
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

شرکت اکسان موبیل یا اگزو موبیل دومین شرکت نفتی بزرگ جهان و سومین شرکت تجاری بر پایه 
ذخایر نفتی  2007میزان درآمد ساالنه می باشد که دفتر مرکزی آن در تگزاس واقع شده است. در سال 

یون بشکه نفت در روز، میل 6.5میلیارد بشکه برآورد شده و با ظرفیت پاالیش  72این شرکت به میزان 
بزرگترین پاالیشگر جهان محسوب می گردد.در این نوشتار در نظر داریم به یکی از بندهای قراردادی 

 مهم این شرکت با کشورهای صاحب نفت بپردازیم.
 

اصوال کشورهای صاحب نفت برای انعقاد قرارداد دارای یک نظام چند الیه می باشند. برای مثال در 
ادهای باالدستی بعد از امضا بایستی به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت برسد تا ایران، قرارد

قرارداد به نحو صحیح منعقد شده و به اصطالح موثر گردد که به تاریخی که قرارداد به تصویب شرکت 
ملی نفت می رسد و شرکت ملی تصویب آنرا توسط هیات مدیره اعالم می دارد، در قراردادها 

Effective Date  گفته می شود.به بیان بهتر تا قبل از تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت، قرارداد
مزبور وارد فاز اجرایی نخواهد شد.البته جهت اجرایی شدن قرارداد،نهادهای دیگری چون شورای 
اقتصاد نیز بایستی آنرا تایید کند که از توضیحات بیشتر خود داری می گردد چرا که عامل مهم در 

ردادهای باالدست ایران، تصویب قرارداد در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس قرارداد قرا
 می باشد.

 
 

 

همانطور که مالحظه می گردد در قرارداد حاضر، تصویب قرارداد توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت 
جهت موثر شدن قرارداد، ضروری است. با توجه به ماده فوق می توان دریافت که هیات مدیره شرکت 

اه ها یا سالها ملی نفت، اختیار کامل در رد یا تصویب قرارداد خواهد داشت و می تواند قراردادی را که م
بر روی آن مذاکره صورت گرفته را رد نماید و این اختیار به صورت گسترده تری در قراردادهای جدید 

تکرار شده است. همین امر خود عامل دافعه ای برای جذب سرمایه گذار می  IPCنفتی ایران موسوم به 
باشد چرا که نمی تواند بر روی مذاکرات انجام شده خود در طول ماه ها و سالها و امضای آن توسط مقام 
مسئول شرکت ملی نفت حساب ویژه ای گشوده چرا که ممکن است به هر دلیل قرارداد مزبور مورد تایید 

 مدیره قرار نگیرد و پیمانکار را با مشکالت عدیده ای روبه رو سازد.هیات 



 
 
 
 
 
 
 

 
در این امر که در کشورهای صاحب نفت عالوه بر دخالت وزارت نفت یا شرکت ملی آن کشور، نهاد 
دیگری نیز به عنوان ناظر در انعقاد قراردادها گنجانده می شود شکی نیست اما نحوه برخورد این 

 ت دو الیه، مهم می باشد.شرکتها با این نظار
 

شرکت اگزو موبیل جهت عدم سوء استفاده کشور صاحب نفت، بندی را در قرارداد خود می گنجاند که 
بر اساس آن اگر نیاز باشد عالوه بر طرفین قرارداد، افراد و نهادهای دیگری قرارداد مزبور را تصویب 

در اولین فرصت تاییدیه مزبور را اخذ نموده  یا تایید کنند، شرکت ملی نفت کشور مزبور موظف است که
و در این راه تاخیری حاصل نگردد. به بیان بهتر بار اخذ مجوز و تصویب قرارداد را بر روی شرکت 
ملی آن کشور نهاده است. برای مثال بر اساس یکی از قراردادهای منعقده توسط شرکت اگزو موبیل 

 آورده شده است که:

Andishelawins 

 کانال تلگرام 

 9092305570مشاوره تلفنی 

 09902367567مشاوره تلفنی :

آدرس موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه :خیابان نلسون ماندال )جردن (شمال به جنوب نرسیده به 

  16طبقه پنجم واحد  54می پالک اسفندیار کوچه رحی

 

 



 
 
 
 
 
 
 


