامه زمان  برطبقبه شرط تمليك    شكل اجاره   
) پذير  كشور سرمايه (  خريدار داخت، آخرين اجاره بها، تجهيزات و وسائل همگي به ملكيت         در پايان با پر   

                                                           
، انتـشارات مجـد، چـاپ    »)ض و صـلح له، قربيع، معاوضه، اجاره، جعا(عقود معين« : 6 شهيدي، دكتر مهدي، حقوق مدني    .94
  . 110، ص1382اول
 جلـد دوم، انتـشارات كتابفروشـي اسـالميه، چـاپ            »حقـوق مـدني   « امامي، دكتر سيد حـسن،       .ك.يشتر ر  جهت اطالع ب   .95
، جلد دوم، انتشارات گـنج دانـش،   »)مشاركتها ـ صلح (عقود معين«: اتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني و ك121، ص1371هفتم

  .256، ص1383چاپ ششم
ام جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتم         «: دارد  مقرر مي . م. ق 565 و ماده    150 شهيد ثاني، منبع پيشين، ص       .96

مـل عامـل را    المثل ع  اثناء عمل، رجوع نمايد بايد اجرت      ولي اگر جاعل در      توانند رجوع كنند   يك از طرفين مي    نرسيده است هر  
  .»بدهد
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  .آيد درمي
ان بـا اصـالحات     ت وزيـر   هيأ 14/10/1362اعطايي بانكي مصوب    نامه تسهيالت    آيين 57در ماده   

اي است كه درآن شرط شـود مـستاجر در پايـان             اجاره به شرط تمليك عقد اجاره     «: بعدي، آمده است  
اصـالحي   .»جاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالـك گـردد                ادت  م

منظور  توانند به   بانكها مي «: دارد   هيأت وزيران مقرر مي    30/05/1381نامه مذكور مصوب      آيين 58ماده  
سكن،  گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، ساختمان و مـ            براي ايجاد تسهيالت الزم    

عنـوان مـوجر مبـادرت بـه         االهاي بادوام ساخت داخل كـشور بـه       بازرگاني و كسب و كار و مصرف ك       
توان گفت   ض با توجه به قصد مشترك طرفين مي       در اين فر  . »نمايندمعامالت اجاره به شرط تمليك      

اجـاره بـه   هاي قـرارداد   در مورد تفاوت97.باشد  تمام اقساط اجاره يا ثمن ميتكه تمليك معلق بر پرداخ  
  : شرط تمليك با بيع متقابل بايد گفت كه

آالت و تجهيزات صنعتي  متقابل ارتباط مستقيم ميان ماشينمهمترين ويژگي قرارداد بيع ) اول
به بيان ديگر مقـداري از      . باشد ليد شده ناشي از همين تجهيزات مي      و تكنولوژي وارد شده و كاالي تو      

گـذاري    بهـاي ايـن سـرمايه      عنوان  بهي شده،   گذار ات سرمايه  همين امكان  وسيله  بهمحصوالت توليدي   
 اما در اجاره به شرط تمليك اين ارتباط بين محصوالت توليدي و اجاره بها وجـود                 98.گردد  مي تپرداخ

گـذاري شـده      از محصوالت همان تجهيزات سرمايه     ندارد يعني الزامي نيست كه حتماً اجاره بها ناشي        
  .باشد محقق مي» اجاره به شرط تمليك« صورت بگيرد، قرارداد ق باشد و به هر شكل كه تواف

جـاي فـروش، آنهـا را اجـاره          ت به آال فروشنده ماشين «ر برخي از موارد در بيع متقابل،        د) دوم   
آالت خواهد بود كه به      چنان خريد محصوالت حاصل از ماشين     دهد، در اين حالت تعهد متقابل هم       مي

 اما در همين حالت نيز با پرداخت آخرين قسط، تكنولـوژي و        99،»شود مي اجاره بها پرداخت     اين طريق 
ي و تجهيـزات و     بايـد تكنولـوژ    آيد، بلكه با پايان مدت اجاره مي         درنمي دانش فني به مالكيت مستاجر    

  .برگردد) فروشنده( گذاري شده، به مالك اصلي ساير وسايل سرمايه
  
   قانون مدني10قراردادهاي مشمول مادهـ 5

  :  قانون مدني10وجب ماده م به
خالف صريح قانون  در صورتي كه م،اند ت به كساني كه آن را منعقد نمودهقراردادهاي خصوصي نسب«

  . »نباشد، نافذ است
  

                                                           
  . به بعد77، ص 1378، شركت سهامي انتشار، چاپ هفتم، 1، ج »دوره عقود معين «زيان، دكتر ناصر، كاتو.97

98. Tamara Milenkovic′- kerkovic′ ,op. cit , p.268. 

  .25له، منبع پيشين، ص  اصغرزاده، عبدا.99
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 بدين معني كه جز    آزادي قراردادها پذيرفته شده است؛     اين ماده اصل     وسيله  بهدر حقوق ايران    
ارداد ايجادكرده باشـد، اراده اشـخاص حـاكم بـر سرنوشـت             در مواردي كه قانون مانعي در راه نفوذ قر        

  اين اصل در مرحلـه نخـست       100. پذيرفت »اصل«عنوان   ان است و آزادي اراده را بايد به       پيمانهاي ايش 
الزام كافي است و دوم اينكه اراده در تعيين آثـار            ايجاد التزام و   دارد كه اراده براي انشاء عقد و       بيان مي 

اين، متعاملين در ايجاد عقد، شروط و اوصـاف و نـوع تعهـد آزاد هـستند و مجـرد                     بنابر د آزاد است؛  عق
ز عقـد و يـا نحـوه بيـان اراده     تراضي آنان براي ايجاد التزام كافي است، بدون اينكه به شكل خاصي ا         

  101.ي يا استفاده از الفاظ خاصي، مقيد باشندانشائ
با . باشد مي) نام  بي(ع قراردادهاي نامعين    وادانيم قرارداد بيع متقابل يكي از ان       گونه كه مي    همان

توجه به گستره اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها در حقوق و فقه ايـران نبايـد ترديـد جـدي روا                      
گردند، بـا   قابل در صنعت نفت و گاز منعقد ميداشت كه قراردادهايي كه در قالب و مدل قرارداد بيع مت       

 قانون مـدني    10ته شده در ماده     ي يكي از انواع قراردادهاي پذيرف     لحاظ عرف حاكم بر قراردادهاي نفت     
 چرا كه بيع متقابل مجموعاً نوعي قرارداد خصوصي ميان دو شخص حقيقي و يا حقوقي است ؛باشد مي

شـود و    خالفت با موازين قانوني منعقـد مـي       مبناي اصل آزادي و حاكميت اراده طرفين و عدم م          كه بر 
  :رسد نظر مي توجه به نكات زير الزم بهدر اين رابطه . بر استميان طرفين نافذ و معت

 و توافـق افـراد در       براساس فقه و قانون براي ايجاد تعهد و التزام، الزم نيست كه تراضـي             ـ  1
اي كـه منعقـد      اردادهاي خصوصي به هر شكل و شيوه      اي از عقود معين درآيد، بلكه قر       قالب عقد ويژه  

 بنابراين، قرارداد بيع متقابـل نيـز مـورد شـمول     . ادها و نافذ و معتبر است     شود تابع قواعد عمومي قرارد    
 .گيرد  قانون مدني قرار مي10حكم ماده 

بايست   ديگر دو طرف مي    عبارت   بهباشد   مي الوفاء  الزم آيد   وجود  بهقالبي كه    قرارداد در هر  ـ  2  
 قـرارداد   102.رنـد و آنهـا را ايفـاء نماينـد         احترام بگذا ) نام چه با نام و چه بي     (ي از قرارداد    به تعهدات ناش  

 ديگر طرفين بايد تعهـداتي را كـه از   به عبارتباشد   ابل نيز از اين قاعده مستثني نمي      غيرمعين بيع متق  
 103.موقع اجرا گذارند ، بهشود مياين قرارداد ناشي 

  : دارد  قانون مدني نيز مقرر مي219ماده         
االتبـاع   م مقـام آنهـا الزم      بـين متعـاملين و قـائ       ،باشـد عقودي كه برطبق قانون واقع شده       «

                                                           
  .144، ص1، ج »قواعد عمومي قراردادها« كاتوزيان، دكتر ناصر،  .100
، انتشارات كيهـان، چـاپ دوم،       » قانون مدني  10مباني فقهي اصل آزادي قراردادها و تحليلي از ماده          «سعود،   حائري، م  .101
  .39، ص 1373پاييز 
، مجله تحقيقات حقوقي    »ارزيابي تطبيقي ايفاء عين تعهد    «  داراب پور، دكتر مهراب،    .ك.ف، ر  براي مطالعه نظرات مخال    .102

  . به بعد189، ص1379، سال 29-30 شماره دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،
 به بعد و حائري، مـسعود، منبـع         144 كاتوزيان، دكتر ناصر، منبع پيشين، از ص       .ك.ر جهت مطالعه بيشتر در اين مورد،        .103

  . به بعد186 و 40، 39پيشين، صص
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  .»...است
  

 گونه  همان. است كه مخالف صريح قانون نباشد      معتبر قراردادهاي غيرمعين تا جايي نافذ و     ـ  3  
 و كنايه از    تأييد اصل مباح بودن قراردادهاست     "صريح قانون "اند، مقصود از     كه برخي حقوقدانان گفته   

 .  ترديد نباشد وگرنه قرارداد مخالف روح قانون نيز باطل استذارقانونگاينكه در منع 
روح و  . »هرچـه منـع نـشده آزاد اسـت        « خالصه كرد كه     گونه  بدينتوان   ميمفاد اين ماده را     

.  مخالف با آنها نيز باطل است       بنابراين قراردادهاي  104؛گذار نيست مفهوم قانون چيزي جز مقصود قانون     
ح نون مدني كه قراردادهاي خصوصي را تنها در صورتي كه مخـالف صـري              قا 10 ديگر ماده    به عبارت 

شناسد، به قوانين امري نظر داشته و خواسته اسـت از توافـق اراده افـراد                  و معتبر مي   قانون نباشد، نافذ  
 ممكن است به اين نظر اشكال شود كـه يكـي از شـروط               105. قوانين جلوگيري كند   گونه  اين برخالف

هاي نفتي خارجي گذاري شده به شركت ط پرداخت سود و بهره وجوه سرمايهابل شرقراردادي در بيع متق
و بيگانه است و پرداخت سود و بهره مخالف صريح شرع و قانون است و ماالً ايـن قـرارداد از شـمول                  

 خـارج  106 قانون مدني190 قانون مدني خاصه مشروعيت جهت و حرام بودن بهره طبق ماده        10ماده  
يكي اينكه با فرض حرمت     :  با سه استدالل پاسخ گفت     توان  مياين اشكال را    . ذ نيست است و ماالً ناف   

 نيست و با    پرداخت سود و بهره به شركت خارجي، چنين شرطي باطل است اما موجب بطالن قرارداد              
  . قانون مدني دانست10توان آن را همچنان مشمول ماده  بقاء و صحت قرارداد مي

داخت چنين سودي كه استهالكي نيست بلكه عمليـاتي، انتـاجي و            دوم اينكه اساساً حرمت پر    
 كمـا اينكـه بنـا بـه     ؛ اسـت يست يا حداقل محل ترديد و اختالف    توليدي است در فقه ثابت و قطعي ن       

   107.باشد  شمول رباي حرام خارج و منصرف مياي از فقهاي اخير سود توليدي و انتاجي از فتاواي عده
ي بنا به مصلحت و منافع اقتصادي جامعـه و اقتـضائات            گذار  يهسرما سود   ه، پرداخت سوم اينك 

براي نمونه اليحـه    . جهاني توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، شرعي و قانوني شناخته شده است           
استفاده از منابع مالي خارجي در قالب فاينانس از سوي شوراي نگهبان خالف شرع اعـالم شـد ولـي                    

                                                           
، 4 سيدحسن، حقـوق مـدني، ج       امامي، دكتر  .ك.ر، براي ديدن نظر مخالف      157 كاتوزيان، دكتر ناصر، منبع پيشين، ص      .104

  .  به بعد93 و نيز حائري، مسعود، منبع پيشين، ص 48، ص1371چاپ هفتم، كتاب فروشي اسالميه، 
، نشر ميـزان، چـاپ اول، بهـار         2، ج   »دوره مقدماتي حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها      «دكتر سيد حسين،    صفايي،   .105
   .50، ص1382
 قصد طرفين و   ـ1:شرايط ذيل اساسي است     ) اعم از معين و غيرمعين    (راي صحت هر معامله     ب«:  قانون مدني  190ماده   .106

  .» مشروعيت جهت معاملهـ4.  موضوع معين كه مورد معامله باشدـ3.  اهليت طرفينـ2. رضاي آنها
الثقلـين،   فقـه ، مجموعه كتب فقه و زندگي، مؤسـسه فرهنگـي   »رباي توليدي و انتاجي  «صانعي، آيت اهللا شيخ يوسف،       .107
  .31، ص 1383سال 
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رو شرط پرداخـت سـود سـرمايه بـه      اين  از 108.يب رسيد سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت به تصو      
موافق مقـررات جـاري     اينكه مخالفتي با قانون ندارد كه        بيگانگان در قراردادهاي بيع متقابل عالوه بر      

   109.باشد قانوني نيز مي
 بدانيم، هاردادسد اگر قرارداد بيع متقابل را يكي از مصاديق اصل آزادي قرار نظر مي رو به اين  از

 قانون مدني با بيع متقابل با ماهيت ويژه 10رسد كه تطبيق ماده  نظر مي به. آيد  مشكلي پيش نميهيچ
كه طرفين  چرا ؛اين قرارداد نيز كه از قراردادهاي گوناگون تشكيل يافته است، هماهنگ و سازگار باشد

اند كه حقـوق و       خواسته هاو تن اند    د معين را نداشته   گاه قصد ايجاد عقدي از عقو      قرارداد بيع متقابل هيچ   
 قانون مدني و اصل 10تعهداتي براي طرفين ايجاد و عملياتي ويژه صورت بگيرد و اين مفهوم با ماده               

  .باشد و با فقه نيز سازگاري دارد قراردادها نيز مطابق و هماهنگ ميآزادي 
  

  تأسيسات حقوقي خارجي) پ
   قراردادهاي مشاركت در توليدـ1

. ه پيمانكار پرداخت خواهد شد    ب) نه سود (ردادها سهمي از نفت خام توليد شده         در اين نوع قرا   
سوي پيمانكار بـه همـان نـسبت سـهم وي از توليـد نيـز                 االمتياز از  صورت پرداخت ماليات يا حق    در  

 الزم به ذكر است كه قرارداد مشاركت در توليد را نبايد با قرارداد مشاركت در                110.افزايش خواهد يافت  
نـواع قراردادهـاي     زيـرا در قراردادهـاي اخيـر كـه از ا           ؛ اشتباه گرفـت   112 يا مشاركت در سود    111درآمد

 اما در قراردادهـاي     ؛كنند را دريافت مي  ) نه توليد ( از سود     پيمانكاران سهمي  ،باشند خطرپذير خدمت مي  
ت ايجاد مالكي) نفت و گاز  (الت  مشاركت در توليد براي پيمانكاران در زمان صدور بر مقداري از محصو           

گـذاري، اداره فنـي و       سـرمايه « 114: حائز اهميت اسـت    مسئله در قراردادهاي مشاركت سه      113.شود مي
  .»بازاريابي

  
                                                           

 مجمع تشخيص مصلحت نظام، منتشر شده در روزنامـه          21/08/1384 مصوب   »قانون استفاده از منابع مالي خارجي     « . 108
شـود در طـول      به دولت اجازه داده مـي     «: ماده واحده : 29/09/1384 تاريخ    به 17718ه  شمار  بهرسمي جمهوري اسالمي ايران     

و جـدول   ) 13(مـاده   ) ب( اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در چـارچوب حكـم بنـد              برنامه چهارم توسعه  
 و احكـام    11/06/1383قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مـصوب              ) 7(شماره  

  »...استفاده نمايد) فاينانس(الي خارجي هاي ساالنه و ساير مجوزهاي قانوني از تسهيالت و منابع م قوانين بودجه
، »تحليل حقوقي مكانيسم بيع متقابل در قراردادهاي نفتـي ايـران  « صحرانورد، اسداهللا،   .ك.رمخالف،   جهت ديدن نظر     .109

  .79و78، صص 1381رساله كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، شهريور 
110. Dr Christian Ule  & Dr. Alexander Brexendorff, op. cit. p. 20. 

111. Revenue Sharing Contracts. 

112. Profit Sharing Contracts.  
  .75دفترهمكاريهاي فناوري معاونت انرژي رياست جمهوري، منبع پيشين، ص .113
  .246، ص 1357 ، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، تهران»نفت ما و مسائل حقوقي آن«موحد، محمدعلي، . 114
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يعني فقط شامل بخـش اكتـشاف و         باالدستي ة محدود به مرحل    قراردادهاي مشاركت معموالً  
ند ن توليد شده برداشت ك بايد سهم خود را از نفتء اين قرارداد هر يك از شركادر. باشد برداري مي بهره

انقالب طـرف    در قراردادهاي مشاركت در توليد، پيش از         .دنو آن را در بازاري كه دارد به فروش برسان         
 چـون   ،را برداشت و صادر نمايد    ) شركت ملي نفت ايران     ( كرد كه سهم شريك خود       خارجي تعهد مي  

 تفاوتهايي كـه  ازجملهتوصيف، ا اين  ب115.طرف ايراني بازار كافي موجود براي عرضه نفت خود نداشت 
  116:توان بين قرارداد بيع متقابل و قرارداد مشاركت در توليد ذكر نمود موارد ذيل هستند مي

 10-8(دوره زماني قرارداد بيع متقابل به نسبت دوره زمـاني مـشاركت در توليـد، كوتـاه           ) اول
 لذا تطبيق منافع    ؛باشد  مي ربط ذي  نفتي تر از طول عمر ميدان    هو به هر حال بسيار كوتا     ) سال

نظـر   نـين قراردادهـايي دشـوار بـه    در چارچوب چ) شركت ملي نفت ايران   (NIOCپيمانكار و   
  .رسد مي
 طاف الزم برخوردار نباشد، از    ل ممكن است از انع    ـع متقاب ـرارداد بي ـدرج در ق  ـط من ـشراي) دوم

 .وجود آيد  به غير منتظره مشكالتيرو امكان دارد در مواجهه با شرايط اين
 مجـري ميـدان   عنـوان   بهدر قراردادهاي بيع متقابل، پيمانكار طي عمليات توسعه صرفاً          ) سوم

 .گونه مشاركت و يا مالكيتي در توليد ميدان ندارد كند و هيچ  مينفتي فعاليت
  

 يا مشاركت در توليد، دولت ميزبان سـهم خـود را در قالـب يـك            P.S.A(117(اما در قراردادهاي    
ركت در ابتدا در صورت وجـود يـك شـركت دولتـي، شـ             . نمايد  تركيبي از چند روش دريافت مي       يا روش

دوم آنكـه از ديگـر   . اهـد كـرد  آيد، سـهمي از توليـد را دريافـت خو    شمار مي  ايراني كه همكار پيمانكار به   
ارجي از  هاي اين دو قرارداد اين است كه در قراردادهاي مشاركت در توليد، معموالً سهم شـركت خـ                 تفاوت

 درصـد   35متوسط ايـن سـهم در جهـان         . (رسد  درصد كل منابع قابل استحصال مي      90 الي   10منابع به 
طـور   ر از منابع قابل استحصال مخزن به      ؛ در حالي كه در قراردادهاي بيع متقابل عمالً سهم پيمانكا          )است

تر است، آن است  مه برجستهن دو شيوه قرارداد از هآنچه در مقايسه بين اي.  درصد است5متوسط كمتر از 
 بيع متقابل سهم بيشتري از مخزن بـراي كـشور ميزبـان، عـدم مالكيـت و حاكميـت                    كه در قراردادهاي  

عـدم مـشاركت خـارجي در       . باشـد   مخزن مـي   شركت خارجي بر عمليات توليد و مديريت پس از توسعه         
معنـي آن نيـست كـه     ود دارد، بـه   ريسك قيمت در بيع متقابل در برابر مزايايي كه براي كشور ميزبان وج            

پيمانكار هيچ ريسكي ندارد، چرا كه پيمانكار بيع متقابل كماكـان بـا ريـسك وصـول نـشدن بخـشي از                      

                                                           
 همين .ك.ر پيدايش قراردادهاي مشاركت در مسايل نفتي ايران جهت مطالعه. 247موحد، محمدعلي، منبع پيشين ص  .115

  . به بعد138منبع ص 
  .66جانكوفسكي، دكتر ادوارد، منبع پيشين، ص . 116

117. Production Sharing Agreements.  
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 و افزايش سـطوح هزينـه       ريسك عمليات  بيني شده،   محقق نشدن سطح توليد پيش     واسطه  بهمطالباتش  
ور و ريـسك سـطوح بـسيار پـايين          هاي مندرج در قرارداد، ريسك وقوع شرايط فورس ماژ         بيش از سقف  
   118.شود، دست به گريبان خواهد بود  ميوصول نشدن بخشي از مطالباتش منجرنفت، كه به 

گونه حق حاكميت يا مالكيتي بر توليد نفت نداشـته و            ردادهاي بيع متقابل پيمانكار هيچ    در قرا 
كار همـراه اسـت، بـا تـداوم         كه با تداوم حضور پيمان    ) P.S.A( قراردادهاي مشاركت در توليد      برخالف

  119.حضور پيمانكار همراه نيست
هاي توان مهمترين تفاوت    ان شده در مورد هر دو قرارداد مي       ها و مختصات بي    از مجموع ويژگي  

هـاي   زينـه هـا در شـيوه بازپرداخـت ه   تفاوت يكـي از  :ميان اين دو قرارداد را در سه محور خالصه كرد
دست آمده از پـروژه تـا     ه محصول ب،اردادهاي مشاركت در توليد بدين توضيح كه در قر؛پيمانكار است 

دولـت صـاحب    ( بـه كارفرمـا      پيش از رسيدن به مقدار معين و مورد توافق در قرارداد مشاركت متعلق            
باشد اما همين كه توليد به سقف معين در قرارداد رسيد، پيمانكار مخارجي را كه در رابطه با  مي) مخزن

انـه در نفـت   داره پروژه متحمل گرديده از طريق تصرف آزادانه و مشاركتي و مالك     اكتشاف و توسعه و ا    
ر صـاحب مخـزن و پيمانكـار، شـريك      ديگر از آن پس كشو  به عبارت نمايد؛   خام توليدي برداشت مي   

ها   ر ايجاد شود هزينه   اما در قراردادهاي بيع متقابل بدون اينكه كمترين مالكيتي براي پيمانكا          . شوند مي
نامه طوالني مـدت   مي از نفت استحصالي براساس توافق الزحمه وي از طريق فروش سه      د و حق  و سو 

 بدين شرح كه دوره توليد ؛تفاوت ديگر در دوره زماني توليد و مدت قرارداد است  120.جبران خواهد شد
 در نتيجه   .تر از قراردادهاي بيع متقابل است      نينفت و گاز در قراردادهاي مشاركت در توليد بسيار طوال         

ترين نرخ توليـد از      دست آوردن اقتصادي    ه بيشتري براي ب   در قراردادهاي مشاركت، پيمانكاران انگيزه    
دارند؛ ولي در قراردادهاي بيع     ... ها، تجهيزات و    نولوژي پيشرفته، دانش فني، مهارت    طريق استفاده از تك   

ل در طـول    يك نرخ متعارف محصو   متقابل نگراني و دغدغه عمده پيمانكاران عبارتست از رسيدن به           
 دوره  معين در  قرارداد كـه ايـن       م شده و نيز رسيدن به سطح توليد         هاي انجا  سالهاي بازپرداخت هزينه  

 تفاوت سوم ريسكي است كه پيمانكاران در قرارداد         121.باشد تر از قراردادهاي مشاركت مي     كوتاه بسيار
 در قراردادهـاي  . بيـع متقابـل متفـاوت اسـت     شوند و با ريسك پيمانكار     حمل مي مشاركت در توليد مت   

توليدات و قيمـت    هاي توليد و سود حاصل از فروش نفت هر دو تابعي از سطح               نخست، ريسك هزينه  
  اما در قراردادهـاي دسـته دوم،       ؛ ديگر توليد باالتر مساوي است با سود بيشتر        به عبارت . باشند نفت مي 

                                                           
وسيله داريوش مبصر و ديگـران، انتـشارات         ه ب »)هاي توسعه در صنعت نفت ايران      چالش(موج دوم   «معصومي، يوسف،   . 118

  .157  و156، صص 1381كوير، تهران 
  .155منبع پيشين، ص . 119

120. Dr. S.N. Ebrahimi and  Dr.A.Siravi  Khouzni op. cit. P. 7. 

  .5، ص 2002مبر ، دسا»وليدمشاركت در ت تفاوت قراردادهاي بيع متقابل و« پيترولز، .121
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منظور رسيدن به اهداف مندرج در قرارداد براي تحقق  بهاي  هاي سرمايه افزايش هزينه ريسك پيمانكار
 مقابـل   طـرف   بـه توان همه اين مخاطرات را كاهش يـا          البته با شروط قراردادي مي    .  است سطح توليد 
  122.منتقل نمود
  

  123گذاري ـ قراردادهاي مشاركت در سرمايه2
 زيرا جوينـت    اند؛ يدهبرگز» مشاركت انتفاعي «ادها، نام   برخي از استادان حقوق براي اين قرارد      

جوينـت  . گذاري نيز يكي از فعاليتهاي ناشي از آن است         مواره به شكل شركت نيست و سرمايه      ونچر ه 
تـر اسـت، معـادل       ركتي معمـول  قراردادي و شركتي و از آنجا كه شكل شـ         : ونچر دو شكل عمده دارد    

  124.وجه شده باشدآنكه به اين دوگانگي ت ه شده است، بي براي آن ارائ»شركت مشترك«فارسي 
مشاركت  انتفاعي، واحـد     : اند  تعريف كرده  گونه  بدينقرارداد را    رخي از حقوقدانان خارجي اين    ب

خص تجاري، مالي يا    كننده براي يك مقصود مش     كي است كه توسط دو يا چند مشاركت       تجاري مشتر 
   125.شود فني ايجاد مي

 Joint Ventureالمللـي                                بـين ي مـشاركت تجـارت  : يـز آورده اسـت  يكي از حقوقدانان ايراني ن
ـ           واحدهاي تجارتي هستند كه به    صورت    به ا منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كـشورهاي مختلـف ب

 ماينـد؛ تـا بـدين   ن گذاري مي  غير نقدي خود را در آن سرمايه    هاي نقدي يا   انعقاد قرارداد فيمابين، آورده   
   126.عهده بگيرندليت اداره و مديريت آن را برئومس شعبه مشترك بوده و وسيله داراي حق كافي در

. آيند  شمار مي    ز قراردادهاي مشاركتي به   تري ا  گذاري نوع پيشرفته   قرارداد مشاركت در سرمايه   
هـاي نفتـي      نامـه  پذيري توافق حب نفت و شركت عامل در سود و خطر        اساس اين قرارداد كشور صا    بر

ـ       . شاركت در عقد قراردادهاي مختلف متفاوت است      ميزان م . شوند سهيم مي  ه در اين قـرارداد دولـت ب
با توضيحاتي كه به    . ، سهيم است  شود  مياساس يك قرارداد انجام     مثابه يك شركت در توليدي كه بر      

داده شد؛ معلوم شد كه در ايـن قالـب،           ) J.V(گذاري   ورد قراردادهاي مشاركت در سرمايه    اختصار در م  
ن نفت و گاز با پيمانكار شـركت        هاي اكتشاف يا توسعه ميادي    حب مخزن نيز در طرح    ولت و كشور صا   د

گذاري مشترك    سرمايهدهند و    هاي مربوطه را انجام مي     ديگر مشتركاً هر دو، عمليات     به عبارت كند؛   مي
ژه و مطـابق بـا       مشاركت از محل سود حاصله از اجـراي پـرو          پذيرد و بازپرداخت به اعضاء     صورت مي 

                                                           
   .81دفترهمكاريهاي فناوري و معاونت انرژي رياست جمهوري، منبع پيشين، ص  .122
  .ك.براي اطالعات بيشتر ر .123

Dr. Asghar Hendi, "Joint Venture Under EC Competition Law", University of  Strathclyde, Law School, 

1995, PhD Thesis. 

  .519وف، منبع پيشين، پاورقي ص  اشميت.كاليو ام .124
  .520منبع پيشين، ص  .125
، مجله دانشكده حقوق و علـوم سياسـي دانـشگاه تهـران،             »المللي  مشاركت تجارتي بين  «: عرفاني، دكتر محمود، مقاله   . 126

  .63، ص1372، دي ماه 30شماره 
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مانكار كـه    شرح آن گذشت در قراردادهاي بيع متقابل، پي        طوركه  همان اما   127.گردد  پرداخت مي  قرارداد
هده دارد و هـم اوسـت كـه همـه           ع  مسئوليت تأمين مالي پروژه را به      باشد، معموالَ شركت خارجي مي   

شاف را  ه ميدان يا اكت   اندازي و توسع    راه ها و مخارج الزم و تجهيزات مورد نياز حسب مورد براي           هزينه
ها براساس شروط قراردادي معموالً پس از رسيدن ميدان به           گيرد و بازپرداخت اين هزينه      به عهده مي  

راردادهاي بيع متقابل ايراني بر اين اساس در ق. گيرد توليد تجاري تا ميزان خاص در قرارداد صورت مي
ف ارد و هيچ مالكيتي نيز از طري وجود ندگذار سرمايهمعناي مشاركت در توليد يا  گونه مشاركت به هيچ

  .شود كارفرما به پيمانكار منتقل نمي
  

   قراردادهاي امتيازيـ3
دهد و   و توليد نفت را تشكيل ميبرداري بهرهاين قرارداد، ساختار اصلي حقوقي براي اكتشاف، 

ينـه در   يـن زم  ترين قراردادهـا در ا     يز در شكل جديد و پيشرفته متداول      گفته شده است كه هم اكنون ن      
برداري از منابع     شامل مجوز انحصاري كشف و بهره      برداري  بهره امتياز   128.آيد شمار مي   سطح جهان به  
در اين حالت، مالكيت ذخاير نفتي و تملك آن در اختيار دولت خواهد بـود ولـي                 . گردد هيدروكربن مي 

در ايـن   . شـود   عنوان به صاحب امتياز واگذار مي      پس از حفاري يك چاه نفت و كشف ذخاير نفتي اين          
االمتياز دريافـت خواهـد    هاي اضافي و حق ود را از طريق ماليات و يا هزينه  شيوه دولت ميزبان سهم خ    

باشـد طـي يـك قـرارداد ايـن            كه مالك مخازن و ميادين نفتي مـي         در اين قراردادها، دولت    129.نمود
واقعيت امر آن اسـت كـه قراردادهـاي منعقـده     . نمايد  مي خارجي منتقل مالكيت را به كشور يا شركت       

دليل اهداف استعماري و سلطه بيگانگان بر صنايع نفت و گـاز ايـران، از                هامتيازي در پيش از انقالب ب     
 كـه باعـث شـد درآمـدهاي هنگفـت بـه جيـب               ندطرف داخلي بسيار ناشيانه و بد تنظيم گرديده بود        

 منطقه امتيازي و زمـان آن بـسيار زيـاد بـود و      اين قراردادها دامنهدر .شركتهاي خارجي سرازير گردد
 كـشور   120اما در حال حاضر در      .  درصد بود، كه سهم بسيار ناچيزي است       16درآمد دولت محدود به     

رچوب قراردادهـاي امتيـازي     خيـز در چـا     ترك شركتهاي خارجي و كشورهاي نفـت      جهان فعاليت مش  
 اعطـاي    131،بـرداري   بهـره ادها به اشكال ديگري مانند اعطاي اجازه         اين نوع قرارد   130.گيرد صورت مي 
بـه گذشـته    دليل تسهيم متفاوت منافع نـسبت        روند و به    مي كار  به نيز   133 و اجاره  132برداري پروانه بهره 

                                                           
شـبكه اطـالع رسـاني نفـت و انرژي،گـروه       ،»بلاصالح يا جايگزيني قراردادهاي بيع متقا     « ، ابراهيمي،دكترسيدنصراهللا .127

  .8،ص8/11/1384مصاحبه، 
  .17/10/1384، مورخ »مروري بر قراردادهاي نفتي«، گروه مقاله، )شانا(رساني نفت و انرژي  شبكه اطالع به نقل از.128

129. Dr  Christian Ule & Dr. Alexander Brexendorff , op. cit.p, 20.  

  .، گروه مقاله، منبع پيشين)شانا(ه اطالع رساني نفت و انرژي به نقل از شبك.130
131. Permit.  
132. License. 
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 134 امتيـازي   منطقـه  ،در قراردادهاي امتيازي كنـوني    . اي در آنها داده شده است      تغييرات قابل مالحظه  
  . ستمحدود گرديده ا

پـذيري بيـشتري     دهنده و امتياز گيرنـده از انعطـاف       قراردادهاي جديد از نظر منافع بين امتياز        
اي افـزايش منـافع كـشور    كه در صورت افزايش قيمت نفت، ساز و كارهـايي بـر        طوري هبرخوردارند، ب 
ي نفت در   تواند از طريق شركت مل     ي جديد مي  ر ميزبان در قراردادها   كشو. بيني شده است   ميزبان پيش 

شـود و در     طـور وسـيعي اسـتفاده مـي        ورميانه به از اين روش در خا    . قراردادهاي امتيازي مشاركت كند   
ونـه، عربـستان در سـال        درصد نيز تجاوز كرده است و براي نم        25 مشاركت كشور ميزبان از       مواردي،

 توصـيف   بـا .  را در اختيـار گرفـت      135»آرامكـو «صد عمليات دريافت و پرداخت شـركت        ، صددر 1981
اوتهاي زير  توان به تف   آن با قراردادهاي بيع متقابل، مي     مختصر قراردادهاي امتيازي، حاصل از مقايسه       

  :برد در اين دو قرارداد پي
از نظر مالكيت، در قراردادهاي امتيازي شركت عامل و پيمانكار بـر مخـازن و توليـدات                 ) اول

متقابل حق مالكيـت كماكـان متعلـق بـه          مربوط مالكيت كامل دارد و اما در قراردادهاي بيع          
 .كشور ميزبان و صاحب مخزن است

، بـرداري  بهـره گذار در قرارداد نوع اول بر كليه عمليات اعـم از اكتـشاف،            شركت سرمايه ) دوم
 بيع متقابل كنتـرل عمليـات،   ها، بازاريابي و غيره حاكميت مطلق دارد ليكن در قرارداد        فرآورده
  .گيرد ولت ميزبان صورت مي توليد توسط دها و هزينه
در قراردادهاي امتيازي ساختار تسهيم منافع براي كشور ميزبان محدود به بهره مالكانه             ) سوم

، كيت دولت صاحب مخزن   و ماليات است، در صورتي كه در بيع متقابل با حفظ حاكميت و مال             
ل از فـروش    از درآمـد حاصـ    ... الزحمـه و     گـذاري و حـق     ها و سـود و سـرمايه        پرداخت هزينه 

 .گيرد بندي شده از شروع توليد صورت مي محصوالت همان ميدان مورد نظر با جدول زمان
پذيري در عمليات توسعه و اكتشاف متوجه پيمانكار است   اردادهاي امتيازي، خطر  در قر ) چهارم

 شخص پيمانكار است؛ هرچند قرارداد بيـع متقابـل مـدل    عهده بهكما اينكه در بيع متقابل نيز      
اند و لذا خطرپذيري در ايـن مقطـع وجـود            د ميادين كشف شده به امضاء رسيده      راني در مور  اي

  .  نداشته است
 

   قراردادهاي خدماتيـ4
 ايـن   1353ل  در قانون نفت سا   . اند ردادهاي خريد خدمت نيز مشهور شده     اين قراردادها به قرا   

                                                                                                                                        
133. Lease.  

134. Concession Area.  

135. The Arabian American Oil Company.  
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 آن طـرف    موجـب   بـه  قراردادي كه «:  تعريف شده است   گونه  بدين» اريقرارداد پيمانك «قرارداد به نام    
 از طرف شركت ملـي نفـت ايـران و           قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را درناحيه معيني         

  .»گيرد قررات اين قانون برعهده مي مبرطبقنام آن شركت  به
ـ   ميشركت ملي ايران    « همين قانون    3 ماده   )2(بند  براساس      و د بـه منظـور عمليـات اكتـشاف          توان

 نفـت   باالدستيين عمليات   بنابرا. »امضاء نمايد ... بر مبناي پيمانكاري    ... قراردادهايي را ... توسعه نفت   
 همـين قـانون قـرارداد       3مـاده   ) 3(بايست در قالب قرارداد خريد خدمت باشد و براساس بنـد             تنها مي 

گونـه حـق     رداد هـيچ  مطابق ايـن نـوع قـرا      . باشد   نفت مجاز مي   دستي  پايينر عمليات   مشاركت تنها د  
احب  بلكه همه حقوق و مزايـا در اختيـار كـشور صـ             شود؛ و امتياز ويژه به پيمانكار داده نمي      انحصاري  

 خريـد بخـشي از محـصول توليـدي همـان            صورت  بهالزحمه خود را     مخزن است و پيمانكار تنها حق     
اي خـدماتي بـه اختـصار       با اين توصيف ضروري است در اينجا انواع قرارداده        . دارد  ميمخزن، دريافت   

  :مورد بررسي قرار گيرند
  

  136قراردادهاي خدماتي خالص) اول
الزحمه مقطوع براي ارائه خدمات مشخص است و   پرداخت حقصورت بهه اين قرارداد نوع ساد

 هيچ سـهمي از نفـت خـام توليـدي           هاي تكنيكي كه كشور ميزبان به آن نياز دارد،         دريافت كمك  بابت
آميز باشـد    ت طبق اين قرارداد، پيمانكار در هر حال چه عمليات حفاري موفقي           137.بيني نشده است   پيش

 ديگر پيمانكار كاري به تجاري بودن ميدان نـدارد       به عبارت گيرد   چه نباشد دستمزد مقطوع خود را مي      
ايـن شـيوه قـرارداد      . دهـد  د برعهده او گذاشته شده انجام مـي       بلكه تنها عملياتي را كه براساس قراردا      

ن است كه پرداخـت     باشد با اين تفاوت كه مشخصه ذاتي و اصلي بيع متقابل اي            قابل مي نند بيع مت  هما
الزحمه پيمانكار از محصول توليدي همان ميدان است امـا در قـرارداد خـدمت، در      حقها و همه هزينه 

  . اين نيز مجري استبرخالفاين خصوص الزامي وجود ندارد و توافق 
  

  138پذيرتي خطرقراردادهاي خدما) دوم
تي كه برعهده پيمانكار گذاشته گونه كه از نام اين قرارداد پيداست، خطر و ريسك عمليا همان 

عنوان نمونه عمليات اكتشاف منجر به كشف نفت به ميزان           ود اوست و اگر به    شود، تماماً برعهده خ    مي
امـا  . باشـد  ل اسـترداد نمـي    هاي پيمانكار قاب    هشود و هزين   شود، قرارداد خود به خود منحل مي      تجاري ن 

                                                           
 

136. Pure Service Contracts.  

  .34نبع پيشين، ص ، م»هاي صنعت نفت  يگذار سرمايهكالبد شكافي « گروه نويسندگان، .137
138. Risk Service Contracts.  
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ها و دستمزد او  باشد و هزينه  ميبرداري بهرهد و درصورت كشف، پيمانكار موظف به انجام عمليات تولي
  . شود پس از آغاز توليد بازپرداخت مي

.  است اين نوع قرارداد را مجاز اعالم نموده1353تر گفتيم قانون نفت سال گونه كه پيش   همان
 گـذار  سـرمايه   آنموجـب  بـه  شود كـه  اي از روشهاي معامالتي اطالق مي  مجموعه اين نوع قرارداد به   

مورد نياز صرفاً به اتكاي عوايـد       ) نقدي و غيرنقدي  (نمايد، ضمن تأمين منابع مالي       تعهد مي ) پيمانكار(
طرح اقتصادي، نسبت به ايجاد، توسعه، نوسازي، بازسازي، اصالح و يا روزآمدكردن طرح مذكور اقدام               

ن مسائل   كارشناسا 139.د و اقساط بازپرداخت پس از اجراي طرح توسط پيمانكار پرداخت خواهد شد            كن
به بيـان  . باشد كامل يافته قراردادهاي خدماتي مي    بيع متقابل نوع پيشرفته و ت      نفتي معتقدند كه قرارداد   

 كـه تنهـا نـوع       توان گفت كه قراردادهاي بيع متقابل قراردادهاي خدماتي بيع متقابل هستند           ديگر مي 
ها و دستمزد پيمانكار از محل فروش  كند كه آن هم برداشت هزينه في ميپرداخت را معر  زباجديدي از 

  . گيرد باشد و هيچ پرداخت نقدي صورت نمي  ميمان مخزنمحصول توليدي ه
  

    140قراردادهاي خدماتي عملياتي) سوم
اين شيوه بـه    . آيد شمار مي      ي سابق به  اردادهاي خدمات اين شيوه نيز نوع جديد و پيشرفته از قر        

 قراردادهاي خدماتي خطرپذير است با ازجملهلحاظ پذيرش ريسك و خطرات تجاري در عمليات نفتي   
ميزبان و شركت پيمانكـار  مراحل مختلف عمليات باالدستي بين دولت   اين فرق كه ريسك و خطر در      

ردادهاي خدماتي نكات زيـر     د بيع متقابل با قرا    عنوان ثمره بحث از مقايسه قراردا       به 141.شود تقسيم مي 
  :گردد حاصل مي
پذير است، به اين معنـي كـه دولـت            بيع متقابل يكي از انواع قراردادهاي خدماتي مخاطره        ـ1

  . باشد اطرات عمليات برعهده پيمانكار ميدهد و كليه مخ ضميني در مورد ريسك پيمانكار نميهيچ ت
 قرارداد بيع موجب به.قراردادهاي خدماتي در نحوه پرداخت است    تفاوت اصلي بيع متقابل با       ـ2
ع نفتي و كارفرما، يـك شـركت را         عنوان مالك مناب   به)  ايران  نفت از طريق شركت ملي   (ولت  متقابل د 

. گيـرد   كـار مـي     بـراي عمليـات مـورد نظـر بـه          عنوان پيمانكار براي انجام خدمات مالي و تكنيكـي         به
الزحمه پيمانكار از محل فروش محصوالت يـا عوائـد حاصـل از               و حق  هاي صورت گرفته، سود    هزينه
 اما در قراردادهاي خدماتي الزامي وجود ندارد كه 142.گردد  همان پروژه، پرداخت و مستهلك مي فروش

 بـه شـكل    بازپرداخـت  از محل همان منبع مورد عمليات صورت بگيرد بلكه ممكن اسـت،              پرداخت  باز

                                                           
  .8، منبع پيشين، ص»جايگزيني قراردادهاي بيع متقابل ااصالح ي«نصراهللا، ابراهيمي، دكتر سيد .139

140. Operating Service Contracts. 

   .8، ص1379المللي انرژي، گزارش بيع متقابل، آبان ماه  الي بينسسه مطالعات عؤم .141
142. Dr.S.N.Ebrahimi and  Dr.A.Shiravi  Khuouzani, op.cit. p. 9. 
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  .ابع باشدنقدي و يا از محل ساير من
 در هردو نوع قرارداد، مالكيت مخزن در طول دوره قرارداد و پـس از آن در اختيـار كـشور                     ـ3

  .شود ين مالكيت به پيمانكار منتقل نميصاحب مخزن است و در هيچ زماني، ا
هـاي بيـع     سال است ولي درقرارداد    20 حداقل هاي خدماتي خطرپذير معموالً   ـ مدت قرارداد  4

عي از قرارداد خدماتي است، مدت زمان اوليه براي عمليات توسعه ميدان معمـوالً       متقابل كه آن هم نو    
هاي پيمانكار از طريق فـروش شـصت درصـد از نفـت      ال است و در عين حال جبران هزينهس 5 تا 3

  143. سال ادامه داشته باشد12توليد شده، ممكن است تا 
  

  نهادي نوينعنوان به ماهيت خاص بيع متقابل )بند سوم

با برخي تاسيسات حقوقي داخلي و خارجي » بيع متقابل«س از بررسي و مقايسه قراردادهاي    پ
هـاي   از قالب  كـدام   هـيچ تـوان در      را نمي » بيع متقابل « دانستيم كه     و همچنين بررسي موضوع در فقه،     

ه هاي متفاوتي ك  با توجه به برداشت   . ارجي جاي داد  و نهادهاي ديگر خ   ) عقود معين (حقوق سنتي داخلي  
ها و تعابير نويسندگان وجود دارد، در ادامه به ايـن نكتـه خـواهيم        در نوشته ) Buy-Back(از اصطالح   

 وضع شده (Buy – Back Contracts) كه در مقابل واژه خارجي  »بيع متقابل«پرداخت كه اصطالح 
ي ندارد و اين قرارداد  سازگاروجه هيچ بهكننده كه با ماهيت اين قرارداد  اي است كامالً گمراه  واژه است،

را بايد نهاد نويني دانست كه شرايط مخصوص به خود را دارد كه ممكن است در قراردادهـاي ديگـر،                    
  .چه نهادهاي داخلي و چه نهادهاي خارجي، يافت نشود

برخي از حقوقدانان به  و 144»بيع متقابل«ان به قانونگذار را در فارسي "Buy – Back"كلمه 
عده ديگـري  . اند  ترجمه نموده146»تهاتر توليدي«اي از ايشان به       و عده  145»صولخريد مح توافق باز «
» خريـد بازيـافتي   «و برخـي     147»باي بك «آنكه يك معادل فارسي براي اين لفظ پيدا كنند آن را             بي

رسـد   نظر مـي  كننده به كامالً اشتباه و گمراه» باي بك«در ترجمه » بيع«كاربردن لفظ  به 148.اند ناميده
ممكن است در ديد حقوقدانان ناآشنا و همچنين مجريان امور، اين شبهه را القاء نمايد كه اين                 چرا كه   

المللي باشد، در حالي كه دانـستيم كـه          ن شرايط و اركان داخلي و حتي بين       با هما » بيع«قرارداد نوعي   

                                                           
   . 82هاي فناوري و معاونت انرژي رياست جمهوري، منبع پيشين، ص دفتر همكاري .143
نفتـي، مـصوب   گـونگي قراردادهـاي بيـع متقابـل غير    نامه چ آيين قوانين بودجه ساالنه و همچنين     .ك.رعنوان مثال    به .144

  ).ات وزيرانهي (9/11/1379
 .251ص  ،1 اشميتوف، منبع پيشين، ج .كاليو ام .145
 . به بعد213 دكتر مرتضي، حقوق چند مليتي، ص   نصيري،.146
 .ك.ر و همچنين 20زاده، ص   اشرف، ترجمه حميد رضا3المللي باي بك، جلد ن اقتصادي اروپا، قراردادهاي بينسيويكم. 147

 .1381 تهران  و منافع ملي، انتشارات آواي نور، باي بك ،حسن بيگي، ابوالفضل، نفت
 .46ولت، منبع پيشين، ص. بي. جي. لئو. 148
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ـ  . هاي داخلي و خارجي وجود ندارد       مشابهتي بين اين قرارداد با بيع      اصالً  برسـد كـه واژه      نظـر  هشايد ب
 اشـميتوف آمـده، از      .الملل نوشته كاليو ام    رت بين كه در ترجمه كتاب تجا    » توافق بازخريد محصول  «

ين چرا كه ا. تر و با ماهيت خاص بيع متقابل نيز سازگارتر باشد همه اصطالحات فارسي موجود، مناسب
ليدي بين كاالهـا و خـدمات       هاي مهم بيع متقابل را كه ارتباط تو        اصطالح، دست كم، يكي از ويژگي     

به داليل ذيل بايد قـرارداد      . دهد خوبي نشان مي   باشد، به    شده مي  خريد صادراتي و كاالها و خدمات باز     
  :بيع متقابل را نهادي نوين دانست

 از نهادهـاي داخلـي و خـارجي         يـك   هـيچ گونه كه عنوان گرديد، قرارداد مذكور بـا          ـ همان 1
   149.باشد  دو يا چند قرارداد فرعي ديگر مياي است كه مركب از يچيدهابهت ندارد و خود قرارداد پمش

گـذاري   گذار خارجي، كليه وجـوه سـرمايه        يهدر قراردادهاي بيع متقابل ايران، شركت سرما      ـ  2
انـدازي   پـس از راه   . گيـرد  را برعهده مـي   ....  و انتقال تكنولوژي و      اندازي آنها  مانند نصب تجهيزات، راه   

 صـورت   بـه هـا و سـود،        قرارداد، بازگشت سـرمايه و هزينـه        توليد تا سقف مقرر در     تجهيزات و رسيدن  
از همـين   تحويل محصوالت توليـد شـده ناشـي       صورت  به  و  هفت سال  اقساطي در مدت معيني مثالً    

 كدام  هيچباشد كه در     ي اصلي قراردادهاي بيع متقابل مي     باشد و اين ويژگ    ي و امكانات مي   گذار  سرمايه
 150.اي ديگر تجارت متقابل وجود ندارداز قرارداده
ين نهـاد و قـراردادي نـو      » بيع متقابـل  «رساند كه    به اين نتيجه مي    نكته ديگري كه ما را       ـ3

ير قراردادهـا   كنند قراردادي جديد با شرايط كامالً متفاوت بـا سـا           است، اين است كه طرفين قصد مي      
كـه اصـالً بـا    ....  در قالب حقوقي ماننـد بيـع و       گونه قصدي مبني بر انعقاد قرارداد      منعقد نمايند و هيچ   

گونه كه شارع مقدس بنابر آيه يا ايها         بنابراين، همان . نداشته و ندارند   قراردادها سازگار نيست،     گونه  اين
 عـن   ة و نيز آيه شريفه التاكلوا اموالكم بينكم باالباطـل االّ ان تكـون تجـار               151الذين آمنوا اوفوا بالعقود   

 بـه تراضـي طـرفين احتـرام گذاشـته و آن را      153 مباركه احل اهللا البيع و حرم الربـا  و نيز آيه  152تراض
اي را براي  ن عمومات و اطالقات كه قالب ويژهطبق اي ما نيز بر، صحيح اعالم نموده است   و الوفاء  الزم

 را اند، بايد به قراردادهاي بيع متقابل با شرايط و اركان خـاص خـود بنگـريم و آن         تراضي تعيين نكرده  
ي قراردادهـاي  توان مدل ايران طالب گذشته مياز مجموع م.  و مشروع بدانيم   الوفاء  الزمنهادي نوين اما    
  .هاي جانبي دانست هاي خدماتي با اوصاف خاص و توافقاي براي قرارداد بيع متقابل را واژه

  
                                                           

149. Tamara Milenkovic- Kerkovic, "Drafting An International Buy-Back Agreement", Series: 

Economics and Organization, Vol.2, N. 2, 2004, p. 168. 

150. Tamara Milenkovic- Kerkovic, op.cit. p. 167. 

  .1سوره مائده آيه .151
  .29 سوره نساء آيه.152
  .275آيه بقره سوره .153
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  گفتار دوم 
  جايگاه قراردادهاي بيع متقابل در قوانين و مقررات

 
ها  نامه ي و آيينعقاد قراردادهاي مورد نظر از لحاظ قانون اساسي و قوانين عاد        در اين مبحث ان   

به بيان ديگر در اين بخش بدواً شأن و جايگـاه قراردادهـاي بيـع     . شود و مقررات به اجمال بررسي مي     
ها و مقررات مرتبط مورد بررسي       نامه  ين موقعيت در قوانين و آيين     متقابل در قانون اساسي و سپس هم      

  .گيرد رار ميق
  
  از ديدگاه قانون اساسي )بند يكم

 و البته  گذاري خارجي  يادي در قانون اساسي براي سرمايه     هاي ز ، تنگناها و محدوديت   هاممنوعيت
 وجود بهبه تصور و با هدف مقدس صيانت از منافع ملي و عدم تسلط بيگانگان بر معادن و ذخاير ملي،                  

 به عمل آمد؛ قراردادهـاي بيـع        1366 قانون نفت مصوب     12  تفسيري كه از ماده    موجب  به .آمده است 
ظهـور و بـروز يافـت و امكـان           در صنعت نفـت و گـاز         ويژه  بهي خارجي   گذار  سرمايهمتقابل در زمينه    

ت عمالً منتفي شـد؛ در       قراردادهاي مشارك  ويژه  بهها  ي خارجي در اين صنعت با ساير روش       گذار سرمايه
، متعلق به كشور ميزبـان و  گري بر منابع نفت و گاز  مالكيت و تصدييع متقابل حاكميت،   ب قراردادهاي

. عالوه بر قراردادهاي مزبور، قوانين مالي، پولي و حقـوقي كـشور حـاكم اسـت                ير است و به   پذ سرمايه
هـاي اقتـصادي و طبعـاً محـدوديتها و      گـذاري  همواره در رابطه با سـرمايه اصولي از قانون اساسي كه      

 اظهارنظرهـاي    موضوع نظران و منتقدين و     شده از اين اصول، مورد توجه صاحب       هاي ايجاد  ممنوعيت
 قانون اساسي است كه ضرورت دارد برخي از اصول 139 و125، 77،81، 44مختلف قرارگرفته، اصول 

  .ياد شده به اختصار مورد بررسي قرار گيرند
  

  : قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران81اصل) الف
مات به سسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدؤها و مكيل شركتدادن امتياز تش« 

  .»خارجيان مطلقاً ممنوع است
  

تي بـا اسـتناد بـه آن، از ثبـت           هاي صنع ها و مالكيت  اصل، اداره ثبت شركت   پس از تصويب اين     
 8/1/1360 بـه تـاريخ   .  آورد وجـود   بههاي خارجي در ايران خودداري كرد و مشكالت بسياري را           شركت

اي از شوراي نگهبان در خواست تفسير اصل مذكور را نمـود كـه                ضمن استفساريه  ،نخست وزير وقت  
  : پاسخ دادگونه اينشورا 
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 جهت انجام   توانند اند، مي   نموده منعقد رداد قانوني دولتي ايران قرا   با دستگاههاي  هاي خارجي كه  شركت«
  قانون ثبت شـركتها بـه ثبـت          3هاي منعقده طبق ماده      در حدود قرارداد   هاي خود امور قانوني و فعاليت   

  154.» قانون اساسي مغايرتي ندارد81اصلشعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با 
  

خاطره .  امتيازات زيان ديده است    يعلت وضع اين اصل آن است كه كشور ما همواره از اعطا           
يه و عواقب ناگواري كه از آنها براي ملـت ايـران            تلخ اعطاي امتيازات به خارجيان در اواخر دوره قاجار        

  155.عايد گرديد، هنوز از اذهان مردم محو نشده است
 به خارجيان آن است ها و مؤسساتتشكيل شركت» امتياز دادن«رسد كه مقصود از  نظر مي به

مزبور سسات ؤها يا مهند كه اكثر سهام يا سرمايه شركتسساتي در ايران تشكيل دمؤها و كه آنان شركت
رخي با انتقاد از اين نظريه  اما ب156.نيز با آنها باشد) كنترل(گيري  تعلق به بيگانگان و اختيار تصميمم

  :اند گفته
اگـر  . سهام آن شـركت نيـست     % 49گرفتن كنترل يك شركت الزاماً نتيجه تملك بيش از          « 

نظـر   ل كـافي بـه   سهام براي كنتـر طور وسيع پخش شده باشد، داشتن درصد كمي از    هسهام شركت ب  
هاي سهامي عـام بـا    شود كه به ياد آوريم كه در شركت         تر مي نادرستي اين نظريه زماني آشكار    . رسد مي

 درصد كمي از سـهام را دارا        سهام متفرق چه بسا مديريت و كنترل شركت در اختيار كساني بيافتد كه            
 امور عمومي جزء حاكميت      است و تشكيل و اداره     »امر عمومي «  اداره يك  ، موضوع امتياز  157.»هستند

تواند در اين امور از خود سلب حاكميت نموده و اداره آنها   است و دولت نميو اختيارات انحصاري دولت
نظر  اما اين عقيده به. اري از يك چيز بر اين اساس امتياز يعني استفاده انحص158.را به افراد تفويض كند

موجب آن دولـت و      نوني امتياز، قراردادي است كه به     در زمان ك  . حقوقدانان چندان بناي محكمي ندارد    
 از يـك    بـرداري   بهـره گذار، اداره يك امر عمومي و يا        ي به تصويب قانون   دار ادار  سسات صالحيت ؤيا م 

كـار   مدت معيني آن را به هزينه خود بـه        ثروت ملي را به شخص يا اشخاص معيني واگذار كند كه در             
عام المنفعه، وجوهي اخذ كنند يا در مقابل  كنندگان آن امر  از استفادهزاي كار و سرمايه خوداندازد و در ا

 امتياز ممكـن اسـت اداره       موضوع. ، سهمي به دولت بپردازد    شود  ميمنافعي كه از ثروت ملي عايد آنها        
 از منـابع و ثـروت ملـي، ماننـد امتيـاز             بـرداري   بهـره يا  ... المنفعه مانند اداره آب، برق، پست و       امور عام 

                                                           
ت بـراي اطالعـا  و  43 و 42، صص 1381 مجموعه نظريات شوراي نگهبان، مركز تحقيقات شوراي نگهبان، چاپ اول.154

 .41، ص1371 انتشارات كيهان، چاپ اول، پاييز،3 ج، »مجموعه نظريات شوراي نگهبان« مهرپور، دكترحسين،.ك.بيشتر ر
  .364، ص1379، انتشارات سمت، »حقوق اداري« طباطبائي مؤتمني، دكتر منوچهر، .155
 .267، ص1374، نشر ميزان، چاپ اول، »الملل خصوصي مباحثي از حقوق بين«حسين، سيد صفايي، دكتر .156
  .2/4/80؟، روزنامه صداي عدالت، تاريخ »اري خارجي مخالف استگذ آيا قانون اساسي با سرمايه« مشايخ، نصير، .157
 .363 طباطبايي مؤتمني، دكتر منوچهر، منبع پيشين، ص.158
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.  اسـت  »امـر عمـومي   «ترتيب موضوع امتيـاز يـك        دين ب 159.باشد...  از جنگلها و معادن و     برداري  هبهر
 امتيـازات انحـصاري كـه در        160.مالزمه با نوعي انحصار دارد    » امتياز « باتوجه به اين موارد بايد گفت     

نگـذار  سي به بيگانگان اعطـا گرديـد، سـبب شـد تـا قانو              قراردادهايي مانند دادر   براساسدوران قاجار   
دانـيم    مـي  طوركـه   هماناما  . وع اعالم كند  جمهوري اسالمي هرگونه اعطاي امتياز را به بيگانگان ممن        

كند   اري را براي طرف خارجي ايجاد نميگونه انحص نند بيع متقابل و حتي مشاركت هيچقراردادهايي ما
 )ج(ايـن نظريـه در بنـد        در تاييد   . پذيرد ظارت شركت ملي نفت ايران انجام مي      و همه اقدامات تحت ن    

  : آمده است1381ي خارجي مصوب گذار سرمايه قانون تشويق و حمايت 2ماده 
گـذاران خـارجي     طاي امتياز توسط دولت بـه سـرمايه       متضمن اع ... ي خارجي   گذار  سرمايهپذيرش  «  

قـرار  ي را در موقعيـت انحـصاري        گذاران خارج  اي است كه سرمايه    از، حقوق ويژه  منظور از امتي  . نباشد
  .»دهد

  
  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 44 اصل)ب

. »، تعاوني و خصوصي قرار داده اسـت    اين اصل نظام اقتصادي را در اختيار سه بخش دولتي         «  
انگيزترين اصول قانون اساسي بوده اسـت كـه هنگـام تـصويب آن نيـز افـراد                    يكي از بحث   44 اصل

انـد و بـاالخره      اند، ايراداتي بر آن وارد نموده       اسي بوده بسياري كه در شوراي خبرگان تصويب قانون اس       
 بـه  9/8/1358اين اصل در جلسه پنجاه و هفتم از جلسات شوراي تصويب قـانون اساسـي در تـاريخ              

دانند  ي ميگذار سرمايهبست  قتصادي و بن برخي اصل ياد شده را عامل ركود ا161.تصويب رسيده است
 مادر در دست دولت آفـات عظيمـي          خارجي و كليه صنايع بزرگ و      و عقيده دارند كه انحصار بازرگاني     

ز دخالت بيش از گذاري و تحرك اقتصادي، دولت بايد ا     و براي ايجاد نظام مناسب سرمايه      دنبال دارد  به
ان گـذار   سرمايه براي فعاليت بازرگانان و      هاي مختلف اقتصادي بپرهيزد و زمينه را      حد متعارف در بخش   

ع داخلـي    زيرا تا زماني كه اتبا     گذاران داخلي داد؛    مورد، اولويت را بايد به سرمايه      ين در ا  162.فراهم آورد 
اي بـراي     ي گرايش و انگيـزه    گذاري نشان ندهند، به طريق اولي اتباع خارج        رغبت و تمايلي به سرمايه    

واقـع مالكيـت    كـه در  شـود  اين اصل روشن مي  با دقت در   163.گذاري در كشور نخواهند يافت     سرمايه

                                                           
 .362 منبع پيشين،ص.159
  .2/4/80 نصير، منبع پيشين، تاريخ  مشايخ،.160
س بررسي نهايي قـانون     صورت مشروح مذاكرات مجل   « .ك.ظرها و چگونگي تصويب اين اصل ر      ن  جهت ديدن اختالف   .161

 . به بعد1532، ناشر اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، ص3، ج»اساسي جمهوري اسالمي ايران
، بخـش دوم مبحـث سـوم،        1373، انتـشارات يلـدا، چـاپ اول،         »گذاري خارجي در ايـران      حقوق سرمايه « امام، فرهاد،    .162
 . به بعد150ص

، مجله دانـشكده حقـوق و علـوم سياسـي           »گذاري در ايران، علل و موانع پيشرفت       آينده سرمايه «ر بهروز،    اخالقي، دكت  .163
  . به بعد11، ص1379، 47دانشگاه تهران، ش
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در اختيار  ... ني خارجي و  واردي كه برشمرده شده است نظير، صنايع بزرگ، صنايع مادر، معادن، بازرگا           م
فـظ  بنـابراين، دولـت بـا ح   . كه در اين اصل بر مالكيت عمومي تصريح شده اسـت     چون باشد؛  دولت مي 

دودي كـه بـراي      استخراج معادن و صنايع را تا ح        و برداري  بهرهتواند،   مالكيت اين موارد براي خود مي     
  . باشد ين امر مخالف با قانون اساسي نميايجاد مالكيت ننمايد، به آنها واگذار نمايد و ا طرف مقابل

ار داده است و ايـن    هاي مهم را در اختيار و انحصار دولت قر        از آنجا كه اصل مذكور همه بخش        
هبر انقـالب اسـالمي طـي        ر 1383هاي اقتصادي دنياي كنوني سازگاري ندارد، در سال        امر با واقعيت  

هاي كلـي نظـام پيرامـون       مصلحت نظام، در مـورد تـدوين سياسـت        اي به رئيس مجمع تشخيص       نامه
  : قانون اساسي آوردند44اصل

  وارد وجـه   هـيچ   بـه  قانون اساسي اسـت، خـارج شـده و           44هايي كه خارج از اصل    دولت بايد از فعاليت   «
يـا  نين مردم چه در شـكل تعـاوني، خـصوصي و            هاي اقتصادي خارج از اين اصل نشود و همچ        فعاليت

 ذكر شده با حفـظ      44هايي كه دولت تاكنون فعال بوده و در صدر اصل            عمومي بايد بتوانند در فعاليت    
  164.»ت دولت در تمام شرايط وارد شوندحاكميت و نظار

  
كلـي نظـام در      هاي از اين دستور، در بند اول سياسـت        مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پس       

هاي اقتصادي خود را در اموري كه مشمول        ولت را موظف نمود تا كليه فعاليت      اساسي، د   قانون 44اصل
  165: ذيل استشرح بهمتن اين بند . عناوين صدر اصل مذكور نيست، متوقف كند

 هـاي قبلـي،   ل فعاليتهـاي جديـد، تـداوم فعاليت       شام(هاي اقتصادي   دولت موظف است هرگونه فعاليت    «
 و نيز انجام آن بنـا بـه        نباشند 44را كه مشمول عناوين صدر اصل     )  از آن  رداريب  بهرهگذاري و    سرمايه

پذير باشد، حداكثر تا پايـان برنامـه         وسط بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان     ت وزيران ت  تشخيص هيأ 
ليت نظـام در    با توجه به مسئو   . متوقف نمايد ) درصد كاهش فعاليت ساليانه    20حداقل(پنج ساله چهارم    

 توسـط دولـت   44كشور، در مواردي كه تداوم يا شروع فعاليت، خارج از عناوين صدر اصل    حسن اداره   
ت وزيران و تصويب مجلس شـوراي اسـالمي بـراي           باشد، اين امر بنا بر پيشنهاد هيأ      ضرورت داشته   

اداره و توليد محصوالت صرفاً نظامي، انتظامي و اطالعاتي نيروهاي مـسلح        . مدت معين بالمانع است   
  .»ي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيستو امنيت

  
و خـصوصي   دولتي، تعاوني   كلي نظام نيز، ورود بخشهاي عمومي غير       ياستهاي از س  )2(در بند        

  :در اين بند آمده است.  مجاز اعالم نمود44هاي دولتي مشمول صدر اصل را نيز به بسياري از بخش
معه و تبديل دولت به كارفرماي بـزرگ  جا ناوگيري از زيمنظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي، جل       هب«

                                                           
 .2، ص5/10/83 روزنامه دنياي اقتصاد، ضميمه .164
  .4منبع پيشين، ص. 165
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گـذاري، مالكيـت و مـديريت در زمينـه            قانون اساسي، سرمايه   43 و اصل    44با توجه به مفاد اصل       و
هـاي    بخـش بنگاههـاي عمـومي غيردولتـي و      ذيل توسط نهادها وشرح به 44مذكور در صدر اصل    

  :هاي كلي مجاز است صوب اين سياستده مجموعه بندهاي مخصوصي در محدو تعاوني و
 معادن بزرگ بـه اسـتثناء   و گاز  نفت ودستي پايينازجمله صنايع بزرگ   ( صنايع بزرگ،صنايع مادر  )الف

  )نفت وگاز
هاي تجاري و ارزي كشور مشروط بر آنكه موجـب           بازرگاني خارجي در چارچوب سياست     هايفعاليت) ب

  .انحصار نشود
  .بانكداري و بيمه) پ
  .ن نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادراتميتأ) ت
  . هاي مردم راعات جهات ايمني و رعايت حقّابهرساني با م هاي بزرگ آب سدها و شبكه) ث
هـاي مـادر مخـابراتي، امـور واگـذاري فركـانس و               شـبكه  ر پست و مخابرات به اسـتثناء      كليه امو ) ج
  .زيع خدمات پايه پستيهاي اصلي تجزيه و مبادالت و تو بكهش
  .راه و راه آهن) چ
  .»هواپيمايي و كشتيراني) ح
  

خيص  توسط مقامي ماننـد مجمـع تـش        هرچند قانون اساسي را     44اين تفسير و توضيح اصل        
 تفاسـير و دسـتورات      وضيح، همه اين ت   166. بايد به فال نيك گرفت     مصلحت نظام صورت گرفته است    

الت عملي بسيار فراواني است و      به شكل كنوني داراي مشك     قانون اساسي    44دهد كه اصل     نشان مي 
 قـانون اساسـي مـورد    177 اصـل  برطبـق باشد،   ساير اصولي كه نيازمند اصالح ميبايست در كنار  مي

 قـانون اساسـي   98طبـق اصـل    شود، بر    زمان اگر تفسيري از اين اصول مي       بازنگري قرارگيرد و تا آن    
تفسير قانون اساسي بـه     « : دارد چنانچه اصل ياد شده مقرر مي     . يرد شوراي نگهبان صورت بگ    وسيله  به

 كـه مالحظـه     گونـه   همـان  .»شود با تصويب سه چهارم آنان انجام مي      عهده شوراي نگهبان است كه      
هاي فراواني كه مجمع به اين اصل وارد كرده، اما هنوز بخـش نفـت و گـاز          گرديد، با وجود تخصيص   

نفت  قانون 2اين امر شايد به اين دليل است كه در ماده . فته استكشور در اختيار بخش دولتي قرارگر
هاي عمومي است و طبق اصل      ثروت جزء انفال و      كشور منابع نفت «:  مقرر گرديده است   1366مصوب  

                                                           
 قانون اساسي   44 اصل   )ج(هاي راهبردي و كلي بند       ست ملي صدا و سيما خبر ابالغ سيا        از رسانه  10/4/1385 در تاريخ  .166

منظور شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عـدالت               به جمهوري اسالمي از سوي رهبر انقالب اسالمي      
خـود  د، كـه ايـن رويـداد بـه نوبـه       ساله كشور پخش و در جرايد به چاپ رسي20اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز        

 روزنامـه  ازجملـه . (هاي مختلـف باشـد  گـري دولـت در بخـش    م حاكميت و تـصدي   تواند دگرگوني جديدي در تلقي از مفهو       مي
  ).1385تير ماه12 دوشنبه  7807جمهوري اسالمي شماره
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هـا و   باشـد و كليـه تأسيـسات و تجهيـزات و دارايـي           ر حكومت اسالمي مي    قانون اساسي در اختيا    45
عمل آمـده يـا       هاي تابعه به  خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت      ل و   يي كه در داخ   ها  گذاري  سرمايه

 تاكيـد   در ادامه همين ماده    .»خواهد آمد، متعلق به ملت ايران و در اختيار حكومت اسالمي خواهد بود            
اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تاسيسات نفتي متعلق به حكومت اسالمي               « شده كه   
كـه برطبـق   باشـد    اين قانون به عهده وزارت نفت مي ات و اختيارات مصرح در     مقرر براساساست كه   

اس كنوني كه مكرراً اعـالم  نظر نويسنده در مقطع حس  به.»هاي كلي كشور عمل نمايد    اصول و برنامه  
ام بخش،   بايستي اله  1404،167انداز در افق     وري اسالمي ايران براساس سند چشم     ، كشور جمه  شود  يم

كارآمـد، جامعـه اخالقـي،        توسـعه  ساالري دينـي،    جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم      رثر د فعال و مؤ  
هاي بـا الهـام گـرفتن از ابـالغ سياسـت          بايـستي   ؛  ثيرگذار باشد نديشي و پويايي فكري و اجتماعي تأ      انو

ميت گري دولت، نسبت به مفهوم حاك  قانون اساسي و كاهش تصدي44 اصل )ج(راهبردي و كلي بند 
قتصادي بـه شـيوه جلـب و        ي نموده و با مفهوم جديدي از آن زمينه را براي پيشبرد توسعه ا             انديش دگر

رسد با توجه به موقعيت  نظر مي نايع مادر مهيا نمود و بههاي اصولي در معادن و ص گذاري جذب سرمايه
ير حساس و استراتژيكي كشور ما و در عين حال استقالل سياسي آن و از سويي ضرورت استخراج ذخا

عظيم نفت و گاز جهت شكوفايي اقتصادي و رفع مشكالت عديده اجتمـاعي ملـت و مملكـت خـود،                    
تـوان بـا     گري دولت نباشد؛ بلكـه مـي        و تصدي   عملياتي حاكميت فقط ناظر به حضور فيزيكي،     اعمال  

 ت قـوي و حكيمانـه     هاي راهبردي به اين مهم نائل آمد و بـا مـديري            نظارت فائقه و ارائه سياست     بير،تد
گذار اعم از داخلي و خارجي را بـدون اينكـه خللـي بـه حاكميـت و                 مشاركت شركتهاي بزرگ سرمايه   

 و  )الف(توان با اصالح بند       آيد فراهم ساخت و اين هدف را مي        مالكيت دولت به معناي عام كلمه وارد      
دن  كشور ايران بـا دارا بـو       168.گري دولت تحقق بخشيد     قانون اساسي و كاستن تصدي     44اصل   )ب(

 تريليون متـر مكعـب گـاز و بـا محاسـبه ارزش ذخـاير                27 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال و        130
 ميليارد دالر و برخوردار بودن از بركات الهي براي بيش از يكصد             3000هيدروكربوري كشور در حدود     

صـورت  عمليـات اكتـشافي      %) 80(اي از كـشور      هم در حالي كه هنوز در پهنه گسترده        سال آينده آن  
 تنها كشوري است كه به هر دو حوزه نفت و گاز خليج فارس و دريـاي خـزر                    اينكه  و 169نگرفته است، 

                                                           
 ايـران در    جايگاه«:  ابراهيمي، دكتر سيد نصراهللا، مقاله     .ك. به سند چشم انداز بيست ساله ر       براي اطالعات بيشتر راجع    .167

، مجله حكومت اسالمي ويـژه انديـشه و فقـه سياسـي اسـالم،         »المللي در چشم انداز بيست ساله كشور        بين اي و  تعامل منطقه 
جعفر پيشه،  : نينهمچ. 124-167، صص 1384، زمستان   38صاحب امتياز دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، سال دهم، شماره          

  .57-79، منبع پيشين، صص »هاي پيش رو پارادكس توسعه و چالشكومت ديني،چشم انداز ح«:  مصطفي، مقاله
 دولت نهم با رهبر معظم انقالب اسالمي پخـش شـد كـه              هيأت از شبكه اول سيما ديدار اعضاي        6/6/1385 در تاريخ    .168

كلي اصـل   هاي  وظايف غيرحاكميتي، ابالغ سياست   گري دولت در     تأكيد بر كاستن تصدي    دولت با    هيأتمقام رهبري خطاب به     
 آن اعالم كردند كه اين رخداد را در تاييـد ديـدگاه خـود دانـسته و در راسـتاي                )ب( و   )الف( شامل بند    )ج( را عالوه بر بند      44

  .رسد نظر مي ه مطلوب و مفيد ب44اصالح اصل 
  .137  و 136  ابراهيمي، دكتر سيد نصراهللا، منبع پيشين، صص.169
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ج اين منابع وارد بازي بزرگي       كشورهاي حوزه قفقاز براي استخرا     كه   در زماني  دسترسي مستقيم دارد و   
حدي ارتقاء بخشيده   موقعيت ايران را به     همگي  اند و وجود منابع عمده انرژي و نفت در خاورميانه            شده

شد، توسعه همه جانبه كشور را با يه داراي عاليق و منافع مشترك مياست كه با اكثر كشورهاي همسا
نوع و هاي رياضي مقايسه كرد كه هيچ ت نين قطعي و اليتغيري همچون فرمولتوان با قواعد و قوا نمي

نتي از حاكميت، هيچگاه بـه توسـعه        تابد و پرواضح است كه با طرز تلقي س         تغيير و دگرگوني را برنمي    
  .   پايدار و تحقق آرزوي ديرينه تمدن بزرگ ايران اسالمي نخواهيم رسيد

  
  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 77 اصل )پ 

بـه تـصويب مجلـس      المللـي بايـد      هاي بين   قراردادها و موافقتنامه  ها،   نامه  ها، مقاوله  عهدنامه«
  : همين قانون نيز آمده است125 و در اصل.»شوراي اسالمي برسد

ر دولتهـا و    ها و قراردادهاي دولت ايران بـا سـاي         ها، موافقتنامه   نامه ها، مقاوله   امضاي عهدنامه «
 پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي باالمللي  هاي بين چنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه    هم

، صلح دعاوي راجع به امـوال       139گذار در اصل    عالوه قانون   ه ب .»اوسترئيس جمهور يا نماينده قانوني      
عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري را در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد به تصويب مجلس                   

 المللـي را كـه   تثناء آن دسـته از قراردادهـاي بـين   طور اسـ  هموكول كرده است كه در واقع اراده كرده ب  
  .  نيز تصويب و كنترل كنداند  قرار گرفته و اشخاص حقوق خصوصي مهمشركتها آن طرف يك

بايـد بـه ايـن پرسـش        » المللي  هاي بين   قراردادها و موافقتنامه  « وجه به ذكر    در اين مجال بات     
هاي خارجي نياز به هاي دولتي ايران و طرف گونه قرارداد توسط دولت و سازمان     پاسخ داد كه آيا انعقاد هر     

ارجي، نيـز نيازمنـد     گـذار خـ    اي بيع متقابل با طرفهاي سرمايه     تصويب مجلس دارد؟ آيا انعقاد قرارداده     
  باشد؟ تصويب مجلس مي
  :اند المللي را تعريف نموده ه اين پرسش در آغاز، قرارداد بيندر پاسخ ب

المللي عبارت از عقدي است كه براي خريد يا هر نـوع تعهـد ديگـري در مـورد                   قرارداد بين  «
ي در دو   هاي دولتـ   شخص حقيقي يا حقـوقي و يـا سـازمان           دو يا چند   بين... انتقال كاال و يا خدمات و       

 قراردادها مـشمول مقـررات      گونه  اينچون  : گويد  همين نويسنده مي   170.»شود  كشور مختلف منعقد مي   
 لهـذا معاهـده     ا ندارنـد؛  هـ باشند و ارتباطي بـه حاكميـت دولت        قانون مدني يك يا چند كشور معين مي       

گيري   ان در پايان مقاله نتيجه     ايش 171.گردند  قانون اساسي نمي   77و مشمول اصل    شوند   محسوب نمي 
                                                           

، 7، مجلـه حقـوقي ش  65، زمـستان  »الملـل در حقـوق كنـوني ايـران       ين معاهدات ب  تنظيم«ن،  ي عنايت، دكتر سيد حس    .170
، 1380، نشر حقوقدان، چاپ دوم، »كليات حقوق قراردادهاي اداري«ك، انصاري، دكتر ولي اهللا، .ين ر و همچن130-131صص
 .66ص

  .131ن، منبع پيشين، ص ي عنايت، دكتر سيد حس.171
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المللي اصوالً از اعمال اجرايي و اداري با تجار و ارباب صنايع و        ند كه چون انعقاد قراردادهاي بين     كن مي
 شوراي نگهبان نيـز در    . گردد  قانون اساسي نمي   77ست، مشمول اصل  يا تشكيالت اقتصادي خارجي ا    

 ايـن شـورا     ده اسـت؛  المللي نظرات متشتت و مختلفي را ابراز نمـو         ب قراردادهاي بين  مورد لزوم تصوي  
نامـه  ه بر مبناي موافقت   قراردادهايي ك « ايران و ليبي چنين نظر داده كه         امه همكاري فني  درباره موافقتن 

موقع بـه   وراي اسالمي نياز دارد، به قانون اساسي به تصويب مجلس ش    77شود و طبق اصل      منعقد مي 
  172.»ويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيدتص

المللي نيز ماننـد            گذاري بين   ه آيا قراردادهاي تجاري و سرمايه      اشاره نشده است ك     در اين نظر،  
شـود كـه     د يا خير؟ از اين نظر استفاده مـي        گيرن المللي تحت شمول اين اصل قرار مي        هاي بين   معاهده

شوراي نگهبان . باشد لي برعهده مجلس شوراي اسالمي ميالمل رسي و تصويب كليه قراردادهاي بينبر
 آن  طـرف   يك قراردادهايي كه «به مناسبت ديگري در پاسخ به سوال نخست وزيري اعالم نموده كه             

باشـد، قـرارداد     طـرف ديگـر قـرارداد شـركت خـصوصي مـي            وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي و      
 بـر ايـن اسـاس چنانچـه         173.باشد  قانون اساسي نمي   77د و مشمول اصل   شو المللي محسوب نمي    بين

سـتدالل شـوراي    امـا ا  . طرف خارجي، شركت خصوصي باشد، قرارداد نيازي به تصويب مجلس ندارد          
راردادها از مصاديق بارز  چونكه اين قباشد؛ لي نبودن اين قراردادها مخدوش ميالمل نگهبان مبني بر بين

گونه قراردادهـا     اين ند و شايد منظور شوراي نگهبان اين باشد كه        آي شمار مي    المللي به   اردادهاي بين قر
 شايد بتوان گفت كه مجموع اظهارنظرهاي شوراي نگهبان         174.شوند المللي محسوب  نمي     معاهده بين 

هاي دولتـي  اد قراردادهايي كه دولت و سازمانها و شـركت حكايت از اين دارد كه به عقيده اين شورا انعق  
 نياز به تـصويب مجلـس    كنند،  ميسسات خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد  ؤو م ها  ايران با سازمان  

  مفهوم مخالف گفته مزبور آن است كه هرگاه قرارداد ميان دولت ايران و دولـت خـارجي باشـد،                . ندارد
مهم نيست كه موضوع قـرارداد تجـاري باشـد و بـه             . اعتبار آن موكول به تصويب مجلس خواهد بود       

  .الملل عمومي مرتبط باشد تجاري و به حقوق بينن مرتبط است و يا غير خصوصي ايراحقوق
به (المللي مانند بيع متقابل كه بين شركت ملي نفت ايران  ابراين نظر قراردادهاي تجاري بينبن  

 نيـازي بـه تـصويب مجلـس          شود، با يك شركت خارجي منعقد مي     ) دولتنمايندگي از وزارت نفت و      
 بلكـه موضـوع آن تجـاري        باشـد؛  ميالملل عمومي ن   ين قرارداد تابع حقوق بين    موضوع ا ندارد، چرا كه    

رسـد كـه     نظـر مـي     در پايان به داليـل ذيـل بـه        . باشد  ع قواعد عمومي همين قراردادها مي     است و تاب  
  : نيازي به تصويب مجلس نداردشود ميقراردادهاي بيع متقابل كه در زمينه نفت و گاز در ايران منعقد 

قراردادهـاي  «را در كنـار     » هـا   نامـه   هـا و مقاولـه     عهدنامـه « كه   125 و   77ق اصل   از سيا ـ  1 
                                                           

 .184، ص 1361 مجموعه قوانين سال .172
 .9ص  ،1360مجموعه قوانين سال  .173
 .133ن، منبع پيشين، ص ي عنايت، دكتر سيد حس.174
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 آن دسـته از     »المللـي  قراردادهاي بـين  «رسد كه منظور قانونگذار از        نظر مي    به ،آورده است » المللي  بين
و با اين ط به سياست كلي كشور است  الملل عمومي و مربو    دي بوده است كه در حيطه حقوق بين       موار
  . گردد ري دولت از شمول اين اصل خارج ميف، قراردادهاي تجاتوصي

 تصدي و اعمال    دانيم اعمال دولت را از لحاظ موضوع به دو دسته اعمال           طوركه مي  ـ همان 2  
شود و در اصطالح حقوق اداري        هي دولت در لباس يك تاجر ظاهر مي        گا 175.اند حاكميت تقسيم كرده  

 قانون اساسي منصرف از اين اعمال 125 و  77رسد اصل    ظرمين   به دهد كه   انجام مي » اعمال تصدي «
ياسـي  گيرد كه دولت در مقام يك قدرت عمـومي و س  ميدولت را در بر دسته از اعمال  باشد و تنها آن   

  . شود مي گفته »اعمال حاكميت « به آنهاو در اصطالحدهد  انجام مي
مثالً توسط شركت ملـي     (ده دولت   بنابراين، قراردادهاي تجاري حتي اگر توسط دولت يا نماين        

آيـد، تـابع     شمار مـي      اعمال تصدي به   ازجملهن   چو  منعقد شود، ) نفت ايران در قراردادهاي بيع متقابل     
 بنابراين از شـمول اصـول       گردد؛  و از محدوده حقوق عمومي خارج مي       حقوق خصوصي و تجارت بوده    

 176.س ندارد قانون اساسي منصرف بوده و نيازي به تصويب مجل77 و 125
هـاي مختلـف     دولت ايران با سـاير دول در زمينـه        از لحاظ عملي نيز اگر هر قراردادي كه         ـ  3 

كه وظيفه  زيادي را از مجلس يب مجلس داشته باشد، وقت و هزينه نياز به تصو كند، ميتجاري منعقد   
وجـود    لـت بـه   عملي بسياري را نيـز بـراي دو       كند و مشكالت     باشد، تلف مي    گذاري مي اصلي آن قانون  

دهاي تجاري كه دولت با ديگر شركتهاي خصوصي يا ديگر دولتهـا منعقـد              بنابراين، در قراردا  . آورد مي
 نيازي به تصويب مجلس ندارد و نظريه شوراي نگهبان كـه در پـيش از     كه مهم باشد،هرچندكند   مي

  . باشد مدعا ميو مجلس نيز شاهد بر همين اين به آن اشاره شد و همچنين رويه كنوني دولت 
  

  177 از ديدگاه قوانين عادي و مقررات) بند دوم
متقابـل در سـاير مقـررات    در اين قسمت نوبت به بررسي اجمـالي جايگـاه قراردادهـاي بيـع         

هاي پنج ساله توسعه اختصاص دارد سـپس          قوانين برنامه  ما به  بحث   بخش نخست . رسد موضوعه مي 
گـذاري     سـرمايه  و در پايان موادي از قانون تشويق و حمايت        شود    قوانين بودجه ساالنه پرداخته مي     به

  .گيرد ربط مورد توجه و بررسي قرار مي ذيهاي  نامه خارجي و آيين
   

                                                           
 .299 دكتر منوچهر، منبع پيشين، ص   طباطبايي موتمني،.175
، انتشارات فرهنگ نـشر نـو، چـاپ         »الملل معاهدات  حقوق بين « فلسفي، دكتر هدايت اهللا،      .ك.ر، ر  براي اطالعات بيشت   .176
  .169 و 168ويژه پاورقي صص  ه ب171 الي 165 صص،1379اول، 
پـيش از   ( مجموعـه قـوانين و مقـررات نفـت، گـاز و پتروشـيمي                .ك.ر...  جهت مطالعه قوانين و مقررات نفت و گاز و           .177

  .1381ركت ملي نفت ايران بهمن ماه امور حقوقي ش: در دو جلد، تدوين) تاكنون مشروطيت
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 اجتمـاعي و فرهنگـي    مصوبات مجلس شوراي اسالمي در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتـصادي،    ) الف
  كشور

  : آمده است29  تبصره»ي« بند 1368در قانون برنامه اول توسعه مصوب 
منظور رفع قسمتي از نيازهاي بخش صنعت و معدن درامور مربوط به             شود به  به دولت اجازه داده مي    «

 ، بـه روش معـامالت متقابـل تـا سـقف ده ميليـارد              ربـط   ذيهـاي    يگـذار   سـرمايه توليد، صادرات و    
  .»...دالر اقدام نمايد )000/000/000/10(

  
 چنين مجوزي به دولت اعطا گرديـده و        22تبصره  » و« بند   در قانون برنامه دوم توسعه نيز در      

  :همين تبصره مقرر گرديده» م«در بند 
سـقف شـش   .... شود در چارچوب اعتبارات ايـن قـانون    اجازه داده ميربط ذيگاههاي اجرايي دست  به«

ا سـقف سـه     و ت .... ، بيع متقابل  با استفاده از روشهاي   دالر  ) 000/000/500/6(ميليارد و پانصد ميليون     
  .» اجرا نمايند...، دالر از طريق تعهدات فايناس) 000/000/500/3(ميليارد و پانصد ميليون 

  
هـاي بـسيار كـالن       كه همگي داراي رقم    ون بيع متقابل   مالحظه اين قوانين و مجوزها پيرام     

 كـه   گـر ايـن اسـت       نمايان  شود،  مياست و هر سال نسبت به سال پيش از افزايش بيشتري برخوردار             
 وزارت نفـت تمايـل       رغم همه انتقاداتي كه كارشناسان فني و حقوقي به اين قالب قراردادي دارنـد،              به

در برنامه سوم توسعه نيز كه در       . دهد نفتي در قالب بيع متقابل نشان مي      بيشتري به انعقاد قراردادهاي     
ـ   مجـوز انعقـاد    85 مـاده    »هــ  « بند   دربه تصويب مجلس رسيد،      17/1/79تاريخ   ن شـيوه قـرارداد      اي
  .بيني شده است پيش

ع متقابـل در   نيز بر انعقـاد قراردادهـاي بيـ   11/6/1383در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب       
 همين قانون مقرر گرديده     14 ماده   )ب(در بند   .  تاكيد شده است    ويژه نفت و گاز،    هاي مختلف، به   زمينه
  :است

 تشويق و حمايت     ك،و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپ      منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ         به«
چه  گاز، اطمينان از حفظ و صيانت هر نفت وباالدستيهاي ها و منابع خارجي در فعاليت از جذب سرمايه

هاي جديد در  كارگيري فناوري ازن نفت و گاز كشور، انتقال و بهبيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخ
المللي  ه از روشهاي مختلف قراردادي بين     از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاد       برداري   توسعه و بهره  

ها بـا   راردادهاي اكتـشافي و توسـعه ميـدان       به انعقاد ق  .... شود   ركت ملي نفت ايران اجازه داده مي      به ش 
  .»...اقدام نمايد.... هاي صاحب صالحيت داخلي ين منابع مالي طرف خارجي يا شركتتام

» تجاري نبودن ميـدان   «ه قبالً هم بيان گرديد در قراردادهاي بيع متقابل ريسك           ك گونه  همان
مه چهارم توسـعه     قانون برنا  14ماده  » ه«در همين راستا بند     . گردد به شركت طرف قرارداد منتقل مي     
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  :دارد اعالم مي
ف نـشده   اي از منطقـه كـش       ميدان تجاري در هيچ نقطه     ،در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف      .... «

  .»داشت هيچ گونه وجهي را نخواهد باشد قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه
  

هاي انجـام گرفتـه بـراي اكتـشاف نـاموفق منـابع              يعني عدم حق مطالبه هزينه    (ويژگي  اين  
  .نحو مرسوم كه مورد نظر اين نوشتار است دارد نيز داللت بر پذيرش بيع متقابل به) مربوطه

    
   قوانين بودجه ساالنه)ب

 دسـتي   پـايين ي خارجي در زمينه نفت و گاز تنها در بخـش            گذار  سرمايه 1368تا قبل از سال     
صـنايع تخريـب شـده كـشور جـذب          بـا پايـان جنـگ تحميلـي و ضـرورت بازسـازي              . وجود داشت 

ي قـرار   گذاري خارجي در دستور كار دولت و برنامه اول توسعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـ                 سرمايه
هاي پـنج سـاله اول و دوم و سـوم و چهـارم، قالـب                 گونه كه مالحظه نموديم برنامه       همان 178.گرفت

اكنون بايد به قوانين بودجه ساالنه كـشور    . ندبيني نموده بود   پيشقراردادي بيع متقابل را در اين زمينه        
در . دادي روشـن گـردد    نظري افكنده شود تا مجوزها و راهكارهاي الزم براي انعقاد ايـن شـيوه قـرار               

مشمول قراردادهاي بيع متقابل    هاي    اين قانون، طرح   29والً در تبصره    قوانين بودجه ساالنه كشور معم    
 قـانون   29تبـصره   » ب« بنـد     قسمت اول  در اينجا در بين قوانين بودجه تنها به       . بيني شده است   پيش

  :كنيم  كل كشور بسنده مي1372بودجه سال 
 ميليارد دالر جهـت  6/2 تا مبلغ شود مي نفت ايران اجازه داده به شركت ملي ...«ب ـ  

  :احداث، توسعه و بازسازي واحدهاي مشروحه زير
 .طرح تكميل پااليشگاه بندرعباس -
- ...... 
 .احداث پااليشگاه مايعات گازي بندر عسلويه -
 .توسعه ميادين نفتي بالل و سيري -
 بهرگانـسر از    وش، و ميادين نفتـي ابـوذر، سـر       بازسازي و نوسازي تاسيسات    -
نحـوي كـه     صالح خارجي ايجاد تعهد نمايد بـه       ق انعقاد قرارداد با شركتهاي ذي     طري

يك از واحدهاي فوق تنهـا از محـل صـادرات توليـد              بازپرداخت اقساط مربوط به هر    
 .همان واحد انجام شود

  
                                                           

 .100 -101 صص  شين، منبع پي  گروه نويسندگان،.178
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 جنـگ پايـان    كل كشور به ايـن دليـل اسـت كـه پـس از                1372اشاره به قانون بودجه سال      
طـور   اي اوايـل انقـالب و دوران جنـگ، بـه    هي خارجي در ايران به نـسبت سـال  گذار سرمايهتحميلي،  

 دارد؛ نيز تأكيد بر روش بيع متقابـل         بخش اخير اين بند   . محسوس و ملموسي رشد چشمگيري داشت     
 همـان  محـل صـادرات توليـد    «را فقط از طريـق    ها و منافع شركتهاي خارجي         پرداخت هزينه  چرا كه 
هـاي گونـاگوني     كل كشور طرح   1385 تا   1373جه سال   در قانون بود  . قابل اجراء دانسته است   » واحد

ين زمينه از ذكر آنهـا      دليل كفايت مباحث در ا     همورد شمول قراردادهاي بيع متقابل گرديده است، كه ب        
تقابل مگذاري از طريق بيع   كل كشور نيز مجوز سرمايه  1385ال  در قانون بودجه س   . شود خودداري مي 

  :آمده است قانون مذكور 11 تبصره »د«بند ) 1( قسمت اخير جزء در. بيني شده است پيش
هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان  گذاري سرمايه.... «

 مجمـع  21/8/1384از طريق فاينانس در چارچوب قـانون اسـتفاده از منـابع مـالي خـارجي مـصوب               
  . » قابل اجرا خواهد بودخيص مصلحت نظامتش

  
 و طرح توسعه    گذاري خارجي  ادي از اين تبصره در مورد سرمايه      هاي زي اين جمله كه در قسمت    

با  اين نكته است كه اولويت دولت براي انعقاد قرارداد         گر شده است؛ نمايان   تكرار   ميادين نفتي و گازي   
هـا تـا     انعقاد قرارداد به ديگر شيوه    تجلي است و براي     م» بيع متقابل «شركتهاي خارجي هنوز در قالب      

بينـي شـده     اه كارهايي كه در اين قوانين پـيش       ها و ر   همه اين محدويت   .زمان كنوني اقبالي وجود ندارد    
كند و البته معموالً     ايت مي است مسير را به سمت پذيرش و انعقاد و اجراي قراردادهاي بيع متقابل هد             

كه تنها در قالب انعقاد اين قراردادها با شركت ملي نفـت ايـران همكـاري    هاي خارجي مجبورند   شركت
  .نمايند

  
  ي خارجيگذار سرمايهحمايت   قانون تشويق و)پ

 19/12/1380شنبه مورخ يازده تبصره در جلسه علني روز يك     ين قانون با بيست و پنج ماده و         ا  
 مجمـع تـشخيص مـصلحت       4/3/1381مجلس شوراي اسالمي تصويب و در جلسه روز شنبه مورخ           

 گرديـد و  7/9/1334مصوب  » گذاري خارجي  جلب و حمايت سرمايه   «يگزين قانون   نظام تصويب و جا   
   .شود  ناميده ميFIPPA(179(» فيپا«اصطالحاً 

  :  اين قانون آمده است3در ماده 
هـاي    و حمايت  تسهيالت  از شود  مي ه مفاد اين قانون پذيرفت    براساسهاي خارجي كه     يگذار  سرمايه«

  :ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند يگذار سرمايهاين . اين قانون برخوردارند

                                                           
179. Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA). 
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  .باشد  فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز ميهايي كه ي مستقيم خارجي در زمينهگذار سرمايه)    الف
 »بيع متقابل«، »مدني مشاركت« هايروش  بخشها در چارچوبكليه خارجي در يها گذاري سرمايه)    ب

  كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي»برداري و واگذاري بهرهساخت، « و
هاي دولتي تضمين دولت يا بانكها و يا شركتشود و متكي به  گذاري ناشي مي طرح مورد سرمايه

  .»نباشد
  

رح طـ گذار تنها از محـل       كه بازگشت سرمايه و منافع سرمايه     كند   بخش پاياني ماده اعالم مي    
يعني اگر  . گيرد  عهده نمي   تضميني در اين زمينه به    شود و دولت هيچ      گذاري، پرداخت مي   مورد سرمايه 
رود،   گذار بر باد مـي      هاي شركت سرمايه    آور نباشد، همه هزينه   جاري و سود  گذاري شده، ت   طرح سرمايه 

 آنجـا كـه برخـي از         تـا   گذاري در اين زمينه با ريسك و خطـر بـااليي همـراه اسـت،               بنابراين سرمايه 
اند  نموده اعالم كردهگذاري در صنعت نفت و گاز ايران مطالعه          سندگان خارجي كه در زمينه سرمايه     نوي
داني در خـصوص تـضمين امنيـت        گذاري از شفافيت چنـ     ون جديد تشويق و حمايت از سرمايه       قان كه

در همـين رابطـه     . عتماد كـرد   ا توان به آن    ساده نمي  به عبارت  و   180.باشد گذاري برخوردار نمي   سرمايه
توسعه  قانون برنامه چهارم 14 قراردادهاي بيع متقابل، كه در راستاي ماده     انعقاد نامه اجرايي شيوه   ينآي

  : دارد مي اعالم 8 ذيل ماده 2 بيع متقابل وضع شده، در تبصره بر نحوه انعقاد قراردادهاي
شـده،   نعقـد تقيم اكتشافي در قالب قراردادهاي م     مستقيم و غير  هاي مس   قراردادها، هزينه  گونه  ايندر  « 

هاي توسعه ميدان تجاري كشف شده از محل فـروش محـصوالت توليـدي                هزينه همراه  بهمنظور و   
در صـورتي  .... «دارد  نامه مقرر مي  ين همين آي  3 تبصره   در ادامه،  .»دان بازپرداخت خواهد شد   همان مي 

منطقه مذكور در قرارداد منجر نشود، قـرارداد خاتمـه          كه عمليات اكتشاف، به كشف ميدان تجاري در         
  .»گونه وجهي را نخواهد داشت به هيچخواهد يافت و طرف قرارداد حق مطال

  
گـذاري خـارجي مـصوب       رايي قانون تشويق و حمايـت سـرمايه       نامه اج   وزيران در آيين   هيأت

 )ب( و   )الف( و بندهاي    3و 2اد   در مو  ازجمله خارجي   گذار  سرمايه، مشوقات و تسهيالتي را براي       1381
مايه خارجي در   گذاران داخلي و تضمين سر     ورداري از رفتار يكسان با سرمايه     نامه مانند برخ    آيين 4ماده  

گذاري و    ويق و حمايت سرمايه   بيني نموده است اما با اين وجود، قانون جديد تش          قبال ملي شدن، پيش   
شود و  گرد محسوب مي اقتصادي جديد يك عقبان نامه آن، نسبت به قانون قديم و نسبت به جه نآيي

گـذاران   هـاي سـرمايه   شود بلكه از بدبيني گذاري خارجي نمي ها باعث تشويق و حمايت از سرمايه     نه تن 
هاي خارجي دارند، به نحو بـالعكس       دبيني كه دولتمردان نسبت به شركت     همان ب . كاهد نميخارجي نيز   

                                                           
180. Dr. Christian ule and Dr. Alexander Brexendorff, op. cit, p. 15. 
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نعت ويژه صـ   گذاري در صنايع ايران، به     ران خارجي جهت سرمايه   گذا  ع نمودن سرمايه  قان. نيز وجود دارد  
پـذيرد و سـعه       و اقدامات سطحي و جزئي صورت نمي       ها در قانونگذاري   گونه ساده انديشي   نفت، با اين  

طرفـه منـافع كارسـاز        مثل بيع متقابل، هيچگاه حفـظ يـك        يدر قراردادهاي . طلبد ميصدر بيشتري را    
شجاعتي بزرگ و فكري سترگ . سيدتوان به منافع اقتصادي مطلوب ر    ز نمي بود و با بدبيني ني    نخواهد  

 مختلـف حفـظ كـرده و        هـاي   خواهد كه جلو ضرر به اقتصاد كشور را گرفته و منافع آن را به شيوه               مي
  .اقتصاد را شكوفا نمايد
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  نتيجه
   ماهيت قراردادهاي بيع متقابلالف ـ

هاي خاص خود را داراسـت و   است كه هم ويژگيرت متقابل  اقسام تجاازجملهبيع متقابل   ـ  1
 .هم با ساير اقسام تجارت متقابل وجوه افتراق و اشتراك دارد

عالـه   و فقـه هماننـد عقـد ج        كدام از اقسام عقود معين در حقوق داخلـي         بيع متقابل با هيچ   ـ  2
اي پيمانكاري و ده قرارداازجملهمطابقت ندارد و با توجه به مفاد قراردادي،    گيري برخي      نتيجه برخالف

 . قانون مدني و اصل آزادي قراردادها تطبيق داد10 آن را با ماده توان ميباشد كه  خدمت مي
هـاي  باشـد كـه بـراي قرارداد        نهادي نوين داراي ماهيتي خـاص مـي        عنوان ـ بيع متقابل به   3

  .هاي جانبي برگزيده شده است خدماتي با اوصاف خاص و توافق
 

 ي بيع متقابل  جايگاه قراردادهاب ـ

گذاري خارجي براي توسعه و رونق  منظور جذب و تشويق سرمايه ابل بهقراردادهاي بيع متقـ 1
 .اند فع ملي، مورد استفاده قرار گرفتهاقتصادي و ماالً حفظ منا

هـا   هقراردادهاي ياد شده بدون تعهد دولت و تضمين بانك مركزي و بازپرداخت كليه هزين    ـ  2
 منظور حفظ اصول حاكميت و مالكيت ملي بر منابع و مخازن و توليـد صـيانتي و                 از محصول پروژه به   

 .اند دانش فني منعقد شده ال تكنولوژي وانتق
اي اقتـصادي و سياسـي،      ه الزامات قانوني و ساير محدوديت     موجب  به قراردادهاي موصوف، ـ  3

 .اي دارند گاه ويژهاند و در قوانين و مقررات موضوعه جاي برگزيده شده
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،      14با عنايت به نگرش جديد مقنن خصوصاً در ماده          ـ  4

المللي  ه از روشهاي مختلف قراردادي بيناجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در تجويز استفاد
انـداز بيـست سـاله كـشور و ضـرورت             قانون اساسي و سـند چـشم       44لي اصل   هاي ك و ابالغ سياست  

 بـا اصـالح و   رناپذير توسعه اقتصادي و حفظ منافع كشور، به موازات استفاده از مكانيزم بيع متقابل  انكا
 و گـاز، اسـتفاده از سـاير         هاي ناشي از اصول قـانون اساسـي در صـنعت نفـت            گذر از برخي محدوديت   

  .لين امر و مراكز دانشگاهي و پژوهشي قرار گيردئوطور جدي مورد توجه مس هها بمكانيزم
 پايان الزم به ذكر است كه مفيد يا مضر بودن قرارداد بيع متقابل منوط به شرايط طرفين و در

باشد كه موضوع تحقيق جامع ديگر نويسنده بوده و اميـد اسـت در                اوضاع و احوال حاكم بر قضيه مي      
 .مقاالت بعدي تقديم گردد


