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  ١٣٥٣قانون نفت 
  

  
  اصط,حات و تعبيرات- ١ماده 

اصط,حات و کلمات زیر ھر کجا که در این قانون به کار برده شود، شامل تعاریف و مفاھيم مشروح در این ماده خواھد 
 .بود

 ـ نفت

افت شود و عبارت است از نفت خام، گاز طبيعی، آسفالت و کليه ھيدروکربورھای مایع اعم از آن که به حالت طبيعی ی
یا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعی جدا شود و نيز ھر فرآورده مھيای استفاده یا نيمه تمامی که از 
مواد مزبور به وسيله تبدیل گاز به مایع یا تصفيه یا عمل شيميایی یا ھر گونه طریقه دیگری اعم از آن چه اکنون معمول 

 .د به دست آیداست و آن چه در آینده معمول شو

 ـ منابع نفتی

 .عبارت است از کليه منابع و ذخایر زیرزمينی دارای نفت اعم از این که در خشکی یا در مناطق دریایی واقع شده باشد

 ـ مناطق دریایی

 .عبارت است از آبھای داخلی و ساحلی و ف,ت قاره

 ـ عمليات نفتی

 .بھره برداری، پاRیش، حمل و نقل، پخش و خرید و فروش نفتاعم است از کليه عمليات مربوط به اکتشاف، توسعه، 

 ـ طرف قرارداد

عبارت است از ھر شخصی که طبق مقررات این قانون قرارداد پيمانکاری یا مشارکت یا فروش نفت با شرکت ملی نفت 
 .ایران امضاء کرده باشد

 ـ شخص

ن عنوان شخص به شرکت ملی نفت ایران و عبارت است از شخص یا اشخاص طبيعی یا حقوقی ليکن در این قانو
 .شرکتھای فرعی آن اط,ق نمی شود

 ـ قرارداد پيمانکاری

عبارت از قراردادی است که به موجب آن طرف قرارداد مسيوليت اجرای برخی از عمليات نفتی را در ناحيه معينی از 
 . عھده می گيردطرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر

 ـ قرارداد مشارکت

 . این قانون منعقد می گردد٣ ماده ٣عبارت است از قراردادی که در اجرای بند 

 ـ قرارداد فروش

  این قانون منعقد گردد١٢عبارت است از قراردادی که به موجب مقررات ماده 

 ـ پيمانکار کل
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جرای عمليات و انجام تعھدات مقرر در قرارداد پيمانکاری را  این قانون ا٨ ماده ٣عبارت از شرکتی است که به موجب بند 
 .بر عھده می گيرد

 ـ پذیره

عبارت است از وجه معينی که ھنگام عقد قرارداد پيش بينی می شود و یک جا یا به دفعات و در طی مراحلی توسط 
 .طرف قرارداد به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می گردد

 ـ بخش نفتی

 این قانون برای خشکی و یا مناطق ٤ر یک از تقسيماتی که شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده عبارت است از ھ
 .دریایی تعيين کرده باشد

 ـ ناحيه

اعم است از کل یا ھر قسمت از ناحيه یا نواحی که به موجب قراردادی برای اجرای عمليات اکتشاف و توسعه تخصيص 
 .داده می شود

 ایف شرکت ملی نفت ایران اختيارات و وظ- ٢ماده  ▪

شرکت ملی نفت ایران مسيول انجام وظایف و اعمال حقوق و اختيارات مصرح در این قانون و نظارت بر اجرای آن می 
 .شرکت مزبور در انجام این مسيوليت به ترتيب مقرر در اساسنامه قانونی خود عمل خواھد کرد. باشد

  اجازه مذاکره و انعقاد قرارداد- ٣ماده  ▪

ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمينه  منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکيت )١
اکتشاف، توسعه، توليد، بھره برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و ف,ت قاره منحصراً به عھده شرکت ملی نفت 

 . خود در آن باره اقدام خواھد کردایران است که رأساً یا به وسيله نمایندگی ھا و پيمانکاران

شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عمليات اکتشاف و توسعه نفت در بخشھای آزاد نفتی با ھر ) ٢
شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادھایی را که مقتضی بداند بر مبنای پيمانکاری و با رعایت 

 .انون تنظيم و امضاء نمایدمقررات و مصرحات این ق

 .قراردادھای مزبور بعد از تأیيد ھيأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواھد شد

شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور ایجاد پاRیشگاه و اجرای عمليات پاRیش نفت در داخل کشور رأساً یا از ) ٣
نماید مشارکتھایی که به این منظور انجام می شود مشروط طریق مشارکت با ھر شخص اعم از ایرانی و خارجی اقدام 

 :به رعایت شرایط زیر خواھد بود

 .سھم شرکت ملی نفت ایران ھيچ گاه نباید از پنجاه درصد کمتر باشد) الف

مدت مشارکت در ھر قرارداد به تشخيص و نظر شرکت ملی نفت ایران معين خواھد شد ولی در ھر حال این مدت از ) ب
 .ال تجاوز نخواھد کردبيست س

 باR کليه نفت خامی که به پاRیشگاه تحویل می شود به قيمت رایج بازار حساب خواھد شد و منافع ٣در مورد بند ) ٤
 .پاRیش مشمول ماليات بر درآمد دولت ایران خواھد بود

 به ھر طریق که مقتضی شرکت ملی نفت ایران می تواند برای انجام عمليات نفتی در خارج کشور با ھر شخص و) ٥
می داند مشارکت نماید و مقررات این قانون نسبت به عمليات شرکت ملی نفت ایران در خارج کشور مجری نخواھد 

 .بود

  اع,ن آزادی بخشھا- ٤ماده  ▪

 .تتصميم درباره آزاد کردن یا بستن، تعيين یا تغيير حدود بخشھای نفتی در ھر مورد با شرکت ملی نفت ایران اس) ١
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 .آزاد بودن بخشھا از طریق نشر آگھی، متضمن شرایط تنظيم پيشنھاد و مھلت تسليم آن اع,م خواھد شد ) ٢

شرکت ملی نفت ایران در مورد ھر بخش یا ھر جزیی از آن که آزاد اع,ن می کند دفترچه مشخصاتی حاوی موقعيت ) ٣
 .ه آن تھيه خواھد کردجغرافيایی و وضع عمومی زمين شناسی و سایر اط,عات مربوط ب

قسمتھایی از ناحيه ھر قرارداد که بعد از اجرای عمليات تفکيک می شود و از ناحيه مشمول آن قرارداد اخراج می ) ٤
 گردد تا زمانی که مجدداً آزاد اع,ن نشده باشد بسته خواھد بود

  دریافت پيشنھادھا- ٥ماده  ▪

ھر جزیی از یک بخش که آزاد اع,ن می شود بایستی در طی مھلتی که در پيشنھاد انعقاد قرارداد در مورد تمام یا  )١
 .آگھی شرکت ملی نفت ایران تعيين شده است به شرکت مذکور تسليم شود

پيشنھاد فقط از اشخاصی که ص,حيت فنی و مالی آنھا توسط شرکت ملی نفت ایران احراز و تصدیق گردیده باشد  ) ٢
ید بر اساس شرایط پيش بينی شده در قرارداد نمونه ای باشد که توسط شرکت ملی پيشنھاد با. دریافت خواھد شد

 . این قانون به متقاضيان داده خواھد شد٤ ماده٣نفت ایران تھيه و به انضمام دفترچه مشخصات مذکور در بند 

  رد و قبول پيشنھادھا- ٦ماده  ▪

 .قدم و تأخر در تاریخ وصول مورد توجه قرار خواھد گرفتپيشنھادھایی که ظرف مھلت مقرر واصل گردد بدون رعایت ت )١

دادن . شرکت ملی نفت ایران حق و اختيار تام و تمام قبول یا رد ھر یک یا کليه پيشنھادھای رسيده را دارا می باشد )٢
 .پيشنھاد، ھيچ گونه حقی برای پيشنھاددھنده ایجاد نمی کند

  شرایط تقدم و اولویت- ٧ماده  ▪

ن پيشنھادھای رسيده پيشنھادھایی که ع,وه بر رعایت مفاد و مقررات این قانون متضمن شرایط مساعدتر از ميا )١
دیگری نيز از قبيل پذیره باشد و بالخصوص انجام عمليات پاRیش در داخل کشور و ورود شرکت ملی نفت ایران را در 

انی تضمين و یا حداقل تسھيل نماید مقدم شمرده مراحل حمل و نقل و پاRیشگاه و پخش و فروش نفت در بازارھای جھ
 .خواھد شد

 .شرکت ملی نفت ایران قبول یا رد پيشنھاد را کتباً به اط,ع پيشنھاددھنده خواھد رسانيد) ٢

  امضای قرارداد پيمانکاری- ٨ماده  ▪

 روز از ٣٠رف مدت  پذیرفته شود مکلف خواھد بود حداکثر ظ٧ھر شخص که پيشنھاد او به شرح مقرر در ماده ) ١
تاریخی که شرکت ملی نفت ایران قبول آن پيشنھاد را اع,م کند قرارداد پيمانکاری بر اساس مقررات قرارداد نمونه با 

قراردادی که بدین گونه امضاء شود بعد از تصویب ھيأت وزیران قابل اجراء خواھد . شرکت ملی نفت ایران امضاء نماید
 .بود

شنھاد از طرف دو یا چند شخص داده شده باشد امضای قرارداد توسط کليه آن اشخاص صورت در صورتی که یک پي) ٢
خواھد گرفت که ھر کدام از آنھا منفرداً و متضامناً مسيوليت حسن اجرای تعھدات مندرج در قرارداد را بر عھده خواھند 

 .داشت

نفت ایران امضاء می کنند متعھد خواھند بود شخص یا اشخاصی که به شرح باR قرارداد پيمانکاری با شرکت ملی  )٣
 روز از تاریخ امضای قرارداد یک شرکت فرعی با تابعيت ایرانی تشکيل دھند و مطابق مقررات قانون ٦٠که ظرف مدت 

ایران آن را به ثبت برسانند و کليه حقوق و تعھداتی را که به موجب قرارداد پيمانکاری دارند به آن شرکت ایرانی منتقل 
 .ازندس

شرکت ملی نفت ایران اجرای عمليات اکتشاف و توسعه را به صورت غير " پيمانکار کل" شرکت ایرانی مزبور به عنوان 
انتفاعی و به موجب قرارداد بر عھده خواھد داشت ليکن این امر ذمه انتقال دھنده یا انتقال دھندگان را در برابر شرکت 

 .ھدات مندرج در قرارداد بری نخواھد کردملی نفت ایران از بابت مسيوليتھا و تع

 .نيز خواھد بود" پيمانکار کل" که در این قانون به کار برده شده است شامل " طرف قرارداد" عنوان 
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شرکت فرعی از لحاظ این ماده عبارت است از شرکتی که مالکيت کليه سھام آن با شخص و یا اشخاصی باشد که  )٤
 . ملی نفت ایران بوده و قرارداد پيمانکاری امضاء نموده اندپيشنھاد آنھا مورد قبول شرکت

  مساحت ناحيه عمليات- ٩ماده  ▪

در ھر قرارداد ناحيه یا نواحی که عمليات اکتشاف و توسعه در آن به موقع اجراء گذارده خواھد شد تعيين و حدود آن  )١
 .مشخص خواھد گردید

 واحدی به عمليات اکتشاف و توسعه تخصيص داده می شود در ھر مساحت ناحيه یا نواحی که به موجب قرارداد )٢
صورت مجموعاً بيش از ھشت ھزار کيلومتر مربع در خشکی و بيش از چھار ھزار کيلومتر مربع در مناطق دریایی نخواھد 

 .بود

  مدت- ١٠ماده  ▪

ه دو مرحله متوالی اکتشاف و  این قانون منعقد شود ب٨مدت قراردادھای پيمانکاری که به موجب مقررات ماده  )١
 .طول مدت مرحله اکتشاف حداکثر از تاریخ اجرای قرارداد تا پنج سال خواھد بود. توسعه تقسيم خواھد شد

در صورتی که تا پایان مرحله اکتشاف ميدان قابل توليد تجاری در ناحيه قرارداد کشف شده باشد مراحل توسعه به ) ٢
 . شددنبال مرحله اکتشاف آغاز خواھد

  مسيوليتھای طرف قرارداد در مرحله اکتشاف- ١١ماده  ▪

 .طرف قرارداد مسيوليت تأمين کليه وجوه Rزم برای انجام عمليات اکتشافی را بر عھده خواھد داشت) ١

 .طرف قرارداد فقط وقتی مستحق بازیافت وجوه مزبور خواھد بود که عمليات منجر به کشف ميدان تجاری بشود) ٢

رتی که کشف ميدان تجاری مطابق ضوابطی که در قرارداد مربوط تصریح می شود به تحقق بپيوندد عمليات در صو )٣
 .توسعه ميدان مزبور آغاز خواھد شد

 .تأمين وجوه Rزم جھت عمليات توسعه نيز در صورت درخواست شرکت ملی نفت ایران بر عھده طرف قرارداد خواھد بود

 این قانون در ھر ١٢ باR مطابق مقرراتی خواھد بو که بر اساس مقررات ماده ٣ و ٢ندھای بازپرداخت وجوه مذکور در ب )٤
 .قرارداد پيش بينی گردد

  قرارداد فروش نفت- ١٢ماده  ▪

بعد از آن که تجاری بودن ميدان کشف شده، مطابق ضوابطی که در قرارداد مربوط پيمانکاری تصریح می شود به  )١
 .وش بين شرکت ملی نفت ایران و طرف قرارداد منعقد خواھد شدتحقق پيوست قرارداد فر

طرف قرارداد حق خواھد داشت که در برابر ریسک ھزینه ھای اکتشافی که متحمل گردیده و نيز در برابر تعھد تأمين 
) باشددر صورتی که تأمين این ھزینه ھا بر عھده طرف قرارداد ( ھزینه ھای عمليات توسعه که بر عھده گرفته است 

مقداری از نفت ميدان مکشوفه را از تاریخ آغاز توليد تجاری تحت شرایط مقرر در قرارداد فروش و در طی مدتی که از 
 .پانزده سال تجاوز نخواھد کرد خریداری نماید

دان نفتی که به موجب مقررات این ماده به طرف قرارداد فروخته می شود در ھر حال از پنجاه درصد نفت توليد شده مي
 .مکشوفه تجاوز نخواھد نمود

بھای نفت فروخته شده به طرف قراردادی طوری محاسبه خواھد شد که به اندازه مجموع دو تخفيف زیر از بھای ) ٢
 .فوب رایج بازار نفت مزبور ارزانتر باشد

تاریخ اجرای قرارداد تا تخفيفی که رقم کل آن در ھر سال برابر با یک دھم مجموع مبالغی باشد که طرف قرارداد از ) الف
در صورتی که تأمين . آغاز توليد تجاری از بابت ھزینه ھای عمليات اکتشاف و توسعه در ناحيه قرارداد متحمل شده است

وجوه Rزم جھت عمليات توسعه بر عھده طرف قرارداد نباشد فقط ھزینه ھای عمليات اکتشاف در محاسبه این تخفيف 
که در یک ناحيه قرارداد دو یا چند ميدان تجاری کشف شده باشد مجموع مبالغ ھزینه در صورتی . منظور خواھد شد



 ١٣٥٣انون نفت ق

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

ھای مزبور به ترتيب مقرر در قرارداد مربوط بين آن دو یا چند ميدان سرشکن خواھد شد به نحوی که مجموع تخفيفات 
ا یک دھم مجموع ھزینه ھای ناظر بر مجموع نفتی که ھرساله از مجموع ميدانھا به طرف قرارداد فروخته می شود ب

این تخفيف ظرف مدت ده سال از تاریخ آغاز توليد . اکتشاف و توسعه که در ناحيه قرارداد خرج شده است معادل باشد
 .تجاری ادامه خواھد داشت

رارداد که این تخفيف ظرف تمام تخفيفی حداکثر معادل پنج درصد بھای فوب رایج بازار نفت فروخته شده به طرف ق) ب
 .مدت اعتبار قرارداد فروش ادامه خواھد داشت

روش تعيين بھای فوب رایج بازار و ميزان قطعی تخفيف مقرر در شق ب و پيش بينی برنامه تحویل و بارگيری نفت و 
برای ھزینه ھای . اھد شدھمچنين مقررات راجع به طرز پرداخت بھا و سایر مقررات Rزم در ھر قرارداد فروش مندرج خو

توسعه ای ممکن است بھره ای تعلق گيرد که حداکثر آن در قرارداد مربوط معين خواھد شد ليکن برای ھزینه ھای 
بھره متعلق به ھزینه ھای توسعه ای مطابق این بند مشمول ماليات . اکتشافی به ھيچ وجه بھره تعلق نخواھد گرفت

 .بر درآمد نخواھد بود

  توليد تجاری- ١٣ماده  ▪

آغاز توليد تجاری در مورد ھر ميدان موقعی خواھد بود که کليه وسایل توليد و تحویل منظم نفت از ميدان مزبور تا نقطه 
 .صدور یا پاRیش آماده شده و عم,ً ھم یکصد ھزار متر مکعب نفت خام از آن ميدان برداشت شده باشد

 درجه سانتيگراد معادل یک متر مکعب ١٥ ھزار متر مکعب گاز طبيعی در از لحاظ این محاسبه در مورد ميدان گازی ھر
 .نفت خام تلقی خواھد شد

  پایان مرحله اکتشاف- ١٤ماده  ▪

با آغاز توليد تجاری ھر ميدان، ميدان مزبور از ناحيه قرارداد تفکيک می شود و قرارداد پيمانکاری که به موجب ماده ) ١
 .ست نسبت به آن ميدان خاتمه می یابد این قانون پيش بينی شده ا١١

اجرای کليه عمليات در ھر ميدان تجاری از تاریخ آغاز توليد تجاری آن ميدان رأساً بر عھده شرکت ملی نفت ایران  )٢
 .خواھد بود

 ١٠اده که به موجب مقررات م( در صورتی که توليد تجاری در یک ميدان از ناحيه قرارداد پيش از پایان مرحله اکتشاف  )٣
آغاز گردد عمليات اکتشافی در بقيه ناحيه توسط طرف قرارداد تا پایان ) این قانون در ھر قرارداد پيش بينی می شود

 .مرحله اکتشاف ادامه خواھد یافت

 ادامه عمليات - 15 ماده ▪

 .نقطاع دنبال خواھد شدعمليات اکتشافی در ناحيه قرارداد حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز و ب,ا )١

ھر گاه ضرورت انجام تحقيقات و مطالعات خاصی توقف عمليات اکتشافی را برای مدت موقتی ایجاب نماید توقف  )٢
 .عمليات فقط با موافقت شرکت ملی نفت ایران ميسر خواھد بود

 برای مدتی بيش از سه در صورتی که طرف قرارداد عمليات را بدون تحصيل موافقت قبلی شرکت ملی نفت ایران) ٣
توقف عمليات که ناشی از قوه قھریه باشد . ماه متوقف سازد شرکت ملی نفت ایران حق فسخ قرارداد را خواھد داشت

 .خارج از شمول مقررات این ماده است

  خاتمه قرارداد به علت عدم کشف نفت- ١٦ماده  ▪

اقل عملياتی که در قرارداد پيش بينی شده است به این ھر گاه طرف قرارداد ظرف دوره اکتشاف و پس از انجام حد )١
نتيجه برسد که شرایط زیرزمينی ناحيه طوری است که کشف نفت به ميزان تجاری مقدور به نظر نمی رسد می تواند 

 .از ادامه عمليات خودداری و تقاضای فسخ قرارداد را بکند

 کليه امور اکتشافی تا تاریخ مزبور طبق برنامه به موقع اجراء در این صورت طرف قرارداد مکلف خواھد بود ثابت نماید که
ھر گاه مبالغی که برای خرج کردن در عمليات مزبور در نظر گرفته شده بود تماماً خرج نشده باشد . گذارده شده است

 .طرف قرارداد ملزم خواھد بود که کليه مبالغ خرج نشده را به شرکت ملی نفت ایران بپردازد
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رتی که در پایان مرحله اکتشاف، کشف ميدان تجاری در ھيچ نقطه ای از ناحيه قرارداد به تحقق نپيوسته در صو )٢
باشد قرارداد پيمانکاری خاتمه خواھد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوھی را که صرف ھزینه ھای اکتشافی کرده 

ارک و نقشه ھای حاصل از عمليات را به طور کامل طرف قرارداد مکلف خواھد بود کليه اسناد و مد. است نخواھد داشت
 .به شرکت ملی نفت ایران تسليم نماید

  تعھدات طرف قرارداد- ١٧ماده  ▪

شرکت ملی نفت ایران موظف است در ھر یک از موارد طرف قرارداد را با قيد شرایط مقتضی ملزم نماید که تا آنجا  )١
 باشد حداکثر کوشش را در اجرای عمليات اکتشافی در ناحيه قرارداد به که بر طبق موازین فنی و مھندسی قابل توجيه

 .عمل آورد

در مورد ھر ميدان تجاری باید ترتيباتی پيش بينی شود که انجام عمليات توسعه و تھيه وسایل Rزم جھت استفاده و  )٢
 .و اصول صحيح مھندسی تضمين نمایدبھره برداری کامل از آن ميدان را در مناسبترین مدت و با رعایت شرایط اقتصادی 

  کنترل عمليات- ١٨ماده  ▪

شرکت ملی نفت ایران مکلف خواھد بود که در مورد ھر قرارداد نظارت و بازرسی کامل و مؤثر در عمليات پيمانکار کل  )١
 .اعمال نماید

ملی نفت ایران انجام دھد و ھر طرف قرارداد ملزم خواھد بود که کليه فعاليتھای خود را با موافقت و تصویب شرکت  )٢
 .گونه اط,عات را طبق نظر و دستور شرکت ملی نفت ایران به نحو جامع و رضایتبخش تھيه و تسليم نماید

  مالکيت نفت- ١٩ماده  ▪

شرکت مزبور نمی تواند ھيچ قسمت . نفت توليد شده از منابع نفتی ایران در مالکيت شرکت ملی نفت ایران خواھد بود
 . را مادام که استخراج نشده است به غير انتقال دھداز نفت

  استخدام خارجيان- ٢٠ماده  ▪

استخدام کارمند خارجی فقط در مورد مشاغلی مجاز خواھد بود که کارمند ایرانی واجد تخصص و تجربه Rزم برای  )١
نکار کل کار می کنند نيز Rزم خواھد رعایت این مقررات در مورد پيمانکارانی که برای پيما. تصدی آنھا در اختيار نباشد

 .بود

استخدام کارمند خارجی در ھر مورد با مشورت و اجازه شرکت ملی نفت ایران صورت خواھد گرفت و شرکت ملی  )٢
نفت ایران مکلف خواھد بود احراز کند که استخدام خارجی در ھر مورد برای مدت محدود و آن ھم مشروط به تھيه 

 .انيانی باشد که بتوانند در رأس مدت مقرر جایگزین کارمند خارجی گردندوسایل کارآموزی ایر

  انتقاRت- ٢١ماده  ▪

طرف قرارداد نمی تواند حقوقی را که به موجب مقررات قرارداد تحصيل و یا تعھداتی را که قبول نموده است به دیگری 
 .وزیرانواگذار کند مگر با موافقت قبلی شرکت ملی نفت ایران و تأیيد ھيأت 

  ضمانت اجرایی- ٢٢ماده  ▪

شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قراردادھایی که بر طبق این قانون تنظيم می شود ضمانت اجرایی کافی از برای 
 .تعھدات طرف قرارداد منظور نماید

  رفع اخت,فات- ٢٣ماده  ▪

گاه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در اخت,فاتی که بين شرکت ملی نفت ایران و طرفھای قرارداد پيش آید ھر 
مقررات مربوط به ارجاع اخت,فات به داوری . ھر قرارداد پيش بينی خواھد شد رفع نشود از طریق داوری حل خواھد شد

آیين رسيدگی در مورد داوری مطابق قوانين ایران و محل داوری . در ھر قرارداد به نحو مقتضی پيش بينی می گردد
اعتبار و تفسير و . اھد بود مگر آن که بعد از بروز اخت,ف طرفين قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایندتھران خو

 .اجرای قراردادھا تابع قوانين ایران خواھد بود
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  مصرف کاRھا و خدمات- ٢٤ماده  ▪

استفاده از کاRھا و . خواھد شدکاRھا و خدمات مورد نياز عمليات در ھر قرارداد از منابع داخلی کشور تھيه و تحصيل 
خدمات خارجی وقتی مجاز خواھد بود که کاRھا و خدماتی که در ایران تھيه و عرضه می شود به تشخيص شرکت ملی 
نفت ایران از لحاظ کيفيت برای رفع نيازمندی عمليات مناسب نباشد و یا به مقادیر مورد نياز در دسترس نباشد و یا آن 

خدمات عرضه شده در ایران به تشخيص شرکت ملی نفت بيش از بيست درصد از قيمت کاRھا و که قيمت کاRھا و 
 .خدمات خارجی گرانتر باشد

  تحصيل اراضی و واردات- ٢٥ماده  ▪

در مورد قراردادھای مشارکت و یا پيمانکاری که مطابق مقررات این قانون جھت انجام عمليات نفتی در ایران منعقد می 
 : مشروح زیر عمل خواھد شدشود به قرار

اراضی و آب و حقوق ارتفاقی مورد نياز عمليات با استفاده از مزایا و اختيارات مقرر در اساسنامه قانونی شرکت ملی  )١
بھای خرید یا مال اRجاره پرداختی بابت تحصيل اراضی و آب و حقوق . نفت ایران و توسط آن شرکت تحصيل خواھد شد

 .زینه ھای مربوط به آن در ھر مورد به حساب عمليات منظور خواھد گردیدارتفاقی به ع,وه ھ

 این قانون و بر طبق مقررات ٢٤ماشين آRت و وسایل و ھر گونه کاRھای مورد نياز عمليات با رعایت مقررات ماده  )٢
 .اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت وارد خواھد شد

 .تأسيسات ثابت در مالکيت شرکت ملی نفت ایران خواھد بودکليه اراضی و  )٣

  محافظت منابع و جلوگيری از آلودگی محيط- ٢٦ماده  ▪

شرکت ملی نفت ایران مکلف خواھد بود که در جریان عمليات مربوط ھر قرارداد دقت و مراقبت کامل را جھت حفظ منابع 
به عمل آورد طرف ) ھوا و آب و زمين( ی از آلودگی محيط ھمچنين جلوگير) مخصوصاً گازھای طبيعی( ثروت طبيعی 

قرارداد ملزم خواھد بود که در عمليات خود مقرراتی را که در این باب توسط دولت و یا شرکت ملی نفت ایران اع,م و 
 خصوص حفظ شرکت ملی نفت ایران ضوابطی را که باید در اجرای مفاد این ماده به ویژه در. اب,غ می گردد رعایت نماید

منابع نفتی، بازیافت مجدد نفت، افزایش بھره دھی مخازن زیرزمينی نفت، جلوگيری از سوزاندن و به ھدر دادن نفت 
 .مورد عمل قرار گيرد تدوین و اع,م خواھد کرد

  نفت مناطق دریایی- ٢٧ماده  ▪

مقررات . رزمين ایران توليد شده باشدنفت توليد شده از مناطق دریایی ایران در حکم نفتی خواھد بود که از داخل س
 .قانون ایران نسبت به کليه تأسيساتی که در مناطق دریایی مزبور ایجاد شود جاری خواھد بود

  منافع ایران- ٢٨ماده  ▪

طرف قرارداد مکلف خواھد بود که در اجرای تعھداتی که به موجب قرارداد بر عھده دارد ھمواره منافع ایران را ملحوظ 
 .دارد

  شمول قانون- ٢٩ماده  ▪

شرکت ملی نفت ایران در مورد کليه قراردادھایی که برای انجام عمليات نفتی در داخل کشور منعقد می کند مکلف به 
 .رعایت مقررات این قانون خواھد بود

وم به شرکت ملی نفت ایران اختيار داده می شود که به منظور تأمين منافع بيشتری برای ایران با طرفھای د
قراردادھایی که جھت اجرای عمليات نفتی در داخل کشور پيش از تصویب این قانون امضاء شده و به تصویب مجلسين 
رسيده است وارد مذاکره شود و ھر تغيير و اص,حی را در مقررات آن قراردادھا که با توجه به روح و مفاد این قانون Rزم 

نسبت به نفت ) پرداخت مشخص( ھایی که موضوع پرداخت بھره مالکانه و مقتضی باشد به عمل آورد در مورد قرارداد
خام و گاز طبيعی پيش بينی نشده باشد بھره مالکانه ای به ميزان متناسب و به تشخيص شرکت ملی نفت ایران مقرر 

ران به موقع اجراء خواھد شد تغييرات و اص,حاتی که به این نحو در قراردادھای مزبور صورت گيرد بعد از تأیيد ھيأت وزی
 .گذارده خواھد شد

 .دولت در ھر مورد گزارش تغييرات مذکور در این ماده را ظرف سه ماه از تاریخ تأیيد به مجلسين خواھد داد
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  تعيين قيمت و آیين نامه ھای اجرایی- ٣٠ماده  ▪

و ماليات بر ) رداخت مشخصپ( شرکت ملی نفت ایران قيمتھایی را که در ھر مورد مبنای محاسبه بھره مالکانه  )١
درآمد نفت خام و گاز طبيعی خواھد بود تعيين و بعد از تأیيد ھيأت وزیران اع,م خواھد نمود ولو این که در قراردادھای 

 .موجود به نحو دیگری مقرر شده باشد

د فرآورده ھای نفتی شرکت ملی نفت ایران اختيار دارد قيمتھایی را که در ھر مورد مبنای محاسبه ماليات بر درآم )٢
 .خواھد بود تعيين و اع,م نماید

شرکت ملی نفت ایران اختيار دارد که برای تثبيت ارزش و حفظ قدرت خرید ارزی که از بابت فروش نفت و گاز عاید  )٣
 .ایران می شود ھر گونه اقدام و یا ھر گونه موافقتی را با تصویب ھيأت وزیران به عمل آورد

 که در زمينه سه بند باR پيش از تاریخ تصویب این قانون توسط دولت به عمل آمده است بدین وسيله کليه اقداماتی )٤
 .تأیيد و تنفيذ می شود

شرکت ملی نفت ایران می تواند مقررات و آیين نامه ھای Rزم را در اجرای این قانون تدوین کند و پس از تصویب  )٥
 .ھيأت وزیران به موقع اجراء بگذارد

 از ١٣٣٦انون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و ف,ت قاره مصوب ھفتم مرداد ماه ق )٦
 .تاریخ تصویب این قانون ملغی و این قانون جایگزین آن می گردد

 در جلسه ١٣٥٣.٤.٣١قانون فوق مشتمل بر سی ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 
لعاده روز سه شنبه ھشتم مرداد ماه یک ھزار و سيصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی فوق ا
 .رسيد

 


