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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 مقدمه

های یروجود منابع بسیار غنی زیر زمینی در جمهوری اسالمی ایران به ویژه معادن راهبردی نفت و گاز از یکسو و نیازمندی به بهره داری از فناو

در  متخصصخارجی های ی اتصال نظام سیاسی ایران با شرکتی اتحصال و استخراج این منابع از سوی دیگر به عنوان نقطهروز دنیا در نحوه

ی نگارش و انعقاد قراردادهای نفتی که در عین سهل نمودن شود. در این بین ضرورت طراحی الگوی جامعی از نحوهامور نقت و گاز تلقی می

ست.  بر هیچ کس پوشیده نی ،امکان دستیابی به منابع نفت و گاز، حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران را نیز به نحو دقیق و کامل تامین نماید

ی هیات وزیران قرار داده و در این صالحیت تدوین الگوی قراردادهای نفتی را بر عهده «قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت» (7)ی ماده

 « رسد. می وزیران هیأت تصویب به نفت وزیر پیشنهاد با نفتی قراردادهای عمومی شرایط» دارد:خصوص مقرر می

 قراردادهای الگوی و ساختار عمومی، شرایط خصوص در نامه تصویب»ای را تحت عنوان مصوبههیات وزیران در مقام اعمال این صالحیت 

به تصویب رساند. این الگو به عنوان مالک انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گازی جمهوری اسالمی  11/8/1394در تاریخ « گاز و نفت باالدستی

ی قراردادهای نفتی و گازی های فراوانی که نظام جمهوری اسالمی در عرصهمات و ضربهلط . این الگو به علتشدایران پس از برجام تلقی می
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مغایرت ی در زمینهباالیی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و ایرادات حقوقی و قانونی  با حساسیت ،مندان به نظامی عالقهبه وسیله ،متحمل شده بود

ی در مصوبه 13/5/1395وانین عادی نسبت به این مصوبه مطرح شد. پس از آن دولت در تاریخ های کلی نظام و قبا اصول قانون اساسی، سیاست

هایی با ی جدید نیز همچنان در حوزهرسد مصوبهبا این وجود به نظر می دیگری تحت همین عنوان برخی از ایرادات مطرح شده را رفع نمود

 . ایرادات قانونی مواجه است

در رصد و پیگیری موضوعات حقوقی، از ابتدا با دقت فراوانی تحوالت ی ذاتی خود وظیفهحقوقدانان به عنوان  سازمان بسیجدر این میان 

منفی  نظران نقاط مثبت وقراردادهای نفتی را از ابعاد حقوقی زیر نظر داشته و با برگزاری جلسات متعددی با حضور اساتید دانشگاه  و صاحب

ظران نها را استخراج نموده است تا در اختیار مسؤالن و صاحبو ایرادات قانونی و حقوقی مطرح در خصوص آن را تحلیل کرده قراردادهای نفتی

 این حوزه قرار گیرد.

انن  سازمان بسیج حقوقدا
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  ررسی و تحلیل حقوقی و قانونی مصوبه هیات وزیران در خصوصب

 زشرایط عمومی، ساختار و الگوي قراردادهاي باالدستی نفت و گا 

انن*  *سازمان بسیج حقوقدا

ف
ردی

 

 ایراد حقوقی مستند قانونی ایراد قانونی متن ماده شماره ماده

1 
بند  – 1ماده 

 ث

ید  -ث یت تول عا با ر که  یا مخزنی  یدان  جاری: م یا مخزن ت یدان  م

های نفت و دیگر محصوالت جانبی صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت

نه یه هزی ند کل یا مخزن بتوا یدان  های مستتتتقیغ، غیرمستتتتقیغ، آن م

جهت اکتشتتتات، توستتتعه  شتتتدهینیبشیپمالی  تأمینبرداری و بهره

های برداری، همچنین دستتتمزد و ستتود طرت دوم و دیگر هزینهبهره

جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشتتتش داده و درآمد مورد 

 نتتظتتام در ابتتهتتام

 وفصتتتتتتلحتتتتل

 اختالفات

 1اساسی قانون139 اصل با تعارض

 اثتتتبتتتات .1

بودن  تجتتاری 

یدان بر عهده  م

 2پیمانکار

                                                            

 در. برسد مجلس اطالع به باید و است وزیرانهیئت تصویب به موکول مورد هر در داوری به آن ارجاع یا دولتی و عمومی اموال به راجع دعاوی ونهغ: صلح سی و صدیک اصل. 1

 .کندمی تعیین قانون را مهغ موارد. برسد نیز مجلس تصویب به باید داخلی مهغ موارد در و باشد خارجی دعوی طرت مواردیکه

با  تواندیماگر اثبات تجاری بودن میدان با پیمانکار باشد یعنی پیمانکار  دیگرعبارتبهاست.  معمول قراردادی در قبل از انقالب هایرویههغ برخالت منافع ملی و هغ مغایر با  این امر. 2

و درآمد مورد انتظار شرکت ملی نفت که اهغ آن استمرار  بدون در نظر گرفتن منافع ملی باشدمیارائه آمار غلط میدان را تجاری نشان دهد و چون مرجع احراز تجاری بودن نیز خود او 

و  هاهزینهت بازگش صرفاًبا در نظر گرفتن منافع خود  تواندمی. در این صورت کندمیشروع به عملیات و تحمیل هزینه به کشور  بعد از پایان مدت قرارداد است، تولید تجاری از میدان

جا چون لذا در این. باقی خواهند ماند ثمر بالو  فایدهبیصورت گرفته برای کشور  هایهزینهشدن میدان تمام  غیرتجاری احتماالًسود خود را محاسبه کرده و بعد از پایان مدت قرارداد و 

 .باشدع ملی حافظ مناف درستیبه تواندنمینیز توسط وزارت نفت  هاشاخصمبانی و مرجع ذیصالح تطبیق احکام با موضوع در تشخیص تجاری بودن میدان خود پیمانکار است، وضع 
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یک از طرت ظار برای هر  بات  تأمینهای قرارداد را انت ید. اث ما ن

بانی و  کار استتتت. م مان هده پی یا مخزن بر ع یدان  جاری بودن م ت

ی متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا هاشتتتاخص

و در اسناد مناقصه حسب مورد  شدهنییتعمخزن توسط وزارت نفت 

 د.گردبه اطالع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می

عدم تضمین . 2

هدات  نقض تع

 3پیمانکار

2 
بند  -1ماده 

 ژ

هدات اکتشتتتتافی ) -ژ قل تع  Minimum Explorationحدا

Obligation شامل انواع عملیات الزم شافی  (: حداقل عملیات اکت

ابی ارزینگاری، حفاری،، لرزهیسنج ثقلشناسی، مانند مطالعات زمین

خازن  هدتم قل  با حدا جام  جاری و ان یا مخزن ت یدان  کشتتتف م

های الزم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که هزینه

 گردد.توسط طرت دوم قرارداد تعهد می

یبتتات وضتتتع ت  تر

 برخالت حسابداری

ستانداردهای  قانون ا

 .حسابرسی سازمان

سنامه قانون 7 ماده ز بند با تعارض سا  ا

 ماده ت بند 3 جزء ،4حسابرسی سازمان

یارات و وظایف قانون 7 ماده و  35  اخت

 6.نفت وزارت

 

                                                            

و همچنین دستمزد پیمانکار در صورتی است که میدان موضوع قرارداد دارای وصف تجاری باشد و درآمد مورد انتظار طرفین را با  هاهزینهسایر  متعاقباًیغ و مستق هایهزینهپرداخت . 3

 هاییزینههتضمینی از سوی پیمانکار بابت  گونههیچ، مربوط حاصل نماید، لذا اگر در طول اجرای قرارداد و شروع تولید محرز گردد میدان فاقد وصف تجاری بوده هایهزینهکسر تمام 

 است. نشدهبینیپیشدر مصوبه  شدهتحمیلاین عملیات به شرکت نفت  واسطهبهکه 

یغ مالی که در تنظ هایصورت وحسابرسی  هایگزارشباشد. سازمان می مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این :زبند  7. ماده 4

 .نخواهد بود استفادهقابلاز مراجع دولتی  یکهیچاز طرت سازمان رعایت نشده باشد در  شدهتعیین اصول و ضوابط هاآن

 ازجمله قراردادی جدید الگوهای طراحی طریق از مشترک میادین اولویت با هیدروکربوری میادین توسعه منظوربه خارجی و داخلی هایسرمایه هدایت و جذب ت3 بند ت جزء 3. ماده 5

 شده صیانت تولید موازین رعایت با و مخازن در موجود گاز و نفت مالکیت انتقال بدون خارجی و داخلی پیمانکاران و گذارانسرمایه با مشارکت

 .رسدمی وزیرانهیئت تصویب به نفت وزیر پیشنهاد با نفتی قراردادهای عمومی شرایط ت7. ماده 6
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3 
بند  -1ماده 

 س

برنامه توسعه: برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله  -س

، انجام عملیات بهبود شدهکشفهای ها یا مخزنتوسعه اعغ از میدان

ضریب بازیافت میدان های در حال تولید مورد ها یا مخزنو افزایش 

گام های جدید در هنو متناسب با یافته شدهواقعطرفین قرارداد  تأیید

 یربازنگقابلتوستتعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید 

 باشد.می

ی دا یریت ط مد سقق

انحص ریددول دبتد

  دودگ زیی دیندنف

 هایسیاستقانون اجرای  3بند )ج( ماده 

 13867قانون اساسی مصوب  44کلی 

ست سعه  هایسیا شغ تو ش کلی برنامه 

 13948ابالغی مقام معظغ رهبری 

کلی  هایسیاستاز جزء )الف(  1-2بند 

سوی مقام معظغ رهبری  نظام ابالغی از 

 13849در سال 

 

4 
بند  -1ماده 

 ش

ا در برنامه توستتعه میدان ی شتتدهتعریفتولید اولیه: میزان تولید  -ش

 شتتدهکشتتفمخزن که در مرحله اول عملیات توستتعه میدان/ مخزن 

صل صل از عملیات بهبود یا  شدهحا ضافی حا یا میزان تولید اولیه ا

 گردد.افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می

یبتتات وضتتتع ت  تر

 رخالتب حسابداری

ستانداردهای  قانون ا

 حسابرسی سازمان

سنامه قانون 7 ماده ز بند با تعارض سا  ا

سی، سازمان سابر  ماده ت بند 3 جزء ح

ظایف قانون 7 ماده و 3 یارات و و  اخت

 .نفت وزارت

 

5 
بند  -1ماده 

 ص

سرمایههزینه -ص ستقیغ  سرمایهای: کلیه هزینههای م ای الزم های 

ضریب بازیافت مخزن،  سعه، بهبود یا افزایش  لیه ک ازجملهجهت تو

های مدیریتی، مهندستتتی، حفاری، احداث تمام تأستتتیستتتات هزینه

غایرت  اصتتتول با م

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

( الف)جزء  1 - 2 بنتتد بتتا تعتتارض

 44 اصل مورد در نظام کلی هایسیاست

سی قانون سا سالمی جمهوری ا  ایران ا

عدم تضتتتمین 

هدات نقض  تع

 پیمانکار

                                                            

 بماند. تبایسمیاستخراج و تولید نفت خام و گاز( در انحصار دولت  هایشرکتگروه سوم )معادن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران و  هایبنگاهو مدیریت  گذاریسرمایهمالکیت، . 7

ز ا برداریبهرهو  توسعه اکتشات، هایفعالیتدر )نه مالکیت(  غیردولتیبخش  گذاریسرمایهاجازه  صرفا1394ًکلی برنامه ششغ توسعه ابالغی مقام معظغ رهبری  هایسیاستبر اساس . 8

 است. صادرشده 44کلی اصل  هایسیاستو گاز در چارچوب میادین نفت 

در  منحصراً بایستمیهمچنان مدیریت و مالکیت حوزه نفت و گاز  1384کلی نظام ابالغی از سوی مقام معظغ رهبری در سال  هایسیاستاز جزء )الف(  1-2لذا با عنایت به بند . 9

 اختیار دولت باقی بماند
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بل بهره قا یا روزمینی و زیرزمینی الزم برای  یدان  برداری کردن م

سات فرآوری، سی سات فرآیندی و  مخزن نظیر تأ سی انتقال تزریق، تأ

شات  شدهانجاماندازی کلیه واحدها، هزینه راه جنبی و در مراحل اکت

ها و در صتتتورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازستتتازی

 های در حال تولید.ها یا مخزنهای الزم در میداننوسازی

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 کلی هایسیاست 15 و 13 بند ،138410

 12 بنتتد ، 139211مقتتاومتی  اقتصتتتتاد

ست شغ برنامه کلی هایسیا سعه ش  تو

                                                            

 خصوصی و تعاونی هایبخش و غیردولتی عمومی نهادهای و هابنگاه توسط ذیل شرح به اساسی قانون 44 اصل صدر در مذکور هایزمینه در مدیریت و مالکیت گذاری، سرمایه ت2. 10

 :است مجاز

 (.گاز و نفت استثنای به) بزرگ معادن و( گاز و نفت دستیپایین بزرگ صنایع جمله از) مادر صنایع بزرگ، صنایع 1 ت2

 :طریق از گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذیری ضربه با مقابله -13. 11

 .راهبردی مشتریان انتخاب -

 .فروش هایروش در تنوع ایجاد -

 .فروش در خصوصی بخش دادن مشارکت -

 گاز صادرات افزایش -

 .برق صادرات افزایش -

 .پتروشیمی صادرات افزایش -

 .نفتی هایفرآورده صادرات افزایش -

 برق، دراتصا بردن باال و( انرژی مصرت شدت شاخص براساس) بهینه بازدهی دارای کاالهای تولید توسعه گاز، و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش افزایش -15

 .منابع از صیانتی برداشت بر تأکید با نفتی هایفرآورده و پتروشیمی محصوالت
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 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

 و 8115 و 4314 و 4413 اصتتول ،139412

 هایسیاست 5 بند اساسی، قانون 15316

                                                            

سیس از حمایت -12. 12 شات هایفعالیت در گذاریسرمایه برای غیردولتی هایشرکت تأ سعه و برداریبهره ،(مالکیت نه) اکت شور گاز و نفت میادین تو ش میادین بویژه ک  در ترکم

 .44 اصل کلی سیاستهای چارچوب

ستقالل تأمین سوم: برای و چهل اصل. 13 سان نیازهای برآوردن و محرومیت و فقر کردن کن ریشه و جامعه اقتصادی ا  میاسال جمهوری اقتصاد او، آزادگی حفظ با رشد، جریان در ان

 :شودمی استوار زیر ضوابط اساس بر ایران

 .همه برای خانواده تشکیل برای الزم امکانات و پرورش و آموزش درمان، بهداشت، پوشاک، خوراک، مسکن،: اساسی نیازهای تأمین .1

 از عاونی،ت شکل در ندارند، کار وسائل ولی بکارند قادر کسانیکه همه اختیار در کار وسائل دادن قرار و کامل اشتغال به رسیدن بمنظور همه برای کار امکانات و شرایط تأمین .2

شروع راه هر یا بهره بدون وام راه ست در ثروت تداول و تمرکز به نه که دیگر م  مطلق بزرگ کارفرمای یک صورت به را دولت نه و شود منتهی خاص های گروه و افراد د

 گیرد صورت رشد مراحل از یک هر در کشور اقتصاد عمومی ریزی برنامه بر حاکغ ضرورتهای رعایت با باید اقدام این. درآورد

 و سیاسی ،معنوی خودسازی برای کافی توان و فرصت شغلی، تالش بر عالوه فرد هر که باشد چنان کار ساعات و محتوا و شکل که بصورتی کشور اقتصادی برنامه تنظیغ .3

 .باشد داشته ابتکار و مهارت افزایش و کشور رهبری در فعال شرکت و اجتماعی

 .دیگری کار از کشی بهره از جلوگیری و معین کاری به افراد اجبار عدم و شغل، انتخاب آزادی رعایت .4

 .حرام و باطل معامالت دیگر و ربا و احتکار و انحصار و بغیر اضرار منع .5

 .خدمات و توزیع تولید، گذاری، سرمایه مصرت، از اعغ اقتصاد، به مربوط شئون همه در تبذیر و اسرات منع 

 .کشور اقتصاد پیشرفت و توسعه برای احتیاج نسبت به ماهر افراد تربیت و فنون و علوم از استفاده .6

 .کشور اقتصاد بر بیگانه اقتصادی سلطه از جلوگیری .7

 .برهاند وابستگی از و برساند خودکفائی مرحله به را کشور و کند تأمین را عمومی نیازهای که صنعتی و دامی کشاورزی، تولیدات افزایش بر تأکید .8

 .است استوار صحیح و منظغ ریزی برنامه با خصوصی و تعاونی دولتی، بخش سه پایه بر ایران اسالمی جمهوری اقتصادی چهارم: نظام و چهل اصل .14
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ید کلی ند ، 139117 ملی تول  16 و 11 ب

 بند ،18برنامه شتتشتتغ کلی هایستتیاستتت

 هایستتیاستتت اجرای قانون 3 ماده( ج)

 138619 اساسی قانون 44 کلی

                                                            

 و تلگرات و ستپ تلویزیون، و رادیو آبرسانی، بزرگ های شبکه و سدها نیرو، تأمین بیمه، بانکداری، بزرگ، معادن خارجی، بازرگانی مادر، صنایع بزرگ، صنایع کلیه شامل دولتی بخش

 .است دولت اختیار در و عمومی مالکیت صورت به که است اینها مانند و آهن راه و راه کشتیرانی، هواپیمائی، تلفن،

 .میشود تشکیل اسالمی ضوابط طبق بر روستا و شهر در که است توزیع و تولید تعاونی مؤسسات و شرکتها شامل تعاونی بخش

 .است تعاونی و دولتی اقتصادی فعالیتهای مکمل که میشود خدمات و تجارت صنعت، دامداری، کشاورزی، از قسمت آن شامل خصوصی بخش

 نشود امعهج زیان مایه و گردد کشور اقتصادی توسعه و رشد موجب و نشود خارج اسالم قوانین محدوده از و باشد مطابق فصل این دیگر اصول با جائیکه تا بخش سه این در مالکیت

 .میکند معین قانون را بخش سه هر شرایط و قلمرو و ضوابط است. تفصیل اسالمی جمهوری قانون حمایت مورد

 دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. :اصل هشتاد و یکغ .15

 .است ممنوع گردد کشور شئون دیگر و ارتش فرهنگ، اقتصادی، و طبیعی منابع بر بیگانه سلطه موجب که قرارداد گونه سوم: هر و پنجاه و یکصد اصل .16

 .معین زمانی بازه در فروشی خام از گرفتن فاصله و پذیری رقابت اصل رعایت با نهایی محصوالت تا خام مواد از تولید زنجیره تکمیل -5. 17

 .انرژی شدت کاهش و گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل -11. 18

 (.انرژی مصرت شدت شاخص براساس) بهینه بازدهی دارای کاالهای تولید توسعه و گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش افزایش -16

 :شودمی تعیین زیر شرحبه دولت اقتصادی فعالیتهای قلمرو ت3 . ماده19

شرکت ملی  -4  :های مشمول این گروه عبارتند ازت فعالیتها، مؤسسات و شرکتگروه سه]= (2)گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادةت سرمایه جج: 

 .یار دولت استاین قانون منحصراً در اخت [( معادن نفت و گاز،5 های استخراج و تولید نفت خام و گاز،نفت ایران و شرکت
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بند  -1ماده 

 ض

نه -ض نههزی یه هزی لت، های غیرمستتتتقیغ: کل به دو که  هایی 

سات عمومی وزارتخانه س ها از قبیل انواع شهرداری ازجملهها و مؤ

 شود.اجتماعی پرداخت می تأمینها، عوارض، گمرک و بیمه مالیات

های قانونی بر عوارض و ستتایر پرداخت پرداخت مالیات، -تبصتتره

ا ب حستتابتستتویهآن،  تبعبهعهده و از تکالیف طرت دوم قرارداد و 

ستگاه صالح نیز از تکالیف وی مید شد. این پرداختهای ذی ا بر هبا

فت یا قانونی در یه اعالم مراجع  ناً پا نده عی نه عنوانبهکن های هزی

جه ر این مصتتوبه، در وو به ترتیب مقرر د شتتدهپذیرفتهغیرمستتتقیغ 

 طرت دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد.

صول با . مغایرت1  ا

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

غایرت2  قانونی . م

 پیمانکارمعافیت  در

عارض1 ند با . ت ( الف)جزء  1 - 2 ب

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج)بند  شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 

نون 38 متتادهتعتتارض . 2 ین قتتا م  تتتأ

 6 ماده 2 تبصتتره و 5 ماده و 21اجتماعی

 

                                                            

 و ودخ کارکنان که نماید متعهد را کارمقاطعه کندمی منعقد کهقراردادی در باید کارفرما شودمی واگذار حقوقی یا حقیقی اشخاص بهمقاطعه طور به کار انجام که مواردی در: 38 ماده. 21

 کارفرما طرت از کارمقاطعه کار کل بهای درصد پنج پرداخت. بپردازد قانون این 28 ماده در مقرر ترتیب به را بیمه حق کل و نماید بیمه سازمان نزد را فرعی کارانمقاطعه کارکنان همچنین

 قح معادل کنندمی پرداخت و تسلیغ سازمان به مقرر موعد در را خود کارکنان بیمه حق و مزدصورت که کارانیمقاطعه مورد در. بود خواهد سازمان طرت از مفاصاحساب ارائه به موکول

 مقرر یمهب حق پرداخت مسئول بپردازد سازمان مفاصاحساب مطالبه بدون کاررامقاطعه قسط آخرین کارفرما گاه هر. شد خواهد آزاد مذکور مبلغ از سازمان درخواست به بنا پرداختی بیمه
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پتتتترداختتتتت  از

 20قانونی کسورات

بات وضتتتع. 3  ترتی

 برخالت حسابداری

 72و  71، متتاده 22گمرکی امور قتتانون

 .23قانون محاسبات عمومی

 اساسنامه قانون 7 ماده ز بند با تعارض. 3

سی، سازمان سابر  ماده ت بند 3 جزء ح

                                                            

 دولتی هایشرکت و مؤسسات و هاوزارتخانه کلیه نماید، وصول و مطالبه کارمقاطعه از است پرداخته سازمان بهبابت این از که را وجوهی دارد حق و بود خواهد مربوط خسارات و

 .باشندمی ماده این مقررات مشمول المنفعهعام و خیریه مؤسسات و دولتی غیر مؤسسات و اصنات اتاق و هاشهرداری همچنین

( 23قبال انجام تعهدی از سوی پیمانکار نبوده و مصداق کمک به وی می باشد لذا وفق مواد ) در( کسورات قانونی )از قبیل مالیات، بیمه و عوارض گمرکیبازپرداخت نظر به اینکه . 20

قرره، مصداق تصرت غیر ( قانون محاسبات عمومی توسط شرکت های دولتی ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شورای اسالمی خواهد بود که در صورت عمل بر خالت این م71و )

 ل دولتی خواهد بود.قانونی در وجوه و اموا

تمام این امور داخل در  قانون امور گمرکی 6ماده  2 تبصرهو  5قانون تامین اجتماعی و ماده  38ماده  ( قانون مالیات های مستقیغ و107( آئین نامه اجرایی ماده )4وفق ماده )مضافا اینکه 

 وظایف ذاتی پیمانکار بوده است.

 ای پیمانکار در محاسبات خود مالیات ها و عوارض و حقوق قانونی را در نظر گرفته و آنرا غیر قابل بازگشت می دانند.در تمام دنیا شرکت هالزم به ذکر است 

جنبه تجاری نداشته  کهنیاو مؤسسات دولتی را مشروط بر  هاوزارتخانهکاالی متعلق به  تواندیمت واردات قطعی کاال مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک  6ماده . 22

باشد برای پرداخت نمالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کاالی متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال  مسئوالنباشد با تعهد 

 .قطعی ترخیص کند طوربهحقوق ورودی 

 .ت افزایش حقوق ورودی شامل کاالی موجود در اماکن گمرکی نیست1تبصره 

( به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعالم می شود واریز می گردد. گمرک مکلف 160دهای موضوع این قانون با رعایت حکغ ماده )ت درآم2تبصره 

 .است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیغ نماید

 عنوان به اجرائی دستگاههای به قانون این (2) ماده موضوع دولتی شرکتهای و دولتی مؤسسات ها، وزارتخانه توسط وجهی هرگونه پرداخت( 19/02/1390 اصالحی)- مکرر 71 ماده. 23

 مصارت برای قانون این (4) ماده رعایت با که نقدی هدایای. است ممنوع شود می یا شده تعیین مربوط قانونی مقررات در که مواردی در جز به غیرنقدی و نقدی صورت به هدیه یا کمک
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ستانداردهای  قانون ا

 حسابرسی سازمان

ظایف قانون 7 ماده و 3 یارات و و  اخت

 .نفت وزارت

 
بند  -1ماده 

 ط

مالی طرت دوم قرارداد به  تأمینهای مالی: از هزینه تأمین هزینه -ط

 شود.میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می

صول با . مغایرت1  ا

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

عارض1 ند با . ت ( الف)جزء  1 - 2 ب

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

 

                                                            

 شود می یا دهش افتتاح مذکور دستگاههای برای کشور کل داری خزانه توسط که مجاز بانکی حساب به تنها باید شود می اهداء دولتی شرکتهای و دولتی مؤسسات ها، وزارتخانه به خاص

 دایاییه رسد، می وزیران هیأت تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت توسط که بود خواهد ای نامه آئین برابر کننده اهداء هدفهای رعایت با مذکور وجوه مصرت. گردد واریز

 دفاتر رد حسابداری اصول طبق باید را موارد گونه این دولتی شرکتهای و بود خواهد دولتی اموال مقررات مشمول گردد، می اهداء دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه به غیرنقدی طور به که

 شهید یادبن خاص، های بیماری بنیاد نماز، اقامه ستاد دیه، ستاد احمر، هالل مصالها، مساجد، (ره) خمینی امدادامام کمیته و کشور بهزیستی سازمان به شده اهداء هدایای. نمایند ثبت خود

 های هیأت قرآنی، علوم های دانشکده ها، دارالقرآن ها، حسینیه ها، امامزاده ورزشی، های هیأت بسیج، فرهنگی های کانون ایران، خون انتقال سازمان ،(شهدا گلزار) ایثارگران امور و

 امام امداد کمیته و بهزیستی سازمان با مردمی مشارکت شورای نظر با نکند اعالم را خود هدت اهداءکننده چنانچه و شود می تلقی خاص هدایای فناوری و علمی های پارک و مذهبی

 .است بالمانع قانون این تصویب از قبل معموله تعهدات اجراء. رسید خواهد مصرت به (ره) خمینی

 محاسبات قانون (5) ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون (5) ماده موضوع اجرائی دستگاههای توسط عنوان هر تحت وجهی هرگونه پرداخت و دریافت( 04/12/1393 الحاقی)- تبصره

 ذی اتمقام و مسؤوالن کلیه. است دولتی اموال در غیرقانونی تصرت حکغ در ماده این مفاد برخالت پرداخت و دریافت هرگونه و باشد کشور موضوع قوانین چهارچوب در باید عمومی

 .باشند می حکغ این اجرای مسؤول مورد حسب مالی مدیران و حسابان ذی مدیران، ربط،

 .میباشد دولت عمومی مقررات و قوانین سایر و قانون این مقررات تابع کشور کل بودجه در منظور عمرانی و جاری اعتبارات مصرت - 72 ماده
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 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

 نتأمی بودن . ربوی2

نه  از مالی هایهزی

 خارجی هایبانک

بات وضتتتع. 3  ترتی

 برخالت حسابداری

ستانداردهای  قانون ا

 حسابرسی سازمان

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386. 

با2  قانون 43 اصتتتل (5) بند . تعارض 

 قانون 232 ماده( 3بند ) و 24استتتاستتتی

 مدنی

 اساسنامه قانون 7 ماده ز بند با تعارض. 3

سی، سازمان سابر  ماده ت بند 3 جزء ح

ظایف قانون 7 ماده و 3 یارات و و  اخت

 .نفت وزارت

                                                            

 .حرام و باطل معامالت دیگر و ربا و احتکار و انحصار و بغیر اضرار منع -5. 24
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بند  -1ماده 

 ظ

برداری: کلیه مبالغی که طرت دوم قرارداد، برای های بهرههزینه -ظ

شتترایط مندرج در قرارداد و برداری و بر استتاس انجام عملیات بهره

 کند.استانداردهای حسابداری هزینه می

صول با مغایرت. 1  ا

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

بات وضتتتع. 2  ترتی

 برخالت حسابداری

ستانداردهای  قانون ا

 حسابرسی سازمان

( الف)جزء  1 - 2 بنتتد بتتا تعتتارض

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 

 اساسنامه قانون 7 ماده ز بند با تعارض. 2

سی، سازمان سابر  ماده ت بند 3 جزء ح

ظایف قانون 7 ماده و 3 یارات و و  اخت

 .نفت وزارت
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بند  -1ماده 

 ع

ضافی نفت خام  -ع شکه تولید ا سب با هر ب ستمزد: رقمی که متنا د

)یا هر هزار فوت مکعب استتتتاندارد اضتتتافی گاز طبیعی همراه( از 

های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استتتاندارد تولید ها یا مخزنمیدان

ضافی گاز از میدان سب مورد هرها یا مخزنا شکه  های گازی و ح ب

میعانات گازی اضتتتافی، ناشتتتی از عملیات طرت دوم قرارداد تبیین 

 شود.می

بات وضتتتع .1  ترتی

 برخالت حسابداری

ستانداردهای  قانون ا

 حسابرسی سازمان

 بودن حق غیر من. 2

 در دستمزد پرداخت

 تهنیافتوسعه میادین

 اساسنامه قانون 7 ماده ز بند با تعارض. 1

سی، سازمان سابر  ماده ت بند 3 جزء ح

ظایف قانون 7 ماده و 3 یارات و و  اخت

 .نفت وزارت

 25.مدنی قانون 303 ماده با تعارض. 2

 

 
بند  -1ماده 

 غ

یا منحنی فرایند تخلیه  -غ پایه تخلیه: عبارت استتتت از خط  خط 

کردن تأستتتیستتتات موجود و در حالت عدم  بامنظورمیدان یا مخزن 

 ,EORهای جدید بهبود یا افزایش ضتتتریب بازیافت )اجرای طرح

EGR, IOR ,& IGR که پذیرش(  های اول و دوم طرت مورد

یه در قرارداد تعریف  عنوانبهگیرد و قرارداد قرار می یه تخل پا خط 

 شود.می

زن نفت مهندستتتی مخا شتتتورای عالی تأییدخط پایه مذکور باید به 

 گیری اینبرستتد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضتتا و تصتتمیغ

 ید.خواهد رس وزیرانهیئتشورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب 

ی دا یریت ط مد سقق

انحص ریددول دبتد

 یی دیندنف دودگ ز

 هایسیاستقانون اجرای  3بند )ج( ماده 

 1386قانون اساسی مصوب  44کلی 

ست سعه  هایسیا شغ تو ش کلی برنامه 

 1394ابالغی مقام معظغ رهبری 

کلی  هایسیاستاز جزء )الف(  1-2بند 

سوی مقام معظغ رهبری  نظام ابالغی از 

 1384در سال 

 

                                                            

 .اینکه به عدم استحقاق خود عالغ باشد یا جاهل کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعغ از - 303ماده . 25



15 
 

 
بند  -1ماده 

 ت

ا گاز ینفت، گاز یا میعانات گازی اضتتتافی: میزان تولید نفت، -ت

یا میزان نفت، گاز یا  شتتدهکشتتفمیعانات گازی از میدان یا مخزن 

مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن  تولیدشتتدهمیعانات گازی 

 در حال تولید موضوع قرارداد.

صره  های گازی در حال تولید ها یا مخزندر مواردی نظیر میدان -تب

و برای عملیات بهبود یا افزایش ضتتتریب بازیافت حستتتب مورد 

 تواند مبنایپایه تخلیه میمیعانات گازی اضتتتافی نستتتبت به خط 

 محاسبه قرار گیرد.

  

ناروا در  فاء  ای

پتتتترداختتتتت 

دستتتتمزد بتته 

نکتتار در  یمتتا پ

تولید از میادین 

قه  قد ستتتاب فا

 26تولید

 
بند  -1ماده 

 ل

نه -ل باز هزی یهستتتقف  ما طاتهای ستتتر پذیر بودن میزان ای: انع

تحوالت  های میدان،ای نستتبت به رفتار واقعیتهای ستترمایههزینه

و  دهشتصویبواقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی ساالنه 

 قتترارداد النبتتطتت

طهبه قدان واستتت  ف

 سقف مالی

با ند 233 ماده و  1027 ماده تعارض   2 ب

 28مدنی قانون
 

                                                            

اضافه ( مقرر گردیده 1شده اند. معهذا در بند )ع( ماده )تولید اضافی مشمول عنوان مصوبه، میادینی که هنوز به مرحله اکتشات و توسعه نرسیده اند، تولیداتشان  (1) ماده( تدر بند ). 26

 .باشدتولید باید ناشی از عملیات طرت دوم قرارداد 

. ه و به وضوح این تولیدات ناشی از عمل پیمانکار نمی باشنددشذخایر میدان با فشار طبیعی و خود بخود از مخزن خارج  به صرت حفاری،در میادین توسعه نیافته این در حالی است که 

قانون مدنی هر آنچه  303به استناد ماده  گردد مصداق ایفاء ناروا به پیمانکار بوده ود طبیعی اقداماتی که موجب تولید اضافه تر از تولیاز این رو پرداخت دستمزد به پیمانکار بدون انجام 

 هرچند به عدم استحقاق خود عالغ باشد یا جاهل، عین و منافع آن خواهد بوداسترداد به عنوان دستمزد و مِن غیر حق دریافت نماید، ضامن از این طریق و پیمانکار 

 .اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهقرارداد - 10ماده . 27

 .موجب جهل به عوضین شود شرط مجهولی که جهل به آن - 2موجب به بطالن عقد است:  و شروط مفصله ذیل باطل - 233ماده . 28
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های ضتتتروری بعدی جهت بهبود گذاریهمچنین نیاز به ستتترمایه

 وری میدان.راندمان و بهره

 
بند  -1ماده 

 م

های ای که در چارچوب طرحبرنامه مالی عملیاتی ستتاالنه: برنامه -م

های های الزم ناشتتتی از واقعیتعملیاتی و اصتتتالحات و بازنگری

پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرت دوم قرارداد تهیه و تصویب 

سوی طرت اول طرت اول قرارداد می صویب این برنامه از  سد. ت ر

گردد. دوم قرارداد ابالغ می طرتبهت اجرا قرارداد نهایی بوده و جه

ها و عملیات الزم ساالنه برای توسعه این برنامه شامل جزئیات هزینه

 باشد.برداری میو بهره

غایرت  اصتتتول با م

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 اً منحصتتر هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

( الف)جزء  1 - 2 بنتتد بتتا تعتتارض

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 
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بند  -2ماده 

 الف

صویب -2ماده  ضوع این ت سیغ قراردادهای مو سته تق سه د نامه به 

 شوند.می

شف میدان یا  -الف صورت ک شات و در  سته اول: قراردادهای اکت د

ن به برداری از آمخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه بهره

باشتتد. در این دستتته واگذاری ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می

ات پیوسته با عملیات اکتش صورتبهبرداری، عملیات توسعه و بهره

ان یا مخزن تجاری توسط طرت دوم قرارداد و در صورت کشف مید

های برداشتتت صتتیانتی از مخازن نفت و گاز با در نظر گرفتن برنامه

 هایشرکتباشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات مجاز می

گذاری در محدوده اکتشتتافی پیشتتنهاددهنده برای عملیات و ستترمایه

 د.شووم قرارداد تعهد میتعیین و از سوی طرت د روشنیبهموردنظر 

صول با مغایرت. 1  ا

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 .طبیعی منابع بر

 انتقتتال شتتتبهتته. 2

کیتتت ل بع متتا  منتتا

 به استتتتحصتتتتالی

 مشتتارکت/ پیمانکار

 تولید در

( الف)جزء  1 - 2 بنتتد بتتا تعتتارض

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 

 و 81 ،45 ،44 ،43 اصتتول با تعارض. 2

 اساسی قانون 153
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بند  - 2ماده 

 ب

 شدهکشفهای ها یا مخزندسته دوم: قراردادهای توسعه میدان -ب

به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد  هاآنبرداری از و در ادامه، بهره

 باشد.می

غایرت  اصتتتول با م

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

( الف)جزء  1 - 2 بنتتد بتتا تعتتارض

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 

 

 
بند – 2ماده 

 پ

ضریب  -پ سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش  سته  د

های در ها یا مخزن( در میدانEOR/IOR/EGR/IGRبازیافت )

مه، حال بهره ندستتتی مخزن و در ادا عات مه طال یه م پا برداری بر 

 باشدبه ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می هاآنبرداری از بهره

غایرت  اصتتتول با م

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

( الف)جزء  1 - 2 بنتتد بتتا تعتتارض

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف
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در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 

 
بند  - 3ماده 

 پ

 های مستتتقیغ، غیرمستتتقیغ،منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه -پ

برداری و پرداخت دستتتتمزد های بهرهمالی و هزینه تأمینهای هزینه

پ  ددربنطبق قرارداد از طریق تخصتتیص بخشتتی )به ترتیب مقرر 

( از محصتتتوالت اضتتتافی میدان یا عواید حاصتتتل از اجرای 6ماده 

قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصتتول، تشتتخیص پرداخت به 

صول با . مغایرت1  ا

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

عارض1 ند با . ت ( الف)جزء  1 - 2 ب

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

سنگین  غرامت 

اعتتمتتال حتتق 

 29حاکمیت ملی

 29ملی

                                                            

ند )پ( وفق ب است که امکان آن در این مدل جدید قراردادی حقوقیهای بین المللی، ایراد اساسی ین المللی نفتی در بورسهای بعنوان دارایی شرکتامکان معرفی ذخایر نفتی به. 29

 است.و به نوعی مالکیت اقتصادی بر میدان برای پیمانکار ایجاد شده  میسر گردیدهو از طریق تخصیص بخشی از ذخایر میدان  (6( و )3ماده )

آنها انجام می شود، به  های معرفی شدهروی داراییبر های نفت های نفتی سود سرشاری از محل هزاران معامله کاغذی که در بورسشود شرکتباید توجه داشت این اقدام موجب می

های خارجی باالست که ممکن است طرت خارجی حتی حاضر شرکت توسط (Book) عنوان داراییچنان سود ثبت ذخایر میدان بهمعتقدند آن دست آورند. تا جایی که برخی اساتید

 .  ده محسوب شودای را تقبل کند که از نظر اقتصادی فاقد سودآوری بوده و عمالً زیانشود پروژه

خش گذاری و بهای سرمایهمنظور تسویه هزینهکه بخشی از آن به و گاز انعقاد قرارداد بلندمدت فروش نفت هغ از طریق مذکور و هغ بابا توجه به مدل جدید قراردادهای نفتی این امر 

 .شوددیگر آن بابت تسویه حق الزحمه و دستمزد است، عملی می

ی که بواسطه ظیفه جبران منافعدر این صورت باید افزود خسارت ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی بر خالت مفاد چنین قراردادهایی، بسیار افزایش خواهد یافت و عمال دولت و

 قراردادهای بلند مدت فروش و سود های معامالت بورسی برای طرت خارجی حاصل می شده است را نیز باید بر عهده بگیرد.
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ی یا مخزن  یدان  یل محصتتتول م کار از طریق تحو مان ید آن پی ا عوا

صول )تا پایان بازپرداخت/ پرداخت مطالبات پیمانکار( با  جایبه مح

 باشد.شرکت ملی نفت ایران می

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

 

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386. 

 
بند  - 3ماده 

 ت

ها در صتتورت عدم کشتتف ها و هزینهکلیه مخاطرات، ریستتک -ت

هده طرت دوم قرارداد می جاری بر ع یا مخزن ت یدان  باشتتتتد. م

های عدم دستتتتیابی به اهدات موردنظر قراردادی یا ناکافی ریستتتک

 هایجادشدبودن محصول میدان یا مخزن برای استهالک تعهدات مالی 

 باشد.بر عهده طرت دوم قرارداد می

برای  هشددادهمیزان تولید تخصیص  کفایتعدمدر صورت  -تبصره 

شدهپرداخت یا بازپرداخت مطالبات  پیمانکار در دوره قرارداد،  تأیید

شدهپرداختهای بازهزینه ستمزد متعلقه  ن شدهپرداختو د ه در دور ن

شد. از همان مخزن و در طوالنی تری که در قرارداد، تعریف خواهد 

سب مورد بازپرداخت یا پرداخت  6ماده « پ» دربندسقف مقرر  ح

 گردد.می

  

عدم تضتتتمین 

هدات  نقض تع

 پیمانکار
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بند  - 3ماده 

 ث

رخ ن تأمینپذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح یا هدت  -ث

سک و ایجاد انگیزه  سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ری شت  بازگ

 هایهای بهینه و فناوریروش کارگیریبهبرای طرت دوم قرارداد در 

 برداری.نوین و پیشرفته در اکتشات، توسعه و بهره

 تمالکی انتقال شبهه

صالی منابع ستح  هب ا

 مشتتارکت/ پیمانکار

 تولید در

 و 81 ،4530 ،44 ،43 اصتتتول با تعارض

 اساسی قانون 153
 

 
بند  - 3ماده 

 ج

تعهد طرت دوم قرارداد به برداشتتت صتتیانتی از مخازن نفت و  -ج

شرفتفناوری کارگیریبهگاز در طول دوره قرارداد با  ه های نوین و پی

های بهبود با افزایش اجرای طرح ازجملههای الزم گذاریو ستترمایه

 های میدان یا مخزن.ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی

 بودن حق غیر من

 در مزددست پرداخت

 تهنیافتوسعه میادین

  مدنی قانون 303 ماده با تعارض

 
بند  - 3ماده 

 چ

تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شتتروع قرارداد به نام و از طرت  -چ

کاالها،  ها،کارفرما انجام خواهد شتتد و کلیه اموال اعغ از ستتاختمان

 هماناالرضی از االرضی و تحتها و تأسیسات سطحتجهیزات، چاه

 باشد.تاریخ متعلق به کارفرما می

 جهت به غرر ایجاد

 و مبتتانی در ابهتتام

 ضوابط

 و مدنی قانون 190 ماده 3 بند با تعارض

 مدنی قانون 216 ماده
 

                                                            

 بیشه نیزارها، جنگلها، ها، دره کوهها، عمومی، آبهای سایر و ها رودخانه ها، دریاچه دریاها، معادن، شده، رها یا موات زمینهای قبیل از عمومی ثروتهای و پنجغ: انفال و چهل اصل. 30

 امهع مصالح طبق بر تا است اسالمی حکومت اختیار در. میشود مسترد غاصبین از که عمومی اموال و المالک مجهول اموال و وارث، بدون ارث نیست، حریغ که مراتعی طبیعی، های

 .میکند معین قانون را یک هر از استفاده ترتیب و تفصیل نماید، عمل آنها به نسبت
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بند  - 3ماده 

 د

سطح تولید به دلیلی جز  -د صمیغ به کاهش  چنانچه وزارت نفت ت

دالیل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشتتتته باشتتتد، اولویت اعمال 

هایی که متعهد به ها یا مخزنچنین کاهشتتتی از ستتتطح تولید میدان

این تصتتمیغ در مورد  کهدرصتتورتیباشتتد و می بازپرداخت نیستتتند،

د اتخاذ شتتتود، نباید در بازپرداخت میدان یا مخزن موضتتتوع قراردا

ستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر  شده و پرداخت د سید  سرر مطالبات 

 بگذارد.

غایرت  اصتتتول با م

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

( الف)جزء  1 - 2 بنتتد بتتا تعتتارض

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 

 

 

 

 - 4ماده 

 الف

ایرانی  هایشتترکتدر هر قرارداد برحستتب شتترایط شتترکت/  -الف

( که Exploration & Production - E&Pاکتشتتات و تولید )

 کند،طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابالغ می هاآنصالحیت 

سد، شرکت ملی نفت ایران می تأییدبه  شرکت عنوانبهر یا  شریک 

ضور در فرآیند  هایشرکت ضور دارند و با ح معتبر نفتی خارجی ح

هارت عه دانش فنی و م قال و توستتت کان انت های اجرای قرارداد، ام

گردد. طرت دوم قرارداد میمیسر  هاآنمدیریتی و مهندسی مخزن به 

 کلی ایراد و ابهام .1

فقتتت در  نتتامتتهموا

 مشترک همکاری

ست تعارض. 1 سیا صل کلی هایبا  44 ا

 اصتتل هایستتیاستتت اجرای قانون نیز و

 قتتانون 3 متتاده 5 و 4 جزءهتتای ،44

 .نفت وزارت اختیارات و وظایف
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بخشتتتی از  عنوانبه موظف به ارائه برنامه انتقال و توستتتعه فناوری

 هایستتیاستتتباشتتد. در هر قرارداد برنامه مالی عملیاتی ستتاالنه می

ید  با ند  فاد این ب یاتی برای تحقق م مات عمل قدا  وانعنبهاجرایی و ا

 پیوست فناوری قرارداد آورده شود.

 تولید و اکتشتتات ایرانی هایشتترکت/ رکتشتت هرگاه -1تبصتتره 

(E&P) بر برای نفت وزارت تشتتتخیص به ایرانی، دارصتتتالحیت 

هده ند هاییطرح اجرای در راهبری نقش گرفتن ع ناخته توانم  شتتت

 صالحیت صاحب شریک انتخاب با توانندمی هاشرکت این شوند،

 و) قلمستتت طوربه یا کندمی مقرر نفت وزارت که ترتیبی به خارجی

 عقد به ،(همکار معتبر مشتتتاور و MC انتخاب با نیاز صتتتورت در

عتتدم انتتتتتقتتال . 2

تکنولوژی در حوزه 

 31ابزار و تجهیزات

یانات مقام معظغ . 2 با ب  رهبریتعارض 

1/1/139532 

                                                            

موبیل، استات اویل، شل و توتال شرکت های مدیریت پروژه هستند و خود برای پروژه هایی که جذب می کنند از پیمانکاران  اکسون مثل بی پی، E&Pبا توجه به اینکه شرکتهای . 31

ا می توانند دانش شرکت ها نهایت این .می باشداد با چنین شرکت هایی سالبه به انتفاء موضوع با انعقاد قرارددر حوزه ابزار و تجهیزات فرعی استفاده می کنند، لذا فرض انتقال تکنولوژی 

 را به طرت قرارداد منتقل کنند.و مهندسی مخزن فنی خود در مدیریت پروژه 

ن محقق گردد الزم است شرکت ملی نفت ایران با شرکت ها و پیمانکارااز این رو اگر قرار باشد فرایند انتقال تکنولوژی از مرحله اکتشات تا توسعه و تولید و افزایش ضریب برداشت 

 فرعی در سطح بین الملل قرارداد منعقد کند چرا که اینان هستند که در هر بخش از صنعت نفت صاحب تکنولوژی مرتبط هستند.

برادران ما در دولت به ما گفتند که ما این کار را کردیغ و میکنیغ؛ من تأکید میکنغ و تکرار میکنغ  ای که ما انجام میدهیغ، انتقال فنّاوری را شرط کنیغ. البتّهی معامالت خارجیدر همه. 32

د یه کننء را با فنّاوری مخصوص خودش تهء تولیدی جدیدی را میخواهند بخرند، تولیدشده را نخرند، ]بلکه[ آن شیای را یا یک شیبرای اینکه غفلت نشود. فرض کنید ]اگر[ یک وسیله

 دردقتارداده دایندرادب یردبشرّتدیورددتوجّهدقتاردبرهنرو بیاورند؛ فنّاوری را داخل کشور کنند. 
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 این مفاد رعایت با آن اجرای و ایران نفت ملی شتتترکت با قرارداد

 .نمایند اقدام نامهتصویب

صره  سعه  -2تب طرت دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و تو

با پیمانکاران ناوری قرارداد اصتتتلی در قراردادهای منعقده  فرعی  ف

 باشد.خود حسب مورد می

 
 

 ت - 4ماده 

های مدیریتی، ، سمت11الف ماده  بندموضوعبرداری در شرکت بهره

مد،  موردتوافقحستتتب مورد و شتتترایط  هد آ که در قرارداد خوا

های باشتتد. در ستتازمان مدیریتی این شتترکت، ستتمتچرخشتتی می

 شتتتود تا امکانبه اتباع ایرانی واگذار می تدریجبهمدیریت اجرایی 

یسر م خوبیبهایرانی  طرتبههای مدیریتی انتقال دانش فنی و مهارت

 گردد.

عتتدم انتتتتتقتتال 

تکنولوژی در حوزه 

 ابزار و تجهیزات

قام معظغ رهبری  نات م یا با ب عارض  ت

1/1/1395 
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 5ماده  
نامه با رعایت قوانین و قراردادهای موضتتتوع این تصتتتویب -5ماده 

مقررات حاکغ بر معامالت شتترکت ملی نفت ایران و پس از کستتب 

برد عتتدم ین کتتار  ا

 در قراردادی متتدل

 33مستقل میادین

عارض ظایف و قانون 11 ماده با ت  و

یارات فت وزارت اخت  قانون 1 ماده ، 34ن

 35مناقصات. برگزاری

 

                                                            

 ( این مصوبه مقرر نموده قراردادهای موضوع این مصوبه تابع قوانین و مقررات حاکغ بر معامالت شرکت ملی نفت ایران است.5ماده ). 33

 ( که معیار اصلی انتخاب برنده مناقصه را مشخص نموده، مصوبه اشاره به آیین نامه معامالت شرکت ملی نفت ایران دارد.6) حسب ظاهر و سیاق عبارات منجمله بند )ب( ماده

 از این رو این مدل قراردادی منطبق با این مصوبه صرفا برای میادین مشترک کاربرد داشته و در سایر میادین مجری نخواهد بود. 

ا تأیید باختیارات وزارت نفت مقرر می دارد واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشات، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز وظایف  قانون( 11) مادهزیرا 

 .وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معامالت شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است

( قانون برگزاری مناقصات، کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلف 1( قانون موصوت و همچنین منطوق ماده )11وص سایر میادین به موجب مفهوم مخالف ماده )به عبارت دیگر در خص

 به رعایت مقررات این قانون در معامالت خود شده اند

تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معامالت شرکت ت واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشات، توسعه، تولید، 11ماده . 34

 .ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است

 کاربرد: ت1 ماده. 35

 .دارد کاربرد شود، می انجام قانون این رعایت با که عامالتیم در تنها و رسد می تصویب به مناقصات برگزاری مراحل و روش تعیین منظور به قانون این ت الف

 رکتهایش دولتی، اعتباری مؤسسات و بانکها دولت، به وابسته انتفاعی مؤسسات دولتی، شرکتهای و مؤسسات و سازمانها ها، وزارتخانه از اعغ ایران اسالمی جمهوری گانه سه قوای ت ب

 اسالمی، انقالب نهادهای و بنیادها عمومی، مؤسسات ،(نمایند می استفاده کشور کل بودجه از نهادها و بنیادها آن که درمواردی). غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات دولتی، بیمه

 مقررات و قوانین از یا و داشته را خود خاص قانون که این از اعغ است، نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که واحدهائی و دستگاهها همتچنین و اساسی قانون نگهتبان شورای

 بنادر سازمان ران،ای صنایع نوسازی و گسترش سازمان ایران، پتروشیمی صنایع ملی شرکت ایران، گاز ملی شرکت ایران، نفت ملی شرکت کشاورزی، جهاد وزارت نظیر نمایند تبعیت عام

 یبرگزار در موظفند آنها تابعه شرکتهای و ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان ایران، معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان ایران، اسالمی جمهوری کشتیرانی و

 .کنند رعایت را قانون این مقررات مناقصه
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قانونی در هر مورد توستتتط مجوزهای الزم از مراجع ذی صتتتالح 

 گردد.با طرت دوم قرارداد منعقد می یادشدهشرکت 

 

 -6ماده 

نحوه اجرای 

 –داد قرار

 بند ب

های Feeدستتتتمزد پروژه ) -ب به یکی از ارز نک  موردقبول(  با

مرکزی جمهوری استتالمی ایران به تشتتخیص وزارت نفت برای هر 

های نفتی و برای هر هزار ها یا مخزنبشتتکه نفت اضتتافی در میدان

مکعب استتتاندارد گاز یا هر بشتتکه میعانات گازی اضتتافی در فوت

 باشد.های گازی میها یا مخزنمیدان

ستمزدها با توجه به بند  یجاد انگیزه برای ا باهدت، 3ماده « ث»این د

سعه، تولید و بهرهروش کارگیریبه شات، تو برداری های بهینه در اکت

تابعی از عواملی نظیر سطح توان  صورتبهحسب شرایط هر طرح، 

یا مخزن و نیز رعایت ضتتترایب ریستتتک مناطق  ید هر میدان  تول

 المللی نفت وبین هایباقیمتاکتشتتتافی، شتتتناور بوده و متناستتتب 

 صتتتورتبههای منطقه یا قراردادی گاز ی و نیز قیمتمیعانات گاز

شتتود و به قیمت روز از شتتروع نقدی یا تحویل محصتتول تعیین می

تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شتتد. این دستتتمزد 

یجتتاد. 1  بتته غرر ا

 مبانی در ابهام جهت

 ضوابط و

 این کاربرد عدم. 2

 در قراردادی متتدل

 مستقل. میادین

غایرت3  قانونی . م

حوه در تختتاب ن ن  ا

 مناقصه. برنده

عارض. 1 ند با ت  قانون 190 ماده 3 ب

 .مدنی قانون 216 ماده و مدنی

عارض. 2  وظایف و قانون 11 ماده با ت

یارات فت، وزارت اخت  قانون 1 ماده ن

 مناقصات. برگزاری

با3 عارض  ماده . ت ند )الف(   قانون 2 ب

 36مناقصات برگزاری

 

                                                            

 تعاریف ت2 ماده. 36

 :شوند می تعریف زیر شرح به شده، برده کار به قانون این در که واژگانی

 باشد، کرده پیشنهاد را متناسب قیمت کمترین که گری مناقصه به معامله موضوع تعهدات درآن که ،(مناقصه اسناد طبق) نظر مورد کیفیت تأمین برای رقابتی است فرایندی: مناقصه ت الف

 .شود می واگذار
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(Fee یکی از مبانی ا صلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و ،)

 باشد.مقررات مربوط می

 

 -6ماده 

نحوه اجرای 

 –داد قرار

 بند پ

تی های نفها یا مخزندستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان -پ

شکه میعانات گازی از یا هر هزار فوت ستاندارد گاز و هر ب مکعب ا

یدان یا مخزنم نهها  خت هزی بازپردا گازی و  های مستتتتقیغ، های 

های برداری به همراه هزینههای بهرههای غیرمستتتتقیغ و هزینههزینه

سب مورد جهت اجرای طرح  تأمین ساس قرارداد ح مالی متعلقه بر ا

درصتتتد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی  50از محل حداکثر 

درصد از گاز طبیعی اضافی و دیگر محصوالت و یا  75اضافی و تا 

بر پایه قیمت روز فروش محصتتتول پس از رستتتیدن به  هاآنعواید 

یه انجام می ید اول پایان دورتول بازپرداخت شتتتود.  ه قرارداد مانع از 

 گردد.های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمیهزینه

های موضتتوع بخشتتی از محصتتوالت میدان کهدرصتتورتی -تبصتتره

قرارداد که باید صتتترت بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستتتتمزد 

شود، طرتبه صرت در  دوم قرارداد  شخیص وزیر نفت برای م به ت

موردنیاز باشد. شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت بازار داخل 

 اقدام نماید. هاآنبه معاوضه 

 نتأمی بودن . ربوی1

نه  از مالی هایهزی

 خارجی هایبانک

 انتقتتال . شتتتبهتته2

کیتتت ل بع متتا  منتتا

 به استتتتحصتتتتالی

 مشتتارکت/ پیمانکار

 تولید در

با. 1  قانون 43 اصتتتل (5) بند تعارض 

 مدنی قانون 232 ( ماده3بند ) و اساسی

 و 81 ،45 ،44 ،43 اصتتول با تعارض. 2

 اساسی قانون 153
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 -6ماده 

نحوه اجرای 

 –داد قرار

 تبند 

از اشتتخاص طرت قرارداد مجاز  یکهیچدر طرت دوم قرارداد،  -ت

سهام )انتقال حقوق و تعهدات(  سهغ/  به واگذاری تمام یا بخشی از 

خود در قرارداد به اشتتخاص دیگر، بدون موافقت شتترکت ملی نفت 

 ایران نخواهند بود.

ی دا یریت ط مد سقق

انحص ریددول دبتد

 یی دیندنف دودگ ز

 هایسیاستقانون اجرای  3بند )ج( ماده 

 138637اساسی مصوب  قانون 44کلی 

ست سعه  هایسیا شغ تو ش کلی برنامه 

 139438ابالغی مقام معظغ رهبری 

کلی  هایسیاستاز جزء )الف(  1-2بند 

ظام ابالغی  قام معظغ رهبری ستتتال ن م

138439 

 

 

 - 7ماده 

دوره یا 

 مدت قرارداد

نامه وزارت نفت مجاز استتت در قراردادهای موضتتوع این تصتتویب

سب  های حداکثر به اجرای طرح موردنیاز بازماندوره قرارداد را متنا

سعه در نظر بگیرد. دوره  20مدت  شروع عملیات تو سال از تاریخ 

های افزایش ضریب بازیافت مخازن و مزبور در صورت اجرای طرح

(، متناستتتب با نیازهای IOR/IGR/EOR/EGRیا افزایش تولید )

غایرت  اصتتتول با م

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

( الف)جزء  1 - 2 بنتتد بتتا تعتتارض

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

 

                                                            

استخراج و تولید نفت خام و گاز( در انحصار دولت می بایست مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه های گروه سوم )معادن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های . 37

 بماند.

و بهره  توسعه فعالیت های اکتشات،در )نه مالکیت( صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی 1394بر اساس سیاست های کلی برنامه ششغ توسعه ابالغی مقام معظغ رهبری . 38

 صادر شده است. 44سیاست های کلی اصل و گاز در چارچوب برداری از میادین نفت 

 

همچنان مدیریت و مالکیت حوزه نفت و گاز می بایست منحصرا در  1384از جزء )الف( سیاست های کلی نظام ابالغی از سوی مقام معظغ رهبری در سال  1-2لذا با عنایت به بند . 39

 .اختیار دولت باقی بماند
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صادی هر طرح تا مدت  شد. سال قابل تمدید می 5عملیاتی و اقت با

برداری دوره های پیوستتتته اکتشتتتات توستتتعه و بهرهدر مورد طرح

 گردد.قرارداد اضافه می یادشدهاکتشات حسب مورد به دوره 

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 

 
بند  – 8ماده 

 ب

ها و شتترح کار عملیات اکتشتتافی یا توصتتیفی، توستتعه و هزینه -ب

برداری حستتتب مورد بر استتتاس برنامه مالی عملیاتی ستتتالیانه بهره

شرایط و رفتار  سب با  صوب جهت تحقق اهدات نهایی طرح متنا م

 شود.تعیین می قراردادمخزن با توافق طرفین 

ی دا یریت ط مد سقق

انحص ریددول دبتد

 یی دیندنف دودگ ز

 هایسیاستقانون اجرای  3ند )ج( ماده ب

 1386قانون اساسی مصوب  44کلی 

ست سعه  هایسیا شغ تو ش کلی برنامه 

 1394ابالغی مقام معظغ رهبری 

کلی  هایسیاستاز جزء )الف(  1-2بند 

ظام ابالغی  قام معظغ رهبری ستتتال ن م

1384 

 

 
بند  – 8ماده 

 ت

ود شدر هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می -ت

که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشتتتته و تصتتتمیمات 

مانفنی، گذاری پی چارچوب قرارداد، وا های مالی و حقوقی در 

نماید. و نیز برنامه مالی عملیاتی ستتتاالنه را اتخاذ می دومدستتتت

سئولیت اجرای عملیات در چار صوب م چوب برنامه مالی عملیاتی م

صول با مغایرت. 1  ا

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

عارض. 1 ند با ت ( الف)جزء  1 - 2 ب

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا
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باشتتد. این کارگروه از تعداد مستتاوی بر عهده طرت دوم قرارداد می

شکیل نمایندگان طرت ساوی ت های اول و دوم قرارداد با حق رأی م

صمیمات این کارگروه می شد و باید به آرا می اتفاقبهگردد. ت  أییدتبا

 مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

بهتتام .2  نظتتام در ا

 وفصتتتتتتلحتتتتل

 اختالفات

یجتتاد .3  بتته غرر ا

 مبانی در ابهام جهت

 ضوابط و

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 

 اساسی قانون 139 اصل با تعارض. 2

عارض. 3 ند با ت  قانون 190 ماده 3 ب

 .مدنی قانون 216 ماده و مدنی

 
بند  – 8ماده 

 ث

تمام عملیات اجرایی طرت دوم در چارچوب برآورد کلی طرح  -ث

سک  سئولیت و ری صوب و با م ساالنه م و نیز برنامه مالی عملیاتی 

رستتد اجرای این عملیات پس از تصتتویب کارگروه وی به انجام می

 قتترارداد بتتطتتالن

طهبه قدان واستتت  ف

 40سقف مالی

با عارض  ند 233 ماده و 10 ماده ت  2 ب

 مدنی قانون
 

                                                            

موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد و مشخص نیست تعهدات مالی شرط فاقد سقف بودن (، 8)ث( ماده )د( و بن1وفق بند)ل( ماده )از آنجا که . 40

اطل بوده و هغ ب درج چنین شرطی در قرارداد هغقانون مدنی  233ماده  2با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجغ از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت، لذا وفق بند 

 مبطل اصل قرارداد خواهد بود.
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کارفرما، در چارچوب فرآیندهای عملیاتی  تأییدمشتتترک مدیریت و 

ضغ به  سب مورد به  قراردادمن صالحیت  هایشرکتو ح صاحب 

شتتتود. این نوع از قراردادها به لحاظ ماهیت آن ستتتقف واگذار می

 هایهزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشتتته و ستتقف باز هزینه

ست و ارقام ابتدایی OPEN CAPEXای )سرمایه جنبه  صرفاً( ا

بر استتتاس  هتأییدشتتتدهای واقعی بینی دارد هزینهبرآوردی و پیش

های مالی عملیاتی ستتاالنه که منطبق با رفتار میدان و شتترایط برنامه

 گردد.طرح منظور می حساببهشود بازار مصوب می

 
 – 9ماده 

 هاهزینه

های هزینه های غیرمستتتقیغ،هزینههای مستتتقیغ،تمام هزینه -9ماده 

های مالی متعلقه بر استتتاس قرارداد )حستتتب مورد( و هزینه تأمین

های بهبود ای، طرحتوسعه برداری طرح اعغ از عملیات اکتشافی،بهره

و  أمینتیا افزایش ضتتریب بازیافت از ابتدا تا انتها توستتط پیمانکار 

 گردد.رداخت میپ موقعبه

 تتتأمین بودن ربوی

نه  از مالی هایهزی

 خارجی هایبانک

با عارض  ند ت  قانون 43 اصتتتل (5) ب

 مدنی قانون 232 ( ماده3بند ) و اساسی
 

 
 – 10ماده 

بازپرداخت 

 باشد:ها به شرح زیر مینحوه بازپرداخت هزینه -10ماده 

از زمان رستتتیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضتتتافی، به  -الف

و  شتتتدهکشتتتفهای ها یا مخزنترتیب توافق شتتتده در مورد میدان

 تتتأمین بودن ربوی

نه  از مالی هایهزی

 41خارجی هایبانک

با عارض  ند ت  قانون 43 اصتتتل (5) ب

 مدنی قانون 232 ( ماده3بند ) و اساسی
 

                                                            

ربوی می باشد،  اهیت این بهره هاناظر به استرداد هزینه های تامین مالی است، باید افزود این هزینه ها عمدتا بابت پرداخت بهره بانک های خارجی مصرت خواهد شد و چون م. 41

 ن مدنی مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.قانو 232ماده  3( قانون اساسی و بند 43( اصل )5وفق بند )
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 – هاهزینه

 بند الف

های مستتتقیغ هزینه های در حال تولید، بازپرداختها یا مخزنمیدان

مالی قراردادی  تأمینهای های غیرمستتتقیغ و هزینهای، هزینهستترمایه

سب مورد( طبق سیط و  شدهتعییندوره  )ح سبه، تق در قرارداد، محا

 شود.بازپرداخت می

 
 – 11ماده 

 بند الف

هتتای قراردادهتتای موضتتتوع این برداری از طرحبهره -11متتاده 

 باشد:مطابق بندهای زیر می نامهتصویب

های های توسعه میدانبرداری در مورد طرحالف( از زمان شروع بهره

یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار  شدهکشف

فت IOR/IGRهای بهبود )در طرح یا باز یب  یا افزایش ضتتتر  )

(EOR/EGRتولید و بهره ) در  کهنحویبهبرداری از تأستتتیستتتات

های طرت دوم قرارداد شتتتود، با حفظ مستتتؤولیتقرارداد توافق می

شرکتی ایرانی )که  سط  ارفرما ک تأییدای به صالحیت حرفه ازنظرتو

 گردد.رسد( انجام میمی

ت در مورد میدان برداری، های در حال تولید و بهرهها یا مخزنتبصره 

له بهره کهدرصتتتورتی یات ی، بردارطرت اول برای مرح جام عمل ان

شارکت یکی از بهره ضروری  هایشرکتبرداری را با م تابعه خود 

صول با مغایرت. 1  ا

 و استتتاستتتی قانون

 کلی هایستتیاستتت

میتتل  در نظتتام ک ت

 و ارزش زنتتجتتیتتره

 حتتتق واگتتتذاری

 و مدیریت مالکیت،

در  گذاریستتترمایه

 منحصتتراً  هایبخش

 انهبیگ سلطه/ دولتی

 طبیعی منابع بر

عارض. 1 ند با ت ( الف)جزء  1 - 2 ب

ست  و 13 بند ،1384 نظام کلی هایسیا

مقاومتی  اقتصتتاد کلی هایستتیاستتت 15

 برنامه کلی هایستیاستت 12 بند ،1392

شغ سعه ش صول ،1394 تو  و 43 و 44 ا

جزء  8بند  استتتاستتتی، قانون 153 و 81

 بند ،1385 نظام کلی هایسیاست( )الف

 ،1391 ملی تولید کلی هایستتیاستتت 5

برنامه  کلی هایستتیاستتت 16 و 11 بند

 اجرای قانون 3 ماده( ج) بند شتتتشتتتغ،

 استتاستتی قانون 44 کلی هایستتیاستتت

1386 

 

                                                            

گونه ورودی در هیچملی نفت به عنوان کارفرما الزم به ذکر است این رویه که متاسفانه در بیع متقابل نیز متداول بوده در هیچ جای از قراردادهای صنعت نفت رایج نبوده و اساسا شرکت 

 خصوص نحوه تامین مالی پیمانکاران خود نداشته و آنچه برای وی اهمیت داشته صالحیت و توانایی انجام موضوع قرارداد بوده است.
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وزارت نفت نیز برسد. بین طرت دوم  تأییددانسته و این موضوع به 

 هنامموافقتو قرارداد و شتترکت تابعه شتترکت ملی نفت ایران یک 

شتتود. این عملیات با حفظ مستتئولیت عملیاتی مشتتترک امضتتا می

شتیبانی و ن صی طرت دوم پ ص ظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخ

تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی الزم توسط  تأمینقرارداد، همراه با 

شترک انجام می صورتبهوی،  شرکت تابعه ذیم ربط موظف شود. 

یه استتتت در بهره تأستتتیستتتات موضتتتوع قرارداد، کل برداری از 

مهفنی، حرفه هایدستتتتورالعمل نا یاای و بر تی طرت دوم های عمل

شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و  تأییدقرارداد را که به 

 اجرا نماید.

 نسنگی مسئولیت. 2

 ملی شرکت حقوقی

 ایران نفت

ست 1 - 2 بند با مغایر. 2  کلی هایسیا

 معظغ مقام ستتتوی از ابالغی 44 اصتتتل

 .رهبری

 15ماده  

باشند که می نامهتصویبقراردادهایی مشمول مقررات این  -14ماده 

برداری و مشتتخص مستتؤولیت عملکرد مخزن در دوره بهره طوربه

های طرت دوم قرارداد و پرداخت دستمزد هزینه آن بازپرداخت تبعبه

مه و حق یت وی در  طرتبهالزح به میزان موفق دوم قرارداد منوط 

قراردادهایی که حستتتب نیازها و  شتتتود. لذاتولید نفت و گاز می

شات، ضرورت شرکت ملی نفت ایران برای اکت های عملیاتی توسط 

شت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدا ها ننگهدا

خدمات  هایشتتترکتها و یا افزایش بازیافت از مخازن با یا مخزن

ت و حفاری( و یا پیمانکاران ستتاخ هایشتترکت)مانند  OSCنفتی 

  

عدم تضتتتمین 

هدات  نقض تع

 پیمانکار
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کنندگان کاالها و خدمات ( و دیگر عرضتتتهEPC/E&Cنصتتتب )

قد می یاز منع خت کهاینشتتتود )اعغ از موردن با ایشتتتان پردا های 

 EPCFمالی مانند قراردادهای  تأمیننقدی و یا همراه با  صتتورتبه

باشتتتد(، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشتتتمول این 

 باشند.مصوبه نمی

 


