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مصوب  - ١٣٣۶قانون نفت  یا قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و ف1ت قاره
 به ١٣٣۶ امرداد ٩قانون در تاریخ ن  ای– مجلس سنا ١٣٣۶ امرداد ٧ مجلس شورای ملی و ١٣٣۶ تيرماه ٢٠

 .توشيح محمدرضا شاه پھلوی رسيد
  

 ماده اول
ت تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و ف1ت قاره به به منظور تسریع در توسعه عمليا
 به عنوان حوزه عمليات ١٣٣٣طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان  استثنای آن قسمت از اراضی که

تصفيه و حمل و نقل و فروش  کنسرسيوم تعيين گردیده است و ھمچنين به منظور توسعه سریع عمليات
از حوزه عمليات کنسرسيوم به دست خواھد آمد در سراسر کشور و نيز در خارج از کليه نفتی که در خارج 

 .شود که طبق اصول و شرائط مندرج در این قانون عمل نماید ملی نفت ایران اجازه داده می کشور به شرکت
 

کليه  آسفالت و -  گاز طبيعی -در این قانون عبارت است از نفت خام " نفت "منظور از کلمه  - ١تبصره 
طبيعی یافت شود و یا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و  ھيدروکاربورھای مایع اعم از این که به حالت

وسيله تبدیل گاز به  تمامی که از مواد مزبور به گاز طبيعی جدا شود و نيز ھر فرآورده مھيای استفاده یا نيمه
اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده مایع یا تصفيه یا عمل شيميایی یا ھر گونه طریقه دیگری 

  .معمول شود به دست آید
ی است که در طص یا سازمان مشترک و دستگاه مختلدر این قانون ھر شخ" عامل "منظور از  - ٢تبصره 

  .عمليات صنعت نفت باشد حدود مقررات این قانون مجاز به اجرا و اداره
باشد ولی این عنوان به شرکت   قانون ھر شخص طبيعی یا حقوقی میدر این" شخص "منظور از  - ٣تبصره 

ی ھم که از طعنوان شخص به دستگاھھای مختل. ددگر اط1ق نمی ملی نفت ایران و شرکتھای فرعی آن
اخت1ط عنوان شخصيت  گردد بدون این که در اثر این طرف دو شخص یا بيشتر توأماً ایجاد شود اط1ق می

  .به وجود آیدای  حقوقی جداگانه
ای است که قسمتی از آن متعلق به یک  در این قانون ھر مؤسسه" سازمان مشترک "منظور از  - ۴تبصره 

  .ملی نفت ایران باشد شخص و قسمت دیگر آن متعلق به شرکت
در این قانون ھر دستگاه عامليتی است که شرکت ملی نفت ایران از " دستگاه مختلط "منظور از  - ۵تبصره 

دیگر توأماً ایجاد نموده باشند بدون این که در اثر این اخت1ط شخصيت  یک طرف و یک یا چند شخص از طرف
  .ای به وجود آید حقوقی جداگانه

در این قانون وجھی است که ھنگام عقد قراردادھای مربوط به تفحص و اکتشاف " پذیره "منظور از  - ۶تبصره 
رات مربوط به این قانون در ظرف مدتی که در قرارداد تصریح خواھد شد مقر و استخراج نفت بایستی بر طبق

  .از طرف عامل به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود
  

 ماده دوم
تواند به منظور اجرای مقررات این قانون با ھر شخصی اعم از ایرانی و خارجی  شرکت ملی نفت ایران می
و ھر گونه توافقی را که مقتضی بداند بر اساس مقررات و محرز باشد مذاکره  که ص1حيت فنی و مالی او

عمل آورده و موافقتنامه مربوطه را  مصرحات این قانون و سایر شرائطی که مخالف با قوانين کشور نباشد به
تنظيم و امضاء و به ھيأت وزیران تقدیم نماید که در صورت تأیيد برای تصویب به مجلسين تقدیم 

ی که به این طرز امضاء شود پس از تصویب مجلسين و از تاریخ تصویب مزبور قابل اجرا ھای موافقتنامه .گردد
  .خواھد بود

  
 ماده سوم

تواند اجرای بعضی یا کليه عمليات مربوطه را به پيمانکاری واگذار نماید مگر آن که قب1ً  ھيچ عاملی نمی
وافقت رافع مسئوليت تام و تمام عامل ایران را بنماید و در ھر حال این م جلب موافقت شرکت ملی نفت

 .نخواھد بود
  

 ماده چھارم
در مورد اتباع خارجه اجازه عامليت یا واگذاری عمليات به پيمانکار فقط در مواردی ممکن است داده شود که 

و سازمانھای اقتصادی کشور خارجی مربوطه اتباع ایرانی مجاز باشند که در کشور  به موجب قوانين جاریه
 .عامليتھای موضوع این قانون بنمایند ھای اقتصادی و مخصوصاً   به طور کلی مبادرت به فعاليتمزبور
  

 ماده پنجم
تواند به منظور اجرای عمليات تفحص و اکتشاف و استخراج اراضی کشور و ف1ت  شرکت ملی نفت ایران می

 به بخشھایی تقسيم کند که ١٣٣٣موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان  قاره را به جز ناحيه
تواند از بخشھای مزبور آنچه را  ننماید شرکت می مساحت ھر یک حداکثر از ھشتاد ھزار کيلومتر مربع تجاوز
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انعقاد  که مقتضی بداند از نظر اجرای عمليات مقرر در این قانون آزاد اع1ن نموده و نسبت به آن پيشنھاد
اوقات معادل اق1ً یک سوم مجموع اراضی قابل استفاده و ف1ت قاره قرارداد بپذیرد وليکن بایستی در کليه 

تواند در تعيين حدود بخشھا و نيز در  بماند شرکت در ھر موقع می قابل استفاده به عنوان ذخيره ملی باقی
ا تغيير حدود و آزاد ی مورد آزاد یا بسته بودن بخشھا تجدید نظر کند ولی ھر گونه تصميمی در باب تعيين یا

بسته بودن بخشھا بایستی اق1ً سه ماه قبل از تاریخ اجرای تصميم اع1ن شود و این گونه تصميمات تأثيری 
 و ٧منعقده شده باشد نخواھد داشت ھر قسمت از اراضی که طبق بند ج ماده  در قراردادھایی که قب1ً 

خواھد شد تا موقعی که  ی به شرکت ملی نفت ایران مسترد شود بسته تلق٨ماده " ز "و " و "بندھای 
 .شرکت ملی نفت ایران مجدداً آن را آزاد اع1ن کند

پيشنھادھایی که بر طبق این قانون در مورد یک بخش یا قسمتی از آن در ظرف شصت روز از تاریخ صدور  
 شود بدون رعایت تقدیم و تأخير تاریخ وصول مورد توجه قرار اع1ن شرکت ملی نفت ایران به شرکت تسليم

 .خواھد گرفت
  

 ماده ششم
شرکت ملی نفت ایران باید در ھر یک از سازمانھای مشترک یا دستگاھھای مختلط xاقل به ميزان سی 

 .سھيم باشد) ٪٣٠(درصد 
  

 ماده ھفتم
در مورد سازمانھای مشترک یا دستگاھھای مختلطی که سھم شرکت ملی نفت ایران پنجاه درصد یا 

 :زیر خواھد بود شرحبيشتر باشد شرائط عمليات به 
تواند مجموعاً بيش از شانزده ھزار کيلومتر مربع در یک  ھيچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمی - الف 

 .بخش در زمان واحد در اختيار داشته باشد
مجموع سھم نسبی ھر یک از طرفھای شرکت ملی نفت ایران در یک بخش در زمان واحد حداکثر ھشت  

شرکت ملی نفت ایران مشارکت پنجاه درصد یا بيشتر شرکت  چنانچه طرف. باشد ع میھزار کيلومتر مرب
نسبی چھار ھزار  ملی نفت ایران را بپذیرد و در یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط xاقل دارای سھم

 تواند از طریق مشارکت یا عدم مشارکت کيلومتر مربع بشود نسبت به چھار ھزار کيلومتر مربع بقيه می
 . عمل کند٨موضوع ماده 

کند حداکثر تا پایان  سازمان مشترک یا دستگاه مختلط موظف است در ھر بخشی که در آن عمل می - ب
xاقل یک چاه نفت را در ناحيه واگذاری شروع کند و عمليات حفاری را  سال چھارم پس از تاریخ قرارداد حفر

 .دھد  متداول صنعت نفت ادامهپی از شروع مداوماً با سرعت معقول و بر طبق اصول
چنانچه در پایان سال دوازدھم بعد از تاریخ قرارداد عمليات سازمان مشترک یا دستگاه مختلط در ناحيه مزبور  

یا دستگاه ع1وه بر این که ناحيه مزبور را به شرکت  برداری تجارتی نرسيده باشد سازمان به مرحله بھره
شود  می  مقرر١۵مشمول ھر گونه ضمانت اجرایی که به موجب ماده ملی نفت ایران مسترد خواھد نمود 

 .نيز خواھد گردید
در ظرف مدتی که از ده سال از تاریخ قرارداد تجاوز نخواھد کرد سازمان مشترک و دستگاه مختلط نصف  - ج

 قرارداد را در یک یا چند نوبت به طریقی که شرکت ملی نفت ایران مجموع مساحت واگذاری طبق آن
عرض و طول باید از نظر  مناسب بداند به شرکت مزبور مسترد خواھد نمود قطعات استردادی از لحاظ تعداد و

مدت اصلی قرارداد در مورد ھر ناحيه حداکثر بيست و پنج  - د  .عمليات صنعت نفت قابل استفاده باشد
قرارداد به درخواست  ن است مدتبرداری تجارتی در آن ناحيه خواھد بود ولی ممک سال از تاریخ شروع بھره

ساله اول  در دوره پنج. ساله تمدید شود ھر یک از طرفھای شرکت ملی نفت ایران حداکثر برای سه دوره پنج
اصلی عمل خواھد شد ولی در دو دوره بعد بایستی شرایط و مزایا و اوضاع روز در موقع  بر طبق شرایط مدت

 .تمدید در نظر گرفته شود
دتی که به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج به یک سازمان مشترک یا در ظرف م - ه

مزبور در ناحيه مربوطه منحصر به سازمان یا دستگاه نامبرده خواھد  شود عمليات دستگاه مختلط داده می
   .بود
  

 ماده ھشتم
ان کمتر از پنجاه درصد در مورد سازمانھای مشترک یا دستگاھھای مختلطی که سھم شرکت ملی نفت ایر

قرارداد با شخصی بدون تشکيل سازمان مشترک یا دستگاه مختلط منعقد شده  باشد و نيز در مواردی که
 :باشد شرایط عمليات به شرح زیر خواھد بود

شخصی که برای انجام عمليات تفحص و اکتشاف و استخراج با شرکت ملی نفت ایران سازمان  - الف 
و یا بدون تأسيس سازمان یا دستگاه مزبور طرف قرارداد واقع  دھد تلطی تشکيل میمشترک یا دستگاه مخ

به شرکت ملی نفت  ٩اxرض مذکور در بند الف ماده  شود باید مبلغی یک جا به عنوان پذیره اضافه بر حق می
ل آن مورد شرکت ملی نفت ایران ميزان پذیره مزبور را در ھر مورد بر حسب اوضاع و احوا. ایران بپردازد
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اساس مشارکت یا عدم مشارکت تنظيم گردیده و سایر عواملی که در مورد  مخصوصاً این که قرارداد بر
شود تعيين و در قرارداد قيد   باید در موقع عقد قرارداد رعایت٩اxرض به شرح مذکور در بند الف ماده  حق

 .خواھد نمود
د مجموعاً بيش از نه ھزار کيلومتر مربع در یک بخش توان ھيچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمی - ب

مجموع سھم نسبی ھر یک از طرفھای شرکت ملی نفت ایران و نيز  در زمان واحد در اختيار داشته باشد
یک بخش در زمان واحد  مجموع مساحتی که در غير مورد مشارکت ممکن است به یک عامل واگذار شود در

 نخواھد ٧اوز نخواھد نمود ولی این محدودیت تأثيری در مفاد بند الف ماده از شش ھزار و پانصد کيلومتر تج
 .داشت

ای را که طبق ھر قرارداد در ھر بخشی در اختيار دارد به ده قسمت یا کمتر تقسيم  تواند ناحيه عامل می - ج
  .سال از تاریخ اجرای قرارداد امکان خواھد داشت کند ولی این تقسيم حداکثر تا پایان پنج

بجز در مواردی که خط سرحدی یا خط ساحلی یا حدود خارجی ف1ت قاره طرز دیگری را اقتضا نماید ھر  - د
بایستی به شکل چھار ضلعی باشد که طول متوسط آن از شش برابر عرض  ناحيه یا ھر یک از قسمتھای آن

 .متوسط آن تجاوز ننماید
ند حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ قرارداد ک عامل موظف است در ھر بخشی که در آن عمل می - ه

واگذاری و یا در صورتی که ناحيه مزبور را تقسيم نموده باشد در یکی از  حفر xاقل یک چاه نفت را در ناحيه
عمليات حفر کند ولکن  قسمتھای آن شروع کند و بعد از آن نيز در ھر سال اق1ً یک چاه دیگر به اقتضای

ن سال ھشتم پس از تاریخ اجرای قرارداد بایستی حفاری در ھر یک از قسمتھای ناحيه حداکثر تا پایا
عمليات حفاری پس از شروع باید مداوماً و بر طبق اصول متداول صنعت نفت  مربوطه شروع شده باشد و

 و یا در ھر یک ناحيه موضوع قرارداد در پایان سال دوازدھم بعد از تاریخ قرارداد چنانچه عمليات در. ادامه یابد
برداری تجارتی نرسيده باشد ع1وه بر این که ناحيه مزبور یا ھر قسمتی که  از قسمتھای آن به مرحله بھره

تجارتی در آن به عمل نيامده باشد به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواھد شد ھر گونه  برداری بھره
  .اجرا گذارده خواھد شد شود به موقع  مقرر می١۵ضمانت اجرایی نيز که به موجب ماده 

در ظرف ده سال از تاریخ قرارداد در ناحيه و یا در ھر یک از قسمتھای آن نصف ناحيه یا نصف ھر یک از  - و
مسترد خواھد شد ولی ناحيه و قسمتی که پس از آن در اختيار  قسمتھای آن به شرکت ملی نفت ایران

  .بود ار کيلومتر مربع پيوسته به ھم نخواھدعامل باقی خواھد ماند در ھيچ مورد متجاوز از ھز
مدت اصلی قرارداد در مورد ھر ناحيه یا قسمت حداکثر بيست و پنج سال از تاریخی است که  - ز

شود ولی مدت قرارداد ممکن است به درخواست عامل  برداری تجارتی در آن ناحيه یا قسمت شروع بھره
تاریخ  مشروط بر آن که عامل شرائط و مزایا و اوضاعی را که درساله تمدید شود  حداکثر برای سه دوره پنج

تقاضای تمدید حکمفرما است بپذیرد و یا اق1ً بيست درصد ناحيه یا قسمت مربوطه را که موضوع تقاضای 
 .تمدید است مسترد نماید

شود   میدر ظرف مدتی که به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج به یک عامل داده - ح
 .قسمتھای آن منحصر به عامل نامبرده خواھد بود عمليات مزبور در ناحيه مربوطه یا

عامل بایستی در قرارداد متعھد شود که در صورت تقاضای شرکت ملی نفت تا ميزان یک ھشتم کل  - ط
تی خود تسليم نموده بھای آن را به قيمت اع1ن شده از بدھی ماليا محصول را به جنس به شرکت مزبور

  .کسر نماید
  

 ماده نھم
 : بایستی رعایت شود٨ و ٧شرایط زیر در کليه مواد مذکور در مواد 

 با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد نماید باید در طی دوره ٨ و ٧ھر شخصی که طبق مواد  - الف 
يزانی که شرکت ملی نفت برای تمام ناحيه موضوع قرارداد به م اxرض قرارداد مبلغی ساليانه به عنوان حق

احتماxت پيدایش نفت  ایران با توجه به وسعت ناحيه و خصوصيات مناطق مورد اکتشاف و استخراج مخصوصاً 
 .و سھولت عرضه محصول ناحيه در بازارھای خارج تعيين خواھد نمود به شرکت ملی نفت ایران بپردازد

شود در تاریخ انعقاد   نفت ایران تعيين میاxرض که در ھر مورد به تشخيص شرکت ملی قسمتی از حق 
نفت ایران پرداخت و به اقساط ساليانه به توافق طرفين از  قرارداد یک جا نقداً از طرف عامل به شرکت ملی

 .اxرض ساليانه مزبور کسر خواھد شد محل حق
رداخت نموده جزء اxرض ساليانه را به انضمام اقساط ساليانه و مبلغی که یک جا پ عامل مجاز است حق 

شخص منظور نماید تا موقعی که بدھی مالياتی عامل در ھر دوره  ھزینه عمليات جاری سازمان یا دستگاه یا
 .اxرض شود و یا از آن تجاوز نماید اxرض معادل حق مالياتی قبل از احتساب حق

اxرض به عنوان  اوز نماید حقاxرض شود یا از آن تج در ھر دوره مالياتی که بدھی مالياتی عامل معادل حق 
 در حکم ١٣٢٨ قانون ماليات بر درآمد ٣۵از لحاظ مقررات ماده  ھزینه جاری عمليات تلقی نخواھد شد بلکه

 .پرداخت مشخص خواھد بود
ھای مالياتی  ھای عمل کرد دوره به منظور تعيين سود ویژه مشمول ماليات ھر دوره مالياتی زیان - تبصره 

 .ویژه جاری کسر خواھد شد درآمدھا جبران نشده از سودقبل که از محل 



   ١٣٣٦ مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفتنون اق

٤ درس حقوق نفت و گاز؛ دکتر عبدالحسين شيروی، استاد دانشگاه تھران

تواند با شخصی که سازمان مشترک یا دستگاه مختلط را شرکت ملی نفت  شرکت ملی نفت ایران می - ب
اxرض شخص مزبور پرداخت تمامی یا قسمتی  جای پرداخت حق دھد موافقت نماید که به ایران تشکيل می

سھم خود و سھم  را تا کشف نفت به ميزان قابل صدور تجارتی اعم ازھای عمليات اکتشافی  از ھزینه
شرکت ملی نفت ایران به عھده بگيرد ولی در این موارد شرکت ملی نفت ایران موظف خواھد بود که با 

چنانچه . مبلغی به عنوان حداقل در نظر گرفته و طرف را ملزم به خرج آن بنماید توجه به خصوصيات ھر مورد
اضافه باقيمانده شرکت ملی نفت  بينی شده مبلغی کتشاف انجام گردیده و از حداقل ھزینه پيشعمليات ا
تواند یا نصف آن اضافه را به حساب دولت ایران از طرف وصول کند و یا طرف را ملزم نماید که  ایران می

 .اندھای تفحص و اکتشاف و استخراج آینده به مصرف برس مزبور را برای ھزینه تمامی اضافه
از تاریخ تصویب این قانون شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تقسيم اراضی کشور و ف1ت قاره  - ج
منظور تأسيس سازمانھای مشترک یا دستگاھھای مختلط یا واگذاری   به۵ه بخشھا به شرح مندرج در ماده ب

نماید که پيشنھادھای خود را  عامليت در یک یا چند بخش از اشخاص واجد ص1حيت به وسيله آگھی دعوت
صرحات این قانون ای که شرکت ملی نفت ایران طبق م در ظرف مھلت مقرر بر اساس طرح قرارداد نمونه

  .نمود به شرکت ملی نفت ایران تسليم نماید تنظيم خواھد
کند دفترچه مشخصاتی که  شرکت ملی نفت ایران موظف است برای ھر بخشی که آزاد اع1ن می - د

شناسی و سایر اط1عات مربوطه در آن قيد شده باشد تھيه نموده  زمين موقعيت جغرافيایی و وضع عمومی
 .م قرارداد نمونه آن را در اختيار پيشنھاددھندگان بگذاردو به انضما

پيشنھاد دھندگان باید ضمن قبول تعھدات مندرج در طرح قرارداد نمونه ميزان پذیره و مشارکتی را که  - ه
خود را در ظرف مھلت مقرر به شرکت ملی نفت ایران تسليم  حاضر به قبول آن ھستند تعيين و پيشنھاد

ماه ھر  ی نفت ایران پس از بررسی پيشنھادھای واصله حداکثر در ظرف مدت دوشرکت مل. نمایند
پيشنھادی را که با توجه به کليه عوامل مربوطه بيشتر به صرفه و ص1ح کشور تشخيص دھد انتخاب و 

تسليم پيشنھاد ھيچگونه حقی . تنظيم و امضاء خواھد نمود ٢موافقتنامه xزم را به شرح مذکور در ماده 
پيشنھادھا آزاد  کند و شرکت ملی نفت ایران در رد و قبول کليه یا بعضی از  پيشنھاد دھنده ایجاد نمیبرای
  .است
شرکت ملی نفت ایران موظف است در ھر یک از موارد عامل را با قيد شرائط مقتضی ملزم نماید که  - و

برداری نفت در مناطقی که   و بھرهدر مورد عمليات اکتشاف و توليد حداکثر کوشش را در انجام تعھدات خود
ھمچنين عامل بایستی متعھد  .در اختيار دارد به عمل آورده xزمه استفاده کامل را از منابع مزبور رعایت کند

شود که عمليات خود را با روش معمول صنعت نفت انطباق دھد و مخصوصاً در مورد حفاظت ذخائر 
  .بعيت نمایداصول صحيح فنی و مھندسی ت ھيدروکاربور از

تواند با ھيچ شخصی قرارداد یا قراردادھایی منعقد نماید که به موجب آن  شرکت ملی نفت ایران نمی - ز
ھر دو شخص یا . بخش به عمليات موضوع این قانون مبادرت کند شخص مزبور در یک موقع در بيش از پنج

یا بيشتر از سھام دیگری  مالک شصت درصدبيشتر که فعاليت اصلی آنھا مربوط به صنعت نفت و یکی از آنھا 
  .باشد و یا ھر دو شرکت فرعی یک شرکت اصلی باشند در حکم شخص واحد تلقی خواھند شد

  
 ماده دھم

تواند برای انجام عمليات تصفيه و حمل و نقل و فروش نفت در خارج کشور  شرکت ملی نفت ایران می
زمان مشترک یا دستگاه مختلط یا ھر شخصی بدون تشکيل موجب آن یک سا قراردادھای منعقد نماید که به

مورد به تشخيص شرکت ملی  سازمان یا دستگاه مزبور انجام عمليات مزبور را بر طبق شرایطی که در ھر
مدت اصلی این گونه قراردادھا از چھل سال تجاوز نخواھد . نفت ایران تعيين خواھد گردید به عھده بگيرد

ساله تمدید شود مشروط بر آن  کن است به تقاضای عامل حداکثر تا سه دوره پنجمزبور مم نمود ولی مدت
 .که عامل شرایط و مزایا و اوضاع و تاریخ تمدید را قبول کند

  
 ماده یازدھم

 :گردد رعایت شود  این قانون منعقد می١٠ و ٨ و ٧شرایط زیر باید در کليه قراردادھایی که بر طبق مواد 
 . تنظيم شود١ است برای انجام یک یا چند رشته از عمليات مذکور در ماده قرارداد ممکن - الف 
ھر گاه در شرایط و مزایا و اوضاعی که در حين قرارداد یا در موقع تمدید آن موجود بوده و قرارداد بر طبق  - ب

ه اصلی و چه در تغييراتی حاصل شود این تغييرات تأثيری در قرارداد چه در دور آن تنظيم یا تمدید شده بعداً 
 .ھای تمدیدی آن نخواھد داشت دوره
تواند کليه تأسيسات ثابت و غير ثابت را که برای حسن اجرای عمليات مجاز xزم بداند تھيه و  عامل می - ج

در طول مدت عمليات مادام که به تأسيسات مزبور احتياج داشته  عامل. بنا یا نصب و از آن استفاده کند
نقطه دیگر انتقال دھد  ای به ن ھيچ گونه قيد و شرطی آنھا را در داخل ناحيه خود از نقطهتواند بدو باشد می
تواند تأسيسات جدید یا اضافی یا تعویضی را که xزم تشخيص دھد تھيه و بنا یا نصب و از آن  و نيز می

 .استفاده کند
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ی که برای عمليات خود تھيه و بنا عامل مجاز خواھد بود مبلغی به عنوان ھزینه استھ1ک تأسيسات ثابت - د 
خود بر اساس تخمين عمر اقتصادی تأسيسات مربوطه که طبق اصول  ھای جاری یا نصب نموده جزو ھزینه

در ھر مورد . منظور نماید شود و با توجه به بقيه مدت عمليات صحيح حسابداری و مھندسی احتساب می
عامل تعيين خواھد نمود به طوری که حق مالکيت شرکت ملی نفت ایران ترتيب حسابداری xزم را با 

نسبت به تأسيسات مزبور به نحو مطمئن تأمين شود و در ھر صورت در پایان مدت  شرکت ملی نفت ایران
شده بدون ھيچ قيد و شرطی ملک  قرارداد یا فسخ قرارداد کليه تأسيساتی که بر طبق قرارداد بنا یا نصب

 .شرکت ملی نفت ایران خواھد بود
نماید بایستی اق1می را که عامل مجاز است جزو  شرکت ملی نفت ایران در ھر قراردادی که منعقد می - ه

گيرد  تصریح کند تا در احتساب ماليات بر درآمدی که به عامل تعلق می ھزینه عمليات جاری خود منظور نماید
 و استھ1ک ٩ماده  ) بند الف (اxرض به شرح مذکور در  ع1وه بر حق. ھای مزبور محسوب گردد ھزینه

 ٣۶ و تأیيد آن ضمن ماده ١٣٢٨ قانون ماليات بر درآمد ٣۵تأسيسات ثابت و اق1م دیگری که به موجب ماده 
 . تعيين گردیده اق1م زیر جزو ھزینه عمليات جاری قابل احتساب خواھد بود١٣٣۵قانون ماليات بر درآمد 

ره پرداخت شده به ميزان منصفانه ھزینه حفر چاھھایی که نفت به استھ1ک ساليانه مبلغی که از بابت پذی 
برداری زمينی و ھوایی و  خدمات و غيره که برای انجام نقشه  ھزینه انجام- ميزان تجارتی از آن توليد نشده 

 ولی لزوم پيدا کند ھا یا تھيه مقدمات عمليات مزبور دریایی و نيز حفر یا پاک کردن یا گود کردن یا تکميل چاه
ای ترتيب استھ1ک آن مقرر گردیده جزو ھزینه عمليات جاری منظور نخواھد  خرج تھيه تأسيسات سرمایه

 .گردید
کليه لوازمی که برای حسن جریان و اداره عمليات صنعت نفت مورد احتياج باشد بدون پروانه ورودی و با  - و 

ا پرداختھا به ایران وارد خواھد شد اجناسی که عوارض و سایر مالياتھا ی معافيت از ھر گونه حقوق گمرکی و
ورودی و با معافيت از  برای استفاده و مصرف کارکنان عاملين مناسب باشد بدون لزوم ھيچ گونه پروانه

مقررات ھر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالياتھایی که در موقع ورود معموxً به 
کليه موارد . این قبيل اجناس فقط به کارکنان قابل فروش خواھد بود.  خواھد شدوارد گيرد آنان تعلق می

مورد مصرف خود نسبت به اشيایی که در  کند باید در تحصيل لوازم و حوائج عاملی که این اجناس را وارد می
اء مشابه شود رجحان قائل شود با این قيد که اشياء مذکور با مقایسه آن با اشي ایران ساخته و مھيا می

الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر  ھمان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سھل خارجی با
عاملينی که . منظور شده در ایران به دست بياید مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در موردی که برای آن

گونه  رکت ملی نفت ایران ولی بدون ھيچاجناس مزبور را وارد نمایند حق خواھند داشت آنھا را به اط1ع ش
پروانه و با معافيت از حقوق صادراتی یا سایر مالياتھا یا پرداختھا مجدداً صادر کنند مگر اشيایی که به ملکيت 

منظور از لوازم و اشيایی که ورود آن به شرح فوق مجاز  - تبصره .باشد ایران یا شرکت ملی نفت ایران درآمده
به صورت مواد خام چه   و لوازم و ادوات و افزار و ماشين آxت و قطعات یدکی است چهاست کليه کاxھا

 .موادی که در دست تھيه و چه موادی که ساخته و مھيای استفاده باشد
به استثنای ماليات بر درآمد و وجوھی که بایستی بر طبق این قانون به شرکت ملی نفت ایران پرداخت  - ز 

گذاشته شود و عوارض گمرکی به نحو مقرر در این قانون و پرداخت به  اب آن شرکتو یا به بستانکار حس
ھا بابت  پيمانکاران یا نماینده دولت ایران بابت مالياتی که باید از حقوق کارکنان و یا از وجوه پرداختی به

ز تبعيض در مقابل اند کسر شود و عوارض و حقوقی که باید بر اساس خالی ا کارھایی که در ایران انجام داده
شود پرداخت شود و مالياتھا و  درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام می خدمات

الثبت امور حقوقی و  قبيل حق تمبر و اسناد و حق از (حقوقی که شامل عموم و خالی از تبعيض باشد 
مقامات  خت ھيچ گونه وجھی به ھيچ یک ازعاملين ملزم به پردا) الثبت اختراعات و تأليف بازرگانی و حق

دولتی اعم از مرکزی و محلی نخواھند بود و ھيچ مالياتی به صادرات نفت از طرف عامل و یا پرداخت سود 
تعلق نخواھد گرفت ھر عاملی موظف است نسبت به درآمد خالص خود  سھام از محل درآمد عمليات عامل

بر درآمدی که عاملين باید طبق  ات بر درآمد بپردازد وليکن نرخ مالياتبر طبق قانون ماليات بر درآمد وقت مالي
 مقرر شده تجاوز نخواھد ١٣٣۵آن ماليات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قانون ماليات بر درآمد مورخ 

قانون ماليات بر  ٣۵تعيين درآمد ویژه عاملين مشمول مقرراتی خواھد بود که از آنچه به موجب ماده  کرد و نيز
عاملين .  تصریح گردیده نامساعدتر نباشد١٣٣۵بر درآمد   قانون ماليات٣۶ و تأیيد آن طی ماده ١٣٢٨درآمد 
ھای  اظھارنامه توانند زیانھای عمليات خود را که از محل درآمد ویژه جبران نشده به شرحی که طبق می

 قبول واقع شده به سالھای بعد انتقال دھند ولی مالياتی سالھای مالی جاری و گذشته آنھا منظور و مورد
در مواردی که به موجب . که زیان مربوط به آن است مجاز نخواھد بود این انتقال بيش از ده سال از سالی

صنعت نفت باشد داده  این قانون اجازه عمليات به دو عامل یا بيشتر که فعاليت اصلی آنھا اجرای عمليات
ز عاملين مزبور اق1ً نود درصد سھام دیگری را مالک باشد و یا ھمه آنھا شرکتھای شده باشد چنانچه یکی ا

توانند درآمد و زیان خود را که از عملياتی که به موجب این قانون به آنھا  اصلی باشند می فرعی یک شرکت
نند زیانھای توا مشترک بدھند وليکن نمی واگذار شده ناشی شده باشد یک کاسه کرده و اظھارنامه مالياتی

حاصله از عمليات مزبور را در قبال درآمد حاصل از عملياتی که به موجب قوانين دیگر به آنھا واگذار شده 
ھر شخصی که دارای شرایط فوق بوده و با شرکت ملی نفت ایران دستگاه مختلطی . احتساب نمایند باشد
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د اظھارنامه مالياتی مشترک به شرح بدھی مالياتی خو تواند به منظور احتساب تأسيس نموده باشد می
 .مذکور فوق تسليم کند

اxرض به شرکت ملی نفت ایران یا دولت ایران پرداخت  وجوھی که از بابت ماليات بر درآمد و پذیره و حق - ح
انگليسی یا ھر پول رایج دیگری خواھد بود که شرکت ملی نفت ایران  شود به دxر آمریکایی یا ليره می

ایران را در حسابھای خود در  تواند وجوه حاصله از صدور نفت ھر عاملی می.  قرارداد تصریح نمایدتعيين و در
خارج کشور نگاه دارد مگر قسمتی را که باید به مصرف انجام تعھدات خود در برابر دولت ایران یا شرکت 

 ایران یا شرکت ملی نفت برساند کليه پرداختھایی که باید از طرف ھر عاملی در وجه دولت ملی نفت ایران
تمام پرداختھای دولت ایران یا شرکت  ایران به عمل آید بجز پرداختھایی که قب1ً در این ماده ذکر شده و نيز
 .ملی نفت ایران در وجه اشخاص به پول رایج ایران به عمل خواھد آمد

 طبق قوانين ارزی کشور تعيين به منظور احتساب این پرداختھا طریقه تسعير ارز مربوطه در ھر قرارداد بر 
توانند وجوھی را که از خارج به ایران آورده و یا از  بيگانه می خواھد شد عاملين اعم از اتباع ایران و اتباع

بایستی به دولت ایران  عمليات مجاز خود در ایران به دست آورده باشند به خارج انتقال دھند بجز آنچه را که
 .دازندیا شرکت ملی نفت ایران بپر

ھر عاملی بھای اع1ن شده نفت را با توجه به ھر قيمتی که قب1ً برای محل صدور مربوطه اع1ن شده  - ط
او معادل ارزش کليه نفتی که صادر نموده بر اساس بھای اع1ن  باشد منتشر خواھد نمود و عوائد ناویژه

این ماده ) ی(س بھای مصرح در بندشده و نيز آن مقدار نفتی که برای مصرف داخلی تحویل داده بر اسا
تلقی خواھد شد ولی ھر گونه تخفيفی که شرکت ملی نفت ایران تصویب نماید و ھر مقدار نفتی که عامل 

نفتی که ھر عامل از . مصرف برساند جزو عواید مزبور محسوب نخواھد شد در ضمن عمليات صنعت نفت به
 .آید در می ه به ملکيت مشاراليهچاھھای موضوع عمليات خود توليد نماید در سر چا

شرکت ملی نفت ایران موظف است ھر عاملی را به نحوی که مقتضی بداند متعھد نماید که قسمت  - ی
ای تأمين نماید  العمل عادxنه داخلی را به بھای تمام شده به اضافه حق متناسبی از نفت مورد احتياج مصرف

فنی جائز است توليد کند و یا  ا به مقداری زائد بر آنچه از لحاظولی ھيچ عاملی مجبور نخواھد بود که نفت ر
دھد تعھداتی قبول کند که با تعھدات عاملين دیگری که در ایران  از حيث مقدار یا جنس نفتی که تحویل می

 .صنعت نفت اشتغال دارند نامتناسب باشد به عمليات
فاده از اراضی و آب بر طبق قوانين کشور ھر عاملی در حدود احتياجات عمليات صنعت نفت حق است - ک

اراضی و آبھایی که به موجب این سند تحصيل شود از حيث مالکيت و شرایط استھ1ک  . خواھد داشت
 .مشمول مقررات مربوط به تأسيسات ثابت خواھد بود

نماید  در مواردی که بر طبق مقررات این قانون شرکت یا ھر شخصی سازمان مشترک تأسيس می - ل
 .شرکتھایی از نوع سھامی و یا با مسئوليت محدود باشد مشارکت مزبور بایستی بر اساس تشکيل

تواند حقوقی را که بر اساس مقررات این قانون تحصيل و تعھداتی را که قبول نموده به دیگری  عامل نمی - م
  .یب مجلسينشرکت ملی نفت ایران و تأیيد ھيأت وزیران و تصو واگذار کند مگر با موافقت قبلی

  
 ماده دوازدھم

باشد به منظور آن که در جلسات عمومی عادی  در مورد سازمانھای مشترک که سھام طرفين مساوی می
گردد ھر یک از طرفين حق رأی یک سھم از سھام خود را ضمن قرارداد به شخص  العاده اکثریت حاصل و فوق

 .د نمودگردد واگذار خواھ ثالثی که به تراضی طرفين تعيين می
  

 ماده سيزدھم
مانعی که رفع یا جلوگيری از آن از اختيار عامل خارج باشد ) ماژور فورس (در مواردی که به حکم قوه قھریه 

تعھدی را که قبول کرده انجام دھد یا در انجام آن تأخير کند این عدم انجام یا تأخير در  پيش آید و عامل نتواند
ای که در نتيجه عوامل مزبور پيش آمد  وقفه رداد تلقی نخواھد شد و ھر گاهانجام تعھد به عنوان تخلف از قرا

 .نماید یک سال یا بيشتر ادامه یابد قرارداد به خودی خود برای آن مدت تمدید خواھد شد
المللی تعریف  در این قانون ھمان است که در عرف حقوق بين) ماژور فورس (منظور از قوه قھریه  - تبصره 

  .شده است
  

 ماده چھاردھم
اخت1فاتی که بين شرکت ملی نفت ایران و طرفھای دیگر پيش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به 

مقررات  . بينی خواھد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواھد شد پيش نحوی که در ھر قرارداد
 .گردد بينی می و مقتضی پيشمربوط به ارجاع اخت1فات به سازش و داروی در ھر قرارداد به نح

  
 ماده پانزدھم

نماید ضمانت اجرایی کافی برای انجام  شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قراردادھایی که تنظيم می
  .تعھدات منظور نماید
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 ماده شانزدھم

 .د ب1اثر استباشد در قسمتی که مغایرت دار قوانين و مقرراتی که جزئاً یا ک1ً مغایر با مقررات این قانون می
 

قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و نه تبصره است در جلسه پنجشنبه بيستم تير ماه یک ھزار و 
  .رسيد سيصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی

   رضا حکمت-ریيس مجلس شورای ملی 
  به تصویب مجلس سنا رسيده است١٣٣۶٠۵٠٧قانون باx در جلسه 

  


