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ماده -1وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش نفت و
گاز ،سیاستگذاري ،راهبري ،برنامهريزي و نظارت بر كلیه عملیات باالدستي و پايیندستي صنعت
نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي تشكیل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسالمي بر منابع
و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومي مينمايد.



ماده -2اصطالحات و تعاريف مندرج در ماده ( )1قانون اصالح قانون نفت مصوب  1390/3/23در
اين قانون معتبر است.



ماده -3وظايف و اختیارات وزارت نفت به شرح زير است :الف  -امور حاكمیتي و سیاستگذاري -1
تعیین خطمشيها و سیاستهاي راهبردي عملیات باالدستي و پايیندستي نفت  -2تهیه و تنظیم
برنامههاي راهبردي عملیات باالدستي و پايیندستي صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي مطابق
خطمشيها و سیاستهاي ابالغي و نظارت بر حُسن اجراي آنها  -3تعیین و بازنگري و نظارت بر
حُسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي با همكاري دستگاههاي اجرائي
ذيربط و صدور گواهینامههاي الزم  -4تدوين رويهها و دستورالعملهاي اجرائي جهت حفاظت،
نگهداري و ارتقاي سطح سالمت ،بهداشت ،ايمني و محیط زيست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت،
با هماهنگي دستگاههاي اجرائي و نهادهاي ذيربط و نظارت بر اجراي آنها  - 5وضع مقررات و
صدور دستورالعملهاي الزم براي حُسن انجام امور اكتشاف ،توسعه ،تولید ،انتقال ،حفظ حريم خطوط
لوله و تأسیسات ،ذخیرهسازي ،توزيع و مصرف فرآوردههاي نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمي - 6
تأمین حفاظت و حراست از منابع ،تأسیسات ،شبكههاي خطوط لوله ،برق و مخابرات ،ابنیه ،اموال و
اسناد متعلق به وزارت نفت و شركتهاي تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همكاري نهادهاي
امنیتي ،نظامي ،انتظامي و پدافندي  -7تعیین خطمشي مؤثر به منظور جايگزيني صادرات فرآوردههاي
نفتي و گاز و محصوالت نهائي پتروشیمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبیعي مبتني بر شاخصهاي
اقتصادي ،مزيتهاي رقابتي و تكمیل زنجیره ارزش  - 8تأيید و اعالم رسمي آمار و اطالعات میادين
و ذخاير نفت و گاز كشور  -9تعیین و ابالغ معیارها ،مقررات و دستورالعملهاي بهینهسازي مصرف
انرژي در تجهیزات ،فرآيندها و سامانه (سیستم)هاي مصرفكننده انرژي و نظارت بر حُسن اجراي
آنها با هماهنگي دستگاههاي مربوطه  -10سیاستگذاري و مديريت تقاضاي سوخت به منظور
بهینهسازي مصرف سوخت در چهارچوب قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389/12/4
ب  -امور نظارتي  -1نظارت بر بهرهبرداري بهینه و صیانتي از ذخاير و منابع نفت و گاز كشور -2
نظارت بر فرآيند نگهداري و اداره تأسیسات دولتي صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي -3
نظارت بر فرآيند تجارت نفت ،گاز ،فرآوردههاي نفتي و محصوالت پتروشیمي  -4نظارت بر فرآيند
تأمین ،توزيع و تنظیم بازار نفت و فرآوردههاي نفتي و گاز در داخل كشور  - 5نظارت بر فرآيند
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سرمايهگذاري صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي در داخل كشور به منظور تحقق اهداف
سرمايهگذاري و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمايهگذاريهاي اين صنايع در خارج از كشور براساس
مقررات مربوط  - 6اعمال نظارت و كنترل عملكرد شركتهاي تابعه در زمینههاي مالي ،فني ،اداري،
حقوقي ،بازرگاني ،پژوهشي ،قراردادها و ساير امور  -7نظارت و پايش مجوزها و پروانههاي صادره
در عملیات باالدستي و پايیندستي نفت  - 8نظارت بر فرآيند تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت
نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي پ  -امور اجرائي  -1تلفیق برنامههاي عملیاتي ،مالي و بازرگاني
شركتهاي اصلي تابعه و تطبیق آن با خطمشيها و سیاستهاي ابالغي جهت تنظیم برنامه جامع صنعت
نفت  -2تهیه ،تنظیم و انتشار ترازنامه ساالنه حاملهاي انرژي  -3تدوين نظام جامع بودجهريزي
عملیاتي و مديريت منابع مالي  -4صدور مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداري براي اشخاص واجد
شرايط بخشهاي غیردولتي در عملیات پايیندستي صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي با رعايت
قوانین و مقررات  - 5صدور مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداري براي اشخاص حقوقي واجد
صالحیت براي اكتشاف ،توسعه ،استخراج و تولید از كلیه میادين نفت و گاز كشور  - 6شناسايي،
آمايش و پیشنهاد مكانهاي مناسب براي ايجاد و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حوزه نفت،
گاز ،پتروشیمي و پااليشي در چهارچوب برنامههاي آمايش سرزمین و اعمال سیاستهاي حمايتي و
نظارتي بر فرآيند توسعه و اداره هر يك از اين مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز  -7تأيید صالحیت
تشكیل انجمنها ،تشكلهاي تولیدي ،تجاري و خدمات مهندسي در صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و
پااليشي به منظور صدور مجوز تشكیل و نظارت بر آنها با رعايت قوانین و مقررات  - 8تهیه ،تدوين
و ابالغ فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي كشور متناسب با نرخ عوامل
مندرج در فهرست بهاي عمومي منتشره از سوي مراجع رسمي ذيربط  -9تهیه و تدوين فهرست و
ارزيابي صالحیت سازندگان ،پیمانكاران و مشاوران در رشتههاي تخصصي صنعت نفت ،گاز،
پتروشیمي و پااليشي برابر قوانین و مقررات  -10تدوين و ابالغ نظام جامع فناوري اطالعات و
ارتباطات منابع سازماني و نظارت بر طراحي و استقرار زيرساختها و سامانههاي ذيربط در كلیه
سطوح فعالیت صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي  -11ايجاد ساز و كارهاي الزم براي گسترش
عرضه نفت خام ،میعانات گازي ،فرآوردههاي نفتي و محصوالت پتروشیمي اعم از مصرف داخلي و
صادراتي از طريق بورس با رعايت الزامات قانوني و با مشاركت دستگاهها و نهادهاي ذيربط ت -
امور سرمايهگذاري و تأمین منابع مالي  -1تأيید طرحهاي توسعهاي و سرمايهگذاري صنعت نفت،
گاز ،پتروشیمي و پااليشي به منظور تكمیل زنجیره تولید و ايجاد ارزش افزوده بیشتر  -2ايجاد ساز
و كار مؤثر براي جذب منابع مالي موردنیاز داخلي و خارجي به منظور اجراي طرحهاي توسعهاي و
حفظ و نگهداشت توان تولید با رعايت قوانین و مقررات  -3جذب و هدايت سرمايههاي داخلي و
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خارجي به منظور توسعه میادين هیدروكربوري با اولويت میادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي
جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايهگذاران و پیمانكاران داخلي و خارجي بدون انتقال
مالكیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين تولید صیانت شده ث  -امور منابع انساني،
علمي و فناوري  -1حفظ و تقويت مراكز و مؤسسات آموزشي ،دانشگاهي ،تحقیقاتي ،پژوهشي و
مطالعاتي جهت ارتقاي سطح علمي و عملیاتي و مهارتهاي فني و كاربردي موردنیاز صنعت نفت،
گاز ،پتروشیمي و پااليشي با رعايت استانداردهاي آموزش عالي كشور  -2تهیه و انتشار نشريههاي
علمي ،فني و تخصصي داخلي و بینالمللي به منظور ارتقاي سطح دانش در صنعت نفت ،گاز،
پتروشیمي و پااليشي برابر قوانین و مقررات  -3تدوين نظام جامع سرمايه انساني متناسب با نیازهاي
صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي و نظارت بر حُسن اجراي آن -4 .تدوين نظام جامع كیفیت
كاال و خدمات به منظور ارتقاي كیفیت تولیدات و خدمات داخلي و اعمال سیاستهاي حمايتي از
بوميسازي و طراحي و ساخت تجهیزات و تأسیسات موردنیاز صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و
پااليشي با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط در داخل كشور  - 5اتخاذ سیاستهاي حمايتي
درمورد شركتها و مؤسسات داخلي حوزه صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي بهمنظور
توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فني و مهندسي
در عرصههاي بینالمللي و در راستاي ارتقاي شاخصهاي بهرهوري در اقتصاد ملي  - 6تدوين نظام
جامع پژوهشي و برنامهريزي و حمايت از فناوريها و فعالیتهاي دانشبنیان براي استفاده از فناوريهاي
پیشرفته و انتقال دانش فني در صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي با همكاري ساير وزارتخانهها
و دستگاههاي ذيربط  -7يكپارچهسازي و همسونمودن اولويتهاي پژوهشي و فناوري صنعت نفت
با سیاستها و برنامههاي ملي در حوزه علم و فناوري  - 8فراهم كردن زيرساختهاي نظام پژوهشي و
فناوري با تقويت منابع انساني ماهر و متخصص موردنیاز صنعت نفت با هماهنگي وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري  -9حمايت از توسعه كاربرد فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف
مصرف و جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي با استفاده از توسعه ظرفیتهاي محلي انرژي ج  -امور
بینالملل  -1تعیین و تدوين ديپلماسي انرژي كشور و مشاركت در فرآيند توسعه امنیت ملي با
استفاده از منابع انرژي با همكاري دستگاهها و نهادهاي ذيربط در چهارچوب سند ملي راهبرد انرژي
كشور و سیاستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران  -2برقراري روابط بینالمللي ،مذاكره و انعقاد
تفاهمنامهها ،موافقتنامهها و مقاولهنامههاي دو يا چندجانبه با دولتها و مؤسسات بینالمللي در
زمینههاي علمي ،فني ،صنعتي ،تجاري و سرمايهگذاري در صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي
به نمايندگي از طرف دولت با رعايت قوانین  -3عضويت يا نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در
كلیه سازمانها ،مجامع و كنفرانسهاي بینالمللي ذيربط با رعايت قوانین
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ماده -4وزير نفت رئیس مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت
است.



ماده - 5اعضاي هیأت مديره شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب
مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركتهاي مذكور با حكم وزير منصوب ميشوند .اعضاي ه-
يأتمديره شركتهاي اصلي تابعه از بین خود يك نفر را جهت احراز سمت مديرعامل شركت پیشنهاد
مينمايند كه با موافقت و حكم وزير به اين سمت منصوب ميگردد.



ماده - 6اساسنامه شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد.



ماده -7شرايط عمومي قراردادهاي نفتي با پیشنهاد وزير نفت به تصويب هیأتوزيران ميرسد.



ماده - 8بودجه ساالنه وزارت نفت متناسب با ساختار تشكیالتي ،وظايف و اختیارات مندرج در اين
قانون بهعنوان دستگاه اجرائي در قانون بودجه سنواتي كلكشور درج ميشود.



ماده -9وزارت نفت موظف است براي دستیابي به اهداف موضوع اين قانون نمودار كالن تشكیالتي
خود را تدوين كند و به تأيید معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رئیسجمهور برساند.



ماده -10نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه
وزارت نفت كه در واحدهاي عملیاتي و تخصصي شاغل ميباشند با رويكرد تقويت رقابتپذيري و
سرعت بخشیدن به بهرهبرداري از میادين مشترك و حفظ نیروي انساني متخصص تابع آيیننامه
خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانین و
مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأيید معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني
رئیسجمهور تهیه ميشود و حداكثر ظرف ششماه پس از الزماالجراء شدن اين قانون بهتصويب
رئیسجمهور ميرسد.



ماده -11واگذاري و اجراي طرحهاي مربوط به اكتشاف ،توسعه ،تولید ،تعمیر و نگهداشت میادين
مشترك نفت و گاز با تأيید وزير نفت و فقط با رعايت آيیننامه معامالت شركت ملي نفت ايران از
شمول قانون برگزاري مناقصات مستثني است .تبصره -1در اجراي اين ماده ،تعیین حداقل سهم
ارزش كار طرف ايراني موضوع ماده ( )3قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي ،تولیدي ،صنعتي
و اجرائي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهیالت بهمنظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12
بر عهده وزير نفت است .تبصره -2ترخیص كاالها و ماشینآالت مربوط به طرحهاي موضوع اين
ماده از مبادي گمركي كشور ،قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودي و هزينههاي
گمركي ،بالفاصله پس از ثبت در مبادي فوق با تعهد ذيحسابي و تأيید وزيرنفت مجاز است و
حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعالم به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت پرداخت ميشود .تمديد
موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.
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ماده -12وزير نفت عضو شوراي اقتصاد است.



ماده -13وزارت نفت مكلف است بهمنظور تدوين و تنظیم مقررات الزم و بهبود فضاي كسبوكار
در صنعت نفت و گاز و صنايع مرتبط و وابسته و ايجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعاالن
اقتصادي اين بخش و جلوگیري از انحصار ،سازوكار الزم را با مشاركت شوراي رقابت موضوع ماده
( )53قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي مصوب  1387/3/25مجمع
تشخیص مصلحت نظام و اصالحیههاي بعدي آن بهتصويب هیأت وزيران برساند.



ماده -14كاركنان وزارت نفت و شركتهاي تابعه از نظر بازنشستگي و اموررفاهي تابع صندوقهاي
بازنشستگي ،پسانداز و رفاه كاركنان صنعت نفت ميباشند كه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصويب
مراجع ذيصالح ميرسد .تبصره -1وجوه بازنشستگي و پسانداز كاركنان عضو صندوقهاي مذكور
جزء داراييهاي وزارت نفت و شركتهاي تابعه نميباشد .تبصره -2ك-لیه درآمدهاي صن-دوقهاي
مذكور از محل بهك-ارگیري منابع آنها به استثناي كسور بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما ،سود
سپرده نزد بانكها و وام كاركنان عضو مشمول مالیات قانوني ميباشد.



ماده -15از تاريخ تصويب اين قانون ،اليحه قانوني تأسیس وزارت نفت ،مصوب  1358/7/8و اليحه
قانوني متمم اليحه قانوني تأسیس وزارت نفت ،مصوب  1359/3/29لغو ميگردد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشتماه
يكهزار و سیصد و نود و يك مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ  1391/2/27به تأيید
شوراي نگهبان رسید .رئیس مجلس شوراي اسالمي  -علي الريجاني

http://www.dastour.ir/Print/?LID=349630
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ماده1ـ ماده ( )1قانون نفت مصوب  1366/7/9كه از اين پس قانون نامیده ميشود به شرح ذيل
اصالح ميگردد:
o

ماده1ـ اصطالحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار ميرود1 :ـ نفت:
هیدوركربورهايي كه به صورت نفت خام ،میعانات گازي ،گاز طبیعي ،قیر طبیعي ،پلمه
سنگهاي نفتي و ماسههاي آغشته به نفت به حالت طبیعي يافت شده و يا طي عملیات
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باالدستي به دست ميآيد2 .ـ گاز طبیعي :هیدروكربورهايي كه در سازندهاي گازي مستقل،
گنبدهاي گازي و يا محلول در نفت در شرايط متعارف به حالت گاز موجود است و يا طي
عملیات باالدستي همراه با نفت خام به دست آيد3 .ـ منابع نفتي :هر يك از منابع و يا مخازن
زيرزمیني يا روزمیني در تقسیمات داخل سرزمین ،آبهاي داخلي ،ساحلي ،فالت قاره و
بینالمللي مجاور مرزهاي كشور و آبهاي آزاد بینالمللي كه احتمال وجود نفت در آن است
و مشخصات فني و مختصات جغرافیايي آن توسط وزارت نفت مشخص ميگردد4 .ـ
عملیات باالدستي نفت :كلیه مطالعات ،فعالیتها و اقدامات مربوط به اكتشاف ،حفاري،
استخراج ،بهرهبرداري و صیانت از منابع نفتي ،انتقال ،ذخیرهسازي و صادرات آن مانند
پيجويي ،نقشهبرداري ،زمینشناسي ،ژئوفیزيك ،ژئوشیمي ،حفر و خدمات فني چاهها،
تزريق گاز ،آب ،هوا و يا هر فعالیتي كه منجر به برداشت بهینه و حداكثري از منابع نفتي
گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنايع وابسته ،تحديد حدود ،حفاظت و حراست
آنها براي عملیات تولید و قابل عرضه كردن نفت در حد جداسازي اولیه ،صادرات ،استفاده
و يا عرضه براي عملیات پايیندستي را شامل شود .مواردي نظیر مديريت و نظارت بر تأمین
كاالها و مواد صنعتي ،آموزش و تأمین نیروي انساني ،ايجاد و حفظ شرايط ايمني ،بهداشت
و محیط زيست و انجام كلیه فعالیتهاي الزم جهت ايجاد ،ارتقاء و انتقال فناوري براي
پشتیباني عملیات فوق جزء عملیات باالدستي محسوب ميشود 5 .ـ عملیات پايیندستي
نفت :به كلیه مطالعات ،فعالیتها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پااليش در تأسیسات
پااليشي جهت تولید فرآوردههاي نفتي و استفاده از آنها براي تولید محصوالت پتروشیمیايي
و انتقال ،ذخیرهسازي ،توزيع ،فروش داخلي ،صادرات و واردات فرآوردههاي نفتي و
محصوالت پتروشیمیايي اطالق ميشود .مواردي نظیر تأمین كاالها و مواد صنعتي ،آموزش
و تأمین نیروي انساني ،ايجاد و حفظ شرايط ايمني ،بهداشت و محیط زيست و انجام كلیه
فعالیتهاي الزم جهت ايجاد ،ارتقاء و انتقال فناوري براي پشتیباني عملیات فوق جزء عملیات
پايیندستي محسوب ميشود 6 .ـ واحد عملیاتي :هر واحد ،سازمان ،مؤسسه يا شركتي كه
عملیات باالدستي يا پايیندستي نفت را به صورت اصلي ،فرعي ،تخصصي ،عمومي و
خدمات جنبي نفتي براساس قوانین و مقررات مربوط عهدهدار است7 .ـ تولید صیانت شده
از منابع نفت :كلیه عملیاتي كه منجر به برداشت بهینه و حداكثري ارزش اقتصادي تولید از
منابع نفتي كشور در طول عمر منابع مذكور ميشود و باعث جلوگیري از اتالف ذخاير در
چرخه تولید نفت براساس سیاستهاي مصوب ميگردد 8 .ـ فرآوردههاي نفتي :كلیه
محصوالتي كه در تأسیسات فرآوري و پااليش نفت به دست ميآيد و ميتواند بهطور مستقیم
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مصرف و يا در ساير واحدهاي عملیاتي و پتروشیمیايي به محصول نهائي تبديل شود9 .ـ
محصوالت پتروشیمیايي :كلیه محصوالتي كه در تأسیسات پتروشیمیايي از نفت و
فرآوردههاي نفتي به دست ميآيد و ميتواند بهطور مستقیم مصرف و يا براي تولید محصول
نهائي در عملیات استفاده شود10 .ـ محصوالت نهائي :محصوالتي كه پس از تولید ،امكان
تولید محصول ديگري از آنها نیست و بهطور مستقیم قابلیت مصرف دارند11 .ـ انتقال نفت:
كلیه اقدامات و عملیاتي كه براي ارسال نفت استخراج شده يا استحصال شده از منابع نفتي
به تأسیسات پااليشي و پتروشیمیايي و پايانههاي صادراتي انجام ميگیرد .اين تعريف ،ارسال
نفت از مبادي وارداتي به تأسیسات پااليشي و پتروشیمیايي را نیز شامل ميگردد12 .ـ انتقال
فرآوردههاي نفتي :كلیه اقدامات و عملیاتي كه براي ارسال فرآوردههاي نفتي از تأسیسات
پااليشي ،مبادي وارداتي و انبارهاي اصلي و تداركاتي ،مبادي توزيع ،تأسیسات پتروشیمیايي
و يا پايانههاي صادراتي انجام ميگیرد13 .ـ خطوط لوله :كلیه خطوط انتقال منابع نفتي به
تأسیسات پااليشي و پتروشیمیايي و يا مبادي صادرات و واردات و همچنین خطوط انتقال
فرآوردههاي نفتي و محصوالت پتروشیمیايي به انبارهاي اصلي و مبادي توزيع داخلي و
پايانههاي صادراتي كه از طريق لوله انجام ميشود14 .ـ تجارت نفت ،فرآوردههاي نفتي و
محصوالت پتروشیمیايي :به اقدامات و عملیات بازاريابي ،قیمتگذاري و عقد قرارداد خريد
و فروش ،صادرات و واردات ،انتقال (ترانزيت) ،مبادله و معاوضه نفت ،فرآوردههاي نفتي و
محصوالت پتروشیمیايي اطالق ميشود15 .ـ ذخیرهسازي نفت و فرآوردههاي نفتي :كلیه
اقدامات و عملیات مربوط به ذخیرهسازي و بازآوري نفت ،فرآوردههاي نفتي و محصوالت
پتروشیمیايي در مخازن سطحي فلزي ،بتني ،زيرزمیني اعم از مغارههاي سنگي و نمكي و
مخازن تخلیه شده نفت و معادن متروكه است كه جهت تحويل به پايانههاي صادراتي ،تأمین
خوراك واحدهاي پااليشي و پتروشیمیايي به منظور جلوگیري از توقف فعالیت واحدهاي
عملیاتي ،همسان نمودن و افزايش كیفیت نفت و فرآوردههاي نفتي و ايجاد توازن بین تولید
و مصرف انجام ميشود16 .ـ قرارداد نفتي :توافق دو يا چند جانبه بین وزارت نفت يا هر
يك از شركتهاي اصلي تابعه آن يا هر واحد عملیاتي با يك يا چند واحد عملیاتي يا اشخاص
حقیقي يا حقوقي در داخل يا خارج از كشور كه براساس قوانین موضوعه ،انجام تمام يا
قسمتي از عملیات باالدستي و پايیندستي و يا تجارت نفت ،فرآوردههاي نفتي و محصوالت
پتروشیمیايي ،مورد تعهد قرار ميگیرد17 .ـ امور حاكمیتي صنعت نفت :اعمال حق حاكمیت
و مالكیت عمومي از طرف جمهوري اسالمي ايران بر منابع نفتي و سیاستگذاري ،برنامهريزي،
هدايت و راهبري و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائي در صنعت نفت و پتروشیمي اعم از
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عملیات باالدستي و پايیندستي است18 .ـ شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت :شركتهاي ملي
نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران كه تابع وزارت نفت
ميباشند19 .ـ شركتهاي فرعي تابعه وزارت نفت :شركتهايي كه بیش از پنجاه درصد ()%50
سهام آنها متعلق به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت است.


ماده2ـ ماده ( )2قانون به شرح ذيل اصالح ميگردد:
o

ماده2ـ كلیه منابع نفتي جزء انفال و ثروتهاي عمومي است .اعمال حق حاكمیت و مالكیت
عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسالمي بر عهده وزارت نفت است.



ماده3ـ ماده ( )3قانون به شرح ذيل اصالح ميگردد:
o

ماده3ـ نظارت بر اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومي بر منابع نفتي به عهده « هیأت عالي
نظارت بر منابع نفتي» است كه به موجب اين قانون و با تركیب زير تشكیل ميشود1 :ـ
وزير نفت به عنوان دبیر هیأت 2ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئیسجمهور 3ـ
وزير امور اقتصادي و دارايي 4ـ رئیس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  5ـ رئیس
كمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي  6ـ رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس شوراي اسالمي 7ـ دادستان كل كشور  8ـ دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب
وزير نفت تبصره1ـ كلیه اعضاء هیأت ،حق رأي دارند .تبصره2ـ جلسات هیأت با تعداد
حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت مييابد و حضور دادستان كل كشور و يكي از رؤساي
كمیسیونهاي مذكور الزامي است .تبصره3ـ تصمیمات اين هیأت با رأي اكثريت مطلق
حاضران ،قطعي است.



ماده4ـ ماده ( )7قانون به شرح ذيل اصالح ميگردد:
o

ماده7ـ وظايف هیأت عالي نظارت بر منابع نفتي به شرح زير است1 :ـ نظارت بر اجراي
قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي مصوب  1386/11/8و
اصالحات بعدي آن در حوزه نفت و گاز 2ـ بررسي و ارزيابي اجراي سیاستهاي راهبردي و
برنامههاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت
بهینه و حداكثري ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذكور 3ـ بررسي و ارزيابي متن ،حجم
مالي ،تعهدات ،مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز در جهت صیانت
از عوايد حاصل از انفال عمومي در حوزه نفت و گاز و امكان اجراي قرارداد 4ـ تهیه گزارش
ساالنه و ارائه به مقام رهبري و مجلس شوراي اسالمي تبصره ـ چگونگي تشكیل و اداره
جلسات هیأت عالي نظارت بر منابع نفتي براساس دستورالعملي است كه حداكثر سه ماه
پس از ابالغ اين قانون با پیشنهاد وزير نفت به تصويب هیأت وزيران ميرسد.
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ماده 5ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ( )12به قانون الحاق ميگردد:
o

ماده12ـ به منظور اجراء و تحقق طرحهاي سرمايهگذاري و تأمین هزينههاي جاري صنعت
نفت ،درصدي از ارزش نفت خام ،گاز طبیعي و میعانات گازي تولیدي كه در قوانین بودجه
ساالنه كل كشور تعیین ميشود ،به وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه ذيربط
تخصیص مييابد تا براساس قوانین موضوعه هزينه شود.



ماده 6ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ( )13به قانون الحاق ميگردد:
o

ماده13ـ به منظور تأمین منابع امور زيربنائي كشور ،درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات
نفت خام ،میعانات گازي و گاز طبیعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصیص مييابد.
میزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قوانین برنامه و بودجه
ساالنه كل كشور تعیین ميشود.



ماده7ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ( )14به قانون الحاق ميگردد:
o

ماده14ـ كلیه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ،گاز طبیعي و میعانات گازي در
چهارچوب قانون برنامه پس از كسر پرداختهاي بیع متقابل ،بهطور مستقیم به خزانهداري كل
كشور نزد بانك مركزي واريز ميشود و درصدهاي مقرر در مواد ( )5و ( )6اين قانون ،طبق
قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت ميگردد .تبصره1ـ درآمد حاصل از میعانات
گازي تولیدي پس از واريز به حساب بانك مركزي و كسر كسورات قانوني مربوط ،با اعالم
خزانهداري كل كشور بهطور كامل بابت عليالحساب سهم مذكور در ماده ( )5در اختیار
وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه آن قرار ميگیرد .تبصره2ـ درآمد حاصل از
فروش نفت خام و میعانات گازي مازاد بر قیمتهاي مندرج در قوانین بودجه ساالنه كل كشور
پس از كسر كسورات قانوني طبق قانون برنامه به حساب ذخیره ارزي نزد بانك مركزي
واريز ميگردد تا براساس قوانین موضوعه هزينه شود.



ماده 8ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ( )15به قانون الحاق ميگردد:
o

ماده15ـ وزارت نفت و شركتهاي تابعه يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات
گاز طبیعي و گاز طبیعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در میادين نفتي كه متضمن
تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسالمي تسلیم
مينمايد.



ماده9ـ ماده ( )12قانون به عنوان ماده ( )16به شرح ذيل اصالح ميگردد:
o

ماده16ـ از تاريخ تصويب اين قانون ،قانون نفت مصوب  1353/5/8لغو ميگردد.
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[امضاء] قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بیست و دوم
خردادماه يكهزار و سیصد و نود مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1390/4/1به تأيید
شوراي نگهبان رسید .رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

http://www.dastour.ir/Print/?LID=341270
 -3قانون نفت 1366



ماده  1ـ تعاريف اصالحات و كلمات زير هر كجا كه در اين قانون به كار برده ميشود ،شامل تعاريف
مفاهیم مشروح در اين ماده است :نفت ـ عبارت است از كلیه هیدروكربورها به استثناي ذغال سنگ
كه به صورت نفت خام ،گاز طبیعي ،قیر ،پلمه سنگهاي نفتي و ماسههاي آغشته بهنفت اعم از آنكه
به حالت طبیعي يافت شود و يا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعي به دست آيد.
منابع نفتي ـ عبارت است از هر يك از تقسیمات داخل سرزمین و آبهاي داخلي و ساحلي و
بینالمللي و فالت قاره كشور كه احتمال وجود نفت درآن باشد و مشخصات فني و جغرافیايي ويژه
آن توسط وزارت نفت مشخص شده باشد .عملیات نفتي ـ عبارت است از كلیه عملیات مربوط به
صیانت و بهرهبرداري از منابع نفتي مانند تفحص ،نقشهبرداري ،زمینشناسي ،اكتشاف،
حفاري،استخراج ،تحصیل اراضي الزم و تهیه و اجراي طرحهاي سرمايهاي براي احداث تأسیسات
و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت وحراست از تأسیسات و واحدهاي مربوط به
صنعت نفت .همچنین عملیات تولید و قابل عرضه كردن نفت خام ،گاز و ساير هیدروكربورهاي
طبیعي "بهاستثناي زغال سنگ" تصفیه نفت خام و تهیه فرآوردههاي فرعي و مشتقات نفتي و
جمعآوري و تصفیه گاز طبیعي و تولید گاز و محصوالت همراه،استفاده از فرآوردهها و مشتقات نفتي
و گازي در تولید انواع محصوالت پتروشیمي ،حمل و نقل ،توزيع ،فروش و صدور محصوالت نفت
و گاز وپتروشیمي و فعالیتهاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و
پتروشیمي و تهیه و تولید كاالها و مواد صنعتي مورد استفادهنفت و ايجاد تسهیالت و خدمات جنبي
براي اين عملیات و آموزش و تأمین نیروي كار متخصص .ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي
و حفاظتمحیط از آلودگي در عملیات با رعايت ضوابط سازمانهاي ذيربط و بررسيها و برنامهريزي
و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قراردادهاي پیمانكاري ومشاوره در زمینههاي عملیات فوق و انجام
مطالعات و تحقیقات و آزمايشها و پژوهشهاي علمي و فني براي بسط و تكمیل تكنولوژي و ارتقاء
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دانشفني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطالعات علمي و
فني و تجربیات صنعتي با مؤسسات داخلي و خارجيذيصالح در زمینه عملیات نفتي .حدود عملیات
نفتي در هر زمینه كه به وظايف قانوني و برنامهها و طرحهاي ساير دستگاهها و نهادهاي جمهوري
اسالمي ايران تداخل پیدا ميكند،طبق آيیننامههايي خواهد بود كه به وسیله وزارت نفت تهیه و به
تصويب هیأت وزيران خواهد رسید .واحدهاي عملیاتي ـ عبارت است از هر سازمان ،مؤسسه و يا
شركتي كه عملیات اصلي و فرعي تخصصي و عمومي خدمات جنبي نفتي را عهده دارباشد .قرارداد
ـ عبارت است از تعهداتي كه بین وزارت نفت يا يك واحد عملیاتي يا هر شخص حقیقي يا حقوقي
منعقد ميشود كه طبق مقررات دولتجمهوري اسالمي ايران و بر مبناي مقررات اين قانون اجراي
قسمتي از عملیات نفتي را بر عهده گیرد.


ماده  2ـ منابع نفت كشور جزء انفال و ثروتهاي عمومي است و طبق اصل  45قانون اساسي در
اختیار حكومت اسالمي ميباشد و كلیه تأسیساتو تجهیزات و داراييها و سرمايهگذاريهايي كه در
داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركتهاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد ،متعلق
بهملت ايران و در اختیار حكومت اسالمي خواهد بود .اعمال حق حاكمیت و مالكیت نسبت به منابع
و تأسیسات نفتي متعلق به حكومت اسالمي است كه بر اساس مقررات و اختیارات مصرح اين قانون
بهعهده وزارت نفت ميباشد كه بر طبق اصول و برنامههاي كلي كشور عمل نمايد.



ماده  3ـ اعمال حقوق و اختیارات مصرح اين قانون بر عهده وزارت نفت و شركتهاي تابعه و نظارت
بر انجام عملیات نفتي و ساير وظايف مندرج دراين قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود.



ماده  4ـ وزارت نفت براي انجام عملیات نفتي و بهرهبرداري در سراسر كشور و فالت قاره و درياها
ميتواند شركتهايي را تأسیس نمايد.اساسنامههاي شركتهاي نفت و گاز و پتروشیمي پس از
تصويب مجلس شوراي اسالمي به مورد اجراء گذارده خواهد شد .تصويب اساسنامههاي
سايرشركتها با هیأت وزيران خواهد بود .تبصره ـ وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين
قانون ،اساسنامههاي شركتهاي نفت ،گاز و پتروشیمي را ظرف مدت يك سال جهتتصويب به
مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.



ماده  5ـ انعقاد قراردادهاي مهم فیمابین وزارت نفت يا واحدهاي عملیات نفتي با اشخاص حقیقي و
حقوقي داخلي و خارجي و تشخیص مواردمهم تابع آيیننامهاي خواهد بود كه با پیشنهاد وزارت
نفت به تصويب هیأت وزيران خواهد رسید .و قراردادهاي منعقد فیمابین وزارت نفت با دولتهاطبق
اصل  77قانون اساسي عمل ميشود.



ماده  6ـ كلیه سرمايهگذاريها بر اساس بودجه واحدهاي عملیات از طريق وزارت نفت پیشنهاد و
پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كلكشور درج ميشود .سرمايهگذاري خارجي در اين
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عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود .تبصره ـ در صورت استفاده از بودجه عمومي طبق مقررات
عمومي دولت عمل ميشود.


ماده  7ـ وزارت نفت مكلف است در جريان عملیات نفتي ضمن برنامه ريزيهاي صحیح نظارت و
مراقبت كامل جهت صیانت ذخاير نفتي وحفاظت منابع و ثروتهاي طبیعي و تأسیسات و جلوگیري
از آلودگي محیط زيست (هوا ،آب ،خاك) با هماهنگي سازمانهاي ذيربط عمل كند.



ماده  8ـ كلیه سرمايهگذاريهاي ثابت صنعت نفت در داخل كشور تابع قوانین و مقررات واحد
مربوطه خواهد بود و در مواردي كه قانون خاصيوجود نداشته باشد ،تابع مقررات عمومي جمهوري
اسالمي ايران است .سرمايههاي صرف شده كه در اختیار واحدهاي عملیات نفتي گذاشته شده يا
ميشود ،جزء داراييهاي واحد مزبور خواهد بود ولي هر گونه نقل و انتقالآنها منوط به اجازه وزارت
نفت ميباشد.



ماده  9ـ وزارت نفت موظف است براي تأمین حفاظت و حراست از منابع و تأسیسات نفتي و اموال
و اسناد صنعت نفت به جاي گارد صنعت نفتبا هماهنگي وزارت كشور و همكاري نیروهاي انتظامي
واحدي به نام تأسیس نمايد .آيیننامه اجرايي آن به وسیله وزارتین نفت و كشور تهیه و بهتصويب
هیأت وزيران خواهد رسید .تبصره ـ هزينه تأسیس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت
صنعت و نفت خواهد بود.



ماده  10ـ وزارت نفت مكلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروي انساني مورد نیاز و راهيابي به
تكنولوژي پیشرفته و رشد و توسعه در رشتههايمختلف صنعت نفت به طرق مقتضي و با هماهنگي
و تبعیت از سیاستهاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با طرح برنامههاي آموزشي و تشكیلمراكز
تعلیماتي و تأسیس مجتمعهاي تحقیقاتي و آزمايشگاهي به طور مستمر بكوشد و با اتخاذ تدابیر مؤثر
در راه باال بردن سطح دانش و اطالعاتعلمي و عملي كاركنان و كارشناسان و ايجاد محیط مناسب
براي جذب و تشويق عناصر كار آمد متعهد و متخصص اقدام نمايد.



ماده  11ـ اراضي و اعیاني و هر گونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقي مورد نیاز عملیات نفتي
طبق اساسنامههاي شركتهاي نفت و گاز وپتروشیمي كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد
رسید ،تحصیل خواهد شد.



ماده  12ـ با تصويب اين قانون هر گونه قوانین و مغاير با اين قانون ملغي است.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهر ماه يك هزار
و سیصد و شصت و شش مجلس شوراي اسالمي تصويبو در تاريخ  1366.7.23به تأيید شوراي
نگهبان رسیده است .ريیس مجلس شوراي اسالمي ـ اكبر هاشمي
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ماده  1ـ اصطالحات و تعبیرات اصطالحات و كلمات زير هر كجا كه در اين قانون به كار برده شود
شامل تعاريف و مفاهیم مشروح در اين ماده خواهد بود" .نفت" عبارت است از نفت خام ،گاز
طبیعي ،آسفالت و كلیههیدروكربورهاي مايع اعم از آن كه به حالت طبیعي يافت شود و يا به وسیله
عملیاتمختلف از نفت خام و گاز طبیعي جدا شود و نیز هر فرآورده مهیاي استفاده يا نیمه تماميكه
از مواد مزبور به وسیله تبديل گاز به مايع يا تصفیه يا عملشیمیايي يا هر گونه طريقه ديگري اعم از
آن چه اكنون معمول است و آن چه در آينده معمول شود به دست آيد" .منابع نفتي" عبارت است
از كلیه منابع و ذخاير زيرزمیني داراي نفت اعم از اين كه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع شده
باشد" .مناطق دريايي" عبارت است از آبهاي داخلي و ساحلي و فالت قاره" .عملیات نفتي" اعم
است از كلیه عملیات مربوط به اكتشاف ،توسعه ،بهرهبرداري ،پااليش ،حمل و نقل ،پخش و خريد
و فروش نفت" .طرف قرارداد" عبارت است از هر شخصي كه طبق مقررات اين قانون قرارداد
پیمانكاري يا مشاركت يا فروش نفت با شركت ملي نفت ايران امضاء كردهباشد" .شخص" عبارت
است از شخص يا اشخاص طبیعي يا حقوقي لیكن در اين قانون عنوان شخص به شركت ملي نفت
ايران و شركتهاي فرعي آن اطالقنميشود" .قرارداد پیمانكاري" عبارت از قراردادي است كه به
موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجراي برخي از عملیات نفتي را در ناحیه معیني از طرف
شركتملي نفت ايران و به نام آن شركت بر طبق مقررات اين قانون بر عهده ميگیرد" .قرارداد
مشاركت" عبارت است از قراردادي كه در اجراي بند  3ماده  3اين قانون منعقد ميگردد" .قرارداد
فروش" عبارت است از قراردادي كه به موجب مقررات ماده  12اين قانون منعقد گردد "پیمانكار
17

كل" عبارت از شركتي است كه به موجب بند  3ماده  8اين قانون اجراي عملیات و انجام تعهدات
مقرر در قرارداد پیمانكاري را بر عهدهميگیرد" .پذيره" عبارت است از وجه معیني كههنگام عقد
قرارداد پیشبیني ميشود و يك جا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت
ملينفت ايران پرداخت ميگردد" .بخش نفتي" عبارت است از هر يك از تقسیماتي كه شركت ملي
نفت ايران به موجب ماده  4اين قانون براي خشكي و يا مناطق دريايي تعیینكرده باشد" .ناحیه" اعم
است از كل يا هر قسمت از ناحیه يا نواحي كه به موجب قراردادي براي اجراي عملیات اكتشاف و
توسعه تخصیص داده ميشود.


ماده  2ـ اختیارات و وظايف شركت ملي نفت ايران شركت ملي نفت ايران مسئول انجام وظايف و
اعمال حقوق و اختیارات مصرح در اين قانون و نظارت بر اجراي آن ميباشد .شركت مزبور در
انجام اينمسئولیت به ترتیب مقرر در اساسنامه قانوني خود عمل خواهد كرد.



ماده  3ـ اجازه مذاكره و انعقاد قرارداد  1ـ منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق
مالكیت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمینه اكتشاف ،توسعه ،تولید،بهرهبرداري و پخش
نفت در سرتاسر كشور و فالت قاره منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايران است كه رأساً يا به
وسیله نمايندگيها و پیمانكاران خوددر آن باره اقدام خواهد كرد 2 .ـ شركت ملي نفت ايران ميتواند
به منظور اجراي عملیات اكتشاف و توسعه نفت در بخشهاي آزاد نفتي با هر شخص اعم از ايراني و
خارجيوارد مذاكره شود و قراردادهايي را كه مقتضي بداند بر مبناي پیمانكاري و با رعايت مقررات
و مصرحات اين قانون تنظیم و امضاء نمايد .قراردادهاي مزبور بعد از تأيید هیأت وزيران به موقع
اجراء گذارده خواهد شد 3 .ـ شركت ملي نفت ايران ميتواند به منظور ايجاد پااليشگاه و اجراي
عملیات پااليش نفت در داخل كشور رأساً يا از طريق مشاركت با هرشخص اعم از ايراني و خارجي
اقدام نمايد مشاركتهايي كه به اين منظور انجام ميشود مشروط به رعايت شرايط زير خواهد بود:
الف ـ سهم شركت ملي نفت ايران هیچ گاه نبايد از پنجاه درصد كمتر باشد .ب ـ مدت مشاركت در
هر قرارداد به تشخیص و نظر شركت ملي نفت ايران معین خواهد شد ولي در هر حال اين مدت از
بیست سال تجاوزنخواهد كرد 4 .ـ در مورد بند  3باال كلیه نفت خاميكه به پااليشگاه تحويل ميشود
به قیمت رايج بازار حساب خواهد شد و منافع پااليش مشمول مالیات بردرآمد دولت ايران خواهد
بود 5 .ـ شركت ملي نفت ايران ميتواند براي انجام عملیات نفتي در خارج كشور با هر شخص و
بههر طريق كه مقتضي ميداند مشاركت نمايد ومقررات اين قانون نسبت به عملیات شركت ملي
نفت ايران در خارج كشور مجري نخواهد بود.



ماده  4ـ اعالن آزادي بخشها  1ـ تصمیم درباره آزاد كردن يا بستن ،تعیین يا تغییر حدود بخشهاي
نفتي در هر مورد با شركت ملي نفت ايران است 2 .ـ آزاد بودن بخشها از طريق نشر آگهي ،متضمن
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شرايط تنظیم پیشنهاد و مهلت تسلیم آن اعالم خواهد شد 3 .ـ شركت ملي نفت ايران در مورد هر
بخش يا هر جزيي از آن كه آزاد اعالن ميكند دفترچه مشخصاتي حاوي موقعیت جغرافیايي و
وضععموميزمینشناسي و ساير اطالعات مربوط به آن تهیه خواهد كرد 4 .ـ قسمتهايي از ناحیههر
قرارداد كه بعد از اجراي عملیات تفكیك ميشود و از ناحیه مشمول آن قرارداد اخراج ميگردد تا
زماني كه مجدداً آزاداعالن نشده باشد بسته خواهد بود


ماده  5ـ دريافت پیشنهادها  1ـ پیشنهاد انعقاد قرارداد در مورد تمام يا هر جزئي از يك بخش كه آزاد
اعالن ميشود بايستي در طي مهلتي كه در آگهي شركت ملي نفت ايرانتعیین شده است به شركت
مذكور تسلیم شود 2 .ـ پیشنهاد فقط از اشخاصي كه صالحیت فني و مالي آنها توسط شركت ملي
نفت ايران احراز و تصديق گرديده باشد دريافت خواهد شد .پیشنهادبايد بر اساس شرايط پیشبیني
شده در قرارداد نمونهاي باشد كه توسط شركت ملي نفت ايران تهیه و به انضمام دفترچه مشخصات
مذكور در بند  3ماده 4اين قانون به متقاضیان داده خواهد شد.



ماده  6ـ رد و قبول پیشنهادها  1ـ پیشنهادهايي كه ظرف مهلت مقرر واصل گردد بدون رعايت تقدم
و تأخر در تاريخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت 2 .ـ شركت ملي نفت ايران حق و اختیار تام
و تمام قبول يا رد هر يك يا كلیه پیشنهادهاي رسیده را دارا ميباشد .دادن پیشنهاد ،هیچ گونه
حقيبراي پیشنهاددهنده ايجاد نميكند.



ماده  7ـ شرايط تقدم و اولويت  1ـ از میان پیشنهادهاي رسیده پیشنهادهايي كه عالوه بر رعايت مفاد
و مقررات اين قانون متضمن شرايط مساعدتر ديگري نیز از قبیل پذيره باشد وبالخصوص انجام
عملیات پااليش در داخل كشور و ورود شركت ملي نفت ايران را در مراحل حمل و نقل و پااليشگاه
و پخش و فروش نفت دربازارهاي جهاني تضمین و يا حداقل تسهیل نمايد مقدم شمرده خواهد شد.
 2ـ شركت ملي نفت ايران قبول يا رد پیشنهاد را كتباً به اطالع پیشنهاددهنده خواهد رسانید.



ماده  8ـ امضاي قرارداد پیمانكاري  1ـ هر شخص كه پیشنهاد او به شرح مقرر در ماده  7پذيرفته
شود مكلف خواهد بود حداكثر ظرف مدت  30روز از تاريخي كه شركت ملي نفتايران قبول آن
پیشنهاد را اعالم كند قرارداد پیمانكاري بر اساس مقررات قرارداد نمونه با شركت ملي نفت ايران
امضاء نمايد .قراردادي كه بدين گونهامضاء شود بعد از تصويب هیأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
 2ـ در صورتي كه يك پیشنهاد از طرف دو يا چند شخص داده شده باشد امضاي قرارداد توسط كلیه
آن اشخاص صورت خواهد گرفت كههر كداماز آنها منفرداً و متضامناً مسئولیت حسن اجراي تعهدات
مندرج در قرارداد را بر عهده خواهند داشت 3 .ـ شخص يا اشخاصي كه به شرح باال قرارداد
پیمانكاري با شركت ملي نفت ايران امضاء ميكنند متعهد خواهند بود كه ظرف مدت  60روز ازتاريخ
امضاي قرارداد يك شركت فرعي با تابعیت ايراني تشكیل دهند و مطابق مقررات قانون ايران آن را
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به ثبت برسانند و كلیه حقوق و تعهداتي را كهبه موجب قرارداد پیمانكاري دارند به آن شركت ايراني
منتقل سازند .شركت ايراني مزبور به عنوان "پیمانكار كل" شركت ملي نفت ايران اجراي عملیات
اكتشاف و توسعه را به صورت غیر انتفاعي و به موجب قرارداد برعهده خواهد داشت لیكن اين امر
ذمه انتقالدهنده يا انتقالدهندگان را در برابر شركت ملي نفت ايران از بابت مسئولیتها و تعهدات
مندرج در قرارداد برينخواهد كرد .عنوان "طرف قرارداد" كه در اين قانون به كار برده شده است
شامل "پیمانكار كل" نیز خواهد بود 4 .ـ شركت فرعي از لحاظ اين ماده عبارت است از شركتي كه
مالكیت كلیه سهام آن با شخص و يا اشخاصي باشد كه پیشنهاد آنها مورد قبولشركت ملي نفت ايران
بوده و قرارداد پیمانكاري امضاء نمودهاند.


ماده  9ـ مساحت ناحیه عملیات  1ـ در هر قرارداد ناحیه يا نواحي كه عملیات اكتشاف و توسعه در
آن به موقع اجراء گذارده خواهد شد تعیین و حدود آن مشخص خواهد گرديد 2 .ـ مساحت ناحیه
يا نواحي كه به موجب قرارداد واحدي به عملیات اكتشاف و توسعه تخصیص داده ميشود در هر
صورت مجموعاً بیش ازهشت هزار كیلومتر مربع در خشكي و بیش از چهار هزار كیلومتر مربع در
مناطق دريايي نخواهد بود.



ماده  10ـ مدت  1ـ مدت قراردادهاي پیمانكاري كه به موجب مقررات ماده  8اين قانون منعقد شود
به دو مرحله متوالي اكتشاف و توسعه تقسیم خواهد شد .طولمدت مرحله اكتشاف حداكثر از تاريخ
اجراي قرارداد تا پنج سال خواهد بود 2 .ـ در صورتي كه تا پايان مرحله اكتشاف میدان قابل تولید
تجاري در ناحیه قرارداد كشف شده باشد مراحل توسعه به دنبال مرحله اكتشاف آغازخواهد شد.



ماده  11ـ مسئولیتهاي طرف قرارداد در مرحله اكتشاف  1ـ طرف قرارداد مسئولیت تأمین كلیه وجوه
الزم براي انجام عملیات اكتشافي را بر عهده خواهد داشت 2 .ـ طرف قرارداد فقط وقتي مستحق
بازيافت وجوه مزبور خواهد بود كه عملیات منجر به كشف میدان تجاري بشود 3 .ـ در صورتي كه
كشف میدان تجاري مطابق ضوابطي كه در قرارداد مربوط تصريح ميشود به تحقق بپیوندد عملیات
توسعه میدان مزبور آغازخواهد شد .تأمین وجوه الزم جهت عملیات توسعه نیز در صورت درخواست
شركت ملي نفت ايران بر عهده طرف قرارداد خواهد بود 4 .ـ بازپرداخت وجوه مذكور در بندهاي
 2و  3باال مطابق مقرراتي خواهد بو كه بر اساس مقررات ماده  12اين قانون در هر قرارداد پیشبیني
گردد.



ماده  12ـ قرارداد فروش نفت  1ـ بعد از آن كه تجاري بودن میدان كشف شده ،مطابق ضوابطي كه
در قرارداد مربوط پیمانكاري تصريح ميشود به تحقق پیوست قرارداد فروشبین شركت ملي نفت
ايران و طرف قرارداد منعقد خواهد شد .طرف قرارداد حق خواهد داشت كه در برابر ريسك هزينههاي
اكتشافي كه متحمل گرديده و نیز در برابر تعهد تأمین هزينههاي عملیات توسعه كه برعهده گرفته
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است (در صورتي كه تأمین اين هزينهها بر عهده طرف قرارداد باشد) مقداري از نفت میدان مكشوفه
را از تاريخ آغاز تولید تجاري تحتشرايط مقرر در قرارداد فروش و در طي مدتي كه از پانزده سال
تجاوز نخواهد كرد خريداري نمايد .نفتي كه به موجب مقررات اين ماده به طرف قرارداد فروخته
مي شود در هر حال از پنجاه درصد نفت تولید شده میدان مكشوفه تجاوز نخواهد نمود 2 .ـ بهاي
نفت فروخته شده به طرف قراردادي طوري محاسبه خواهد شد كه به اندازه مجموع دو تخفیف زير
از بهاي فوب رايج بازار نفت مزبورارزانتر باشد .الف ـ تخفیفي كه رقم كل آن در هر سال برابر با
يك دهم مجموع مبالغي باشد كه طرف قرارداد از تاريخ اجراي قرارداد تا آغاز تولید تجاري از
بابتهزينههاي عملیات اكتشاف و توسعه در ناحیه قرارداد متحمل شده است .در صورتي كه تأمین
وجوه الزم جهت عملیات توسعه بر عهده طرف قراردادنباشد فقط هزينههاي عملیات اكتشاف در
محاسبه اين تخفیف منظور خواهد شد .در صورتي كه در يك ناحیه قرارداد دو يا چند میدان تجاري
كشفشده باشد مجموع مبالغ هزينههاي مزبور به ترتیب مقرر در قرارداد مربوط بین آن دو يا چند
میدان سرشكن خواهد شد به نحوي كه مجموع تخفیفاتناظر بر مجموع نفتي كههرساله از مجموع
میدانها به طرف قرارداد فروخته ميشود با يكدهم مجموع هزينههاي اكتشاف و توسعه كه در ناحیه
قراردادخرج شده است معادل باشد .اين تخفیف ظرف مدت ده سال از تاريخ آغاز تولید تجاري ادامه
خواهد داشت .ب ـ تخفیفي حداكثر معادل پنج درصد بهاي فوب رايج بازار نفت فروخته شده به
طرف قرارداد كه اين تخفیف ظرف تمام مدت اعتبار قراردادفروش ادامه خواهد داشت .روش تعیین
بهاي فوب رايج بازار و میزان قطعي تخفیف مقرر در شق ب و پیشبیني برنامه تحويل و بارگیري
نفت و همچنین مقررات راجع به طرزپرداخت بها و ساير مقررات الزم در هر قرارداد فروش مندرج
خواهد شد .براي هزينههاي توسعهاي ممكن است بهرهاي تعلق گیرد كه حداكثر آن درقرارداد مربوط
معین خواهد شد لیكن براي هزينههاي اكتشافي بههیچ وجه بهره تعلق نخواهد گرفت .بهره متعلق
بههزينههاي توسعهاي مطابق اين بندمشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.


ماده  13ـ تولید تجاري آغاز تولید تجاري در مورد هر میدان موقعي خواهد بود كه كلیه وسائل تولید
و تحويل منظم نفت از میدان مزبور تا نقطه صدور يا پااليش آماده شده وعمالً هم يكصد هزار متر
مكعب نفت خام از آن میدان برداشت شده باشد .از لحاظ اين محاسبه در مورد میدان گازي هر هزار
متر مكعب گاز طبیعي در  15درجه سانتیگراد معادل يك متر مكعب نفت خام تلقي خواهد شد.



ماده  14ـ پايان مرحله اكتشاف  1ـ با آغاز تولید تجاري هر میدان ،میدان مزبور از ناحیه قرارداد
تفكیك ميشود و قرارداد پیمانكاري كه به موجب ماده  11اين قانون پیشبینيشده است نسبت به
آن میدان خاتمه مييابد 2 .ـ اجراي كلیه عملیات در هر میدان تجاري از تاريخ آغاز تولید تجاري آن
میدان رأساً بر عهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود 3 .ـ در صورتي كه تولید تجاري در يك
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میدان از ناحیه قرارداد پیش از پايان مرحله اكتشاف (كه به موجب مقررات ماده  10اين قانون در هر
قراردادپیشبیني ميشود) آغاز گردد عملیات اكتشافي در بقیه ناحیه توسط طرف قرارداد تا پايان
مرحله اكتشاف ادامه خواهد يافت.


ماده  15ـ ادامه عملیات  1ـ عملیات اكتشافي در ناحیه قرارداد حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي
قرارداد آغاز و بالانقطاع دنبال خواهد شد 2 .ـ هر گاه ضرورت انجام تحقیقات و مطالعات خاصي
توقف عملیات اكتشافي را براي مدت موقتي ايجاب نمايد توقف عملیات فقط با موافقتشركت ملي
نفت ايران میسر خواهد بود 3 .ـ در صورتي كه طرف قرارداد عملیات را بدون تحصیل موافقت قبلي
شركت ملي نفت ايران براي مدتي بیش از سه ماه متوقف سازد شركت ملينفت ايران حق فسخ
قرارداد را خواهد داشت .توقف عملیات كه ناشي از قوه قهريه باشد خارج از شمول مقررات اين
ماده است.



ماده  16ـ خاتمه قرارداد به علت عدم كشف نفت  1ـ هر گاه طرف قرارداد ظرف دوره اكتشاف و
پس از انجام حداقل عملیاتي كه در قرارداد پیشبیني شده است به اين نتیجه برسد كه شرايطزيرزمیني
ناحیه طوري است كه كشف نفت به میزان تجاري مقدور به نظر نميرسد ميتواند از ادامه عملیات
خودداري و تقاضاي فسخ قرارداد را بكند .در اين صورت طرف قرارداد مكلف خواهد بود ثابت
نمايد كه كلیه امور اكتشافي تا تاريخ مزبور طبق برنامه به موقع اجراء گذارده شده است .هر گاهمبالغي
كه براي خرج كردن در عملیات مزبور در نظر گرفته شده بود تماماً خرج نشده باشد طرف قرارداد
ملزم خواهد بود كه كلیه مبالغ خرجنشده را بهشركت ملي نفت ايران بپردازد 2 .ـ در صورتي كه در
پايان مرحله اكتشاف ،كشف میدان تجاري در هیچ نقطهاي از ناحیه قرارداد به تحقق نپیوسته باشد
قرارداد پیمانكاري خاتمهخواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهي را كه صرف هزينههاي
اكتشافي كرده است نخواهد داشت .طرف قرارداد مكلف خواهد بود كلیه اسنادو مدارك و نقشههاي
حاصل از عملیات را به طور كامل به شركت ملي نفت ايران تسلیم نمايد.



ماده  17ـ تعهدات طرف قرارداد  1ـ شركت ملي نفت ايران موظف است در هر يك از موارد طرف
قرارداد را با قید شرايط مقتضي ملزم نمايد كه تا آنجا كه بر طبق موازين فني ومهندسي قابل توجیه
باشد حداكثر كوشش را در اجراي عملیات اكتشافي در ناحیه قرارداد به عمل آورد 2 .ـ در مورد هر
میدان تجاري بايد ترتیباتي پیشبیني شود كه انجام عملیات توسعه و تهیه وسائل الزم جهت استفاده
و بهرهبرداري كامل از آنمیدان را در مناسبترين مدت و با رعايت شرايط اقتصادي و اصول صحیح
مهندسي تضمین نمايد.



ماده  18ـ كنترل عملیات  1ـ شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود كه در مورد هر قرارداد نظارت
و بازرسي كامل و مؤثر در عملیات پیمانكار كل اعمال نمايد 2 .ـ طرف قرارداد ملزم خواهد بود كه
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كلیه فعالیتهاي خود را با موافقت و تصويب شركت ملي نفت ايران انجام دهد و هر گونه اطالعات
را طبقنظر و دستور شركت ملي نفت ايران به نحو جامع و رضايتبخش تهیه و تسلیم نمايد.


ماده  19ـ مالكیت نفت نفت تولید شده از منابع نفتي ايران در مالكیت شركت ملي نفت ايران خواهد
بود .شركت مزبور نميتواند هیچ قسمت از نفت را مادام كه استخراج نشدهاست به غیر انتقال دهد.



ماده  20ـ استخدام خارجیان  1ـ استخدام كارمند خارجي فقط در مورد مشاغلي مجاز خواهد بود
كه كارمند ايراني واجد تخصص و تجربه الزم براي تصدي آنها در اختیارنباشد .رعايت اين مقررات
در مورد پیمانكاراني كه براي پیمانكار كل كار ميكنند نیز الزم خواهد بود 2 .ـ استخدام كارمند
خارجي در هر مورد با مشورت و اجازه شركت ملي نفت ايران صورت خواهد گرفت و شركت ملي
نفت ايران مكلف خواهدبود احراز كند كه استخدام خارجي در هر مورد براي مدت محدود و آن هم
مشروط به تهیه وسائل كارآموزي ايرانیاني باشد كه بتوانند در رأس مدتمقرر جايگزين كارمند
خارجي گردند.



ماده  21ـ انتقاالت طرف قرارداد نميتواند حقوقي را كه به موجب مقررات قرارداد تحصیل و يا
تعهداتي را كه قبول نموده است به ديگري واگذار كند مگر با موافقت قبليشركت ملي نفت ايران و
تأيید هیأت وزيران.



ماده  22ـ ضمانت اجرايي شركت ملي نفت ايران مكلف است در قراردادهايي كه بر طبق اين قانون
تنظیم ميشود ضمانت اجرايي كافي از براي تعهدات طرف قرارداد منظورنمايد.



ماده  23ـ رفع اختالفات اختالفاتي كه بین شركت ملي نفت ايران و طرفهاي قرارداد پیش آيد هر
گاه از طريق مذاكره دوستانه به نحوي كه در هر قرارداد پیشبیني خواهد شد رفعنشود از طريق
داوري حل خواهد شد .مقررات مربوط به ارجاع اختالفات به داوري در هر قرارداد به نحو مقتضي
پیشبیني ميگردد .آيین رسیدگي درمورد داوري مطابق قوانین ايران و محل داوري تهران خواهد بود
مگر آن كه بعد از بروز اختالف طرفین قرارداد نسبت به محل ديگري توافق نمايند.اعتبار و تفسیر و
اجراي قراردادها تابع قوانین ايران خواهد بود.



ماده  24ـ مصرف كاالها و خدمات كاالها و خدمات مورد نیاز عملیات در هر قرارداد از منابع داخلي
كشور تهیه و تحصیل خواهد شد .استفاده از كاالها و خدمات خارجي وقتي مجازخواهد بود كه
كاالها و خدماتي كه در ايران تهیه و عرضه ميشود به تشخیص شركت ملي نفت ايران از لحاظ
كیفیت براي رفع نیازمندي عملیاتمناسب نباشد و يا به مقادير مورد نیاز در دسترس نباشد و يا آن
كه قیمت كاالها و خدمات عرضه شده در ايران به تشخیص شركت ملي نفت بیش ازبیست درصد
از قیمت كاالها و خدمات خارجي گرانتر باشد.
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ماده  25ـ تحصیل اراضي و واردات در مورد قراردادهاي مشاركت و يا پیمانكاري كه مطابق مقررات
اين قانون جهت انجام عملیات نفتي در ايران منعقد ميشود به قرار مشروح زير عملخواهد شد1 :
ـ اراضي و آب و حقوق ارتفاقي مورد نیاز عملیات با استفاده از مزايا و اختیارات مقرر در اساسنامه
قانوني شركت ملي نفت ايران و توسط آنشركت تحصیل خواهد شد .بهاي خريد يا مالاالجاره
پرداختي بابت تحصیل اراضي و آب و حقوق ارتفاقي به عالوههزينههاي مربوط به آن در هر موردبه
حساب عملیات منظور خواهد گرديد 2 .ـ ماشیناالت و وسائل و هر گونه كاالهاي مورد نیاز عملیات
با رعايت مقررات ماده  24اين قانون و بر طبق مقررات اساسنامه قانوني شركتملي نفت ايران و به
نام آن شركت وارد خواهد شد 3 .ـ كلیه اراضي و تأسیسات ثابت در مالكیت شركت ملي نفت ايران
خواهد بود.



ماده  26ـ محافظت منابع و جلوگیري از آلودگي محیط شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود كه
در جريان عملیات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت كامل را جهت حفظ منابع ثروت طبیعي
(مخصوصاًگازهاي طبیعي) همچنین جلوگیري ازالودگي محیط (هوا و آب و زمین) به عمل آورد
طرف قرارداد ملزم خواهد بود كه در عملیات خود مقرراتي را كهدر اين باب توسط دولت و يا
شركت ملي نفت ايران اعالم و ابالغ ميگردد رعايت نمايد .شركت ملي نفت ايران ضوابطي را كه
بايد در اجراي مفاد اينماده به ويژه در خصوص حفظ منابع نفتي ،بازيافت مجدد نفت ،افزايش
بهرهدهي مخازن زيرزمیني نفت ،جلوگیري از سوزاندن و بههدر دادن نفت موردعمل قرار گیرد
تدوين و اعالم خواهد كرد.



ماده  27ـ نفت مناطق دريايي نفت تولید شده از مناطق دريايي ايران در حكم نفتي خواهد بود كه از
داخل سرزمین ايران تولید شده باشد .مقررات قانون ايران نسبت به كلیه تأسیساتيكه در مناطق
دريايي مزبور ايجاد شود جاري خواهد بود.



ماده  28ـ منافع ايران طرف قرارداد مكلف خواهد بود كه در اجراي تعهداتي كه به موجب قرارداد
بر عهده دارد همواره منافع ايران را ملحوظ دارد.



ماده  29ـ شمول قانون شركت ملي نفت ايران در مورد كلیه قراردادهايي كه براي انجام عملیات نفتي
در داخل كشور منعقد ميكند مكلف به رعايت مقررات اين قانون خواهدبود .به شركت ملي نفت
ايران اختیار داده ميشود كه به منظور تأمین منافع بیشتري براي ايران با طرفهاي دوم قراردادهايي كه
جهت اجراي عملیات نفتي درداخل كشور پیش از تصويب اين قانون امضاء شده و به تصويب
مجلسین رسیده است وارد مذاكره شود و هر تغییر و اصالحي را در مقررات آنقراردادها كه با توجه
به روح و مفاد اين قانون الزم و مقتضي باشد به عمل آورد در مورد قراردادهايي كه موضوع پرداخت
بهره مالكانه (پرداختمشخص) نسبت به نفت خام و گاز طبیعي پیشبیني نشده باشد بهره مالكانهاي
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به میزان متناسب و به تشخیص شركت ملي نفت ايران مقرر خواهد شدتغییرات و اصالحاتي كه به
اين نحو در قراردادهاي مزبور صورت گیرد بعد از تأيید هیأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد
شد .دولت در هر مورد گزارش تغییرات مذكور در اين ماده را ظرف سه ماه از تاريخ تأيید به مجلسین
خواهد داد.


ماده  30ـ تعیین قیمت و آيیننامههاي اجرايي  1ـ شركت ملي نفت ايران قیمتهايي را كه در هر مورد
مبناي محاسبه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و مالیات بر درآمد نفت خام و گاز طبیعيخواهد بود
تعیین و بعد از تأيید هیأت وزيران اعالم خواهد نمود ولو اين كه در قراردادهاي موجود به نحو
ديگري مقرر شده باشد 2 .ـ شركت ملي نفت ايران اختیار دارد قیمتهايي را كه در هر مورد مبناي
محاسبه مالیات بر درآمد فرآوردههاي نفتي خواهد بود تعیین و اعالمنمايد 3 .ـ شركت ملي نفت
ايران اختیار دارد كه براي تثبیت ارزش و حفظ قدرت خريد ارزي كه از بابت فروش نفت و گاز
عايد ايران ميشود هر گونهاقدام و يا هر گونه موافقتي را با تصويب هیأت وزيران به عمل آورد4 .
ـ كلیه اقداماتي كه در زمینه سه بند باال پیش از تاريخ تصويب اين قانون توسط دولت به عمل آمده
است بدين وسیله تأيید و تنفیذ ميشود 5 .ـ شركت ملي نفت ايران ميتواند مقررات و آيیننامههاي
الزم را در اجراي اين قانون تدوين كند و پس از تصويب هیأت وزيران به موقع اجراءبگذارد 6 .ـ
قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فالت قاره مصوب هفتم
مرداد ماه  1336از تاريخ تصويب اين قانونملغي و اين قانون جايگزين آن ميگردد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر سي ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه
 1353.4.31در جلسه فوقالعاده روز سهشنبههشتم مردادماه يك هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسي
به تصويب مجلس شوراي ملي رسید .رئیس مجلس شوراي ملي ـ عبداهلل رياضي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=84982

 -5قانون اعطاي امتياز نفت به شركت نفت انگليس و ايران محدود (معروف به
قرارداد )1933
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«مصوب  7خرداد ماه  1312شمسي » وزارت جلیله مالیه قرارداد امتیازي كه از طرف دولت شاهنشاهي
ايران به شركت نفت انگلیس و ايران محدود در  29آوريل  1933اعطاء گرديده است.


مقدمه به قصد برقرار كردن امتیاز جديدي به جاي امتیازي كه در تاريخ  1901به ويلیام نكس
دارسي داده شده بود اين امتیاز را دولت ايران اعطاء و كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود آن را
قبول مينمايد .روابط طرفین مذكور در فوق در آتیه بر طبق اين قرارداد خواهد بود.



تعريفات بعضي اصطالحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است
در حال يا در آتیه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد:
دولت يعني دولت شاهنشاهي ايران كمپاني يعني شركت نفت انگلیس و ايران محدود و تمام
شركتهاي تابعه آن .شركت نفت انگلیس و ايران محدود يعني شركت نفت انگلیس و ايران محدود
يا هر شخص حقوقي ديگري كه با تصويب دولت ايران مطابق ماده  26اين امتیاز بدو منتقل شود.
شركت تابعه يعني هر شركتي كه در آن كمپاني حق تعیین بیش از نصف مديران را مستقیماً يا غیر
مستقیم داشته باشد و يا آن كه كمپاني در آن شركت بهطور مستقیميا غیر مستقیم مالك يك مقداري
سهام باشد كه بیش از صدي پنجاه  %50حق رأي در مجمع عمومي شركت مزبور را براي كمپاني
تضمین نمايد .نفت يعني روغن نفت خام و گازهاي طبیعي و قیرها (آسفالتها) و مومهاي طبیعي
و تمام مشتقات ديگري كه يا از مواد مذكوره حاصل ميشود و يا بهوسیله اختالط و امتزاج اين
مواد به مواد ديگري به دست ميآيد .عملیات كمپاني در ايران يعني تمام عملیات صنعتي و تجاري
و فني كه كمپاني منحصراً براي اجراي اين امتیاز انجام ميدهد.



ماده  1ـ دولت بر طبق مقررات اين امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود
حوزه امتیاز به كمپاني اعطاء ميكند و همچنین حق انحصاري تصفیه و هر نوع عملي را در نفتي كه
خود تحصیل كرده و تهیه آن براي تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاك
ايران بهكمپاني حق غیر انحصاري حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملي در آن و تهیه آن براي
تجارت و همچنین فروش آن در ايران و صادر كردن آن را اعطاء مينمايد.



ماده  2ـ الف ـ حدود حوزه امتیاز تا تاريخ  31دسامبر  1938عبارت خواهد بود از حوزهاي كه
واقع است در جنوب خط بنفشي كه در روي نقشهاي كه طرفین امضاء كرده و منضم به قرارداد
است رسم شده است .ب ـ كمپاني بايد منتها تا  31دسامبر  1938در حوزه مذكور در فوق يك يا
چندين قطعه زمین را به هر شكل و وسعتي و در هر نقطه كه مقتضي ميداند انتخاب نمايد.
مجموع سطح يك يا چند قطعه كه انتخاب شده باشد نبايد از يكصد هزار میل مربع انگلیسي
( 100000میل مربع) تجاوز نمايد هر میل ساده مطابقاست با يك هزار و ششصد و نه متر .كمپاني
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در تاريخ  31دسامبر  1938يا قبل از آن يك قطعه يا قطعاتي را كه به طريق فوق انتخاب كرده كتباً
به دولت اطالع خواهد داد .به هر اطالعنامه نقشهها و اطالعات الزمه براي تشخیص و تحديد قطعه
يا قطعات منتخبه از طرف كمپاني ضمیمه خواهد شد .ج ـ بعد از تاريخ  31دسامبر  1938كمپاني
ديگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه يا قطعاتي كه مطابق بند ( Paragrapheب)
فوق انتخاب كرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از اين تاريخ عبارت خواهد بود از قطعه
يا قطعاتي كه بدين طريق انتخاب گرديده و از انتخاب آنها نیز به ترتیب مذكور در فوق به دولت
اطالع داده شده باشد.


ماده  3ـ كمپاني حق غیر انحصاري ساختن و داشتن لولههاي حمل نفت را خواهد داشت .كمپاني
در تعیین محل سیر لولههاي نفت خود و به كار انداختن آنها مختار است.



ماده  4ـ الف ـ هر زمین باير متعلق به دولت كه كمپاني براي عملیات خود در ايران الزم بداند و از
براي مقاصد عمومي مورد احتیاج دولت نباشند مجاناً بهكمپاني واگذار خواهد شد .طريقه تحصیل
اراضي مذكور به ترتیب ذيل خواهد بود :هر وقت قطعهاي از اراضي مذكوره مورد احتیاج كمپاني
واقع ميشود بايد كمپاني يك يا چندين نقشه كه در روي آن زمین مورد احتیاج با رنگآمیزي
مشخص گرديده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد ،دولت درصورتي كه اعتراضي نداشته باشد
متعهد ميشود كه در ظرف سه ماه از تاريخ وصولتقاضاي كمپاني موافقت خود را اظهار بدارد .ب
ـ اراضي دائر متعلق به دولت را كمپاني احتیاج پیدا ميكند بهطريقي كه در جزء قبل مذكور است از
دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در ظرف سهماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي كمپاني داير به
فروش آن اراضي اشعار خواهد داشت .در صورتي كه دولت اعتراض و احتیاجي به اراضي مزبوره
نداشته باشد .قیمت اين اراضي را كمپاني تأديه خواهد كرد قیمت مزبور بايد عادالنه باشد و از
قیمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده
باشد نبايد تجاوز كند .ج ـ در صورتي كه دولت در مقابل تقاضاهاي پیشبیني شده در جزوههاي
(الف و ب) ) (Alineaمذكور در فوق جوابي ندهد پس از انقضاي دو ماه از تاريخ وصول
تقاضاهاي مزبور كمپاني تذكرنامه جديدي به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذكرنامه مزبور نیز
در ظرف يك ماه از تاريخ وصول جوابي دادهنشود سكوت دولت به منزله تصويب تلقي خواهد
گرديد .د ـ اراضي را كه متعلق به دولت نیست و براي كمپاني الزم باشد با توافق با صاحبان اراضي
مزبور و با توسط دولت كمپاني تحصیل خواهد كرد درصورت عدم حصول موافقت در قیمت
دولت به صاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بیش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور
مطالبه نمايند .براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه كمپاني از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده
نميشود .ه ـ اماكن مقدسه و ابنیه تاريخي و محلهايي كه جنبه تاريخي دارند و همچنین توابع آنها
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تا دويست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند .و ـ كمپاني حق غیر انحصاري خواهد
داشت كه فقط در حوزه امتیازي نه جاي ديگر و از هر زمین باير متعلق به دولت براي مصرف
عملیات خوداز هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و سنگ و مصالح ساختماني ديگر مجاناً
استفاده نمايد .مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكوره موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد
كمپاني جبران خسارت ذويالحقوق را بنمايد.


ماده  5ـ عملیات كمپاني در ايران به طريق ذيل محدود ميشود 1 :ـ ساختمان هر خط آهن و هر
بندر جديدي موكول به حصول موافقت قبلي بین دولت و كمپاني خواهد بود 2 .ـ اگر كمپاني
توسعه ارتباط تلفني و تلگرافي و تلگراف بیسیم و هواپیمايي فعلي خود را در نظر داشته باشد قبل
از تحصیل اجازه دولت در اين خصوص اقدامي نميتواند بكند .اگر دولت براي دفاع ملي يا در
موقع پیشامدهاي فوقالعاده ديگري احتیاج به وسايط نقلیه و وسايل ارتباطیه كمپاني پیدا كند تعهد
مينمايد حتياالمكان كمتر موجب تضییق عملیات كمپاني بشود و نیز خساراتي را كه از اين حیث
متوجه كمپاني ميگردد به طور حقانیت جبران نمايد.



ماده  6ـ الف ـ كمپاني مجاز است كه بدون تحصیل جواز مخصوصي آن چه را كه منحصراً براي
مصرف اعضاء و مستخدمین خود الزم دارد وارد نموده و حقوق گمركي و مالیاتهاي معموله حین
ورود را بپردازد .كمپاني تدابیر الزمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده به اشخاصي غیر
مستخدمین خودش فروخته و يا واگذار نگردد .ب ـ كمپاني بدون تحصیل جواز مخصوصي حق
خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آالت طبي و جراحي و ادويهاي را كه براي مريضخانهها و
مطبهاي خود در ايران الزم دارد وارد نمايد و اشیاء و اجناس مذكوره در موقع ورود از تأديه حقوق
گمركي مالیات وعوارض به دولت و ادارات محلي معاف خواهدبود .ج ـ بدون تحصیل هیچ گونه
جوازي و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات
محلي كمپاني حق خواهد داشت آن چه را كه منحصراً براي عملیات خود در ايران الزم دارد وارد
نمايد .د ـ صادرات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات
محلي معاف خواهد بود.



ماده  7ـ الف ـ كمپانيو مستخدمینش از حمايت قانوني دولت بهرهمند خواهندبود .ب ـ دولت در
حدود قوانین و مقررات مملكتي همه نوع تسهیالت ممكنه را براي عملیات كمپاني مبذول خواهد
داشت .ج ـ هر گاه دولت در حوزه امتیازيه به اشخاص ديگري امتیازاتي براي به كار انداختن ساير
معادن اعطاء كند بايد وادار نمايد كه احتیاطات الزمه را به عمل آورند كه عملیات آنها به مؤسسات
و عملیات كمپاني خسارتي وارد نسازد .د ـ كمپاني مكلف است منطقهاي را كه براي ساختن خانه
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و دكاكین و ساير بناهاي ديگر خطرناك است تعیین كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق و از
سكونت در آن محل منع نمايد.


ماده  8ـ كمپاني ملزم نخواهد شد كه هیچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصاً عوايد حاصله از
فروش صادرات خود را به پول ايراني تبديل نمايد.



ماده  9ـ كمپانيفوراً تداركات خود را خواهد ديد كه بهوسیله يككمپاني فرعي استخراج نفت
ايالت كرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نمايد.



ماده  10ـ  Iـ مبالغي كه بر حسب اين قرارداد از طرف كمپاني بايد به دولت تأديه شود (عالوه بر
مبالغي كه در مواد ديگر پیشبیني شده) به شرح ذيل تعیین ميگردد :الف ـ حقاالمتیاز سالیانه كه از
اول ژانويه  1933شروع ميشود به مبلغ چهار شلینگ براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در
ايران به فروش برسد و يا از ايران صادر شود .ب ـ پرداخت مبلغي معادل با بیست درصد  %20آن
چه اضافه بر  671250لیره به صاحبان سهام عادي كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود توزيع
ميگردد خواه اين توزيع به عنوان سهم منافع ) (Dividendeيكي از سنوات بوده و يا از وجوه
ذخیره همان كمپاني كه اضافه بر ذخايري كه در 31دسامبر  1932به موجب دفاتر خود موجود
داشته باشد .ج ـ مجموع مبالغي كه براي هر سال مسیحي بر حسب جزءهاي (الف) و (ب) از
طرف كمپاني به دولت ايران تأديه ميشود نبايد هرگز از هفتصد وپنجاه هزار لیره استرلینگ
( 750000لیره استرلینگ) كمتر باشد . IIـ تأديه وجوه مذكور در اين ماده از طرف كمپاني به طريق
ذيل بهعمل خواهد آمد :الف ـ  31مارس و  30ژوئن و  30سپتامبر و  31دسامبر هر سال هر دفعه
مبلغ يكصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تأديه مربوط به 31مارس  )1933فوراً
پس از تصويب اين قرارداد به عمل خواهد آمد) .ب ـ در تاريخ بیست و هشتم فوريه  1934و
منبعد در همین تاريخ در هر سال حقاالمتیاز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء
(Iالف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ ( 750000لیره استرلینگ) كه مطابق
جزء  (IIالف) قبالً تأديه گرديده است .ج ـ مبالغ الزمالتأديه به دولت بر حسب جزء  (Iب) اين
ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادي پرداخته خواهد شد . IIIـ در موقع انقضاي اين امتیاز و
همچنین در صورت ترك آن از طرف كمپاني مطابق ماده ( )25كمپاني مبلغي مساوي بیست درصد
( )%20ازبابتهاي ذيل را به دولت ايران تأديه خواهد كرد :الف ـ از تفاضل بین مبالغ كل ذخايري
)(Generale reserveكه كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود در تاريخ انقضاء و يا ترك امتیاز
موجود خواهد داشت و مبالغ ذخايري كه كمپاني مذكور در تاريخ  31دسامبر  1932موجود داشته
است .ب ـ از تفاضل بین مبالغ موجودي كه از طرف كمپاني نفت انگلیس و ايران محدود در تاريخ
انقضاء يا ترك امتیاز به حساب منقول ميشود و موجوديهايي كه در تاريخ  31دسامبر  1932از
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طرف كمپاني مزبور بهحساب منقول گرديده است .پرداخت وجوه الزمالتأديه به دولت بر حسب
اين جزو يك ماه بعد از تاريخ تشكیل مجمع عمومي كمپاني كه پس از انقضاء يا ترك امتیاز
تشكیل ميشود انجام خواهد گرفت . IVـ دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط به جزو
(Iالف) را كه منتها تا  28فوريه هر سال بابت سال گذشته فرستاده ميشود تفتیش و رسیدگي
نمايد . Vـ براي جلوگیري از امكان توجه ضرر به دولت در موقع ترقي و تنزل قیمت پول انگلیس
طرفین به شرح ذيل توافق حاصل نمودند :الف ـ هر گاه موقعي قیمت طال در لندن از شش لیره
استرلینگ ( 6لیره استرلینگ) در مقابل يك اونستروي  Ouncetroyتجاوز نمايد براي هرپني
Pennyكه عالوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل يك اونستروي  Ouncetroyدر روز پرداخت
قیمت طال ترقي نمايد بر كلیه مبالغ الزمالتأديه به دولت از طرف كمپاني به موجب اين قرارداد
(بهاستثناي مبالغي كه بر حسب جزوهاي  (Iب) و(  IIIالف و ب) اين ماده و جزو  (Iالف) از
ماده 23بايد به دولت برسد) به میزان يك يك هزار و چهارصد و چهلم (( ))1(.)1440مبالغ مزبوره
افزوده خواهد گرديد .ب ـ هر گاه موقعي دولت تصور كرد به اين كه ديگر طال مبناي عمومي
قیمتها و معامالت نیست و طريق تأديههاي مذكور در فوق تضمیني را كه منظور طرفین است براي
دولت فراهم نمينمايد طرفین موافقت مينمايند كه وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در
صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده ( )22به حكمیت ارجاع خواهد شد و شرايطي را كه
بايد جانشین تضمین مذكور گردد و تاريخ اجراي آن را نیز معلوم خواهد نمود . VIـ هر گاه در
پرداخت مبالغ الزمالتأديه به دولت مطابق تاريخهاي مقرر در اين قرارداد اتفاقاً از ناحیه كمپاني
تأخیر به عمل آيد براي مدت تأخیر از قرار پنج درصد  %5در سال فرع وجوه مزبوره را كمپاني
خواهد پرداخت.


ماده  11ـ  Iـ كمپاني براي مدت سي سال اول عملیات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالیاتي
كه به نفع دولت و ادارات محلي فعالً برقرار و يا در آتیهوضع شود معاف خواهد بود و در عوض
مبالغ ذيل را به دولت تأديه خواهد نمود :الف ـ در مدت پانزده سال اول اين قرارداد تاريخ 28
فوريه هر سال و براي اولین مرتبه در  28فوريه  1934نه پنس بابت هر تن از شش میلیون
تن( )6000000نفتي كه بابت سنه گذشته مسیحي مشمول حقاالمتیاز مذكور در جزو  (Iالف )از
ماده ( )10ميگردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بررقم شش میلیون تن مذكور در فوق
تأديه خواهد نمود .ب ـ كمپاني تأمین ميكند مبالغي را كه بر طبق جزوهاي فوقالذكر تأديه
مينمايد هیچ وقت از مبلغ دويست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ ( 225هزار لیره استرلینگ)
كمتر نباشد .ج ـ در مدت پانزده سال بعد يك شیلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن
(6000000تن) نفتي كه بابت سنه گذشته مسیحي مشمول حقاالمتیاز مذكور در جزو  (Iالف )از
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ماده  10ميگردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذكور در فوق تأديه
خواهد نمود .د ـ كمپاني تضمین ميكند مبالغي را كه بر طبق جزو (ج) ماقبل تأديه مینمايد هیچ
وقت از سیصد هزار لیره استرلینك ( 300000لیره استرلینگ) كمتر نباشد . IIـ قبل از سنه 1963
راجع به میزان مبالغي كه كمپاني در ازاي معافیت كامل عملیات خود در ايران از پرداخت هر گونه
مالیاتي به نفع دولت و ياادارات محلي در مدت سي سال دوم كه منتهي به سنه  1993ميشود بايد
بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.


ماده  12ـ الف ـ كمپاني راجع به عملیاتي كه مطابق اين قرارداد در ايران مينمايد جمیع وسايل
معمول و مناسب را براي تأمین صرفهجويي و استفاده كامل از عملیات خود و براي حفظ مخازن
تحتاالرضي نفت و براي استفاده از امتیاز خود به طرزي كه مطابق آخرين ترقیات علمي وقت
باشد به كار خواهد برد .ب ـ هر گاه در حوزه امتیاز غیر از نفت ساير مواد معدني و بیشهها و
جنگلهاي متعلق به دولت موجود باشد كمپاني نميتواند آنها را به كار انداخته و استفاده نمايد و يا
مانع عملیات و استفاده ديگران بشود (مشروط بر اين كه مقررات جزو (ج) از ماده  7رعايت شود).
ولي در صورتي كه مواد معدني بیشه و جنگلهاي مذكور براي تجسس و استخراج نفت الزم باشد
كمپاني حق استفاده از آنها را خواهد داشت .ج ـ كلیه حفرياتي كه منجر به كشف نفت نگشته و
آب يا مواد قیمتي ديگر در آن پیدا ميشود بايد براي دولت حفظ شود و فوراً كمپاني دولت را
ازكشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به كمپاني تمايل خود را نسبت به
تصرف حفريات مزبور اعالم خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهدكرد كه
مانع عملیات كمپاني نشود.



ماده  13ـ كمپاني تعهد مينمايد كه به خرج خود و در يك مدت مناسبي هر موقعي كه نماينده
دولت تقاضا ميكند سوادهاي صحیح از تمام طرحها و نقشهها ورسمها و ساير مدارك و اسناد
راجع به وضعیت سطحاالرضي و طبقاتاالرضي و حفر چاهها مربوط به حوزه امتیازيه كه موجود
دارد به وزارت مالیه بدهد .به عالوه در تمام مدت امتیاز كمپاني تمام اطالعات مهم علمي و فني را
كه از نتیجه عملیات خود در ايران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت .تمام اسناد و
مدارك مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقي خواهد نمود.



ماده  14ـ الف ـ دولت به میل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر بهتفتیش عملیات
فني كمپاني در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از اهل خبره و متخصصین فني مأمورين
بگمارد .ب ـ كمپاني تمام مدارك و اسناد مربوط به اطالعات علمي و فني و تمام مؤسسات و
وسايل و آالت اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترسمأمورين خبره و متخصصین دولت
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خواهد گذارد و به عالوه مأمورين مزبور در تمام ادارات كمپاني و در تمام خاك ايران حق تحصیل
هر گونه اطالعي راخواهند داشت.


ماده  15ـ دولت حق تعیین يك نفر نماينده را خواهد داشت و نماينده مزبور (مأمور دولت
شاهنشاهي) نامیده شده و اختیارات ذيل را خواهد داشت 1 :ـ اطالعاتي را كه در حدود حق
صاحبان سهام كمپاني است از كمپاني تحصیل نمايد 2 .ـ در تمام جلسات هیأت مديره و كمیتههاي
آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مسايل راجع به روابط دولت و
كمپانيتشكیل شده باشد حضور به هم رساند 3 .ـ كمیته را كه كمپاني به قصد توزيع اعتبار مذكور
در ماده  16و براي نظارت در تحصیل ايرانیان در لندن تشكیل ميدهد به عنوان رسمي و با حق
رأي قاطع رياست نمايد .تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص هیأت مديره هر وقت كه الزم بداند
براي مذاكره در مسائلي كه دولت پیشنهاد مينمايد تشكیل گردد جلسات مزبوره در مدت پانزده
روز بعد از وصول تقاضاي كتبي به منشي كمپاني تشكیل خواهد شد .كمپاني بابت حقوق و ساير
مخارج نماينده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت دولت كتباً كمپاني را
از تعیین نماينده مزبور ويا جانشین او مطلع خواهد ساخت.



ماده  16ـ  Iـ طرفین تصديق دارند و قبول مينمايند كه اصلي كه مدار اجراي اين قرارداد ميباشد
آن است كه در منافع طرفین حفظ حد اعالي منتج بودن وصرفهجويي در اداره و عملیات كمپاني
در ايران ضرورت عالي دارد . IIـ مسلم است كه كمپاني صنعتگران و مستخدمین فني و تجاري
خود را به اندازهاي كه اشخاص ذيصالحیت و با تجربه در ايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب
خواهد كرد و اين نیز مسلم است كه مستخدمین غیر فني كمپاني منحصراً از اتباع ايران خواهند
بود . IIIـ طرفین موافقت مينمايند در اين كه طرح عمومي مطالعه و تهیه نمايند كه بر طبق آن هر
سال و مرتباً مستخدمین غیر ايراني را تقلیل داده و بهجاي آنها بهطور تصاعدي در كوتاهترين مدت
ممكن از اتباع ايراني بگمارند . IVـ كمپاني سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ براي اين كه اتباع
ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد .اعتبار
مذكور به وسیله يك كمیته كه مطابق ماده  15تشكیل ميشود به مصرف خواهد رسید.



ماده  17ـ كمپاني تشكیالت و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسايل صحي و صحت عمومي
را مطابق جديدترين طريقه حفظالصحه معموله در ايران در تمام اراضي و ابنیه و مساكن اعضاء و
عملجات خود كه در حوزه امتیازيه كار ميكنند به عهده ميگیرد.



ماده  18ـ هر وقت كمپاني اسهام جديدي براي عامه اشاعه ميدهد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك
آن را در همان موقع كه در ساير نقاط شروعميشود در تهران نیز برقرار نمايد.
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ماده  19ـ كمپاني براي احتیاجات داخلي ايران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزين Motor
spiritو نفت المپ  Keroseneو مازوت  Fuel oilكه از نفت ايراني حاصل ميشود بر اساس
ذيل خواهد فروخت :الف ـ در اول ژوئن هر سال كمپاني معدل قیمتهاي (فوب) روماني را راجع
به بنزين و نفت و المپ و مازوت و معدل قیمتهاي (فوب) خلیج مكزيك را راجع به هر يك از
مواد مذكوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ  30آوريل معین خواهد كرد نازلترين
معدلهاي مذكور اختیار و (اساس قیمتها) براي سالي كه از اول ژوئن شروع ميگردد قرار داده
ميشود .قیمتهاي اساسي به منزله قیمت در تصفیهخانه تلقي ميگردد .ب ـ كمپاني بنزين و نفت
المپ و مازوت را به ترتیب ذيل خواهد فروخت 1 :ـ به دولت براي احتیاجات اختصاصي خودش
ولي نه براي فروش به ديگران مطابق (قیمتهاي اساسي) مذكور در جزو (الف) فوق با تخفیف
بیست و پنج درصد ( 2 .)%25ـ به ساير مصرفكنندگان مطابق همان (قیمتهاي اساسي) با تخفیف
ده درصد ( .)%10ج ـ كمپاني حق دارد كه به قیمتهاي اساسي مذكور در جزو (الف) مخارج حقیقي
حمل و نقل و توزيع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصوالت مزبور را
بیفزايد .د ـ دولت صادر كردن محصوالت نفتي را كه مطابق مقررات فوق كمپاني فروخته است
قدغن خواهد كرد.



ماده  20ـ  Iـ الف ـ در مدت ده سال آخر امتیاز و يا در فاصله دو سال پس از اطالع قبلي كه راجع
به ترك امتیاز مطابق ماده  25داده ميشود كمپاني جز بهشركتهاي تابع خود حق فروش يا انتقال
يك يا چندين قسمت از اموال غیر منقول خود را كه در ايران موجود است ندارد ـ در مدتهاي
مذكور نیز كمپانيحق انتقال و خارج كردن هیچ قسمتي از اموال منقول خود را ندارد ـ مگر آن كه
اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد .ب ـ در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از
اراضي را كه كمپاني مجاناً از دولت تحصیل كرده است نميتواند انتقال دهد و همچنین هیچيك از
اموال منقول خود را نیز به استثناء آن چه غیر مفید و يا اين كه ديگر مورد احتیاج عملیات كمپاني
در ايران نیست نميتواند خارج نمايد . IIـ در موقع ختم امتیاز خواه اين ختم به واسطه انقضاي
عادي مدت و يا به هر نحو ديگري پیشامد كرده باشد تمام دارايي كمپاني در ايران بهطور سالم و
قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدي متعلق به دولت ايران ميگردد . IIIـ جمله (تمام دارايي)
مشتمل است بر تمام اراضي و ابنیه و كارخانهها و ساختمانها و چاهها و سدهاي دريايي و راهها و
لولههاي حمل نفت وپلها و رشته نقبهاي فاضالب و وسايل توزيع آب و ماشینها و مؤسسات و
تجهیزات (از آن جمله آالت و ادوات) از هر قبیل و تمام وسايط نقلیه (مثالً از قبیل اتومبیل و
گاري و آئروپالن) و تمام اجناس انبار شده و ساير اشیايي كه كمپاني در ايران براي اجراي اين
امتیاز از آن استفاده مينمايد.
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ماده  21ـ طرفین متعاهدين اعالم ميدارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نیت
و صداقت و تفسیر معقول و متناسب اين قرارداد باشد .كمپاني صريحاً تعهد مينمايد كه در هر
وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملي و يا
خودداري از عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد .اين امتیاز را دولت لغو نخواهدكرد و مفاد
مقررات آن را در آتیه به وسیله هیچ قانوني عمومي و خصوصي و يا هیچ يك از دستورات و
نظامات اداري و يا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.



ماده  22ـ الف ـ هر قبیل از اختالفات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختالفات ناشي از تعبیر
مدلول اين امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهاي مقرره در آن و همچنین هر اختالف نظر در مواردي كه
به موجب اين امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طريق حكمیت قطع و فصل خواهد
شد .ب ـ طرفي كه تقاضاي حكمیت ميكند بايد تقاضاي خود را به طرف ديگر كتباً ابالغ نمايد
طرفین هر يك يك حكم معین نموده و حكمین قبل از شروع به حكمیت يك حكم ثالثي انتخاب
خواهند كرد ـ هر گاه حكمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حكم ثالث توافق نظر حاصل
نمايند حكم مزبور را به تقاضاي يكي از طرفین ريیس ديوان داوري دائمي بینالمللي تعیین خواهد
نمود .چنانچه ريیس ديوان داوري بینالمللي از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرايط
الزمه براي تعیین حكم ثالث نباشد حكم ثالث به وسیله نايبريیس ديوان مزبور معین خواهد شد.
ج ـ حكم ثالث بايد از ملت ايران و يا انگلیس نباشد و به عالوه ارتباط نزديك نیز نه با ايران و نه
با انگلیس از حیث تعلق به يكي از مستملكات يا ممالك تحتالحمايه و يا مستعمرات و ممالك
تحت قیمومیت و ممالكي كه به وسیله يكي از مملكتین مذكور در فوق اداره و يا اشغال شده و يا
مثل اين كه در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا ميباشد نداشته باشد .د ـ اگر يكي از
طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكمیت طرف مقابل حكم خود را معین نكرده و يا
تعیین آن را به طرف ديگر ابالغ ننمايد طرف مزبور حق خواهد داشت كه از ريیس ديوان دائمي
بینالمللي (يا از نايب ريیس در موردي كه مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیشبیني گرديده) تقاضا
نمايد كه يك حكم منفرد ذيصالحیت مطابق مقررات مذكور در فوق تعیین كند و در اين صورت
اختالف موجود به وسیله حكم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گرديد .ه ـ اصول محاكمات در
حكمیت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكمیت در ديوان داوري دائمي بینالمللي
معمول و مجري است .وقت و محل حكمیت را بر حسب مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور
در جزو (د) معین خواهد كرد .و ـ حكم حكمیت مستند بر اصول قضايي مذكور در ماده ()38
اساسنامه ديوان داوري دائمي بینالمللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود .ز ـ مخارج حكمیت
به نحوي كه در رأي حكمیت معین ميشود تأديه خواهد گرديد.
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ماده  23ـ  Iـ از براي تصفیه كلي تمام دعاوي گذشته دولت از هر قبیل تا تاريخ اجراي اين قرارداد
(به استثناي آن چه مربوط به مالیاتهاي ايران است) كمپاني به شرح ذيل اقدام ميكند :الف ـ به
فاصله سي روز از تاريخ مذكور مبلغ يك میلیون لیره استرلینگ ( 1000000لیره استرلینگ) خواهد
پرداخت و به عالوه :ب ـ مبالغ الزمالتأديه را بابت عملكرد سنوات  1931و  1932بر مبناي مذكور
در ماده ده اين قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسي پس از وضع دويست هزار لیره استرلینگ
( 200000لیره استرلینگ) كه به رسم مساعده در ظرف سنه  1932بابت حقاالمتیاز پرداخته و
يكصد و سیزده هزار وچهارصد و سه لیره و سه شیلنگ و ده پنس ( 10ـ  3ـ  113403لیره) كه به
اختیار دولت قبالً وديعه گذارده شده تصفیه و تأديه خواهد كرد . IIـ در همان مدت مذكور در
فوق در مقابل دعاوي دولت بابت مالیات گذشته از تاريخ  21مارس  1930الي  31دسامبر 1932
كمپاني مبلغي برحسب مبناي مذكور در جزو (الف) از بند ( )1ماده  11محاسبه و بدون رعايت
تضمین مذكور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تأديه خواهد نمود.



ماده  24ـ هرگاه به مناسبت الغاي امتیاز دارسي نسبت به قراردادهاي اجاره كه قبل از اول دسامبر
 1922تا اندازهاي كه امتیاز مزبور اجازه ميداده است منعقدگرديده اختالفاتي بین كمپاني و افراد
تولید گردد اختالفات مزبوره مطابق قواعد تفسیر ذيل فیصله خواهد يافت :الف ـ اگر قرارداد بر
حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسي بايد خاتمه بیابد تا تاريخ  28مه  1961با وجود الغاي
امتیاز مزبور به اعتبار خود باقي خواهد ماند .ب ـ هر گاه در قرارداد پیشبیني شده باشد كه عالوه
بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسي در صورت تجديد امتیاز قرارداد مزبور نیز تجديد ميشود اعتبار
آن تا تاريخ  31دسامبر  1993باقي خواهد ماند.



ماده  25ـ در آخر هر سال مسیحي كمپاني حق خواهد داشت كه اين امتیاز را ترك نمايد مشروط
بر اين كه دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود كتباً مطلع ساخته باشد .در خاتمه مدت
فوقالذكر كلیه دارايي كمپاني در ايران( به طوري كه در قسمت  IIIماده  20تصريح شده )مجاناً و
بدون هیچ قیدي به طور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و كمپاني در آتیه از هر گونه
تعهدي بري خواهد بود .چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضاي مدت مذكور
در فوق اختالفاتي حاصل شود به طريق حكمیت مذكور در ماده  22قطع و فصل خواهد شد.



ماده  26ـ اين امتیاز براي مدتي كه ابتداي آن از تاريخ اجراء و انتهاي آن در تاريخ  31دسامبر
 1993خواهد بود به كمپاني اعطاء ميگردد .قبل از تاريخ  31دسامبر  1993اين امتیاز نميتواند
خاتمه پیدا كند مگر در صورتي كه كمپاني مطابق ماده  25آن را ترك كند و يا آن كه محكمه
حكمیت بر اثر ارتكاب تخلفي از طرف كمپاني نسبت به اجراي مقررات اين قرارداد ابطال آن را
اعالم بدارد .تخلف به معني مذكور در فوق منحصراً به موارد ذيل است :الف ـ هر گاه مبلغي كه بر
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حسب رأي محكمه حكمیت بايد به دولت پرداخته شود تا يك ماه بعد از تاريخ صدور رأي تأديه
نگردد .ب ـ هر گاه تصمیم بر انحالل اختیاري و يا اجباري كمپاني گرفته شود .در مورد ساير
تخلفاتي كه نسبت به مقررات اين قرارداد از هر يك از طرفین ناشي شود محكمه حكمیت درجه
مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود .هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصويب
دولت خواهد بود.


ماده  27ـ اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همايوني قابل اجرا
ميگردد .در تاريخ  29آوريل  1933اين قرارداد در تهران منعقد گرديد.



[امضاء] اين امتیاز كه مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خردادماه يك هزار و
سیصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسید .ريیس مجلس شوراي ملي ـ دادگر
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 -6آييننامه اجرايي ماده ( )5قانون حفاظت از درياها و رودخانههاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به
مواد نفتي

وزارت راه و شهرسازي هیئت وزيران در جلسه مورخ  1392/2/25بنا به پیشنهاد شماره 43878/100/02
مورخ  1391/7/16وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده ( )5قانون حفاظت از درياها و رودخانههاي قابل
كشتیراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي ـ مصوب 1389ـ  ،آئیننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير
تصويب نمود:


ماده1ـ در اين آيیننامه ،اصطالحات زير در معناي مشروح مربوط به كار ميروند :الف ـ قانون :قانون
حفاظت از درياها و رودخانههاي قابل كشتیراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي ،ـ مصوب 1389ـ ب
ـ كنوانسیون مارپل :كنوانسیون بینالمللي پیشگیري از آلودگي ناشي از كشتیها  1973و پروتكل .1978
ج ـ سازمان  :سازمان بنادر و دريانوردي .د ـ آب توازن و فضوالت نفتي :زوائد ناشي از مخازن و
عملیات بار و هرگونه فاضالب و آب توازن آغشته به مواد نفتي مانند زوائد موتورخانه ،آب خن،
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روغن سوخته ،لجن نفتي و هرگونه مايعي كه به هر يك از قسمتهاي سیستم خن وارد شود .هـ ـ
تسهیالت دريافت آب توازن و فضوالت نفتي :امكانات و تأسیساتي كه به منظور دريافت و پردازش
آب توازن و فضوالت نفتي ايجاد ميشود.


ماده2ـ فرمانده هر كشتي ،نفتكش يا شناور بايد حداقل ( )48ساعت قبل از ورود به بندر يا در هنـگام
خروج از بندر قبلي (در صـورتي سفر كمـتر از  48ساعت باشد) ،درخواست تحويل آب توازن و
فضوالت نفتي را مطابق نمونه پیوست شماره ( )1اين آئیننامه كـه به مهر «دفـتر هیئت دولت» تأيید
شده است ،به زبان فارسي ،انگلیسي يا فرانسه توسط نماينـدگي كشتیراني به مسئول ذيربط سازمان
در بنـدر ارائه دهد .ايـن درخواسـت بـايد بـه همـراه دفتر ثبـت نـفت در كشتـي ،نفتكـش يا شـناور
نگهداري شود.



ماده3ـ فرمانده هر كشتي ،نفتكش يا شناور ورودي به بندر موظف است پیش از ترك بندر ،باقیمانده
آب توازن و فضوالت نفتي را به مجموعه متولي تسهیالت دريافت آب توازن و فضوالت نفتي،
مطابق نمونه پیوست شماره ( )2آيیننامه كه به مهر «دفتر هیئت دولت» تأيید شده است ،تحويل دهد،
مگر اينكه روي كشتي و شناور ،ظرفیت كافي براي نگهداري آن تا رسیدن به بندر مقصد بعدي وجود
داشته باشد.



ماده4ـ سازمان پس از ارائه خدمات دريافت آب توازن و فضوالت نفتي كشتي ،نفتكش يا شناور و
وصول كارمزد آن ،گواهینامه میزان آب توازن و فضوالت نفتي دريافتي را مطابق نمونه پیوست شماره
( )3آئیننامه كه به مهر «دفتر هیئت دولت» تأيید شده است ،به زبان فارسي ،انگلیسي يا فرانسه صادر
كرده و به فرمانده كشتي ،نفتكش يا شناور تحويل ميدهد .اين نمونه بايد به همراه دفتر ثبت نفت در
كشتي ،نفتكش يا شناور وجود داشته باشد.



ماده 5ـ كارمزد آب توازن و فضوالت نفتي به شرح زير تعیین و توسط سازمان دريافت ميشود :الف
ـ كشتيها ،نفتكشها و شناورهاي ايراني و خارجي ورودي به پايانههاي نفتي ،بنادر و اسكلههاي
كشور دويست ( )200يورو .تبصره1ـ كشتيها و شناورهاي چوبي ،فايبرگالس ،خدماتي و مسافري
از پرداخت كارمزد معاف ميباشند .تبصره2ـ كشتيها ،نفتكشها و شناورهايي كه منحصراً بین بنادر
خلیجفارس و درياي عمان و درياي خزر تردد مينمايند و كشتيها ،نفتكشها و شناورهاي الينر و
كانتینري كه به طور منظم به بنادر ايران تردد مينمايند ،در هر سه ماه تقويمي فقط يكبار ،كارمزد بند
اول را به اولین بندر ورودي پرداخت مينمايند .ب ـ كارمـزد دريافت آب تـوازن و فـضوالت نفتي
از تمامي كشتيها ،نفتكشها و شناورهاي ايراني و خارجي ورودي به بـنادر در كنار اسكله به ازاي
هر مترمكعب ،هشـتاد ( )80يورو محـاسبه و دريافـت ميشـود .كسـر مترمكعـب ،يـك متـرمكعب
محاسبه ميشود .تبصره1ـ براي شناورهاي چوبي ،فايبرگالس ،مسافري و خدماتي به ترتیب زير عمل
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ميشود :الف ـ اعطاي ( )70درصد تخفیف تا سقف يك مترمكعب در كنار اسكله .ب ـ اعطاي ()30
درصد تخفیف بیش از يك مترمكعب تا سقف  5متر مكعب در كنار اسكله .تبصره2ـ براي كشتيها،
نفتكشها و شناورهايي كه مشمول تبصره( )1نميباشند ،دريافت بازمانده نفت و فضوالت نفتي در
كنار اسكله كه داراي ( )%70نفت قابل استحصال باشد به ترتیب زير ميباشد :الف ـ تا ( )5مترمكعب،
مشمول ( )%30تخفیف ميباشد .ب ـ از ( )5تا ( )10مترمكعب ،مشمول ( )%60تخفیف ميباشد .ج
ـ از ( )10تا ( )20مترمكعب ،مشمول ( )%100تخفیف ميباشد .تبصره3ـ دريافت مقادير بیشتر از
بیست ( )20مترمكعب از بازمانده بار كه داراي بیش از ( )%70نفت قابل استحصال باشد ،با پرداخت
مبلغ توافقي به كشتيها ،نفتكشها و شناورها انجام ميپذيرد .تبصره4ـ دريافت روغن روانكار استفاده
شده (بدون آب) با پرداخت مبلغ توافقي به كشتيها ،نفتكشها و شناورها انجام ميپذيرد .تبصره 5ـ
كارمزد دريافت آب توازن و فضوالت نفتي ،خارج از اسكله يا محوطه بنادر تا لنگرگاه با اضافه كردن
هزينه حمل و نقل به هزينههاي فوقالذكر محاسبه و وصول ميشود .تبصره 6ـ در صورت انجام
عملیات دريافت فضوالت نفتي در غیر از ساعات اداري ،مبلغ ( )%10به هزينههاي فوق افزوده
ميشود .هزينه كارمزد دريافت شده شامل دريافت ،انتقال و پردازش است .ماده 6ـ كارمزدها و
تعرفههاي مقرر در اين آيیننامه در هر سال متناسب با شاخصهاي اقتصادي توسط وزارت راه و
شهرسازي تعديل ميشود .معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمي
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 -7آييننامه اجرايي ماده ( )6قانون حفاظت از درياها و رودخانههاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به
مواد نفتي

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان حفاظت محیطزيست
هیئتوزيران در جلسه مورخ  1392/7/10بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و شهرسازي ،نفت و
جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محیطزيست و به استناد تبصره ماده ( )6قانون حفاظت از درياها و
رودخانههاي قابل كشتیراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي ـ مصوب 1389ـ آيیننامه اجرايي ماده يادشده را
به شرح زير تصويب نمود:
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ماده1ـ در اين آيیننامه اصطالحات زير در معناي مشروح مربوط به كار ميروند :الف ـ سازمان:
سازمان بنادر و دريانوردي .ب ـ قانون :قانون حفاظت از درياها و رودخانههاي قابل كشتیراني در
مقابل آلودگي به مواد نفتي ـ مصوب 1389/5/27ـ .ج ـ آلودگي :تخلیه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا
آب توازن كشتيها ،نفتكشها و شناورها در آبهاي موضوع قانون .دـ مواد نفتي :هرگونه مايع
نفتي يا مخلوط داراي نفت از قبیل سوخت نفتي ،لجن نفتي ،مواد زايد و فضوالت نفتي ،انواع
فرآوردههاي نفتي و مشتقات آن .هـ ـ مالك كشتي ،نفتكش يا شناور :شخصي يا اشخاصي كه نامشان
به عنوان مالك كشتي ،نفتكش يا شناور ثبت شده و هر شخص در حكم مالك كه كشتي ،نفتكش
يا شناور را در تصرف دارد .وـ تعهدنامه :سندي كه به موجب آن مؤسسههاي مالي ،بانكها ،باشگاههاي
حفظ منافع و جبران خسارت و نظاير آن كه اعتبارشان مورد تأيید سازمان است ،متعهد ميشوند
خسارات ناشي از آلودگي نفتي را مطابق كنوانسیونهاي بینالمللي ،قانون و اين آيیننامه جبران كنند.
زـ باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت (كلوپ پياندآي) :اجتماعي از مالكان كشتي ،نفتكش و
شناور كه اقدام به تشكیل گروهي نمودهاند كه براساس يك رابطه غیرتجاري و دوطـرفه همديگر را
نسبت به مـسؤولیت موجود در برابر ثالث بیمه ميكنند .ح ـ بیمهنامه :سندي كه به موجب آن بیمهگر
در مقابل گرفتن حق بیمه متعهد ميشود خسارات موضوع قانون را جبران نمايد .ط ـ واحد محاسبه:
حق برداشت ويژه ) (SDRمطابق تعريف صندوق بینالمللي پول .ي ـ كنوانـسیون مسؤولیت:
كنوانسـیون مسؤولیت مـدني ناشي از خسـارات آلودگي نفتي ـ مصوب 1348ـ ( 1969میالدي) و
پروتكل  1992( 1370مـیالدي) و اصالحیه آن .ك ـ كنوانسیون نفت سوخت :كنوانسیون بینالمللي
درباره مسؤولیت مدني براي خسارات آلودگي نفت سوخت كشتي ـ مصوب 1380ـ ( 2001میالدي).
ل ـ كنوانسیون تحديد مسؤولیت :كنوانسیون تحديد مسؤولیت براي دعاوي دريايي ـ مصوب 1355ـ
( 1976میالدي).



ماده2ـ هر كشتي ،نفتكش و شناور ،براي جبران خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبهاي موضوع
قانون به مواد نفتي ،بايد بیمهنامه يا تعهدنامه معادل ريالي يا ارزي بر مبناي واحد محاسبه موضوع
اين آيیننامه تهیه كند.



ماده3ـ مالك هر كشتي ،نفتكش و شناور كه بیش از ( )2.000تن نفت موضوع كنوانسیون مسؤولیت
به صورت فله به عنوان محموله حمل ميكند ،بايد تا حدود مندرج در كنوانسیون يادشده ،براي
پوشش خسارات ناشي از آلودگي نفتي ،بیمهنامه يا تعهدنامه مالي به شرح زير تهیه كند :الف ـ تا
( )5.000تن ظرفیت ناخالص ( )4.510.000واحد محاسبه ب ـ از ( )5.000تا ( )140.000تن ظرفیت
ناخالص به ازاي هر واحد اضافه بر ( )5.000تن ( )631واحد محاسبه به بند (الف) اضافه ميشود.
ج ـ بیش از ( )140.000تن ظرفیت ناخالص ( )89.770.000واحد محاسبه.
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ماده4ـ مالك هر كشتي ،نفتكش و شناور كه حداكثر تا ( )2.000تن نفت موضوع كنوانسیون
مسؤولیت را به صورت فله به عنوان كاال حمل ميكند ،بايد بیمهنامه و يا تعهدنامه مالي به شرح زير
تهیه كند :الف ـ تا ( )100تن ظرفیت ناخالص ( )500.000واحد محاسبه ب ـ از ( )101تا ()150
تن ظرفیت ناخالص ( )1.000.000واحد محاسبه ج ـ از ( )151تا ( )600تن ظرفیت ناخالص
( )1.500.000واحد محاسبه دـ از ( )601تا ( )2000تن ظرفیت ناخالص ( )2.500.000واحد محاسبه
هـ ـ از ( )2001تا ( )5000تن ظرفیت ناخالص )3.000.000( ،واحد محاسبه



ماده 5ـ مالك هر كشتي ،نفتكش و شناور ،براي جبران خسارات ناشي از نفت سوخت كشتي،
نفتكش و شناور ،بايد بر مبناي ظرفیت ناخالص كشتي ،بیمهنامه يا تعهدنامهاي با مبالغ زير تهیه كند:
الف ـ تا ( )20تن ظرفیت ناخالص ( )2.000واحد محاسبه ب ـ بیش از ( )20تن تا ( )50تن ظرفیت
ناخالص )10.000( ،واحد محاسبه ج ـ بیش از ( )50تن تا ( )100تن ظرفیت ناخالص)25.000( ،
واحد محاسبه دـ بیش از ( )100تن تا ( )300تن ظرفیت ناخالص )70.000( ،واحد محاسبه هـ ـ
بیش از ( )300تن تا ( )500تن ظرفیت ناخالص )167.000( ،واحد محاسبه وـ بیش از ( )500تن تا
( )30.000تن ظرفیت ناخالص )167.000( ،واحد محاسبه به اضافه ( )167واحد محاسبه به ازاي هر
تن ظرفیت اضافه پس از حداكثر ظرفیت معین شده در بند (هـ) .زـ بیش از ( )30.000تا ()70.000
تن ظرفیت ناخالص )125( ،واحد محاسبه بهازاي هر تن ظرفیت اضافه به عالوه حداكثر مقدار واحد
محاسبه شده در بند (و) .ح ـ بیش از ( )70.000تن ظرفیت ناخالص )83( ،واحد محاسبه به ازاي
هر تن ظرفیت اضافه به عالوه حداكثر مقدار محاسبه شده در بند (ز).



ماده 6ـ مالك هر كشـتي ،نفتكش و شناور كه مـواد نفتي به غیر از نفـت موضوع كنوانسیون
مسؤولیت ،حمل ميكند بايد بیمهنامه و يا تعهدنامه با مبالغ زير تهیه كند :الف ـ تا ( )2.000تن
ظرفیت ناخالص ( )10.000.000واحد محاسبه ب ـ از ( )2.001تا ( )50.000تن ظرفیت ناخالص
( )10.000.000واحد محاسبه بهاضافه ( )1.500واحد محاسبه براي هر تن ظرفیت اضافي .ج ـ از
( )50.001تن ظرفیت ناخالص به باال ( )10.000.000واحد محاسبه بهاضافه ( )360واحد محاسبه
براي هر تن ظرفیت اضافي و در هر صورت سقف پوشش بیمه ،نبايد از ( )100.000.000واحد
محاسبه تجاوز نمايد.



ماده7ـ در بیـمهنامه حداقل بايد مشخصات كشتي ،نفتكش و شناور مطابق گواهینامه ثبت،
مشخصات و اقامتگاه مالك يا مالكین و بیمهگزارها ،مبلغ بیمه ،مدت بیمه ،تاريخ و محل انعقاد
قرارداد ،مبلغ حق بیمه و خطرهاي تحت پوشش بیمهنامه درج شود.
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ماده 8ـ در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمونعنه ،مبلغ تعهد ،امضاء و مهر
ضامن ،مدت تعهد ،تاريخ و محل ايجاد تعهد ،مشخصات كشتي ،نفتكش و شناور مطابق گواهینامه
ثبت و خطرهاي تحت پوشش تعهد درج شود.



ماده9ـ گواهینامههايي كه در اجراي كنوانسیونهاي بینالمللي مورد الحاق دولت جمهوري اسالمي
ايران توسط كشورهاي متعاهد در چارچوب كنوانسیونهاي مذكور صادر شده و به تشخیص سازمان
بیانگر رعايت مفاد اين آيیننامه است ،به منزله وجود بیمهنامه يا تعهدنامه قابل قبول ميباشد.



ماده10ـ سازمان موظف است از ورود ،ترك بندر يا فعالیت كشتي ،نفتكش و شناور فاقـد بیمهنامه،
تعـهدنامه يا گواهیـنامه در آبهاي موضـوع قانون جلوگیري به عمل آورد .تبصره ـ مالك و يا ساير
مسؤوالن كشتي ،نفتكش و شناور بايد بیمهنامه يا تعهدنامه و گواهینامه را در كشتي ،نفتكش و
شناور نگهداري كنند و در صورت درخواست سازمان ارايه نمايند .معاون اول ريیس جمهور ـ اسحاق
جهانگیري

http://www.dastour.ir/Print/?LID=358418

 -8قانون قرارداد الحاقي دوم به قرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپمينراريا



ماده واحده ـ قرارداد الحاقي دوم به قرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركت آجیپمینراريا
مصوب شهريور ماه  1336كه مشتمل بر يك مقدمه و 15ماده به شرح ضمیمه ميباشد .و به امضاي
شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركت آجیپ اس.پ.آ .از طرف ديگر رسیده و طبق ماده دوم
قانوننفت مصوب مرداد ماه  1336شمسي مورد تأيید هیأت دولت واقع گرديده است تصويب و
اجازه مبادله و اجراي آن داده ميشود.



[امضاء]قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد الحاقي دوم پس از تصويب مجلس شوراي ملي
در جلسه روز سهشنبه  1352.3.1در جلسه روز دوشنبهچهاردهم خرداد ماه يك هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسید .ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي
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قرارداد الحاقي دوم به قرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجیپمینراريا اين قرارداد الحاقي دوم
در تاريخ هفتم اسفند  26( 1351فوريه  )1973بین شركت ملي نفت ايران كه به موجب قوانین ايران
تشكیل شده و ذيالً شركتملي نفت نامیده خواهد شد از يك طرف و شركت آجیپ اس.پ.آ .كه به
موجب قوانین ايتالیا تشكیل شده و ذيالً آجیپ نامیده خواهد شد از طرف ديگرمنعقد گرديد .نظر به
اينكه قراردادي (كه ذيالً قرارداد اصلي نامیده خواهد شد) میان شركت ملي نفت و آجیپمینراريا
منعقد گرديده و از تاريخ پنجم شهريور  27(1336اوت  )1957به موقع اجرا گذارده شده است .نظر
به اينكه آجیپمینراريا بعداً در آجیپ ادغام شده و آجیپ از بابت حقوق و تعهداتي كه آجیپمینراريا
به موجب قرارداد اصلي داشته جانشین شركتاخیرالذكر گرديده است .نظر به اينكه شركت ملي نفت
و آجیپ به موجب "قرارداد الحاقي" مورخ  8مرداد  30( 1348ژوئیه  )1969تكملهاي بر قرارداد
اصلي افزودهاند .نظر به اينكه شركت ملي نفت و آجیپ همچنین نسبت به اصالح و توضیح برخي
از مقررات قرارداد اصلي و قرارداد الحاقي موافقت كردهاند .علیهذا بدين وسیله میان شركت ملي
نفت و آجیپ به شرح زير توافق به عمل آمد:
o

ماده  1ـ قسمتي از ماده  4قرارداد اصلي كه با كلمات "همچنین تساوي مذكور در تشكیل"...
آغاز ميشود تا پايان ماده مذكور ملغي و متن زير جايگزينآن ميگردد" :انتخاب ريیس
هیأت مديره و نايب وي و مدير عامل و قائممقام وي از میان اعضاي هیأت مديره به ترتیبي
كه در اساسنامه سیريپ مقرر گرديده استصورت خواهد گرفت .تفاهم بر اين است كه
براي مدت سه سال از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم ريیس هیأت مديره و قائممقام
مدير عامل ازمديراني كه توسط شركت ملي نفت نامزد شده باشند و نايب ريیس هیأت
مديره و مدير عامل از میان مديراني كه توسط آجیپ نامزد شده باشند خواهندبود .همچنین
تفاهم بر اين است كه از آن پس براي تعیین مديران مزبور همین ترتیب به طور معكوس و
هر پنج سال يك بار به تناوب رعايت خواهد شد .هیأت بازرسان سیريپ از دو نفر بازرس
تشكیل خواهد شد كه يكي را شركت ملي نفت و ديگري آجیپ تعیین خواهد كرد .مديران،
بازرسان و رؤساي سیريپ ممكن است ملیت ايراني يا خارجي داشته باشند".

o

ماده  2ـ ماده  6قرارداد اصلي لغو و متن زير جايگزين آن ميشود" .ماده  6ـ در صورت
تساوي آراء نسبت به هر موضوعي كه منوط به تصمیم مجمع عمومي سهامداران سیريپ
باشد موضوع مورد بحث فقط يك باربراي مطالعه بیشتر تا تشكیل جلسه ديگر مجمع عمومي
كه بايد به فاصله يك ماه از جلسه نخست يا در زمان ديرتري به توافق شركت ملي نفت
وآجیپ تشكیل گردد معوق خواهد ماند و اگر جلسه دوم نیز نتواند درباره آن موضوع تصمیم
بگیرد ،و در صورتي كه بین شركت ملي نفت و آجیپ بهترتیب ديگري توافق نشود ،آن
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موضوع به منزله اختالف تلقي خواهد شد كه بايستي بر طبق مقررات مواد  43و  44حل و
فصل گردد".
o

ماده  3ـ جمله آخر ماده  16قرارداد اصلي به صورت زير اصالح شده است" :از تاريخ 11
دي ماه ( 1351اول ژانويه  )1973استهالكات به نرخ متوسط  %10در سال ،بر مأخذ هزينه
اصلي هر سرمايهگذاري كه در حسابهاي سیريپثبت شده محاسبه خواهد شد تا زماني كه
تمام آن مستهلك شود" .با وجود اين ،نرخ مذكور در اين ماده اختیار وزارت دارايي را كه
در تبصره  4ماده  173قانون مالیاتهاي مستقیم ذكر شده محدود نخواهد كرد.

o

ماده  4ـ چون نرخ مالیات بر درآمد ناظر بر فعالیتهاي شركتهاي نفتي در ايران به موجب
مقررات ماده  173قانون مالیاتهاي مستقیم مورخ  28اسفند 1345و اصالحیه مورخ  29اسفند
 1349به ( 55پنجاه و پنج) درصد تغییر يافته است سود ويژه سیريپ علیرغم آنچه در ماده
 17قرارداد اصلي مقررگرديده است از تاريخ  23آبان  14( 1349نوامبر  )1970مشمول نرخ
مذكور خواهد بود.

o

ماده  5ـ ماده  39قرارداد اصلي لغو و متن زير جايگزين آن ميشود" :ماده  39ـ طرفین
متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت
متقابل اجرا نمايند و هم عبارت و هم روحاين قرارداد را محترم شمارند .الغاء يا اصالح يا
تغییر شرايط و مقررات قرارداد جز با تراضي طرفین و تصويب قوه مقننه ايران صورت
نخواهد گرفت .جز در مواردي كه طرفهاي اين قرارداد به نحو ديگري توافق نمايند اين
قرارداد قبل از انقضاي مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتي كه هیأت داوريكه طبق
مقررات ماده  44اين قرارداد و اصالحیه آن به شرح ماده  7ذيل تعیین شده باشد به موجب
رأي خود قرارداد را به علت نقض مقررات آن و يا بهعلت اينكه اجراي قرارداد به كلي غیر
مقدور گرديده فسخ شده اعالم كند .اين قرارداد تابع قوانین ايران بوده و بر وفق آن تفسیر
خواهد شد و مواردي كهتكلیف آنها در اين قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت
مورخ نهم مرداد  1336خواهد بود".

o

ماده  6ـ ماده  40قرارداد اصلي لغو ميشود.

o

ماده  7ـ هیچ يك از مقررات ماده  44قرارداد اصلي مانع از آن نخواهد بود كه طرفین با
توجه به اوضاع و احوال به هر ترتیب ديگري در مورد داوري كهبراي حل اختالف مناسبتر
به نظر رسد توافق نمايند معذالك محل داوري در هر حال تهران و آيین دادرسي در داوري
تابع قوانین ايران خواهد بود.
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o

ماده  8ـ سیريپ از بابت هر يك از نواحي موضوع قرارداد به شرح مذكور در زير ،حقاالرض
ساالنهاي به دالر آمريكايي به شركت ملي نفت خواهدپرداخت :الف ـ براي نواحي گانسر و
هنديجان كه جمعاً شامل ( 107يك صد و هفت) كیلومتر مربع ميباشند و ناحیه نوروز كه
شامل ( 113يك صد و سیزده)كیلومتر مربع است :دالر آمريكايي براي هر كیلومتر مربع از
اول  1972تا پايان  400 1976از اول  1977تا پايان  480 1981از اول  1982تا پايان 1986
 600از اول  1987تا پايان  780 1991از اول  1992تا پايان دوره مربوطه  1050ب ـ براي
ناحیه زاگرس كه شامل ( 432چهار صد و سي و دو) كیلومتر مربع ميباشد با رعايت
تقلیلهاي آينده :دالر آمريكايي براي هر كیلومتر مربع از تاريخي كه فروش از اين ناحیه
آغاز شود تا پنجمین سالروز آن  400از ششمین سالروز تا دهمین سالروز  480از يازدهمین
سالروز تا پانزدهمین سالروز  600از شانزدهمین سالروز تا بیستمین سالروز  780از بیست
و يكمین سالروز تا پايان دوره مربوطه  1050پرداخت حقاالرضهاي مقرر در باال ساالنه و
از پیش ظرف ( 30سي) روز از آغاز دوره 12ماهه مربوط صورت خواهد گرفت مگر نخستین
پرداخت كهظرف ( 30سي) روز از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دومي به عمل خواهد
آمد .حقاالرضهايي كه به موجب اين ماده پرداخت ميشوند در اظهارنامههاي مالیاتي سیريپ
به عنوان اقالم هزينه منظور خواهد شد.

o

ماده  9ـ ظرف ( 30سي) روز از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم طبق ماده  15زير
مجمع عمومي سهامداران سیريپ تشكیل خواهد شد .مجمععمومي مزبور تغییرات و
اصالحات الزم را در اساسنامه سیريپ به منظور هماهنگ ساختن آن با مفاد اين قرارداد
الحاقي دوم به عمل خواهد آورد.تغییرات و اصالحات مزبور از تاريخ اجراي اين قرارداد
الحاقي دوم به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

o

ماده 10ـ علیرغم آنچه به موجب قرارداد اصلي مقرر گرديده است بدين وسیله موافقت
ميشود :الف ـ سیريپ از بابت سرمايهاي كه توسط آجیپ براي تأمین هزينه عملیات
اكتشافي به موجب قرارداد اصلي به كار برده شده است هیچ گونه بهرهاينخواهد پرداخت.
ب ـ سیريپ حق نخواهد داشت زيانهاي حاصل شده در يك سال مالي را به سالهاي بعد
انتقال دهد و همچنین حق نخواهد داشت از بابت حداقلمالیاتي كه طبق ماده  8قرارداد
اصلي در يك سال مالي به دولت پرداخته است مبلغي را به حساب مالیات سال ديگر منتقل
نمايد .مقررات بندهاي الف و ب باال از تاريخ اجراي قرارداد اصلي الزماالجرا تلقي خواهد
شد و حسابهاي سیريپ به منظور تطبیق با مقررات مذكور موردتصحیح و تجديد نظر قرار
خواهد گرفت.
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o

ماده  11ـ  1ـ كلیه هزينههاي اكتشافي كه به موجب قرارداد اصلي و قرارداد الحاقي به منظور
اجراي عملیات اكتشافي توسط آجیپ تأمین گرديده درتعیین سود ويژه سیريپ جزو اقالم
هزينه تلقي و مستهلك خواهد شد 2 .ـ نسبت به حسابهاي سیريپ كه مربوط به سالهاي
مالي پیش از  1972تنها تغییرات زير منظور خواهد شد )1 :ـ برگشت بهره مطابق مقررات
بند الف ماده  10باال )2 .ـ تعیین باقیمانده هزينههاي اكتشافي مستهلك نشده كه بايد از سال
مالي  1972به موجب مقررات بند  3اين ماده به حساب هزينه برده شود (درتعیین اين
باقیمانده فقط بايد سهمي كه از بازيافت هزينههاي اكتشافي مزبور به آجیپ تعلق يافته است
به حساب منظور گردد) )3 .ـ برگشت هر زياني كه احتما ًال در حسابهاي سیريپ از يك سال
مالي به سال ديگر منتقل شده باشد .اظهارنامههاي مربوط بايد در ظرف شصت ( )60روز
پس از تاريخ اجراي اين قرارداد طبق ماده  15زير به وزارت دارايي تسلیم گردد 3 .ـ مبلغ
هزينههاي اكتشافي كه بايد از سال مالي  1972در هر دوره مالیاتي مستهلك شود بر اساس
پیشنهاد آجیپ توسط سیريپ معین خواهد شد تاآن گاه كه بازيافت اين هزينهها كالً صورت
گیرد ولي مبلغ مزبور نبايد براي هیچ سالي از بیست ( )20سنت آمريكايي ضرب در تعداد
بشكههاي نفتخامي كه توسط سیريپ در آن سال صادر شده است تجاوز كند 4 .ـ مبلغ
هزينههاي اكتشافي كه در هر سال مالي طبق بند  3اين ماده مستهلك ميشود بايد توسط
سیريپ به شركت ملي نفت (طبق قرارداد الحاقي و تاحدي كه با قرارداد مزبور منطبق باشد)
و به آجیپ بالفاصله پس از تأديه مالیات بر درآمد سیريپ پرداخت شود 5 .ـ از تاريخ 11
دي ماه ( 1350اول ژانويه  )1972سیريپ ملزم نخواهد بود مبلغ مقرر در جمله آخر ماده
 11قرارداد اصلي مربوط به هزينههاياكتشافي انجام شده به موجب قرارداد اصلي را به
شركت ملي نفت بپردازد .معذالك تفاهم حاصل است كه شركت ملي نفت نیز ملزم نخواهد
بود آن چهرا به موجب ماده  11مذكور بابت دورههاي مالي پیش از  11دي ماه ( 1350اول
ژانويه  )1972دريافت داشته است به آجیپ مسترد كند.

o

ماده  12ـ  1ـ نسبت به دورههاي مالي بعد از  11دي ماه ( 1350اول ژانويه  )1972سود
ويژه سیريپ پس از تأديه مالیات بر درآمد ايران به ترتیب زيربین سهامداران تقسیم خواهد
شد :الف ـ به شركت ملي نفت :مبلغي معادل آن چه شركت ملي نفت به عنوان سهامدار
سیريپ دريافت ميكرد به فرض آنكه سود ويژه سیريپ بدون منظورنمودن اقالم زير محاسبه
ميشد )1( :ـ استهالك هزينههاي اكتشافي انجام شده به موجب قرارداد اصلي ( )2ـ
حقاالرض .ب ـ به شركت آجیپ :مبلغي معادل باقیمانده سود ويژه مزبور پس از كسر مبالغ
مذكور در بند الف فوق 2 .ـ بنابراين جمع كل مبالغ دريافتي شركت ملي نفت در طي هر
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سال مالي عبارت خواهد بود از مبلغي كه به موجب شق الف از بند ( )1باال به عنوانسهم
خود از سود ويژه دريافت ميكند به اضافه مبلغي معادل پنجاه ( )50درصد مبلغي كه از بابت
هزينههاي اكتشافي انجام شده به موجب قراردادالحاقي و بر طبق آن چه در بند ( )4از ماده
 11اين قرارداد الحاقي دوم به آن اشاره گرديده در حسابهاي سیريپ مستهلك شده باشد و
جمع كل مبالغدريافتي آجیپ در طي هر سال مالي عبارت خواهد بود از مبلغي معادل
باقیمانده سود ويژه مذكور به شرح مقرر در شق (ب) از بند ( )1باال به اضافه كلمبلغي كه
از بابت هزينههاي اكتشافي انجام شده به موجب قرارداد اصلي در حسابهاي سیريپ مستهلك
شده به اضافه پنجاه ( )50درصد مبلغي كه بابتهزينههاي اكتشافي انجام شده به موجب
قرارداد الحاقي و بر طبق آن چه در بند ( )4از ماده  11اين قرارداد الحاقي دوم به آن اشاره
گرديده در حسابهايسیريپ مستهلك شده باشد.
o

ماده  13ـ سیريپ علیرغم آن چه به موجب ماده  7قرارداد اصلي مقرر گرديده است از
شركت ملي نفت و آجیپ درخواست خواهد كرد كه هر كدام ازآنها سهمي متساوي از
وجوهي را كه براي تأمین هزينههاي عملیات ارزيابي و توسعه آتي سیريپ الزم خواهد بود
در اختیار او قرار دهند .در صورتي كه هر كدام از شركت ملي نفت و يا آجیپ كتباً اطالع
دهد كه سهم خود را از بابت وجوه مزبور بدون هیچگونه بهره در اختیار سیريپ قرارخواهد
داد ديگري نیز ملزم خواهد بود كه سهم خود را با همان شرايط بپردازد و هیچیك از طرفین
از بابت اين وجوه هیچ گونه بهرهاي به حسابسیريپ منظور نخواهد كرد.

o

ماده  14ـ اين قرارداد الحاقي به زبانهاي فارسي و فرانسه تنظیم و امضاء شده است .در
صورت بروز اختالفي كه به داوري ارجاع شود هر دو متن دراختیار هیأت داوري گذارده
خواهد شد تا مقصود طرفین را با توجه به هر دو متن تفسیر نمايند.

o

ماده  15ـ اين قرارداد الحاقي دوم طبق مقررات ماده  2قانون نفت مصوب نهم مرداد 1336
( 31ژوئیه  )1957به تصويب قوه مقننه خواهد رسید و ازتاريخي كه تصويب آن به توشیح
ملوكانه برسد به موقع اجرا گذارده خواهد شد .معذلك مقررات مواد  3ـ  4ـ  8ـ  10ـ 11
و  12به قراري كه در خودآن مواد مذكور است عطف به ماسبق خواهد شد.

o

[امضاء]قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون قرارداد الحاقي دوم
به قرارداد شركت ملي نفت و شركت آجیپمینراريا ميباشد .ريیس مجلس سنا ـ جعفر
شريفامامي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=81474
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 -9قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بينالمللي درباره مسؤوليت مدني براي
خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي



ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسیون بینالمللي درباره
مسؤولیت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي مصوب  2001میالدي (برابر با
1380هجريشمسي) به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد توديع نمايد.
تبصره1ـ وزارت راه وترابري(سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء كنوانسیون ميباشد و تغییر
مجري بر عهده دولت است .تبصره 2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم ( )77قانون اساسي جمهوري
اسالميايران براي هرگونه بازنگري يا اصالح كنوانسیون در اجراء ماده ( )16آن ،الزامي است.



كنوانسیون بینالمللي درباره مسؤولیت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي مصوب
 2001میالدي (برابر با  1380هجريشمسي) بسم اهلل الرحمن الرحیم
o

مقدمه :دولتهاي عضو اين كنوانسیون ،با يادآوري ماده ( )194كنوانسیون سازمان ملل درباره
حقوق درياها ،مصوب  1982میالدي(برابر با  1361هجريشمسي) كه مقرر ميدارد دولتها
بايد كلیه اقدامات الزم را بهمنظور جلوگیري ،كاهش و كنترل آلودگي محیطزيست دريايي
به عمل آورند .همچنین با يادآوري ماده ( )235آن كنوانسیون ،كه مقرر ميدارد با هدف
حصول اطمینان از پرداخت كافي و فوري غرامت در مورد كلیه خسارتهاي ناشي از آلودگي
محیط زيست دريايي ،دولتها بايد در توسعه بیشتر قواعد مربوط حقوق بینالملل همكاري
نمايند .با توجه به موفقیت كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي
نفتي ،مصوب 1992میالدي(برابر با  1371هجريشمسي) و كنوانسیون بینالمللي ايجاد
صندوق بینالمللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي ،مصوب  1992میالدي (برابر
با  1371هجريشمسي) در جهت ايجاد اطمینان از اين كه جبران خسارت ،در دسترس
اشخاصي قرار ميگیرد كه از آلودگي در اثر خروج يا تخلیه نفتي كه بهصورت فلّه ،توسط
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كشتیها و از طريق دريا حمل ميشود ،متضرر ميشوند ،همچنین با توجه به تصويب
كنوانسیون بینالمللي درباره مسؤولیت و پرداخت غرامت در مورد خسارت ناشي از حمل
مواد خطرناك و سمي از طريق دريا ،مصوب  1996میالدي(برابر با  1375هجريشمسي) به
منظور پیشبیني جبران كافي ،سريع و مؤثر خسارتهايي كه از سوانح ناشي از حمل مواد
خطرناك و سمي از طريق دريا ايجاد ميشود ،با تصديق اهمیت ايجاد مسؤولیت مطلق براي
تمام اشكال آلودگي نفتي كه با تحديد مناسبي از درجه مسؤولیت مزبور مرتبط باشد .با در
نظر داشتن اين كه اقدامات تكمیلي براي تضمین جبران كافي ،سريع و مؤثر خسارت ناشي
از آلودگي منتج از خروج يا تخلیه نفت سوخت از كشتي ،ضروري است ،با تمايل به تصويب
قواعد و رويههاي بینالمللي يكسان براي تعیین موضوعات مسؤولیت و پیشبیني جبران
كافي خسارت در چنین مواردي،به شرح زير توافق نمودهاند:
o

ماده 1ـ تعاريف از نظر اين كنوانسیون1 :ـ « كشتي» يعني هر نوع كشتي اقیانوسپیما و شناور
درياپیما ،از هر نوع كه باشد2 .ـ « شخص» يعني هر فرد يا شركت يا هر نهاد خصوصي يا
عمومي اعم از اين كه داراي شخصیت حقوقي باشد يا نباشد از جمله يك دولت يا هر كدام
از بخشهاي تشكیلدهنده آن3 .ـ « مالك كشتي» يعني مالك ،از جمله مالك ثبت شده،
مستأجر كشتي لخت ،مدير و بهرهبردار كشتي4 .ـ « مالك ثبت شده» يعني شخص يا اشخاص
ثبت شده به عنوان مالك كشتي ،يا در صورت فقدان ثبت ،شخص يا اشخاصي كه مالك
كشتي هستند .با اين حال ،در مورد كشتي تحت مالكیت دولت و مورد بهرهبرداري توسط
شركتي كه در آن دولت ،به عنوان بهرهبردار كشتي مزبور ثبت شده ،مالك ثبت شده به چنین
شركتي اطالق خواهد شد 5 .ـ « نفت سوخت» يعني هرگونه نفت هیدروكربن معدني ،از
جمله روغن روانكنندهاي كه در امر راهبري يا رانش كشتي مورداستفاده قرار گرفته يا خواهد
گرفت و هرگونه رسوبات چنین نفتي 6 .ـ « كنوانسیون مسؤولیت مدني» يعني كنوانسیون
بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي ،مصوب 1992میالدي(برابر 1371
هجريشمسي) آن طور كه اصالح شده است7 .ـ « اقدامات پیشگیرانه » يعني هر اقدام
متعارفي كه هر شخصي پس از بروز سانحه به منظور جلوگیري يا تقلیل خسارت آلودگي
به عمل آورده است 8 .ـ « سانحه » يعني هر واقعه يا مجموعهاي از وقايع داراي منشأ واحد
كه موجب خسارت آلودگي يا باعث تهديد شديد و قريبالوقوع بروز چنین خسارتي شود.
9ـ « خسارت آلودگي» يعني :الف) ضرر يا زيان به بار آمده در خارج از كشتي از طريق
آلودگي در اثر خروج يا تخلیه نفت سوخت از كشتي ،قطع نظر از محل وقوع اين خروج يا
تخلیه ،مشروط بر آنكه جبران خسارت در ازاء آسیب وارده بر محیط زيست به استثناء
48

عدمالنفع حاصل از آسیب مزبور ،محدود به هزينههاي اقدامات متعارفي شود كه عمالً براي
اصالح وضعیت انجام پذيرفته يا قرار است انجام پذيرد؛ و ب) هزينههاي اقدامات پیشگیرانه
و ضرر يا زيان اضافي ناشي از اقدامات پیشگیرانه10 .ـ « دولت ثبت كشتي» در ارتباط با
كشتي ثبت شده ،يعني دولت ثبتكننده كشتي و در ارتباط با كشتي ثبت نشده يعني دولتي
كه كشتي ،محق به برافراشتن پرچم آن است11 .ـ « ظرفیت ناخالص» يعني ظرفیت ناخالص
اندازهگیريشده طبق مقررات اندازهگیري ظرفیت مندرج در پیوست يك كنوانسیون
بینالمللي اندازهگیري ظرفیت كشتیها ،مصوب 1969میالدي(برابر با  1348هجريشمسي)
12ـ « سازمان» يعني سازمان بینالمللي دريانوردي13 .ـ « دبیركل» يعني دبیر كل سازمان.
o

ماده 2ـ دامنه شمول اين كنوانسیون منحصراًدر موارد زير اعمال خواهد شد :الف ـ خسارت
آلودگي ايجاد شده )1( :در سرزمین ،از جمله درياي سرزمیني يك دولت عضو ،و ( )2در
منطقه انحصاري اقتصادي يك دولت عضو ،كه طبق حقوق بینالملل تعیین شده است يا اگر
دولت عضوي چنین منطقهاي را تعیین نكرده است يك منطقه فراتر يا مجاور درياي سرزمیني
آن دولت كه توسط دولت مزبور طبق حقوق بین الملل تعیینشده و بیش از دويست مايل
دريايي از خطوط مبدئي كه از آنها عرض درياي سرزمیني آن اندازه گیري مي شود ،امتداد
نمي يابد .ب ـ اقدامات پیشگیرانه به منظور پیشگیري يا تقلیل چنین خسارتي ،در هر محلي
كه انجام شود.

o

ماده3ـ مسؤولیت مالك كشتي 1ـ به استثناء موارد پیشبیني شده در بندهاي ( )3و ()4اين
ماده ،مالك كشتي در زمان سانحه ،مسؤول خسارت آلودگي ناشي از هر نوع نفت سوخت
در كشتي يا بهوجود آمده از كشتي ميباشد ،مشروط بر آنكه ،اگر سانحهاي شامل مجموعهاي
از وقايع داراي منشأ يكسان باشد ،مسؤولیت به مالك كشتي در زمان اولین مورد از اين
وقايع ،منتسب خواهد شد2 .ـ اگر بیش از يك شخص طبق بند ( )1فوق مسؤول باشد،
مسؤولیت آنها تضامني خواهد بود3 .ـ در صورت اثبات موارد زير از سوي مالك كشتي،
هیچگونه مسؤولیت خسارت آلودگي به وي منتسب نخواهد شد :الف) بروز خسارت در
نتیجه جنگ ،عملیات خصمانه ،جنگ داخلي ،شورش يا پديدهاي طبیعي با ويژگي استثنائي،
اجتناب ناپذير و غیرقابل دفع بوده است؛ يا ب) خسارت تماماً ناشي از فعل يا ترك فعل
شخص ثالث با قصد ايجاد خسارت بوده است؛ يا پ) خسارت تماماً ناشي از غفلت يا فعل
زيانبار ديگر هر دولت يا مرجع ديگر مسؤول نگهداري چراغها يا ساير وسايل كمك ناوبري
در اجراء آن وظیفه بوده است4 .ـ چنانچه مالك كشتي ثابت نمايد كه بروز خسارت آلودگي
كالً يا جزئاً ناشي از فعل يا ترك فعل شخص زيانديده با قصد ايجاد خسارت يا مسامحه
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وي بوده است ،مالك كشتي ميتواند خود را كالً يا جزئاً در قبال چنین شخصي از مسؤولیت
مبّري گرداند 5 .ـ هیچگونه دعوايي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي علیه مالك كشتي،
جز طبق اين كنوانسیون اقامه نخواهد شد 6 .ـ هیچ چیز در اين كنوانسیون به حق رجوع
مالك كشتي كه مستقل از اين كنوانسیون وجود داشته باشد ،لطمهاي وارد نخواهد كرد.
o

ماده 4ـ استثنائات 1ـ اين كنوانسیون در مورد خسارت آلودگي مذكور در كنوانسیون
مسؤولیت مدني اعمال نخواهد شد اعم از اين كه غرامت به موجب كنوانسیون مزبور قابل
پرداخت باشد يا نباشد2 .ـ به استثناء موارد پیشبیني شده در بند ()3اين ماده ،مفاد اين
كنوانسیون در مورد كشتیهاي جنگي ،كشتیهاي تداركاتي يا ساير كشتیهاي تحت مالكیت يا
بهرهبرداري دولت كه در زمان استفاده تنها براي مقاصد غیربازرگاني دولت مورد استفاده
قرار ميگیرد ،اعمال نخواهد شد3 .ـ يك دولت عضو ميتواند تصمیم به اعمال اين
كنوانسیون در مورد كشتیهاي جنگي خود يا ساير كشتیهاي مذكور در بند ( )2فوق بگیرد كه
در اين صورت ،آن دولت بايد مراتب را با تصريح شرايط چنین اعمالي به آگاهي دبیركل
برساند4 .ـ در مورد كشتیهاي تحت مالكیت يك دولت عضو كه براي مقاصد تجاري
مورداستفاده قرار ميگیرند ،هر دولتي در حوزههاي صالحیت مقرر در ماده ( )9اين
كنوانسیون مشمول دعوي قرار خواهد گرفت و از تمام دفاعیههاي مبتني بر وضعیت آن
دولت به عنوان يك دولت حاكم ،صرف نظر خواهد كرد.

o

ماده 5ـ سوانحي كه دو يا چند كشتي در آنها دخیل ميباشند اگر سانحهاي كه دو يا چند
كشتي در آن دخیل باشند اتفاق افتد و در نتیجه آن خسارت آلودگي ايجاد شود ،مالكان
تمامي كشتیهاي مربوط ،جز در صورتي كه به موجب ماده ( )3اين كنوانسیون از مسؤولیت
مبري باشند ،به صورت تضامني مسؤول تمام خسارتهايي خواهند بود كه بهطور متعارف
قابل تفكیك نباشد.

o

ماده  6ـ تحديد مسؤولیت هیچ چیز در اين كنوانسیون بر حق مالك كشتي و شخص يا
اشخاص ارائهكننده بیمه يا تضمین مالي ديگر براي تحديد مسؤولیت به موجب هر نظام ملي
يا بینالمللي حاكم ،از جمله كنوانسیون تحديد مسؤولیت دعاوي دريايي 1976 ،میالدي(برابر
با  1355هجريشمسي) ،آن طور كه اصالح شده ،تأثیر نخواهد گذاشت.

o

ماده 7ـ بیمه اجباري يا تضمین مالي 1ـ مالك ثبت شده كشتي با ظرفیت ناخالص باالتر از
هزارتن كه در دولت عضوي ثبت شده ،ملزم است كه بیمه يا تضمین مالي ديگري مانند
ضمانتنامه يك بانك يا مؤسسه مالي مشابه را براي پوشش مسؤولیت مالك ثبت شده براي
خسارت آلودگي به میزاني معادل حدود مسؤولیت به موجب نظام تحديد ملي يا بینالمللي
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حاكم ،اما در همه موارد ،نه بیش از میزان محاسبه شده به موجب كنوانسیون تحديد مسؤولیت
دعاوي دريايي ،مصوب 1976میالدي (برابر با  1355هجريشمسي) آن طور كه اصالح شده،
به همراه داشته باشد2 .ـ پس از اين كه مقام صالح دولت عضو احراز نمايد كه الزامات
بند( )1اين ماده رعايت شده است ،گواهینامهاي حاكي از آن كه بیمه يا تضمین مالي ديگر،
طبق مفاد اين كنوانسیون داراي اعتبار است براي هر كشتي صادر خواهد شد .در مورد يك
كشتي ثبت شده در دولت عضو ،گواهینامه مزبور بايد توسط مقام صالح دولت ثبت كشتي
صادر يا تصديق شود .در مورد كشتيكه در دولت عضو ثبت نشده ،گواهینامه مزبور ميتواند
توسط مقام صالح هر دولت عضوي ،صادر يا تصديق شود .اين گواهینامه بايد به شكل نمونه
مندرج در پیوست اين كنوانسیون و حاوي موارد زير باشد :الف) نام كشتي ،شماره يا حروف
مشخص و بندر ثبت؛ ب) نام و محل اصلي كسب و كار مالك ثبت شده؛ پ) شماره شناسايي
سازمان بینالمللي دريانوردي براي كشتي؛ ت) نوع و مدت تضمین؛ ث) نام و محل اصلي
كسب و كار بیمهگر يا مشخص ديگر ارائه كننده تضمین و درصورت اقتضاء محل كسب و
كاري كه بیمه يا تضمین در آنجا ايجاد شده است .ج) مدت اعتبار گواهینامه ،كه نبايد
طوالنيتر از مدت اعتبار بیمه يا تضمین ديگر باشد3 .ـ الف) دولت عضو ميتواند به يك
مؤسسه يا سازمان بهرسمیت شناخته شده توسط خود اجازه دهد تا گواهینامه موضوع بند
( )2فوق را صادر نمايد .مؤسسه يا سازمان مزبور ،آن دولت را از صدور هر گواهینامهآگاه
خواهد نمود .در تمام موارد ،دولت عضو بايد كامل بودن و صحت گواهینامهاي را كه بدين
شكل صادر شده است كامالً تضمین نمايد و متعهد گردد كه از اتخاذ ترتیبات الزم براي
تحقق اين تعهد ،اطمینان حاصل نمايد .ب) دولت عضو بايد موارد زير را به دبیر كل اعالم
نمايد )1 :مسؤولیت ها و شرايط خاص اختیار تفويض شده به مؤسسه يا سازمان به رسمیت
شناخته شده توسط آن؛  )2رفع اثر از چنین تفويض اختیاري ،و  )3تاريخي كه از آن اختیار
مزبور يا رفع اثر از چنین تفويض اختیاري نافذ ميگردد .اختیار تفويض شده تا سه ماه قبل
از تاريخي كه در آن ،اطالعیهاي به اين منظور به دبیر كل داده شده است ،نافذ نخواهد شد.
پ) مؤسسه يا سازماني كه طبق اين بند مجاز به صدور گواهینامه است بايد ،حداقل مجاز
شده باشد كه اگر شرايطي كه به موجب آنها گواهینامهها صادر شده است ،حفظ نشود ،از
اين گواهینامهها رفع اثر كند .در تمام موارد ،مؤسسه يا سازمان ،بايد چنین رفع اثرهايي را به
دولتي كه از طرف آن ،گواهینامه را صادر كرده است ،گزارش نمايد4 .ـ گواهینامه بايد به
زبان يا زبانهاي رسمي دولت صادركننده باشد .اگر زبان به كار رفته انگلیسي ،فرانسوي يا
اسپانیايي نباشد ،متن بايد شامل ترجمه به يكي از اين زبانها باشد و در مواردي كه آن دولت
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چنین تصمیمي بگیرد ،زبان رسمي دولت مزبور ميتواند حذف شود 5 .ـ گواهینامه بايد در
كشتي وجود داشته باشد و يك نسخه به مقامهايي كه سوابق ثبت كشتي را نگهـداري ميكنند،
يا اگر كشتي در يك دولـت عضو ثبت نشـده باشد ،به مقامهايي صادر كننده يا تأيید كننده
گواهینامه تسلیم شود 6 .ـ اگر امكان از بین رفتن بیمه يا تضمین مالي ديگر به عللي غیر از
انقضاء مهلت اعتبار بیمه يا تضمین مشخص شده در گواهینامه به موجب بند( )2اين ماده،
قبل از سپري شدن سهماه از تاريخي كه در آن ،اعالمیه انقضاء آن به مقامهاي مذكور در بند
( ) 5فوق داده شده وجود داشته باشد ،بیمه يا تضمین مالي ديگر ،الزامات اين ماده را تأمین
نخواهد كرد ،مگر اين كه گواهینامه به اين مقامها تسلیم يا گواهینامه جديدي ظرف مدت
مذكور صادر شده باشد .مفاد اخیرالذكر بايد به طور مشابه ،در مورد هر اصالحیهاي در بیمه
يا تضمیني كه الزامات اين ماده را پوشش نميدهد ،اعمال شود7 .ـ دولت ثبت كشتي با
رعايت مفاد اين ماده ،شرايط صدور و اعتبار گواهینامه را تعیین خواهد كرد 8 .ـ هیچ چیز
در اين كنوانسیون نبايد به عنوان عامل بازدارنده يك دولت عضو از اعتماد به اطالعات به
دست آمده از ساير دولتها يا سازمانها يا ساير سازمانهاي بینالمللي در رابطه با اعتبار مالي
موجود ارائهكنندگان بیمه يا تضمین مالي ديگر از نظر اين كنوانسیون تفسیر شود .در چنین
مواردي ،دولت عضوي كه به چنین اطالعاتي اعتماد كرده از مسؤولیت خود به عنوان دولت
صادركننده گواهینامهاي كه در بند ( )2اين ماده مقرر شده است ،مبرّي نخواهد شد9 .ـ
گواهینامههايي كه به موجب تفويض اختیار دولت عضو صادر يا تأيید شده است بايد توسط
ساير دولتهاي عضو براي مقاصد اين كنوانسیون پذيرفته شود و بايد توسط ساير دولتهاي
عضو داراي همان اعتباري تلقي شود كه گواهینامههايي كه خود آنها صادر يا تأيید كردهاند
از آن برخوردار هستند ،حتي اگر گواهینامه صادره يا تأيید شده مربوط به كشتيباشد كه
توسط يك دولت عضو ثبت نشده باشد .يك دولت عضو اگر اعتقاد داشته باشد كه بیمهگر
يا تضمینكننده مذكور در گواهینامه بیمه ،از نظر مالي قادر به تأمین تعهدات مقرر در اين
كنوانسیون نیست ميتواند در هر زماني درخواست مشاوره با دولت صادر كننده يا تأيید
كننده گواهینامه را بنمايد10 .ـ هر دعوايي براي جبران خسارت آلودگي ميتواند به طور
مستقیم علیه بیمهگر يا شخص ديگر ارائهكننده تضمین مالي براي مسؤولیت مالك ثبت شده،
براي خسارت آلودگي اقامه شود .در چنین موردي خوانده ميتواند به دفاعیههايي كه مالك
كشتي محق بوده است كه به آنها استناد كند (غیر از ورشكستگي يا انحالل مالك كشتي) از
جمله تحديد مسؤولیت به موجب ماده( )6اين كنوانسیون استناد كند .بعالوه ،حتي اگر مالك
كشتي محق به تحديد مسؤولیت به موجب ماده ( )6اين كنوانسیون نباشد ،خوانده ميتواند
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مسؤولیت را به میزاني برابر با میزان بیمه يا تضمین مالي ديگري محدود كند كه طبق بند()1
الزم است نگهداري شود .افزون بر آن خوانده ميتواند به اين دفاع استناد كند كه خسارت
آلودگي ناشي از سوء رفتار عمدي مالك كشتي بوده است ،اما خوانده نبايد به دفاع ديگري
استناد كند كه خوانده احیاناً محق بوده در جريان دادرسي كه توسط مالك كشتي علیه خوانده
اقامه شده ،به آن استناد كند .در هر صورت خوانده حق خواهد داشت كه مالك كشتي را به
جريان دادرسي فراخواند11 .ـ يك دولت عضو نبايد به كشتي تحت پرچم خود كه اين ماده
در مورد آن اعمال ميشود ،اجازه دهد كه در هیچ زماني مورد بهرهبرداري قرار گیرد مگر
اين كه گواهینامهاي به موجب بند ( )2يا ( )14اين ماده صادر شده باشد12 .ـ هر دولت
عضو با رعايت مفاد اين ماده ،بايد به موجب قانون ملي خود ،اطمینان حاصل نمايد كه بیمه
يا تضمین ديگر به میزاني كه در بند ( )1اينماده مقرر شده است ،در مورد هر كشتي با
ظرفیت ناخالص بیشتر از هزارتن ـ هر كجا كه ثبت شده باشد ـ در زمان ورود يا ترك بندر
واقع در قلمرو آن يا در زمان ورود يا ترك تسهیالت فراساحلي واقع در درياي سرزمینيآن
وجود دارد13 .ـ صرف نظر از مقررات بند ()5فوق ،دولت عضو مي تواند به دبیركل اعالم
نمايد كه براي مقاصد بند ( )12اين ماده ،كشتيها ملزم به همراه داشتن يا ارائه گواهینامه
مقرر در بند ( )2اين م اده در زمان ورود يا ترك بندري در قلمرو آن يا رسیدن يا ترك
تسهیالت فراساحلي واقع در آبهاي سرزمیني آن نیستند ،مشروط بر اين كه دولت عضوي
كه گواهینامه مقرر به موجب بند( )2اين ماده را صادر مي كند به دبیركل اعالم كرده باشد
كه سوابق را به شكل الكترونیكي ،قابل دسترس براي كلیه دولتهاي عضو ،مؤيد وجود
گواهینامه و قادركننده دولتهاي عضو به ايفاء وظايفشان به موجب بند ( )12اين ماده،
نگهداري ميكند14 .ـ اگر بیمه يا تضمین مالي ديگر در مورد كشتي كه متعلق به يك دولت
عضو است ،نگهداري نشود مفاد اين ماده درخصوص كشتي مزبور قابل اعمال نخواهد بود،
اما كشتي مزبور بايد گواهینامه صادره توسط مقام صالحیتدار دولت ثبت كشتي را كه حاكي
از تعلق كشتي به آن دولت است و اين كه مسؤولیت كشتي به میزان مذكور در بند ( )1اين
ماده تحت پوشش قرار گرفته است ،به همراه داشته باشد .گواهینامه مزبور تا سر حد امكان
بايد با نمونه مذكور در بند ( )2اين ماده هماهنگ باشد15 .ـ يك دولت ميتواند به هنگام
تنفیذ ،پذيرش ،تصويب ،يا الحاق به اين كنوانسیون ،يا در هر زمان پس از آن ،اعالم نمايد
كه اين ماده در مورد كشتیهايي كه منحصراً در منطقه موضوع جزء ( )1بند (الف) ماده ()2اين
كنوانسیون در آن دولت مورد بهرهبرداري قرار ميگیرند ،اعمال نميشود.
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o

ماده  8ـ مرور زمان حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب اين كنوانسیون جز در
صورتي كه دعوايي تحت شرايط مقرر ،ظرف سهسال از تاريخ وقوع خسارت اقامه شده
باشد ،از بین خواهد رفت .با اين حال در هیچ موردي يك دعوا پس از شش سال از تاريخ
سانحه موجب خسارت ،نميتواند اقامه شود .در مواردي كه سانحهاي مركب از تعدادي از
وقايع است ،دوره ششساله از تاريخ نخستین واقعه شروع ميشود.

o

ماده 9ـ صالحیت 1ـ هنگامي كه سانحهاي ،موجب خسارت آلودگي در قلمرو يك يا چند
دولت عضو از جمله درياي سرزمیني يا منطقه موضوع جزء ( )2بند (الف) ماده()2اين
كنوانسیون شود يا اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیري يا تقلیل خسارت آلودگي در قلمرو
مزبور از جمله درياي سرزمیني يا در منطقه مزبور اتخاذ شده باشد ،اقامه دعاوي جبران
خسارت علیه مالك كشتي ،بیمهگر يا شخص ديگر ارائهكننده تضمین براي مسؤولیت مالك
كشتي ،فقط ميتواند در دادگاههاي هر يك از دولتهاي عضو مزبور اقامه گردد2 .ـ اخطاريه
متعارفي در مورد هر دعوايي كه بر اساس بند ( )1اين ماده اقامه شده است بايد به هر
خواندهداده شود3 .ـ هر دولت عضو بايد اطمینان نمايد كه دادگاههاي آن جهت رسیدگي به
دعاوي جبران خسارت به موجب اين كنوانسیون ،صالحیت دارند.

o

ماده 10ـ شناسايي و اجراء 1ـ هر رأي صادره توسط دادگاه داراي صالحیت طبق ماده ()9
اين كنوانسیون كه در دولت صادركننده قابل اجراء است و به طرق عادي نیز قابل تجديد
نظر نباشد ،جز در موارد زير ،در هر دولت عضو مورد شناسايي قرار خواهد گرفت :الف)
چنانچه رأي از طريق تقلب به دست آمده باشد؛ يا ب) چنانچه به خوانده اخطاريه متعارف
و فرصت عادالنه براي طرح مطلب وي داده نشده باشد2 .ـ رأيي كه به موجب بند( )1اين
ماده شناسايي شده است ،در هر دولت عضو به محض انجام تشريفات الزم در آن دولت
قابل اجراء خواهد بود .تشريفات نبايد مجوزي براي اعاده دادرسي از حیث ماهیت باشد.

o

ماده 11ـ شرط جانشیني اين كنوانسیون در تاريخي كه براي امضاء مفتوح ميشود جانشین
هر كنوانسیون الزماالجراء يا مفتوح براي امضاء ،تصويب يا الحاق خواهد شد اما فقط تا
حدي كه كنوانسیون مزبور با اين كنوانسیون در تعارض باشد ،با اين حال ،هیچ يك از مفاد
اين ماده بر تعهدات دولتهاي عضو در قبال دولتهاي غیرعضو اين كنوانسیون كه از كنوانسیون
مزبور ناشي گردد ،تأثیري نخواهد داشت.

o

ماده 12ـ امضاء ،تنفیذ ،پذيرش ،تصويب و الحاق 1ـ اين كنوانسیون در مقر سازمان از تاريخ
 1اكتبر  2001میالدي تا  30سپتامبر  2002میالدي (برابر با  1380/7/10هجري شمسي تا
 1381/7/9هجري شمسي) جهت امضاء مفتوح خواهد بود و پس از آن براي الحاق مفتوح
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باقي خواهد ماند2 .ـ دولتها ميتوانند رضايت خود براي التزام به اين كنوانسیون را به
روشهاي زير ابراز دارند :الف) امضاء بدون شرط تنفیذ پذيرش يا تصويب؛ يا ب) امضاء به
شرط تنفیذ ،پذيرش يا تصويب كه متعاقب آن تنفیذ ،پذيرش يا تصويب صورت گیرد؛ يا
پ) الحاق3 .ـ تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق به وسیله سپردن سندي به همین منظور نزد
دبیر كل ،صورت خواهد گرفت4 .ـ هر سند تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق سپرده شده
پس از الزماالجراء شدن اصالحیه اين كنوانسیون ،در مورد همه دولتهاي عضو موجود ،يا
پس از كامل شدن تمام اقدامات الزم براي الزماالجراء شدن اصالحیه در مورد دولتهاي عضو
مزبور ،چنین تلقي خواهد گرديد كه شامل اين كنوانسیون به گونه اصالحشده توسط اصالحیه
خواهد بود.
o

ماده 13ـ دولتهايي با بیش از يك نظام حقوقي 1ـ اگر دولتي داراي دو يا چند واحد سرزمیني
باشد كه در آنها نظامهاي مختلف حقوقي در رابطه با موضوعات مورد حكم در اين
كنو انسیون قابل اعمال است ،مي تواند در زمان امضاء ،تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق
اعالم كند كه اين كنوانسیون به تمام واحدهاي سرزمیني آن يا فقط به يك واحد يا چند
واحد از آنها تعمیم خواهد يافت و ميتواند در هر زماني اين اعالمیه را با تسلیم
اعالمیهديگري تغییر دهد2 .ـ هر اعالمیهمزبور به آگاهي دبیر كل خواهد رسید و بايد
واحدهاي سرزمینيرا كه اين كنوانسیون در مورد آنها اعمال ميشود ،به طور صريح بیان
نمايد3 .ـ در رابطه با دولت عضوي كه چنین اعالمیهاي را صادر نموده است :الف) در
تعريف « مالك ثبت شده» در بند ( )4ماده ( )1اين كنوانسیون اشارهها به دولت ،اشاره به
واحد سرزمینيمزبور  ،تعبیر خواهد شد .ب) اشارهها به دولت ثبت كشتي ،و در رابطه با
گواهینامه بیمه اجباري ،اشارهها به دولت صادركننده يا تأيید كننده ،اشاره به واحد سرزمیني
تعبیر خواهد شد كه به ترتیب در آن ،كشتي ثبت شده است و گواهینامه را صادر يا تصديق
ميكند .پ) اشارهها در اين كنوانسیون به الزامات قانون ملي ،اشاره به الزامات قانون واحد
سرزمیني مربوط تعبیر خواهد شد .ت) اشارهها در مواد ( )9و ( )10اين كنوانسیون به
دادگاهها ،و آرائي كه بايد در دولتهاي عضو مورد شناسايي قرار گیرند ،به ترتیب اشاره به
دادگاههاي واحد سرزمیني مربوط ،و آرائي كه بايد در آن مورد شناسايي قرار گیرند ،تعبیر
خواهد شد.

o

ماده 14ـ الزماالجراء شدن 1ـ اين كنوانسیون يك سال پس از تاريخي الزم االجراء خواهد
شد كه در آن تاريخ ،هجده دولت ،از جمله پنج دولت كه مجموع ظرفیت ناخالص كشتیهاي
هر يك از آنها كمتر از يك میلیون تن نباشد ،كنوانسیون را بدون شرط تنفیذ ،پذيرش يا
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تصويب امضاء كرده باشند ،يا اسناد تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق را نزد دبیر كل سپرده
باشند2 .ـ براي هر دولتي كه پس از تحقق شرايط مندرج در بند( )1فوق جهت الزماالجراء
شدن ،اين كنوانسیون را مورد تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق قرار دهد ،اين كنوانسیون سه
ماه پس از تاريخ سپردن سند مربوط توسط دولت مزبور الزماالجراء خواهد گرديد.
o

ماده 15ـ فسخ 1ـ هر دولت عضو ميتواند عضويت خود را در اين كنوانسیون در هر زمان
پساز تاريخي كه در آن ،اين كنوانـسیون براي دولـت مزبور الزم االجراء ميشود ،فسخ
نمايد2 .ـ فسخ عضويت از طريق سپردن سندي نزد دبیر كل نافذ خواهد شد3 .ـ فسخ
عضويت ،پس از انقضاء مدت يكسال ،يا هر مدت طوالنيتري كه ممكن است در سند
فسخ عضويت قید شده باشد ،از تاريخ سپردن سـند آن نزد دبیر كل نافذ خواهد شد.

o

ماده 16ـ بازنگري يا اصالح 1ـ سازمان ميتواند به منظور بازنگري يا اصالح اين كنوانسیون،
فراهمايي (كنفرانس) را برگزار نمايد2 .ـ سازمان بنا به درخواست حداقل يك سوم دولتهاي
عضو ،فراهمايي (كنفرانس) دولتهاي عضو را به منظور بازنگري يا اصالح اين كنوانسیون
برگزار خواهد نمود.

o

ماده 17ـ امین اسناد 1ـ اين كنوانسیون نزد دبیر كل سپرده خواهد شد2 .ـ دبیر كل بايد :الف)
موارد زير را به اطالع تمام دولتهايي كه اين كنوانسیون را امضاء كردهاند يا به آن ملحق
شدهاند ،برساند )1( :هر امضاء جديد يا سپردن سند به همراه تاريخ آن؛ ( )2تاريخ الزماالجراء
شدن اين كنوانسیون؛ ( )3سپردن هرگونه سند فسخ عضويت در اين كنوانسیون به همراه
تاريخ سپردن سند و تاريخي كه در آن ،فسخ عضويت نافذ ميشود؛ و ( )4ساير اعالمیهها و
اطالعیه صادر شده به موجب اين كنوانسیون .ب) نسخههاي برابر با اصل اين كنوانسیون را
به كلیه دولتهايي كه اين كنوانسیون را امضاء نمودهاند يا به آن ملحق شدهاند ،ارسال نمايد.

o

ماده 18ـ ارسال به سازمان ملل متحد به محض الزماالجراء شدن اين كنوانسیون متن آن
توسط دبیر كل به دبیرخانه سازمان ملل متحد براي ثبت و انتشار طبق ماده ( )102منشور
ملل متحد ،ارسال خواهد شد.

o

ماده  19ـ زبانها اين كنوانسیون در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي ،چیني ،انگلیسي،
فرانسوي ،روسي و اسپانیايي تنظیم شده است كه هر يك از متون داراي اعتبار يكسان هستند.
اين كنوانسیون در روز  23ماه مارس ( 2001برابر با  4فروردين  1380هجريشمسي) در
لندن تصويب شد .در تأيید مراتب فوق ،امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود
بدين منظور داراي اختیار كامل هستند اين كنوانسیون را امضاء كردهاند.
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o

پیوست-گواهینامه بیمه يا تضمینمالي ديگر درباره مسؤولیت مدني براي خسارت آلودگي
نفت سوخت كشتیصادر شده طبق مفاد ماده ( )7كنوانسیون بینالمللي درباره مسؤولیت مدني
براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي ،مصوب  2001میالدي(برابر با
1380هجريشمسي)< ><BR>&nbsp; <DIV ali1gn=center



[امضاء] قانون فوق مشتملبر ماده واحده منضم به متن كنوانسیون ،شاملمقدمه و نوزدهماده و يك
پیوست درجلسه علني روز سهشنبه مورخ بیست و هشتم ارديبهشتماه يكهزار و سیصد و هشتاد و
نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1389/3/12به تأيید شوراي نگهبان رسید .رئیس
مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

http://www.dastour.ir/Print/?LID=336637

 -10قانون حفاظت از درياها و رودخانههاي قابل كشتيرانيدر مقابل آلودگي به مواد نفتي



ماده1ـ واژهها و اصطالحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف ميگردد :الف ـ آلودگي
يا آلوده كردن :تخلیه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتيها يا نفتكشها در آبهاي موضوع
اين قانون .ب ـ منابع آلودهكننده1 :ـ كشتیها و نفتكشها اعم از سالم ،صدمه ديده ،غرق شده و يا در
حال غرق و يا در حال ساخت ،تعمیر ،اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمیر در
سواحل و يا در آبهاي موضوع اين قانون2 .ـ كلیه تأسیسات ثابت و شناور اعم از سكوها ،جزاير
مصنوعي ،مخازن نفتي ،لولههاي زير آب در سواحل و يا در درون آبهاي موضوع اين قانون .ج ـ
مواد نفتي :هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد .از قبیل سوخت نفتي ،لجن نفتي ،مواد
زايد و فضوالت نفتي ،انواع فرآوردههاي نفتي و مشتقات آن .د ـ كشتي :هر نوع وسیله نقلیه دريارو

 1اين قانون داراي پيوست است.
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خواه داراي نیروي محركه باشد يا به نوعي يدك شود .هـ ـ نفتكش :هرگونه كشتي كه از ابتدا به
منظور حمل يا ذخیرهسازي نفت طراحي و ساخته شدهاست و نفت در آن به صورت بدون بستهبندي
حمل گردد و يا پس از مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغییر و تطبیق داده شود .و ـ تأسیسات
نفتي :تأسیسات و تجهیزات ثابت يا شناوري كه در اكتشاف ،استخراج ،تولید ،بارگیري و انتقال مواد
نفتي مورد استفاده قرار ميگیرد .از قبیل سكوها ،مخازن نفتي ،خطوط لوله و جزاير مصنوعي .ز ـ
دفتر ثبت نفت :دفتري كه در آن وقايع مربوط به عملیات فضاي موتورخانه و ماشینآالت كشتي،
نفتكش ،سكو يا تأسیسات نفتي و مخازن يا عملیات توازن و بار نفتكشها ثبت ميگردد .اين دفتر
ميتواند بخشي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري مستقل از ساير دفاتر باشد.


ماده2ـ آبهاي موضوع اين قانون عبارتند از :مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري
اسالمي ايران در خلیج فارس و درياي عمان مصوب  1372/1/31و آبهاي تحت حاكمیت دولت
جمهوري اسالمي ايران در درياي خزر و رودخانههاي قابل كشتیراني .تبصره ـ مقررات اين قانون در
مورد خلیج فارس ،درياي عمان و درياي خزر تا زماني الزماالجراء است كه نحوة جلوگیري از
آلودگي آبهاي مذكور توسط معاهدات چند جانبة بینالمللي يا توافقهاي دوجانبه بین دولت جمهوري
اسالمي ايران و ساير دول ساحلي اين مناطق تعیین نشده و به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسیده
باشد.



ماده3ـ تأسیسات نفتي و همچنین نفتكشها ،كشتيها و شناورهايي كه در آبهاي موضوع اين قانون
تردد يا توقف ميكنند مكلفند « دفتر ثبت نفت» را نگهداري كنند .تبصره 1ـ دفتر ثبت بايد تا مدت
سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن ،در كشتي ،نفتكش يا تأسیسات نفتي نگهداري گردد .تبصره
 2ـ دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگلیسي يا فرانسه معتبر خواهدبود و بايد در محلي
نگهداري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس
باشد مگر اين كه كشتي يا نفتكش در حال يدكشدن باشد .تبصره3ـ مندرجات و وقايعي كه بايد در
دفتر ثبت نفت ذكر گردد ،تشريفات ثبت و همچنین مقررات مربوط به بازرسي دفتر مطابق آيیننامهاي
خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پیشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب
هیأت وزيران ميرسد.



ماده4ـ مسؤوالن كشتي ،نفتكش ،سكو و تأسیسات نفتي كه تكالیف راجعبه نگهداري و تنظیم دفتر
ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خالف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش
كنند ،به جزاي نقدي از بیست و پنج میلیون ( )25.000.000ريال تا يكصد میلیون ()100.000.000
ريال محكوم ميشوند.
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ماده 5ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر ،اسكلهها و پايانههاي نفتي ،امكانات و
تأسیسات الزم را جهت دريافت آب توازن و فضوالت نفتي از نفتكشها ،كشتیها و شناورها ايجاد و
اداره نمايد .تعیین كارمزد استفاده از اين امكانات و تأسیسات ،مطابق آيیننامهاي خواهد بود كه ظرف
سه ماه پس از تصويب اين قانـون به پیشنهاد وزارت راه و ترابـري به تصـويب هیأت وزيران ميرسد.
تبصره 1ـ وزارتخانههاي نفت ،جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند تسهیالت مورد نیاز از
جمله زمین الزم براي ايجاد چنین تأسیساتي را در اختیار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند .تبصره
 2ـ نیروهاي نظامي و انتظامي نیز موظفند امكانات و تأسیسات موضوع اين ماده را در بنادر و
تعمیرگاههاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند .تبصره3ـ سازمان حفاظت محیط زيست
موظف است بر اساس معاهدات بینالمللي و ضوابط و مقررات ملي ،استانداردهاي زيست محیطي
مورد نیاز براي امكانات و تأسیسات مذكور در اين ماده را تهیه و ابالغ نموده و با همكاري سازمان
بنادر و دريانوردي بر اجراء آن نظارت نمايد.



ماده 6ـ كلیه كشتيها و نفتكشها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهاي موضوع اين قانون در
مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبها به مواد نفتي بیمه شده باشند .در غیر اين صورت الزم
است تعهدنامهاي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند .تبصره ـ آيیننامه اجرائي
اين ماده با پیشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري ،نفت و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت
محیط زيست به تصويب هیأت وزيران ميرسد.



ماده 7ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پیشگیري از آلودگي ،نسبت به بازرسي
نفتكشها ،كشتيها ،شناورها و تأسیسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نمايد و در صورت وجود
عیب يا نقص تا رفع آن از فعالیت آنها ممانعت به عمل آورد.



ماده 8ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتكشهاي تك جداره به آبهاي موضوع
اين قانون جلوگیري نمايد.



ماده9ـ آلوده كردن آبهاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتكب يا مرتكبان در صورت
آلوده كردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بیست میلیون ()20.000.000
ريال تا پنج میلیارد ( )5.000.000.000ريال و يا هر دو مجازات و در صورت آلودهكردن غیرعمدي
به جزاي نقدي از ده میلیون ( )10.000.000ريال تا يك میلیارد ( )1.000.000.000ريال محكوم
ميشوند.



ماده10ـ مسؤوالن نفتكش ،كشتي ،شناور و تأسیسات نفتي مكلفند در صورت بروز آلودگي به هر
دلیل ،مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديكترين بندر ايران و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت
محیط زيست و شیالت ايران اطالع دهند .متخلفان از اين امر حسب مورد عالوه بر مجازاتهاي اداري
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و ساير مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بیست میلیون ( )20.000.000ريال تا پنج
میلیارد ( )5.000.000.000ريال محكوم ميشوند.


ماده11ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطالع از وقوع آلودگي بالفاصله اقدامات
زير را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي علیه آلودهكنندگان اقدام
نمايد1 :ـ اطالعرساني به نیروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقداماتالزم مطابق اين قانون 2ـ
جلوگیري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن3 .ـ تنظیم صورتمجلس برآورد میزان آلودگي و
جمعآوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي 4ـ اطالعرساني به سازمانهاي
حفاظت محیطزيست و شیالت ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و در صورت نیاز ساير
مراجع مربوط در مورد موقعیت ،گستره و مسیر جابهجايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام
شده  5ـ همكاري با سازمانهاي حفاظت محیطزيست و شیالت ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب
مورد درخصوص مطالعه ،بررسي و جمعآوري ادله ،شواهد و قرائن ،مدارك و مستندات به منظور
ارزيابي میزان آلودگي و خسارتهاي وارد شده به محیطزيست و ذخاير آبزي و تنظیم صورتمجلس
آن



ماده12ـ مأموران سازمانهاي بنادر و دريانوردي ،حفاظت محیطزيست و شیالت ايران كه آموزشهاي
مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقیت گذارنده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و
صالحیت كشف جرايم موضوع اين قانون و تعقیب متهمان را دارند.



ماده13ـ نیروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از اطالع از وقوع آلودگي اقدامات زير را انجام دهند:
1ـ اطالعرساني به مقامات نزديكترين بندر و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محیطزيست و
شیالت ايران 2ـ متوقف نمودن نفتكش ،كشتي يا شناور و يا جلوگیري از عملیات تأسیسات نفتي 3ـ
جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي



ماده 14ـ چنانچه مسؤوالن وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را كه به منظور
جلوگیري از گسترش آلودگي به آنها ابالغ ميشود اجراء ننمايند ،به جزاي نقدي از بیست و پنج
میلیون ( )25.000.000ريال تا پنجاه میلیون ( )50.000.000ريال محكوم ميشوند.



ماده15ـ مأموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگیري از بروز آلودگي يا گسترش آن و
برخورد با متخلفان انجام ندهند ،عالوه بر مجازات اداري ،به جزاي نقدي از دو میلیون ()2.000.000
ريال تا بیست میلیون ( )20.000.000ريال محكوم ميشوند.



ماده16ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نميشوند :الف) ايجاد آلودگي براي
رفع خطر از كشتي ،نفتكش يا تأسیسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري باشد .ب) خطر به
صورت عمدي ايجاد نشده باشد .ج) میزان آلودگي با خطري كه نفتكش ،كشتي ،شناور ،تأسیسات
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نفتي يا جان اشخاص را تهديد ميكرده است ،متناسب باشد .د) پس از وقوع آلودگي ،فوراً اقدامات
الزم را به منظور جلوگیري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند .تبصره1ـ چنانچه تخلیه يا
نشت نفت از تأسیسات نفتي در نتیجه حوادث غیرمترقبه باشد ،مسؤوالن ذيربط مشروط بر آن كه
قبل از آلودگي اقدامات احتیاطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري الزم را به منظور جلوگیري
از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند ،مجازات نميشوند .تبصره2ـ تشخیص موارد فوقالذكر
و همچنین بررسي احراز تناسب اقدامات .با خطرات ،مؤثر بودن اقدامات انجام شده با میزان خطر و
میزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات شده ،بر عهده هیأت كارشناسي
سهنفرهاي خواهد بود كه با پیشنهاد رئیس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه و ترابري تعیین
و منصوب ميشوند.


ماده17ـ مالكان ،بهرهبرداران و مسؤوالن ايجاد آلودگي موضوع اين قانون ،براي جبران كلیه خسارات
ناشي از آلودگي و كلیه هزينههاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست محیطي از
جمله هزينه مواد و تجهیزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني،
مسؤولیت تضامني دارند.



ماده18ـ رسیدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر ،تأسیسات و تجهیزات بندري
و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محیط زيست دريايي ،حیات آبزيان و ساير خسارات ناشي از
آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعيالعموم يا حسب مورد يكي از سازمانهاي بنادر و
دريانوردي ،حفاظت محیطزيست و شیالت ايران و رسیدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات
وارد شده به ساير اشخاص با ارائة دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام ميشود.



ماده19ـ در صورت تقاضاي اشخاص حقیقي و حقوقي ذينفع و بدون پرداخت خسارتهاي احتمالي،
مرجع قضائي ميتواند در مورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات ،قرار تأمین
خواسته صادر نمايد.



ماده20ـ سازمانهاي بنادر و دريانوردي ،حفاظت محیطزيست و شیالت ايران از حیث مطالبه ضرر و
زيان ناشي از خسارت به بنادر ،تأسیسات ،محیطزيست دريايي و منابع آبزي در مورد جزائم موضوع
اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختیارات خود ،نماينده دولت جمهوري اسالمي
ايران در دعاوي بینالمللي محسوب ميشوند.



ماده21ـ مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان « جبران خسارات وارده به بنادر،
تأسیسات ،محیط زيست دريايي و حیات آبزيان» ،به حسابي متمركز در خزانهداري كل واريز و
صددرصد ( )%100آن براساس بودجه سالیانه ،مازاد بر رديفهاي دستگاههاي ذيربط و طبق
موافقتنامههاي مربوط ،منحصراً براي بهبود ،ارتقاء كیفیت ،بهسازي ،احیاء و بازسازي محیطزيست
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دريايي ،سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده ،به سازمانهاي بنادر و دريانوردي ،حفاظت
محیطزيست و شیالت ايران و نیروهاي مسلح تخصیص يافته و هزينه ميگردد.


ماده22ـ جريمههاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يك بار با لحاظ نرخ تورم اعالمي از سوي
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران توسط هیأت وزيران تعیین ميشود.



ماده23ـ قوة قضائیه موظف است در هر يك از استانهاي ساحلي محاكمي تخصصي را جهت رسیدگي
به دعاوي دريايي اختصاص دهد.



ماده 24ـ بررسي شرايط اقلیمي و زيست بومي دريايي و همچنین پیشگیري از آلودگي آبها به جز
موارد مصرح در اين قانون ،همچنان برعهده سازمان حفاظت محیطزيست است .اختیارات و وظايف
سازمان حفاظت محیطزيست براساس قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست مصوب 1353/3/28
و اصالحات بعدي آن ،به قوت خود باقي است.



ماده25ـ آئیننامههاي مورد نیاز براي اجراء اين قانون (به جز موارد تعیین شده) ظرف شش ماه توسط
وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محیطزيست ،سازمان شیالت ايران،
وزارتخانههاي نفت ،نیرو و دادگستري تهیه شده و به تصويب هیأت وزيران ميرسد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ
بیست و هفتم مردادماه يكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ
 1389/6/17به تأيید شوراي نگهبان رسید .رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

http://www.dastour.ir/Print/?LID=337930

 -11قانون الحاق تشريفات (پروتكل) آمادگي ،واكنش و همكاري منطقهاي در مبارزه با سوانح
آلودگي نفتي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر
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ماده واحده  -تشريفات (پروتكل) آمادگي ،واكنش و همكاري منطقهاي در مبارزه با سوانح آلودگي
نفتي الحاقي به كنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیطزيست دريايي درياي خزر به شرح پیوست
تصويب و به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود اسناد تصويب را نزد امین اسناد توديع
نمايد .تبصره  -رعايت اصل يكصد و سي و نهم ( )139قانون اساسي در اجراي ماده ( )16و اصل
هفتاد و هفتم ( )77قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي ماده ( )18اين تشريفات (پروتكل)
الزامي است.



تشريفات (پروتكل) آمادگي ،واكنش و همكاري منطقهاي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به
كنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیطزيست دريايي درياي خزر بسم اهللالرحمنالرحیم
o

مقدمه دولتهاي ساحلي درياي خزر :جمهوري آذربايجان جمهوري اسالمي ايران جمهوري
قزاقستان فدراسیون روسیه تركمنستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» خوانده ميشوند ،و
عضو كنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیطزيست دريايي دريايخزر ،منعقده در تهران،
جمهوري اسالمي ايران ،به تاريخ 1382/8/13هجريشمسي ( 4نوامبر  2003میالدي)
ميباشند ،كه از اين پس«كنوانسیون» خوانده ميشود؛ با اعالم تعهد به اجراي مقررات مربوط
كنوانسیون؛ با ت-صديق اينكه آلودگي درياي خزر با نف-ت و سوانح آلودگي نفتي در
دريا ،محیطزيست دريايي را تهديد ميكند؛ با تصديق اينكه در صورت بروز سوانح آلودگي
نفتي ناشي از كشتیها ،خطوط لوله ،سكوهاي ثابت و شناور ،و چاههاي متروك و منابع
آلودگي مستقر در خشكي ،اقدامات ويژهاي ضرورت پیدا خواهد كرد؛ با عزم به اينكه در
صورت بروز سوانح آلودگي نفتي در دريا به منظور كاهش صدمات ناشي از چنین حادثهاي،
فوري و بهطور مؤثر وارد عمل شوند؛ با تأكید بر اهمیت آمادهسازي واقعي در سطح ملي
براي مقابله با سوانح آلودگي نفتي در دريا؛ همچنین با تصديق اهمیت نهادينه شدن همیاري
متقابل و همكاري بینالمللي بین طرفهاي متعاهد؛ همچنین با تأكید بر اهمیت اقداماتي كه
بهصورت انفرادي و مشترك به منظور به حداقل رساندن خطرات سوانح آلودگي نفتي در
درياي خزر صورت گرفته است؛ با توجه به موافقتنامههاي منطقهاي در ساير مناطق جهان
كه هدف آنها مساعدت در مواقع سوانح آلودگي نفتي دريايي است؛ با در نظر گرفتن قصد
طرفهاي متعاهد مبني بر حفاظت از محیطزيست دريايي و مناطق ساحلي در برابر آلودگي
نفتي؛ همچنین با در نظر گرفتن كنوانسیونهاي بینالمللي مربوط و به ويژه كنوانسیونهاي
راجع به آمادهسازي ،و واكنش نسبت به سوانح آلودگي نفتي و مسؤولیت و جبران خسارت
صدمات ناشي از آلودگي؛ با ابراز تمايل به توسعه هر چه بیشتر همكاري و كمك متقابل بین
طرفهاي متعاهد در مقابله با آلودگي نفتي درياي خزر؛ به ترتیب زير موافقت نمودند:
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o

بخش اول  -مقررات عمومي


ماده -1كاربرد اصطالحات از نظر اين تشريفات (پروتكل) الف « -سانحه آلودگي
نفتي» از جمله «حوادث آلودگي نفتي» به معني واقعه يا سلسله وقايعي با منشأ
يكسان است كه به تخلیه نفت منجر شده يا بتواند منجر شود و محیطزيست دريايي
يا خطوط ساحلي را تهديد نموده يا بتواند تهديد نمايد و اقدام اضطراري يا واكنش
فوري ديگري را ايجاب نمايد .ب « -نفت» به معني نفت به هر شكل از قبیل نفت
خام ،نفت سوخت ،لجن نفت ،ضايعات نفت ،و فرآوردههاي تصفیه شده ميباشد.
پ « -كشتي» به معني شناور از هر نوع ،از جمله هواناو (هاوركرافت) ،قايقهاي
پرنده (هیدروفويل) ،زيردرياييها ،و قايقهايي ميباشد كه يدك كشیده شده يا خود
متحرك باشند و در محیطزيست دريايي عمل ميكنند .ت « -واحد فراساحلي» به
معني هرگونه سكو يا سازههاي ساخت دست بشر در مناطق فراساحل ،اعم از
تأسیسات يا سازههاي ثابت يا شناور فراساحلي كه به عملیات كاوش ،بهرهبرداري
يا تولید منابع هیدروكربني يا تخلیه يا بارگیري اين منابع اختصاص دارند .ث -
«بنادر دريايي و تأسیسات مرتبط با نفت» به معني هر گونه تأسیساتي از جمله بنادر
دريايي ،پايانههاي نفتي ،خطوط لوله و هر نوع تأسیسات مرتبط با نفت است كه در
معرض خطر سانحه آلودگي نفتي باشد .ج « -مقام صالح ملي» به معني مقام ملي
منصوب از سوي هر طرف متعاهد است كه مسؤولیت آمادهسازي و واكنش نسبت
به سوانح آلودگي نفتي را عهدهدار است و همچنین مسؤول اجراء و تحقق تعهدات
مندرج در اين پروتكل ميباشد.



ماده -2دامنه شمول منطقهاي كه اين تشريفات (پروتكل) در مورد آن اعمال ميشود،
عبارت است از محیطزيست دريايي درياي خزر با در نظر گرفتن تغییرات سطح
آب آن ،اراضياي كه به علت نزديكي به دريا تأثیر پذيرفتهاند و آلودگي نفتي دريايي
ناشي از منابع مستقر در خشكي است.



ماده -3هدف هدف اين تشريفات (پروتكل) تحقق اقدامات منطقهاي به منظور
آمادگي ،واكنش و همكاري براي حفاظت از درياي خزر در قبال آلودگي نفتي ناشي
از فعالیتهاي مذكور در مواد( )8و ( )9كنوانسیون و آلودگي نفتي ناشي از منابع
مستقر در خشكي ميباشد.



ماده -4مقررات عمومي  -1طرفهاي متعاهد به صورت انفرادي يا مشترك تمام
اقدامات براي آمادگي و واكنش نسبت به سوانح آلودگي نفتي را كه براي اجراي
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اين پروتكل ضرورت دارد ،انجام خواهند داد -2 .طرفهاي متعاهد به صورت
مشترك دستورالعملهايي را براي جنبههاي عملي ،عملیاتي و فني اقدام مشترك،
تدوين و وضع خواهند كرد -3 .طرفهاي متعاهد سازوكاري منطقهاي را ايجاد
خواهند كرد .آيیننامههاي مربوط به اين سازوكار در اجالس طرفهاي متعاهد بررسي
و متعاقباً تصويب خواهد شد -4 .از نظر اجراي عملیاتي اين تشريفات (پروتكل)،
طرح درياي خزر در زمینه همكاري منطقهاي جهت مقابله با آلودگي نفتي در مواقع
اضطراري توسط طرفهاي متعاهد وضع خواهد شد.


ماده - 5نظامهاي ملي و طرحهاي اضطراري مقابله با سوانح آلودگي نفتي  -1هر
طرف متعاهد نظام ملي واكنش عملیاتي نسبت به آلودگي نفتي را برقرار خواهد
كرد .اين نظام حداقل شامل تعیین موارد زير خواهد بود :الف  -مقام صالح ملي با
مسؤولیت آمادگي و واكنش نسبت به سوانح آلودگي نفتي ب  -نقطه تماس عملیاتي
ملي با مسؤولیت دريافت و انتقال اطالعات مربوط به سوانح آلودگي نفتي به گونه
مذكور در بند ( )4ماده ( )7اين تشريفات (پروتكل) پ  -مقام صالح ملي كه از
جانب طرف متعاهد اختیار درخواست كمك يا تصمیم به ارائه كمك درخواستشده
را داشته باشد -2 .هر طرف متعاهد يك طرح اضطراري ملي را براي آمادگي و
واكنش نسبت به سوانح آلودگي نفتي تهیه و اجراء خواهد كرد .طرح اضطراري
ملي ،از جمله ،شامل موارد زير خواهد بود :الف  -شرح سازمان اداري مربوط به
آمادهسازي و مقابله با سوانح آلودگي نفتي ،و مسؤولیتهاي هر كدام از مقامهاي
تشكیل دهنده آن ب  -شناسايي منابع احتمالي تخلیه نفت پ  -فهرست اقالم
تجهیزات و منابع انساني كه براي مقابله با سوانح آلودگي نفتي در دسترس خواهند
بود .ت  -تعیین امكانات نگهداري موقت و دفع نهائي نفت گردآوري شده  -3هر
طرف متعاهد در صورت لزوم با همكاري نهادهاي صنايع نفت و كشتیراني ،مقامات
بندري و ساير نهادهاي ذيربط ،حداقل تجهیزات از قبل نصب شده الزم براي
مقابله مؤثر با تخلیه نفت را تهیه كرده و در شرايط عملیاتي نگاه خواهد داشت.
تعداد اين تجهیزات بايد متناسب با خطر آلودگي باشد -4 .هر طرف متعاهد ،به
صورت انفرادي يا در چهارچوب همكاري دوجانبه يا چندجانبه ،برنامههايي را براي
تمرين و آموزش كاركنان به منظور بهبود وضعیت آمادگي نهادهاي مسؤول مقابله
با سوانح آلودگي نفتي تدوين خواهد كرد.
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ماده - 6اشاعه و تبادل اطالعات هر طرف متعاهد گزارش اجراي اين تشريفات
(پروتكل) را به دبیرخانه تسلیم خواهد كرد و متعهد خواهد شد اطالعات زير را به
طور مستقیم يا از طريق ساز و كار منطقهاي در اختیار ساير طرفهاي متعاهد قرار
دهد :الف  -اطالعات مذكور در بند( )1و جزء (الف) بند( )2ماده ( )5اين تشريفات
(پروتكل) ب  -اطالعات مربوط به راههاي جديد جلوگیري از آلودگي دريا با نفت
و اقدامات جديد مؤثر براي مقابله با آلودگي ،از جمله نتايج برنامههاي پژوهشي پ
 -اطالعات مربوط به سوانح عمده آلودگي نفتي



ماده -7نظامنامههاي گزارش آلودگي  -1هر طرف متعاهد اطمینان حاصل خواهد
نمود كه اشخاصي كه مسؤولیت كشتیهاي حامل پرچم آن را برعهده دارند اطالعات
مربوط به هر واقعه اضطراري در كشتي خود كه با تخلیه ،رهاسازي يا نشت نفت
همراه است يا هر گونه تخلیه ،رهاسازي يا نشت احتمالي نفت را بدون تأخیر به
اطالع مقامات ملي ذيربط برساند -2 .هر طرف متعاهد دستورالعملهايي را براي
اشخاص مسؤول واحدهاي فراساحلي ،بنادر دريايي و تأسیسات مرتبط با نفت خود
صادر خواهد كرد تا بهموجب آن مقامهاي ملي را بدون تأخیر از هرگونه واقعهاي
كه ناشي از فعالیتهاي آنها در ارتباط با تخلیه ،رهاسازي ،يا نشت نفت يا هر گونه
احتمال تخلیه ،رهاسازي يا نشت نفت است ،مطلع سازند -3 .هر طرف متعاهد
دستورالعملهايي براي :الف  -فرماندهان يا ساير اشخاص مسؤول كشتیهاي حامل
پرچم خود ب  -كشتیها و هواپیماهاي تجسس دريايي خود پ  -خلبانان
هواپیماهاي كشوري خود؛ و ت  -اشخاص مسؤول واحدهاي فراساحلي ،بنادر
دريايي و تسهیالت مرتبط با نفت خود صادر خواهد كرد تا بدون تأخیر هر گونه
حادثه مشاهده شده در دريا ،بنادر دريايي يا تسهیالت مرتبط با نفت را كه به نشت
نفت ميانجامد ،به مقامهاي صالح ملي گزارش نمايند و همچنین وجود هرگونه لكه
نفتي شناور را گزارش كنند -4 .هر طرف متعاهد در صورت اطالع از هر سانحه
آلودگي نفتي ،از جمله هرگونه اطالعات دريافتي طبق بندهاي ( )1تا ( )3اين ماده
را فوري از جمله از طريق ساز و كار منطقهاي ،مراتب بروز حادثه و اقدامات انجام
شده و در دست اقدام را به طرفهاي متعاهدي كه احتمال ميرود از اين حادثه آسیب
ببینند اعالم خواهد نمود.



ماده - 8اقدامهاي عملیاتي  -1هر طرف متعاهد ذيربط در راستاي نظامهاي ملي
آمادگي و واكنش نسبت به نشت نفت ،متعهد ميشود كه در صورت بروز نشت
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نفت اقدامهاي زير را بهعمل آورد :الف  -ارزيابيهاي ضروري در خصوص ماهیت،
گستره و پیامدهاي احتمالي سانحه آلودگي ن-فتي يا ،حسب مورد ،نوع و مقدار
تقري-بي نفت و جهت و سرعت گسترش نشت نفت ب  -هر اقدام عملي ممكن
به منظور پیشگیري ،كاهش و تا حد امكان ،محو آثار سانحه آلودگي نفتي پ -
نظارت بر آل-ودگي نفتي و مطلع ساختن ساير طرفهاي متعاهد از تحوالت مربوط
به سانحه آلودگي نفتي و اقداماتي كه بهعمل آمده يا برنامهريزي شده است .ت -
تشويق و حمايت از اجراي برنامه درياي خزر در زمینه همكاري منطقهاي جهت
مقابله با آلودگي نفتي در موارد اضطراري  -2هنگامي كه اقدامهايي براي مقابله با
آلودگي ناشي از موارد اضطراري بهعمل ميآيد ،كلیه تدابیر ممكن جهت حفظ
موارد زير بهعمل خواهد آمد :الف  -جان انسانها ب  -كشتي يا واحد فراساحلي،
چنانچه كشتي يا واحد فراساحلي در يك حادثه آلودگي نفتي درگیر باشد ،ضمن
رعايت ضرورت پیشگیري يا به حداقل رساندن آسیب به محیط زيست هر طرف
متعاهد كه اقدام مزبور را اتخاذ ميكند ،سازمان بینالمللي دريانوردي را بهطور
مستقیم يا از طريق سازوكار منطقهاي مطلع خواهد نمود.


ماده -9طرحهاي اضطراري آلودگي نفتي در كشتیها ،واحدهاي فراساحلي ،بنادر
دريايي و تأسیسات مرتبط با نفت  -1هر طرف متعاهد اقدامهاي الزم را بهعمل
خواهد آورد تا اطمینان حاصل نمايد كه كشتیهاي حامل پرچم آن طرح اضطراري
آلودگي نفتي را بهگونهاي كه مطابق مقررات مربوط بینالمللي از جمله جزء (الف)
بند ( )1ماده ( )3كنوانسیون بینالمللي آمادگي ،مقابله و همكاري در برابر آلودگي
نفتي مورخ 1369هجريشمسي برابر  1990میالدي مصوب 1376/4/29
هجريشمسي و مقرره شماره ( )37ضمیمه اول كنوانسیون بینالمللي جلوگیري از
آلودگي دريا ناشي از كشتیها مورخ ( 1973مارپل  78و 1973میالدي)(1352
هجريشمسي) ،اصالح شده بهموجب پروتكلالحاقي مورخ1978میالدي (1357
هجريشمسي) مصوب  1380/10/26موردنیاز است ،همراه داشته باشد -2 .هر
طرف متعاهد فرماندهان كشتیهاي حامل پرچم خود را موظف خواهد كرد كه در
صورت بروز سانحه آلودگي نفتي از نظامنامههاي مندرج در طرح اضطراري تبعیت
كرده و به ويژه اطالعات دقیق راجع به كشتي و محموله آن كه مرتبط با اقداماتي
است كه قرار است به موجب ماده ( )8اين تشريفات (پروتكل) اتخاذ شود را به
اطالع مقامهاي صالح ملي برسانند و با اين مقامات همكاري نمايند -3 .هر طرف
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متعاهد از :الف  -مسؤوالن واحدهاي فراساحلي ب  -مقامها يا مسؤوالن بنادر
دريايي پ  -مسؤوالن تأسیسات مرتبط با نفت خود خواهد خواست كه طرحهاي
اضطراري آلودگي نفتي را تهیه نمايند كه با نظام ملي وضع شده به موجب ماده ()5
اين تشريفات (پروتكل) هماهنگ شده و طبق نظامنامههاي وضع شده توسط مقام
صالح ملي به تأيید رسیده باشد.


ماده  -10كمك  -1طرف متعاهدي كه براي مقابله با يك سانحه آلودگي نفتي يا
تهديد ناشي از چنین آلودگي نیاز به كمك داشته باشد ،ميتواند از ساير طرفهاي
متعاهد درخواست كمك نمايد .طرف متعاهد درخواستكننده كمك ،نوع مساعدت
مورد درخواست ،كه ممكن است شامل مشاوره كارشناسي ،كاركنان متخصص و
گروههاي ضربت ،تجهیزات ،محصوالت ،كشتي و هواپیما باشد را مشخص خواهد
نمود .طرفهاي متعاهدي كه به موجب اين ماده از آنها درخواست كمك شده است،
حداكثر مساعي خود را بهعمل خواهند آورد تا جايي كه امكانات آنها اجازه ميدهد
اين كمكها را ارائه دهند -2 .هر طرف متعاهد تدابیر حقوقي و اداري الزم را براي
تسهیل موارد زير بهكار خواهد بست :الف  -كشتیها ،هواپیماها و ساير انواع وسايل
حمل و نقلي كه در امر واكنش نسبت به سانحه آلودگي نفتي مشاركت داشته يا به
حمل كاالها ،مواد و تجهیزات مورد نیاز براي مقابله با اين سوانح ميپردازند ،بتوانند
به قلمرو آنها وارد شده ،از آن قلمرو استفاده كرده و از آن خارج شوند .ب  -ورود،
تردد و خروج سريع كاركنان ،كاالها ،مواد و تجهیزات موضوع جزء (الف) در قلمرو
خود



ماده  -11بازپرداخت هزينههاي كمك  -1طرفهاي متعاهد هزينههاي اقدامهاي
مربوط خود در مقابله آلودگي طبق بندهاي ( )3( ،)2و ( )4اين ماده را متقبل خواهند
شد مگر چنانچه قبل از بروز سانحه آلودگي نفتي موافقتنامهاي دوجانبه يا چندجانبه
در خصوص ترتیبات مالي حاكم بر اقدامات طرفهاي متعاهد براي مقابله با سوانح
آلودگي نفتي منعقد شده باشد -2 .اقدامهاي يك طرف متعاهد براي كمك به طرف
متعاهد ديگر جهت مقابله با يك سانحه آلودگي نفتي بهموجب درخواست كتبي از
سوي طرف متعاهد دريافتكننده كمك صورت خواهد گرفت -3 .طرف
درخواستكننده كمك هزينه فعالیتهاي ارائه كمك براي مقابله با سوانح نشت نفت
را كه هر طرف متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تقبل ميكند ،جبران
خواهد نمود .چنانچه درخواست كمك لغو گردد ،طرف متعاهد درخواستكننده،
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هزينههايي را كه از قبل توسط طرف متعاهد كمككننده صورت گرفته يا تعهد شده
است ،تقبل خواهد كرد -4 .چنانچه يك طرف متعاهد به ابتكار خود براي ارائه
كمك اقدام كرده باشد و چنانچه طرف متعاهد ديگر نسبت به آن اعتراض ننمايد،
طرف متعاهد كمككننده ،هزينه اقدامهاي خود را تقبل خواهد نمود - 5 .اصول
مذكور در بندهاي ( )3( ،)2و ( )4اين ماده در صورتي اعمال ميشود كه طرفهاي
متعاهد ذيربط در هر مورد خاص به گونه ديگري توافق ننموده باشند- 6 .
هزينههاي اقدامهاي صورت گرفته از سوي يك طرف متعاهد بنا به درخواست
طرف متعاهد ديگر طبق قوانین ملي طرف متعاهد كمككننده در مورد بازپرداخت
اين قبیل هزينهها ،به گونهاي منصفانه محاسبه خواهد شد ،مگر آنكه به گونه ديگري
توافق شده باشد -7 .در صورت اقتضاء ،طرف متعاهد درخواستكننده و طرف
متعاهد كمككننده براي طرح دعواي جبران خسارت همكاري خواهند نمود .به اين
منظور ،آنها نظامهاي حقوقي موجود در زمینه مسؤولیت و جبران خسارت صدمات
ناشي از آلودگي را بهگونه مقتضي مدنظر قرار خواهند داد .هرگاه دعواي مطرح
شده ،جبران كامل هزينههاي وارده در عملیات كمك را تجوير ننمايد ،طرف متعاهد
درخواستكننده كمك ميتواند از طرف متعاهد كمككننده درخواست نمايد كه از
درخواست بازپرداخت مازاد هزينهها منصرف شود يا میزان هزينههاي محاسبه شده
طبق بند ( )6اين ماده را كاهش دهد .طرف مذكور همچنین ميتواند خواستار تعويق
بازپرداخت اين قبیل هزينهها شود - 8 .مفاد اين ماده به گونهاي تفسیر نخواهد شد
كه به حقوق طرفهاي متعاهد براي استرداد هزينههاي اقدامهاي انجام شده در مقابله
با سوانح آلودگي نفتي يا تهديد ناشي از چنین سوانحي از طرفهاي ثالث ،به موجب
قوانین ملي خود و معاهدات بینالمللي كه طرفهاي متعاهد در آن عضويت دارند،
خدشهاي وارد نمايد .طرفهاي متعاهد ميتوانند براي استرداد هزينههاي صورت
گرفته در اقدامات خود ،همكاري نمايند و كمك متقابل ارائه نمايند.
o

بخش دوم  -ترتیبات سازماني


ماده -12مقررات سازماني  -1از نظر اين تشريفات(پروتكل) و طبق بند ( )10ماده
( )22كنوانسیون ،اجالس طرفهاي متعاهد ،از جمله ،مبادرت به اقدامهاي زير خواهد
نمود :الف  -نظارت بر اجراي اين تشريفات(پروتكل) ب  -نظارت بر محتواي اين
تشريفات(پروتكل) پ  -بررسي و تصويب هرگونه اصالحیه اين
تشريفات(پروتكل) يا پیوستهاي آن ت  -بررسي گزارشهايي كه توسط دبیرخانه
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راجع به موضوعات مربوط به اجراي اين تشريفات(پروتكل) تهیه شده است .ث -
در صورت اقتضاء ،مطالبه خدمات مالي و فني مؤسسات علمي و نهادهاي بینالمللي
مربوط براي اهداف اين تشريفات (پروتكل) ج  -در صورت لزوم ،ايجاد نهادهاي
فرعي كه براي اجراي اين تشريفات (پروتكل) الزم به نظر ميرسند .چ  -اجراي
وظايف موضوع بند( )3ماده ( )4اين تشريفات (پروتكل) ح  -بررسيراهبردها،
طرحهاي اقدام و برنامههاي مربوط به اجراي اين تشريفات (پروتكل) خ  -انجام
ساير وظايفي كه براي اجراي اين تشريفات (پروتكل) ممكن است الزم باشد-2 .
از نظر اين تشريفات (پروتكل) و طبق بند ( )4ماده ( )23كنوانسیون ،دبیرخانه ،از
جمله :الف  -اطالعیهها و ساير اطالعات دريافت شده طبق مفاد اين تشريفات
(پروتكل) را تهیه و در اختیار طرفهاي متعاهد قرار خواهد داد .ب  -گزارشهاي
مربوط به موضوعات مرتبط با اجراي اين تشريفات (پروتكل) را تهیه و ارسال
خواهد نمود .پ  -درخواستهاي طرفهاي متعاهد و اطالعات دريافت شده از آنها
را بررسي نموده و با طرفهاي مذكور در خصوص موضوعات مرتبط با اجراي اين
تشريفات (پروتكل) مشورت خواهد كرد .ت  -ترتیب-ات الزم براي تأمي-ن
كمكها و توصیههاي فني براي اجراي مؤثر اين تشريفات (پروتكل) را ،در صورت
درخواست هر طرف متعاهد ،به انجام خواهد رساند .ث  -در صورت اقتضاء ،با
سازمانها و برنامههاي منطقهاي و بینالمللي ذيربط همكاري خواهد نمود .ج -
ساير وظايفي كه ممكن است توسط اجالس طرفهاي متعاهد تعیین گردد ،را به
انجام خواهد رساند.


ماده -13وظايف سازوكار منطقهاي  -1ساز و كار منطقهاي به طرفهاي متعاهد در
واكنش فوري و مؤثر در برابر سوانح آلودگي نفتي كمك خواهد كرد -2 .وظايف
سازوكار منطقهاي شامل موارد زير خواهد بود :الف  -برقراري روابط كاري نزديك
با مقام صالح ملي طرفهاي متعاهد و ،در صورت لزوم ،با سازمانها و نهادهاي ذيربط
بینالمللي و منطقهاي دولتي و غیردولتي مرتبط با سوانح آلودگي نفتي ب -
هماهنگي فعالیتهاي منطقهاي مرتبط با همكاري فني ،آموزش ،تمرينها و ارائه
خدمات كارشناسي در موارد اضطراري و كمك به فعالیتهاي ملي در اين زمینهها پ
 ج-معآوري و اشاعه اطالعات مربوط به سوانح آلودگي نفتي (فهرستها ،نظراتكارشناسي ،گزارشهاي سوانح ،پیشرفتهاي فني براي بهبود طرحهاي اضطراري ،و
غیره) ت  -تهیه رويههاي نظاممند براي تبادل اطالعات و دادههاي مربوط به سوانح
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آلودگي نفتي ث  -اقدام به عنوان كانوني براي تبادل اطالعات در خصوص فنون
جستجوي سوانح آلودگي نفتي در درياي خزر ج  -ارائه پیشنهاد در خصوص
روزآمد كردن طرح درياي خزر در زمینه همكاري منطقهاي جهت مقابله با آلودگي
نفتي در موارد اضطراري چ  -اجراي ساير وظايفي كه ممكن است از سوي اجالس
طرفهاي متعاهد مقرر گردد.
o

بخش سوم  -اجراء و رعايت


ماده -14تأمین بودجه تشريفات (پروتكل)  -1به منظور تحقق اهداف اين تشريفات
(پروتكل) ،طرفهاي متعاهد اطمینان حاصل خواهند نمود كه منابع مالي براي تدوين
و اجراي برنامهها ،پروژهها و اقدامات مربوط در دسترس ميباشند .به اين منظور،
طرفهاي متعاهد :الف  -منابع مالي داخلي قابل دسترسي را تعهد خواهند نمود .ب
 تدارك منابع مالي از منابع و سازوكارهاي تأمین بودجه دوجانبه يا چندجانبه ،ازجمله كمكها و وامها ،را تشويق خواهند كرد .پ  -به جستجوي روشها و مشوقهاي
مبتكرانه براي تدارك و هدايت منابع ،از جمله منابع بنیادها ،نهادهاي دولتي
كشورهاي ديگر ،سازمانهاي بینالمللي ،سازمانهاي غیردولتي ،و نهادهاي بخش
خصوصي ،خواهند پرداخت -2 .مقررات مالي كنوانسیون ،با اعمال تغییرات الزم،
در مورد اين تشريفات (پروتكل) اعمال خواهد شد ،مگر آنكه طرفهاي متعاهد به
گونه ديگري تصمیم بگیرند.



ماده -15ارتباط با كنوانسیون آيین كاري كه به موجب جزء (پ) بند( )9ماده()22
كنوانسیون به تصويب رسیده است ،به اين تشريفات (پروتكل) نیز تسري خواهد
يافت مگر آنكه طرفهاي متعاهد تصمیم ديگري اتخاذ كرده باشند.



ماده -16حل و فصل اختالفات هر گونه اختالف بین طرفهاي متعاهد در ارتباط با
اجراء يا تفسیر مفاد اين تشريفات (پروتكل)  ،به موجب ماده ( )30كنوانسیون حل
و فصل خواهد شد.



ماده -17تصويب و الزماالجراء شدن تشريفات (پروتكل)  -1اين تشريفات
(پروتكل) با تصمیم به اتفاق آراء طرفهاي متعاهد طي اجالس طرفهاي متعاهد
تصويب خواهد شد -2 .اين تشريفات (پروتكل) از تاريخ  1390/5/21هجري
شمسي( 12آگوست  2011میالدي) تا  1390/12/22هجريشمسي ( 12فوريه
 2012میالدي) در شهر تهران فقط براي امضاء دولتهاي ساحلي درياي خزر مفتوح
ميباشد -3 .اين تشريفات (پروتكل) منوط به تنفیذ ،پذيرش يا تصويب دولتهاي
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ساحلي درياي خزر خواهد بود ،و از تاريخي كه تشريفات (پروتكل) براي امضاء
بسته میشود ،براي الحاق هر يك از دولتهاي ساحلي درياي خزر مفتوح خواهد بود.
 -4اسناد تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق نزد امین اسناد كنوانسیون توديع خواهد
شد - 5 .اين تشريفات (پروتكل) در نودمین روز پس از تاريخ توديع سند تنفیذ،
پذيرش ،تصويب يا الحاق توسط تمامي دولتهاي ساحلي درياي خزر الزماالجراء
خواهد شد.


ماده -18تصويب اصالحات و پیوستهاي تشريفات (پروتكل) و اصالحات پیوستها
هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند اصالح اين تشريفات (پروتكل) يا افزودن
پیوستهايي به آن يا اصالح پیوستهاي آن را پیشنهاد نمايد .اين اصالحات و پیوستها
توسط طرفهاي متعاهد تصويب و طبق مواد ( )24و ( )25كنوانسیون الزماالجراء
خواهند شد.

o

بخش چهارم  -مقررات نهائي


ماده  -19تأثیر تشريفات (پروتكل) بر قوانین ملي مفاد اين تشريفات (پروتكل) بر
حق طرفهاي متعاهد براي اتخاذ تدبیر شديدتر ملي براي اجراي اين تشريفات
(پروتكل) خدشهاي وارد نميسازد.



ماده  -20ارتباط با ساير موافقتنامههاي بینالمللي هیچيك از مفاد اين تشريفات
(پروتكل) به حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد بهموجب ساير موافقتنامههاي
بینالمللي كه طرفها عضوآنها هستند لطمهاي وارد نميسازد.



ماده -21قید تحديد تعهد هیچ گونه قید تحديد تعهدي را نميتوان براي اين
تشريفات (پروتكل) در نظر گرفت.



ماده -22متون معتبر متون آذري ،انگلیسي ،فارسي ،قزاقي ،روسي و تركمني اين
تشريفات (پروتكل) داراي اعتبار يكسان ميباشد .در صورت بروز اختالف در تفسیر
يا اجراي اين تشريفات (پروتكل) ،متن انگلیسي مالك خواهد بود.



ماده -23امین اسناد امین اسناد اين تشريفات (پروتكل) ،همان امین اسناد كنوانسیون
خواهد بود.



ماده -24ارتباط با مذاكرات راجع به وضعیت حقوقي درياي خزر هیچگونه تفسیري
از اين تشريفات (پروتكل) براي پیش قضاوت در مورد نتايج مذاكرات مربوط به
وضعیت نهائي رژيم حقوقي درياي خزر جايز نیست.
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o

[امضاء] در تأيید مراتب فوق ،امضاءكنندگان زير كه بهطور مقتضي بدين منظور مجاز شدهاند،
اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نمودند .اين تشريفات (پروتكل) در شهر آكتائو در روز
بیست و يكم مرداد ماه يك هزار و سیصد و نود هجريشمسي برابر با دوازدهم آگوست دو
هزار و يازده میالدي تنظیم گرديد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشريفات (پروتكل) شامل مقدمه و بیست و
چهار ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مردادماه يكهزار و سیصد و نود و يك مجلس
شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ  1391/5/25به تأيید شوراينگهبان رسید .رئیس مجلس
شوراي اسالمي  -علي الريجاني
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 -12قانون تصويب اصالحيه پروتكل  1992ميالدي برابر با  1371هجري شمسيجهت اصالح
كنوانسيون بينالمللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي  1969ميالدي برابر با 1348هجري
شمسي و پروتكل  1992ميالدي برابر با 1371هجري شمسي جهت اصالح كنوانسيون تأسيس يك
صندوق بينالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي  1971ميالدي برابر با  1350هجري شمسي



ماده واحده ـ اصالحیه پروتكل 1992میالدي برابر با1371هجري شمسي جهت اصالح كنوانسیون
بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي  1969میالدي برابر با 1348هجري شمسي
و پروتكل  1992میالدي برابر با  1371هجري شمسي جهت اصالح كنوانسیون تأسیس يك صندوق
بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي 1971میالدي برابر با 1350هجري شمسي موضوع
قطعنامههاي شماره ( 82)1و ( 82)2مورخ هجدهم اكتبر 2000میالدي برابر با 1381/2/27
هجريشمسي كارگروه حقوقي سازمان بینالمللي دريانوردي ،به شرح زير تصويب ميگردد1 :ـ
بند( )1ماده( )6پروتكل 1992میالدي برابر با 1371هجري شمسي جهت اصالح كنوانسیون بینالمللي
مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي  1969میالدي برابر با 1348هجري شمسي به شرح
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زير اصالح ميگردد :ـ عبارت « سه میلیون ( )3.000.000واحد محاسبه» به عبارت « چهار میلیون و
پانصد و ده هزار( )4.510.000واحد محاسبه» تغییر مييابد .ـ عبارت « چهارصد و بیست( )420واحد
محاسبه» به عبارت « ششصد و سي و يك ( )631واحد محاسبه» تغییر مييابد .ـ عبارت « پنجاه و
نه میلیون و هفتصدهزار ( )59.700.000واحد محاسبه» به عبارت « هشتاد و نه میلیون و هفتصد و
هفتادهزار ( )89.770.000واحد محاسبه» تغییر مييابد2 .ـ بند ( )3ماده ( )6پروتكل  1992میالدي
برابر با  1371هجري شمسي جهت اصالح كنوانسیون تأسیس يك صندوق بینالمللي براي جبران
خسارت آلودگي نفتي 1971میالدي برابر با  1350هجري شمسي به شرح زير اصالح ميگردد :ـ در
جزء (الف) بند( )4عبارت « يكصد و سي و پنج میلیون ( )135.000.000واحد محاسبه» به عبارت «
دويست و سه میلیون ( )203.000.000واحد محاسبه» تغییر مييابد .ـ در جزء (ب) بند ( )4عبارت«
يكصد و سي و پنج میلیون ( )135.000.000واحد محاسبه» به عبارت « دويست و سه میلیون
( )203.000.000واحد محاسبه» تغییر مييابد .ـ در جزء (ج) بند ( )4عبارت « دويست میلیون
( )200.000.000واحد محاسبه» به عبارت « سیصد میلیون و هفتصد و چهلهزار ()300.740.000
واحد محاسبه» تغییر مييابد.


[امضاء] قانون فوق مشتملبر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم ديماه يكهزار و
سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1389/10/15به تأيید شوراي
نگهبان رسید .ريیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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 -13قانون اصالح جداول شماره ( )4و ( )8قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران و قانون بودجه سال  1385كل كشور به منظور اختصاص دو درصد ( )%2از
درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفتخيز و گازخيز شهرستانها و بخشهاي
محروم كشور
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ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال  1385تا سقف شش هزار میلیارد
( )6،000،000،000،000ريال و همه ساله تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ،دو درصد ( )%2از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعي را به
استانهاي نفتخیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور (به نسبت يك سوم و دوسوم)
جهت اجراي برنامههاي عمراني اختصاص دهد .متناسب با ارقام فوقالذكر ،جداول مربوط در قانون
بودجه سال  1385كل كشور و جداول شماره ( )4و ( )8قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اصالح ميشود .مبلغ يكهزارمیلیارد
( )1،000،000،000،000ريال جهت گازرساني به مناطق روستايي اختصاص مييابد .تبصره 1ـ
آيیننامه اجرايي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با همكاري وزارتخانههاي
نفت و كشور تهیه و به تصويب هیأت وزيران ميرسد .تبصره2ـ با تصويب اين قانون ،قانون
اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفتخیز لغو
ميشود.



[امضاء]قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم
مهرماه يكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1385/7/19به
تأيید شوراي نگهبان رسید .رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل
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 -14قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل  1992جهت اصالح كنوانسيون بينالمللي
مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي ( )1969و پروتكل  1992جهت اصالح كنوانسيون تأسيس
يك صندوق بينالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي( )1971



ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود به پروتكل  1992جهت اصالح
كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي  1969مشتمل بر مقدمه ،هجده
ماده ،يك ضمیمه و نكات توضیحي و پروتكل ( )1992جهت اصالح كنواسیون تأسیس يك صندوق
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بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي ( )1971مشتمل بر مقدمه و سي و نه ماده به شرح
پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نمايد .بسماهلل الرحمن الرحیم


پروتكل  1992جهت اصالح كنوانسیون تأسیس يك صندوق بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي
نفتي )1971( ،طرفهاي متعاهد به پروتكل حاضر با درنظر داشتن كنوانسیون بینالمللي تأسیس
صندوق بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي )1971( ،و پروتكل ( )1984مربوط به آن .با
توجه به اينكه پروتكل ( )1984مربوط به اين كمیسیون كه دامنه شمول را افزايش و میزان غرامت
را بهبود ميبخشد ،الزماالجراء نگرديدهاست .با تأيید اهمیت حفظ استمرار نظام بینالمللي مسؤولیت
و جبران خسارت آلودگي نفتي .با آگاهي از نیاز به تضمین الزماالجراء شدن هرچه سريعتر مفاد
پروتكل ( .)1984با اذعان به اينكه اتخاذ ترتیباتي جهت اجراء همزمان و مكمل كنوانسیون اصالح
شده و كنوانسیون اصلي براي يك دوره انتقالي ،براي دولتهاي متعاهد واجد مزيت است .با قانع شدن
نسبت به اينكه تبعات اقتصادي خسارت آلودگي ناشي از حمل نفت بهصورت فله در دريا توسط
كشتيها كماكان بايد مشتركاً توسط صنعت كشتیراني و صاحبان كاالي نفتي تحمل گردد .با درنظر
داشتن تصويب پروتكل ( )1992جهت اصالح كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از
خسارت آلودگي نفتي )1969( ،به شرح ذيل توافق نمودند:
o

ماده 1ـ كنوانسیوني كه توسط مفاد اين پروتكل اصالح ميشود عبارت است از كنوانسیون
بینالمللي تأسیس يك صندوق بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي ( )1971كه از
اين پس با عنوان كنوانسیون صندوق ( )1971مورد اشاره قرار خواهدگرفت .براي دولتهاي
متعاهد به پروتكل ( )1976كنوانسیون صندوق ( )1971اشاره به عنوان مزبور ،به منزله اشاره
بهكنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط آن پروتكل تلقي خواهدشد.

o

ماده 2ـ ماده ( )1كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود1 :ـ متن ذيل
جايگزين بند ( )1ميشود1 :ـ كنوانسیون مسؤولیت ( )1992به معناي كنوانسیون بینالمللي
مسؤولیت مدني ناشي از آلودگي نفتي )1992( ،ميباشد2 .ـ پس از بند ( )1بند جديدي به
صورت ذيل اضافه ميگردد )1( :مكرر ـ كنوانسیون صندوق ( )1971به معنايكنوانسیون
بینالمللي تأسیس صندوق بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي ( )1971ميباشد.
براي دولتهاي متعاهد به پروتكل ( )1976مربوط به آن كنوانسیون ،اين عبارت به منزله اشاره
بهكنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط آن پروتكل تلقي خواهدشد3 .ـ
متن ذيل جايگزين بند ( )2ميشود2 :ـ كشتي ،شخص ،مالك ،نفت ،خسارت آلودگي،
اقدامات پیشگیرانه ،سانحه و سازمان داراي همان معاني مندرج در ماده ( )1كنوانسیون
مسؤولیت ( )1992ميباشد4 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )4ميشود4 :ـ واحد محاسبه داراي
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همان معني مندرج در بند ( )9ماده ( )5كنوانسیون مسؤولیت ( )1992ميباشد 5 .ـ متن ذيل
جايگزين بند ( )5ميشود :ظرفیت كشتي داراي همان معني مندرج در بند ( )10ماده ()5
كنوانسیون مسؤولیت ( )1992ميباشد 6 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )7ميشود7 :ـ ضامن به
معناي هر شخصي است كه به منظور تحت پوشش قراردادن مسؤولیت مالك مطابق بند ()1
ماده ( )7كنوانسیون مسؤولیت ( )1992بیمه يا تضمین مالي ديگري ارائه ميكند.
o

ماده 3ـ ماده ( )2كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود :متن ذيل
جايگزين بند ( )1ميشود1 :ـ بدين وسیله يك صندوق بینالمللي جهت جبران خسارت
آلودگي تحت عنوان صندوق بینالمللي جبران خسارت آلودگي نفتي ( )1992كه از اين پس
صندوق نامیده خواهد شد با اهداف ذيل تأسیس ميگردد :الف ـ پرداخت غرامت در ازاي
خسارت آلودگي به میزاني كه پوشش حمايتي ارائه شده توسط كنوانسیون مسؤولیت ()1992
ناكافي نیست .ب ـ به اجراء در آوردن مقاصد مذكور در اين كنوانسیون.

o

ماده 4ـ متن ذيل جايگزين ماده ( )3كنوانسیون صندوق ( )1971ميشود :اين كنوانسیون
منحصراً شامل موارد ذيل خواهدبود :الف ـ خسارت آلودگي ايجاد شده )1( :در سرزمین،
شامل درياي سرزمیني يك دولت متعاهد ،و ( )2در منطقه انحصاري اقتصادي يك دولت
متعاهد كه براساس حقوق بینالمللي ايجاد شده است ،يا اگر يك دولت متعاهد چنین
منطقهاي را ايجاد ننمودهاست ،در منطقهاي فراتر و مجاور با درياي سرزمیني آن دولت كه
براساس حقوق بینالملل توسط دولت مزبور تعیین شدهاست ،كه اين منطقه نبايد بیش از
 200مايل دريايي از خط مبدأيي كه عرض درياي سرزمیني از آن اندازه گرفته خواهد شد
امتداد يابد .ب ـ اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور،
در هر محلي كه انجام شود.

o

ماده  5ـ عنوان مواد ( )4تا ( )9كنوانسیون صندوق ( )1971با حذف عبارت « و تأديه
خسارت» اصالح ميگردد.

o

ماده  6ـ ماده ( )4كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميگردد1 :ـ در بند
( )1پنج مورد اشاره به كنوانسیون مسؤولیت جاي خود را به كنوانسیون مسؤولیت ()1992
خواهد داد2 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )3ميشود3 :ـ در صورتي كه صندوق ثابت كند كه
خسارت آلودگي كالً يا جزئاً ناشي از فعل يا ترك فعل توأم با قصد ايراد خسارت توسط
شخصي كه متحمل خسارت شده يا ناشي از قصور شخص مزبور بوده است ،صندوق
ميتواند كالً يا جزئاً از تعهد خود مبني بر پرداخت غرامت به چنین شخصي معاف گردد.
صندوق در هر صورت به میزاني كه مالك كشتي ميتوانسته طبق بند ( )3ماده ( )3كنوانسیون
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مسؤولیت ( )1992معاف گردد ،از مسؤولیت معاف خواهدشد .با اين حال چنین معافیتي
درخصوص اقدامات پیشگیرانه شامل حال صندوق نخواهد شد3 .ـ متن ذيل جايگزين بند
( )4خواهد شد4 :ـ الف ـ به غیر از مواردي كه در بندهاي فرعي (ب) و (ج) اين بند به
گونه ديگري مقرر شدهاست ،كل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده
در رابطه با هر سانحه واحد ،بگونهاي محدود خواهد شد ،كه كل اين مقدار و مقدار غرامتي
كه عمالً طبق كنوانسیون مسؤولیت ( )1992در ازاي خسارت آلودگي مشمول كنوانسیون
حاضر ،بر طبق تعريف ماده ( )3پرداخت گرديدهاست ،از ( )135میلیون واحد محاسبه تجاوز
نكند .ب ـ به غیر از موردي كه در بند فرعي (ج) به گونه ديگري مقرر شدهاست ،كل مقدار
غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در ازاي خسارت آلودگي ناشي از يك
پديده طبیعي داراي ماهیت استثنائي ،اجتناب ناپذير و غیرقابل مقاومت ،از ( )135میلیون
واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود .ج ـ حداكثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهاي فرعي
(الف) و (ب) در ازاي هر سانحه واقع شده در طي مدتي كه سه دولت متعاهد به اين
كنوانسیون وجود دارند كه مجموع میزان نفت مشمول حق عضويت دريافت شده توسط
اشخاص واقع در سرزمین اين دولتهاي متعاهد در طول سال تقويمي قبل ،معادل يا بیش
از  600میلیون تن بوده است ،معادل  200میلیون واحد محاسبه خواهدبود .د ـ بهره انباشته
در صندوقيكه مطابق بند ( )3ماده ( )5كنوانسیون مسؤولیت ( )1992افتتاح شدهاست ،اگر
چنین بهرهاي موجود باشد ،جهت محاسبه حداكثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق
مطابق اين ماده ،در نظر گرفته نخواهد شد .هـ ـ مقادير مورد اشاره در اين ماده بر مبناي
ارزش پول ملي در مقابل حق برداشت ويژه در تاريخ صدور رأي مجمع صندوق درخصوص
اولین تاريخ پرداخت غرامت ،به پول ملي تبديل خواهند شد4 .ـ متن ذيل جايگزين بند ()5
ميشود 5 :ـ هنگامي كه میزان خواسته دعاوي اثبات شده علیه صندوق بیش از كل میزان
غرامت قابل پرداخت طبق بند ( )4است ،مقدار موجودي قابل پرداخت به گونهاي توزيع
خواهد شد كه نسبت میان هريك از دعاوي اثبات شده و مقدار غرامتي كه عمالً توسط
خواهان مطابق اين كنوانسیون كسب شدهاست ،براي تمامي خواهانها يكسان باشد 5 .ـ متن
ذيل جايگزين بند ( )6ميشود 6 :ـ مجمع صندوق ميتواند در موارد استثنائي حكم نمايد
كه غرامت از طريق اين كنوانسیون ،حتي در صورتي هم كه مالك كشتي صندوقي را طبق
بند ( )3ماده ( )5كنوانسیون مسؤولیت ( )1992افتتاح نكردهاست ،قابل پرداخت ميباشد .در
چنین موردي ،بند (4هـ) اين ماده نیز مجري خواهد.
o

ماده 7ـ ماده ( )5كنوانسیون صندوق ( )1971حذف ميگردد.
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o

ماده  8ـ ماده ( )6كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود1 :ـ در بند ()1
شماره بند و عبارت « يا تأديه خسارت طبق ماده ( »)5حذف ميگردد2 .ـ بند ( )2حذف
ميگردد.

o

ماده 9ـ ماده ( )7كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود1 :ـ در بندهاي
( )4( ،)3( ،)1و ( )6و ( )7مورد اشاره به « كنوانسیون مسؤولیت» جاي خود را به « كنوانسیون
مسؤولیت ( »)1992ميدهند2 .ـ در بند ( ،)1عبارت « يا تأديه خسارت طبق ماده ( »)5حذف
ميگردد3 .ـ در جمله اول بند ( ،)3عبارات « يا تأديه خسارت» و «يا ( »)5حذف ميگردد.
4ـ در جمله دوم بند ( ،)3عبارت يا طبق بند ( )1ماده ( )5حذف ميگردد.

o

ماده 10ـ در ماده ( )8كنوانسیون صندوق ( ،)1971اشاره به « كنوانسیون مسؤولیت» جاي
خود را به « كنوانسیون مسؤولیت ( »)1992ميدهد.

o

ماده 11ـ ماده ( )9كنوانسیون صندوق  1971به صورت ذيل اصالح ميشود1 :ـ متن ذيل
جايگزين بند ( )1ميگردد1« :ـ صندوق در ازاي پرداخت هر مقدار غرامت براي خسارت
آلودگي كه مطابق بند ( )1ماده ( )4اين كنوانسیون توسط صندوق پرداخت ميگردد ،به عنوان
جانشین ،مالك تمامي حقوقي خواهد شد كه شخص دريافتكنندة غرامت ممكن است
مطابق كنوانسیون مسؤولیت  1992در مقابل مالك يا ضامن وي بدست آورد»2 .ـ در بند
( ،)2عبارت «يا تأديه خسارت» حذف ميگردد.

o

ماده 12ـ ماده ( )10كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود :متن ذيل
جايگزين عبارت صدر بند ( )1ميشود « :حقالسهم پرداختي ساالنه به صندوق درخصوص
هريك از دولتهاي متعاهد ،توسط اشخاصي پرداخت خواهد شد كه در سال تقويمي مورد
اشاره در بندهاي (( )2الف) يا (ب) ماده ( )12مجموعاً مقداري متجاوز از  150/000تن از
موارد ذيل را دريافت نمودهاست».

o

ماده 13ـ ماده ( )11كنوانسیون صندوق ( )1971حذف ميگردد.

o

ماده 14ـ ماده ( )12كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود1 :ـ در
عبارت صدر بند ( ،)1عبارت « براي هريك از اشخاص مورد اشاره در ماده ( »)10حذف
ميگردد2 .ـ در بندهاي فرعي (ب) و (ج) بند  ،)1( 1عبارت «يا  »5حذف ميگردد و عبارت
«15میلیون فرانك» نیز جاي خود را به « چهارمیلیون واحد محاسبه» ميدهد3 .ـ بند فرعي
( )2( 1ب) حذف ميگردد4 .ـ در بند  ،)2( 1بند فرعي (ج) به (ب) و بند فرعي (د) به (ج)
تبديل خواهدشد 5 .ـ متن ذيل جايگزين عبارت صدر بند ( )2خواهد شد « :مجمع ،كل
میزان حق عضويتي را كه بايد دريافت شود تعیین خواهد نمود .بر مبناي اين تصمیم ،مدير
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در رابطه با هريك از دولتهاي متعاهد ،میزان حق عضويت ساالنه هريك از اشخاص مورد
اشاره در ماده ( )10را محاسبه خواهدنمود» 6 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )4ميشود4 :ـ
تاريخ سررسید پرداخت حق عضويت ساالنه تاريخي است كه در آيیننامه داخلي صندوق
مشخص خواهدشد .مجمع ميتواند تاريخ ديگري را براي پرداخت معین كند7 .ـ متن ذيل
جايگزين بند ( )5ميشود 5 « :ـ مجمع ميتواند تحت شرايطي كه در آئیننامه مالي صندوق
مشخص خواهدشد ،تصمیم به انتقال وجوه بین مبالغ دريافتي طبق ماده (( )12/2الف) و
مبالغ دريافتي طبق ماده (( )12/2ب) بگیرد» 8 .ـ بند ( )6حذف ميگردد.
o

ماده 15ـ ماده ( )13كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود1 :ـ متن ذيل
جايگزين بند ( )1ميشود1« :ـ مبلغ عضويت الزمالتأديه طبق ماده ( )12كه در سرموعد
پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت كه نرخ آن مطابق آيیننامه داخلي
صندوق معین خواهد شد ،هر چند كه در شرايط متفاوت ميتوان نرخهاي متفاوتي را تعیین
نمود»2 .ـ در بند ( )3عبارت « مواد ( )10و ( »)11جاي خود را به عبارت « مواد ( )10و
( »)12خواهد داد و عبارت « براي مدتي متجاوز از سه ماه» حذف ميشود.

o

ماده 16ـ بند جديدي با متن ذيل به عنوان بند ( )4به ماده ( )15كنوانسیون صندوق ()1971
اضافه ميگردد4« :ـ هرگاه يكي از دولتهاي متعاهد تعهدات خود را مبني بر تسلیم اطالعیه
مذكور در بند ( )2به مدير ايفاء ننمايد و اين امر منجر به زبان مالي صندوق شود ،دولت
متعاهد مزبور مسئوول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود .مجمع ،بنا به توصیه
مدير ،تعیین خواهد نمود كه آيا دولت متعاهد مزبور بايد غرامت بپردازد يا خیر»؟

o

ماده 17ـ متن ذيل جايگزين ماده ( )16كنوانسیون صندوق ( )1971ميشود :صندوق داراي
يك مجمع و يك دبیرخانه تحت سرپرستي مدير خواهد بود.

o

ماده 18ـ ماده ( )18كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود1 :ـ در جمله
صدر ماده ،عبارت « ضمن رعايت مفاد ماده ( »)26حذف ميگردد2 .ـ بند ( )8حذف
ميگردد3 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )9ميشود9 « :ـ ايجاد هر ارگان فرعي موقت يا دائمي
كه ضروري تشخیص داده شود ،تعريف حیطه اختیارات آن و اعطاء اختیارات الزم به آن
جهت اجراء وظايف محوله ،مجمع بههنگام انتصاب اعضاء چنین ارگاني تالش خواهد نمود
كه توزيع جغرافیايي عادالنهاي را میان اعضاء حفظ كند تا اطمینان حاصل كند كه دولتهاي
متعاهدي كه بیشترين مقادير نفت مشمول حق عضويت در رابطه با آنها دريافت شده است،
به نحو مقتضي در ارگان مزبور داراي نماينده باشند ،آئین كار مجمع ميتواند پس از اعمال
تغییرات الزم ،بركار اين ارگان فرعي نیز حاكم باشد4 ».ـ در بند ( ،)10عبارت « كار گروه
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اجرائي» حذف ميگردد 5 .ـ در بند ( ،)11عبارت « كار گروه اجرائي» حذف ميگردد 6 .ـ
بند ( )12حذف ميگردد.
o

ماده 19ـ ماده ( )19كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود1 :ـ متن ذيل
جايگزين بند ( )1ميشود1« :ـ جلسـات عادي مجمع در هر سال تقويمي يك نوبت و
متعاقب دعوت مدير تشكیل خواهد شد2 ».ـ در بند ( )2عبارت « كار گروه اجرائي يا» حذف
ميگردد.

o

ماده 20ـ مواد ( )21تا ()27كنوانسیون صندوق ( )1971و عنوان اين مواد حذف ميگردد.

o

ماده 21ـ ماده ( )29كنوانسیون صندوق ( )1971به شرح ذيل اصالح ميشود1 :ـ متن ذيل
جايگزين بند ( )1ميشود1 :ـ مدير ،عاليترين مقام اجرائي صندوق خواهد بود .ضمن رعايت
دستورالعملهاي ارائه شده به مدير توسط مجمع ،بايد وظايفي را كه طبق اين كنوانسیون،
آيیننامه داخلي صندوق و توسط مجمع به وي محول گرديده است ،به انجام برساند2 .ـ در
بند (( )2هـ) عبارت « يا كار گروه اجرائي» حذف ميگردد3 .ـ در بند (( )2و) ،عبارت يا به
كار گروه اجرائي ،برحسب اقتضاء حذف ميگردد4 .ـ متن ذيل جايگزين بند (( )2ز) خواهد
شد( :ز) ـ گزارشي از فعالیتهاي صندوق در سال تقويمي قبل را ضمن مشورت با رئیس
مجمع تهیه نموده ،منتشر خواهد كرد 5 .ـ در بند (( )2ح) عبارت « كار گروه اجرائي» حذف
ميگردد.

o

ماده 22ـ در بند ( )1ماده ( )31كنوانسیون صندوق ( )1971عبارت « كارگروه اجرائي و»
حذف ميگردد.

o

ماده 23ـ ماده ( )32كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميگردد1 :ـ در صدر
ماده ،عبارت « و كار گروه اجرائي» حذف ميگردد2 .ـ در بند فرعي (ب) عبارت و « كار
گروه اجرائي» حذف ميگردد.

o

ماده 24ـ ماده ( )33كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت ذيل اصالح ميشود1 :ـ بند ()1
حذف ميگردد2 .ـ در بند ( )2شماره بند حذف ميگردد3 .ـ متن ذيل جايگزين بند فرعي
(ج) خواهد شد :ج ـ ايجاد ارگانهاي فرعي طبق بند ( )9ماده ( )18و مسائل مربوط به ايجاد
اين ارگانها.

o

ماده 25ـ متن ذيل جايگزين ماده ( )35كنوانسیون صندوق ( )1971ميشود :دعاوي جبران
خسـارت طبـق ماده ( )4ناشي از سوانـح واقـع شده پس از تاريخ الزماالجراء شدن اين
كنوانسیون ،قبل از يكصدو بیستمین روز پس از آن تاريخ قابل طرح نزد صندوق نميباشد.
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o

ماده 26ـ پس از ماده ( )36كنوانسیون صندوق ( )1971چهار ماده جديد به شرح ذيل اضافه
ميگردند :ماده 36مكرر (اول) ـ مقررات انتقالي ذيل در مدتي اجراء خواهد شد كه از اين
پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار ميگیرد و آغاز آن تاريخ الزماالجراء شدن اين
كنوانسیون و خاتمه آن تاريخي خواهد بود كه موارد انصراف پیشبیني شده در ماده ()31
پروتكل ( )1992جهت اصالح كنوانسیون صندوق ( )1971اثر حقوقي پیدا كنند :الف ـ در
اجراء بند ( )1الف ـ ماده ( )2اين كنوانسیون ،اشاره به كنوانسیون مسئوولیت ( )1992متضمن
اشاره به كنوانسیون بینالمللي مسئوولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي ( )1969به
صورت اصلي يا به صورت اصالح شده توسط پروتكل ( )1976آن كنوانسیون (كه در اين
ماده با عنوان كنوانسیون مسئوولیت ( )1969بدان اشاره شده است) و همچنین كنوانسیون
صندوق ( )1971ميباشد .ب ـ هرگاه سانحهاي موجب بروز خسارت آلودگي مشمول اين
كنوانسیون گردد ،صندوق به هر شخصي كه متحمل خسارت آلودگي شده است ،فقط در
صورتي و تا میزاني كه اين شخص قادر به دريافت غرامت كامل و كافي در ازاء خسارت به
موجب كنوانسیون مسئوولیت ( )1969كنوانسیون صندوق ( )1971وكنوانسیون مسئوولیت
( )1992نشده است ،غرامت پرداخت خواهد نمود ،مشروط بر اين كه در خصوص خسارت
آلودگي مشمول اين كنوانسیون در رابطه با دولتيكه متعاهد به اين كنوانسیون ميباشد ولي
متعاهد به كنوانسیون صندوق ( )1971نیست ،صنـدوق فقط در صـورتي و تا میزاني به
اشخـاص متحمل خسارت آلودگي غرامت پرداخت خواهد كرد كه اين اشخـاص در
صـورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر يك از كنوانسیونهاي فوقالذكر قادر به دريافت
غرامت كامل و كافي نباشند .ج ـ در اجراء ماده ( )4اين كنوانسیون كل میزان غرامت قابل
پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتي كه عمالً طبق كنوانسیون مسئوولیت ()1969
پرداخت شده است ،در صورتي كه چنین غرامتي پرداخت شده باشد و همچنین غرامتي كه
طبق كنوانسیون صندوق ( )1971عمالً پرداخت شده يا پرداخت آن مفروض تلقيگرديده
است نیز خواهدبود .د ـ بند ( )1ماده9ـ اين كنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب
كنوانسیون مسئوولیت ( )1969نیز ميباشد .ماده 36مكرر (دوم)1 :ـ ضمن رعايت بند ()4
اين ماده ،كل میزان حق عضويتهاي ساالنه قابل پرداخت در رابطه با نفت ،مشمول حق
عضويت دريافت شده در يك دولت متعاهد واحد در طي يك سال تقويمي ،نبايد از بیست
و هفت و نیم درصد ( )%27/5كل مقدار حق عضويتهاي ساالنه براساس پروتكل ()1992
جهت اصالح كنوانسیون صندوق ( )1971در رابطه با آن سال تقويمي تجاوز نمايد2 .ـ در
صورتي كه اجراء مفاد بندهاي ( )2و ( )3ماده ( )12منجر به آن شود كه كل میزان حق
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عضويت قابل پرداخت توسط پرداختكنندگان حق عضويت در يك دولت متعاهد واحد
در رابطه با يك سال تقويمي معین از بیست و هفت و نیم درصد ( )%27/5كل حق
عضويتهاي ساالنه پرداختي تجاوز نمايد ،حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط كلیه
پرداختكنندگان حق عضويت در آن دولت به نسبت سهم هر يك كسر ميگردد به نحوي
كه كل میزان حق عضويت آن دولت معادل بیست و هفت و نیم درصد ( )%27/5كل حق
عضويتهاي ساالنه پرداختي به صندوق در رابطه با آن سال شود3 .ـ در صورتي كه حق
عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در يك دولت متعاهد معین براساس بند ( )2اين
ماده كاهش يابد ،حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در ساير دولتهاي متعاهد به
نسبت سهم آنها افزايش داده خواهد شد تا تضمین گردد كه كل میزان حق عضويت قابل
پرداخت توسط كلیه اشخاص موظف به پرداخت حق عضويت به صندوق در رابطه با سال
تقويمي موردنظر به مقدار كل حق عضويتهاي تعیین شده توسط مجمع برسد4 .ـ مفاد
بندهاي ( )1تا ( )3اين ماده تا زماني مجري خواهد بود كه كل حجم نفت مشمول حق
عضـويت دريافت شده در تمامي دولتهـاي متعاهد ظرف يك سال تقـويمي به هفتصدوپنجاه
میلیون تن برسد يا مدت پنج سال از تاريخ الزماالجراء شدن پروتكل ( )1992مذكور سپري
شود و از میان اين دو موعد ،هر كدام زودتر باشد مالك خواهد بود .ماده 36مكرر (سوم) ـ
قطع نظر از مفاد اين كنوانسیون ،مفاد ذيل نیز در طي دورهاي كه هم كنوانسیون صندوق
( )1971و هم اين كنوانسیون الزماالجراء ميباشند ،در خصوص اداره صندوق قابل اجراء
خواهد بود :الف ـ دبیرخانه صندوقكه به موجب كنوانسیون صندوق ( )1971تأسیسگرديده
است (و از اين پس با عنوان « صندوق ( »)1971مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت
رياست مدير ميباشد ،ميتواند به عنوان دبیرخانه و مدير صندوق نیز فعالیت كند .ب ـ در
صورتي كه براساس بند فرعي (الف) ،دبیرخانه و مديرصندوق ( )1971بهعنوان دبیرخانه و
مدير صندوق نیز فعالیت نمايند ،در موارد بروز تعارض منافع میان صندوق ( )1971و
صندوق ،نمايندگي صندوق بر عهده رئیس مجمع صندوق خواهد بود .ج ـ مدير و پرسنل
و كارشناسان منصوب از جانب وي ،كه وظايف خود را به موجب اين كنوانسیون و
كنوانسیون صندوق ( )1971به انجام ميرسانند ،تا هنگامي كه وظايف خود را طبق اين ماده
انجام ميدهند ،ناقص مفاد ماده ( )30اين كنوانسیون بهحساب نخواهند آمد .د ـ مجمع
صندوق تالش خواهد نمود تصمیماتي را كه مغاير با تصمیمات متخذه توسط مجمع صندوق
( )1971باشد اتخاذ نكند .در صورت بروز اختالف نظر در رابطه با موضوعات اداري
مشترك ،مجمع صندوق تالش خواهد نمود كه با همكاري متقابل و توجه به اهداف مشترك
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هر دو سازمان ،به اتفاق نظر با مجمع صندوق ( )1971دست پیدا كند .هـ ـ در صورت
تصمیم مجمع صندوق ( )1971مطابق بند ( )2ماده ( )44كنوانسیون صندوق (،)1971
صندوق ميتواند جانشین حقوق ،تعهدات و داراييهاي صندوق ( )1971شود .و ـ صندوق
كلیه هزينهها و مخارج ناشي از خدمات اداري انجام شده توسط صندوق ( )1971به نیابت
از صندوق را به صندوق مذكور ( )1971بازپرداخت خواهد نمود .ماده 36مكرر (چهارم) ـ
مواد نهايي ،مقررات نهايي اين كنوانسیون از مواد ( )28تا ( )39پروتكل ( )1992جهت
اصالح كنوانسیون صندوق ( )1971اشارات به عمل آمده در اين كنوانسیون به دولتهاي
متعاهد به معناي اشاره به دولتهاي متعاهد آن پروتكل تلقي خواهد شد.
o

ماده 27ـ 1ـ كنوانسیون صندوق ( )1971و اين پروتكل ،در روابط میان طرفهاي متعاهد
بهاين پروتكل ،در كنار يكديگر هر دو به عنوان يك سند واحد قرائت و تفسیر خواهند شد.
2ـ مواد ( )1تا ( )36مكرر (چهارم) كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده
توسط اين پروتكل به عنوان كنوانسیون بینالمللي تأسیس يك صندوق بینالمللي براي جبران
خسارت ناشي از آلودگي نفتي )1992( ،شناخته خواهد شد( .كنوانسیـون) صندوق.)1992
مقررات نهايي

o

ماده 28ـ امضاء تصويب ،پذيرش ،تأيید و الحاق 1ـ اين پروتكل از 15ژانويه ( )1993برابر
با 1372/10/25لغايت 14ژانويه ( )1994برابر با  1373/10/24جهت امضاء توسط هر دولتي
كه كنوانسیون مسئوولیت ( )1992را امضاء نموده است ،در لندن مفتوح خواهد بود2 .ـ
ضمن رعايت بنـد ( ،)4اين پروتكل توسط دولتهـاييكه آن را امضـاء نمودهاند مورد
تصويب ،پذيرش يا تأيید قرار خواهد گرفت3 .ـ ضمن رعايت بند ( ،)4اين پروتكل براي
الحاق توسط كشورهايي كه آن را امضاء نكردهاند مفتوح خواهد بود4 .ـ اين پروتكل فقط
ميتواند موضوع تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق دولتهايي قرار بگیردكه كنوانسیون
مسئوولیت ( )1992را مورد تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق قرار دادهاند 5 .ـ تصويب،
پذيرش ،تأيید يا الحاق از طريق توديع يك سند رسمي بدين مضمون نزد دبیركل سازمان
اثر خواهد يافت 6 .ـ دولتي كه به اين پروتكل متعاهد است اما از طرفهاي متعاهد به
كنوانسیون صندوق ( )1971نميباشد ،در رابطه با ساير طرفهاي متعاهد اين پروتكل مقید به
مفاد كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط اين پروتكل خواهد بود ،اما
در رابطه با طرفهاي متعاهد به كنوانسیون صندوق ( )1971مقید به مفاد آن كنوانسیون نخواهد
بود7 .ـ هرگونه سند تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق كه پس از الزماالجراء شدن هر يك
از اصالحیههاي كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط اين پروتكل
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توديعگردد ،مربوطه بهكنوانسیون اصالح شده مزبور توسط اصالحیه موردنظر تلقي
خواهدشد.
o

ماده 29ـ اطالعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حقالسهم 1ـ پیش از آن كه اين پروتكل
براي يك دولت الزماالجرا شود ،دولت مزبور بايد به هنگام توديع سند مورد اشاره در بند
( )5ماده ( )28و پس از آن به طور ساالنه در تاريخي كه توسط دبیركل سازمان تعیین خواهد
شد ،نام و نشاني هر شخصي را كه در رابطه با آن دولت ،مسئوول پرداخت حقالسهم به
صندوق مطابق ماده ( )10كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط اين
پروتكل ميباشد ،به همراه اطالعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حقالسهم
دريافت شده توسط هر يك از اين اشخاص در سرزمین آن دولت در طي سال تقويمي قبل،
به دبیركل اعالم نمايد2 .ـ در طول دوره انتقالي ،مدير به جاي دولتهاي متعاهد ،بطور ساالنه
اطالعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حقالسهم دريافت شده توسط اشخاص
مسئوول پرداخت حقالسهم به صندوق وفق ماده ( )10كنوانسیون صندوق ( )1971به
صورت اصالح شده توسط اين پروتكل را به دبیركل سازمان اعالم خواهد نمود.

o

ماده 30ـ الزماالجراء شدن 1ـ اين پروتـكل دوازده ماه پس از تاريخـي كه در آن شرايـط
ذيـل تأمین شوند الزماالجراء خواهد شد :الف ـ حداقل هشت دولت اسناد تصويب ،پذيرش،
تأيید يا الحاق خود را نزد دبیركل سازمان توديع نموده باشند ،و ب ـ دبیركل سازمان،
اطالعاتي را مطابق ماده ( )29دريافت نموده باشد مبني بر اينكه اشخاص مسئوول پرداخت
حق عضويت به موجب ماده ( )10كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط
اين پروتكل طي سال تقويمي قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه میلیون تن نفت
مشمول حق عضويت دريافت نمودهاند2 .ـ با اين حال ،اين پروتكل پیش از الزماالجراء
شدن كنوانسیون مسئوولیت ( )1992الزماالجراء نخواهد شد3 .ـ براي هر دولتي كه پس از
حصول شرايط مذكور در بند ( )1براي الزماالجراء شدن ،اين پروتكل را مورد تصويب،
پذيرش ،تأيید يا الحاق قرار دهد ،پروتكل دوازده ماه پس از تاريخ توديع سند مربوطه توسط
دولت مزبور الزماالجراء خواهد گرديد4 .ـ هر دولتي ميتواند در زمان توديع سند تصويب،
پذيرش ،تأيید يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل اعالم نمايد كه سند مزبور براي منظور
اين ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذكور در ماده ( )31اثر نخواهد يافت 5 .ـ هر دولتي كه
مطابق بند قبل اعالمیهاي را صادر نموده است ميتواند در هر زمان اعالمیه مزبور را از طريق
صدور يك اطالعیه خطاب به دبیركل سازمان پس بگیرد .پس گرفتن اعالمیه در تاريخي كه
اطالعیه مزبور دريافت شود ،اثر خواهد يافت و فرض بر آن است كه هر دولتي كه چنین
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عملي را انجام ميدهد ،سند تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل
را در همان تاريخ توديع نموده است 6 .ـ هر دولتي كه مطابق بند ( )2ماده ( )13پروتكل
( )1992جهت اصالح كنوانسیون مسئوولیت ( )1969اعالمیهاي صادر نموده است،
صادركننده اعالمیه بهموجب بند ( )4اين ماده نیز تلقي خواهد شد .پس گرفتن اعالمیه صادره
طبق بند ( )2ماده ( )13فوقالذكر ،به منزله پس گرفتن اعالمیه مطابق بند ( )5اين ماده نیز
محسوب خواهد شد.
o

ماده 31ـ خروج از كنوانسیونهاي ( )1969و ( )1971ضمن رعايت ماده ( ،)30ظرف شش
ماه از تاريخي كه در آن ،شرايط ذيل تأمین گردد :الف ـ حداقل هشت دولت به اين پروتكل
متعاهد گردند يا اسناد تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق خود را نزد دبیركل سازمان توديع
نمايند ،اعم از آن كه اين امر مشمول بند ( )4ماده( )30باشد يا خیر ،و ب ـ دبیركل سازمان
اطالعاتي را مطابق ماده ( )29دريافت كند مبني بر اين كه اشخاص مسئوول پرداخت
حقالسهم در حال يا آينده به موجب ماده ( )10كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت
اصالح شده توسط اين پروتكل ،ظرف سال تقويمي قبل ،جمعاً مقدار حداقل هفتصد و پنجاه
میلیون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نمودهاند ،هر يك از طرفهاي متعاهد به اين
پروتكل و هر دولتي كه سند تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق را توديع نموده است ،اعم از
آن كه مشمول بند ( )4ماده ( )30باشد يا خیر ،بايد در صورت متعاهد بودن به كنوانسیون
صندوق ( )1971و كنوانسیون مسئوولیت ( ،)1969از اين دو كنوانسیون خارج شود كه از
اين خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در فوق اثر خواهد يافت.

o

ماده 32ـ بازنگري و اصالح 1ـ سازمان ميتواند به منظور بازنگري يا اصالح كنوانسیون
صندوق ( )1992كنفرانسي را برگزار نمايد2 .ـ سازمان ،بنا به درخواست حداقل يك سوم
تمامي دولتهاي متعاهد ،كنفرانسي از دولتهاي متعاهد را جهت بازنگري و اصالح كنوانسیون
صندوق ( )1992برگزار خواهد نمود.

o

ماده 33ـ اصالح سقفهاي پرداخت غرامت 1ـ هرگونه پیشنهاد اصالح سقفهاي پرداخت
غرامت وضع شده در بند ( )4ماده ( )4كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده
توسط اين پروتكل ،بنا به درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي متعاهد ،توسط دبیركل بین
كلیه اعضاء سازمان و كلیه دولتهاي متعاهد توزيع خواهد شد2 .ـ هرگونه اصالحیهايكه
مطابق بند فوق پیشنهاد و توزيع شده باشد ،حداقل شش ماه پس از تاريخ توزيع ،جهت
بررسي به كار گروه حقوقي سازمان تسلیم خواهد شد3 .ـ كلیه دولتهاي متعاهد به كنوانسیون
صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط اين پروتكل ،اعم از آن كه عضو سازمان
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باشند يا خیر ،از حق مشاركت در جلسات كار گروه حقوقي جهت بررسي و تصويب
اصالحات برخوردار خواهند بود4 .ـ اصالحات با رأي موافق اكثريت دو سوم دولتهاي
متعاهد حاضر و رأي دهنده در كار گروه حقوقي گسترش يافته طبق بند ( )3به تصويب
خواهد رسید ،مشروط بر آن كه حداقل نیمي از دولتهاي متعاهد در زمان رأيگیري حاضر
باشند 5 .ـ كار گروه حقوقي به هنگام كار بر روي پیشنهاد اصالح سقفها ،بايد تجربه سوانح
گذشته ،به ويژه میزان خسارت حاصل از آنها و تغییرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد.
كار گروه حقوقي همچنین بايد رابطه میان سقفهاي مندرج در بند ( )4ماده ( )4كنوانسیون
صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط اين پروتكل و سقفهاي مذكور در بند ()1
ماده ( )5كنوانسیون بینالمللي مسئوولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي ( )1992را
در نظر بگیرد 6 .ـ الف ـ هیچگونه اصالحیهاي در رابطه با مقادير سقف پرداخت غرامت را
طبق اين ماده نميتوان قبل از پانزدهم ژانويه ( )1998و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج
سال از تاريخ الزماالجراء شدن اصالحیه قبلي مطابق اين ماده ،مورد بررسي قرار داد.
هیچگونه اصالحیهاي به موجب اين ماده قبل از الزماالجراء شدن اين پروتكل قابل بررسي
نیست .ب ـ هیچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نميتوان به میزاني افزايش داد كه از
مقدار سقف وضع شده در كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط اين
پروتكل به عالوه شش درصد ( )%6در سال كه از پانزدهم ژانويه ( )1993به صورت بهره
مركب محاسبه ميگردد تجاوز نمايد .ج ـ هیچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نميتوان
به میزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت
اصالح شده توسط اين پروتكل ضرب در سه تجاوز نمايد7 .ـ هرگونه اصالحاتي كه طبق
بند ( )4به تصويب ميرسد بايد توسط سازمان بهتمامي دولتهـاي متعاهد ابالغ گردد.
اصالحات مورد نظر پس از انقضـاء مدت هجده ماه از تاريخ ابالغ ،پذيرفته شده تلقي خواهد
شد مگر آن كه ظرف اين مدت ،دست كم يك چهارم دولتهايي كه در زمان تصويب
اصالحات توسط كار گروه حقوقي جزو دولتهاي متعاهد محسوب ميشدهاند ،به سازمان
اعالم نمايند كه اصالحات را نميپذيرند كه در اين صورت اصالحیه مردود شمرده شده،
بالاثر خواهد بود 8 .ـ اصالحیهاي كه وفق بند ( )7پذيرفته شده تلقي گردد ،هجده ماه پس
از تاريخ پذيرش الزماالجراء خواهد شد9 .ـ تمامي دولتهاي متعاهد مقید به اصالحیه خواهند
بود ،مگر آن كه مطابق بندهاي ( )1و ( )2ماده ( )34دست كم شش ماه قبل از الزماالجراء
شدن اصالحیه از اين پروتكل انصراف داده باشند .اين انصراف از زمان الزماالجراء شدن
اصالحیه ،مؤثر خواهد شد10 .ـ هنگامي كه اصالحیهاي توسط كار گروه حقوقي به تصويب
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ميرسد ولي مهلت هجده ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است ،دولتي كه طي اين
مهلت جزو دولتهاي متعاهد ميگردد ،در صورت الزماالجراء شدن اصالحیه بدان مقید
خواهد بود .دولتي كه پس از اين مهلت جزو دولتهاي متعاهد خواهد شد ،مقید به اصالحیهاي
كه طبق بند ( )7پذيرفته شده است ،خواهد بود .در موارد مذكور در اين بند ،يك دولت در
تاريخ الزماالجراء شدن اصالحیه يا در تاريخي كه اين پروتكل براي دولت مزبور الزماالجراء
ميگردد ،اگر تاريخ اخیر بعد از تاريخ الزماالجراء شدن اصالحیه فرا برسد ،مقید به اصالحیه
خواهد بود.
o

ماده 34ـ انصراف 1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان پس از تاريخي كه اين
پروتكل براي آن دولت متعاهد الزماالجراء ميگردد از آن انصراف دهد2 .ـ انصراف از طريق
توديع سندي نزد دبیركل سازمان اعتبارخواهد يافت3 .ـ انصراف پس از انقضاء مدت دوازده
ماه يا هر مدت طوالنيتري كه در خود سند قید شده باشد ،از تاريخ توديع سند نزد دبیركل
سازمان مؤثر خواهد بود4 .ـ انصراف از كنوانسیون مسؤولیت ( )1992به منزلة انصراف از
اين پروتكل تلقي خواهد شد .انصراف از اين پروتكل از تاريخي مؤثر خواهد بود كه در آن
انصراف از پروتكل ( )1992جهت اصالح كنوانسیون مسؤولیت( )1992مطابق ماده ( )16آن
پروتكل اثر مييابد 5 .ـ هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه از كنوانسیون صندوق
( )1971و كنوانسیون مسؤولیت ( )1969مطابق مقررات ماده ( )31انصرف نداده باشد ،پس
از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در آن ماده ،خارج شده از اين پروتكل
محسوب خواهد شد .از تاريخي كه در آن ،موارد انصراف پیشبینيشده در ماده( )31اثر پیدا
ميكند ،هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه سند تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق
به كنوانسیون مسؤولیت ( )1969را توديع كند ،از تاريخ اثر پیدا كردن سند مزبور ،خارجشده
از اين پروتكل تلقي خواهد گرديد 6 .ـ در روابط میان دولتهاي متعاهد به اين پروتكل،
انصراف هر يك از آنها از كنوانسیون صندوق ( )1971طبق ماده ( )41آن كنوانسیون تحت
هیچ شرايطي به عنوان انصراف آنها از كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده
توسط اين پروتكل تفسیر نخواهد شد7 .ـ قطع نظر از انصراف هر يك از دولتهاي متعاهد
از اين پروتكل به موجب اين ماده ،هر يك از مفاد اين پروتكل در رابطه با تعهد به پرداخت
حق عضويت طبق ماده ( )10كنوانسیون صندوق ( )1971به صورت اصالح شده توسط اين
پروتكل در خصوص سانحهاي كه مشمـول بنـد (( )2ب) مـاده ( )12آن كنـوانسیـون
اصـالحشده ميباشد و پیش از اثر پیدا كردن انصراف از پروتكل اتفاق ميافتد ،كماكان
مجري خواهدبود.
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o

ماده 35ـ جلسات اضطراري مجمع 1ـ هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند ظرف نود روز از
تاريخ توديع يك سند انصراف كه به عقیدة آن دولت متعاهد ،افزيش قابل توجهي در سطح
حقالسهم پرداختي توسط ساير دولتهاي متعاهد را موجب خواهد شد ،از مدير درخواست
نمايد كه جلسة اضطراري مجمع را برگزار نمايد .مديرجلسه مجمع را حداكثر تا شصت روز
پس از دريافت درخواست تشكیل خواهد داد2 .ـ مدير ميتواند به ابتكار خود اقدام به
تشكیل جلسة اضطراري مجمع ظرف شصت روز پس از توديع يك سند خروج نمايد ،در
صورتي كه تشخیـص دهد اين خروج منجر به افزايش قابل توجه سطح حقالسهم پرداختي
دولتهاي متعاهد باقیمانده ميگردد3 .ـ چنانچه مجمع در جلسة اضطراري برگزار شده مطابق
بند ( )1يا ( ،)2حكم ،نمايد كه خروج مزبور منجر به افزايش قابل توجه سطح حقالسهم
پرداختي توسط دولتهاي متعاهد باقیمانده ميگردد ،هر يك از اين دولتها ميتواند حداكثر تا
يكصد و بیست روز قبل از تاريخي كه اين خروج اثر مييابد ،خروج خود از اين پروتكل
را كه از همان تاريخ مؤثر خواهد بود ،اعالم نمايد.

o

ماده 36ـ خاتمه اجراء پروتكل 1ـ اين پروتكل در تاريخي كه تعداد دولتهاي متعاهد به كمتر
از سه دولت تنزل پیدا كند ،قدرت اجرائي خود را از دست خواهد داد2 .ـ دولتهائي كه در
روز قبل از تاريخ خاتمه قدرت اجرائي اين پروتكل ،بدان متعهد ميباشند ،بايد امكان اين
امر را فراهم آورند كه صندوق وظايف خود را طبق شرح مندرج در ماده ( )37اين پروتكل
ايفاء نمايد و صرفاً براي همین منظور ،مقید به پروتكل باقي خواهند ماند.

o

ماده 37ـ انحالل صندوق 1ـ در صورتي كه اين پروتكل قدرت اجرائي خود را از دست
بدهد ،صندوق كماكان :الف ـ تعهدات خود را در خصوص سانحهاي كه قبل از خاتمه
قدرت اجرائي پروتكل اتفاق افتاده است ،ايفاء خواهد نمود .ب ـ حق خواهد داشت كه
حقوق خود را نسبت به حقالسهم پرداختي تا میزاني كه اين حقالسهمها براي ايفاء تعهدات
مذكور در بند فرعي (الف) و از جمله براي تأمین مخارج اداره صندوق جهت نیل به اين
منظور ضروري هستند ،اعمال نمايد2 .ـ مجمع كلیه تدابیر مقتضي را براي تكمیل مراحل
انحالل صندوق و از جمله توزيع هرگونه دارايي باقیمانده به صورت عادالنه میان
اشخاصيكه به صندوق حقالسهم پرداختهاند ،اتخاذ خواهدنمود3 .ـ از لحاظ اين ماده،
صندوق كماكان شخصیت حقوقي خود را حفظ خواهد نمود.

o

ماده 38ـ توديع 1ـ اين پروتكل و هرگونه اصالحاتي كه طبق ماده ( )33به تصويب ميرسد،
نزد دبیركل سازمان توديع خواهد شد2 .ـ دبیركل سازمان بايد :الف ـ موارد ذيل را به اطالع
تمامي دولتهاي امضاء كننده يا ملحق شده به اين پروتكل برساند1 :ـ هر امضاء يا توديع سند
89

جديد به همراه تاريخ آن2 .ـ هرگونه اعالمیه و اطالعیه طبق ماده ( )30شامل اعالمیهها و
اعالم انصرافاتي كه طبق ماده مذكور صادر شده تلقي ميگردند3 .ـ تاريخ الزماالجراء شدن
اين پروتكل4 .ـ تاريخي كه طبق موارد پیشبیني شده در ماده ( )31انصراف اثر خواهد
يافت 5 .ـ هرگونه پیشنهاد جهت اصالح سقفهاي پرداخت غرامت كه طبق بند ( )1ماده
( )33بعمل آمدهاست 6 .ـ هرگونه اصالحیهاي كه به موجب بند ( )4ماده ( )33به عمل
آمدهاست7 .ـ هرگونه اصالحیهاي كه طبق بنـد ( )7ماده ( )33تصويب شده تلقي ميگـردد،
به همراه تاريخي كه اصالحیه مزبور براساس بندهاي ( )8و ( )9آن ماده الزماالجراء ميگردد.
 8ـ توديع هرگونه سند انصراف از اين پروتكل به همراه تاريخ توديع و تاريخي كه انصراف
اثر خواهد يافت9 .ـ مواردي كه طبق بند ( )5ماده ( ،)34انصراف بايد مفروض تلقي شود.
10ـ هرگونه ابالغیه اي كه در هر يك از مواد اين پروتكل مقتضي دانسته شده است .ب ـ
نسخ مصدق اين پروتكل را براي تمامي دولتهاي امضاء كننده و تمامي دولتهايي كه به اين
پروتكل ملحق ميشوند ،ارسال نمايد3 .ـ در اسرع وقت پس از الزماالجراء شدن اين
پروتكل ،متن آن بايد جهت ثبت و انتشار طبق ماده ( )102منشور ملل متحد ،توسط دبیر كل
سازمان براي دبیرخانه ملل متحد ارسال گردد.
o

ماده 39ـ زبانها اين پروتكل در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي ،چیني ،انگلیسي ،فرانسه،
روسي و اسپانیائي تنظیم شده است كه تمامي اين متون از اعتبار يكسان برخوردارند .لندن،
 27نوامبر  1992میالدي برابر با  6آذر ماه  1371هجري شمسي در تأيید مراتب فوق،
امضاءكنندگان ذيل كه براي اين منظور صحیحاً اختیار يافتهاند ،اين پروتكل را به امضاء
رساندهاند.



پروتكل  1992جهت اصالح كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي،
 1969طرفهاي متعاهد به پروتكل حاضر؛ با بررسي كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از
خسارت آلودگي نفتي )1969( ،و پروتكل ( )1984آن .با توجه به اينكه پروتكل ( )1984كنوانسیون
مزبور كه اصالح دامنه شمول كنوانسیون و بهبود جبران خسارت را پیشبیني مينمايد ،الزماالجراء
نگرديده است .با تأيید اهمیت حفظ استمرار نظام بینالمللي مسؤولیت و جبران خسارت آلودگي
نفتي .با آگاهي از نیاز به تضمین الزماالجراء شدن هر چه سريعتر مفاد پروتكل ( .)1984با اذعان به
اين كه مقررات ويژهاي جهت انجام اصالحات متناظر در كنوانسیون بینالمللي مربوط به تأسیس يك
صندوق بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي ،)1971( ،نیز مورد نیاز ميباشد .به شرح ذيل
توافق نمودند:
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o

ماده 1ـ كنوانسیوني كه توسط مفاد اين پروتكل اصالح ميشود عبارت است از «كنوانسیون
بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي ،»)1969( ،كه از اين پس با عنوان
« كنوانسیون مسؤولیت ( »)1969مورد اشاره قرار خواهد گرفت ،براي دولتهاي متعاهد به
پروتكل ( )1976كنوانسیون مسؤولیت ( ،)1969اشاره به عنوان مزبور ،به منزله اشاره به
كنوانسیون مسؤولیت ( )1969اصالح شده توسط آن پروتكل ،خواهد بود.

o

ماده 2ـ ماده ( )1كنوانسیون مسؤولیت ( )1969به شرح ذيل اصالح ميگردد1 :ـ متن ذيل
جايگزين بند ( )1خواهد شد1 :ـ « كشتي» به معناي هر كشتي اقیانوس پیما و هرگونه شناور
درياپیمايي مي باشد كه به منظور حمل نفت فله به عنوان كاال ،ساخته شده يا تغییراتي بدين
منظور در آن ايجاد شده باشد ،مشروط بر آن كه كشتي قادر به حمل نفت و ساير كاالها،
فقط هنگامي كه عمالً در حال حمل نفت فله به عنوان كاال ميباشد و همچنین در طي سفر
بعد از حمل اين محموله نفت ،مشمول عنوان كشتي شناخته شود ،مگر آن كه ثابت شود
هیچگونه رسوبي از نفت فله حمل شده در كشتي باقي نمانده است2 .ـ متن ذيل جايگزين
بند ( )5خواهد شد 5 :ـ « نفت» به معناي هرگونه نفت پايدار هیدروكربن معدني همچون
نفت خام ،نفت سیاه ،نفت ديزل سنگین و روغن ميباشد ،اعم از آن كه به عنوان كاال در
كشتي حملگردد يا در مخازن سوخت كشتي موجود باشد3 .ـ متن ذيل جايگزين بند ()6
خواهد شد 6 :ـ « خسارت آلودگي» عبارت است از :الف ـ تلف يا زيان به بارآمده در خارج
از كشتي در اثر آلودگي ناشي از خروج يا تخلیه نفت از كشتي ،قطع نظر از محل وقوع اين
خروج يا تخلیه ،مشروط بر آن كه پرداخت غرامت در ازاي آسیب وارده بر محیط زيست به
استثناي عدمالنفع حاصل از آسیب مزبور ،محدود به هزينه اقدامات معقولي شود كه عمالً
براي اصالح وضعیت انجام پذيرفته است يا بايد انجام بپذيرد .ب ـ هزينههاي اقدامات
پیشگیرانه و تلف يا زيان ناشي از اين اقدامات پیشگیرانه4 .ـ متن ذيل جايگزين بند ()8
خواهد شد 8 :ـ « سانحه» به معناي هر واقعه يا مجموعهاي از وقايع ناشي از منشأ واحد
ميباشد كه باعث خسارت آلودگي شود يا تهديد شديد و قريبالوقوع بروز چنین خساراتي
را موجب شود 5 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )9خواهد شد9 :ـ « سازمان» عبارت است از
سازمان بینالمللي دريانوردي 6 .ـ پس از بند ( ،)9بند جديدي با متن ذيل درج ميگردد:
10ـ « كنوانسیون مسؤولیت ( »)1969عبارت است از كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني
ناشي از خسارت آلودگي نفتي .)1969( ،براي دولتهاي متعاهد به پروتكل ( )1976آن
كنوانسیون ،عبارت مزبور به معناي كنوانسیون مسؤولیت ( )1969اصالح شده توسط آن
پروتكل خواهد بود.
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o

ماده 3ـ متن ذيل جايگزين ماده ( )2كنوانسیون مسؤولیت ( )1969خواهد شد :اين كنوانسیون
منحصراً شامل موارد ذيل خواهد بود :الف ـ خسارت آلودگي ايجاد شده1 :ـ در سرزمین ،و
همچنین درياي سرزمیني يك دولت متعاهد ،و 2ـ در منطقه انحصاري اقتصادي يك دولت
متعاهد كه براساس حقوق بینالملل تعیین شده است ،يا اگر يك دولت متعاهد چنین منطقهاي
را تعیین ننموده است ،در منطقهاي فراتر و مجاور با درياي سرزمیني آن دولت كه براساس
حقوق بینالمللي تعیین شده است كه اين منطقه نبايد بیش از  200مايل دريايي از خط
مبدأيي كه عرض درياي سرزمیني از آن اندازهگیري ميشود امتداد يابد .ب ـ اقدامات
پیشگیرانه جهت پیشگیري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور ،در هر محلي كه انجام شوند.

o

ماده 4ـ ماده ( )3كنوانسیون ( )1969به صورت ذيل اصالح ميگردد1 :ـ متن ذيل جايگزين
بند ( )1خواهد شد1 :ـ به استثناء موارد پیشبیني شده در بندهاي ( )2و ( )3اين ماده ،مالك
كشتي در زمان سانحه ،يا در موردي كه سانحه متشكل از مجموع چند واقعه است ،مالك
كشتي در زمان اولین واقعه ،مسؤول هرگونه خسارت آلودگي خواهد بود كه در نتیجه سانحه
توسط كشتي به بارآيد2 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )4خواهد شد4 :ـ هیچگونه ادعائي براي
جبران خسارت ناشي از آلودگي علیه مالك ،مسموع نخواهدبود مگر مطابق با مقررات اين
كنوانسیون منوط به رعايت مفاد بند ( )5اين ماده ،هیچگونه ادعائي براي جبران خسارت
ناشي از آلودگي بر مبناي اين كنوانسیون يا هر مبناي ديگر علیه اشخاص ذيل مسموع نخواهد
بود :الف ـ مستخدمان يا نمايندگان مالك يا خدمه كشتي .ب ـ راهنما يا هر شخص ديگري
كه عضو خدمه كشتي نیست و خدماتي را براي كشتي انجام ميدهد .ج ـ اجارهكننده (به هر
شكل كه تعريف شود و شامل اجارهكننده دربست كشتي هم خواهد بود) ،مدير يا بهرهبردار
كشتي .د ـ هر شخصي كه با رضايت مالك يا براساس دستورالعمل يك مقام ذيصالح دولتي
عملیات نجات انجام ميدهد .هـ ـ هر شخصي كه اقدامات پیشگیرانه انجام ميدهد .و ـ
تمامي مستخدمان يا نمايندگان اشخاصي كه در بندهاي (ج)( ،د) و (هـ) ذكر شدهاند؛ مگر
آن كه خسارت به وجود آمده ناشي از فعل يا ترك فعل شخص آنها باشد كه با قصد ايراد
خسارت يا با بيمباالتي اما با علم به احتمال وقوع چنین خسارتي صورت گرفته باشد.

o

ماده  5ـ متن ذيل جايگزين ماده ( )4كنوانسیون مسؤولیت ( )1969ميگردد :هنگامي كه
سانحهاي بین دو يا چند كشتي اتفاق ميافتد و در نتیجه آن خسارت آلودگي ايجاد ميشود،
مالكان كلیه كشتيهاي مربوطه ،مگر آن كه طبق ماده ( )3از مسؤولیت معاف شوند ،مشتركاً
و منفرداً مسؤول تمامي خسارتي خواهند بود كه به نحو معقول قابل تفكیك نیست.
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o

ماده  6ـ ماده ( )5كنوانسیون مسؤولیت ( )1969به صورت ذيل اصالح ميگردد1 :ـ متن
ذيل جايگزين بند ( )1خواهد شد1 :ـ مالك كشتي حق دارد مسؤولیت خود را به موجب
اين كنوانسیون درخصوص هر سانحه واحد تا سقفي كه به صورت ذيل محاسبه ميگردد
تحديد نمايد :الف ـ سه میلیون واحد محاسبه براي يك كشتيكه ظرفیت آن از  5000واحد
ظرفیت تجاوز نكند .ب ـ براي يك كشتي با ظرفیتي بیش از مقدار فوق ،در ازاي هر واحد
ظرفیت اضافه 420 ،واحد محاسبه عالوه بر مقدار مذكور در بند فرعي (الف) .مشروط بر
آنكه كل میزان اين سقف در هیچ حالتي از « »59/7میلیون واحد محاسبه تجاوز ننمايد2 .ـ
متن ذيل جايگزين بند ( )2خواهد شد2 :ـ در صورتي كه ثابت شود خسارت آلودگي ناشي
از فعل يا ترك فعل شخصي مالك بوده است ،كه با قصد ايراد اين خسارت و يا با بيمباالتي
و با علم به احتمال وقوع چنین خسارتي صورت گرفته است ،مالك از حق تحديد مسؤولیت
خود به موجب اين كنوانسیون محروم خواهد بود3 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )3خواهد
شد3 :ـ مالك به منظور برخورداري از مزاياي تحديد براساس بند ( )1اين ماده بايد صندوقي
معادل كل مبلغ نمايانگر سقف مسؤولیت خود ،نزد دادگاه يا ديگر مقام ذيصالح هر يك از
دولتهـاي متعـاهدي كه دعوي مطـابق ماده ( )9در آن دولتهـا اقامه ميشود ،يا در صورتيكه
دعوائي اقامه نشود ،نزد دادگاه يا ديگر مقام ذيصالح هر يك از دولتهاي متعاهدي كه طبق
ماده ( )9ميتوان دعوائي در آن دولت اقامه نمود ،افتتاح نمايد .افتتاح صندوق ميتواند از
طريق توديع وجه يا ارائه ضمانت بانكي يا ديگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت
متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گیرد كه میزان آن بايد از نظر دادگاه يا ديگر مقام
ذيصالح كافي باشد4 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )9خواهد شد(9 :الف) ـ « واحد محاسبه»
مورد اشاره در بند ( )1اين ماده عبارت است از حق برداشت ويژه مطابق تعريف صندوق
بینالمللي پول ،مقادير مورد اشاره در بند ( )1بر مبناي ارزش پول ملي در مقايسه با حق
برداشت ويژه در تاريخ تأسیس صندوق مذكور در بند ( )3به پول ملي تبديل خواهدشد.
ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بینالمللي پول ميباشد ،در مقايسه با
حق برداشت ويژه ،طبق روش ارزيابي مورد استفاده صندوق بینالمللي پول كه در تاريخ
مورد نظر براي عملیات و معامالت آن معمول است ،محاسبه خواهد شد .ارزش پول ملي
هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بینالمللي پول نیست در مقايسه با حق برداشت ويژه،
مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد(9 .ب) ـ با اين وجود ،دولت
متعاهدي كه عضو صندوق بینالمللي پول نیست و قانون آن اجراء مفاد «بند ( 9الف)» را
اجازه نميدهد ،ميتواند در زمان تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق به اين كنوانسیون يا در
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هر زماني پس از آن ،اعالم كند كه واحد محاسبه مذكور در بند ( 9الف) معادل پانزده فرانك
طال خواهد بود .فرانك طالي مورد اشاره در اين بند معادل است با شصت وپنج ونیم
میليگرم طال با عیار نهصددرهزار تبديل فرانك به طال به پولي ملي طبق قانون دولت مربوطه
انجام خواهد گرفت(9 .ج) ـ محاسبه مورد اشاره در آخرين جمله بند (9الف) و تبديل مورد
اشاره در بند ( 9ب) بهگونهاي انجام خواهد شدكه تا حدامكان نشانگر ارزش واقعي مقادير
مذكور در بند ( )1براساس پول ملي دولت متعاهد ذيربط باشد كه در نتیجه اجراء سه جمله
اول بند ( 9الف) به دست ميآيد .دولتهـاي متعـاهد ،حسب مورد ،نحـوه محـاسبه براسـاس
بند ( 9الف) يا نتیجه تبديل براساس بند (9ب) و يا هرگونه تغییري در هر يك از اين موارد
را به هنگام توديع سند تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق به اين كنوانسیون به امانتدار اسناد،
اطالع خواهند داد 5 .ـ متن ذيل جايگزين بند ( )10خواهد شد10 :ـ از نظر اين ماده ،ظرفیت
كشتي عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده براساس مقررات اندازهگیري ظرفیت
مندرج در ضمیمه ( )1كنوانسیون بینالمللي اندازهگیري ظرفیت كشتيها 6 .)1969( ،ـ متن
ذيل جايگزين جمله دوم بند ( )11خواهد شد :چنین صندوقي ميتواند حتي هنگامي كه
طبق مفاد بند ( ،)2مالك حق تحديد مسؤولیت ندارد ،ايجاد شود ولي ايجاد آن در چنین
موردي مخل حقوق هر يك از مدعیان در مقابل مالك نخواهد بود.
o

ماده 7ـ ماده ( )7كنوانسیون مسؤولیت ( )1969به صورت ذيل اصالح خواهد شد1 :ـ متن
ذيل جايگزين دو جمله اول بند ( )2ميگردد :گواهینامهاي مبني بر اين كه بیمه يا تضمین
مالي ديگري مطابق مفاد اين كنوانسیون موجود ميباشد ،پس از آن كه مقام ذيصالح دولت
متعاهد احراز نمود كه الزامات بند ( )1رعايت گرديده است ،براي هر كشتي صادر خواهد
شد .در مورد يك كشتي كه در يك كشور متعاهد به ثبت رسیده است ،گواهینامه مزبور
توسط مقام ذيصالح دولت محل ثبت كشتي صادر يا تصديق خواهد شد؛ در رابطه با يك
كشتي كه در يكي از دولتهاي متعاهد به ثبت نرسیده است ،گواهینامه مزبور ميتواند توسط
مقام ذيصالح هر يك از دولتهاي متعاهد ،صادر يا تصديق گردد2 .ـ متن ذيل جايگزين بند
( )4خواهد شد4 :ـ گواهینامه مزبور در كشتي نگهداري خواهد شد و رونوشتي از آن نزد
مقاماتي كه سوابق ثبت كشتي را نگهداري ميكنند ،يا چنانچه كشتي در يك دولت متعاهد
به ثبت نرسیده است ،نزد مقامات دولتي كه گواهینامه را صادر يا تصديق نموده است ،به
امانت سپرده خواهد شد3 .ـ متن ذيل جايگزين جمله اول بند ( )7خواهد شد :گواهینامههاي
صادرشده يا تصديق شده توسط يك دولت متعاهد مطابق بند ( ،)2توسط ساير دولتهاي
متعاهد براي منظور اين كنوانسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوي ديگر دولتهاي
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متعاهد داراي همان میزان اعتبار تلقي خواهند شد كه گواهینامههاي صادره يا تصديق توسط
خود آنها از آن برخوردار ميباشند ،حتي اگر براي كشتياي صادر يا تصديق شده باشد كه
در يك دولت متعاهد به ثبت نرسیده است4 .ـ در جملـه دوم بند ( ،)7كلمات « با دولت
محـل ثبت كشتي» جاي خود را به « با دولت صادركننده يا تصديقكننده» خواهد داد 5 .ـ
متن ذيل جايگزين جمله دوم بند ( )8خواهد شد :در چنین موردي خوانده ميتواند ،حتي
در صورتي كه مالك از حق تحديد مسؤولیت خود به موجب بند ( )2ماده ( )5برخوردار
نباشد ،از مزاياي سقف مسؤولیتهاي مذكور در بند ( )1ماده ( )5بهرهمند گردد.
o

ماده  8ـ ماده ( )9كنوانسیون مسؤولیت ( )1969به شرح ذيل اصالح ميگردد :ـ متن ذيل
جايگزين بند ( )1خواهد شد1 :ـ هنگامي كه يك سانحه موجب بروز خسارت آلودگي در
سرزمین يك يا چند دولت متعاهد و از جمله درياي سرزمیني يا منطقه مورد اشاره در ماده
( )2ميگردد ،يا در سرزمین ،درياي سرزمیني و يا منطقه مزبور ،اقدامات پیشگیرانه جهت
پیشگیري يا بهحداقل رساندن خسارت آلودگي انجام ميپذيرد ،طرح دعاوي پرداخت غرامت
فقط ميتواند در دادگاههاي اين دولت يا دولتهاي متعاهد اقامه گردد .خوانده بايد در مهلت
معقول ،از اين دعوي مطلع گردد.

o

ماده 9ـ پس از ماده ( )12كنوانسیون مسؤولیت ( )1969دو ماده جديد به شرح ذيل اضافه
ميگردد :ماده  12مكرر (اول) ـ مقررات موقتي مقررات موقتي ذيل در مورد دولتي مجري
خواهد بود كه در زمان بروز سانحه هم متعاهد به اين كنوانسیون است و هم متعاهد به
كنوانسیون مسؤولیت ( :)1969الف ـ هرگاه سانحهاي موجب بروز خسارت آلودگي در
حوزه شمول اين كنوانسیونگردد ،در صورتي و تا حدودي كه مسؤولیتي براساس كنوانسیون
مسؤولیت ( )1969پديد آيد ،مسؤولیت ناشي از اين كنوانسیون مرتفع ميگردد .ب ـ هرگاه
سانحهاي موجب بروز خسارت آلودگي در حوزه شمول اين كنوانسیونگردد ،و دولت مورد
نظر هم متعاهد به اين كنوانسیون و هم متعاهد به كنوانسیون بینالمللي تأسیس صندوق
بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي )1971( ،باشد ،مسؤولیت باقیمانده پس از
اعمال بند فرعي (الف) اين ماده فقط تا میزاني مطابق اين كنوانسیون به قوت خود باقي
خواهد بود كه خسارت آلودگي پس از اعمال كنوانسیون ( )1971مزبور ،همچنان جبران
نشده باقي بماند .ج ـ در اجراء بند ( )4ماده ( )3اين كنوانسیون ،عبارت « اين كنوانسیون»
بايد به گونهاي تفسیر شود كه حسب مورد به اين كنوانسیون يا به كنوانسیون مسؤولیت
( )1969اشاره نمايد .دـ در اجراء بند ( )3ماده ( )5اين كنوانسیون ،كل مبلغ موجودي
صندوقي كه بايد افتتاح شود به میزان مسؤولیتي كه طبق بند فرعي (الف) اين ماده رفع شده
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تلقي ميگردد ،كاهش خواهد يافت .ماده  12مكرر (دوم) ـ مقررات نهايي مقررات نهايي
اين كنوانسیون عبارتند از مواد ( )12تا ( )18پروتكل ( )1992جهت اصالح كنوانسیون
مسؤولیت ( ،)1969اشارات به عمل آمده به دولتهاي متعاهد در اين كنوانسیون به منزله اشاره
به دولتهاي متعاهد به آن پروتكل خواهد بود.
o

ماده  10ـ نمونه گواهینامه ضمیمه اين پروتكل جايگزين نمونه گواهینامه منضم به كنوانسیون
مسؤولیت ( )1969خواهد شد.

o

ماده  11ـ 1ـ كنوانسیون مسؤولیت ( )1969و اين پروتكل بايد میان طرفهاي متعاهد به اين
پروتكل هر دو به عنوان يك سند واحد قرائت و تفسیر شوند2 .ـ مواد ( )1تا ( )12مكرر
(دوم) كنوانسیون مسؤولیت ( ،)1969شامل گواهینامه نمونه ،كه توسط اين پروتكل اصالح
شدهاند ،به عنوان كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي،
(( )1992كنوانسیون مسئوولیت  )1992شناخته ميشوند .مقررات نهايي

o

ماده  12ـ امضاء تصويب ،پذيرش ،تأيید و الحاق 1ـ اين پروتكل از تاريخ  15ژانويه 1993
میالدي برابر با  1372/10/25هجريشمسي لغايت  14ژانويه  1994میالدي برابر با
 1373/10/24هجري شمسي براي امضاء توسط تمامي دولتها مفتوح ميباشد2 .ـ ضمن
رعايت بند ( ،)4هر دولت ميتواند به طرق ذيل به اين پروتكل متعهد گردد :الف ـ امضاء
به شرط تصـويب ،پذيرش يا تأيیـد و متعاقب آن ،تصـويب ،پذيرش يا تأيید ،يا ب ـ الحاق
 3ـ تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق با توديع يك سند رسمي بدين مضمون نزد دبیركل
سازمان اعتبار خواهد يافت4 .ـ هر يك از دولتهاي متعاهد به كنوانسیون بینالمللي تأسیس
صندوق بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي ،)1971( ،كه از اين پس با عنوان
كنوانسیون صندوق ( )1971بدان اشاره خواهد شد ،فقط در صورتي ميتواند اين پروتكل را
مورد تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق قرار دهد كه در همان زمان پروتكل ( )1992جهت
اصالح كنوانسیون مزبور را نیز مورد تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق قرار دهد ،مگر آن كه
انصراف خود را از كنوانسیون صندوق  ،1971از تاريخ الزماالجراء شدن اين پروتكل براي
آن دولت ،اعالم دارد 5 .ـ دولتي كه به اين پروتكل متعاهد است ولي از طرفهاي متعاهد
كنوانسیون مسؤولیت ( )1969نميباشد ،در روابط خود با ساير دولتهاي متعاهد به اين
پروتكل ،مقید به مفاد كنوانسیون مسؤولیت ( ،)1969اصالح شده توسط اين پروتكل ميباشد
ولي در رابطه با دولتهاي متعاهد به كنوانسیون ( )1969مقید به مفاد كنوانسیون مسؤولیت
( )1969نیست 6 .ـ هر سند تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق كه پس از الزماالجراءشدن
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هرگونه اصالحیه وارد بر كنوانسیون مسؤولیت ( )1969اصالح شده توسط اين پروتكل،
توديع گردد ،شامل كنوانسیون اصالح شده توسط اين پروتكل و اصالحیة مزبور خواهد بود.
o

ماده 13ـ الزماالجراء شدن 1ـ اين پروتكل  12ماه پس از تاريخي كه در آن  10دولت ،شامل
چهار دولت كه ظرفیت ناخالص ناوگان نفتكش آنها دست كم يكمیلیون واحد است ،اسناد
تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق خود را نزد دبیركل سازمان توديع نمايند ،الزماالجراء خواهد
شد2 .ـ با اين حال ،هر يك از دولتهاي متعاهد كنوانسیون صندوق ( )1971ميتواند در زمان
توديع سند تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق خود به اين پروتكل ،اعالم نمايد كه سند مزبور
براي منظور اين ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در ماده ( )31پروتكل  1992جهت
اصالح كنوانسیون صندوق  ،1971فاقد اثر ميباشد .دولتي كه به كنوانسیون صندوق 1971
متعاهد نیست اما سند تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق خود را به پروتكل  1992جهت
اصالح كنوانسیون صندوق  1971توديع مينمايد نیز ميتواند در همین زمان اعالمیهاي را
مطابق اين بند صادر نمايد3 .ـ هر دولتي كه اعالمیهاي را مطابق بند قبل صادر نموده است
ميتواند در هر زمان با دادن اطالعیهاي خطاب به دبیركل سازمان ،آن را پس بگیرد .پس
گرفتن اعالمیه ،از تاريخ دريافت اطالعیه مؤثر خواهد بود ،مشروط بر آن كه در اين تاريخ،
دولت مزبور سند تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق خود را به اين پروتكل توديع نموده باشد.
4ـ براي هر دولتي كه پس از تأمین شرايط مندرج در بند ( )1جهت الزماالجراء شدن ،اين
پروتكل را مورد تصويب ،پذيرش ،تأيید يا الحاق قرار ميدهد ،اين پروتكل ( )12ماه پس از
تاريخ توديع سند مربوطه توسط اين دولت الزماالجراء خواهد گرديد.

o

ماده 14ـ بازنگري و اصالح 1ـ سازمان ميتواند براي منظور بازنگري يا اصالح كنوانسیون
مسؤولیت ( )1992اقدام به تشكیل يك كنفرانس نمايد2 .ـ سازمان بنا به درخواست حداقل
يك سوم دولتهاي متعاهد ،كنفرانسي از دولتهاي متعاهد را به منظور بازنگري يا اصالح
كنوانسیون مسؤولیت ( )1992برگزار خواهد نمود.

o

ماده 15ـ اصالح مقادير سقف مسؤولیت 1ـ بنا به درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي
متعاهد ،هرگونه پیشنهادي براي اصالح مقادير سقف مسؤولیت وضع شده در بند ( )1ماده
( )5كنوانسیون مسؤولیت ( )1969اصالح شده توسط اين پروتكل ،توسط دبیركل به تمامي
اعضاء سازمان و كلیه دولتهاي متعاهد ابالغ خواهد شد2 .ـ هرگونه اصالحیهايكه به صورت
فوق پیشنهاد و ابالغ ميگردد بايد حداقل شش ماه پس از تاريخ ابالغ ،به كارگروه (كمیته)
حقوقي جهت بررسي تسلیم گردد3 .ـ كلیه دولتهاي متعاهد كنوانسیون مسؤولیت ()1969
اصالح شده توسط اين پروتكل ،اعم از آن كه اعضاي سازمان باشند يا نباشند ،از حق
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مشاركت در جلسات بررسي و تصويب اصالحات توسط كارگروه (كمیته) حقوقي برخوردار
هستند4 .ـ اصالحات با رأي موافق اكثريت دوسوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأيدهنده در
كارگروه (كمیته) حقوقي گسترش يافته طبق بند ( )3به تصويب ميرسد ،مشروط بر اينكه
دست كم نصف دولتهاي متعاهد در زمان رأي حاضر باشند 5 .ـ كارگروه (كمیته) حقوقي،
هنگام كار بر روي پیشنهاد اصالح مقادير سقف مسؤولیت بايد تجارب حاصل از سوانح و
به ويژه میزان خسارت حاصل از آنها ،تغییرات ارزشهاي پولي و اثر اصالحیة پیشنهادي بر
هزينه بیمه را مورد توجه قرار دهد .اين كارگروه (كمیته) همچنین بايد رابطه میان سقفهاي
مسؤولیت در بند ( )1ماده ( )5كنوانسیون مسؤولیت ( )1969اصالح شده توسط اين پروتكل
و سقفهاي مسؤولیت در بند ( )4ماده ( )4كنوانسیون بینالمللي تأسیس صندوق بینالمللي
براي جبران خسارت آلودگي نفتي ( )1992را در نظر بگیرد 6 .ـ الف ـ هیچگونه اصالحیهاي
در رابطه با مقادير سقف مسؤولیت را طبق اين ماده نميتوان قبل از  15ژانويه ( )1998و
همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ الزماالجراء شدن اصالحیه قبلي مطابق اين
ماده مورد بررسي قرار داد .هیچگونه اصالحیهاي به موجب اين ماده قبل از الزماالجراء شدن
اين پروتكل قابل بررسي نیست .ب ـ هیچیك از سقفهاي مسؤولیت را نميتوان به میزاني
افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسیون مسؤولیت ( ،)1969اصالح شده
توسط اين پروتكل به عالوه ششدرصد ( )%6در سال كه از  15ژانويه ( )1993به صورت
مركب محاسبه ميگردد ،تجاوز نمايد .ج ـ هیچیك از سقفهاي مسؤولیت را نميتوان به
میزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسیون مسؤولیت ( )1969اصالح
شده توسط اين پروتكل ضرب در سه تجاوز نمايد7 .ـ هرگونه اصالحاتي كه طبق بند ()4
به تصويب ميرسد بايد توسط سازمان به تمامي دولتهاي متعاهد ابالغ گردد .اصالحات
موردنظر پس از انقضاء مدت ( )18ماه از تاريخ ابالغ ،پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن
كه ظرف اين مدت ،دست كم يك چهارم دولتهايي كه در زمان تصويب اصالحات توسط
كارگروه (كمیته) حقوقي ،جزو دولتهاي متعاهد محسوب ميشدهاند ،به سازمان اعالم نمايند
كه اصالحات را نميپذيرند ،كه در اين صورت ،اصالحیه مردود شمرده شده ،بالاثر خواهد
بود 8 .ـ اصالحیهاي كه مطابق بند ( )7پذيرفته شده تلقي گردد 18 ،ماه پس از تاريخ پذيرش
الزماالجراء خواهد شد9 .ـ تمامي دولتهاي متعاهد ،مقید به اصالحیه خواهند بود مگر آن كه
مطابق بندهاي ( )1و ( )2ماده ( ،)16حداقل شش ماه قبل از الزماالجراء شدن اصالحیه از
اين پروتكل انصراف دهند .اين انصراف ،از زمان الزماالجراء شدن اصالحیه ،مؤثر خواهد
شد10 .ـ هنگامي كه اصالحیهاي توسط كارگروه (كمیته) حقوقي به تصويب ميرسد ولي
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مهلت  18ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است ،دولتيكه طي اين مهلت جزو دولتهاي
متعاهد ميگردد ،پس از الزماالجراء شدن اصالحیه ،بدان مقید خواهد بود .دولتي كه پس از
اين مهلت جزو دولتهاي متعاهد ميشود ،مقید به اصالحیهاي كه طبق بند ( )7پذيرفته شده
است ،خواهدبود .در موارد مذكور در اين بند ،يك دولت در تاريخ الزماالجراء شدن اصالحیه
يا در تاريخي كه اين پروتكل براي دولت مزبور الزماالجراء ميگردد ،اگر تاريخ اخیر بعد از
تاريخ الزماالجراء شدن اصالحیه فرا برسد ،مقید به اصالحیه خواهد شد.
o

ماده 16ـ انصراف 1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان پس از تاريخي كه اين
پروتكل براي آن دولت متعاهد الزماالجراء ميگردد از آن انصراف دهد2 .ـ انصراف از طريق
توديع سندي نزد دبیركل سازمان اعتبار خواهد يافت3 .ـ انصراف ،پس از انقضاي مدت 12
ماه ،يا هر مدت طوالنيتري كه در سند انصراف قید شده باشد ،از تاريخ توديع سند نزد
دبیركل سازمان مؤثر خواهد بود4 .ـ میان طرفهاي متعاهد اين پروتكل ،انصراف هر يك از
آنها از كنوانسیون مسؤولیت ( )1969طبق ماده ( )16آن كنوانسیون تحت هیچ شرايطي به
عنوان انصراف آنها از كنوانسیون مسؤولیت ( )1969به صورت اصالح شده توسط اين
پروتكل تعبیر نخواهد شد 5 .ـ انصراف از پروتكل ( )1992جهت اصالح كنوانسیون صندوق
( )1971توسط دولتي كه همچنان به كنوانسیون صندوق ( )1971متعاهد باقي ميماند ،به
منزلة انصراف از اين پروتكل تلقي خواهد شد .اين انصراف از تاريخي مؤثر خواهد بود كه
در آن تاريخ ،انصراف از پروتكل ( )1992جهت اصالح كنوانسیون صندوق ( )1971مطابق
ماده ( )34آن پروتكل اثر مييابد.

o

ماده 17ـ توديع 1ـ اين پروتكل و هرگونه اصالحاتي كه طبق ماده ( )15به تصويب ميرسد،
نزد دبیركل سازمان توديع خواهد شد2 .ـ دبیركل سازمان بايد :الف ـ موارد ذيل را به اطالع
تمامي دولتهاي امضاءكننده يا ملحق شده به اين پروتكل برساند1 :ـ هر امضاء يا توديع سند
جديد به همراه تاريخ آن2 .ـ هرگونه اعالمیه و اطالعیه طبـق ماده ( )13و هرگونه اعالمیه
و ابالغیه مطـابق بند ( )9ماده ( )5كنوانسیون مسؤولیت (3 .)1992ـ تاريخ الزماالجراء شدن
اين پروتكل4 .ـ هرگونه پیشنهاد جهت اصالح مقادير سقف مسؤولیت كه طبق بند ( )1ماده
( )15مطرح گرديده است 5 .ـ هرگونه اصالحیهاي كه به موجب بند ( )4ماده ( )15به
تصويب رسیده است 6 .ـ هرگونه اصالحیهاي كه طبق بند ( )7ماده ( )15تصويب شده تلقي
ميگردد ،به همراه تاريخي كه اصالحیه مزبور براساس بندهاي ( )8و ( )9آن ماده الزماالجراء
ميگردد7 .ـ توديع هرگونه سند خروج از اين پروتكل به همراه تاريخ توديع و تاريخي كه
انصراف اثر خواهد يافت 8 .ـ مواردي كه طبق بند ( )5ماده ( ،)16انصراف بايد مفروض
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تلقي شود9 .ـ هرگونه ابالغیهاي كه در مواد اين پروتكل ضروري دانسته شده است .ب ـ
نسخ موثق اين پروتكل را براي تمامي دولتهاي امضاءكننده و تمامي دولتهايي كه به اين
پروتكل ملحق ميشوند ارسال نمايد3 .ـ در اسرع وقت پس از الزماالجراء شدن اين پروتكل،
متن آن بايد جهت ثبت و انتشار طبق ماده ( )102منشور سازمان ملل ،توسط دبیركل سازمان
براي دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.
o

ماده 18ـ زبانها اين پروتكل در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي ،چیني ،انگلیسي ،فرانسه،
روسي و اسپانیايي تنظیم شده است كه تمامي اين متون از اعتبار يكسان برخوردارند .لندن،
 27نوامبر  1992میالدي برابر با  6آذر  1371هجري شمسي .در تأيید مراتب فوق،
امضاءكنندگان ذيل كه توسط دولتهاي مربوطه خود براي اين منظور طبق موازين اختیار
يافتهاند ،اين پروتكل را به امضاء ميرسانند1.

o

ضمیمه گواهینامه بیمه يا ساير ضمانتهاي مالي در رابطه با مسؤولیت مدني ناشي از خسارت
آلودگي نفتي صادر شده بر اساس مفاد ماده ( )7كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي
از خسارت آلودگي نفتي )1992( ،نام كشتي شماره يا حروف مشخصه بندر محل ثبت نام
و نشاني مالك بدين وسیله گواهي ميشود كه براي كشتي فوق يك بیمهنامه يا ضمانت مالي
ديگر وجود دارد كه شرايط ماده ( )7كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت
آلودگي

نفتي

()1992

تأمین

را

مينمايد.

...................................................................................................

نوع

ضمانت:

مدت

اعتبار :

....................................................................................................نام و
نشاني

بیمهگر

(ها)

و

/

يا

ضامن

..............................................................................................................

(ها)

:

نام

نشاني:

 .......................................................................................................اين گواهي تا تاريخ
 .................................................................داراي اعتبار است .صادر شده يا تصديق شده
دولت

توسط
.....................................................................................................................................

(عنوان كامل دولت) در  ..........................................................................به تاريخ
..................................................................................

(مكان)

 .....................................................................................................امضاء و عنوان مقام
صادركننده يا تصديقكننده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ امضاءها
حذف شده است .نكات توضیحي1 :ـ در صورت تمايل ،عنوان دولت ميتواند شامل اشاره
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به مقام دولتي ذيصالح كشور محل صدور گواهینامه نیز باشد2 .ـ در صورتي كه كل مبلغ
ضمانت از چند منبع تأمین شده باشد ،میزان هر يك از اين منابع بايد مشخص شود3 .ـ اگر
ضمانت به چند صورت ارائه شده باشد ،اين موارد بايد ذكر گردند4 .ـ در قسمت ذيل عنوان
« مدت اعتبار ضمانت» بايد تاريخي كه اين ضمانت از آن تاريخ مؤثر است قید گردد.
o

[امضاء]قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتكل ( )1992میالدي جهت
اصالح كنوانسیون بینالمللي مسؤولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي ( )1969میالدي
مشتمل بر مقدمه ،هجده ماده ،يك ضمیمه و نكات توضیحي و پروتكل ( )1992جهت
اصالح كنوانسیون تأسیس يك صندوق بینالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي ()1971
مشتمل بر مقدمه و سي و نه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم بهمن
ماه يكهزار و سیصدو هشتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1385/10/21به
تأيید شوراي محترم نگهبان رسید .رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل
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 -15آيين نامه اجرايي قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و
آباداني مناطق نفتخيز

آيین نامه اجرايي قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق
نفتخیز
هیأت وزيران در جلسه مورخ  1381/6/27بنا به پیشنهاد شماره  101.107524مورخ  1381/6/16سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد قانون اختصاص دو درهزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي
عمران و آباداني مناطق نفت خیز ـ مصوب  1379ـ آيیننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب
نمود:
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ماده 1ـ در اين آيیننامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند :الف ـ مناطق نفت
خیز :شهرستانهايي كه تولید نفت خام ،در حوزه آن شهرستانها صورت ميگیرد .ب ـ سهم مناطق
نفتخیز :سهم هر استان تولیدكننده نفت ،اعتباري است كه با توجه به عملكرد قطعي سال قابلتولید
نفت خام میادين نفتي درحوزه استان براساس اعالم وزارت نفت ،توسط سازمان مديريت و
برنامهريزي كشوربه استانهاي ذيربط ابالغ ميشود.



ماده 2ـ واگذاري اعتبار به طرحها و پروژههاي مختلف صرفاً در حوزه شهرستانهاي نفتخیز (تولید
نفتخام) صورت گیرد.



ماده 3ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استان مكلف است اعتبارات مذكور را براي عمران و آباداني
مناطقنفتخیز شهري و روستايي استان ،در قالب مفاد ماده ( )2به تفكیك پروژه بین دستگاههاي
اجرايي استان توزيع نمايد.



ماده 4ـ اعتبار اجراي قانون ياد شده همه ساله در رديفي با همین عنوان توسط سازمان مديريت و
برنامهريزيكشور و در قالب بودجههاي سنواتي منظور ميشود .اين اعتبار براساس مفاد قانون مذكور
و اين آيیننامه قابل هزينه و مصرف در طرحها و پروژههاي غیرانتفاعي خواهدبود.



ماده 5ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره27971 .ت  24921همورخ  1380/6/15ميشود
و ازتاريخ  1381/1/1الزماالجرا است.



[امضاء] محمدرضا عارف ـ معاون اول ريیسجمهور
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 -16قانون به هزينه قطعي منظور نمودن درآمد موضوع اليحه قانوني راجع به تخصيص معادل يك
روز درآمد حاصل ازصادرات نفت براي فعاليتهاي عمراني استانها
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قانون به هزينه قطعي منظور نمودن درآمد موضوع اليحه قانوني راجع به تخصیص معادل يك روز درآمد
حاصل


ازصادرات

نفت

براي

فعالیتهاي

عمراني

استانها

ماده واحده ـ به وزارت كشور اجازه داده ميشود مانده اعتبارات درآمد حاصل از صادرات نفت
موضوع ماده واحده اليحه قانوني راجع بهتخصیص معادل يك روز درآمد حاصل از صادرات نفت
براي فعالیتهاي عمراني استانها مصوب  1358.7.15شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران وتصويب
نامههاي شماره  40862مورخ  82038 ،1359.8.11مورخ  1359.12.11و  21524مورخ 1360.1.26
كه از قانون محاسبات عموميمستثني گرديده و اعتبارات مذكور با توجه به شرايط خاص جنگ
تحمیلي و پیامدهاي آن در سالهاي بعد تا آخر سال 1376به مصرف رسیده است،اسناد هزينههاي
جاري و عمراني به هزينه قطعي منظور و مانده وجوه مصرف نشده تا پايان سال  1376به خزانه كل
كشور واريز گردد.عـ



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خرداد
ماه يكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شوراي اسالميتصويب و در تاريخ  1380.3.30به تأيید شوراي
نگهبان رسیده است .مهدي كروبي ـ رئیس مجلس شوراي اسالمي
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 -17قانون اجازه به شركت ملي نفت ايران جهت اجراي طرحهاي اكتشاف  ،توسعه و بهره برداري
از ميدانهاي نفت و گاز درياي خزر



ماده واحده  -به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود ،جهت اجراي طرحهاي اكتشاف ،توسعه
و بهره برداري از میدانهاي نفت و گاز دريايخزر با انعقاد قراردادهاي الزم با شركتهاي داخلي و
خارجي اقدام كند .باز پرداخت كلیه هزينههاي قراردادها بايد از محل عوايد حاصل از اجراي اين
طرحها انجام گیرد .توجیه فني ،اقتصادي و مالي طرح ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد .تبصره
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 در صورت انعقاد قرارداد با دولتهاي خارجي بايستي قرارداد حسب مورد به تصويب مجلس شوراياسالمي برسد.


[امضاء]قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1379/3/4
مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1379/3/11به تأيید شوراي نگهبان رسیده است .رئیس
مجلس شوراي اسالمي ـ مهدي كروبي
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 -18قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بينالمللي آمادگي ،مقابله و همكاري
در برابر آلودگي نفتي



ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسیون بینالمللي آمادگي،
مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي ـ مصوب سال يكهزار و سیصد و شصت و نه هجري شمسي،
برابر با سال يكهزار و نهصد و نود میالدي ،مشتمل بر يك مقدمه نوزده ( )19ماده و يك( )1الحاقیه
ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نمايد.



كنوانسیون بینالمللي آمادگي ،مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي مصوب  1369هجري شمسي
برابر با  1990میالدي اعضاي كنوانسیون حاضر ،با آگاهي نسبت به ضرورت حفظ محیط زيست
انساني بطور اعم و محیط زيست دريايي بطور اخص ،با شناسائي خطرات جدي كه از طريق سوانح
آلودگي نفتي از سوي كشتیها ،واحدهاي دور از ساحل ،بنادر دريايي و تجهیزات حمل و نقل نفت
به محیطزيست دريايي تحمیل ميشود ،با درنظر گرفتن اهمیت اقدامات احتیاطي و بازدارنده در
جلوگیري از آلودگي نفتي در وهله اول و ضرورت بكار گیري جدي اسناد بینالمللي موجود درارتباط
با ايمني دريايي و جلوگیري از آلودگي دريايي ،به ويژه كنوانسیون بینالمللي ايمني جان افراد در
دريا مصوب 1353هجري شمسي برابر با 1974با اصالحات بعدي ،و كنوانسیون بینالمللي جلوگیري
از آلودگي توسط كشتیها ،مصوب  1352هجري شمسي برابر با  1973میالدي تعديل شده
توسطپروتكل مربوط به آن مصوب  1357هجري شمسي برابر با  1978میالدي با اصالحات بعدي،
و همچنین توسعه سريع استانداردهاي رو به رشد مربوطبه طرح ،عملیات و نگهداري كشتیهاي حامل
نفت و واحدهاي دور از ساحل ،همچنین با در نظر گرفتن اينكه ،در صورت وقوع سانحه آلودگي
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نفتي ،اقدام سريع و مؤثر جهت به حداقل رساندن خساراتي كه ممكن است از چنینسانحهاي ناشي
شود ،حیاتي ميباشد ،با تاكید بر اهمیت آمادگي مؤثر براي مبارزه با سوانح آلودگي نفتي و نقش
مهمي كه صنايع نفت و كشتیراني در اين خصوص دارند ،با شناسائي مجدد اهمیت كمكهاي دوجانبه
و همكاري بینالمللي در زمینه موضوعاتي از جمله مبادله اطالعات مربوط به قابلیتهاي كشورها براي
مقابلهبا سوانح آلودگي نفتي ،تهیه طرحهاي موارد پیشبیني نشده آلودگي نفتي ،مبادله گزارشهاي
سوانح مهمي كه ممكن است محیط زيست دريايي يا خطوطساحلي و منافع مربوطه كشورها را تحت
تأثیر قرار دهد ،و تحقیق و توسعه در ارتباط با وسايل مبارزه با آلودگي نفتي در محیط زيست دريايي،
و با توجه به اصل «آلوده كننده مسئول پرداخت است» به عنوان يك اصل كلي حقوق بینالملل محیط
زيست ،همچنین با توجه به اهمیت اسناد بینالمللي در مورد مسئولیت و جبران خسارات ناشي از
آلودگي نفتي ،از جمله كنوانسیون بینالمللي مصوب 1348هجري شمسي برابر با  1969میالدي در
مورد مسئولیت مدني خسارات آلودگي نفتي ،كنوانسیون بینالمللي مصوب 1350هجري شمسي برابر
با 1971میالدي در مورد تأسیس صندوق بینالمللي براي جبران خسارات ناشي از آلودگي نفتي ،و
نیاز مبرم به الزماالجرا شدن هرچه سريعتر پروتكلهايمصوب  1363هجري شمسي برابر با 1984
میالدي مربوط به كنوانسیونهاي فوقالذكر ،با توجه بیشتر به اهمیت موافقتنامهها و ترتیبات دوجانبه
و چندجانبه از قبیل كنوانسیونها و موافقتنامههاي منطقهاي ،با در نظر داشتن مقررات مربوط به
كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق درياها ،به ويژه بخش  12آن ،با آگاهي از ضرورت گسترش
همكاريهاي بینالمللي و افزايش قابلیتهاي موجود ملي ،منطقهاي و جهاني در زمینه آمادگي و مقابله
با آلودگي نفتي و باتوجه به نیاز ويژه كشورهاي در حال توسعه و بخصوص كشورهاي جزيرهاي
كوچك ،با مالحظه اينكه بهترين راه حصول اين اهداف ،انعقاد يك كنوانسیون بینالمللي در زمینه
آمادگي ،مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي ميباشد ،به ترتیب ذيل موافقت نمودند:
o

ماده  1ـ كلیات  1ـ اعضاء بطور انفرادي يا مشترك تعهد مينمايند كه تمامي اقدامات الزم
را طبق مفاد اين كنوانسیون و الحاقیه آن براي آمادگي و مقابله با يك سانحهآلودگي نفتي
انجام دهند 2 .ـ الحاقیه اين كنوانسیون جزء الينفك كنوانسیون را تشكیل داده و اشاره به
كنوانسیون در عین حال اشاره به الحاقیه تلقي خواهد شد 3 .ـ اين كنوانسیون در مورد هیچ
كشتي جنگي ،شناور پشتیباني نیروي دريايي يا ديگر كشتیهايي كه تحت مالكیت يا بهره
برداري يك كشور بوده وفيالحال صرفاً در اعمال غیر تجاري مورد استفاده قرار ميگیرد،
اعمال نخواهد گرديد اما هر عضو با اتخاذ تدابیر الزمي كه در عملیات يا قابلیتهايعملیاتي
اينگونه كشتیهاي تحت تملك يا بهره برداري آن عضو اختالل ايجاد ننمايد ،تضمین خواهد
نمود كه چنین كشتیهائي تا آنجا كه معقول و عمليباشد مطابق اين كنوانسیون عمل نمايند.
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o

ماده  2ـ تعاريف از نظر اين كنوانسیون 1 :ـ «نفت» يعني مواد نفتي به هر شكل از جمله
نفت خام ،مواد سوختي ،لختههاي نفتي ،مواد زايد نفتي و فرآوردههاي پااليش شده 2 ،ـ
«سوانح آلودگي نفتي» يعني اتفاق يا مجموعهاي از اتفاقات كه داراي منشاء يكسان بوده كه
منجر به ريزش نفت شده يا ممكن است بشود و محیطزيست دريايي يا خطوط ساحلي يا
منافع مربوط به يك يا چند كشور را مورد تهديد قرار داده و يا ممكن است مورد تهديد
قرار دهد و مستلزم اقداماضطراري يا واكنش فوري ديگري باشد 3 .ـ «كشتي» يعني شناور
از هر نوع كه در محیط زيست دريايي فعالیت ميكند و شامل قايقهاي هايدر و فويل،
هاوركرافتها ،زيردريايیها يا قايقهاي سیار ازهر نوع ميگردد 4 .ـ «واحد دريايي» يعني
تأسیسات يا سازههاي ثابت يا شناوري كه براي اكتشاف و استخراج يا تولید نفت يا گاز يا
تخلیه و بارگیري نفت بكار گرفتهميشود 5 .ـ «بنادر و تأسیسات حمل و نقل نفت» يعني آن
تأسیساتي كه خطر سانحه آلودگي نفتي را در برداشته و از جمله شامل بنادر ،پايانههاي نفتي،
خطوطلوله و ديگر تأسیسات تخلیه و بارگیري نفت ميگردد 6 .ـ «سازمان» يعني سازمان
بینالمللي دريانوردي 7 .ـ «دبیر كل» يعني دبیر كل سازمان.

o

ماده  3ـ طرحهاي اضطراري آلودگي نفتي  1ـ الف ـ هر عضو كشتیهايي را كه محق به
برافراشتن پرچم آن هستند ملزم خواهد نمود كه طرح اضطراري آلودگي نفتي در كشتي را
كه مقررات مصوبسازمان براي اين منظور مقرر كرده ،طبق مقررات مزبور داشته باشند .ب
ـ كشتي كه ملزم به داشتن طرح اضطراري آلودگي در كشتي بر طبق جزء (الف) ميباشد،
هنگام حضور در يك بندر يا يك پايانه دريايي تحتحاكمیت يكي از اعضاء ،طبق روشهاي
مندرج در موافقتنامههاي بینالمللي موجود يا قوانین ملي آن عضو مشمول بازرسي مأموراني
كه توسط عضومزبور بطور مقتضي اختیار يافتهاند ،خواهد بود 2 .ـ هر كشور عضو بايد
گردانندگان واحدهاي دريايي تحت حاكمیت خود را ملزم به داشتن طرحهاي اضطراري
آلودگي نفتي كند كه هماهنگ با سیستمملي ايجاد شده طبق ماده ( )6بوده و طبق روشهاي
وضع شده توسط مقامات ملي ذيصالح به تصويب رسیده باشد 3 .ـ هر كشور عضو بايد
مقامات يا گردانندگان بنادر دريايي يا تأسیسات تخلیه و بارگیري نفتي تحت حاكمیت خود
را به گونهاي كه مناسب ميداند بهداشتن طرحهاي اضطراري آلودگي نفتي يا ترتیبات مشابهي
كه هماهنگ با سیستم ملي ايجاد شده كه طبق ماده( )6بوده و طبق روشهاي وضع شدهتوسط
مقامات ملي ذيصالح به تصويب رسیده باشد ،ملزم نمايد.

o

ماده  4ـ تشريفات گزارش آلودگي نفتي  1ـ هر عضو بايد :الف ـ فرماندهان كشتیها يا ساير
افراد مسئول كشتیهاي تحت پرچم خود و افراد مسئول واحدهاي دريايي تحت صالحیت
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خود را ملزم نمايد كه بدونهیچ تأخیري هر گونه اتفاق در كشتي يا واحدهاي دريايي خود
را كه متضمن ريزش نفتي يا احتمال ريزش نفتي هستند ،به مراجع زير گزارش نمايند 1 :ـ
در مورد كشتي ،به نزديكترين كشور ساحلي 2 ،ـ در مورد واحدهاي دريايي ،به كشور
ساحلي كه واحد ،تحت صالحیت آن است .ب ـ فرماندهان يا ديگر افراد مسئول كشتیهاي
تحت پرچم و افراد مسئول واحدهاي دريايي تحت صالحیت خود را ملزم نمايد كه بدون
هیچ تأخیريهر گونه اتفاق مورد مشاهده در دريا را كه متضمن ريزش يا وجود نفت باشد،
به مراجع زير گزارش نمايند 1 :ـ در مورد كشتي ،به نزديكترين كشور ساحلي 2 ،ـ در مورد
واحد دريايي ،به كشور ساحلي كه واحد ،تحت صالحیت آن است .ج ـ افراد مسئول بنادر
و تأسیسات تخلیه و بارگیري نفت تحت صالحیت خود را ملزم نمايد بدون تأخیر هر گونه
اتفاقي كه متضمن ريزش يا احتمالريزش نفت يا وجود نفت باشد را به مقامات ملي
ذيصالح ،گزارش نمايند .د ـ به شناورها يا هواپیماهاي بازرسي دريائي و ديگر سرويسهاي
خدماتي ذيربط يا مقامات خود دستور دهد بدون تأخیر هر گونه حادثه مورد مشاهدهدر دريا
يا در بندر يا تأسیسات تخلیه و بارگیري نفت كه متضمن ريزش نفت يا وجود نفت باشد را
به مقامات ملي ذيصالح يا بنا به مورد به نزديكترينكشور ساحلي گزارش نمايند .هـ ـ از
خلبانان هواپیماهاي كشوري بخواهد كه بدون تأخیر هر گونه حادثه مورد مشاهده در دريا
كه متضمن ريزش نفت يا وجود نفت باشد را بهنزديكترين كشور ساحلي گزارش نمايند2 .
ـ گزارشهاي تهیه شده به موجب رديف ( )1جزء (الف) بند ( )1بايد مطابق الزامات تدوين
شده توسط سازمان تهیه گرديده و براساس دستورالعملهاو اصول كلي مصوب سازمان
باشند گزارشهاي تهیه شده به موجب رديف ( )2جزء (الف) و جزءهاي (ب)( ،ج) و (د)
بند ( )1بايد تا جايي كه الزم استمطابق دستورالعملها و اصول كلي مصوب سازمان ،تدوين
گردد.
o

ماده  5ـ اقدام در صورت دريافت گزارش آلودگي نفتي  1ـ هر گاه عضوي گزارشي را كه
در ماده ( )4به آن اشاره شده يا اطالعات مربوط به آلودگي كه توسط ديگر منابع تهیه گرديده
است ،دريافت نمايد بايد :الف ـ حادثه را به منظور تعیین اينكه سانحه ،آلودگي نفتي است
يا خیر مورد ارزيابي قرار دهد .ب ـ ماهیت ،وسعت و عواقب احتمالي سانحه آلودگي نفتي
را مورد ارزيابي قرار دهد و ج ـ سپس بدون تأخیر تمامي كشورهائي را كه منافع آنها به
وسیله چنین سانحه آلودگي نفتي تحت تأثیر يا احتماالً تحت تأثیر قرار ميگیرد ،همراه
با موارد زير تا زمان خاتمه اقدامات به عمل آمده براي مقابله با سانحه يا تصمیم كشورهاي
مزبور براي اقدام مشترك مطلع سازد 1 .ـ جزئیات ارزيابيهاي خود و هر اقدامي را كه
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جهت مقابله با حادثه آلودگي نفتي انجام داده يا قصد انجام آن را دارد ،و  2ـ اطالعات
اضافي در صورت اقتضا 2 ،ـ در صورتي كه شدت چنین سانحه آلودگي نفتي ايجاب كند
آن عضو بايد مستقیم يا در صورت اقتضاء از طريق سازمان يا ترتیبات منطقهاي
مربوطاطالعات مورد اشاره در جزءهاي (ب) و (ج) بند ( )1را در اختیار سازمان قرار دهد.
 3ـ در صورتي كه شدت چنین سانحه نفتي ايجاب كند از ساير كشورهاي متأثر از اين
سانحه درخواست ميشود بطور مستقیم يا در صورت اقتضاء ،ازطريق سازمان يا ترتیبات
منطقهاي مربوط ارزيابي خود را از میزان تهديد منافعشان و هر گونه اقدام به عمل آمده و
اقدامات مورد نظر را به اطالع سازمانبرسانند 4 .ـ اعضا تا آنجا كه عملي باشد ،بايد سیستم
گزارش دهي تدوين شده توسط سازمان را هنگام مبادله اطالعات و ارتباط با ديگر كشورها
و سازمان،مورد استفاده قرار دهند.
o

ماده  6ـ سیستمهاي ملي و منطقهاي براي آمادگي و مقابله  1ـ هر عضو بايد يك سیستم
ملي جهت مقابله سريع و مؤثر با سوانح آلودگي نفتي ايجاد نمايد .اين سیستم حداقل بايد
شامل موارد ذيل باشد :الف ـ تعیین موارد زير 1 :ـ مقام يا مقامات ذيصالح ملي با مسئولیت
آمادگي و مقابله با آلودگي نفتي 2 ،ـ نقطه يا نقاط تماس عملیاتي ملي كه مسئول دريافت و
انتقال گزارشات آلودگي نفتي مندرج در ماده ( )4باشد ،و  3ـ مقامي كه مجاز باشد از طرف
آن كشور ،درخواست كمك نموده يا در مورد ارائه كمك درخواست شده تصمیمگیري
نمايد .ب ـ طرح ملي مقابله با موارد پیشبیني نشده براي آمادگي و مقابله كه شامل روابط
سازماني نهادهاي مختلف درگیر (اعم از عمومي يا خصوصي) با مدنظر قرار دادن
دستورالعملهاي تدوين شده توسط سازمان 2 .ـ به عالوه ،هر عضو در چارچوب توانائیهاي
خود بطور انفرادي يا از طريق همكاري دوجانبه يا چند جانبه و در صورت اقتضاء ،با
همكاري صنايعنفت و كشتیراني ،مقامات بندري و ساير مؤسسات مربوط ،بايد موارد ذيل
را ايجاد نمايد :الف ـ حداقل سطح تجهیزات از قبل مستقر شده جهت مقابله با ريزش نفت،
متناسب با خطر احتمالي ،و برنامههائي براي استفاده از آنها ،ب ـ برنامه تمرينات براي
سازمانهاي مقابله با آلودگي نفتي و آموزش پرسنل مربوط ،ج ـ طرحهاي تفصیلي و قابلیتهاي
ارتباطي براي مقابله با يك سانحه آلودگي نفتي .چنین قابلیتهايي بطور مداوم بايد قابل
دسترسي باشند ،و د ـ نظام و ترتیبي جهت هماهنگ كردن مقابله با يك سانحه آلودگي نفتي،
در صورت اقتضاء با قابلیتهاي بسیج منابع مورد لزوم 3 ،ـ هر عضو بايد تضمین نمايد كه
اطالعات جاري بطور مستقیم يا از طريق سازمان يا تشكیالت منطقهاي مربوط در رابطه با
موارد ذيل به سازمان ارائهشده است :الف ـ موقعیت ،دادههاي مخابراتي و در صورت عملي
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بودن ،محدوده مسئولیت مقامات و مؤسسات ذكر شده در جزء (الف) بند ( ،)1ب ـ اطالعات
مربوط به تجهیزات مقابله با آلودگي و نظر تخصصي در رشتههاي مربوط به مقابله با آلودگي
نفتي و نجات دريايي كه در صورتدرخواست ساير كشورها ميتواند قابل دسترسي باشد،
ج ـ طرح ملي عضو براي مقابله با موارد پیشبیني نشده.
o

ماده  7ـ همكاري بینالمللي جهت مقابله با آلودگي  1ـ اعضاء موافقت مينمايند كه ،با
توجه به توانائیها و موجود بودن منابع مربوط خود ،بنا به تقاضاي هر عضوي كه از سانحه
آلودگي نفتي متأثر شده يااحتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرد با آن عضو همكاري نموده و
خدمات مشورتي ،پشتیباني و تجهیزات فني به منظور مقابله با سانحه آلودگي نفتي،
درصورتي كه شدت چنین حادثهاي اقتضا كند به آن ارائه نمايند ،تأمین هزينههاي چنین
كمكي براساس مفاد الحاقیه اين كنوانسیون انجام خواهد شد 2 .ـ عضوي كه تقاضاي كمك
نموده است ميتواند از سازمان بخواهد تا جهت مشخص نمودن منابع مالي موقت براي
هزينههاي مندرج در بند (،)1كمك نمايد 3 .ـ طبق موافقتنامههاي قابل اعمال بینالمللي ،هر
عضو بايد اقدامات حقوقي يا اداري الزم را جهت تسهیل موارد ذيل به عمل آورد :الف ـ
ورود و خروج كشتیها ،هواپیماها و ساير وسايل حمل و نقل مورد استفاده براي مقابله با
يك سانحه آلودگي نفتي و بهره برداري از آنها در سرزمینخود يا حمل كاركنان ،كاال ،مواد
و تجهیزات الزم جهت مقابله با يك چنین سانحهاي ،و ب ـ نقل و انتقال سريع افراد ،كاالها،
مواد و تجهیزات مندرج در جزء (الف) به داخل ،در داخل و به خارج از سرزمین خود.

o

ماده  8ـ تحقیق و توسعه  1ـ اعضاء موافقت مينمايند تا بطور مستقیم يا در صورت اقتضاء
از طريق سازمان يا سازمانها يا ترتیبات منطقهاي مربوط جهت ارتقاء و مبادله نتايجبرنامههاي
تحقیق و توسعه مربوط به گسترش آخرين پیشرفتها در زمینه آمادگي و مقابله با آلودگي
نفتي ـ از جمله فنآوريها و فنون بازرسي ،بازدارندگي،جمع آوري ،متفرق سازي ،پاكسازي
و راههاي ديگر كاهش يا تعديل اثرات آلودگي نفتي ـ و جهت اعاده وضع سابق ،همكاري
نمايند 2 .ـ براي اين منظور ،اعضاء تعهد مينمايند كه بطور مستقیم يا در صورت اقتضاء از
طريق سازمان يا سازمانها يا ترتیبات منطقهاي مربوط ،ارتباط الزم رابین مؤسسات تحقیقاتي
اعضاء برقرار نمايند 3 .ـ اعضاء موافقت مينمايند كه بطور مستقیم يا از طريق سازمان يا
سازمانها و يا ترتیبات منطقهاي مربوط در صورت اقتضاء جهت ترغیب برگزاريمرتب
سمپوزيومهاي بینالمللي در موضوعات مربوط از جمله پیشرفتهاي فنآوري در زمینه
تجهیزات و فنون مبارزه با آلودگي نفتي همكاري نمايند 4 .ـ اعضاء موافقت مينمايند كه از
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طريق سازمان يا سازمانهاي بینالمللي ذيصالح توسعه استانداردهاي مربوط به تجهیزات و
فنون سازگار مقابله باآلودگي نفتي را تشويق نمايند.
o

ماده  9ـ همكاري فني  1ـ اعضاء تعهد مينمايند كه بطور مستقیم يا از طريق سازمان و ساير
نهادهاي بینالمللي در صورت اقتضاء در رابطه با آمادگي و مقابله با آلودگي نفتيدر موارد
زير به اعضائي كه تقاضاي كمك فني مينمايند ،كمك نمايند :الف ـ آموزش كاركنان ب ـ
اطمینان از موجود بودن فنآوري ،تجهیزات و تأسیسات مربوط ،ج ـ تسهیل ساير اقدامات
و ترتیبات جهت آمادگي و مقابله با سوانح آلودگي نفتي ،و د ـ انجام برنامههاي مشترك
تحقیق و توسعه 2 .ـ اعضاء تعهد مينمايند كه باتوجه به قوانین ،مقررات و سیاستهاي ملي
خود بطور فعال در زمینه انتقال فنآوري در رابطه با آمادگي و مقابله با آلودگينفتي همكاري
نمايند.

o

ماده  10ـ ترغیب همكاريهاي دوجانبه و چندجانبه در زمینه آلودگي و مقابلهاعضاء بايد
مساعي خود را جهت انعقاد موافقتنامههاي دوجانبه يا چند جانبه براي آمادگي و مقابله با
آلودگي نفتي بكار گیرند .نسخههاي موافقتنامههايمزبور بايد به سازمان ارائه گردد تا در
صورت تقاضا در اختیار اعضاء قرار گیرد.

o

ماده  11ـ ارتباط با ساير كنوانسیونها و موافقتنامههاي بینالمللي هیچ يك از مفاد اين
ك نوانسیون نبايد به نحوي تفسیر گردد كه منجر به تغییر حقوق يا تعهدات هريك از اعضاء
به موجب ساير كنوانسیونها ياموافقتنامههاي بینالمللي شود.

o

ماده  12ـ ترتیبات نهادي  1ـ اعضاء« ،سازمان» را مشروط بر موافقت آن و موجود بودن
منابع كافي جهت اداره فعالیت ،براي انجام وظايف و فعالیتهاي زير برميگزينند :الف ـ
خدمات اطالعاتي 1 :ـ دريافت ،مقايسه و انتشار اطالعات تهیه شده توسط اعضاء ،و
اطالعات مربوط ارائه شده توسط ديگر منابع ،و  2ـ ارائه كمك جهت مشخص نمودن منابع
مالي موقت هزينهها .ب ـ تعلیم و آموزش 1 :ـ ترغیب آموزش در زمینه آمادگي و مقابله با
آلودگي نفتي 2 ،ـ ترغیب برگزاري سمپوزيومهاي بینالمللي ،ج ـ خدمات فني 1 :ـ تسهیل
همكاري در زمینه تحقیق و توسعه 2 ،ـ ارائه طريق به كشورهائي كه درصدد ايجاد قابلیتهاي
مقابله ملي يا منطقهاي هستند ،و  3ـ تجزيه و تحلیل اطالعات تهیه شده توسط اعضاء و
اطالعات مربوط تهیه شده توسط ديگر منابع و ارائه طريق يا اطالعات به كشورها .د ـ
كمكهاي فني 1 :ـ تسهیل تهیه كمكهاي فني به كشورهايي كه درصدد ايجاد قابلیتهاي مقابله
ملي يا منطقهاي هستند 2 ،ـ تسهیل تأمین كمك و مشاوره فني بنا به تقاضاي كشورهائي كه
با سوانح عمده آلودگي نفتي مواجه شدهاند 2 .ـ در اجراي فعالیتهاي مشخص شده در اين
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ماده ،سازمان تالش خواهد نمود تا قابلیت كشورها را بطور انفرادي از طريق ترتیبات
منطقهاي جهتآمادگي و مقابله با سوانح آلودگي نفتي ،با استفاده از تجارب كشورها،
موافقتنامههاي منطقهاي و ترتیبات صنعتي و با امعان نظر ويژه به نیازهايكشورهاي در حال
توسعه ،تقويت نمايد 3 .ـ مفاد اين ماده مطابق با برنامهاي كه توسط سازمان تهیه و مرتباً
مورد تجديد نظر قرار ميگیرد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
o

ماده  13ـ ارزيابي كنوانسیون اعضاء در چارچوب سازمان مؤثر بودن كنوانسیون را در پرتو
اهداف آن ،بخصوص با توجه به اصول مربوط به همكاري و كمك مورد ارزيابي قرارخواهند
داد.

o

ماده  14ـ اصالحات  1ـ اين كنوانسیون طبق يكي از روشهاي مشخص شده در ذيل ميتواند
اصالح گردد 2 .ـ اصالح بعد از بررسي توسط سازمان :الف ـ هر اصالحیه پیشنهادي توسط
يكي از اعضاي كنوانسیون بايد به سازمان تسلیم و توسط دبیر كل بین تمامي اعضاي سازمان
و تمامي اعضاءحداقل شش ماه قبل از بررسي آن ،توزيع گردد .ب ـ هر اصالحیهاي كه به
شكل فوق پیشنهاد و توزيع گرديده بايستي به كمیته حفاظت از محیط زيست دريايي سازمان
جهت بررسي تسلیم گردد .ج ـ اعضاي كنوانسیون اعم از عضو يا غیرعضو سازمان اجازه
خواهند داشت كه در جريان رسیدگي كمیته حفاظت از محیط زيست دريايي شركتنمايند.
د ـ اصالحیهها فقط با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر و راي دهنده كنوانسیون به تصويب
خواهد رسید .هـ ـ اگر اصالحیهها طبق جزء (د) به تصويب برسند ،توسط دبیر كل به تمامي
اعضاي كنوانسیون جهت پذيرش ارسال خواهند شد .و ـ  1ـ اصالحیه يك ماده يا الحاقیه
كنوانسیون در تاريخي پذيرفته شده تلقي خواهد شد كه توسط دو سوم اعضاء پذيرفته شود.
 2ـ اصالحیه يك ضمیمه در پايان دورهاي كه در زمان تصويب آن توسط كمیته حفاظت از
محیط زيست دريايي تعیین شده ،و كمتر از ده ماه نیزنميتواند باشد ،پذيرفته شده تلقي
خواهد شد .مگر اينكه در طول اين مدت ،مخالفت حداقل يك سوم اعضاء به دبیر كل اعالم
شده باشد .ز ـ  1ـ اصالحیه يك ماده ،يا الحاقیه كنوانسیون كه طبق رديف ( )1جزء (و) بند
( )1پذيرفته شده باشد شش ماه ،پس از تاريخي كه در اين تاريخ پذيرفتهشده تلقي ميگردد
نسبت به اعضائي كه دبیر كل را از پذيرش آن توسط خود مطلع ساختهاند الزماالجرا خواهد
گرديد 2 .ـ اصالحیه يك ضمیمه كه طبق رديف ( )2جزء (و) پذيرفته شده است شش ماه
بعد از تاريخي كه در آن تاريخ پذيرفته شده تلقي ميگردد نسبت بهتمامي اعضا به استثناي
اعضائي كه پیش از اين تاريخ مخالفت خود را اعالم نمودهاند الزماالجرا خواهد شد .هر
عضو در هر زمان ميتواند مخالفتاعالم شده قبلي خود را با تسلیم اعالمیهاي دال بر اين
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موضوع به دبیر كل ،پس بگیرد 3 .ـ اصالح توسط يك كنفرانس :الف ـ بنا به تقاضاي يكي
از اعضاء ،كه حداقل مورد تائید يك سوم اعضا باشد ،دبیر كل كنفرانسي از اعضاي كنوانسیون
را جهت بررسي اصالحاتكنوانسیون برگزار خواهد كرد .ب ـ اصالحیهاي كه توسط اكثريت
دو سوم اعضاي حاضر و راي دهنده چنین كنفرانسي تصويب شود ،توسط دبیر كل جهت
پذيرش به تمامي اعضاءارسال خواهد شد .ج ـ به جز هنگامي كه كنفرانس طور ديگري
تصمیمگیري نمايد ،اصالحیه طبق مراحل مشخص شده در جزءهاي (و) و (ز) بند ()2
پذيرفته شده تلقيشده و الزماالجرا خواهد شد 4 .ـ تصويب و الزماالجرا شدن يك اصالحیه
كه منجر به اضافه نمودن يك الحاقیه يا يك ضمیمه ميشود تابع روش قابل اعمال در مورد
اصالحیهالحاقیه خواهد بود 5 .ـ هر عضوي كه اصالحیه يك ماده يا الحاقیه را به موجب
رديف ( )1جزء (و) بند ( )2يا اصالحیهاي كه منجر به اضافه كردن يك الحاقیه يا يكضمیمه
به موجب بند( )4را نپذيرفته است يا مخالفت خود در مورد اصالحیه يك ضمیمه را به
موجب رديف ( )2جزء (و) بند ( )2ارسال داشته است،با آن به عنوان غیرعضو فقط از نظر
بكار گیري چنین اصالحیهاي رفتار خواهد شد .چنین رفتاري با تسلیم اطالعیه پذيرش طبق
رديف ( )1جزء (و) بند( )2يا استرداد مخالفت طبق رديف ( )2جزء (ز) بند ( ،)2خاتمه
خواهد يافت 6 .ـ دبیر كل تمامي اعضاء را از هر اصالحیهاي كه طبق اين ماده الزماالجرا
ميشود به عالوه تاريخي كه در آن اصالحیه الزماالجرا ميگردد مطلعخواهد ساخت 7 .ـ
هر اطالعیه پذيرش ،مخالفت ،استرداد مخالفت به يك اصالحیه به موجب اين ماده بايد بطور
كتبي به دبیر كل اطالع داده شود ،وي اعضاء را ازاطالعیه مزبور و تاريخ وصول آن مطلع
خواهد ساخت 8 .ـ ضمیمه كنوانسیون فقط بايد حاوي مقرراتي باشد كه ماهیت فني دارند.
o

ماده  15ـ امضاء ،تنفیذ ،پذيرش ،تصويب و الحاق  1ـ اين كنوانسیون جهت امضاء در مقر
سازمان از تاريخ  9آذرماه  1369هجري شمسي برابر با  30نوامبر  1990میالدي تا  18آذرماه
 1370هجريشمسي برابر با  29نوامبر  1991میالدي مفتوح ميباشد و بعد از آن جهت
الحاق مفتوح خواهد ماند .هر كشوري ميتواند از يكي از راههاي زير عضواين كنوانسیون
گردد :الف ـ امضاء بدون حق شرط در مورد تنفیذ ،پذيرش يا تصويب يا ب ـ امضاء به
شرط تنفیذ ،پذيرش يا تصويب كه متعاقب آن تنفیذ ،پذيرش يا تصويب صورت بگیرد .ج ـ
الحاق 2 .ـ تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق با توديع سندي دال بر آن به دبیر كل ،نافذ
خواهد شد.

o

ماده  16ـ الزماالجرا شدن  1ـ كنوانسیون ( )12ماه بعد از تاريخي كه حداقل ( )15كشور
بدون حق شرط در مورد تنفیذ ،پذيرش يا تصويب آن را امضاء كرده باشند يا اسناد الزمبراي
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تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق را طبق ماده ( )15توديع كرده باشند ،الزماالجرا خواهد
شد 2 .ـ براي كشورهائي كه سند تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق مربوط به اين كنوانسیون
را بعد از انجام الزامات الزماالجرا شدن آن ولي قبل از تاريخالزماالجرا شدن توديع كرده
باشند ،تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق در تاريخ الزماالجرا شدن اين كنوانسیون يا سه ماه
بعد از تاريخ توديع سند ،هركدامكه ديرتر باشد نافذ خواهد شد 3 .ـ براي كشورهائي كه
سند تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق را بعد از تاريخي كه در آن كنوانسیون الزماالجرا شده
توديع نمودهاند ،اين كنوانسیون سهماه بعد از تاريخ توديع سند نافذ خواهد شد 4 .ـ بعد از
تاريخي كه اصالحیه اين كنوانسیون به موجب ماده ( )14پذيرفته شده تلقي گرديد ،هر سند
تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق توديع شده ،بهمنزله پیوستن به كنوانسیون اصالح شده تلقي
خواهد گرديد.
o

ماده  17ـ انصراف  1ـ اين كنوانسیون براي هر عضوي بعد از گذشت پنج سال از تاريخي
كه اين كنوانسیون براي آن عضو الزماالجرا شده است ميتواند مورد انصراف قرارگیرد 2 .ـ
انصراف با اعالم كتبي به دبیر كل نافذ خواهد شد 3 .ـ انصراف ( )12ماه بعد از دريافت
اعالمیه انصراف توسط دبیر كل يا بعد از گذشت هر مدت طوالنيتري كه ممكن است در
اعالمیه مشخص شدهباشد ،نافذ خواهد شد.

o

ماده  18ـ امین اسناد  1ـ اين كنوانسیون نزد دبیر كل توديع ميگردد 2 .ـ دبیر كل بايد :الف
ـ تمامي كشورهائي كه اين كنوانسیون را امضاء نموده يا به آن ملحق شدهاند از موارد زير
مطلع نمايد 1 :ـ هر امضاء جديد يا توديع سند تنفیذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق ،همراه
تاريخ مربوط به آن 2 .ـ تاريخ الزماالجرا شدن اين كنوانسیون ،و  3ـ توديع هر سند انصراف
از اين كنوانسیون همراه با تاريخ دريافت و تاريخي كه انصراف نافذ خواهد شد .ب ـ
نسخههاي اصلي مصدق اين كنوانسیون را به دولتهاي تمامي كشورهائي كه اين كنوانسیون
را امضاء نموده يا به آن ملحق شدهاند ارسال نمايد 3 .ـ به محض الزماالجرا شدن كنوانسیون
يك نسخه اصل مصدق آن توسط امین اسناد طبق ماده ( )102منشور ملل متحد به دبیر كل
سازمان ملل متحدجهت ثبت و انتشار ارسال خواهد گرديد.

o

ماده  19ـ زبانها اين كنوانسیون در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي ،چیني ،انگلیسي،
فرانسوي ،روسي و اسپانیائي تهیه شده و هر متن از اعتبار يكسان برخورداراست.

o

[امضاء]در تائید مراتب فوق ،امضاء كنندگان ذيل كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين
منظور مجاز شدهاند ،اين كنوانسیون را امضاء مينمايند .تنظیم شده در لندن به تاريخ نهم
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آذرماه يكهزار و سیصد و شصت و نه هجري شمسي برابر با سي ام نوامبر يكهزار و نهصد
و نود میالدي.


الحاقیه تأمین هزينههاي كمك
o

1ـ الف ـ چنانچه موفقتنامهاي مربوط به ترتیبات مالي حاكم بر اقدامات اعضاء در برخورد
با سوانح آلودگي نفتي ،قبل از سانحه آلودگي نفتي به صورتدوجانبه منعقد نشده باشد،
اعضاء هزينههاي اقدامات مربوط خود را در برخورد با آلودگي برطبق رديف ( )1يا ( )2زير
به عهده خواهند گرفت 1 :ـ اگر اقدام توسط يك عضو بنا به درخواست صريح عضو ديگر
صورت گرفته باشد ،عضو درخواست كننده هزينه اقدام عضو كمك كننده را تأمینخواهد
كرد .عضو درخواست كننده ميتواند تقاضاي خود را در هر زماني ملغي سازد ،اما در چنین
موردي آن عضو بايد هزينههايي را كه عضو كمككننده پیش از اين متحمل يا تعهد نموده
است ،به عهده بگیرد 2 .ـ اگر اقدام بنا به ابتكار خود يك عضو صورت گرفته باشد ،آن
عضو هزينههاي اقدام خود را به عهده خواهد گرفت .ب ـ اصول وضع شده در جزء (الف)
مجري خواهد بود مگر آنكه اعضاي مربوط در هر مورد خاصي طور ديگر موافقت كرده
باشند.

o

2ـ اگر طور ديگري موافقت نشده باشد ،هزينههاي اقدام صورت گرفته توسط يك عضو
بنا به درخواست عضو ديگر بر طبق قوانین و رويه جاري عضوكمك كننده در رابطه با تأمین
اينگونه هزينهها بطور كامل محاسبه خواهد شد.

o

3ـ عضو درخواست كننده كمك و عضو كمك كننده در صورت انقضاء جهت انجام هر
اقدامي براي پاسخگوئي به ادعاي جبران خسارت همكاريخواهند كرد .براي اين منظور،
آنها توجه كافي به رژيمهاي حقوقي موجود معطوف خواهند داشت .هرگاه اقدامي كه بدين
صورت انجام گرفته اجازهجبران كامل هزينه صرف شده در عملیات كمك رساني را ندهد،
عضو درخواست كننده كمك ميتواند از عضو كمك كننده بخواهد كه از تأمینهزينههايي
كه از مبالغ جبران شده تجاوز مينمايد صرف نظر كند يا هزينههايي كه طبق بند ( )2محاسبه
شدهاند را كاهش دهد .آن عضو همچنینميتواند تقاضاي تعويق تأمین چنین هزينههايي را
بنمايد .در هنگام بررسي چنین تقاضايي ،اعضاي كمك كننده بايد توجه كافي به نیازهاي
كشورهاي درحال توسعه معطوف نمايند.

o

4ـ مفاد اين كنوانسیون نبايد به هیچ وجه به عنوان ضايع كننده حقوق اعضاء در تأمین
هزينههاي اقدامات مربوط به مقابله با آلودگي يا تهديد ناشي ازآلودگي به موجب ديگر
مقررات و قواعد قابل اعمال و حقوق داخلي و بینالملل از طرفهاي ثالث تفسیر شود.
114

كنوانسیون بینالمللي مسئولیت مدنيناشي از خسارت آلودگي نفتي مصوب  1348هجري
شمسي برابر با  1969میالدي و كنوانسیون بینالمللي مربوط به ايجاد صندوق بینالمللي
برايجبران خسارت آلودگي نفتي يا هر اصالحیه بعدي اين كنوانسیونها بايد مورد توجه
ويژه قرار گیرند.


[امضاء]قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن كنوانسیون شامل مقدمه و نوزده ماده و يك
الحاقیه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه يكهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس
شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1376/5/8به تايید شوراي نگهبان رسیدهاست .رئیس مجلس
شوراي اسالمي ـعلياكبر ناطق نوري

http://www.dastour.ir/Print/?LID=171190

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بينالمللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت
بروز سوانحآلودگي نفتي و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غير نفتي

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسیون بینالمللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز
سوانحآلودگي نفتي و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غیر نفتي


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود به كنوانسیون بینالمللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت
بروز سوانح آلودگي نفتي مشتمل بر يكمقدمه )17 ،ماده و يك پیوست و پروتكل مداخله در درياهاي
آزاد در صورت بروز آلودگي ناشي از مواد غیر نفتي مشتمل بر يك مقدمه و  )11مادهبه شرح پیوست
ملحق شود و اسناد الحاق را تسلیم نمايد .تبصره ـ ارجاع اختالفهاي ناشي از اجراي اين كنوانسیون
به مصالحه يا داوري با تصويب مراجع ذيصالح قانوني خواهد بود .بسماهللالرحمنالرحیم



كنوانسیون بینالمللي مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي
كشورهاي عضو اين كنوانسیون :با آگاهي از نیاز به حمايت از منافع ملتهاي خود در مقابل پیامدهاي
شديد سانحه دريايي ناشي از خطر آلودگي نفتي در دريا و خطوط ساحلي .با اعتقاد به اينكه تحت
اين شرايط ممكن است اقداماتي با خصوصیت استثنايي براي حمايت از چنین منافعي در درياهاي
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آزاد ضروري باشد و اينكهاين گونه اقدامات تاثیري بر اصل آزادي درياهاي آزاد نخواهد داشت ،به
قرار زير توافق نمودهاند:
o

ماده  1ـ  1ـ اعضاي اين كنوانسیون ميتوانند در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دريايي
و يا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیري ،كاهش يا رفع خطراتشديد و قريبالوقوع از
خطوط ساحلي يا منافع ذيربط خود در اثر آلودگي يا تهديد آلودگي دريا به وسیله نفت كه
منطقا" منجر شدن آن به پیامدهايزيانبار بزرگ قابل انتظار ميباشد ،اقداماتي را در درياهاي
آزاد به عمل آورند 2 .ـ با اين حال بر اساس اين كنوانسیون هیچگونه اقدامي علیه كشتيهايي
كه تحت مالكیت يا بهرهبرداري يك كشور قرار داشته و در آن زمان تنها درارتباط با ارايه
خدمات غیر تجاري دولتي بكار گرفته شدهاند نبايد انجام پذيرد.

o

ماده  2ـ از نظر اين كنوانسیون  1ـ سانحه "دريايي" به معني تصادم كشتيها به گل نشستن
يا ديگر حوادث دريانوردي يا ديگر اتفاقات بر روي يك كشتي يا خارج از آن كه منجر
بهورود خسارتهاي عمده يا تهديد قريبالوقوع از جهت ورود خسارات عمده به كشتي يا
كاال ميشود ،ميباشد 2 .ـ "كشتي" عبارت است از ـ الف ـ هر گونه شناور اقیانوس پیما از
هر نوع كه باشد ،و .ب ـ هر گونه وسیله متحرك شناور در آب ،به استثناي تاسیسات يا
وسايل مربوط به اكتشاف و بهرهبرداري منابع بستر دريا ،كف اقیانوس وزير آن 3 .ـ "نفت"
به معني نفت خام،نفت سوخت ،نفت ديزل و روغن روان كننده ميباشد 4 .ـ "منافع ذيربط"
عبارت است از منافع كشور ساحلي كه به طور مستقیم تحت تاثیر سانحه دريايي يا تهديد
ناشي از آن قرار گرفته ،مانند ـ الف ـ فعالیتهاي ساحلي دريايي ،بندري يا داخل خور ،از
جمله فعالیتهاي ماهیگیري كه وسیله اصلي امرار معاش اشخاص ذيربط ميباشد .ب ـ
جاذبههاي توريستي منطقه مربوط .ج ـ سالمت مردم ساحل نشین و سالم ماندن منطقه
مربوط ،از جمله حفظ منابع زنده دريايي و حیات وحش 5 .ـ "سازمان" به معني سازمان
مشورتي بینالدولي دريانوردي ميباشد.

o

ماده  3ـ هنگامي كه كشور ساحلي در اعمال حقوق خود اقداماتي را برابر ماده  )1به عمل
ميآورد ،مقررات زير اعمال ميشود :الف ـ قبل از انجام هر گونه اقدامي ،كشور ساحلي بايد
با ديگر كشورهايي كه متاثر از سانحه دريايي بودهاند ،به ويژه كشور يا كشورهاي صاحب
پرچم،مشورت نمايد .ب ـ كشور ساحلي بايد بدون تاخیر اقدامات مورد نظرش را به هر
شخص حقیقي يا حقوقي كه براي آن كشور مشخص بوده يا در حین مشورت مشخصشود
كه داراي منافعي هستند كه منطقا ممكن است تحت تاثیر آن اقدامات قرار گیرند ،اطالع
دهد .كشور ساحلي بايد هر نقطهنظري را كه ممكن استآنها عنوان نمايند ،مورد توجه قرار
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دهد .ج ـ كشور ساحلي ميتواند قبل از انجام هر اقدامي با كارشناسان مستقل مشورت
نمايد .اسامي اينگونه كارشناسان بايد از فهرستي كه نزد سازماننگهداري ميشود انتخاب
شود .د ـ در وضعیتهاي فوقالعاده اضطراري كه اقدامات الزم بايد فوري انجام پذيرد،
كشور ساحلي ميتواند بدون اطالع قبلي يا مشورت يا ادامه مشورتيكه از پیش آغاز شده
است ،به علت شرايط اضطراري اقدامات الزم را به عمل آورد .ه ـ كشور ساحلي بايد قبل
از انجام اينگونه اقدامات و همچنین در خالل انجام آن ،حداكثر تالش خود را به منظور
اجتناب از به خطر انداختن جان افرادبكار برده و در ارايه هر گونه كمك به اشخاصي كه در
معرض خطر قرار داشته و نیازمند به اينگونه كمكها ميباشند ،اهتمام نمايد و در موارد
مقتضيموجبات مراجعت كاركنان كشتي به كشورشان را تسهیل نموده و هیچگونه مانعي در
اين مورد ايجاد ننمايد .و ـ اقدامات انجام شده در اعمال ماده )1بايد بدون تاخیر به كشورها
و اشخاص حقیقي يا حقوقي شناخته شده ذيربط ،همچنین به دبیر كل سازماناطالع داده
شود.
o

ماده  4ـ  1ـ تحت نظارت سازمان بايد فهرستي از اسامي كارشناسان كه به موجب ماده )3
اين كنوانسیون مورد پیشبیني قرار گرفتهاند ،تهیه و تنظیم و نگهداريشود و سازمان بايد
مقررات الزم و مناسب را در اين ارتباط از جمله در مورد تعیین صالحیتهاي الزم ،تدوين
نمايد 2 .ـ معرفي افراد براي درج در فهرست ميتواند به وسیله كشورهاي عضو سازمان و
يا اعضاي اين كنوانسیون صورت پذيرد .دستمزد كارشناسان براساسخدمات ارايه شده،
توسط كشورهاي استفاده كننده از اين گونه خدمات پرداخت خواهد شد.

o

ماده  5ـ  1ـ اقدامات به عمل آمده توسط كشور ساحلي براساس ماده  )1بايد با میزان
خسارت واقعي يا خسارتهايي كه آن كشور را تهديد ميكند ،متناسبباشد 2 .ـ چنین
اقداماتي نبايد از آنچه به صورت منطقي براي رسیدن به اهداف مذكور در ماده  )1الزم است،
فراتر باشد و بايد به محض دستیابي به آناهداف متوقف شود .اقدامات مزبور نبايد به گونهاي
غیر ضروري با حقوق و منافع كشور صاحب پرچم ،كشورهاي ديگر و يا هر شخص حقیقي
ياحقوقي ذيربط  ،برخورد داشته باشد 3 .ـ در ارزيابي اينكه آيا اقدامات متناسب با میزان
خسارت ميباشد مراتب زير بايد در نظر گرفته شود ـ الف ـ میزان و احتمال خسارت
قريبالوقوع در صورت عدم اجراي آن اقدامات ،و .ب ـ احتمال موثر بودن آن اقدامات،و.
ث ـ میزان خساراتي كه ممكن است براثر انجام اقدامات مزبور ايجاد شود.

o

ماده  6ـ هر عضوي كه در جهت خالف مقررات كنوانسیون حاضر اقداماتي را انجام داده
كه موجب ورود خسارت به ديگران شده باشد ،به پرداخت غرامت بهمیزان خسارات ناشي
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از اقداماتي كه به طور منطقي از آنچه براي نیل به اهداف مذكور در ماده  )1الزم است فراتر
ميباشد ،ملزم ميشود.
o

ماده  7ـ هیچیك از مفاد اين كنوانسیون هرگونه حق ،وظیفه ،امتیاز و مصونیتي كه به گونه
ديگري قابل اعمال بوده را تضییع نكرده و يا هريك از اعضا و يا هرشخص حقیقي يا حقوقي
ذينفع را از هر گونه وسیله جبران خسارتي كه به نحو ديگري قابل اعمال است محروم
نخواهد كرد مگر اينكه به صورتصريح قید شده باشد.

o

ماده  8ـ  1ـ هرگونه اختالف بین اعضا از نظر مغايرت اقدامات انجام شده بر اساس ماده)1
با مفاد اين كنوانسیون ،لزوم پرداخت غرامت به موجب ماده )6ومیزان چنین غرامتي ،اگر با
انجام گفتگو بین اعضاي درگیر ،يا بین عضوي كه آن اقدامات را انجام داده و خواهانهاي
حقیقي و يا حقوقي ،حل و فصلنشده باشد ،چنانچه طرفها به صورت ديگري نیز توافق
ننمايند ،به درخواست هريك از طرفهاي ذيربط به مصالحه ارجاع و چنانچه مصالحه با
موفقیتهمراه نباشد ،به داوري به صورتي كه در پیوست اين كنوانسیون درنظر گرفته شده،
ارجاع ميشود 2 .ـ عضوي كه اقداماتي انجام داده حق ندارد تنها بر اين اساس كه توسل به
همه طرق جبران خسارت به موجب قوانین داخلي در دادگاههايش به عملنیامده ،در مقابل
درخواست مصالحه يا داوري برابر مفاد بند پیشین خودداري نمايد.

o

ماده  9ـ  1ـ اين كنوانسیون براي امضا تا دهم ديماه يكهزار و سیصد و چهل و نه هجري
شمسي برابر با سوم دسامبر سال يكهزار و نهصد و هفتاد میالدي وازآن پس براي الحاق
مفتوح ميباشد 2 .ـ كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا هر نمايندگي تخصصي مربوط به
آن يا آژانس بینالمللي انرژي اتمي يا اعضاي اساسنامه ديوان بینالملليدادگستري ميتوانند
به صورتهاي زير عضو اين كنوانسیون شوند .الف ـ امضاي بدون شرط تصويب ،پذيرش يا
تايید .ب ـ امضاي منوط به تصويب ،پذيرش يا تايید كه به دنبال آن تصويب ،پذيرش يا
تايید ،انجام گیرد ،يا .ج ـ الحاق.

o

ماده  10ـ  1ـ تصويب ،پذيرش ،تايید يا الحاق با تسلیم سند رسمي به همین مضمون به
دبیر كل سازمان ،رسمیت خواهد يافت 2 .ـ تسلیم هر سند تصويب ،پذيرش ،تايید يا الحاق
پس از الزم االجرا شدن اصالحیه اين كنوانسیون در ارتباط با كلیه اعضاي موجود يا پس از
انجام كلیهاقدامات الزم براي الزماالجرا شدن اصالحیه در ارتباط با اعضاي فوق ،شامل
كنوانسیون تغییر يافته توسط اصالحیه تلقي خواهد شد.

o

ماده  11ـ  1ـ اين كنوانسیون در نودمین روز پس از تاريخ امضاي دولتهاي پانزده كشور
به صورت امضاي بدون شرط تصويب ،پذيرش ،تايید ،يا با تسلیم اسنادتصويب ،پذيرش،
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تايید يا الحاق به دبیر كل سازمان ،الزماالجرا خواهد شد 2 .ـ براي هر كشوري كه بعدا"اين
كنوانسیون را تصويب ،پذيرش ،يا تايید نموده يا به آن ملحق ميشود ،زمان الزماالجرا شدن
آن در نودمین روز پس ازتسلیم سند مربوط توسط آن كشور ميباشد.
o

ماده  12ـ  1ـ اين كنوانسیون ميتواند توسط هر عضوي در هر زمان پس از تاريخ الزماالجرا
شدن كنوانسیون براي آن كشور ،مورد انصراف قرار گیرد 2 .ـ انصراف با تسلیم يك سند به
دبیر كل سازمان نافذ ميشود 3 .ـ انصراف يك سال يا مدت طوالنيتري كه در سند انصراف
بدان تصريح شده پس از تسلیم سند انصراف به دبیر كل سازمان،نافذ ميشود.

o

ماده  13ـ  1ـ در مواردي كه مسوولیت اداره امور سرزمین به عهده سازمان ملل متحد بوده
يا مسوولیت روابط بینالمللي يك سرزمین به عهده هر كشور عضو اينكنوانسیون
ميباشد،اشخاص ياد شده بايد در كمترين زمان ممكن با مقامات صالحیتدار در آن سرزمین
مشورت نموده يا با انجام اقدامات مناسب ديگرموجبات شمول اين كنوانسیون را نسبت به
آن سرزمین فراهم نمايند و ميتوانند در هر زماني به وسیله يك اطالعیه كتبي به دبیر كل
سازمان اعالمنمايند كه حیطه شمول اين كنوانسیون نسبت به آن سرزمین نیز گسترش مييابد.
 2ـ حیطه شمول اين كنوانسیون از تاريخ دريافت آن اطالعیه و يا از هر تاريخ ديگري كه
در آن اطالعیه قید شده ،به سرزمین ياد شده در آن ،گسترشمييابد 3 .ـ سازمان ملل متحد
يا هر عضوي كه به موجب بند )1اين ماده اطالعیهاي صادر نموده ميتواند در هر زمان ،پس
از تاريخي كه شمول كنوانسیون بهيك سرزمین به ترتیب فوق گسترش يافته ،از طريق
اطالعیه كتبي به دبیر كل سازمان اعالم نمايد كه شمول اين كنوانسیون در مورد سرزمین ياد
شده دراطالعیه ،متوقف ميشود 4 .ـ شمول اين كنوانسیون نسبت به هر سرزمین ياد شده
در اطالعیه يك سال يا مدت بیشتري كه در آن قید شده ،پس از تاريخ دريافت اطالعیه
توسطدبیر كل سازمان ،متوقف ميشود.

o

ماده  14ـ  1ـ سازمان ميتواند به منظور تجديدنظر يا اصالح اين كنوانسیون كنفرانسي
برگزار نمايد 2 .ـ سازمان در صورت درخواست حداقل يك سوم اعضا كنفرانسي متشكل
از كشورهاي عضو اين كنوانسیون به منظور تجديد نظر يا اصالح اينكنوانسیون برگزار
خواهد نمود.

o

ماده  15ـ  1ـ اين كنوانسیون براي نگهداري به دبیر كل سازمان توديع ميشود 2 .ـ دبیر كل
سازمان بايد ـ الف ـ به كلیه كشورهايي كه اين كنوانسیون را امضا نموده يا به آن پیوستهاند
مراتب زير را اطالع بدهد ـ الف  1ـ هر امضا يا سپردن سند جديد به همراه تاريخ آن .الف
 2ـ سپردن هرگونه سند انصراف از اين كنوانسیون به همراه تاريخ توديع آن .الف  3ـ
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گسترش حیطه شمول اين كنوانسیون به هر سرزمیني بر اساس بند  )1ماده  )13و توقف
شمول آن بر اساس مفاد بند  )4آن ماده به همراهتاريخي كه به ترتیب فوق حیطه شمول اين
كنوانسیون گسترش يافته يا متوقف خواهد شد .ب ـ ارسال نسخ مصدق اين كنوانسیون به
كلیه كشورهاي امضا كننده و همچنین كلیه كشورهايي كه به اين كنوانسیون ميپیوندند.
o

ماده  16ـ به محض الزماالجرا شدن اين كنوانسیون متن آن توسط دبیر كل سازمان به
دبیرخانه سازمان ملل متحد براي ثبت و انتشار براساس ماده  )102منشورسازمان ملل متحد،
فرستاده خواهد شد.

o

ماده  17ـ اين كنوانسیون در يك نسخه به زبانهاي انگلیسي و فرانسه تنظیم شده و هر دو
متن بطور يكسان معتبر ميباشد .ترجمه رسمي به زبانهاي روسي واسپانیولي نیز آماده شده
و همراه با نسخه اصلي امضا شده نگهداري خواهد شد .در تايید مراتب فوق ،امضاكنندگان
زير كه به طور رسمي ،توسط دولت متبوع خود براي اين منظور اختیار يافتهاند ،اين
كنوانسیون را امضا نمودهاند .هشتم آذر ماه سال يكهزار و سیصد و چهل و هشت هجري
شمسي برابر با بیست و نهم نوامبر سال يك هزار و نهصد و شصت و نه ـ بروكسل.

o

پیوست فصل اول ـ مصالحه


ماده  1ـ تشريفات مصالحه بايد برابر مقررات مندرج در اين فصل باشد مشروط بر
اينكه دو طرف مربوط تصمیم ديگري نگرفته باشند.



ماده  2ـ  1ـ در اجراي ماده  )8اين كنوانسیون يك كمیسیون مصالحه بنابه درخواست
يك عضو از عضو ديگر ،تشكیل ميشود 2 .ـ تسلیم درخواست مصالحه توسط يك
عضو بايد شامل شرحي از موضوع به همراه هر گونه مدارك تاكید كننده ديگر باشد.
 3ـ چنانچه تشريفات رسیدگي بین دو طرف به جريان افتاده باشد هر عضو ديگري
كه اتباع يا اموال او تحت تاثیر همان اقدامات واقع شده يا كشورساحلي عضو كه
اقدامات مشابهي انجام داده ،ميتواند با دادن اطالعیه كتبي به دو طرف كه در ابتدا
جريان رسیدگي را آغاز نمودهاند ،به جريان مصالحهملحق گردد ،مگر اينكه يكي از
دو طرف اخیرالذكر به چنین الحاقي معترض باشد.



ماده  3ـ  1ـ كمیسیون مصالحه از سه عضو تشكیل مييابد ـ يك عضو توسط كشور
ساحلي كه اقدامات را انجام داده معرفي شده ،يك عضو توسط كشوري كهاتباع يا
اموال آن تحت تاثیر آن اقدامات واقع شده معرفي ميشود و عضو سوم كه رياست
كمیسیون را بر عهده خواهد داشت با توافق دو عضو اصليتعیین ميشود 2 .ـ
مصالحه دهندگان بايد از میان فهرستي كه قبال"برابر تشريفات مندرج در ماده )4
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زير تنظیم شده ،انتخاب شوند 3 .ـ اگر در خالل يك دوره زماني  )60روزه از تاريخ
دريافت درخواست صالحه ،طرفي كه چنین درخواستي از او به عمل آمده اطالعیهاي
به طرف ديگردر خصوص مخالفت با معرفي مصالحه دهندهاي كه وي مسوول
انتخابش ميباشد ،نداده باشد ،يا چنانچه در طول يك دوره زماني)30روزه از
تاريخمعرفي دومین نفر از اعضاي كمیسیون كه بايد توسط دو طرف تعیین شود ،دو
مصالحه دهنده اول از طريق توافق قادر به تعیین ريیس كمیسیون نشدهباشند ،دبیر
كل سازمان بايد بنابه درخواست هركدام از دو طرف ،انتخاب مورد لزوم را در خالل
مدت )30روز به انجام رساند .اعضاي كمیسیون كهبدين ترتیب تعیین ميشوند بايد
از فهرست ياد شده در بند پیشین انتخاب شوند 4 .ـ ريیس كمیسیون به هر روشي
كه تعیین شود ،در هیچ موردي نبايد داراي ملیت يكي از كشورهاي دو طرف اصلي
مصالحه بوده يا باشد.


ماده  4ـ  1ـ فهرست ياد شده در ماده  )3فوق بايد شامل اشخاص صالحیت داري
كه به وسیله اعضا تعیین شدهاند بوده و همچنین به وسیله سازمان به صورتبه
هنگام نگهداري شود .هريك از اعضا ميتواند)4نفر را كه لزومي ندارد حتما" از
ملیت وي باشند براي درج در فهرست تعیین نمايد .انتخاب هر نفر براي مدت )6
سال بوده وقابل تجديد ميباشد 2 .ـ در صورت فوت يا استعفاي يكي از افراد
مندرج در فهرست ،عضوي كه چنین شخصي را معرفي نموده ميتواند جانشیني را
براي مدت باقیماندهمعرفي نمايد.



ماده  5ـ  1ـ كمیسیون مصالحه آيین كار خود را كه براساس آن در كلیه موارد
رسیدگي عادالنه امكانپذير است تنظیم خواهد نمود ،مگر در صورتي كه دو طرفبه
گونه ديگري توافق كنند .كمیسیون در ارتباط با امر تحقیق و رسیدگي بايد برابر
مفاد فصل سوم كنوانسیون الهه در مورد حل و فصل مسالمتآمیزاختالفات
بینالمللي مصوب بیست و ششم مهر ماه سال يكهزار و دويست و هشتاد و شش
هجري شمسي برابر با هجدهم اكتبر سال يكهزار و نهصد وهفت میالدي ،عمل
نمايد مگر آنگه به اتفاق آرا ،به گونه ديگري تصمیمگیري نمايد 2 .ـ نمايندگي دو
طرف نزد كمیسیون مصالحه توسط نمايندگاني خواهد بود كه وظیفهشان عمل به
عنوان میانجي بین دولت و كمیسیون ميباشد،همچنین هركدام از دو طرف ميتوانند
از خدمات مشاوران و كارشناساني كه به وسیله دو طرف بدين منظور معرفي شدهاند
بهرهجويي نموده و استماعو رسیدگي به شهادت همه كساني را كه شهادت آنها به
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نظر آن طرف مفید ميباشد را درخواست نمايند 3 .ـ كمیسیون داراي اين حق
ميباشد كه از نمايندگان ،مشاوران و كارشناسان دو طرف و همچنین از اشخاص
ديگر با رضايت دولتهايشان ،در صورتيكه فراخواني آنها را مفید تشخیص دهد
درخواست اداي توضیحات نمايد.


ماده  6ـ تصمیمات كمیسیون مصالحه بايد با اكثريت آرا گرفته شود و كمیسیون
حكمي در مورد موضوع اصلي اختالف جز با حضور همه اعضا صادر نخواهدكرد
مگر در صورتي كه دو طرف به گونه ديگري توافق كنند.



ماده  7ـ دو طرف بايد موجبات تسهیل كار كمیسیون مصالحه را فراهم آورده و به
ويژه برابر قانون خود وبا بكارگیري كلیه امكاناتي كه در اختیار دارند ـ الف ـ
اطالعات و مدارك الزم را به كمیسیون ارايه نمايند .ب ـ امكان ورود كمیسیون به
قلمرو سرزمینشان براي استماع شهادت شهود يا كارشناسان و ديدن صحنه را
فراهم سازند.



ماده  8ـ وظیفه كمیسیون مصالحه روشن نمودن موضوعات مورد اختالف،
گردآوري كلیه اطالعات مربوط بدين منظور ،از طريق انجام رسیدگي يا طرق ديگر
وكوشش براي ايجاد مصالحه بین دو طرف ميباشد .پس از رسیدگي دعوا ،كمیسیون
بايد توصیه خود را كه در ارتباط با موضوع بحث مناسب تشخیصداده با تعیین
مدتي كه بیشتر از)90روز نميشود به دو طرف اعالم نمايد واز دو طرف عضو
خواسته شود كه در خالل اين مدت نظر خود را در موردپذيرش يا عدم پذيرش
توصیه ياد شده ،اظهار نمايند.



ماده  9ـ توصیه بايد با بیان داليل همراه باشد .چنانچه اين توصیهها به صورت كلي
يا جزيي مبین نظر همه اعضاي كمیسیون نباشد هركدام از مصالحه دهندگانمحق
خواهد بود كه نظريه جداگانهاي ارايه و تسلیم نمايد.



ماده  10ـ چنانچه تا )90روز پس از اعالم توصیه به دو طرف هیچكدام از آنها پاسخ
موافق خود را به طرف ديگر در خصوص پذيرش آن توصیه اعالم ننمودهباشند.
مصالحه ناموفق تلقي ميشود .همچنین اگر كمیسیون در ظرف مدت تعیین شده در
بند )3ماده)3فوق تشكیل نشده باشد ،يا در صورتي كه دوطرف به گونه ديگري
توافق نكرده باشند يا ،كمیسیون نتوانسته باشد توصیه خود را ظرف مدت يك سال
از زمان تعیین ريیس كمیسیون ،صادر نمايد،مصالحه موفقیت آمیزي تلقي نخواهد
شد.
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ماده  11ـ  1ـ هر عضو كمیسیون براي كار خود اجرت دريافت خواهد نمود .چنین
اجرتي براساس توافق دو طرف تعیین ميشود كه مشاركت هر كدام در
پرداختاجرت به نسبت مساوي خواهد بود 2 .ـ هزينههاي متفرقه ناشي از انجام
كار كمیسیون به همین روش بین دو طرف تسهیم ميشود.



ماده  12ـ دو طرف اختالف در هرزمان در طول روند مصالحه ميتوانند با توافق
يكديگر در مورد مراجعه به يك روش رسیدگي متفاوت براي حل و فصلاختالفات
تصمیمگیري نمايند.

o

فصل دوم ـ داوري


ماده  13ـ  1ـ تشريفات داوري بايد برابر مقررات مندرج در اين فصل باشد ،مگر
آنكه دو طرف به گونه ديگري تصمیمگیري نمايند 2 .ـ در صورت عدم موفقیت
مصالحه ،درخواست داوري تنها ظرف مدت )180روز پس از شكست مصالحه
انجام پذير ميباشد.



ماده  14ـ ديوان داوري شامل سه عضو خواهد بود ـ يك داور توسط كشور ساحلي
كه اقدامات را انجام داده معرفي ميشود ،يك داور توسط كشوري كه اتباع يااموالش
تحت تاثیر آن اقدامات واقع شده معرفي ميشود و داور ديگر براساس توافق بین
دو داور اخیرالذكر انتخاب و به عنوان ريیس ديوان داوريعمل خواهد نمود.



ماده  15ـ  1ـ چنانچه پس از سپري شدن مدت )60روز از معرفي داور دوم ،ريیس
ديوان انتخاب نشده باشد ،دبیر كل سازمان بنابه درخواست هركدام از دو طرفبايد
ظرف مدت )60روز بعدي چنین انتخابي را از فهرست اشخاص واجد شرايطي كه
از قبل برابر مفاد ماده  )4فوق تعیین شدهاند ،به عمل آورد .اينفهرست جداي از
فهرست كارشناسان پیشبیني شده در ماده  )4كنوانسیون و همچنین فهرست
مصالحه دهندگان موضوع ماده )4پیوست حاضرميباشد ،هرچند نام يك شخص
ميتواند هم در فهرست مصالحه دهندگان وهم در فهرست داوران ،آمده باشند .با
اين حال شخصي كه به عنوانمصالحه دهنده در اختالف عمل نموده نميتواند براي
همان موضوع براي عمل به عنوان داور انتخاب شود 2 .ـ چنانچه ظرف مدت
)60روز از زمان دريافت درخواست ،يكي از دو طرف ،عضو ديوان را كه مسوولیت
تعیین آن را دارد ،معرفي ننمايد ،طرفديگر ميتواند مراتب را به طور مستقیم به
اطالع دبیر كل سازمان رسانده و او بايد ريیس ديوان را ظرف مدت )60روز از
فهرست موضوع بند  )1اينماده ،انتخاب نمايد 3 .ـ ريیس ديوان بايد پس از معرفي
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شدن ،از طرفي كه داور را تعیین ننموده ،درخواست نمايد كه به همان روش و تحت
همان شرايط مبادرت به انجاماين كار بنمايد .چنانچه طرف ياد شده اقدام به انتخاب
مورد لزوم ننمايد ،ريیس ديوان بايد از دبیر كل سازمان درخواست نمايد كه اين
انتخاب را برابرشرايط و ترتیب مطروح در بند پیشین به عمل آورد 4 .ـ چنانچه
ريیس ديوان برابر مفاد اين ماده انتخاب شود ،جز در صورت رضايت طرف يا
طرفهاي ديگر نبايد ملیت يكي از دو طرف مربوط را دارابوده داشته باشد 5 .ـ در
صورت فوت يا عدم حضور داوري كه يكي از دو طرف مسوولیت انتخاب وي را
داشته است ،طرف ياد شده بايد ظرف مدت )60روز از تاريخفوت يا عدم حضور
نسبت به معرفي جايگزين وي اقدام نمايد .اگر طرف ياد شده در مورد معرفي داور
اقدامي ننمايد ،داوري با حضور داوران باقي ماندهبه كار خود ادامه خواهد داد .در
صورت فوت يا عدم حضور ريیس ديوان ،داوري با حضور داوران باقي مانده به
كار خود ادامه خواهد داد .در صورتفوت يا عدم حضور ريیس ديوان ،جانشین
وي برابر مفاد ماده )14فوق تعیین شده و در صورت عدم توافق بین اعضاي ديوان
ظرف مدت )60روز پساز فوت يا عدم حضور ،برابر مفاد اين ماده تعیین خواهد
شد.


ماده  16ـ چنانچه رسیدگي بین دو طرف شروع شده باشد ،هر عضو ديگري كه
اتباع يا اموال آن تحت تاثیر همان اقدامات واقع شده باشد ،يا هر كشور
ساحليعضوي كه اقدامات مشابهي را انجام داده ،ميتواند با دادن اطالعیه كتبي به
طرفهايي كه در ابتدا رسیدگي را آغاز نمودهاند ،به جريان رسیدگي داوريوارد
شود مگر آنكه يكي از دو طرف اخیرالذكر به چنین ورود و الحاقي معترض باشد.



ماده  17ـ هر ديوان داوري كه برابر مقررات اين پیوست تشكیل ميشود ،در مورد
آيین رسیدگي خود تصمیم خواهد گرفت.



ماده  18ـ  1ـ تصمیمات ديوان در مورد آيین رسیدگي و محل تشكیل جلسات آن،
و همچنین در مورد هرگونه اختالف مطروح نزد آن ،بايد با راي اكثريت
اعضايديوان اتخاذ گردد .غیبت يا امتناع از دادن راي توسط يكي از اعضا ديوان كه
دو طرف مسوولیت انتخاب آن را داشتهاند ،مانعي در امر تصمیمگیري ديوانايجاد
نخواهد كرد .در صورت تساوي آرا راي نهايي با ريیس خواهد بود 2 .ـ دو طرف
بايد موجبات تسهیل كار ديوان را فراهم آورده ،و به ويژه برابر قوانین خود وبا
بكارگیري كلیه امكاناتي كه در اختیار دارند ـ الف ـ اطالعات و مدارك الزم را به
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ديوان ارايه نمايند .ب ـ امكان ورود ديوان به قلمرو سرزمینشان براي استماع
شهادت شهود يا كارشناسان و ديدن صحنه را فراهم سازند 3 .ـ غیبیت يا كوتاهي
در حضور توسط يك طرف مانعي بر سر راه رسیدگي ايجاد نخواهد كرد.


ماده  19ـ  1ـ حكم ديوان بايد با شرح داليل همراه باشد .حكم ديوان نهايي و غیر
قابل پژوهش خواهد بود .دو طرف بايد فوري حكم ديوان را اجرا نمايند 2 .ـ هر
اختالفي كه در ارتباط با تفسیر و اجراي حكم ديوان بین دو طرف ايجاد شود
ميتواند توسط هركدام از دو طرف براي قضاوت به ديواني كه حكمرا صادر نموده
و در صورت عدم امكان چنین امري ،به ديوان ديگري كه بدين منظور و به همان
روش ديوان اولیه تشكیل ميشود ،ارجاع شود.



پروتكل مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در صورتبروز آلودگي ناشي از موادي غیر از نفت
مصوب  1352هجري شمسي برابر با  1973میالدي) كشورهاي عضو پروتكل حاضر ،كه عضو
كنوانسیون بینالمللي مربوط به "مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي "انعقاد
يافته در بروكسل به تاريخ هشتم آذرماهسال يكهزار و سیصد و چهل و هشت هجري شمسي برابر با
بیست و نهم نوامبر سال يكهزار و نهصد و شصت و نه میالدي ،ميباشند .با در نظر گرفتن قطعنامه
همكاريهاي بینالمللي در مورد مواد آلوده كننده غیر از نفت مصوب كنفرانس حقوقي بینالمللي در
خصوص خسارت آلودگيدريايي )1348برابر با .)1969وبا امعان نظر به اينكه متعاقب قطعنامه فوق،
سازمان مشورتي بینالدولي دريانوردي اقدامات خود را در مورد كلیه جنبههاي آلودگي ناشي از
موادي غیر از نفت تشديد نمودهاست ،به قرار زير توافق نمودهاند.
o

ماده  1ـ  1ـ اعضاي اين پروتكل ميتوانند به دنبال بروز يك سانحه دريايي و يا اعمال
مرتبط با چنین سانحهاي كه به صورت منطقي ميتوان انتظار داشت بهپیامدهاي زيانبار
عمدهاي منجر شود ،در صورت لزوم به منظور جلوگیري ،كاهش يا رفع خطرات شديد و
قريبالوقوع نسبت به خط ساحلي يا منافعمربوط خود ناشي از آلودگي يا تهديد به آلودگي
به وسیله موادي غیر از نفت ،اقداماتي را در درياهاي آزاد به عمل آورند 2 .ـ "موادي غیر
از نفت" مورد اشاره دربند )1عبارتند از ـ الف ـ موادي كه در فهرست تعیین شده توسط
يك نهاد صالحیتدار برگزيده به وسیله سازمان نام برده شدهاند كه فهرست مزبور به اين
پروتكل پیوستخواهد شد.و ب ـ ساير موادي كه احتمال ايجاد خطر براي سالمت انسان،
آسیب رساندن به منابع زنده و حیات دريايي،صدمه زدن به تسهیالت رفاهي و يا ايجاداختالل
در ساير بهرهبرداريهاي مشروع از دريا را دارا ميباشد 3 .ـ هرگاه يك كشور عضو مداخله
كننده در ارتباط با يكي از مواد مورد اشاره در جزو ب) بند )2فوق اقدامي را به عمل آورد.
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آن عضو موظف استثابت نمايد كه آن ماده تحت شرايط موجود در زمان مداخله منطقا"
ميتوانسته خطر شديد و قريبالوقوعي ايجاد نمايد كه مشابه خطر ايجاد شدهتوسط هريك
از مواد ياد شده در فهرست مورد اشاره در جزو الف) بند )2فوق ميباشد.
o

ماده  2ـ  1ـ مفاد بند )2ماده  )1و مواد  )2تا  )8كنوانسیون مربوط به مداخله در درياهاي
آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي مصوب  1348هجريشمسي برابر با  1969میالدي
و پیوست آن كه مربوط به نفت ميشود .نسبت به موارد مورد اشاره در ماده  )1پروتكل
حاضر نیز قابل اعمال ميباشد 2 .ـ از نظر پروتكل حاضر ،فهرست كارشناسان مورد اشاره
در بندج) مواد  )3و )4كنوانسیون به گونهاي بسط خواهد يافت كه كارشناسان
صالحیتداربراي ارايه مشاوره در ارتباط با موادي غیر از نفت را نیز ،شامل شود .معرفي
اسامي نامزدهاي اين فهرست ميتواند توسط كشورهاي عضو سازمان وكشورهاي عضو
پروتكل حاضر به عمل آيد.

o

ماده  3ـ  1ـ فهرست مورد اشاره در جز الف)بند )2ماده )1به وسیله نهاد صالحیتدار تعیین
شده از طرف سازمان ،نگهداري خواهد شد 2 .ـ هرگونه اصالحیه فهرست پروتكل حاضر
كه توسط يك عضو پیشنهاد شده باشد .به سازمان تسلیم خواهد شد و به وسیله سازمان،
حداقل سهماهقبل از رسیدگي توسط نهاد صالحیتدار ،در میان كلیه اعضاي سازمان و اعضاي
پروتكل حاضر پخش ميشود 3 .ـ اعضاي پروتكل حاضر اعم از اينكه عضو سازمان باشند
يا نباشند استحقاق شركت در جريان بررسي توسط نهاد صالحیتدار را خواهند داشت4 .
ـ اصالحیهها تنها توسط اكثريت دوسوم اعضاي حاضر وراي دهنده اين پروتكل به تصويب
خواهد رسید 5 .ـ چنانچه اصالحیهاي برابر بند  )4فوق تصويب شود اين اصالحیه توسط
سازمان براي پذيرش به كلیه اعضاي پروتكل حاضر ،ابالغ خواهد شد 6 .ـ اصالحیه مزبور
در پايان مدت شش ماه پس از ابالغ آن ،پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آنكه در خالل
آن مدت توسط حداقل يك سوم از اعضايپروتكل حاضر اعتراضي در مورد اين اصالحیه
به سازمان اعالم شده باشد 7 .ـ اصالحیهاي كه طبق بند )6فوق پذيرفته شده تلقي گرديده
است سهماه پس از پذيرش آن براي كلیه اعضا پروتكل حاضر ،به استثناي اعضايي
كهاطالعیهاي مبني بر عدم پذيرش اصالحیه مزبور صادر نمودهاند ،الزماالجرا خواهد بود.

o

ماده  4ـ  1ـ پروتكل حاضر براي امضا توسط كشورهايي كه كنوانسیون مورد اشاره در ماده
 )2را امضا نموده يا به آن پیوستهاند همچنین براي هر كشوري كه بهحضور در كنفرانس
بینالمللي در مورد آلودگي دريايي  1352برابر با  1973دعوت شده ،مفتوح ميباشد .پروتكل
از تاريخ  1352.10.25تا 1353.10.10هجري شمسي ،برابر با  15ژانويه  1974میالدي تا 31
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دسامبر  1974در مقر سازمان براي امضا مفتوح خواهد ماند 2 .ـ با رعايت بند )4اين ماده
پروتكل حاضر منوط به تصويب ،پذيرش يا تايید كشورهاي امضا كننده آن خواهد بود 3 .ـ
با رعايت بند  )4اين پروتكل براي الحاق توسط كشورهايي كه آن را امضا ننمودهاند ،مفتوح
خواهد بود 4 .ـ پروتكل حاضر تنها توسط كشورهايي كه كنوانسیون مورد اشاره در ماده )2
را تصويب ،پذيرش يا تايید نموده و يا به آن پیوستهاند ميتواند موردتصويب ،پذيرش ،تايید
يا الحاق قرار گیرد.
o

ماده  5ـ  1ـ تصويب ،پذيرش،تايید،يا الحاق با سپردن سند رسمي به همین مضمون به دبیر
كل سازمان ،رسمیت خواهد يافت 2 .ـ هرگونه سند تصويب ،پذيرش ،تايید يا الحاق ،كه
پس از الزماالجرا شدن هر اصالحیه پروتكل حاضر در ارتباط با كلیه كشورهاي متعاهد
موجود ياپس از تكمیل كلیه اقدامات ضروري براي الزماالجرا شدن اصالحیه در ارتباط با
كلیه كشورهاي عضو موجود ،سپرده شده ،شامل پروتكل تغییر يافتهتوسط اصالحیه تلقي
خواهد شد.

o

ماده  6ـ  1ـ پروتكل حاضر در نودمین روز پس از تاريخي كه در آن پانزده كشور ،اسناد
تصويب ،پذيرش ،تايید يا الحاق را به دبیر كل سازمان سپرده باشندالزماالجرا خواهد شد،
اگرچه پروتكل حاضر تا قبل از الزماالجرا شدن كنوانسیون مورد اشاره در ماده  )2الزماالجرا
نخواهد شد 2 .ـ براي هر كشوري كه بعدا"پروتكل را مورد تصويب ،پذيرش يا تايید قرار
داده و يا بدان ملحق شود ،پروتكل حاضر در نودمین روز پس از سپردن سندمقتضي توسط
چنین كشوري ،الزماالجرا خواهد شد.

o

ماده  7ـ  1ـ پروتكل حاضر ميتواند توسط هر عضوي در هر زمان پس از تاريخ الزماالجرا
شدن پروتكل براي آن متعاهد مورد انصراف قرار گیرد 2 .ـ "انصراف" با تسلیم سندي بدين
مضمون به دبیر كل سازمان ،رسمیت خواهد يافت 3 .ـ "انصراف" پس از يك سال يا مدت
طوالنيتري كه در سند انصراف بدان تصريح شده ،از زمان تسلیم سند انصراف به دبیر كل
سازمان ،رسمیتخواهد يافت 4 .ـ انصراف از كنوانسیون مورد اشاره در ماده  )2توسط يك
عضو به معني انصراف از پروتكل حاضر توسط آن عضو تلقي خواهد شد .چنین انصرافيدر
همان روز رسمیت يافتن انصراف از كنوانسیون برابر بند  )3ماده  )12آن كنوانسیون رسمیت
خواهد يافت.

o

ماده  8ـ  1ـ كنفرانسي به منظور تجديد نظر يا اصالح پروتكل حاضر ميتواند توسط سازمان
برگزار شود 2 .ـ سازمان بنابه تقاضاي حداقل يك سوم كشورهاي متعاهد به پروتكل حاضر،
كنفرانسي از كشورهاي عضو را براي تجديد نظر يا اصالح آن تشكیلخواهد داد.
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o

ماده  9ـ  1ـ پروتكل حاضر به دبیر كل سازمان سپرده خواهد شد 2 .ـ دبیر كل سازمان بايد
ـ الف ـ به كلیه كشورهايي كه پروتكل حاضر را امضا نموده يا به آن ملحق شدهاند مراتب
زير را اطالع بدهد ـ  1ـ هر امضا يا سپردن سند جديد به همراه تاريخ آن 2 .ـ تاريخ
الزماالجرا شدن پروتكل حاضر 3 .ـ سپردن هرگونه سند انصراف از پروتكل حاضر به همراه
تاريخي كه در آن انصراف رسمیت خواهد يافت 4 .ـ هرگونه اصالحیه پروتكل حاضر يا
پیوست آن و هرگونه اعتراض يا اعالم عدم پذيرش اصالحیههاي ياد شده .ب ـ نسخ برابر
با اصل پروتكل حاضر را به كلیه كشورهايي كه پروتكل حاضر را امضا نموده يا به آن ملحق
شدهاند ،ارسال نمايد.

o

ماده  10ـ به محض اينكه پروتكل حاضر الزماالجرا شود ،يك نسخه برابر با اصل آن توسط
دبیر كل سازمان براي ثبت و انتشار برابر ماده  )102منشور سازمانملل متحد ،به دبیرخانه
سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

o

ماده  11ـ پروتكل حاضر دريك نسخه اصلي به زبانهاي انگلیسي ،فرانسه ،روسي و اسپانیايي
تنظیم شده است كه هر چهار متن به طور يكسان معتبر ميباشد .در تايید مراتب فوق ،امضا
كنندگان زير كه به گونه مقتضي براي اين منظور اختیار يافتهاند ،پروتكل حاضر را امضا
نمودهاند .لندن به تاريخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سیصد و پنجاه و دو هجري شمسي برابر
با دوم نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و سه.

o

ضمیمه فهرست مواد تعیین شده توسط كمیته حفاظت از محیط زيست دريايي سازمان طبق
جز الف بند  2ماده  1پروتكل  1ـ نفت هنگام حمل به صورت فله) محلولهاي اسفالتي مواد
تركیبي پس ماندههاي پودري اضافات گازويیل با نقطه جوش متوسط نفت تصفیه شده
تركیبات حاوي نفت خام نفت سنگین روغن خوشبوكننده به جز روغننباتي) مواد تركیبي
روغن معدني روغن نفوذ كننده روغن دوك روغن توربین مواد حاصل از تقطیر گازويیل با
نقطه جوش متوسط تركیبات فلشد فید گازويیل رقیق شده بنزينهاي تركیبي سوخت الكلي
سوختهاي با كیفیت بهبود يافته سوخت پلیمري بنزينها روغن سر سیلندر طبیعي) اتوموتیو
نوعي بنزين) سوخت هواپیما بانقطه جوش متوسط انواع سوخت جت سوخت جت ، 1
نفت سفید) سوخت جت  ، 3سوخت جت  ، 4سوخت جت ، 5نفت سفید ،سنگین) سوخت
جت با درجه اكتان باال حالل معدني نفتا حالل حاللهاي حاصل از پااليش برشهاي حاصل
از تقطیر  2ـ مواد مضر استیك انیدريد استن استون سیانوهیدرين اكرولین اكريلونیتريل
آلدرين آلیل ايزوتیوسیانیت فسفید آلومینیوم آمونیاكمايع  )%28فسفات آمونیوم امیل مركاپتان
آنیلین آنیلین هیدروكلرايد تركیبات آنتيموآن تركیبات ارسنیك آترازين متیل آزين فسفات
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گوتین) آزيد باريم سیانید باريم اكسید باريم بنزن ايزومرهاي هگزا كلريد بنزن لیندن) بنزيدين
بريلیم به صورت پودر) برم سیانید برموبنزيل نرمال بوتیل اكريالت اسید بوتیريك اسید
كاكوديلیك تركیبات كادمیوم كارباريلسوين) دي سولفید كربن تترا كلريد كربن كلردان كلرو
استن كلرو استوفنون كلرو دي نیترو بنزن كلروفرم كلرو هیدرينهاخام) كلرو پیكرين اسید
كرومیك تري اكسید كروم) كوكولوس جامد) تركیبات مس كرزولها دي آمین اتیلن مس
تركیبات سیانید برمید سیانوژن كلريد سیانوژن د.د.ت دي كلرو انیلینها دي كلرو بنزن دي
آلدرين دي متوآت سیگون) دي متیل آمین مايع  )%40دي نیترو انیلنها  4و 6دي نیترو
ارتوكروزل دي نیترو فنلها اندوسولفانتیودان) اندرين اپي كلرو هیدرين اتیل برمو استیت
اتیلن كلرو هیدرين ،2كلرو ،اتانول) اتیلن دي كلرايد استات فنتین خشك) اسید فلئوسیكلیك
هپتاكلر هكزا كلروبنزن هكزا اتیل تترافسفات اسید هیروسیانیك اسید هیدروفلیوريك
مايع )%40ايزوپرن تركیبات سرب لیدن گامگزان ) BHCماالتون تركیبات جیوه متیل الكل
متیل كلرايد موالسها نفتالین حل شده) نفتیل تیوره اسید نیتريك  )%90روغن پاراتون
پاراكوت فنل اسید فسفريك فسفروس طبیعي) پليهالوژنت بي فنیلها سديم پنتا كلروفنات
استیرن مونومر تولوئن دي ايزوسیانیت تولوئن توگزافن فسفات تري تولیل تري كرزيل
فسفات)  2،4،5ـ تي  3ـ گازهاي مايع هنگام حمل بصورت فله) استالدئید آمونیاك آنیدروس
بوتادين بوتان تركیب بوتان و پروپان بوتیلنها كلرين دي متیل آمین اتیل كلرايد اتان اتیلن
اكسید اتیلن متان )  LNGتركیب متیل استیلن پروپادين متیل برمید متیل كلريد پروپان
پروپیلن وينیل كلريد مونومر انیدروس هیدروژن كلريد انیدروس هیدروژن فلیوريد دي
اكسید سولفور  4ـ مواد راديواكتیو مواد راديواكتیو شامل عناصر و تركیبهايي میشوند كه
ايزوتوپهاي آنها مشمول الزامات بخش  835مقررات حمل بيخطر مواد راديواكتیو،
نسخهتجديدنظر شده  ،1973منتشره توسط آژانس بینالمللي انرژي اتمي ،میباشند ولي
محدود به اين مواد نیستند و ميتوان آنها را در بستههاي نوع  Aو نوع Bهمچون مواد قابل
فیزيون يا مواد حمل شده طبق ترتیبات خاص مانند مواد زير نگهداري يا حمل نمود .اورانیوم
 235پلوتونیم  239راديوم  226سزيم  137كبالت .60


[امضاء]قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه  ،هفده ماده و يك
پیوست و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غیر نفتي مشتمل بر يك مقدمه
و يازده ماده و يك ضمیمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ  1375/11/7مجلس شوراي اسالمي
تصويب و در تاريخ  1375/11/16به تأيید شوراي نگهبان رسیده است .رئیس مجلس شوراي اسالمي
ـ علي اكبر ناطق نوري
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 -19قانونالزام دولت جهت تنظيم اليحه قانوني نفت



ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزارت نفت موظف است ظرف مدت چهار ماه اليحه نفت
و اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق برموازين اسالميو قانون اساسي جمهوري اسالميايران
تهیه و طبق اصل  74قانون اساسي به مجلس شوراي اسالميتقديم نمايد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه پانزدهم اسفند ماه يك هزار و سیصد
و شصت و يك با حضور شوراي محترم نگهبان بهتصويب مجلس شوراي اسالميرسید .رئیس
مجلس شوراي اسالمي ـ اكبرهاشمي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=109727

 -20اليحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون خاص در مورد قراردادهاي نفتي

اليحه

قانوني

راجع

به

تشكیل

كمیسیون

خاص

در

مورد

قراردادهاي

نفتي

اليحه قانوني راجع به تشكیل كمیسیون خاص در مورد قراردادهاي نفتي كه در جلسه مورخ  1358/10/18به
تصويب شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران رسیده است بپیوست ابالغ میگردد.


ماده واحده ـ كلیه قراردادهاي نفتي كه به تشخیص كمیسیون خاصي كه از طرف وزير نفت تعیین
ميشود مغاير با قانون ملي شدن صنعت نفت درايران تشخیص داده شود كانلميكن تلقي گرديده و
دعاوي ناشي از انعقاد و اجراي اين قراردادها به رأي اين كمیسیون قابل حل و فصل ميباشد .اين
كمیسیون با شركت نماينده وزارت امور خارجه خواهد بود.



[امضاء]شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران
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اليحه قانوني راجع به تمديد مهلت مقرر در ماده  3اليحه قانوني تأسیس وزارت نفت


ماده واحده ـ مهلت تعیین شده در ماده  3اليحه قانوني تأسیس وزارت نفت مصوب 1358.7.8
شوراي انقالب به مدت  3ماه تمديد و ظرف اينمدت بايد سازمان و تشكیالت وزارت نفت و
شركتهاي تابعه از طرف وزارت نفت به سازمان امور اداري و استخدامي كشور پیشنهاد گردد و اين
سازمانو تشكیالت پس از تصويب آن سازمان قطعیت خواهد داشت.



[امضاء]شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران

http://www.dastour.ir/Print/?LID=101582

 -21اليحه قانوني راجع به «كنوانسيون منطقهاي كويت براي همكاري درباره» حمايت و توسعه محيط
زيست دريائي و نواحي ساحلي» و «پروتكل مربوط به مبارزه باالودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره
درموارد اضطراري»



ماده واحده ـ «كنوانسیون منطقهاي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محیط زيست
دريائي و نواحي ساحلي» مشتمل بر  30ماده و «پروتكل مربوط به مبارزه باآلودگي ناشي از نفت
وساير مواد مضره درموارد اضطراري» مورخ  24آوريل  )57/2/4( 1978تصويب و بوزارت امور
خارجه اجازه داده میشود كه تشريفات تسلیم اسناد تصويب را انجام دهد.



[امضاء] شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران

http://www.dastour.ir/Print/?LID=101729
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 -22قانون مربوط به قرارداد فروش و خريد گاز طبيعي بين شركت ملي گاز ايران و شركتهاي روهر
گاز  Ruhrgazو گازدوفرانس )(Gazdefranceو نفت معدني اتريش Oesterre Ich Ischem
Ineraloel Verwaltun GAkt Iengesellschaft



ماده واحده ـ مندرجات مواد  18و  19قرارداد فروش و خريد گاز طبیعي مورخ نهم آذر ماه 1354
( 2534شاهنشاهي) منعقد بین شركت ملي گازايران و شركتهاي( () RUHRGAz 1:آلماني)( ) 2
(GAZDEFRANCEفرانسوي)( ) Oesterre Ich Ischem Ineraloel Verwaltung 3
(Akt Iengesellschaftاتريشي) همچنین ماده  4قرارداد سه جانبه داوري منعقد در تاريخ نهم آذر
ماه  2534( 1354شاهنشاهي) بین شركت ملي گاز ايران و شركتهاي فوقالذكر ومؤسسه
)(V/OSojuzgazexportشوروي تأيید و تنفیذ ميگردد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2537.2.18
در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه دو هزار و پانصد وسي و هفت شاهنشاهي به تصويب مجلس
شوراي ملي رسید .ريیس مجلس شوراي ملي ـ عبداهلل رياضي اصل فرمان هماوني و قانون در دفتر
نخست وزير است .وزير مشاور در امور پارلماني ـ هالكو رامبد
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فصل اول ـ كلیات و سرمايه
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o

ماده  1ـ شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نهم ارديبهشت (2510 )1330
تأسیس گرديده و در اين اساسنامه از اين پس شركت نامیدهميشود ،شركت سهامي است
كه عملیات خود را با توجه به وظائف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب
هشتم مرداد ( 2533 )1353وساير قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمي به موجب
اين اساسنامه و طبق اصول بازرگاني اجراء مينمايد.

o

ماده  2ـ مركز اصلي شركت تهران است و شركت ميتواند شعب يا نمايندگيهايي براي
اجراي عملیات مقرر در اين اساسنامه در داخل و خارجكشور تأسیس نمايد.

o

ماده  3ـ سرمايه شركت يكصد میلیارد ريال است كه منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ريالي
با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گرديده است .صاحب سهام متعهد است كه قسمت
پرداخت نشده سرمايه را به تقاضاي هیأت مديره و تصويب مجمع عمومي پرداخت كند.
افزايش سرمايه منوط بهپیشنهاد هیأت مديره و تأيید مجمع عمومي و تصويب نهايي هیأت
وزيران خواهد بود .كلیه سهام شركت متعلق به دولت ايران و غیر قابل انتقال است.



فصل دوم ـ موضوع ـ وظايف ـ حقوق و اختیارات شركت
o

ماده  4ـ موضوع شركت عبارت است از اعمال حق مالكیت ملت ايران نسبت به منابع نفتي
و گازي سرتاسر كشور و فالت قاره و اشتغال به عملیاتصنعت نفت و گاز و پتروشیمي و
صنايع وابسته در داخل و خارج كشور به شرح زير :الف ـ تفحص و نقشهبرداري و اكتشاف
و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي طبیعي ديگر
اعم از مايع وجامد (به استثناي ذغال سنگ) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآوردههاي
اصلي نفتي از قبیل گاز و گاز مايع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزين واقسام نفت سفید و
نفت گاز و نفتهاي سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتي كه تولید نیرو نمايد .همچنین
هر گونه عملیات به منظور قابل عرضهكردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و
فروش آنها در داخل و خارج كشور .اشتغال به امور فوقالذكر در سراسر كشور و فالت قاره
منحصراً به عهده شركت ميباشد مگر در مواردي كه به موجب قوانین جداگانه
مشاركتمؤسسات ديگر در بعضي از اين امور تجويز شده و يا بشود و در اين صورت
شركت نظارت كامل در حسن جريان امور مزبور به عمل خواهد آورد .ب ـ ساختن
فرآوردههاي فرعي و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گريس و پارافین و وازلین و
حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها درداخل و خارج كشور .اشتغال اشخاص و
مؤسسات خصوصي به اين امور در هر مورد منوط به موافقت شركت و تحصیل پروانه
مخصوص از وزارت صنايع و معادن خواهدبود و شركت به منظور تطبیق اين گونه فرآوردهها
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با استانداردهاي ملي يا بینالمللي نظارت الزم را اعمال خواهد كرد و تعیین قیمت اين
فرآوردهها برايعرضه در بازار داخلي توسط وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني با
مشورت شركت صورت خواهد گرفت .در صورتي كه اشخاص و مؤسسات كه به موجب
قسمت اخیر بند فوق اقدام به تهیه فرآوردههاي فرعي و مشتقات نفتي ميكنند ضمن عملیات
خودمقداري از فرآوردههاي اصلي مذكور در بند الف فوق را كه در انحصار شركت است
تولید كنند پخش و فروش و صدور مواد مذكور در هر مورد موكول بهاجازه شركت و طبق
مقرراتي خواهد بود كه شركت ابالغ كند .ج ـ مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي براي توسعه
و پیشرفت صنعت نفت و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي و فني و بازرگاني و اقتصادي
وغیره .د ـ حفظ مخازن زير زمیني نفت و گاز و هیدروكاربورهاي ديگر و اتخاذ تدابیر الزم
براي جلوگیري از تلف شدن مواد مذكور و بهرهبرداري صحیحاز ذخاير نفتي در سراسر
كشور و فالت قاره ه ـ هر گونه فعالیت در رشتههاي صنعت پتروشیمي و صنعت گاز و
صنايع وابسته به آنها و ـ مبادرت به اقدامات عمراني و كشاورزي و دامداري در مواردي كه
در حوزههاي عملیاتي شركت الزم باشد .ز ـ مبادرت به هر گونه فعالیت صنعتي و يا
بازرگاني ديگر با تصويب مجمع عمومي.
o

ماده  5ـ به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذكور در ماده  4شركت داراي حقوق و
اختیارات زير ميباشد :الف ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شركتهاي وابسته و شعب و نمايندگیها
در ايران و خارج از ايران يا انحالل آنها .منظور از شركت فرعي مذكور در اين اساسنامه
شركتي است كه 1 :ـ كلیه سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران باشد 2 .ـ كلیه سهام آن
متعلق به يك يا چند شركتي باشد كه كلیه سهام آن شركت يا شركتها متعلق به شركت ملي
نفت ايران باشد .منظور از شركت وابسته مذكور در اين اساسنامه هر شركتي است كه قسمتي
از سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي فرعي آن باشد .ب ـ انعقاد
قراردادهاي همكاري و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ايران ،همچنین
خريداري و تملك سهام شركتهاي ديگر باحق فروش و انتقال آنها .انعقاد قرارداد به منظور
اجراي عملیات اكتشاف و توسعه منابع نفت خام و گاز طبیعي همچنین مشاركت براي ايجاد
پااليشگاه در داخل كشور مشمولمقررات قانون نفت خواهد بود قراردادهايي كه به منظور
تولید و پخش و حمل و نقل و تصفیه و صدور و فروش فرآوردههاي گازي و پتروشیمي
بینيكي از شركتهاي فرعي شركت با اشخاص و مؤسسات ايراني يا خارجي منعقد ميشود
پس از تصويب مجمع عمومي شركت فرعي مربوط و با رعايتمقررات قانون جلب و
حمايت سرمايههاي خارجي قابل اجراء خواهد بود .شركت با تصويب مجمع عمومي
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ميتواند هر يك از شركتهاي وابسته را كه براي فعالیت در رشتههاي صنايع نفت ،پتروشیمي
و گاز ايجاد ميشود (بهشرط آن كه مالكیت بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شركت
باشد) از مزايايي كه به موجب اين اساسنامه جهت شركت مقرر شده است برخوردارنمايد.
شركتهاي فرعي شركت كه تحت قوانین ايران تشكیل گردد از كلیه معافیتها و مزاياي مقرر
در اين اساسنامه بهرهمند خواهند بود .مؤسسات و اشخاص خارجي (اعم از حقیقي يا
حقوقي) كه در اجراي عملیات موضوع اين ماده با شركت يا شركتهاي فرعي آن قرارداد
منعقد مينمايندبه شرط معامله متقابل از شمول تبصره  2ماده  3قانون جلب و حمايت
سرمايههاي خارجي و بند ج ماده يك آيیننامه اجراي قانون جلب و حمايتسرمايههاي
خارجي مصوب كمیسیونهاي مجلسین مستثني خواهند بود .در مورد هر قرارداد نفتي كه
دولت نیز عالوه بر شركت به عنوان طرف اول آن را امضاء كرده است شركت به عنوان
نماينده دولت عمل خواهد كرد .مجامع عمومي شركتهاي فرعي گاز و پتروشیمي ميتوانند
بر حسب اقتضاء اصالحات و تغییرات الزم را در قراردادهاي مشاركتي كه مقدم بر
تاريختصويب اين اساسنامه به موجب قانون توسعه صنايع پتروشیمي مصوب تیر ماه 1344
( )2524و قانون توسعه صنعت گاز مصوب ارديبهشت ماه )2531( 1351منعقد گرديده و
به تصويب مقامات مقرر در آن قوانین رسیده است به عمل آورند .اصالحات و تغییرات
مزبور با توجه به ماده  29قانوننفت مصوب  8مرداد  )2533( 1353بعد از تأيید هیأت
وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد .شركتهاي فرعي مذكور گزارش اين گونه
اصالحات و تغییرات را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تأيید از طريق دولت به مجلسین خواهند
داد .شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي بر حسب مصلحت و اقتضاء در مورد بعضي
از شركتهاي فرعي و وابسته كه در ساختن فرآوردههاي فرعيموضوع بند ب ماده  4و يا
محصوالت پتروشیمي فعالیت ميكنند تا  99درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون
گسترش مالكیت واحدهاي تولیدي بهكاركنان ايراني شركتهاي مزبور و يا ايرانیان ديگر به
فروش برساند .ج ـ خريد و فروش و اجاره و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر
منقول همچنین تحصیل هر گونه مال يا حقي كه طبق قوانین كشوري بهشركت منتقل
ميگردد .واگذاري بالعوض اموال شركت به ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
و شهرداريها و همچنین مؤسسات فرهنگي و اجتماعي و خیريه ومذهبي كه طبق قوانین
ايران تشكیل شدهاند منوط به تصويب هیأت مديره خواهد بود .د ـ گرفتن و دادن اعتبار و
يا وام در داخل و يا خارج كشور به منظور اجراي برنامههاي شركت .دادن وام و اعتبار در
خارج كشور و يا گرفتن وام و اعتبار از خارج كشور با موافقت وزارت امور اقتصادي و
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دارايي و تصويب مجمع عمومي نمايندگانصاحب سهام خواهد بود .اعطاء وام و اعتبار در
داخل كشور در حدود بودجه مصوب شركت خواهد بود .ه ـ انجام مطالعات و تحقیقات و
بررسیهاي فني و علمي و بازرگاني و اقتصادي .و ـ خريد و اجاره و تأسیس و تكمیل و
توسعه و تعمیر و اداره كارخانه ها و دستگاهها و تأسیسات و تهیه و ايجاد و اداره وسايل و
تسهیالت حملو نقل و ارتباط زمیني و دريايي و هوايي .ايجاد و به كار انداختن راهآهن يا
بندر و انواع سرويسهاي مخابراتي باسیم و بيسیم و هواپیمايي در مواردي كه عملیات
شركت ايجاب نمايد مشروط بهاجازه قبلي دولت خواهد بود .ز ـ اقدام به هر گونه عملیات
براي استفاده از زمینهايي كه در اختیار شركت است به منظور انجام مقاصد مذكور در اين
اساسنامه .ح ـ انعقاد قراردادهاي استخدام يا خدمات يا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم
از داخلي و يا خارجي .ط ـ تملك و ثبت پروانههاي اختراع و تحصیل حق استفاده و هر
گونه اطالعات درباره اختراعات و طرحها و طريقههاي مربوط به صنعت نفت وصنايع وابسته
به آن .ي ـ انعقاد قرارداد با خريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآوردههاي نفتي
و مشتقات آن .ك ـ شركت ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند برخي از عملیات خود را
به وسیله نمايندگیها و يا پیمانكاران به موقع اجرا بگذارد.
o

ماده  6ـ در هر مورد كه اجراي عملیات شركت و يا عملیات هر يك از شركتهاي فرعي و
وابسته آن مستلزم اعالم موافقت و يا انجام اقدامي از ناحیهدولت باشد شركت پیشنهاد الزم
را جهت صدور دستور مقتضي به نخستوزير تقديم خواهد نمود .لوايح مربوط به شركت
توسط نخستوزير يا وزيرامور اقتصادي و دارايي به مجلسین تقديم خواهد شد.

o

ماده  7ـ شركت مجاز است كه در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پسانداز و ساير
امور كارگزيني كارمندان و آموزش و پرورش كاركنان خودآيیننامههاي الزم را تدوين و
پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجراء بگذارد .آيیننامههاي مزبور براي شركتهاي
فرعي و وابسته نیز الزمالرعايهخواهد بود.

o

ماده  8ـ شركت مجاز است در مواردي كه به تشخیص هیأت مديره ايرانیاني كه واجد شرايط
و تجربیات الزم باشند يافت نشوند و يا استفاده ازخدمات آنان عمالً میسر نباشد نسبت به
استخدام كاركنان خارجي با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود اقدام نمايند .شركت
هر گونه برنامه آموزشي و كارآموزي كه به منظور تشكیل كادر مجهز الزم براي صنعت نفت
و بينیاز شدن صنعت مزبور از استخدام كاركنانخارجي مقتضي بداند تنظیم و به موقع اجراء
خواهد گذارد.
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o

ماده  9ـ شركت و شركتهاي فرعي آن از تسهیالت زير استفاده خواهند نمود :الف ـ بدون
تحصیل پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي آنچه را منحصراً براي عملیات خود در ايران
ضروري بداند از قبیل ماشین آالتكارخانهها و اجزاي آن افزار و ادوات و قطعات يدكي ـ
مواد شیمیايي و مواد معدني ـ مصالح ساختماني و اثاثه ـ وسائل حمل و نقل و وسائل ايمني
وآموزشي ـ وسائل مخابراتي ـ خطوط لوله و تلمبه ـ تجهیزات بارگیري و اسكله ـ تأسیسات
بندري ـ وسائل آزمايشگاه ـ دارو و كلیه لوازم طبيبیمارستانها و درمانگاهها از خارج كشور
وارد نمايد .شركتهاي وابسته در مورد تحصیل پروانه ورود كاال از مقررات عمومي مملكتي
استفاده خواهند نمود .در مواردي كه دولت اخذ پروانههاي مخصوص را مانند پروانه ورود
مواد محترق و داروهاي مخدر ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را انجامخواهد
داد .شركت و شركتهاي فرعي و شركتهاي وابسته آن از مزايا و معافیتهاي مقرر در بند ج از
ماده  3قانون تشويق صادرات و تولید مصوب  4اسفند  )2513(1333و ساير قوانین مملكتي
استفاده خواهند نمود .استفاده از معافیت مقرر در ماده  97اصالحي قانون مالیاتهاي مستقیم
مصوب اسفند  )2528(1348در مورد طرحهاي به خصوص منوط به پیشنهاد شركت و
تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود .شركتهاي وابسته كه پیش از تاريخ
تصويب اين اساسنامه طبق قراردادهاي مصوب مجلسین و يا قراردادهايي كه به استناد قانون
توسعه صنايع پتروشیميمصوب تیر ماه  )2524( 1344و قانون توسعه صنعت گاز مصوب
ارديبهشت ماه  )2531( 1351منعقد گرديده است به كار پرداختهاند كماكان از مزايا
ومعافیتهاي مقرر در قراردادهاي مربوط به خود برخوردار خواهند بود .ادارات گمرك ايران
در ترخیص كاالهاي وارداتي شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن حق اولويت قائل
خواهند بود و كلیه تسهیالت الزم را در اين بارهفراهم خواهند آورد .كاالهاي مزبور بدون
احتیاج به ارائه مدرك به معافیت ترخیص خواهد شد و مدارك الزم در هر مورد حین يا
پس از ترخیص به گمرك ارسال خواهدگرديد .شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن
ميتوانند كاالهايي را كه با استفاده از معافیت گمركي وارد نمودهاند به يكديگر انتقال دهند
و اين گونه انتقاالت درحكم واردات مستقیم شركت انتقال گیرنده تلقي ميشود .كاالهايي
كه شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند
نسبت به فروش آن در داخل يا صدور آن به خارجآزاد خواهند بود .و هر گاه كاالهاي
مذكور با معافیت از حقوق گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخل مشروط به پرداخت
حقوق گمركي است .شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن مكلفند در مورد كاالهايي كه
در داخل كشور تهیه ميشود و از حیث قیمت و مقدار و نوع و مرغوبیت ومشخصات
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احتیاجات آنها را مرتفع ميكند از محصوالت و مصنوعات كشور استفاده كنند .ب ـ صادرات
مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلي
و شهرداريها معاف خواهد بود وليشركت اظهارنامههايي را كه براي آمار گمركي الزم است
تهیه و به گمرك محل تسلیم خواهد كرد.
o

ماده  10ـ مالیات بر درآمد شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات
قانوني مربوط به مالیات بر درآمد شركتهاي نفتي از سودويژه وصول خواهد شد و هیچ گونه
مطالبه ديگري از شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن تحت عنوان مالیات و يا عوارض و
حقوق و غیره زائد بر آنچه طبق مقررات قانوني از شركتهاي نفتي قابل وصول باشد جايز
نخواهد بود .منافع شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن از فعالیتهاي غیر نفتي مشمول
مقررات عمومي مالیاتي كشور خواهد بود .تبصره  1ـ حقوق و عوارضي كه طبق قوانین از
طرف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت يا شركتهاي فرعي
و وابستهآن و يا خدماتي كه معموالً براي عامه انجام ميشود مطالبه ميگردد از شركت و
شركتهاي فرعي و وابسته آن نیز قابل وصول است .تبصره  2ـ وجوه صندوق بازنشستگي و
پسانداز كاركنان ايراني صنعت نفت و مستمري بازنشستگي كارمندان صنعت نفت از هر
گونه مالیاتمعاف است .بهره متعلقه به وجوه صندوق بازنشستگي و پسانداز نزد بانكهاي
ايراني همچنین بهره متعلق بر وامهايي كه از محل وجوه مزبور به كارمندان صنعتنفت و يا
به خود شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن داده ميشود نیز از مالیات معاف است.

o

ماده  11ـ شركت ميتواند هزينه و تعهدات ارزي خود را در داخل و خارج كشور در حدود
بودجه مصوب از درآمدهاي ارزي خود بپردازد .شركت در اول هر سال موافقت مقامات
قانوني نظارت بر ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي ساالنه خود يكجا تحصیل و صورت
هزينههاي ارزي راهر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و خزانه تسلیم خواهد نمود.

o

ماده  12ـ هر گاه زمینهايي براي انجام عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج شركت
واقع شود به ترتیب زير عمل خواهد شد .الف ـ در مورد اراضي موات حیازت و تملك آن
از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است .ب ـ در صورتي كه زمین مورد احتیاج باير
و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شركت و تصويب هیأت وزيران مجاناً به شركت
واگذارميشود .در صورتي كه احتیاج شركت به زمیني كه بدين طرز تحصیل كرده باشد رفع
شود شركت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهدداشت و بايد آن را بالعوض
مسترد دارد .تشريفات ثبتي اين قبیل اراضي در صورتي كه قبالً انجام نشده باشد از طرف
دولت انجام خواهد گرفت .ج ـ زمینهاي داير متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله
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آن به شركت انتقال داده خواهد شد  .هر گاه احتیاج شركت از زمیني كه از دولتخريداري
كرده رفع شود بايد مراتب را كتباً به دولت اعالم و زمین مزبور را براي فروش به دولت
پیشنهاد كند .در صورتي كه دولت مايل به خريد زمینمزبور باشد شركت آن را در مقابل
بهاي عادله به دولت واگذار خواهد كرد هر گاه ظرف شش ماه از تاريخ پیشنهاد فروش
دولت زمین را خريداري نكندشركت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود .استفاده از اراضي
موضوع اين بند پس از رفع نیاز شركت در اجراي برنامههاي تأمین مسكن براي كاركنان
ايراني صنعت نفت بالمانع است .در مورد اراضي مشمول اين بند كه پیشنهاد فروش آن به
دولت داده ميشود دولت در صورتي كه خود مايل به خريد نباشد ممكن است استفاده از
حقخود را به شهرداري يا مؤسسه عمومي ديگر واگذار كند و در اين صورت زمین در مقابل
بهاي عادله به شهرداري يا مؤسسه عمومي كه دولت تعیین كندانتقال داده خواهد شد .د ـ
در مواردي كه شركت براي انجام عملیات خود احتیاج به اراضي اعم از دائر و باير متعلق
به اشخاص و همچنین ابنیه و تأسیسات و اعیانیهايموجود در زمینهاي مزبور داشته باشد به
طريق زير عمل خواهد شد 1 :ـ تشخیص اين كه اراضي و مستحدثات موجود در آن مورد
نیاز شركت ميباشد با هیأت مديره شركت است 2 .ـ شركت وضع ثبتي اراضي (اعم از
عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعالم خواهد كرد و اداره ثبت
مكلف است حداكثرظرف پانزده روز وضع ثبتي و شماره پالك ملك را تعیین و اعالم دارد
و در صورتي كه تشريفات ثبتي ملك خاتمه يافته باشد نام مالك و يا مالكین ومقدار سهم
هر كدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه الزم را صادر و به شركت تسلیم نمايد 3 .ـ در
صورتي كه ملك مورد اختالف بوده يا به ثبت نرسیده و يا تشريفات ثبتي آن خاتمه نیافته و
يا مالك يا مالكین و حاضر به فروش نشوند و ياهر گاه بین شركت يا مالك يا مالكین براي
خريد اراضي و اعیانیها از لحاظ قیمت يا مالاالجاره و حق پیشه و كسب توافق حاصل نشود
شركت ضمنارسال دادخواستي متضمن رونوشت مصوب هیأت مديره مبني بر لزوم تحصیل
آن و رونوشت گواهي ثبتي و  3نسخه نقشه زمین مورد نیاز و يا معرفيكارشناس خود از
هیأت سه نفري مركب از دادستان كل كشور ـ وزير كشور و ريیس سازمان ثبت اسناد و
امالك كشور و يا نمايندگان آنها درخواستخواهد كرد كه براي تعیین قیمت عادله ملك
اقدام كند 4 .ـ هیأت سه نفري حداكثر ظرف  10روز از تاريخ وصول دادخواست شركت
براي انتخاب دو نفر كارشناس ديگر بدين شرح اقدام خواهد كرد .دفتر هیأت سه نفري به
مالك يا مالكین اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اخطاريه كارشناس خود را
معرفي و برگ قبولي او را ظرف همینمدت به دفتر هیأت تسلیم كند .كارشناس سوم را
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هیأت سه نفري تعیین خواهد كرد .در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفي كارشناس
و يا عدم ارسال برگ قبولي كارشناس از طرف مالك و يا مالكین ،كارشناس مزبور نیز
توسطهیأت سه نفري تعیین خواهد شد 5 .ـ در صورتي كه اقامتگاه يا محل كار مالك يا
مالكین مشخص نباشد ابالغ اخطاريه به اقامتگاه مالك يا مالكیني كه طبق گواهي اداره ثبت
تعیینشده باشد معتبر خواهد بود 6 .ـ در صورتي كه ملك مشاع يا مالكین آن متعدد باشند
كارشناس توسط اكثريت مالكین تعیین خواهد شد و در صورتي كه اكثريت حاصل
نشودكارشناس توسط هیأت سه نفري انتخاب خواهد شد 7 .ـ دستمزد و هزينه اياب و
ذهاب و فوقالعاده روزانه كارشناسان به میزاني كه از طرف هیأت سه نفري تعیین گردد به
وسیله شركت و از طريق دفترسه نفري پرداخت خواهد شد 8 .ـ كارشناسان مكلفند حداكثر
ظرف پانزده روز از تاريخ انتخاب قیمت عادله اراضي و اعیانیهاي مورد نیاز عملیات شركت
را كه بر حسب موردممكن است شامل حق پیشه و كسب و كار يا هر نوع حق قانوني ديگر
هم بايد به اتفاق يا با اكثريت آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه يا مجاور و بدون درنظر
گرفتن منابع نفتي و نوع استفادهاي كه منظور شركت ميباشد و به بهاي قبل از تاريخ تصويب
هیأت مديره شركت تعیین و به دفتر هیأت سه نفرياعالم كنند 9 .ـ دفتر هیأت سه نفري
بهاي عادله تعیین شده از طرف كارشناسان را به شركت ابالغ خواهد كرد .در صورتي كه
مالك يا مالكین با بهاي تعیین شدهموافقت كنند انتقال زمین به بهاي مزبور به عمل خواهد
آمد و در غیر اين صورت شركت قیمت تعیین شده را به صندوق دادگستري توديع و
قبضدريافتي را به دفتر هیأت سه نفري ارسال خواهد داشت .هیأت سه نفري ظرف پنج
روز از تاريخ تسلیم قبض مذكور تصمیم الزم دائر به الزام مالك يا مالكین به تنظیم سند
انتقال را صادر و به طرفین ابالغخواهد كرد و در صورتي كه مالك يا مالكین ظرف ده روز
از تاريخ ابالغ تصمیم هیأت از امضاء سند خودداري كنند به دستور دادستان كل كشور ،از
طرفدادستان شهرستان محل وقوع ملك ظرف مدت پانزده روز سند انتقال ملك امضاء و
عرصه و اعیان مورد تصمیم به موجب صورت جلسهاي از طرفدادستان شهرستان به نماينده
شركت تحويل خواهد شد .در اين مورد هر وقت مالك و يا مالكین حاضر به دريافت قیمت
ملك خود گرديدند دفتر هیأت سه نفري پس از اعالم به شركت حواله پرداخت قیمت رابه
صندوق دادگستري صادر خواهد كرد همچنین است در مورد امالك مندرج در شق ()11
زير كه پس از مشخص شدن مالك و انتقال ملك به شركتحواله پرداخت وجه به نام او
صادر ميگردد 10 .ـ در موارد فوري شركت ميتواند بالفاصله پس از انجام تشريفات
ارزيابي و توديع بهاي ملك در صندوق دادگستري عرصه و اعیان مورد نیازخود را به موجب
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صورتمجلس با حضور نماينده دادستان شهرستان محل وقوع ملك تصرف كند .ابالغ
تصمیم هیأت سه نفري به مالك يا مالكین وانجام تشريفات تنظیم سند انتقال به شرح مقرر
در اين بند پس از تصرف ملك مورد نیاز به موقع اجراء گذارده خواهد شد 11 .ـ در مورد
امالكي كه مالكیت آن مورد اختالف بوده و يا به ثبت نرسیده و يا تشريفات ثبتي آن ملك
انجام نگرفته و يا دسترسي به مالك و يامالكین نباشد تعیین كارشناس مالك و يا مالكین آن
به عهده هیأت سه نفري خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملك و توديع در صندوق
دادگستري وصدور تصمیم الزم از طرف هیأت سه نفري بنا به دستور دادستان كل سند انتقال
را دادستان محل وقوع ملك ظرف مدت  15روز امضاء كرده به موجبصورتجلسه به
شركت تحويل خواهد داد .در صورتي كه دولت مالك اراضي مورد اختالف شناخته شود و
سند مالكیت به نام دولت صادر گردد وجوه توديعي بابت قیمت اراضي باير به شركتمسترد
خواهد شد 12 .ـ اقامه دعوي شخص ثالث و يا دعوي متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات
اين ماده نخواهد بود و هیأت سه نفري بايد در هر مورد تشريفاتكارشناسي و توديع بها و
صدور حكم را ظرف مواعدي كه به شرح فوق تصريح گرديده است انجام دهد 13 .ـ در
مورد امالك مندرج در قسمت اول شق ( )11ادارات ثبت مكلفند پس از ابالغ رأي هیأت
سه نفري نسبت به تفكیك اراضي موضوع رأي براساس نقشه شركت اقدام و صورتمجلس
تفكیكي را جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمي حوزه ثبت مربوط ارسال دارند.
o

ماده  13ـ هر گاه به درخواست ذينفع و تأيید هیأت سه نفري اراضي و اعیانیهاي مورد
ارزيابي محل سكونت مالك باشد ده درصد و در صورتي كهممر اعاشه منحصر مالك باشد
پانزده درصد و در صورتي كه محل سكونت و ممر اعاشه منحصر او باشد بیست و پنج
درصد اضافه بر بهاي عادلهپرداخت خواهد شد .تبصره  1ـ درباره امالك مزروعي مشمول
قوانین و مقررات اصالحات ارضي مورد احتیاج شركت و وزارت تعاون و امور روستاها
ظرف يك ماه ازتاريخ درخواست شركت اجازه تجزيه و فروش آن امالك را خواهد داد.
ضمناً در مواردي كه مساحت اراضي مزروعي مورد احتیاج به قدري باشد كهزارعین مجبور
به كوچ كردن شوند شركت عالوه بر قیمت ملك كه پرداخت ميكند بیست و پنج درصد
قیمت را هم به وسیله وزارت تعاون و امورروستاها بین زارعین و پانزده درصد بین
خوشنشینان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك ميكنند به نسبت تعداد عائله تحت
تكفل آنان با حضورفرماندار يا بخشدار محل تقسیم خواهد كرد .تبصره  2ـ در مورد امالك
موقوفه و يا امالكي كه شركت بخواهد به طريق اجاره از آن استفاده و يا حق ارتفاق تحصیل
كند اگر براي تعیین میزاناجاره و حق ارتفاق بین شركت و طرف مقابل توافق نشود هیأت
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سه نفري به ترتیب مندرج در بند (د) ماده  12اقدام و میزان اجاره و يا حق ارتفاقي راتعیین
و رأي به تنظیم سند اجاره و يا تفويض حق ارتفاق صادر خواهد كرد كه در صورت امتناع
مالك و يا مالكین و همچنین متولي يا متولیان يا نمايندهاوقاف به دستور دادستان كل سند
اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء و زمین و
اعیانیهاي مورد لزوم بهموجب صورتجلسه به شركت تحويل خواهد شد .تبصره  3ـ در
مورد امالك موقوفه مزروعي زارعین مستأجر اين امالك مكلفند اراضي مورد احتیاج شركت
را در مقابل مالاالجارهاي كه به شرحمذكور در اين شق تعیین خواهد شد به اجاره شركت
واگذار نمايند.در صورتي كه زارعین مستأجر اين امالك ناگزير به ترك اراضي زراعتي گردند
به شرحمقرر در تبصره يك اين ماده درباره آنان رفتار خواهد شد و چنانچه خساراتي به
زراعت يا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسطوزارت تعاون و امور
روستاها تعیین و به وسیله شركت پرداخت خواهد شد .تبصره  4ـ در مواردي كه به تشخیص
و تصويب هیأت مديره شركت ضرورت عملیات ايجاب كند كه زمیني براي عملیات به قید
فوريت در اختیارشركت قرار گیرد شركت وسیله يك نفر كارشناس رسمي دادگستري بهاي
عادله زمین مورد نیاز را تعیین و به صندوق دادگستري توديع خواهد كرد ومراتب را به
اطالع دادستان شهرستان محل وقوع زمین خواهد رسانید .دادستان شهرستان محل وقوع
زمین ظرف ده روز زمین مزبور را به تصرف شركت خواهد داد .كلیه تشريفات ديگر مقرر
در اين ماده و مواد  12و  14از قبیل تقديم دادخواست به هیأت سه نفري و ارجاع امر به
كارشناس و تعیین قیمت قطعي و غیرهدر مورد اين اراضي بالفاصله پس از تصرف به موقع
اجرا گذارده خواهد شد .تبصره  5ـ در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه
براي عبور لولههاي نفت و گاز و انواع ديگر مواد نفتي با ايجاد شبكه مخابراتي وحريم آنها
مورد احتیاج شركت باشد با توجه به مفاد تبصره  8اين ماده عرصه و اعیان از طرف شركت
تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت وفقط قیمت اعیاني از بین رفته و خسارت
وارده با توافق صاحبان آن و در صورت عدم توافق به شرح بند (د) ماده  12تعیین و پرداخت
ميگردد .تبصره  6ـ شركت در معدوم كردن اعیانیهاي موجود در مسیر و حريم خطوط لوله
پس از توديع قیمت عادله به شرح مندرجه در اين ماده مختاراست .تبصره  7ـ اراضي خارج
از محدوده خدماتي شهرداري هر شهر جزو زمینهاي خارج از محدوده آن شهر محسوب
ميشود .تبصره  8ـ عرض مسیر و حريم خطوط لوله شركت از چهل متر تجاوز نخواهد
كرد مگر در موارد استثنايي كه طبق تصويب هیأت وزيران مقتضیاتعملیاتي و مالحظات
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ايمني تجاوز اين حد را ايجاب كند .مفاد ماده واحده مصوب تیر ماه  )2530( 1350داير بر
منع ساختمان و ايجاد بنادر طرفین خطوط انتقال گاز به قوت خود باقي خواهد بود.
o

ماده  14ـ هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي كه به موجب مقررات اين اساسنامه
براي خطوط لوله يا ساير تأسیسات نفتي تحصیل شدهاست اعم از احداث بنا يا غرس اشجار
و يا زراعت و غیره ممنوع ميباشد و شركت مجاز است اين قبیل اعیانیها و مستحدثات را
با حضور نمايندهژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري كه دعوت خواهد نمود منهدم نمايد و
اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتي از اين بابت علیه شركتنخواهند داشت.
تبصره  1ـ در تمام موارد مذكور در اين ماده و مواد  12و  13براي اثبات عدم انجام تشريفات
ثبتي يا اختالف در مالكیت اراضي گواهینامه ادارهثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به
مالك اعالم شركت كه متكي به نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يك
روزنامه كثیراالنتشار باشدكفايت خواهد كرد .تبصره  2ـ در مورد تمام يا قسمتي از امالك
كه مورد نیاز عملیات شركت بوده و در رهن يا بیع شرط هستند در صورتي كه مالك براي
پرداختبدهي و امضاء سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال
گردد بستانكار ميتواند به هیأت سه نفري مراجعه و به نسبتاراضي كه مورد اين حكم قرار
گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دريافت دارد و سندي مبني بر ابطال يا
اصالح سند رهني يا شرطي ووصول وجه توديع شده بدهد و در اين مورد كه طلب بستانكار
در صندوق دادگستري سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستانمعامله
معارض محسوب نميگردد .هر گاه مبلغ سند رهني يا شرطي بیش از مبلغ ارزيابي شده
باشد شركت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود .تبصره  3ـ پرداخت هزينه دفتري سند انتقال
به عهده طرفین است و ساير هزينههاي آن به عهده مالك ميباشد و در مواردي كه دادستان
سند انتقالرا امضاء مينمايد تمام مخارج وسیله شركت پرداخت و با ارائه مدارك مربوط به
هیأت سه نفري آنچه را كه به حساب مالك پرداخت نموده است ازمحل وجه سپرده مسترد
خواهد داشت .تبصره  4ـ در اجراي هر يك از موارد مندرج در اين ماده و مواد  12و 13
اعم از ارزيابي و پرداخت بهاي امالك و اراضي مورد نیاز شركت بايدحقوق زارعین بر
اساس قوانین و مقررات اصالحات ارضي با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و از
بهاي ملك كسر و به زارعین پرداخت گردد.

o

ماده  15ـ شركت ميتواند در حوزه عملیات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به
دولت يا بالمالك از آب همچنین از هر نوع سنگ و خاكو شن و ماسه و سنگ آهك و
سنگ گچ و مصالح ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و با رعايت تبصره  1ماده
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 10اين اساسنامه طبق مقرراتمربوط استفاده كند .اگر عمل شركت براي استفاده از مواد
مذكور موجب ضرر شخص ثالث گردد شركت بايد جبران خسارت را به تشخیص
كارشناسمنتخب طرفین بكند ولي در هر صورت شخص ثالث نميتواند مانع عملیات
شركت بشود.


فصل سوم ـ اركان شركت
o

ماده  16ـ اركان شركت عبارتند از :مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام .هیأت مديره و
مدير عامل .هیأت عالي بازرسي.


قسمت اول -مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام


ماده  17ـ نمايندگان صاحب سهام در مجمع عمومي عبارتند از 1 :ـ
نخستوزير 2 .ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 3 .ـ وزير نیرو 4 .ـ وزير
صنايع و معادن 5 .ـ وزير كار و امور اجتماعي 6 .ـ وزير مشاور و ريیس
سازمان برنامه و بودجه 7 .ـ يك وزير ديگر به انتخاب نخستوزير .تبصره
ـ رياست جلسه مجمع عمومي با نخستوزير و در غیاب او با يكي از
وزراي حاضر در جلسه با تعیین قبلي نخستوزير خواهد بود.



ماده  18ـ جلسات مجمع عمومي در مركز شركت در تهران با حضور
ريیس هیأت مديره و مدير عامل و يا قائممقامي كه از طرف او بدين
منظورتعیین و معرفي خواهد شد تشكیل ميشود .تبصره ـ مجمع عمومي
در تیر ماه هر سال براي رسیدگي به ترازنامه و در آبان ماه همانسال به
منظور رسیدگي و تصويب بودجه به طور عاديتشكیل ميگردد و تا موقعي
كه نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تصمیمي اتخاذ نشده جلسات
همچنان ادامه خواهد داشت و در جلساتمذكور اضافه بر ترازنامه و بودجه
ممكن است بر حسب پیشنهاد ريیس هیأت مديره و مدير عامل يا طبق نظر
رياست مجمع عمومي موضوعات ديگرينیز در دستور مذاكرات قرار گیرد.



ماده  19ـ مجمع عمومي در هر موقع بنا به تصمیم ريیس مجمع يا به
درخواست ريیس هیأت مديره و مدير عامل و يا قائممقامي كه از طرف
ريیسهیأت مديره و مدير عامل تعیین و معرفي شده باشد به طور فوقالعاده
تشكیل خواهد شد.



ماده  20ـ دعوت براي تشكیل مجمع عمومي به طور عادي يا فوقالعاده از
طرف ريیس هیأت مديره و مدير عامل شركت به عمل ميآيد .درصورتي
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كه ريیس هیأت مديره و مدير عامل اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايد
ريیس مجمع عمومي رأساً اعضاء مجمع عمومي را دعوت خواهدنمود.
تبصره  1ـ دستور جلسه مجمع عمومي در دعوتنامه قید خواهد شد .تبصره
 2ـ اعضاي اصلي و عليالبدل هیأت مديره و اعضاي هیأت عالي بازرسي
ميتوانند بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومينمايندگان
صاحب سهام شركت نمايند.


ماده  21ـ جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد
يافت و براي اعتبار تصمیمات در هر مورد چهار رأي موافق ضرورتدارد.
تبصره ـ مجمع عمومي يك نفر را به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و مدير
عامل به سمت دبیر مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود صورت
جلساتمجمع عمومي پس از تصويب در پرونده مخصوص نگاهداري
خواهد شد .صورت جلسات تصويب شده بايد به امضاي ريیس مجمع
عمومي برسد.



ماده  22ـ وظايف مجمع عمومي به قرار زير است :الف ـ رسیدگي و اتخاذ
تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش
ساالنه هیأت مديره و گزارش هیأت عاليبازرسي كه بايد الاقل دو هفته
قبل از تشكیل جلسه در اختیار كلیه اعضاء مجمع عمومي قرار گیرد .ب ـ
بررسي و تصويب برنامه عملیات و فصول و ارقام كلي بودجه هزينههاي
جاري و نیز بررسي و تصويب هزينههاي سرمايهاي شركت .بودجه
پیشنهادي بايد الاقل دو هفته قبل از تشكیل جلسه از طرف ريیس هیأت
مديره و مدير عامل براي كلیه اعضاء مجمع عمومي فرستاده شود .ج ـ
اظهار نظر نسبت به هر گونه پیشنهاد راجع به اصالح يا تغییر مواد اساسنامه
شركت كه براي اخذ تصمیم نهايي و تقديم به قوه مقننه به دولتتسلیم
خواهد شد پیشنهاد اصالح يا تغییر اساسنامه بايد از طرف ريیس مجمع و
يا ريیس هیأت مديره و مدير عامل شركت يا الاقل دو نفر از اعضاءمجمع
عمومي به عمل آيد .د ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزايش سرمايه و پیشنهاد
تصويب آن به دولت .ه ـ پیشنهاد يك نفر از افراد واجد صالحیت به هیأت
وزيران جهت انتخاب به سمت ريیس هیأت مديره و مدير عامل شركت.
و ـ انتخاب اعضاء عليالبدل هیأت مديره به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و
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مدير عامل شركت .ز ـ انتخاب ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي .ح ـ
تعیین خط مشي عمومي شركت .ط ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعي
كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي نمايندگان
صاحب سهام قرار گیرد .ي ـ اجازه استفاده از ذخیره عمومي شركت به
پیشنهاد هیأت مديره .ك ـ تصويب آيیننامههاي استخدامي و مالي و
معامالت شركت.


ماده  23ـ هر گاه مجمع عمومي بازرسي قسمتي از عملیات شركت را الزم
تشخیص دهد منحصراً به وسیله هیأت عالي بازرسي اقدام خواهد كرد.



قسمت دوم ـ هیأت مديره و مدير عامل


ماده  24ـ هیأت مديره از يك نفر ريیس كه سمت مديريت عامل را نیز
خواهد داشت و هفت عضو اصلي تشكیل ميشود .پنج نفر ديگر نیز به
عنوانعضو عليالبدل انتخاب ميشوند تا به دعوت ريیس هیأت مديره در
غیاب اعضاي اصلي به جاي آنان در جلسات شركت نمايند .تبصره ـ ريیس
و اعضاي اصلي و عليالبدل هیأت مديره بايد ايراني باشند.



ماده  25ـ ريیس هیأت مديره و مدير عامل از بین اشخاصي كه سابقه
خدمات دولتي و اجتماعي داشته و مدتي از آن را متصدي كارهاي
مهممملكتي بوده و يا از بین كارمندان صنعت نفت ايران كه پانزده سال
سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل پنج سال از آن را عضو اصلي
هیأتمديره شركت بوده انتخاب خواهد شد.



ماده  26ـ اعضاي اصلي هیأت مديره از بین كارمندان رسمي شركت كه ده
سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و الاقل پنج سال عهدهدارمشاغل
مهمي در اين صنعت بودهاند و يا از بین متخصصین برجسته ديگر كه
سوابق مشابهي در مديريت مؤسسات صنعتي مهم و يا امور مالي واقتصادي
و حقوقي داشته باشند انتخاب خواهند شد .تبصره ـ الاقل پنج نفر از
اعضاي اصلي هیأت مديره بايد از میان كارمندان عالیرتبه شركت انتخاب
شوند.



ماده  27ـ اعضاي عليالبدل هیأت مديره منحصراً از بین كارمندان عالیرتبه
شركت انتخاب ميشوند.

146



ماده  28ـ اعضاي اصلي و عليالبدل هیأت مديره موظفاً انجام وظیفه
خواهند كرد و بايد تمام اوقات در اختیار شركت باشند و هیچ نوع
شغلموظف در خارج از شركت قبول نكنند .اشتغال غیر موظف اعضاي
اصلي و عليالبدل در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد و عضويت
در شوراها و مجامع فرهنگي و اجتماعي بهصورت افتخاري و بدون
دريافت حقوق و با موافقت ريیس هیأت مديره و مدير عامل مجاز خواهد
بود .تبصره  1ـ اعضاء هیأت مديره حق ندارند جز حقوق و مزاياي دريافتي
از شركت ،حقوق و مزاياي ديگري دريافت دارند .تبصره  2ـ هر يك از
اعضاي اصلي و عليالبدل هیأت مديره كه از مقررات اين ماده تخلف نمايد
از سمت خود مستعفي شناخته خواهد شد .تبصره  3ـ عضويت اعضاء
هیأت مديره در هیأتهاي مديره و هیأتهاي بازرسي شركتهاي فرعي و
وابسته به شركت موكول به تصويب ريیسهیأت مديره و مدير عامل
ميباشد.



ماده  29ـ مجمع عمومي براي انتخاب ريیس هیأت مديره و مدير عامل
يك نفر از افراد واجد صالحیت را پیشنهاد مينمايد كه با تأيید هیأت
وزيرانبه فرمان همايوني براي مدت شش سال به اين سمت منصوب
خواهد شد .اعضاي اصلي هیأت مديره بنا به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و
مدير عامل و تصويب هیأت وزيران براي مدت سه سال انتخاب و به
موجب فرمانهمايوني به اين سمت منصوب ميشوند .اعضاي عليالبدل
هیأت مديره بنا به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و مدير عامل و تصويب
مجمع عمومي براي مدت سه سال تعیین ميشوند .تبصره  1ـ تجديد
انتخاب ريیس و اعضاء اصلي و عليالبدل هیأت مديره بالمانع است .تبصره
 2ـ ريیس هیأت مديره و مدير عامل ميتوانند تغییر هر يك از اعضاء اصلي
هیأت مديره را قبل از پايان مدت عضويت آنان به هیأت وزيرانپیشنهاد
نمايد همچنین تغییر هر يك از اعضاي عليالبدل را قبل از خاتمه مدت
عضويت آنان به مجمع عمومي پیشنهاد كند .تبصره  3ـ ريیس هیأت مديره
و مدير عامل الاقل سه ماه قبل از انقضاي دوره عضويت هر يك از اعضاء
اصلي هیأت مديره جانشین او را به هیأتوزيران پیشنهاد مينمايد .تبصره
 4ـ تا زماني كه ريیس هیأت مديره و مدير عامل و اعضاي جديد انتخاب
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نشدهاند ريیس و اعضاي هیأت مديره به خدمت خود ادامهخواهند داد.
تبصره  5ـ تعیین حقوق ريیس و اعضاي اصلي هیأت مديره با مجمع
عمومي و تعیین حقوق اعضاي عليالبدل بنا به پیشنهاد ريیس هیأت مديره
وتصويب هیأت مديره خواهد بود.


ماده  30ـ ريیس هیأت مديره و مدير عامل يك يا دو نفر از كاركنان عالیرتبه
صنعت نفت را كه تجربه و بصیرت كافي در زمینههاي مختلف
عملیاتشركت داشته باشند به سمت قائممقام خود تعیین خواهد نمود.
قائممقام وظايف مشخصي را كه ريیس هیأت مديره و مدير عامل به او
واگذار مينمايد انجام خواهد داد و در جلسات هیأت مديره حضور خواهد
يافتلیكن حق رأي جز در مورد ماده  31اين اساسنامه نخواهد داشت.
قائممقام ميتواند نظر خود را در مورد مسائلي كه در هیأت مديره مطرح
ميشود كتباًبه اطالع ريیس هیأت مديره و مدير عامل برساند .تبصره ـ
اعضاي هیأت مديره (به استثناي ريیس هیأت مديره و مدير عامل) و
قائممقامهاي ريیس هیأت مديره و مدير عامل از لحاظ بازنشستگيتابع
شرايط و مقررات عمومي مربوط به كارمندان شركت خواهند بود .ادامه
خدمت هر يك از اعضاي اصلي و قائممقامها در سمتهاي مزبور پس
ازرسیدن به سن بازنشستگي منوط به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و مدير
عامل و تصويب هیأت وزيران خواهد بود.



ماده  31ـ جلسات هیأت مديره به رياست ريیس هیأت مديره و مدير عامل
و يا قائممقامي كه از طرف ريیس هیأت مديره و مدير عامل بدين
منظورمعرفي ميشود و با حضور حداقل شش نفر از اعضاء اصلي و يا
عليالبدل رسمیت پیدا ميكند تصمیمات هیأت مديره به اكثريت چهار رأي
معتبر تلقيميشود .در صورت تساوي آرا رأي ريیس هیأت مديره و مدير
عامل قاطع خواهد بود .در مواردي كه جلسه هیأت مديره به رياست
قائممقام ريیس هیأتمديره تشكیل شود حق رأي ريیس هیأت مديره و
مدير عامل با قائممقامي خواهد بود كه اداره جلسه را بر عهده دارد.



ماده  32ـ در صورت فوت يا استعفا يا بركناري هر يك از اعضاء هیأت
مديره جانشین او براي بقیه مدت طبق مقررات اين اساسنامه تعیین
خواهدشد .ماده  33ـ اعضاء هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي و همچنین
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كارمندان شركت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و
كارمنداندر معامالت دولتي و كشوري ميباشند .تبصره ـ خريد
فرآوردههاي نفتي و اموال و كاالهايي كه شركت و يا سازمانهاي تعاوني
وابسته به آن براي كاركنان شركت تهیه مينمايند يا به آنهااختصاص
ميدهند در حدود استفاده شخصي از مقررات اين ماده مستثني است.


ماده  34ـ دعوت و اداره جلسات هیأت مديره و ابالغ و اجراء مصوبات و
تصمیمات آن از وظايف ريیس هیأت مديره و مدير عامل ميباشد.جلسات
هیأت مديره حسب تشخیص ريیس هیأت مديره و مدير عامل تشكیل
خواهد شد .تبصره ـ صورت جلسات هیأت مديره پس از تصويب به
امضاي ريیس و اعضاي هیأت مديره حاضر در جلسه ميرسد و هر قسمت
از مذاكرات كههیأت مديره آن را محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد
در صورتجلسه قید شود .وظايف و اختیارات هیأت مديره



ماده  35ـ هیأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختیار براي
اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه منجمله وظايف زير ميباشد .الف
ـ تعیین خط مشي و تصويب برنامه عملیات شركت .ب ـ تعیین سیاست
كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و پیشنهاد قیمت فروش
بنزين و نفت و نفت گاز و نفت كوره در داخلكشور براي تصويب هیأت
وزيران .ج ـ تعیین قیمت ساير فرآوردههاي نفتي .د ـ اعطاء تخفیفات
متعارف بازرگاني .ه ـ دادن اختیارات براي سازش و تعیین داور در مورد
اختالفات و دعاوي شركت و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق
شركت الزم باشد .و ـ تنظیم بودجه تفصیلي شركت و تصويب ارقام
درآمدهاي پیشبیني شده و اعتبارات اضافي و اصالح بودجه بر اساس
پیشنهاد ريیس هیأتمديره و مدير عامل در حدود اختیاراتي كه به تصويب
مجمع عمومي رسیده باشد .ز ـ بررسي و تنظیم كلیه آئیننامههاي داخلي
شركت .مقررات استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني و حسابداري و
حسابرسي و معامالت شركت در كلیه شركتهاي فرعي نیز الزماالجرا
خواهد بود .ح ـ تدوين و پیشنهاد مقررات و آيیننامههاي اجرايي قانون
نفت براي تصويب هیأت وزيران .ط ـ بررسي و اجازه انعقاد قراردادهاي
پیشبیني شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختیاراتي كه به موجب
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قانون مذكور براي شركت مقررگرديده است .ي ـ اخذ تصمیم نسبت به
تشكیل و يا انحالل شركتهاي فرعي و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در
داخل يا خارج از ايران .ك ـ تنظیم و تصويب مقررات اساسنامههاي
شركتهاي فرعي و اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مركز اصلي عملیات هر
يك از آن شركتها و انجام سايروظايفي كه هیأت مديره شركت به عنوان
مجمع عمومي آن شركتها به عهده دارد و اعمال كلیه حقوق شركت در
شركتهاي فرعي و وابسته .ل ـ تهیه گزارش هیأت مديره و ترازنامه ساالنه
حساب سود و زيان براي تقديم به مجامع عمومي و پیشنهاد دستور جلسه
مجمع عمومي .م ـ نگاهداري و به كار انداختن و بهرهبرداري از وجوه
بازنشستگي و پسانداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع و
مصالح آنها .وجوه بازنشستگي و پسانداز كارمندان صنعت نفت كه به
هیأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نميباشد .با وجود
اين هیأت مديرهشركت نسبت به اين وجوه در حكم امین محسوب
ميشود .هیأت مديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات
مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسلیم دارد .ن ـ پیشنهاد
استفاده از ذخیره عمومي شركت به مجمع عمومي .س ـ تصويب معامالت
غیر منقول شركت .وظايف و اختیارات ريیس هیأت مديره و مدير عامل


ماده  36ـ ريیس هیأت مديره و مدير عامل باالترين مقام اجرايي و اداري
شركت بوده و بر كلیه سازمانهاي تابعه شركت رياست دارد و مسئول
حسنجريان كلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت ميباشد و
براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هیأت مديره داراي همه گونه
حقوق واختیارات تام و تمام بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كلیه
مقامات قضايي كشوري و لشگري و مؤسسات و اشخاص اعم از ايراني و
خارجي با حقتوكیل غیر خواهد داشت و ميتواند تمام يا قسمتي از
اختیارات خود را به هر يك از اعضاء هیأت مديره و رؤساي قسمتهاي
شركت به تشخیص خودتفويض كند تا اداره عملیات مختلف شركت را
كه به اين طريق به آنها محول ميگردد زير نظر و مسئولیت مستقیم وي بر
عهده گیرند .اختیارات و وظايف ريیس هیأت مديره و مدير عامل شامل
موارد زير ميباشد :الف ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه
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حقوق و مزايا و اخذ تصمیم درباره كلیه امور استخدامي كاركنان شركت
اعم از ايراني و ياخارجي طبق آيیننامههاي شركت .ب ـ تعیین امضاءهاي
مجاز و تعهدآور براي شركت .ج ـ اخذ و پرداخت وجوه و باز كردن
حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي در موارد مذكور با
امضاي ريیس هیأت مديره و مديرعامل و امضاي يك عضو هیأت مديره
عمل خواهد شد .ريیس هیأت مديره و مدير عامل ميتواند يك يا چند نفر
از اعضاي هیأت مديره را به اين منظور انتخاب و معرفي نمايد .ريیس
هیأت مديره و مدير عاملو عضو منتخب مزبور ميتوانند حق امضاي خود
را به كارمندان شركت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمايند .د ـ
اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عملیات و
معامالت و مخارج شركت و بازرسي در كلیه امور شركت و شعب
ونمايندگیها و مؤسسات مربوط .ه ـ تنظیم برنامههاي طويلالمدت متناسب
با هدفهاي شركت همچنین تصويب طرحهاي سازماني و اجراي برنامههاي
آموزشي .و ـ تعیین وظائف و حدود اختیارات و مسئولیتهاي واحدهاي
مختلف شركت.


قسمت سوم ـ هیأت عالي بازرسي


ماده  37ـ هیأت عالي بازرسي عبارت از پنج نفر است كه سه نفر از آنها
داراي تجربیات و معلومات كافي در امور مالي يا حسابداري صنعتي
وبازرگاني و اقتصادي و دو نفر ديگر متخصص در رشتههاي مربوط به
نفت خواهند بود.



ماده  38ـ بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب
ميشوند .يك نفر از آنها را مجمع عمومي به سمت ريیس هیأت عالي
بازرسي و يك نفر را به پیشنهاد ريیس هیأت عالي بازرسي به سمت
قائممقام او تعین خواهدنمود .تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نیامده
بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد .انتخاب مجدد بازرسان بالمانع
است.



ماده  39ـ در صورت فوت يا استعفاء يا تغییر شغل يا بركناري از خدمت
هر يك از بازرسان عالي مجمع عمومي به طور فوقالعاده تشكیل ميشود
وشخصي را كه واجد شرايط باشد به جاي وي انتخاب خواهد كرد.
151



ماده  40ـ هیأت عالي بازرسي از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلي
شركت به هنگام ضرورت استفاده خواهد كرد و ميتواند براي انجاموظائف
خود از كارشناسان اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد،
براي انجام اين منظور ريیس هیأت عالي بازرسي به ريیس هیأت مديرهو
مدير عامل مراجعه خواهد نمود و ريیس هیأت مديره و مدير عامل مكلف
است نظر هیأت مزبور را تأمین نمايد.



ماده  41ـ وظايف هیأت عالي بازرسي به قرار زير است :الف ـ تطبیق
عملیات شركت با بودجه مصوب .ب ـ رسیدگي به ترازنامه و حساب سود
و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با كارتها و دفاتر شركت و تهیه
گزارش چگونگي عملیات شركت برايتقديم به مجمع عمومي .گزارش
مزبور بايد الاقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي سالیانه به ريیس هیأت
مديره و مدير عامل تسلیم شود كه بهضمیمه مالحظات هیأت مديره با
ترازنامه به مجمع عمومي تقديم گردد .ج ـ مطالعه و اظهار نظر راجع به
گزارش ساالنه هیأت مديره .هیأت عالي بازرسي در اجراي وظايف خود
حق مراجعه به كلیه دفاتر و پروندهها و قراردادهاي شركت را خواهد
داشت .هر گاه هیأت عالي بازرسي در جريان رسیدگي اشتباهات يا تخلفات
و يا بيترتیبیهايي مشاهده نمايد مورد را به ريیس هیأت مديره و مدير عامل
گزارشخواهد داد و هر گاه نسبت به اين گزارش اقدام به عمل نیايد مراتب
را به اطالع ريیس مجمع عمومي خواهد رسانید.



ماده  42ـ اجراي وظايف هیأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين
اساسنامه تعیین شده نبايد به هیچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.
تبصره ـ هیأت عالي بازرسي وظايف خود را طبق آيیننامه خاصي انجام
خواهد داد كه از طرف ريیس مجمع عمومي ابالغ خواهد شد.



ماده  43ـ حقوق اعضاء هیأت عالي بازرسي به وسیله مجمع عمومي تعیین
و از طرف شركت پرداخت خواهد شد.



ماده  44ـ ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي شركت حق اشتغال موظف
ديگري در داخل و يا خارج از شركت را ندارند .اشتغال غیر
موظف(افتخاري بدون دريافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت ريیس
مجمع عمومي خواهد بود.
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فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زيان
o

ماده  45ـ سال مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم دي ماه
سال بعد خاتمه مييابد.

o

ماده  46ـ تعداد و نوع دفاتر محاسباتي شركت و شركتهاي فرعي آن كه بايد پلمب شود به
موجب تصمیم هیأت مديره تعیین خواهد شد .تبصره ـ منظور از دفاتر محاسباتي عبارت
است از دفاتر مذكور در قانون تجارت و يا فرمها و وسايل ديگر نگهداري حساب.

o

ماده  47ـ كلیه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب
سود و زيان شركت و گزارش هیأت مديره الاقل دو ماه پیشاز تاريخ تشكیل مجمع عمومي
تهیه و در اختیار هیأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد.

o

ماده  48ـ در ترازنامه اقالم دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهالك منظور
ميشود .مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظیمترازنامه احتساب ميشود .اقالم
سوخت شده نبايد جزء دارايي محسوب گردد .تبصره  1ـ هر گاه هیأت مديره تجديد ارزيابي
تمام و يا قسمتي از داراييهاي شركت را الزم تشخیص دهد ميتواند با تصويب مجمع
عمومي اقدامبه تجديد ارزيابي بكند و چنانچه افزايش و يا كاهشي حاصل شود به حساب
اندوختههاي مخصوص مذكور در ماده  50منظور كند .تبصره  2ـ میزان استهالك نسبت به
انواع داراييهاي شركت طبق اصول متداول صنعت نفت به پیشنهاد هیأت مديره تعیین و
پس از تصويبوزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

o

ماده  49ـ شركت مكلف است ساالنه يك درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخیره
عمومي انتقال دهد.

o

ماده  50ـ شركت مكلف است با تصويب مجمع عمومي اندوختههاي مخصوصي به میزان
متناسب براي تأمین احتیاجات خود طبق معمولصنعت نفت از محل درآمد كل در نظر
بگیرد .تبصره ـ انتقال وجوه به حساب ذخیره عمومي و اندوختههاي مخصوص مطابق مواد
 49و  50تا موقعي كه جمع آن معادل صد درصد سرمايهشركت شود ادامه خواهد يافت.

o

ماده  51ـ درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و
وجوهي كه به عنوان پذيره و حقاالرض و برگشت هزينهاكتشاف عايد شركت شود همچنین
وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركتهاي فرعي و وابسته پس از پرداخت مالیات بر
درآمد آن شركتها عايدميگردد .تبصره  1ـ سود ويژه عبارت است از درآمد حاصل از فروش
نفت خام و گاز طبیعي و فرآوردهها و ساير عملیات مستقیم شركت پس از وضعهزينههاي
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جاري و استهالك .تبصره  2ـ شركت هر سه ماه يك بار برآوردي از درآمد خود براي سه
ماه آينده تهیه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد داشت.
o

ماده  52ـ وجوه دريافتي شركت حاصل از بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و وجوهي كه
به عنوان پذيره و حقاالرض عايد شركت ميشود مشمولمالیات نميباشد.

o

ماده  53ـ شركت مكلف خواهد كه سرمايه الزم به منظور توسعه عملیات و به طور كلي هر
گونه سرمايهگذاري مورد نیاز خود را در حدود بودجهمصوب از محل درآمد تأمین نمايد و
در صورتي كه درآمد مزبور كافي نباشد مجمع عمومي از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند
با رعايت قوانین ومقررات مربوط كسري آن را تأمین خواهد نمود.

o

ماده  54ـ آنچه از محل درآمد پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه
پرداخت ميشود باقي بماند به خزانه پرداخت خواهد شد .تبصره ـ وجوهي كه از بابت بهره
مالكانه يا پذيره يا حقاالرض دريافت ميشود در آخر هر ماه پس از كسر يك درصد ذخیره
عمومي توسط شركتبه خزانه پرداخت خواهد شد .شركت از بابت ساير درآمدها نیز هر
ماه مبالغي را بر مبناي توافق با وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور عليالحساب به خزانه
پرداخت خواهد كرد وكلیه پرداختهاي مزبور در پايان سال جزو پرداختهاي قطعي طبق اين
ماده محاسبه خواهد شد.



فصل پنجم ـ ساير مقررات
o

ماده  55ـ اعضاي هیأت مديره و بازرسان عالي و كاركنان شركت حق ندارند اطالعاتي را
كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشاء نمايند .در صورت تخلف اگر متخلف مدير
يا بازرس عالي باشد به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و تصويب مجمع عمومي و اگر كارمند
يا كارگر باشد با تصويبريیس هیأت مديره و مدير عامل از خدمت بركنار خواهد شد  .در
صورتي كه خساراتي متوجه شركت شده باشد بركناري متخلف مانع از تعقیب او برايجبران
زيان وارده نخواهد بود.

o

ماده  56ـ در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت بشوند
تعقیب و مجازات اداري آنها طبق آيیننامههاي استخدامي وانضباطي شركت صورت خواهد
گرفت .هر گاه ضمن تحقیق معلوم شود كه تخلف از نظر قوانین جنبه جزايي دارد ريیس
هیأت مديره و مدير عامل شركت موضوع را به مراجع صالحیتدارقانوني احاله خواهد نمود.

o

ماده  57ـ كلیه عملیات شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده از اشخاص و اداره
اموال و انجام معامالت و اقدام به هر امري به منظورتوسعه و پیشرفت هدفهاي شركت تابع
اصول بازرگاني ميباشد .انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مديره و طبق مقررات داخلي
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شركت بوده و از هر گونه تشريفات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد معافخواهد
بود ،شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومي
مربوط به وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و مؤسساتدولتي وابسته به دولت مستثني خواهد
بود.
o

ماده  58ـ عضويت كاركنان در انجمنهاي شهر بدون دريافت حقوق و يا حق حضور و با
موافقت شركت بالمانع خواهد بود.

o

ماده  59ـ در مواردي كه يكي از اعضاي هیأت مديره و يا كاركنان شركت طبق ماده 19
قانون كیفر عمومي معلق ميشود اجراي حكم تعلیق مانعبركناري كارمند از طرف شركت و
خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود.

o

ماده  60ـ در مواردي كه اختالف بین شركت و هر يك از وزارتخانهها و يا سازمانهاي
وابسته به دولت يا شهرداريها پیش آيد موضوع از طرفشركت به نخستوزير گزارش
خواهد و نخستوزير موضوع اختالف را به كمیسیوني عبارت از نمايندگان خود و طرفین
ارجاع خواهد نمود .كمیسیونمزبور از راه سازش به حل اختالف اقدام خواهد كرد و هر گاه
اختالف به طريق مزبور فیصله نیافت موضوع به هیأت وزيران مراجعه خواهد شد ،وتصمیم
هیأت وزيران براي طرفین قاطع خواهد بود.

o

ماده  61ـ كاركنان شركت در محل ادارات و اماكن مربوط به كار شركت حق فعالیت سیاسي
را ندارند و نیز نميتوانند در محل ادارات و اماكن مربوطبه كار شركت بدون اجازه قبلي
شركت اجتماعات تشكیل دهند.

o

ماده  62ـ منتشر كردن اطالعات راجع به عملیات شركت بدون اجازه كتبي شركت ممنوع
است .تخلف از مقررات مواد  61و  62موجب تعقیب اداري و انضباطي طبق آيیننامه مربوط
شركت خواهد بود.

o

ماده  63ـ شركت در تهیه مسكن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات
سالم كاركنان خود و كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظتآنها در مقابل حوادث اهتمام به
عمل خواهد آورد.

o

ماده  64ـ از تاريخ تقديم اين اليحه مجامع عمومي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي
صنايع پتروشیمي ايران از نمايندگان صاحب سهام دولت درمجمع عمومي شركت ملي نفت
ايران و دو نفر از مديران شركت ملي نفت ايران به انتخاب ريیس هیأت مديره و مدير عامل
اين شركت تشكیل ميشود .تبصره ـ احكام بندهاي "ي" و "ك" ماده  35در مورد شركت
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ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشیمي از طريق مجامع عمومي آن شركتها بهشرح
مقرر در اين ماده عمل خواهد شد.
o

ماده  65ـ دولت اساسنامههاي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشیمي ايران
را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون جهتتصويب كمیسیونهاي مربوط مجلسین
تقديم خواهد كرد .اساسنامههاي فوقالذكر براي دو سال به عنوان آزمايش اجراء خواهد شد
و اصالحات بعدي با تصويب كمیسیونهاي مربوط قابل اجرا خواهد بود .دولتموظف است
ظرف مهلت مذكور اساسنامههاي نهايي را جهت تصويب كمیسیونهاي مربوط مجلسین
تقديم كند.

o

ماده  66ـ اين اساسنامه جايگزين اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت 1353
( )2533ميباشد قوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاًمغاير با مقررات اين اساسنامه باشد در
حدودي كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نخواهد بود و مقررات اين اساسنامه مادام
كه مصرحاً به موجبقانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود.

o

ماده  67ـ در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه و قوانین مربوط معلوم نشده باشد مقررات
قانون تجارت معتبر خواهد بود.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا
در جلسه روز شنبه  ،2536.3.7در جلسه روز سهشنبههفدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و
شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسید .ريیس مجلس شوراي ملي ـ عبداهلل رياضي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=97148

 -24قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران--منسوخ



فصل اول ـ كلیات سرمايه
o

ماده  1ـ شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نهم ارديبهشت  1330تأسیس
گرديده و در اين اساسنامه به نام شركت خوانده ميشودشركت سهامي بازرگاني است كه
عملیات خود را با توجه به وظايف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب مرداد
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ماه  1336و ساير قوانینخاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمي طبق مقررات اين اساسنامه
اجرا مينمايد .در مواردي كه حكم آن در اين اساسنامه و قوانین مذكور معلوم نشدهباشد
مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
o

ماده  2ـ مركز اصلي شركت تهران است و شركت ميتواند شعب يا نمايندگیهايي براي
اجراي عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نمايد.

o

ماده  3ـ سرمايه شركت دههزار میلیون ريال است كه منقسم بهدههزار سهم يك میلیون ريالي
با نام است كه پنجاه درصد آن پرداخت گرديده است .كلیه سهام شركت متعلق به دولت
ايران و غیر قابل انتقال است .صاحب سهام متعهد است كه قسمت پرداخت نشده سرمايه
را بهتقاضاي هیأتمديره و تصويب مجمع عمومي پرداخت كند .كلیه تأسیسات صنعت نفت
واقع در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب  7آبان  1333و همچنین سرمايه بنگاه كود
شیمیايي كه به موجب تبصره  64قانوناصالحي قانون بودجه  1343به شركت ملي نفت
ايران انتقال يافته است جزو دارايي شركت است .افزايش سرمايه منوط به تقاضاي
هیأتمديره و پیشنهاد مجمع عمومي و تصويب نهايي هیأت دولت خواهد بود.



فصل دوم ـ موضوع شركت ـ وظايف ،حقوق و اختیارات
o

ماده  4ـ موضوع شركت عبارت است از اشتغال به عملیات صنعت نفت و صنايع وابسته به
آن در داخل و خارج كشور به شرح زير :الف ـ تفحص و نقشهبرداري و اكتشاف و استخراج
و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي طبیعي ديگر (اعم از مايع
وجامد) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآوردههاي اصلي نفتي از قبیل گاز و گاز مايع و
اقسام بنزين و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفتهاي سوخت وقیر و اسفالت و هر نوع مواد
نفتي كه تولید نیرو نمايد .همچنین هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه كردن مواد مزبور
و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج كشور .تبصره ـ اشتغال به
امور مذكور در اين بند در سراسر كشور و فالت قاره منحصراً به عده شركت ميباشد مگر
در مواردي كه به موجب قوانینجداگانه اشتغال مؤسسات ديگر به بعضي از اين امور تجويز
شده يا در آينده تجويز شود و در اين صورت شركت نظارت كامل در حسن جريان امور
مزبور به عمل خواهد آورد .ب ـ ساختن فرآوردههاي فرعي و مشتقات نفت از قبیل روغن
موتور و گريس و پارافین و وازلین و غیره .تبصره  1ـ اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصي
به امور مذكور در اين بند در هر مورد منوط به موافقت شركت و تحصیل پروانه مخصوص
ازوزارت اقتصاد خواهد بود و شركت به منظور تطبیق اين گونه فرآوردهها با استانداردهاي
بینالمللي نظارت الزم را اعمال خواهد نمود و تعیین قیمت اينفرآوردهها توسط وزارت
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اقتصاد با مشورت شركت صورت خواهد گرفت .تبصره  2ـ در صورتي كه مؤسسات و
اشخاص كه به موجب تبصره فوق اقدام به تهیه فرآوردههاي فرعي و مشتقات نفتي ميكنند
ضمن عملیاتخود مقداري فرآوردههاي اصلي مذكور در بندالف فوق را كه در انحصار
شركت است تولید كنند ،پخش و فروش و صدور مواد مذكور در هر موردموكول بهاجازه
شركت و طبق مقرراتي خواهد بود كه شركت ابالغ كند .ج ـ مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي
براي توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي و فني و بازرگاني
و اقتصادي وغیره و اتخاذ تدابیر الزم براي بهرهبرداري صحیح از ذخاير ثابت شده .د ـ حفظ
مخازن زير زمیني نفت و گاز و هیدروكاربورهاي ديگر و اتخاذ تدابیر الزم براي جلوگیري
از تلف شدن مواد مذكور در سراسر كشور و فالت قاره .در مواردي كه مسئولیت اينگونه
امور به موجب قانون به عهده مؤسسات ديگري واگذار شده باشد شركت نظارت كامل در
اجراي وظايف مزبور به عملخواهد آورد .هـ ـ فعالیت در رشتههاي صنعت پتروشیمي و
صنايع وابسته بدان و اقدام بههر گونه عملیات بازرگاني و صنعتي .و ـ عنداللزوم مبادرت به
اقدامات عمراني و كشاورزي در حوزههاي عملیاتي خود.
o

ماده  5ـ به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذكور در ماده  4شركت داراي حقوق و
اختیارات زير ميباشد :الف ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شعب و نمايندگیها در ايران و خارج
از ايران يا انحالل آنها .تبصره ـ منظور از شركت فرعي مذكور در اين اساسنامه شركتي است
كه 1 :ـ كلیه سهام آن متعلق به شركت باشد 2 .ـ كلیه سهام آن متعلق به يك يا چند شركتي
باشد كه كلیه سهام آن متعلق به شركت باشد .ب ـ انعقاد قراردادهاي همكاري و مشاركت
با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ايران و همچنین خريداري و تملك سهام شركتهاي
ديگر باحق فروش و انتقال آنها .تبصره  1ـ مشاركت با اشخاص اعم از ايراني و خارجي
براي اجراي عملیات تفحص و اكتشاف و استخراج نفت و گاز در سراسر كشور و فالت
قارهاعم از طريق ايجاد سازمانهاي مشترك يا دستگاههاي مختلط يا بههر طريق ديگر به شرح
مندرج در قانون نفت مصوب مرداد  1336تابع تشريفات مقرردر قانون مزبور و تصويب
مجلسین خواهد بود لیكن مشاركت براي اجراي عملیات تفحص و اكتشاف و استخراج و
تصفیه در كشورهاي خارج بر طبقمقررات اين اساسنامه و با تصويب مجمع عمومي
نمايندگان صاحب سهام صورت خواهد گرفت .تبصره  2ـ انعقاد قراردادهاي مشاركت در
رشته صنايع پتروشیمي در صورتي كه متضمن استفاده از مزايا و معافیتهايي باشد كه به
موجب مواد ايناساسنامه مقرر شده است موكول به تأيید مقامات مصرح در قانون توسعه
صنايع پتروشیمي مورخ  24تیر ماه  1344و تصويب كمیسیونهاي مشتركاقتصاد و دارايي
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مجلسین خواهد بود .تبصره  3ـ مشاركت براي تأسیس كارخانهها جهت تهیه مشتقات و
عمل آوردن فرآوردههاي نفتي منوط به تصويب مجمع عمومي نمايندگيصاحب سهام
خواهد بود .ج ـ خريد و فروش و اجاره و استجارههر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول
و همچنین تحصیل هر گونه مال و يا حقي كه طبق قوانین كشوري بهشركت منتقل ميگردد.
تبصره ـ واگذاري بالعوض اموال شركت به ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و
شهرداري و همچنین مؤسسات فرهنگي و اجتماعي وخیريه و مذهبي كه طبق قوانین ايران
تشكیل شدهاند منوط به تصويب هیأتمديره خواهد بود .د ـ گرفتن و دادن اعتبار و يا وام
در داخل و يا خارج كشور به منظور اجراي مقاصد شركت .تبصره  1ـ دادن وام و اعتبار در
خارج كشور و يا گرفتن وام و اعتبار از خارج كشور با تصويب مجمع عمومي نمايندگان
صاحب سهام خواهد بود .تبصره  2ـ اعطاء وام و اعتبار در داخل كشور در حدود بودجه
مصوب شركت خواهد بود .هـ ـ انجام مطالعات و تحقیقات و بررسیهاي فني و علمي و
بازرگاني و اقتصادي كه براي مقاصد شركت الزم باشد .و ـ خريد و اجاره و تأسیس و
تكمیل و توسعه و تعمیر و اداره كارخانهها و دستگاهها و تأسیسات و وسايلي كه براي
اكتشاف و استخراج و تصفیهو بهرهبرداري و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آنها الزم
باشد .تبصره ـ ايجاد و به كار انداختن راهآهن يا بندر و سرويسهاي تلگراف و تلفن باسیم
و بيسیم و هواپیمايي در مواردي كه عملیات شركت ايجاب نمايد مشروط به اجازه قبلي
دولت خواهد بود .ز ـ اقدام بههر گونه عملیات براي استفاده از زمینهايي كه در اختیار شركت
است .ح ـ انعقاد قراردادهاي استخدامي و پیمانكاري يا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم
از داخلي و يا خارجي .ط ـ تملك و ثبت پروانههاي اختراع و تحصیل حق استفاده و هر
گونه اطالعات درباره اختراعات و طرحها و طريقههاي مربوط به صنعت نفت وصنايع وابسته
ب ه آن .ي ـ انعقاد قرارداد با خريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآوردههاي نفتي
و مشتقات آن.
o

ماده  6ـ شركت ميتواند اجراي عملیات موضوع اين اساسنامه را مستقیماً يا بهطور غیر
مستقیم به وسیله نمايندگیها و يا پیمانكاران انجام دهد.

o

ماده  7ـ شركت مجاز است كه در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پسانداز و آموزش
و پرورش و ساير امور كارگزيني آيیننامههاي الزم راتدوين و پس از تصويب هیأتمديره
به موقع اجرا بگذارد .تبصره ـ شركت مجاز است در مواردي كه به تشخیص هیأتمديره
ايرانیاني كه واجد شرايط و تجربیات الزم باشد يافت نشوند و يا استفاده ازخدمات آنان
عمالً میسر نباشد نسبت به استخدام كاركنان خارجي اقدام نمايد ،شركت هر گونه برنامه
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آموزش و پرورش و كارآموزي كه به منظور تشكیلكادر مجهز الزم براي صنعت نفت و
بينیاز شدن صنعت مزبور از استخدام كاركنان خارجي مقتضي بداند تنظیم و به موقع اجرا
خواهد گذارد.
o

ماده  8ـ شركت از تسهیالت زير استفاده خواهد نمود :الف ـ بدون تحصیل هیچ گونه پروانه
ولي با انجام تشريفات گمركي آن چه را منحصراً براي عملیات خود در ايران ضروري بداند
از قبیل ماشینآالت كارخانهها و اجزاي آن افزار و ادوات و قطعات يدكي ـ مواد شیمیايي و
مواد معدني ـ مصالح ساختماني و اثاث كه در ايران نظیر آن ساختهنميشود ـ وسائل حمل
و نقل ـ وسايل آزمايشگاه دارو و كلیه لوازم طبي بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت
حقوق و عوارض گمركي و هر نوعمالیات و عوارض ديگر به استثناي هزينههاي باربري و
انبارداري و حقوق و عوارض بندري از خارج كشور وارد نمايد .تبصره  1ـ در مواردي كه
دولت از لحاظ سیاست و حفظ مصالح عمومي كشور اخذ پروانههاي مخصوص را مانند
پروانه ورود مواد محترق وداروهاي مخدره ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را
انجام خواهد داد و لیكن انجام تشريفات مذكور هیچ گونه محدوديتي نسبت به آزادي شركت
در وارد كردن مواد مورد بحث ايجاد نخواهد كرد ـ مواردي كه رعايت اينگونه تشريفات را
ايجاب مينمايد از طرف وزارت دارايي بهشركت ابالغ خواهد شد .تبصره  2ـ شركت ملي
نفت ايران موظف است در موقع ترخیص كاالهاي وارداتي خود صورت حساب حقوق
گمركي را كه در صورت نداشتنمعافیت گمركي به آن كاالها تعلق ميگرفت از ادارات
گمرك دريافت داشته در آخر هر سال براي آنكه معلوم شود شركت چه مبلغ از معافیت
گمركياستفاده كرده است خالصه صورتهاي مذكور را به وزارت دارايي تسلیم نمايد .تبصره
 3ـ شركت و شركتهاي وابسته آن و ساير شركتهاي نفتي كه از معافیت گمركي برخوردار
ميباشند ميتوانند كاالهايي را كه با استفاده ازمعافیت گمركي وارد نمودهاند به يكديگر
انتقال دهند و اينگونه انتقاالت در حكم واردات مستقیم شركت انتقال گیرنده تلقي ميشود.
تبصره  4ـ كاالهايي كه شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن
احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل يا صدورآن به خارجه آزاد خواهند بود.
ولي چنانچه كاالهاي مذكور با معافیت از حقوق گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخله
مشروط به پرداخت حقوق گمركي است .تبصره  5ـ كاالهاي زائد بر احتیاج شركت كه به
وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي و شهرداريها واگذار گردد از پرداخت حقوق و عوارض
گمركيمعاف خواهد بود .تبصره  6ـ كاالها و اجناس و لوازم و اشیايي كه شركت به كاركنان
خود ميفروشد يا براي فروش به آنها وارد بنمايد مشمول معافیتهاي اين مادهنیست و شركت
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حقوق و عوارض گمركي و ساير عوارض و مالیاتهاي مربوط به آنها را پرداخت خواهد
كرد ،تبصره  7ـ شركت مكلف است در مورد كاالهايي كه در داخل تهیه ميشود و با
تشخیص خود شركت از حیث قیمت و مقدار و نوع و مرغوبیت ومشخصات احتیاجات
شركت را مرتفع ميكند از محصوالت و مصنوعات كشور استفاده كند .ب ـ صادرات مواد
نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلي و
شهرداريها معاف خواهد بود وليشركت اظهارنامههايي را كه براي آمار گمركي الزم است
تهیه و به گمرك محل تسلیم خواهد كرد .تبصره ـ فروش مواد نفتي (سوخت به وسايط
نقلیه دريايي تجاري كه در بنادر كشور سوختگیري ميكنند از هر گونه مالیات و عوارض
متعلق بهفروش مواد نفتي معاف خواهد بود مشروط بر آنكه مواد نفتي مستقیماً بهمخزن
سوخت وسايط مذكور تحويل گردد.
o

ماده  9ـ مالیات بر درآمد شركت بر اساس نرخ و مقررات قانوني مربوط به مالیات بر در
آمد شركتهاي نفتي از سود ويژه شركت وصول خواهد شد وهیچگونه مطالبه ديگري از
شركت تحت عنوان مالیات و يا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آن چه طبق مقررات قانوني
از شركتهاي نفتي قابل وصولباشد جائز نخواهد بود .تبصره  1ـ حقوق و عوارضي كه بر
طبق قوانین از طرف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت و يا
خدماتي كه معموالً براي عامه انجام ميشود مطالبه ميگردد از شركت نیز قابل وصول است.
تبصره  2ـ وجه صندوق بازنشستگي و پسانداز كاركنان ايراني صنعت نفت و مستمري
بازنشستگي كارمندان شركت از هر گونه مالیات معافاست .بهره متعلقه بر وجوه صندوق
بازنشستگي و پسانداز نزد بانكهاي ايراني و همچنین بهره متعلقه بر وامهايي كه از محل
وجوه مزبور به كارمندان صنعتنفت و يا به خود شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن داده
ميشود نیز از مالیات معاف است.

o

ماده  10ـ شركت ميتواند هزينه و تعهدات ارزي خود را از قبیل بهاي كاالهاي خريداري
از خارجه و حقوق كارمندان خارجي و هزينه محصلین وكارآموزان اعزامي به خارج از
كشور و مخارج كارمنداني كه بر طبق مقررات شركت به خارج از كشور براي امور شركت
مسافرت ميكنند و همچنینحقوق كارمندان و ساير مخارج نمايندگيهاي شركت در خارجه
را از محل درآمد ارزي خود بپردازد .شركت در اول هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت
بر ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي سالیانه خود يك جا تحصیل و صورت هزينههاي
ارزي را هر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و خزانهداري كل تسلیم خواهد نمود.

161

o

ماده  11ـ هر گاه زمینهايي براي انجام عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج شركت
واقع شود به ترتیب زير عمل خواهد شد :الف ـ در مورد اراضي موات حیازت و تملك آن
از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است .ب ـ در صورتي كه زمین مورد احتیاج باير
و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شركت و تصويب هیأت وزيران مجاناً به شركت
واگذارميشود .در صورتي كه احتیاج شركت به زمیني كه بدين طرز تحصیل نموده باشد
رفع شود شركت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را بهغیر نخواهد داشت و بايد آن را
بالعوض به دولت مسترد دارد .انجام تشريفات ثبتي اين قبیل اراضي مستقیماً از طرف دولت
صورت خواهد گرفت .ج ـ زمینهاي داير متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله آن
بهشركت انتقال داده خواهد شد .در صورت اختالف نسبت به بهاي عادله نظرهیأت سه
نفري مندرج در بند «د» اين ماده قطعي والزامآور خواهد بود .چنان چه احتیاج شركت از
زمیني كه از دولت خريداري نموده رفع شود بايدمراتب را كتباً به دولت اعالم و زمین مزبور
را براي فروش به دولت پیشنهاد كند در صورتي كه دولت مايل به خريد زمین مزبور باشد
شركت آن را درمقابل بهاي خريد به دولت واگذار خواهد نمود .چنان چه ظرف شش ماه از
تاريخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننمايد شركت در فروش آن به غیرآزاد خواهد
بود .تبصره  1ـ در مورد اراضي دولتي مذكور در دو بند فوق مراجعه شركت به دولت از
طريق هر سازماني كه به حكم قانون امور اراضي متعلق به دولترا عهدهدار باشد به عمل
خواهد آمد .تبصره  2ـ در مورد اراضي مشمول بند «ج» كه پیشنهاد فروش آن به دولت داده
ميشود دولت در صورتي كه خود مايل به خريد نباشد ممكن استاستفاده از حق خود را
به شهرداري يا مؤسسات عمومي رسمي ديگر واگذار نمايد و در اين صورت زمین در مقابل
بهاي خريد به شهرداري يا مؤسسهعمومي رسمي كه دولت تعیین نمايد انتقال داده خواهد
شد .د ـ در مواردي كه شركت براي انجام عملیات خود احتیاج به اراضي متعلق به اشخاص
اعم از دائر و باير و ابنیه و تأسیسات و اعیانیهاي موجود درزمینهاي مزبور داشته باشد به
طريق زير عمل خواهد شد 1 :ـ تشخیص اين كه خريد اراضي و مستحدثات موجود در آن
مورد نیاز شركت ميباشد با هیأتمديره شركت است 2 .ـ شركت وضع ثبتي اراضي (اعم
از عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعالم خواهد نمود و اراده ثبت
مكلف استحداكثر ظرف ( )15روز وضع ثبتي ملك را تعیین و اعالم دارد و در صورتي كه
تشريفات ثبتي ملك خاتمه يافته باشد نام مالك و يا مالكین و مقدارسهم هر كدام و اقامتگاه
آنان را تعیین و گواهینامه الزم را صادر و به شركت تسلیم نمايد 3 .ـ چنان چه مالك يا
مالكین از فروش ملك خودداري نمايند و يا هر گاه بین شركت با مالك يا مالكین براي
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خريد اراضي و اعیانیها از لحاظ قیمت توافق حاصل نشود شركت ضمن ارسال دادخواستي
متضمن رونوشت مصوب هیأتمديره مبني بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهي ثبتي
متضمن نام و نشاني مالك و يا مالكین و ( )3نسخه نقشه زمین مورد نیاز از هیأت سه نفري
مركب از دادستان كل كشور ـ وزير كشور ـ مدير كل ثبت اسناد وامالك و يا نمايندگان آنها
درخواست خواهد نمود كه براي تعیین قیمت عادله ملك والزام مالك و يا مالكین به فروش
اراضي و اعیانیها اقدام نمايند 4 .ـ هیأت سه نفري حداكثر ظرف ( )15روز از تاريخ وصول
دادخواست شركت كارشناساني براي تعیین قیمت عادله ملك بدين شرح تعیین خواهدنمود:
يك نفر كارشناس از طرف شركت و يك نفر كارشناس بر حسب اخطار به مالك يا مالكین
از طرف آنان تعیین و معرفي ميگردد و كارشناس سوم با توافقدو نفر كارشناس مزبور
انتخاب ميشود .در صورتي كه بین دو نفر كارشناس در انتخاب كارشناس سوم توافق حاصل
نشود كارشناس سوم را هیأت سه نفري تعیین خواهد نمود .تبصره  1ـ مالك يا مالكین ظرف
ده روز از تاريخ ابالغ اخطاريهاي كه از طرف دفتر هیأت سه نفري صادر خواهد شد بايد
كارشناس خود را بهدفتر هیأتسه نفري معرفي و برگ قبولي او را نیز دريافت نموده و در
همین مدت ارسال دارند .در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفي كارشناس و يا عدم
ارسال برگ قبولي كارشناس مالك و يا مالكین كارشناس مزبور نیز توسط هیأت سهنفري
تعیین خواهد شد .تبصره  2ـ در صورتي كه اقامتگاه يا محل كار مالك يا مالكین مشخص
نباشد ابالغ اخطاريه به اقامتگاه مالك و يا مالكین كه در گواهي اداره ثبت تعیین شده باشد
قانوني خواهد بود .تبصره  3ـ در صورتي كه ملك مشاع و يا مالكین آن متعدد باشند
كارشناس توسط اكثريت مالكین تعیین خواهد شد .تبصره  4ـ دستمزد و هزينه اياب و ذهاب
و فوقالعاده روزانه كارشناسان به میزاني كه از طرف هیأت سه نفري تعیین گردد به وسیله
شركت ملي نفت واز طريق دفتر هیأت سه نفري پرداخت خواهد شد 5 .ـ كارشناسان مكلفند
حداكثر ظرف ( )15روز از تاريخ انتخاب قیمت عادله اراضي و اعیانیهاي مورد نیاز عملیات
شركت را به اتفاق يا به اكثريتآراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور و بدون در نظر
گرفتن منابع نفتي و نوع استفادهاي كه منظور شركت ميباشد و به بهاي قبل از تاريخ
تصويبهیأتمديره شركت تعیین و به دفتر هیأت سه نفري اعالم نمايند 6 .ـ هیأت سه
نفري بهاي عادله تعیین شده از طرف كارشناسان را بهشركت ابالغ خواهد نمود .در صورتي
كه مالك يا مالكین به بهاي تعیین شده تسلیم شوند انتقال زمین به بهاي مزبور به عمل
خواهد آمد و در غیر اين صورت شركت قیمت معینه رابه صندوق دادگستري توديع و قبض
دريافتي را به دفتر هیأت سه نفري ارسال خواهد داشت .هیأت سه نفري حداكثر ظرف سه
163

روز از تاريخ تسلیم قبضمذكور تصمیم الزم دائر بهالزام مالك و يا مالكین به تنظیم سند
انتقال را صادر و به طرفین ابالغ خواهد نمود و در صورتي كه مالك يا مالكین ظرف دهروز
از تاريخ ابالغ تصمیم هیأت از امضاء سند خودداري نمايند به دستور دادستان كل از طرف
دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملكامضاء و عرصه و اعیان مورد تصمیم به
موجب صورت جلسهاي از طرف دادستان شهرستان به نماينده شركت تحويل خواهد شد.
در اين مورد هر وقت مالك يا مالكین حاضر به دريافت قیمت ملك خود گرديدند حواله
پرداخت آن به صندوق دادگستري از طرف دفتر هیأت سه نفري صادر خواهد شد و همچنین
است در مورد امالك مندرج در شق ( )7زير كه پس از مشخصشدن مالك حواله پرداخت
وجه بهنام او صادر ميگردد 7 .ـ در مورد امالكي كه مالكیت آن مورد اختالف بوده و يا
تشريفات ثبتي آن ملك انجام نگرفته و يا دسترسي به مالك و يا مالكین نباشد تعیینكارشناس
مالك و يا مالكین آن به عهدههیأت سه نفري خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملك و توديع
در صندوق دادگستري و صدور تصمیم الزم ازطرف هیأت سه نفري بنا به دستور دادستان
كل سند انتقال را داستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء نموده و اراضي و اعیانیهاي واقعه
در آن را بهموجب صورت جلسه به شركت تحويل خواهند داد .تبصره  1ـ در صورتي كه
اين قبیل اراضي مورد اختالف به مالكیت دولت شناخته شود و سند مالكیت به نام دولت
صادر گردد وجوه توديعي بابتقیمت اراضي بائر به شركت مسترد خواهد شد .تبصره  2ـ
اقامه دعوي شخص ثالث و يا دعوي متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات اين ماده نخواهد
بود و هیأت سه نفري بايد در هر مورد تشريفاتكارشناسي و توديع بها و صدور حكم را
ظرف مواعدي كه به شرح فوق تصريح گرديده است انجام دهد 8 .ـ هر گاه به تشخیص
كارشناسان و تأيید هیأت سه نفري اراضي و اعیانیهاي مورد ارزيابي ممر اعاشه مالك و يا
مالكین باشد برابر ( )15درصدقیمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد 9 .ـ درباره امالك
مزروعي مشمول قوانین و مقررات اصالحات ارضي مورد احتیاج شركت وزارت اصالحات
ارضي و تعاون روستايي ظرف مدتيك ماه از تاريخ درخواست شركت اجازه تجزيه و
فروش آن امالك را خواهد داد .ضمناً در مواردي كه مساحت اراضي مزروعي مورد احتیاج
بهقدريباشد كه زارعین مجبور به كوچ كردن شوند شركت عالوه بر قیمت ملك كه پرداخت
ميكند  25درصد قیمت را هم به وسیله وزارت اصالحات ارضي وتعاون روستايي با حضور
فرماندار يا بخشدار محل بین زارعین محل كه از آنجا كوچ مينمايند تقسیم خواهد كرد10 .
ـ در مورد امالك موقوفه و يا امالكي كه شركت بخواهد به طريق اجاره از آن استفاده و يا
حق ارتفاق تحصیل كند اگر براي تعیین میزان اجاره وحق ارتفاق بین شركت و طرف مقابل
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توافق نشود هیأت سه نفري به ترتیب مندرج در شقوق ( 4و  )5بند ،د ،اين ماده اقدام و
میزان اجاره و يا حقارتفاقي را تعیین و رأي به تنظیم سند اجاره و يا تفويض حق ارتفاق
صادر خواهد نمود كه در صورت امتناع مالك و يا مالكین و همچنین متولي يامتولیان يا
نماينده اوقاف به دستور دادستان كل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان
شهرستان محل وقوع ملك امضاء و زمین و اعیانیهايمورد لزوم به موجب صورت جلسه به
شركت تحويل خواهد شد .تبصره ـ در مورد امالك موقوفه مزروعي زارعین مستأجر اين
امالك مكلفند اراضي مورد احتیاج شركت را در مقابل مالاالجارهاي كه به شرح مذكور
دراين شق تعیین خواهد شد به اجاره شركت واگذار نمايند .در صورتي كه زارعین مستأجر
اين امالك ناگزير به ترك اراضي زراعتي گردند و يا خساراتي به زراعت يا مستحدثات آنان
وارد شود میزان حقوق وخسارت توسط وزارت اصالحات اراضي و تعاون روستايي تعیین
و بهوسیله شركت پرداخت خواهد شد 11 .ـ در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده
شهرها كه براي عبور لولههاي نفت و گاز و انواع ديگر مواد نفتي يا ايجاد شبكه مخابراتي
مورداحتیاج شركت باشد عرصه مجاناً از طرف شركت تصرف شده و مورد استفاده قرار
خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانیهاي موجود در آن با توافق باصاحبان اعیان و در صورت
عدم توافق به شرح مفاد شقوق ( 4و  5و  )6بند ،د ،اين ماده تعیین و پرداخت ميگردد.
تبصره  1ـ شركت در معدوم كردن اعیانیهاي موجود در مسیر خطوط لوله پس از توديع
قیمت عادله به شرح مندرج در اين ماده مختار است .تبصره  2ـ اراضي خارج از محدوده
شهرداري هر شهر جزو زمینهاي خارج از محدوده آن شهر محسوب ميشود .تبصره  3ـ
عرض مسیر و حريم خطوط لوله شركت مجموعاً از چهل متر تجاوز نخواهد كرد 12 .ـ هر
گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي كه به موجب مقررات اين اساسنامه براي خطوط
لوله تحصیل شده است اعم از احداث بنا ياغرس اشجار و يا زراعت و غیره ممنوع ميباشد
و شركت مجاز است اين قبیل اعیانيها و مستحدثات را با حضور نماينده ژاندارمري يا
شهرباني يابخشداري كه دعوت خواهد نمود منهدم نمايد و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و
مطالبه خسارتي از اين بابت علیه شركت نخواهند داشت .هـ ـ براي اثبات عدم انجام
تشريفات ثبتي يا اختالف در مالكیت اراضي گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم
دسترسي به مالك اظهار شركتكه متكي به نشر آگهي در مجله رسمي و يك روزنامه
كثیراالنتشار باشد كفايت خواهد كرد .و ـ در مورد تمام يا قسمتي از امالك كه مورد نیاز
عملیات شركت بوده و در رهن يا بیع شرط هستند در صورتي كه مالك خود براي پرداخت
بدهيو امضاء سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد
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بستانكار ميتواند بههیأت سه نفري مراجعه و به نسبت اراضي كهمورد اين حكم قرار گرفته
طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دريافت دارد و سندي مبني بر ابطال يا اصالح
سند رهني يا شرطي و وصول وجهتوديع شده بدهد و در اين مورد كه طلب بستانكار در
صندوق دادگستري سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله
معارضمحسوب نميگردد .هر گاه مبلغ سند رهني يا شرطي بیش از مبلغ ارزيابي شده باشد
نسبت به مازاد شركت مسئول نخواهد بود .ز ـ پرداخت هزينه دفتري سند انتقال به عهده
طرفین است و ساير هزينههاي آن به عهده مالك ميباشد و در مواردي كه دادستان سند
انتقال راامضاء مينمايد تمام مخارج وسیله شركت پرداخت و با ارائه مدارك مربوطه بههیأت
سه نفر آنچه را كه به حساب مالك پرداخت نموده است از محلوجه سپرده مسترد خواهد
داشت .ح ـ در اجراي هر يك از موارد مندرج در اين ماده اعم از ارزيابي و پرداخت بهاي
امالك و اراضي مورد نیاز شركت بايد حقوق زارعین بر اساسقوانین و مقررات اصالحات
ارضي با نظر وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستايي تعیین و از بهاي ملك كسر و به
زارعین پرداخت گردد.
o

ماده  12ـ شركت ميتواند در حوزه عملیات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به
دولت يا بال مالك از آب و همچنین از هر نوع خاك و شنو آهك و سنگ و گچ و مصالح
ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و با رعايت تبصره  1ماده  9اين قانون طبق
مقررات مربوطه استفاده نمايد.اگر عمل شركت براي استفاده از مواد مذكور موجب ضرر
شخص ثالث گردد شركت بايد جبران خسارت را بنمايد ولي در هر صورت شخص
ثالثنميتواند مانع عملیات شركت بشود.

o

ماده  13ـ هر گاه دولت در مناطق عملیات شركت قراردادي براي اكتشاف و يا بهرهبرداري
معادن ديگر منعقد نمايد بايد شرايطي در آن منظور دارد كهموجب خسارت و مانع عملیات
شركت نباشد .هر گاه خسارتي وارد شود طرف قرارداد دولت ملزم به جبران خسارت شركت
خواهد بود.



فصل سوم ـ اركان شركت
o

ماده  14ـ اركان شركت عبارتند از :مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام .هیأتمديره و
مدير عامل .هیأت عالي بازرسي.


قسمت اول ـ مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام.


ماده  15ـ نمايندگان صاحب سهام در مجمع عمومي عبارتند از :وزير
دارايي .وزير اقتصاد .وزير كار و امور اجتماعي وزير آب و برق .دادستان
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كل كشور .مديرعامل سازمان برنامه .ريیس كل بانك مركزي ايران .تبصره
 1ـ رياست جلسه مجمع عمومي با وزير دارايي و در غیاب او با يكي از
وزراي حاضر در جلسه به ترتیب تقدم مذكور در فوق خواهد بود .تبصره
 2ـ در صورتي كه يكي از وزيران عضو مجمع نتواند در يكي از جلسات
حضور يابد جانشین او براي همان جلسه از میان وزراي ديگرتوسط نخست
وزير معرفي خواهد شد و در مورد غیبت دادستان كل معاون وي و در
مورد مديرعامل سازمان برنامه و ريیس كل بانك مركزي قائممقامآنها در
جلسه حضور خواهند يافت.


ماده  16ـ جلسات مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام در مركز شركت
در تهران با حضور ريیس هیأتمديره يا قائممقام او تشكیل ميشود .تبصره
ـ مجمع عمومي نمايندگان صحاب سهام در شهريور ماههر سال براي
رسیدگي به ترازنامه و در آبان ماههمان سال به منظور رسیدگي وتصويب
بودجه به طور عادي تشكیل ميگردد و تا موقعي كه نسبت بهموضوع
مندرج در دستور جلسه تصمیم اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامهخواهد
داشت و در جلسات مذكور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممكن است بر
حسب پیشنهاد ريیس هیأتمديره و مديرعامل يا طبق نظر رياست
مجمعموضوعات ديگري نیز در دستور مذاكرات قرار گیرد.



ماده  17ـ مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام در هر موقع بنا بهتقاضاي
وزير دارايي و يا ريیس هیأتمديره و مديرعامل و يا سه نفر از اعضاءمجمع
عمومي نمايندگان صاحب سهام به طور فوقالعاده تشكیل خواهد شد.



ماده  18ـ دعوت مجمع عمومي به طور عادي يا فوقالعاده از طرف ريیس
هیأتمديره و مديرعامل شركت يا قائممقام او به عمل ميآيد .در صورتي
كه ريیس هیأتمديره و مديرعامل اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايد
وزير دارايي رأساً مجمع عمومي را دعوت خواهد نمود .تبصره  1ـ دستور
جلسه مجمع عمومي از طرف اشخاصي كه تقاضاي تشكیل جلسه را
كردهاند تعیین خواهد شد .تبصره  2ـ در صورتي كه تقاضاي تشكیل جلسه
فوقالعاده گردد ريیس هیأتمديره و مديرعامل شركت بايد منتهي تا ده
روز پس از وصول تقاضااز نمايندگان صاحب سهام در مجمع عمومي
دعوت به عمل آورد و دستور جلسه را به ضمیمه دعوتنامه براي آنها ارسال
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دارد .تبصره  3ـ اعضاي اصلي و عليالبدل هیأتمديره و هیأت عالي
بازرسي ميتوانند بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي
نمايندگانصاحب سهام شركت نمايند.


ماده  19ـ جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد
يافت و براي اعتبار كلیه تصمیمات متخذه در هر مورد چهار رأيضرورت
دارد .تبصره ـ مجمع عمومي يك نفر را به پیشنهاد ريیس هیأتمديره و
مديرعامل به سمت دبیر مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود و
صورتجلسات مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام پس از تصويب در
پرونده مخصوصي نگاهداري خواهد شد .صورت جلسات تصويب شده
بايد بهامضاي ريیس مجمع عمومي برسد.



ماده  20ـ وظايف مجمععمومي نمايندگان صاحب سهام بهقرار زير است:
الف ـ رسیدگي و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیأتمديره و
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه بهگزارش
هیأتعالي بازرسي .گزارش سالیانههیأتمديره و ترازنامه و حساب سود و
زيان شركت و گزارش هیأت عالي بازرسي بايد الاقل دو هفته قبل از
تشكیل جلسه در اختیاركلیه اعضاء مجمع عمومي قرار گیرد .ب ـ بررسي
و تصويب فصول و ارقام كلي بودجههزينههاي جاري شركت و بررسي و
تصويب هزينههاي سرمايهاي و ارقام درآمدهاي پیشبینيشده و اعتبارات
اضافي و اصالح بودجه بر اساس پیشنهاد ريیس هیأتمديره و مدير عامل.
ريیس هیأتمديره و مديرعامل بودجههاي تفصیلي هزينههاي شركت را
در حدود ارقام كلي مصوب از طرف مجمع عمومي تنظیم و پس از
تصويبهیأتمديره به موقع اجرا ميگذارد .بودجه پیشنهادي بايد الاقل دو
هفته قبل از تشكیل جلسه از طرف ريیس هیأتمديره و مديرعامل براي
كلیه اعضاء مجمع عمومي فرستاده شود .ج ـ اظهار نظر نسبت بههر گونه
پیشنهاد راجع به اصالح يا تغییر مواد اساسنامه شركت كه براي اخذ تصمیم
نهايي و تقديم به قوه مقننه بهدولتتسلیم خواهد شد .پیشنهاد اصالح يا
تغییر اساسنامه بايد از طرف ريیس هیأتمديره يا الاقل دو نفر از اعضاء
مجمع عمومي به عمل آيد .د ـ اجازه استفاده از ذخیره عمومي شركت بنا
به پیشنهاد هیأت مديره .هـ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تشكیل يا انحالل
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شركتهاي فرعي و مشاركت با مؤسسات و شركتهايي كه در خارج از ايران
به عملیات نفتي اشتغالدارند و تعیین شرايط كلي مشاركت و يا خريد سهام
شركتهاي ديگر بنا به پیشنهاد ريیس هیأتمديره و مديرعامل شركت .و ـ
اتخاذ تصمیم نسبت به افزايش سرمايه و پیشنهاد آن به دولت براي تصويب.
ز ـ تصويب آيیننامه معامالت شركت .ح ـ انتخاب ريیس و اعضاء هیأت
عالي بازرسي .ط ـ تعیین خط مشي عمومي شركت .ي ـ اتخاذ تصمیم
نسبت بههر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه
عمومي نمايندگان صاحب سهام قرار گیرد.


ماده  21ـ هر گاه مجمع عمومي بازرسي قسمتي از عملیات شركت را الزم
تشخیص دهد منحصراً به وسیلههیأت بازرسي اقدام خواهد كرد.



قسمت دوم ـ هیأتمديره و مدير عامل


ماده  22ـ هیأتمديره از يك نفر ريیس كه سمت مديريت عامل را نیز
خواهد داشت و چهار نفر عضو اصلي تشكیل ميشود .حداكثر سه نفر نیز
بهعنوان عضو عليالبدل انتخاب ميشوند تا در صورت اقتضاء به جاي
اعضاي اصلي در جلسات شركت نمايند( .سن اعضاء اصلي هیأتمديره به
استثناي ريیس هیأتمديره و مديرعامل از  65سال نبايد بیشتر باشد) .تبصره
ـ ريیس و اعضاي اصلي و عليالبدل هیأتمديره بايد ايراني باشند.



ماده  23ـ ريیس هیأتمديره و مديرعامل از بین اشخاصي كه سابقه خدمات
دولتي و اجتماعي داشته و مدتي از آن را متصدي كارهاي مهممملكتي بوده
و يا از بین كارمندان صنعت نفت ايران كه بیست سال خدمت در صنعت
نفت داشته و حداقل پنج سال از آن را عضويت هیأت مديرهشركت ملي
نفت ايران را عهدهدار بوده انتخاب خواهد شد.



ماده  24ـ اعضاء اصلي هیأتمديره از بین اشخاص ذيصالحیت كه الاقل
بیست سال سابقه خدمات دولتي و اجتماعي داشته و پنج سال از آن
رامتصدي مشاغل عالیه بودهاند و يا از بین كارمندان صنعت نفت كه پانزده
سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و الاقل پنج سال عهدهدار
مشاغلمهمي در صنعت نفت بودهاند انتخاب خواهند شد .تبصره ـ الاقل
دو نفر از اعضاي اصلي هیأتمديره بايد از میان كارمندان شركت انتخاب
شوند.
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ماده  25ـ اعضاي عليالبدل هیأتمديره منحصراً از بین كارمندان عالیرتبه
شركت كه حداقل داراي  15سال سابقه خدمت در صنعت نفت بوده والاقل
پنج سال از آن را عهدهدار مشاغل مهم در صنعت نفت بودهاند انتخاب
ميشوند.



ماده  26ـ اعضاي اصلي و عليالبدل هیأتمديره موظفاً انجام وظیفه خواهند
كرد و بايد تمام اوقات در اختیار شركت باشند و هیچ نوع شغلموظف در
خارج از شركت قبول نكنند .اشتغال غیر موظف اعضاي اصلي و عليالبدل
در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد و عضويت در شوراها و
مجامع فرهنگي و اجتماعي بهصورت افتخاري و بدون دريافت حقوق با
موافقت ريیس هیأتمديره و مديرعامل مجاز خواهد بود .تبصره  1ـ هر
يك از اعضاي اصلي و عليالبدل هیأتمديره كه از مقررات اين ماده تخلف
نمايد از سمت خود مستعفي شناخته خواهد شد .تبصره  2عضويت اعضاء
هیأتمديره در هیأتهاي مديره و هیأتهاي بازرسي شركتهاي فرعي و وابسته
به شركت موكول به تصويب ريیس هیأتمديره و مديرعامل ميباشد.
عضويت ريیس هیأتمديره و مديرعامل در هیأتهاي مديره و هیأتهاي
بازرسي شركتهاي فرعي و وابسته بالمانع است.



ماده  27ـ مجمع عمومي براي انتخاب ريیس هیأتمديره و مديرعامل سه
نفر از اشخاص واجد صالحیت را توسط وزير دارايي بههیأت
وزيرانپیشنهاد مينمايد كه يك نفر از آنها براي مدت شش سال انتخاب و
به فرمان همايوني به اين سمت منصوب خواهد شد .تجديد انتخاب ريیس
هیأتمديره و مديرعامل بالمانع است .اعضاي اصلي هیأتمديره بنا به
پیشنهاد ريیس هیأتمديره و مديرعامل و تصويب هیأت وزيران براي مدت
پنج سال انتخاب و به موجب فرمان همايوني به اين سمت منصوب
ميشوند و تجديد انتخاب آنها منعي ندارد .اعضاي عليالبدل هیأتمديره
بنا به پیشنهاد ريیس هیأتمديره و مديرعامل و تصويب مجمع عمومي
براي مدت سه سال تعیین ميشوند و در انقضاي مدت ممكن است مجدداً
انتخاب شوند .ريیس هیأتمديره و مديرعامل ميتواند تغییر هر يك از
اعضاء اصلي هیأتمديره را قبل از پايان مدت عضويت آنان بههیأت وزيران
پیشنهاد نمايد وهمچنین تغییر هر يك از اعضاي عليالبدل را قبل از خاتمه
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مدت عضويت آنان به مجمع عمومي پیشنهاد كند .تبصره  1ـ ريیس
هیأتمديره و مديرعامل سه ماه قبل از انقضاي دوره عضويت هر يك از
اعضاء اصلي هیأتمديره جانشین او را بههیأت وزيرانپیشنهاد مينمايد .تا
زماني كه ريیس هیأتمديره و مديرعامل و اعضاي جديد انتخاب نشدهاند
ريیس و اعضاي هیأتمديره به خدمت خود ادامه خواهند داد .تبصره  2ـ
تعیین حقوق ريیس و اعضاي اصلي هیأتمديره با مجمع عمومي و تعیین
حقوق اعضاي عليالبدل بنا بر پیشنهاد ريیس هیأتمديره وتصويب
هیأتمديره خواهد بود .تبصره  3ـ اعضايهیأتمديره حق ندارند بیش از
يكحقوقدريافت دارند.


ماده  28ـ ريیس هیأتمديره و مديرعامل ميتوانند يك يا دو نفر از اعضاء
اصلي هیأتمديره را به سمت قائممقام خود تعیین نمايند .قائممقام وظائفي
را كه ريیس هیأتمديره و مديرعامل بر عهده او محول دارد انجام خواهد
داد.



ماده  29ـ جلسات هیأتمديره به رياست ريیس هیأتمديره و يا قائممقام
او با حضور چهار نفر از اعضاء اصلي و يا عليالبدل رسمیت پیدا ميكند.در
صورت غیبت اعضاء اصلي هر گاه حد نصاب كافي نباشد اعضاء عليالبدل
به

دعوت

ريیس

هیأتمديره

در

جلسههیأتمديره

شركت

خواهندكرد.حضور الاقل دو نفر از اعضاء اصلي براي تشكیل جلسات
هیأتمديره ضروري است.


ماده  30ـ در صورت فوت يا استعفا يا بركناري هر يك از اعضاء
هیأتمديره جانشین او طبق مقررات اين اساسنامه تعیین خواهد شد.



ماده  31ـ اعضاء هیأتمديره و هیأت عالي بازرسي و همچنین كارمندان
شركت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و
كارمنداندر معامالت دولتي و كشوري ميباشند .تبصره ـ خريد
فرآوردههاي نفتي و اموال و كاالهايي كه شركت و يا سازمانهاي تعاوني
وابسته به آن براي كاركنان شركت تهیه مينمايند يا بهآنها اختصاص
ميدهند در حدود استفاده شخصي از مقررات اين ماده مستثني است.



ماده  32ـ جلسات هیأتمديره بر حسب تشخیص ريیس هیأتمديره و
مديرعامل تشكیل خواهد شد.
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ماده  33ـ دعوت و اداره جلسات هیأتمديره و ابالغ و اجراء مصوبات و
تصمیمات آن از وظايف ريیس هیأتمديره و مديرعامل ميباشد.



ماده  34ـ صورت جلسات هیأتمديره پس از تصويب به امضاي ريیس و
اعضاي هیأتمديره حاضر در جلسه ميرسد و هر قسمت از
مذاكراتكههیأتمديره آن را محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد در
صورت جلسه قید شود .وظائف و اختیارات هیأت مديره



ماده  35ـ هیأتمديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختیار براي
اجراي وظائف مصرح در اين اساسنامه منجمله وظايف زير ميباشد :الف
ـ تصويب برنامه عملیات شركت به طور كلي .ب ـ تعیین سیاست كلي
فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و پیشنهاد قیمت فروش
بنزين و نفت و نفت گاز و نفت كوره در داخلكشور براي تصويب هیأت
وزيران .ج ـ تعیین قیمت ساير فرآوردههاي نفتي و گاز .د ـ اعطاء تخفیفات
متعارف بازرگاني .هـ ـ اجازه تحصیل و دادن اعتبار يا وام با رعايت مقررات
بند «د» ماده  5اين قانون صرفاً به منظور حسن انجام عملیات شركت .و ـ
دادن اختیارات براي سازش و تعیین داور در مورد اختالفات و دعاوي
شركت و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت الزم باشد.
ز ـ بررسي و تصويب بودجه تفصیلي شركت .ح ـ بررسي و تصويب كلیه
آيیننامههاي داخلي شركت اعم از استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني
و حسابداري و حسابرسي و غیره و تدوينو پیشنهاد آيیننامه معامالت
شركت براي تصويب مجمع عمومي .ط ـ تصويب قراردادهاي مربوط به
اجراي عملیات موضوع اين اساسنامه و تصويب معامالت غیر منقول
شركت .ي ـ اخذ تصمیم نسبت به تشكیل و يا انحالل شركتهاي فرعي و
مشاركت با مؤسسات و شركتهايي كه در داخل يا خارج از ايران به عملیات
نفتياشتغال دارند .ك ـ اعمال كلیه حقوق شركت در شركتهاي عامل و
شركتهاي فرعي و مشاركتها .ل ـ تهیه گزارش هیأتمديره و ترازنامه
سالیانه و حساب سود و زيان براي تقديم به مجمع عمومي و تعیین دستور
جلسه مجمع عمومي .م ـ نگاهداري و به كار انداختن و بهرهبرداري از
وجوه بازنشستگي و پسانداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع
و مصالح آنها طبقآيیننامهاي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسید.
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تبصره  1ـ وجوه بازنشستگي و پسانداز كارمندان صنعت نفت كه
بههیأتمديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نميباشد.
هیأتمديره شركت نسبت به اين وجوه در حكم امین محسوب ميشود.
تبصره  2ـ هیأتمديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات
مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسلیم دارد.


وظايف و اختیارات ريیس هیأتمديره و مدير عامل


ماده  36ـ ريیس هیأتمديره و مديرعامل باالترين مقام اجرايي
شركت بوده و بر كلیه سازمانهاي تابعه شركت رياست دارد و
مسئول حسن جريانكلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال
شركت ميباشد و براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات
هیأتمديره داراي همه گونه حقوق و اختیارات تامو تمام بوده و
نمايندگي شركت را در مقابل كلیه مقامات قضايي ـ كشوري و
لشكري و مؤسسات و اشخاص اعم از ايراني و خارجي با حق
توكیل غیرخواهد داشت و ميتواند تمام يا قسمتي از اختیارات
خود را بههر يك از اعضاي هیأتمديره و رؤساي قسمتهاي
شركت به تشخیص خود تفويض كندكه امور قسمتهاي مختلف
شركت را كه به اين طريق به آنها محول ميگردد زير نظر و
مسئولیت مستقیم وي اداره كنند .اختیارات و وظائف ريیس
هیأتمديره و مديرعامل شامل موارد زير نیز ميباشد :الف ـ عزل
و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ
تصمیم درباره كلیه امور استخدامي كاركنان شركت اعم از ايراني
و ياخارجي .ب ـ تعیین امضاءهاي مجاز و تعهدآور براي شركت.
ج ـ اخذ و پرداخت وجوه و باز كردن حساب ريالي يا ارزي در
بانكهاي داخلي و خارجي .در موارد مذكور با امضاي ريیس
هیأتمديره و مديرعامل و امضاي يك عضو هیأتمديره عمل
خواهد شد .ريیس هیأتمديره و مديرعامل ميتوانديك يا چند
نفر از اعضاي هیأتمديره را به اين منظور انتخاب و معرفي نمايد.
ريیس هیأتمديره و عضو منتخب مزبور ميتوانند حق امضاي
خود را بهكارمندان شركت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار
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نمايند .د ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت
به عملیات و معامالت و مخارج شركت و بازرسي در كلیه امور
شركت .هـ ـ نظارت الزم در كلیه امور حسابداري شركتهاي فرعي
و شعب و نمايندگیها و مؤسسات مربوطه .و ـ تنظیم برنامههاي
طويلالمدت متناسب با هدفهاي شركت و همچنین تصويب
طرحهاي

سازماني

و

تعیین

وظائف

و

مسئولیتهاي

واحدهايمختلف شركت و اجراي برنامههاي آموزشي.


قسمت سوم ـ هیأت عالي بازرسي


ماده  37ـ هیأت عالي بازرسي مركب از پنج نفر خواهد بود كه سه نفر از
آنها داراي تجربیات و معلومات كافي در امور حسابداري صنعتي و
بازرگانيو اقتصادي بوده و يك نفر آنها مهندس در امور مربوط به نفت و
يك نفر از كارمندان عالي رتبه دولت خواهد بود.



ماده  38ـ بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب
ميشوند .يك نفر از آنها را مجمع عمومي به سمت ريیس هیأت
عاليبازرسي و يك نفر را به پیشنهاد ريیس هیأت بازرسي به سمت قائممقام
او تعیین خواهد نمود .تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نیامده بازرسان
به خدمت خود ادامه خواهند داد .انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است.



ماده  39ـ در صورت فوت يا استعفاء يا تغییر شغل يا بركناري از خدمت
هر يك از بازرسان عالي مجمع عمومي به طور فوقالعاده تشكیل ميشود
وشخصي را كه واجد شرايط باشد به جاي او انتخاب خواهد كرد.



ماده  40ـ هیأت عالي بازرسي از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلي
شركت بههنگام ضرورت استفاده خواهد كرد و ميتواند براي انجاموظائف
خود از كارشناسان اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد
براي انجام اين منظور ريیس هیأت عالي بازرسي به ريیس هیأت
مديرهمراجعه خواهد نمود و ريس هیأتمديره مكلف است نظر هیأت
مزبور را تأمین نمايد.



ماده  41ـ وظايف هیأت عالي بازرسي به قرار ذيل است :الف ـ تطبیق
عملیات شركت با بودجه مصوب .ب ـ رسیدگي به ترازنامه و حساب سود
و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با كارتها و دفاتر شركت و تهیه
174

گزارش چگونگي عملیات شركت برايتقديم به مجمع عمومي .گزارش
مزبور بايد الاقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي سالیانه به ريیس
هیأتمديره تسلیم شود كه بهضمیمه نظريات هیأتمديره با ترازنامه به
مجمع عمومي تقديم گردد .ج ـ مطالعه و اظهار نظر راجع به گزارش
سالیانههیأت مديره .تبصره  1ـ هیأت عالي بازرسي در اجراي وظايف خود
حق مراجعه بهكلیه دفاتر و پروندهها و قراردادهاي شركت را خواهد داشت
و رونوشت كلیه مصوبات هیأتمديره و مدارك و اطالعات الزم مخصوصاً
آن چه كه به نحوي از انحاء مربوط به بودجه شركت ميشود در اختیار آن
گذارده خواهد شد .تبصره  2ـ چنان چههیأت عالي بازرسي در حین كار
اشتباهات يا تخلفات و يا بيترتیبيهايي مشاهده نمايد و با مراجعه به
مديران و رؤسا ومسئولین مربوطه موضوع روشن و حل نشود مطالب را به
ريیس هیأتمديره اطالع و گزارش ميدهد و چنان چه نسبت به اين
گزارش اقدام به عملنیامد مراتب را به مجمع عمومي گزارش خواهد داد.


ماده  42ـ اجراي وظائف هیأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين
اساسنامه تعیین شده نبايد بههیچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.
تبصره ـ هیأت عالي بازرسي وظايف خود را طبق آيیننامه خاصي انجام
خواهد داد كه از طرف ريیس هیأت عالي بازرسي تهیه شده و پس از
تأيیدوزير دارايي به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.



ماده  43ـ حقوق اعضاء هیأت عالي بازرسي از طرف مجمع عمومي تعیین
و از طرف شركت پرداخت خواهد شد.



ماده  44ـ ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي حق اشتغال موظف ديگري
در داخل يا خارج از شركت و شركتهاي فرعي وابسته آن را ندارند.
اشتغالغیر موظف (افتخاري بدون دريافت حقوق) در هر مورد منوط
بهموافقت وزير دارايي خواهد بود.



فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زيان
o

ماده  45ـ سال مالي شركت از يازدهم دي ماههر سال شروع شده و در تاريخ دي ماه سال
بعد خاتمه مييابد.
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o

ماده  46ـ تعداد و نوع دفاتر محاسباتي شركت و شركتهاي فرعي آن كه بايد پلمپ شود به
موجب تصمیم هیأتمديره تعیین خواهد شد .تبصره ـ منظور از دفاتر محاسباتي عبارت
است از دفاتر مذكور در قانون تجارت و يا فرمها و وسائل ديگر نگاهداري حساب.

o

ماده  47ـ كلیه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب
سود و زيان شركت و گزارش هیأتمديره الاقل دو ماه پیشاز تاريخ تشكیل مجمع عمومي
تهیه شده و در اختیار هیأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد.

o

ماده  48ـ در ترازنامه اقالم دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهالك منظور
ميشود .مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظیم ترازنامه احتساب ميشود .اقالم
سوخت شده نبايد جزء دارايي محسوب گردد .تبصره  1ـ هر گاههیأتمديره تجديد ارزيابي
تمام و يا قسمتي از داراييهاي شركت را الزم تشخیص دهد ميتواند با تصويب مجمع
عمومي اقدامبه تجديد ارزيابي بنمايد و در صورتي كه افزايش و يا كاهشي حاصل شود به
حساب اندوختههاي مخصوص مذكور در ماده  50منظور خواهد شد .تبصره  2ـ میزان
استهالك نسبت به انواع داراييهاي شركت طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین
و پس از تصويب هیأتمديره بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

o

ماده  49ـ شركت مكلف است ساالنه دو درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخیره
عمومي انتقال دهد.

o

ماده  50ـ شركت مكلف است با تصويب مجمع عمومي اندوختههاي مخصوصي به میزان
متناسب براي تأمین احتیاجات خود طبق معمولصنعت نفت از محل درآمد كل در نظر
بگیرد.

o

ماده  51ـ درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه پرداخت مشخص مندرج در قرارداد
فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه  1333و وجوهي كهبه عنوان پذيره و حقاالرض و برگشت
هزينه اكتشاف به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه  1336عايد شركت شود و
همچنین وجوهي كه بهعنوان سود خالص از شركتهاي فرعي و وابسته پس از پرداخت
مالیات بر درآمد آن شركتها به شركت عايد ميگردد .تبصره ـ سود ويژه عبارت است از
درآمد حاصل از عملیات مستقیم شركت پس از وضع هزينهاي جاري و استهالك.

o

ماده  52ـ وجوه دريافتي شركت حاصل از پرداخت مشخص مقرر در قرارداد فروش نفت
مصوب  7آبان ماه  1333و وجوهي كه به عنوان پذيره وحقاالرض به موجب قانون نفت
مصوب نهم مرداد ماه  1336عايد شركت خواهد شد مشمول مالیات نميباشد.
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o

ماده  53ـ سرمايه الزم به منظور توسعه عملیات شركت و همچنین هر گونه سرمايهگذاري
به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه  1336بايد ازمحل درآمد كل و در صورتي كه
میسر نباشد از هر طريقي كه مجمع عمومي در حدود اختیارات خود تصويب نمايد تأمین
گردد.

o

ماده  54ـ آن چه از محل درآمد كل پس از وضع مبالغي كه بهموجب مقررات اين اساسنامه
پرداخت ميشود باقي بماند به خزانهداري كل پرداختخواهد شد.



فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
o

ماده  55ـ اعضاي هیأتمديره و بازرسان عالي و كاركنان شركت حق نخواهند داشت
اطالعاتي را كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشاء نمايند .در صورت تخلف اگر
متخلف مدير يا بازرس عالي باشد به پیشنهاد ريیس هیأتمديره و تصويب مجمع عمومي
و اگر كارمند و يا كارگر باشد با تصويبريیس هیأتمديره و مديرعامل از خدمت بر كنار
خواهد شد و در صورتي كه خساراتي متوجه شركت شده باشد بركناري متخلف مانع از
تعقیب اوبراي جبران زيان وارده نخواهد بود.

o

ماده  56ـ در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت بشوند
تعقیب و مجازات اداري آنها بر طبق آيیننامههاي استخداميو انضباطي شركت صورت
خواهد گرفت .هر گاه ضمن تحقیق معلوم شود كه تخلف از نظر قوانین جنبه جزايي دارد
ريیس هیأتمديره و مديرعامل شركت موضوع را به مراجع صالحیتدار قانوني احاله خواهد
نمود.

o

ماده  57ـ كلیه عملیات شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده از اشخاص و اداره
اموال و انجام كلیه معامالت و اقدام به هر امري به منظورتوسعه و پیشرفت هدفهاي شركت
تابع اصول بازرگاني ميباشد .انجام امور مزبور به تشخیص هیأتمديره و طبق مقررات
داخلي شركت بوده و از هر گونه تشريفات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد
معافخواهد بود.

o

ماده  58ـ عضويت كاركنان شركت در انجمنهاي شهرداري با موافقت شركت بالمانع خواهد
بود.

o

ماده  59ـ در مواردي كه يكي از اعضاء هیأتمديره و يا كاركنان شركت طبق ماده  19قانون
كیفر عمومي معلق ميشود اجراي حكم تعلیق مانعبركناري كارمند از طرف شركت و خاتمه
دادن به خدمت او نخواهد بود.
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o

ماده  60ـ در مواردي كه اختالف نظر بین شركت و هر يك از وزارتخانهها و يا سازمانهاي
وابسته به دولت يا شهرداريها پیش آيد موضوع از طرف شركت به وزارت دارايي گزارش
خواهد شد و وزارت دارايي موضوع اختالف را به كمیسیوني مركب از نمايندگان خود و
طرفین ارجاع خواهدنمود .كمیسیون مزبور از راه سازش به حل اختالف اقدام خواهد كرد
و هرگاه موضوع اختالف به طريق مزبور فیصله نیافت هر يك از طرفین ميتواند
بههیأتعمومي ديوان عالي كشور براي رفع اختالف مراجعه كند .در صورتي كه بین وزارت
دارايي و شركت اختالف نظري به وجود آيد كه با مذاكره مستقیمفیصله نیابد موضوع بههیأت
وزيران مراجعه خواهد شد و تصمیم هیأت وزيران براي طرفین قاطع خواهد بود.

o

ماده  61ـ هیچ يك از كاركنان شركت در ادارات و اماكن و مجامع مربوط به كار شركت
حق فعالیت سیاسي ندارند .داير كردن و نشر روزنامه مجله سیاسي يا عضويت در هیأت
تحريريه اين دسته از جرايد و همچنین انتشار مقاالت سیاسي براي كاركنان شركت
ممنوعاست .منتشر كردن هر نوع اطالع راجع به عملیات شركت بدون اجازه كتبي شركت
ممنوع است .تخلف از مقررات اين ماده موجب تعقیب اداري و انضباطي طبق آيیننامه
شركت خواهد بود.

o

ماده  62ـ شركت در تهیه مسكن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات
سالم كاركنان خود و كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظتآنها در مقابل حوادث اهتمام به
عمل خواهد آورد.

o

ماده  63ـ شركت ميتواند با تصويب هیأتمديره تمام يا قسمتي از حقوق و مزاياي اين
اساسنامه را شامل شركتهاي فرعي خود نمايد.

o

ماده  64ـ قوانین و مقرراتي كه كالً با بعضاً مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد در حدودي
كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نبوده و مقرراتاين اساسنامه مادام كه مصرحاً به
موجب قانون نسخ نشده معتبر خواهد بود.



[امضاء] قانون باال مشتمل بر شصت و چهار ماده و پنجاه و هشت تبصره كه در تاريخ روز چهار
شنبه بیست و سوم اسفند ماه  1346به تصويب مجلس سنارسیده بود در جلسه روز يكشنبه پانزدهم
ارديبهشت ماه يك هزار و سیصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار
گرفت .ريیس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبداهلل رياضي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=66205
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 -25قانون مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت ايران


فصل اول ـ كلیات و سرمايه
o

ماده  1ـ شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نه ارديبهشت  1330تأسیس
گرديده شركت سهامي بازرگاني است كه عملیات خود را برطبق مقررات اين اساسنامه و
قانون تجارت اجراء خواهد نمود.

o

ماده  2ـ مركز اصلي شركت تهران است شركت ميتواند شعب يا نمايندگيهايي براي اجراي
عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نمايد.

o

ماده  3ـ سرمايه شركت ده هزار میلیون ريال است كه به ده هزار سهم يك میلیون ريالي بنا
نام تقسیم و پنجاه درصد آن به صورت منقول و غیرمنقول پرداخت شده است .نسبت به
پنجاه درصد بقیه صاحبان سهام متعهد ميباشند كه بهتقاضاي هیأت مديره شركت و تصويب
شوراي عالي نفت آن را پرداخت نمايند ـ سهامشركت كالً متعلق به دولت ايران و غیر قابل
انتقال است .كلیه تأسیسات صنعت نفت در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب  7آبان 1333
كه حق استفاده قسمتي از آن به شركتهاي عامل نفت ايران واگذارگرديده عالوه بر سرمايه
مذكور متعلق به شركت و جزو دارايي و اندوخته آن ميباشد.



فصل دوم ـ موضوع و حقوق و اختیارات شركت
o

ماده  4ـ موضوع شركت و حدود عملیات آن در سرتاسر فالت قاره به شرح زير است :الف
ـ تفحص و نقشهبرداري و اكتشاف نفت و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر (اعم از مايع
و جامد) استخراج و تصفیه و ساختن و عملآوردن فرآوردههاي نفتي ـ هر گونه عملیات به
منظور قابل عرضه كردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آن .تبصره ـ اشتغال
به امور مذكور در اين بند در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه  1336منحصراً
به عهده شركت ملي نفت ايرانخواهدبود بجز مواردي كه به موجب قوانین جداگانه اشتغال
مؤسسات ديگر به اين امور تجويز شده و يا در آينده به موجب مقررات قانون نفت
مصوبنهم مرداد  1336تجويز شود .ب ـ ساختن مشتقات و فرآوردههاي فرعي از جمله
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مواد شیمیايي حاصله از نفت گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر حمل و نقل و انبارداري
كلیهمواد نفتي و مشتقات حاصله از آن ـ پخش و صدور مشتقات مزبور .ج ـ مراقبت و
اهتمام و اقدام مقتضي براي توسعه و پیشرفت صنعت نفت ايران و صنايع وابسته به آن از
لحاظ علمي و فني و بازرگاني و غیره.
o

ماده  5ـ براي انجام عملیات مذكور در ماده  4شركت داراي حقوق و اختیارات زير ميباشد.
الف ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شعب نمايندگیها در ايران و خارج از ايران يا انحالل آنها و
انعقاد قراردادهاي همكاري با شركتها و مؤسسات داخلييا خارجي در حدود مقررات قانون
نفت مصوب نهم مرداد  1336براي اجراي هر قسمت از عملیات مربوط به صنعت نفت از
قبیل اكتشاف و استخراجو بهرهبرداري و تصفیه مواد نفتي و آماده نمودن گاز براي مصرف
و ساختن مشتقات و فرآوردههاي فرعي از نفت و گاز و تهیه وسايل حمل و نقل اعم از
زمیني و دريايي و هوايي و فروش محصوالت تولیدي شركت در داخل و خارج كشور .ب
ـ خريد و تحصیل هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول براي رفع احتیاجات و تأمین
مقاصد شركت .ج ـ تصدي هر نوع عمل بازرگاني مربوط به تهیه و فروش و صدور مواد
نفتي و مشتقات آن ـ انبارداري ـ حقالعمل كاري .د ـ اجراي همه گونه كارهاي فني كه براي
انجام مقاصد شركت الزم باشد به خصوص هر نوع تبديل نفت خام يا گاز طبیعي يا عمل
ديگري كه موادنفتي و مشتقات آنان را قابل عرضه در بازار ايران و خارجه بنمايد .ه ـ خريد
و اجازه تأسیس و تكمیل و توسعه و تعمیر و نظارت و اداره كلیه انواع كارخانجات و
دستگاهها و تأسیسات و وسايلي كه براي اكتشاف و استخراج و تصفیه و بهرهبرداري و حمل
و فروش نفت و گاز و مشتقات آن الزم باشد .تبصره ـ ايجاد و به كار انداختن راهآهن ـ
بندر و سرويسهاي تلگراف و تلفن باسیم و بيسیم و هواپیمايي در مواردي كه عملیات
شركت ايجابنمايد مشروط به اجازه قبلي دولت خواهد بود .و ـ عملیات عمراني و
كشاورزي و استفاده به هر نحو ديگر از زمینهايي كه در اختیار شركت است و هر گونه
معامله نسبت به محصوالت زمینهايمزبور منحصراً به منظور تأمین احتیاجات شركت و
كاركنان آن .تبصره ـ عملیات مذكور بايد حتياالمكان توسط افراد يا مؤسسات خصوصي
انجام شود .ز ـ انعقاد قراردادهاي استخدامي و پیمانكاري يا مشاوره با اشخاص و مؤسسات
داخلي يا خارجي به منظور اجراي مقاصد شركت در حدودمقررات شركت .ح ـ تحصیل
پروانههاي اختراع و هر گونه اطالعات درباره اختراعات و طرحها و طريقههاي مربوط به
صنعت نفت و صنايع وابسته به آن .ط ـ انعقاد قرارداد خريداران به منظور صدور نفت خام
و گاز و محصوالت نفتي و مشتقات آن.
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o

ماده  6ـ استخدام كارشناسان و كارمندان و كارگران اعم از دائم و موقت بر طبق آيیننامههاي
داخلي شركت خواهد بود .استخدام اتباع خارجه منحصراً در مواردي مجاز خواهد بود كه
بهتشخیص هیأت مديره ايرانیاني كه واجد شرايط و تجربیات الزم باشند يافت نشوند ويا
استفاده از خدمات آنان عمالً میسر نباشد به منظور تشكیل كادر مجهز الزم براي صنعت
نفت و بينیاز شدن صنعت نفت مزبور از استخدام كاركنانخارجي شركت هر گونه
برنامههاي تعلیم و تربیت و كارآموزي را كه شايسته بداند مخصوصاً اعزام تعداد كافي
دانشجو در هر سال به خارج تنظیم و اجراخواهد نمود.

o

ماده  7ـ شركت از تسهیالت زير استفاده خواهد نمود :الف ـ بدون تحصیل هیچ گونه پروانه
ولي با انجام تشريفات گمركي آنچه را كه منحصراً براي عملیات خود در ايران ضروري
بداند از قبیل ماشینآالت كارخانهها و اجراي آن ـ افزار و ادوات قطعات يدكي ـ مواد
شیمیايي و معدني ـ مصالح ساختماني و اثاثیه كه در ايران نظاير آن ساخته نميشودـ وسايل
حمل و نقل ـ وسايل آزمايشگاه ـ دارو و كلیه لوازم طبي بیمارستانها و درمانگاهها بدون
پرداخت حقوق و عوارض گمركي و هر نوع مالیات وعوارض ديگر از خارجه وارد كند.
تبصره  1ـ در مواردي كه دولت از لحاظ سیاست و مصالح عمومي كشور اخذ پروانههاي
مخصوصي را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادويهمخدره ضروري بداند شركت تشريفات
اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیكن انجام تشريفات مزبور موجب هیچ گونه محدوديتي
نسبت بهآزاديشركت در وارد كردن مواد مورد بحث نخواهد گرديد .مواردي كه رعايت اين
گونه تشريفات را ايجاب بنمايد از طرف وزارت دارايي به شركت ابالغ خواهد شد .تبصره
 2ـ شركت ملي نفت ايران موظف است در موقع ترخیص كاالهايي كه بر طبق بند الف اين
ماده معافیت دارد میزان حقوق گمركي را كه بر آنكاالها در صورت نداشتن معافیت گمركي
تعلق ميگیرد از اداره گمرك دريافت دارد و در آخر هر سال براي اين كه معلوم شود چه
مبلغ شركت ملي نفتايران از معافیت گمركي استفاده نموده صورتهاي مزبور را به وزارت
دارايي تسلیم دارد .ب ـ صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و
عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود وليشركت اظهارنامههايي
را كه براي آمار گمركي الزم است تهیه و به گمرك محل تسلیم خواهد كرد .تبصره  1ـ
شركت مكلف است بري تهیه وسائل صنعتي يا مواد مصرفي با توجه به مرغوبیت و ارزش
جنس و رعايت مصالح اقتصادي كشورنسبت به كاالهاي مشابه داخلي حق تقدم قائل شده
و محصوالت و مصنوعات داخلي را به مصرف برساند .تبصره 2ـ در مورد مواد و اشیايي
كه شركت وارد نموده و بعداً به آنها احتیاج نداشته باشد شركت در فروش آن در داخل و
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يا در صدور آن بهخارجآزاد است ولي چنانچه اشیاء مزبور با معافیت از حقوق و عوارض
گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخل كشور به اطالع وزارت گمركات وانحصارات
مشروط به پرداخت حقوق گمركي ميباشد .تبصره  3ـ كلیه معافیتهاي مذكور در اين ماده
ناظر به عملیات شركت جهت اجراي اين اساسنامه ميباشد و آنچه اشیاء و لوازم جهت
مصرفكاركنان شركت از طرف شركت وارد ميشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي
و ساير عوارض معاف نخواهند بود.
o

ماده  8ـ مالیات بر درآمد شركت طبق مقررات ماده  35قانون مالیات بر درآمد سال 1328
كه طبق ماده  36قانون مالیات بر درآمد  1335تأيید گرديدهاز سود ويژه شركت وصول
خواهد شد .هیچ گونه مالیات و يا عوارض و حقوق ديگر زايد بر میزان مقرر از شركت قابل
وصول نخواهد بود .تبصره  1ـ حقوق و عوارضي كه بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتي
يا محلي در ازاي خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه معموالً برايعامه انجام ميشود
مطالبه ميگردد از شركت نیز قابل وصول است .تبصره  2ـ وجوه صندوق بازنشستگي و
پسانداز كاركنان ايراني صنعت نفت و كلیه عوايد و بهره حاصله از آن وجوه از هر گونه
مالیات معافاست.

o

ماده  9ـ شركت ميتواند هزينه و تعهدات ارزي خود را از قبیل بهاي كاالهاي خريداري از
خارجه و حقوق كارمندان خارجي و هزينه محصلین وكارآموزان اعزامي به خارج كشور و
مخارج كارمنداني كه بر طبق مقررات شركت به خارج از كشور براي امور مهمه شركت كه
ضرورت ايجاب نمايدمسافرت مينمايند از محل درآمد ارزي خود بپردازد .شركت در اول
هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي سالیانه خود
يك جا تحصیل و صورت هزينههاي ارزي راهر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و
خزانهداري كل تسلیم خواهد نمود.

o

ماده  10ـ هر گاه زمیني براي انجام عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج شركت واقع
شود به ترتیب زير عمل خواهد شد :الف ـ در مورد اراضي موات حیازت و تملك آن از
طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است .ب ـ در صورتي كه زمین مورد احتیاج باير و
متعلق به دولت باشد برحسب پیشنهاد شركت و تصويب هیأت وزيران مجاناً به شركت
واگذارميشود و در صورتي كه احتیاج شركت به زمیني كه بدين طرز تحصیل نموده باشد
رفع شود شركت حق انتقال آن را به غیر نخواهدداشت بلكه بايد آنرا بالعوض به دولت
مسترد دارد .ج ـ در مورد زمینهاي داير متعلق به دولت بهاي عادله آن بايد از طرف شركت
به دولت پرداخت شود در صورت اختالف نسبت به بهاي عادله نظرهیأت وزيران قطعي و
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الزامآور خواهد بود .چنانچه احتیاج شركت از زمیني كه از دولت خريداري نموده رفع شود
شركت بايد زمین مزبور را در مقابلبهاي خريد به دولت واگذار نمايد چنانچه ظرف شش
ماه از تاريخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننمايد شركت در فروش آن به غیر آزاد
خواهد بود .د ـ در مورد زمینهايي كه از لحاظ عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج
شركت بوده و متعلق به اشخاص باشد شركت آن زمینها را مستقیماً ازمالكین خريداري
خواهد نمود و مالكین بايد آن زمینها را در ازاي دريافت بهاي عادله به شركت واگذار
نمايند .چنانچه مالك از فروش ملك خودداري نمايد و يا طرفین در تعیین بهاي عادله توافق
نكنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شركت در ظرف دو هفتهاز تاريخ درخواست
مزبور سه نفر كارشناس مرضيالطرفین و يا در صورت عدم تراضي طرفین به قید قرعه
تعیین خواهد نمود كارشناسان مزبور حداكثرتا دو هفته پس از تاريخ انتخاب بهاي عادله
زمین مورد تقاضا را با اكثريت آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور بدون در نظر
گرفتن منابع نفتي ونوع استفادهاي كه منظور شركت ميباشد به بهاي روز درخواست شركت
تعیین و به دادگاه اعالم خواهند نمود .پس از توديع بهاي معینه از طرف شركت در صندوق
دادگستري دادگاه مكلف است حكم به تصرف و تملك شركت نسبت به اراضي مورد بحث
صادرنمايد حكم مزبور نسبت به تصرف و تملك شركت قطعي و غیر قابل پژوهش و فرجام
خواهد بود لكن چنانچه يكي از طرفین نسبت بهبهاي تعیین شدهاز طرف كارشناسان معترض
باشد ميتواند نسبت به بهاي تعیین شده در ظرف مهلت قانوني درخواست رسیدگي
پژوهشي بنمايد درخواستي كه شركتبه موجب مقررات اين ماده به دادگاه ميدهد از لحاظ
الصاق تمبر طبق ماده  684قانون آيین دادرسي مدني غیرمالي تلقي خواهد شد .تبصره  1ـ
چنانچه در زمینهاي موضوع اين بند اعیاني وجود داشته باشد تقويم اعیان جداگانه از بهاي
عرصه بر اساس پنج درصد عالوه بر قیمتعادله به عمل خواهد آمد هر گاه اعیاني محل
سكونت مالك و يا ممر اعاشه منحصر به فرد او باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از اين
بابت بهاوپرداخت خواهد گرديد .تبصره  2ـ در مورد امالك مزروعي در صورتي كه مساحت
اراضي مورد احتیاج شركت به قدري باشد كه زارعین مجبور به كوچ كردن بشوند
شركتعالوه بر قیمت ملك كه به مالك پرداخت مينمايد  25درصد آن را نیز به وسیله
شوراي محلي يا در صورتي كه شوراي مزبور وجود نداشتهباشد باحضور فرماندار يا بخشدار
محل بین زارعین محل كه از آنجا كوچ مينمايند تقسیم خواهد كرد .تبصره  3ـ در صورتي
كه مالك يا مالكین ظرف  10روز پس از قطعیت حكم دادگاه (در مورد عدم اعتراض به
بهاي معینه در حكم بهدوي) يا ازتاريخ ابالغ حكم پژوهشي (در صورتي كه بهاي معینه در
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حكم دادگاه به دوي اعتراض شده باشد) براي امضاي سند انتقال حاضر نشوند ريیس اداره
ثبتمحل موظف است طبق تقاضاي شركت سند انتقال تنظیم و به شركت تسلیم نمايد سند
مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر امالك ثبتميشود و اداره ثبت بر اساس
آن تقاضاي ثبت از شركت پذيرفته و سند مالكیت به نام شركت صادر خواهد نمود .تبصره
 4ـ چنانچه احتیاج شركت نسبت به اراضي مذكور در اين بند رفع شود شركت در فروش
آن به غیر آزاد خواهد بود منتهي فروشنده سابق درشرايط مساوي در ظرف مدت  6ماه از
تاريخ ابالغ حق تقدم خواهد داشت .ه ـ در مورد زمینهايي كه دسترسي به مالك آن غیر
مقدور باشد و همچنین در مورد زمینهايي كه مالكیت آن مورد اختالف و يا تشريفات ثبتي
انجامنیافته باشد با نظر دادستان محل يا متصرفین وقت بهاي آن از طرف دادگاه به نحوي
كه به اختالف موارد در بند (د) اين ماده قید گرديده تعیین ميشود وپس از توديع بهاي ملك
مزبور دادگاه حكم به تصرف شركت صادر ميكند در صورتي كه مالك تعیین گرديد و يا
اختالف ثبت رفع شد و يا تشريفاتثبتي خاتمه يافت چنانكه مالك يا مالكین به بهاي توديع
شده تسلیم نشوند طبق مقررات بند (د) حق پژوهش خواهند داشت .تبصره  1ـ نسبت به
تنظیم اسناد انتقال امالكي كه طبق مقررات اين بند تحصیل ميشود بس از امكان دسترسي
به مالك يا رفع اختالف و انجامتشريفات ثبتي طبق مقررات تبصره  3بند (د) عمل خواهد
شد .تبصره  2ـ چنانچه در زمینهاي موضوع اين بند اعیاني وجود داشتهباشد طبق تبصره 1
بند (د) عمل خواهد شد .رسیدگي دادگاه به درخواست شركت و تعیین میزان خسارات و
صدور حكم تصرف به نحوي خواهد بود كه طي بند (د) اين ماده مذكور است .و ـ در مورد
تحصیل حقوق ارتفاقي نسبت به اراضي و استفاده از آب و رعايت خسارات مالك نسبت به
مجموع آب و زمین در صورت عدم توافقاز طريق دادگاه اقدام خواهد شد .رسیدگي دادگاه
به درخواست شركت و تعیین میزان خسارات و صدور حكم تصرف به نحوي خواهد بود
كه طي بند (د) اين ماده مذكور است .ز ـ تصرف اراضي و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت
يا توديع تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضايت مالكین .ح ـ نسبت به امالك موقوفهاي كه
فروش آنها مجاز نیست به طريق اجاره طويلالمدت استفاده خواهد شد .ط ـ مالك احتیاج
شركت به اراضي تشخیص شركت ميباشد .براي احراز عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختالف
در مالكیت اراضي گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به مالك اظهار شركت
كه متكيبه نشر آگهي در مجله رسمي و يك روزنامه كثیراالنتشار محل باشد كفايت خواهد
كرد.
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o

ماده  11ـ شركت ميتواند در حوزه عملیات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به
دولت يا بالمالك از آب و همچنین از هر نوع خاك و شنو آهك و سنگ و گچ و مصالح
ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و طبق مقررات مربوطه استفاده نمايد اگر عمل
شركت براي استفاده از موادمذكور موجب ضرر شخصي گردد شركت بايد جبران خسارت
را بنمايد ولي در هر صورت شخص ثالث نميتواند مانع عملیات شركت بشود.

o

ماده  12ـ هر گاه دولت در مناطق عملیات شركت قراردادي را براي به كار انداختن معادن
ديگر منعقد نمايد بايد مانع عملیات شركت نباشد و هر گاهخسارتي وارد شود جبران گردد.



فصل سوم ـ اركان شركت
o

ماده  13ـ اركان شركت عبارتند از :اول ـ مجمع عمومي صاحبان سهام .دوم ـ شوراي عالي.
سوم ـ هیأت مديره .چهارم ـ هیأت عالي بازرسي.

o

قسمت اول ـ مجمع عمومي صاحبان سهام


ماده  14ـ نمايندگي صاحبان سهام در مجمع عمومي با  3نفر به شرح زير خواهد
بود .وزير دارايي و وزير صنايع و معادن و يك نفر از وزراي ديگر به انتخاب هیأت
وزيران رياست مجمع عمومي صاحبان سهام با وزير دارايي خواهد بود.



ماده  15ـ جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام در اداره مركزي شركت در تهران
با حضور ريیس هیأت مديره تشكیل ميشود مجمع عموميصاحبان سهام سالي يك
بار براي رسیدگي به ترازنامه در مرداد ماه منعقد ميگردد ولي تا موضوع مندرج در
دستور مجمع پايان نیافته جلسات ادامه خواهد داشت.



ماده  16ـ در جلسه مجمع عمومي بايد هر سه نفر نمايندگان صاحبان سهام حضور
داشته باشند و كلیه تصمیمات بايد الاقل با موافقت دو نفر از آنهاباشد .هر گاه يكي
از وزيران نتواند حاضر شود هیأت وزيران جانشین او را از میان ساير وزراء معین
خواهد كرد.



ماده  17ـ مجمع عمومي فوقالعاده ممكن است در هر موقع به تقاضاي وزير دارايي
يا اكثريت اعضاء شوراي عالي يا ريیس هیأت مديره يا الاقل دونفر از اعضاء هیأت
عالي بازرسي تشكیل شود .تبصره  1ـ دعوت مجمع عمومي اعم از عادي و
فوقالعاده از طرف ريیس هیأت مديره با قايممقام او به عمل خواهد آمد .تبصره 2
ـ دستور جلسه فوقالعاده را كساني كه تقاضاي آن را نمودهاند تعیین ميكنند .تبصره
 3ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوقالعاده از طرف اشخاص مذكور در
اين ماده به عمل آيد ريیس هیأت مديره مكلف است منتهيتا ده روز پس از وصول
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تقاضا براي تشكیل جلسه دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را نیز دعوتنامه
ضمیمه نمايد .تبصره  4ـ اعضاي شوراي عالي و هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي
در جلسات مجمع عمومي اعم از عادي و فوقالعاده حضور خواهند يافت .تبصره
 5ـ در صورتي كه ريیس هیأت مديره نتواند در جلسات مجمع عمومي صاحبان
سهام شركت نمايد قايممقام ريیس هیأت مديره در جلسهحضور خواهد يافت.


ماده  18ـ وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام به قرار زير است :الف ـ رسیدگي
و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیأت مديره و تصويب ترازنامه و حساب
سود و زيان شركت با توجه به گزارش هیأتعالي بازرسي ـ گزارش هیأت مديره
و هیأت عالي بازرسي و ترازنامه سالیانه شركت الاقل يك هفته قبل از تشكیل جلسه
مجمع عمومي صاحبان سهامبايد در اختیار كلیه اعضاء آن گذارده شود .ب ـ انتخاب
اعضاي هیأت عالي بازرسي .ج ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعي كه هیأت
مديره شركت طبق اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي صاحبان سهام منظور شده
باشد.



ماده  19ـ امور زير از وظايف خاصه مجمع عمومي فوقالعاده است :الف ـ اتخاذ
تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهاد راجع به تغییر مواد اساسنامه شركت كه در كلیه
موارد محتاج به تصويب مجلسین خواهد بود .ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزايش
سرمايه زائد بر میزان ده هزار میلیون ريال مقرر در ماده  3و برداشت از اندوختههاي
شركت.



ماده  20ـ صورت جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام بايد در دفتر مخصوصي
كه براي اين منظور تهیه ميشود درج شود صورت جلسه پس ازتصويب به امضاء
ريیس و منشي جلسه خواهد رسید.

o

قسمت دوم ـ شوراي عالي


ماده  21ـ شوراي عالي از  7نفر به شرح زير تشكیل ميشود :الف ـ دو نفر از
نمايندگان مجلس سنا و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي .ب ـ وزير دارايي.
ج ـ وزير صنايع و معادن .د ـ دادستان كل ديوان عالي كشور .اشخاصي كه از طرف
مجلسین انتخاب ميشوند مدت مأموريت آنها براي يك سال خواهد بود و همهساله
مقارن تجديد انتخاب هیأت رئیسه مجلسینانتخاب ميشوند و هر يك از آنها تا
انتخاب جانشین خود به عضويت شوراي عالي باقي خواهد بود .رياست جلسات
شوراي عالي با وزير دارايي ميباشد در غیاب وزير دارايي رياست جلسه با نايب
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ريیس خواهد بود كه شورا براي مدت يك سال تعیینخواهد كرد .در جلساتي كه
وزير دارايي غايب باشد معاون وزير دارايي با حق رأي بهجاي او حضور خواهد
يافت.


ماده  22ـ جلسات شوراي عالي به دعوت ريیس هیأت مديره و حضور ريیس هیأت
مديره به طور عادي سالي دو بار در خرداد و آذر تشكیلميشود و در هر موقع به
دعوت ريیس هیأت مديره و يا بهدرخواست سه نفر از اعضاي شورا و يا الاقل دو
نفر از هیأت عالي بازرسي بهطور فوقالعاده منعقد ميگردد .تبصره  1ـ دستور جلسه
فوقالعاده شورا را كساني كه تقاضاي تشكیل آن را نمودهاند تعیین ميكنند و در
جلسات شورا غیر از آنچه در دستور معینشده تصمیماتي اتخاذ نخواهد شد .تبصره
 2ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوقالعاده از طرف اشخاص مذكور در
اين ماده به عمل آيد ريیس هیأت مديره بايد منتهي تا ده روزپس از وصول تقاضا
جلسه را تشكیل دهد .تبصره  3ـ اعضاء هیأت مديره و شركت و هیأت عالي
بازرسي بدون حق رأي ميتوانند در جلسات شورا حاضر شوند .تبصره  4ـ در
صورتي كه ريیس هیأت مديره نتواند در جلسه شورا شركت نمايد قايممقام ريیس
هیأت مديره در جلسه شركت خواهد نمود.



ماده  23ـ جلسات شوراي عالي با حضور اقالً  5نفر از اعضاء رسمیت خواهد يافت
و تصمیمات شورا با اكثريت آراء اعضاء معتبر خواهد بود.



ماده  24ـ شوراي عالي عهدهدار وظايف زير خواهد بود :الف ـ بررسي و تصويب
فصول و ارقام كلي بودجه هزينههاي جاري شركت (بودجههاي تفصیلي هزينههاي
شركت را هیأت مديره خود در حدود رقم كلي مزبور تعیین نموده و به موقع اجرا
بگذارد) بررسي و تصويب هزينههاي سرمايهاي و اعتبارات اضافي و اصالح بودجه
به پیشنهاد هیأتمديره .ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تشكیل يا انحالل شركتهاي
فرعي .ج ـ تعیین خطمشي عمومي شركت و تصويب برنامه و شرايط كلي فروش
و صدور نفت و محصوالت نفتي به پیشنهاد هیأت مديره .د ـ بررسي و تصويب
كلیه آيیننامههاي شركت از قبیل آيیننامههاي استخدامي و اداري و مالي و فني و
غیره با توجه به تعهدات قانوني شركت وحفظ هماهنگي در دستگاههاي مختلف
صنعت نفت .ه ـ بررسي و تصويب هر گونه تغییري در بهاي فروش بنزين موتور
ـ نفت ـ نفت گاز ـ و نفت كوره براي تأمین احتیاجات داخلي كشور به پیشنهادهیأت
مديره.
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ماده  25ـ شورا ميتواند نسبت به جريان كارهاي شركت در هر قسمت از عملیات
آن كه باشد از جمله در مورد بودجههاي تفصیلي شركتتوضیحاتي بخواهد و ريیس
هیأت مديره موظف است اطالعات مورد احتیاج را در اسرع وقت در اختیار شورا
بگذارد .هر گاه شورا اجراي هر گونه بازرسي را الزم بداند ريیس هیأت مديره
وسايل انجام آن را فراهم خواهد نمود .تبصره ـ نمايندگان مجلسین عضو شوراي
عالي نفت مكلفند در هر سال يك بار گزارش امور شركت ملي نفت را به هر يك
از مجلسین بدهند.

o

قسمت سوم ـ هیأت مديره و مدير عامل


ماده  26ـ هیأت مديره از يك نفر ريیس كه سمت مديريت عامل را نیز خواهد
داشت و ده نفر عضو تشكیل ميشود ريیس و اعضاء هیأت مديره بايدايراني باشند
و شرايط انتخاب آنها به شرح زير است :الف ـ ريیس هیأت مديره از بین اشخاص
انتخاب خواهد شد كه الاقل بیست سال سابقه خدمات دولتي و اجتماعي داشته و
در قسمتي از آن مدتمتصدي كارهاي مهم مملكتي بوده و نیز داراي اطالعات كلي
در مورد مربوط به صنعت نفت باشد ادامه خدمت ريیس هیأت مديره تا سن هفتاد
مجازخواهد بود .ب ـ شش نفر از اعضاء هیأت مديره از بین اشخاصي انتخاب
خواهند شد كه ده سال سابقه خدمت در يكي از قسمتهاي فني ـ بازرگاني ـ
حقوقييا اداري صنعت نفت داشته و اقالً در طي سه سال از آن مدت در يكي از
ادارات مربوط به صنعت نفت ايران شغل مهمي را عهدهدار بوده باشند .شش نفر
عضو مزبور موظفاً انجام وظیفه خواهند نمود و بايد تمام وقت آنها در اختیار شركت
بوده و به هیچ نوع اشتغال موظف در خارج از شركت نداشته باشند .اشتغال غیر
موظف هر يك از آنها به شرط موافقت ريیس هیأت مديره منحصراً در امور فرهنگي
مجاز خواهد بود هر يك از اعضاء مزبور كه از مقرراتاين ماده تخلف كند بركنار
خواهد شد .ج ـ ساير اعضاء هیأت مديره از بین شخصیتهاي ذيصالحیت انتخاب
ميشوند اعضاء مشمول اين بند بايد تمام وقت در اختیار شركت بوده باشند.



ماده  27ـ براي انتخاب ريیس هیأت مديره شوراي عالي سه نفر از اشخاصي را كه
واجد شرايط مذكور در بند الف ماده  27باشند به توسط وزيردارايي به هیأت وزيران
پیشنهاد مينمايد و يك نفر از آنها براي مدت چهار سال انتخاب و به فرمان همايوني
به اين سمت منصوب ميشود .اعضاءهیأت مديره به پیشنهاد ريیس هیأت و موافقت
وزير دارايي و تصويب هیأت وزيران به موجب فرمان همايوني براي مدت چهار
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سال تعیین ميشوند ودر انقضاء مدت تجديد انتخاب آنها مانعي نخواهد داشت.
مجمع عمومي ميتواند تغییر هر يك از اعضاء هیأت مديره را قبل از پايان دوره
عضويت هیأت مديره به هیأت دولت پیشنهاد نمايد .تبصره  1ـ سه ماه قبل از انقضاء
دوره خدمت هر يك از اعضاء هیأت مديره ريیس هیأت بايد جانشین او را به
وزارت دارايي پیشنهاد نمايد و تجديدانتخاب او مانعي نخواهد داشت تا زماني كه
انتخاب جديد به عمل نیامده اعضاي هیأت مديره به خدمت خود ادامه ميدهد.
تبصره  2ـ اعضاء هیأت مديره نفت حق ندارند بیش از يك حقوق از شركت
دريافت دارند.


ماده  28ـ ريیس هیأت مديره ميتواند يكي از اعضاء هیأت مديره را به انتخاب
خود به سمت قايممقام ريیس تعیین نمايد كه در مواقع غیبت ريیسهیأت مديره به
جاي مشارالیه انجام وظیفه كند.



ماده  29ـ جلسات هیأت مديره تحت رياست يا قايممقام او با حضور الاقل هشت
نفر رسمیت يافته و براي تصويب هر موضوعي حداقل شش رأي موافق ضرورت
دارد .هر گاه نسبت به موضوعي كه در هیأت مديره مطرح گرديده ريیس هیأتمديره
يا قايممقام او شور قبلي با صاحبان سهام را الزم بداند ميتواند اتخاذ تصمیم را
موكول به جلب نظر صاحبان سهام بنمايد.



ماده  30ـ حقوق ريیس و اعضاء هیأت مديره به پیشنهاد شوراي عالي و تصويب
هیأت وزيران در هر سال تعیین ميشود.



ماده  31ـ اعضاي شوراي عالي و هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي و همچنین
كارمندان شركت حق هیچ گونه معامله مستقیم يا غیر مستقیم باشركت ندارند .تبصره
ـ خريد فرآوردههاي نفتي و كاالهايي كه شركت با سازمانهاي تعاوني وابسته به آن
براي كاركنان خود تهیه مينمايد در حدود مصرفشخصي از مقررات اين ماده
مستثني است.



ماده  32ـ هر يك از اعضاء هیأت مديره كه در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه
متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیأت مديره حاضر نشود بر كنار
خواهد شد.



ماده  33ـ در صورت فوت يا استعفاء يا تغییر هر يك از اعضاء هیأتمديره جانشین
او طبق مواد  26و  27از طرف هیأت وزيران تعیین خواهد شد.
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ماده  34ـ اگر در نتیجه بروز اختالفي اكثريت دو ثلث ( 8نفر) اعضاء هیأت مديره
استعفا كنند انتخاب كلیه اعضاء هیأت تجديد ميشود و اعضاءهیأت سابق ممكن
است مجدداً انتخاب شوند.



ماده  35ـ جلسات هیأت مديره اقالً ماهي يك بار و جلسات فوقالعاده بر حسب
ضرورت تشكیل خواهد شد.



ماده  36ـ دعوت جلسات عادي و فوقالعاده و اداره جلسات هیأت مديره و اجراء
مصوبات و تصمیمات از وظايف ريیس هیأت مديره و مديرعامل ميباشد.



ماده  37ـ صورت مذاكرات هیأت مديره در دفتر مخصوصي ضبط شده و به امضاي
ريیس خواهد رسید هر قسمت از مذاكرات كه هیأتمديره آن را محرمانه تلقي كند
محرمانه بودن آن بايد در صورت جلسه قید شود.



ماده  38ـ هیأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همهگونه اختیار براي
اجراء وظايف مصرح در ماده  4اين اساسنامه ميباشد وظايفخاصه هیأت مديره به
قرار زير است :الف ـ تصويب برنامه عملیات شركت به طور كلي مخصوصاً برنامه
مربوط به امور زير 1 :ـ عملیات اكتشاف اعم از زمینشناسي و ژئوفیزيك
حفاريهاي اكتشافي و تولیدي 2 .ـ نصب و به كار انداختن و نگاهداري دستگاههاي
تولید و خطوط لوله و انبارهاي نفت خام و محصوالت نفتي و وسايل باربري و
بارگیري و باراندازي و تأسیسات مربوط به تهیه محصوالت مختلف از نفت خام و
گاز طبیعي به انضمام فرآوردههاي شیمیايي و صنعتي و تأسیسات مربوط بهپخش
و فروش محصوالت مزبور 3 .ـ اجازه انعقاد قراردادها براي انجام عملیات مزبور.
 4ـ تعیین سیاست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و تهیه
پیشنهاد قیمت فروش بنزين موتور نفت و نفت گاز و نفت كوره برايمصرف داخلي
به منظور بررسي و تصويب شوراي عالي هیأت وزيران 5 .ـ تعیین ساير قیمتها6 .
ـ اعطاء تخفیف متعارف بازرگاني 7 .ـ اجازه تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع
و خريد ماشین آالت و ملزومات و هر نوع كاال براي رفع احتیاج شركت 8 .ـ اخذ
و پرداخت وجوه و باز كردن حساب در بانكهاي داخلي و خارجي اجازه تحصیل
و دادن اعتبار طبق مقررات شركت 9 .ـ دادن اختیار براي سازش و تعیین داور در
مورد مسائل مطروحه در دادگاهها و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق
شركت الزم باشد .ب ـ تعیین خط مشي عمومي شركت و برنامه و شرايط كلي
فروش و صدور نفت و محصوالت نفتي و پیشنهاد آن به شوراي عالي .ج ـ تصويب
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بودجه تفصیلي شركت بر طبق بند الف ماده  .24د ـ تنظیم كلیه آيیننامههاي
استخدامي و اداري و مالي و فني و غیره شركت و تقديم آن به شوراي عالي براي
تصويب .ه ـ تنظیم طرحها و برنامههاي كارآموزي و تعلیم صنعتي و حرفهاي .و ـ
اخذ تصمیم نسبت به تشكیل يا انحالل شركتهاي فرعي و تابعه با تصويب شوراي
عالي .ز ـ اعمال كلیه حقوق شركت در شركتها و شعب و عاملیتها و ساير
مؤسسات مربوطه .ح ـ تهیه گزارش هیأت مديره و ترازنامه ساالنه و حساب سود
و زيان براي تقديم به مجمع عمومي و تعیین دستور جلسه مجمع عمومي تبصره ـ
هیأت مديره شركت ملي نفت ايران مكلف است با تشريك مساعي و نظر وزارت
فرهنگ نسبت به ايجاد توسعه دستگاههاي تعلیماتياعم از حرفهاي مربوط به صنايع
نفت و باال بردن سطح تعلیمات عمومي مناطق نفتخیز به منظور آموزش و پرورش
كارشناسان و سركارگران ايرانياقدام نمايد به خصوص نسبت به توسعه انستیتوي
تهران و كالج آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدامات الزم معمول دارد.


ماده  39ـ


بند  1ـ ريیس هیأت مديره بر كلیه سازمانهاي تابعه شركت رياست داشته
و مسئول حسن جريان كلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال
شركتخواهد بود و براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هیأت مديره
داراي همه گونه حقوق و اختیارات بوده و نمايندگي شركت را در مقابل
كلیه مقاماتو مؤسسات و اشخاص و دادگاهها و ساير مراجع قضايي با
حق توكیل غیر خواهد داشت.



بند  2ـ ريیس هیأت مديره ميتواند هر قسمت از اختیارات خود را بههر
يك از اعضاء هیأت مديره و رؤساي ادارات شركت به تشخیص خود
باتوجه به تخصص و صالحیت آنان تفويض كند كه امور قسمتهاي مختلف
شركت را كه به اين طريق به آنها محول ميگردد تحت نظر و مسئولیت
مستقیم ريیس هیأت مديره اداره كنند.



بند  3ـ دادن حق امضاء به كارمندان شركت موكول به پیشنهاد يكي از
مديران و تصويب ريیس هیأت مديره خواهد بود.



بند  4ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و بازرسي عملیات و معامالت
و مخارج شركت به منظور حسن جريان امور و حفظ اموال و وجوهشركت
بر طبق اصول صحیح و متداول حسابداري صنعت نفت و اجراي نظارت
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الزم در امور حسابداري شركتهاي فرعي و شعب نمايندگي ومؤسسات
مربوطه ديگر با ريیس هیأت مديره و مدير عامل ميباشد.
o

قسمت چهارم ـ هیأت عالي بازرسي


ماده  40ـ هیأتهاي بازرسي مركب از پنج نفر خواهد بود كه سه نفر از آنها داراي
تجربیات و معلومات كافي در امور حسابداري صنعتي و بازرگانيبوده و يك نفر از
آنها مهندس در امور مربوطه نفت و يك نفر از كارمندان عالي رتبه دولت خواهد
بود.



ماده  41ـ بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميشوند
و يك نفر از آنها را مجمع عمومي به سمت ريیس عاليبازرسي تعیین خواهد نمود.
هر يك از اعضاي هیأت عالي بازرسي كه مدت دو ساله او پايان يافته باشد ممكن
است مجدداً انتخاب شود و تا زماني كهتمديد انتخاب به عمل نیامده بازرسان به
خدمت خود ادامه خواهند داد.



ماده  42ـ هر گاه در ظرف مدت خدمت محل بازرسي به واسطه فوت يا استعفا يا
بركناري از خدمت خالي شود مجمع عمومي به طور فوقالعادهتشكیل يافته و
شخصي را كه واجد شرايط باشد براي تصدي آن محل انتخاب خواهد كرد.



ماده  43ـ هیأت عالي بازرسي ميتواند براي انجام وظیفه خود از هر نوع كارشناس
اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد براي انجاماين منظور ريیس
هیأت عالي بازرسي به مجمع عمومي مراجعه نموده و هیأت مديره مكلف است
نظر هیأت مزبور را تأمین نمايد.



ماده  44ـ وظايف هیأت عالي بازرسي از قرار ذيل است :الف ـ تطبیق عملیات
شركت با اعتبارات مصوبه و قوانین مربوطه .ب ـ رسیدگي به ترازنامه و حساب
عمل كرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با دفاتر شركت و تهیه گزارش
چگونگي عملیات شركتبراي تقديم به مجمع عمومي گزارش مزبور بايد الاقل
يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي سالیانه به ريیس هیأت مديره تسلیم شود كه
بهضمیمه نظريات هیأت مديره با ترازنامه به مجمع عمومي تقديم نمايد .ج ـ اعضاي
هیأت عالي بازرسي در اجراي وظیفه حق مراجعه به كلیه دفاتر و پروندهها و
قراردادهاي شركت را خواهند داشت و رونوشت كلیه مصوبات مالي هیأت مديره
و مدارك و اطالعات مربوطه در اختیار آنها گذارده خواهد شد چنانچه اشتباهات
يا تخلفات و يا بيترتیبيهايي مشاهده نمايد و با مراجعه به مديران و رؤساء مربوطه
192

موضوع حل نشود مطلب را به ريیس هیأت مديره گزارش خواهند داد و چنانچه
نسبت به اين گزارش اقدامبه عمل نیايد مراتب را به مجمع عمومي گزارش خواهند
داد .د ـ مطالعه گزارش سالیانه هیأت مديره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن .ه
ـ شركت در جلسات مجمع عمومي و شوراي عالي بدون حق رأي.


ماده  45ـ اجراي وظايف هیأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين اساسنامه
تعیین شده نبايد به هیچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.



ماده  46ـ حقوق اعضاء هیأت عالي بازرسي از طرف مجمع عمومي تعیین و به
دستور وزير دارايي از طرف شركت پرداخت خواهد شد.



ماده  47ـ ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي حق اشتغال موظف ديگري در داخل
يا خارج از شركت و شركتهاي وابسته آن را ندارند اشتغال غیرموظف (افتخاري
بدون دريافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزير دارايي خواهد بود.



فصل چهارم ـ ترازنامه و حسابهاي سود و زيان
o

ماده  48ـ سالي مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم دي ماه
سال بعد خاتمه مييابد.

o

ماده  49ـ تعداد و نوع دفاتر رسمي كه بايد پلمب شوند بر طبق تصمیم هیأت مديره خواهد
بود.

o

ماده  50ـ كلیه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب
سود و زيان شركت و گزارش هیأت مديره اقالً دو ماه پیش ازتاريخ انعقاد مجمع عمومي
تهیه و در اختیار هیأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود
را براي تقديم بهمجمع عموميتهیه نمايند.

o

ماده  51ـ در ترازنامه اقالم دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده بعد از منظور كردن
استهالك محسوب ميشود مطالبات مشكوك بهارزشاحتمالي روز تنظیم ترازنامه محسوب
ميشود و اقالم سوخت شده نبايد جزو دارايي محسوب گردد .تبصره  1ـ چنانچه هیأت
مديره تجديد ارزيابي تمام يا قسمتي از داراييهاي غیر منقول شركت را الزم تشخیص دهد
ميتواند با تصويب مجمععمومي اقدام به تجديد ارزيابي بنمايد در اين صورت چنانچه
مازادي حاصل شود به حساب سود شركت منظور نگرديده و جزء دارايي شركتمحسوب
خواهد شد .تبصره  2ـ استهالك نسبت به انواع دارائيهاي شركت طبق اصول صحیح و
متداول صنعت نفت تعیین خواهد شد ولي در هیچ مورد میزان ساالنهآن از پنج درصد بهاي
تمام شده كمتر نخواهد بود.
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o

ماده  52ـ شركت مكلف است ساالنه دو درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخیره
عمومي شركت انتقال دهد استفاده از ذخیره عمومي شركتموكول به پیشنهاد هیأت مديره
و تصويب شوراي عالي خواهد بود.

o

ماده  53ـ هیأت مديره مكلف است اندوختههاي مخصوصي به میزان متناسب براي تأمین
احتیاجات شركت طبق معمول صنعت نفت از محلدرآمد كل در نظر گرفته و به تصويب
شورا برساند.

o

ماده  54ـ درآمد شركت از محل دوازده و نیم درصد مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب
 7آبان  1337و وجوهي كه به عنوان پذيره و حقاالرض بهموجب قانون نفت مصوب نهم
مرداد  1336عايد شركت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد بود.

o

ماده  55ـ تأمین سرمايه به منظور توسعه عملیات شركت و همچنین هر گونه سرمايهگذاري
به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد  1336و نیزتأمین بودجه سرمايهاي از عملیات غیر
صنعتي مصرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب  7آبان  1333بايد از محل درآمد كل
به عمل آيد.

o

ماده  56ـ آنچه از محل درآمد كل پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه
برداشت ميشود باقي بماند به خزانهداري كل پرداختخواهد شد.

o

ماده  57ـ درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه درآمد حاصل از  12.5درصد مندرج
در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه  1333ووجوهي كه به عنوان پذيره و حقاالرض
به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد  1336عايد شركت شود .تبصره ـ سود ويژه عبارت
است از درآمد حاصل از عملیات شركت پس از وضع هزينههاي جاري و استهالك.



فصل پنجم ـ ساير مقررات
o

ماده  58ـ شركت در سرتاسر كشور و فالت قاره و جزاير ايران مسئول حفظ مخازن زيرزمیني
نفت و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر وجلوگیري از اتالف مواد مزبور ميباشد در
مواردي كه مسئولیت اين گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات ديگري واگذار شده
باشد شركتنظارت كامل در اجراي وظايف مزبور به عمل خواهد آورد .در مواردي كه در
محل عملیات شركت غیر از نفت و گاز مواد معدني يا غیر معدني قابل استفاده ديگري
وجود داشته باشد شركت عملیات خود را بهطرزي اداره خواهد نمود كه حتياالمكان از
اتالف مواد مزبور جلوگیري شود.

o

ماده  59ـ اعضاء هیأت مديره و بازرسان و كاركنان شركت حق نخواهند داشت اطالعاتي را
كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نماينددر صورت تخلف اگر متخلف مدير يا
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بازرس باشد به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و تصويب مجمع عمومي و اگر كارمند يا كارگر
باشد بهتشخیص ريیساداره مربوطه از خدمت بركنار خواهد شد متخلف بر طبق مقررات
جزايي مربوطه تعقیب خواهد گرديد و در صورت توجه خسارت بهشركت مسئولجبران
زيان وارده خواهد بود.
o

ماده  60ـ در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت شوند تعقیب
و مجازات اداري آنها بر طبق آيیننامههاي استخدامي وانضباطي شركت صورت خواهد
گرفت چنانچه ضمن تحقیق معلوم شود كه از نظر قوانین خاصي تخلف جنبه جزايي دارد
شركت موضوع را به مراجعصالحیتدار قانوني احاله خواهد نمود.

o

ماده  61ـ در مواردي كه اختالف نظر بین شركت و هر يك از مقامات دولتي پیش آيد
موضوع از طرف شركت به وزارت دارايي گزارش خواهدشد و وزارت دارايي موضوع
اختالف را به كمیسیوني مركب از نمايندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود و كمیسیون
مزبور از راه سازش به حل اختالف اقدام خواهد نمود .چنانچه موضوع اختالف به طريق
مزبور فیصله نیافت هر يك از طرفین ميتواند به ديوان عالي كشور براي رفع اختالف مراجعه
كند.

o

ماده  62ـ هیچ يك از كاركنان شركت در محوطه كار خود حق فعالیت سیاسي ندارد داير
كردن و نشر روزنامه و مجله يا عضويت در هیأت تحريريهروزنامهها و مجالت سیاسي براي
كاركنان شركت ممنوع است ولي انتشار مقاالت علمي و فني و ادبي بدون مانع خواهد بود،
منتشر كردن هر نوعاطالع راجع به عملیات شركت فقط با اجازه كتبي شركت ممكن است.
تخلف از مقررات اين ماده موجب تعقیب اداري و انتظامي طبق آيیننامه شركتخواهد بود.

o

ماده  63ـ شركت مكلف است در تهیه مسكن و وسايل سالمت و آسايش كارمندان و
كارگران شركت و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام نمايدو مخصوصاً در مورد تأسیسات
فرهنگي و بهداشتي و فراهم نمودن كمكهاي اجتماعي با توجه به مقررات قوانین كار و
سازمان بیمههاي اجتماعيكارگران در تمام حوزههاي عملیات خود با تنظیم و اجراي
برنامههاي سالیانه اقدام به عمل آورد .تبصره ـ شركت ملي نفت ايران مجاز است از اراضي
خالصه دولتي آنچه را كه براي تأمین مسكن كاركنان ايراني صنعت نفت الزم دارد با
موافقتدولت بدون مزايده خريداري و به همان قیمت تمام شده براي ايجاد مسكن به آنان
بفروشد.
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[امضاء] قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و سي و سه تبصره است در جلسه سهشنبه نوزدهم
بهمن ماه يك هزار و سیصد و سي و هشت بهتصويب مجلس شوراي ملي رسید .ريیس مجلس
شوراي ملي ـ رضا حكمت قانون باال در جلسه  1339.2.26به تصويب مجلس سنا رسیده است
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1337
 -26قانون مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت ايران
قانون


مربوط

به

شركت

اساسنامه

ملي

نفت

ايران

فصل اول ـ كلیات و سرمايه
o

ماده  1ـ شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نه ارديبهشت  1330تأسیس
گرديده شركت سهامي بازرگاني است كه عملیات خود را برطبق مقررات اين اساسنامه و
قانون تجارت اجراء خواهد نمود.

o

ماده  2ـ مركز اصلي شركت تهران است شركت ميتواند شعب يا نمايندگيهايي براي اجراي
عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نمايد.

o

ماده  3ـ سرمايه شركت ده هزار میلیون ريال است كه به ده هزار سهم يك میلیون ريالي بنا
نام تقسیم و پنجاه درصد آن به صورت منقول و غیرمنقول پرداخت شده است .نسبت به
پنجاه درصد بقیه صاحبان سهام متعهد ميباشند كه به تقاضاي هیأت مديره شركت و تصويب
شوراي عالي نفت آن را پرداخت نمايند ـ سهامشركت كالً متعلق به دولت ايران و غیر قابل
انتقال است .كلیه تأسیسات صنعت نفت در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب  7آبان 1333
كه حق استفاده قسمتي از آن به شركتهاي عامل نفت ايران واگذارگرديده عالوه بر سرمايه
مذكور متعلق به شركت و جزو دارايي و اندوخته آن ميباشد.



فصل دوم ـ موضوع و حقوق و اختیارات شركت
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o

ماده  4ـ موضوع شركت و حدود عملیات آن در سرتاسر فالت قاره به شرح زير است :الف
ـ تفحص و نقشهبرداري و اكتشاف نفت و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر (اعم از مايع
و جامد) استخراج و تصفیه و ساختن و عملآوردن فرآوردههاي نفتي ـ هر گونه عملیات به
منظور قابل عرضه كردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آن.


تبصره ـ اشتغال به امور مذكور در اين بند در حدود مقررات قانون نفت مصوب
نهم مرداد ماه  1336منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايرانخواهد بود بجز مواردي
كه به موجب قوانین جداگانه اشتغال مؤسسات ديگر به اين امور تجويز شده و يا
در آينده به موجب مقررات قانون نفت مصوبنهم مرداد  1336تجويز شود .ب ـ
ساختن مشتقات و فرآوردههاي فرعي از جمله مواد شیمیايي حاصله از نفت گاز
طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر حمل و نقل و انبارداري كلیهمواد نفتي و مشتقات
حاصله از آن ـ پخش و صدور مشتقات مزبور .ج ـ مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي
براي توسعه و پیشرفت صنعت نفت ايران و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي و
فني و بازرگاني و غیره.

o

ماده  5ـ براي انجام عملیات مذكور در ماده  4شركت داراي حقوق و اختیارات زير ميباشد.
الف ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شعب نمايندگیها در ايران و خارج از ايران يا انحالل آنها و
انعقاد قراردادهاي همكاري با شركتها و مؤسسات داخلييا خارجي در حدود مقررات قانون
نفت مصوب نهم مرداد  1336براي اجراي هر قسمت از عملیات مربوط به صنعت نفت از
قبیل اكتشاف و استخراجو بهرهبرداري و تصفیه مواد نفتي و آماده نمودن گاز براي مصرف
و ساختن مشتقات و فرآوردههاي فرعي از نفت و گاز و تهیه وسايل حمل و نقل اعم اززمیني
و دريايي و هوايي و فروش محصوالت تولیدي شركت در داخل و خارج كشور .ب ـ خريد
و تحصیل هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول براي رفع احتیاجات و تأمین مقاصد
شركت .ج ـ تصدي هر نوع عمل بازرگاني مربوط به تهیه و فروش و صدور مواد نفتي و
مشتقات آن ـ انبارداري ـ حقالعمل كاري .د ـ اجراي همه گونه كارهاي فني كه براي انجام
مقاصد شركت الزم باشد به خصوص هر نوع تبديل نفت خام يا گاز طبیعي يا عمل ديگري
كه موادنفتي و مشتقات آنان را قابل عرضه در بازار ايران و خارجه بنمايد .ه ـ خريد و اجازه
تأسیس و تكمیل و توسعه و تعمیر و نظارت و اداره كلیه انواع كارخانجات و دستگاهها و
تأسیسات و وسايلي كه براي اكتشاف واستخراج و تصفیه و بهرهبرداري و حمل و فروش
نفت و گاز و مشتقات آن الزم باشد.
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تبصره ـ ايجاد و به كار انداختن راهآهن ـ بندر و سرويسهاي تلگراف و تلفن باسیم
و بيسیم و هواپیمايي در مواردي كه عملیات شركت ايجابنمايد مشروط به اجازه
قبلي دولت خواهد بود .و ـ عملیات عمراني و كشاورزي و استفاده به هر نحو ديگر
از زمینهايي كه در اختیار شركت است و هر گونه معامله نسبت به محصوالت
زمینهايمزبور منحصراً به منظور تأمین احتیاجات شركت و كاركنان آن.



تبصره ـ عملیات مذكور بايد حتياالمكان توسط افراد يا مؤسسات خصوصي انجام
شود .ز ـ انعقاد قراردادهاي استخدامي و پیمانكاري يا مشاوره با اشخاص و
مؤسسات داخلي يا خارجي به منظور اجراي مقاصد شركت در حدودمقررات
شركت .ح ـ تحصیل پروانههاي اختراع و هر گونه اطالعات درباره اختراعات و
طرحها و طريقههاي مربوط به صنعت نفت و صنايع وابسته به آن .ط ـ انعقاد قرارداد
خريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و محصوالت نفتي و مشتقات آن.

o

ماده  6ـ استخدام كارشناسان و كارمندان و كارگران اعم از دائم و موقت بر طبق آيیننامههاي
داخلي شركت خواهد بود .استخدام اتباع خارجه منحصراً در مواردي مجاز خواهد بود كه
به تشخیص هیأت مديره ايرانیاني كه واجد شرايط و تجربیات الزم باشند يافت نشوند ويا
استفاده از خدمات آنان عمالً میسر نباشد به منظور تشكیل كادر مجهز الزم براي صنعت
نفت و بينیاز شدن صنعت نفت مزبور از استخدام كاركنانخارجي شركت هر گونه
برنامههاي تعلیم و تربیت و كارآموزي را كه شايسته بداند مخصوصاً اعزام تعداد كافي
دانشجو در هر سال به خارج تنظیم و اجراخواهد نمود.

o

ماده  7ـ شركت از تسهیالت زير استفاده خواهد نمود:


الف ـ بدون تحصیل هیچ گونه پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي آنچه را كه
منحصراً براي عملیات خود در ايران ضروري بداند از قبیل ماشینآالت كارخانهها
و اجراي آن ـ افزار و ادوات قطعات يدكي ـ مواد شیمیايي و معدني ـ مصالح
ساختماني و اثاثیه كه در ايران نظاير آن ساخته نميشودـ وسايل حمل و نقل ـ
وسايل آزمايشگاه ـ دارو و كلیه لوازم طبي بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت
حقوق و عوارض گمركي و هر نوع مالیات وعوارض ديگر از خارجه وارد كند.


تبصره  1ـ در مواردي كه دولت از لحاظ سیاست و مصالح عمومي كشور
اخذ پروانههاي مخصوصي را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادويهمخدره
ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیكن
انجام تشريفات مزبور موجب هیچ گونه محدوديتي نسبت به آزاديشركت
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در وارد كردن مواد مورد بحث نخواهد گرديد .مواردي كه رعايت اين گونه
تشريفات را ايجاب بنمايد از طرف وزارت دارايي به شركت ابالغ خواهد
شد.


تبصره  2ـ شركت ملي نفت ايران موظف است در موقع ترخیص كاالهايي
كه بر طبق بندالف اين ماده معافیت دارد میزان حقوق گمركي را كه بر
آنكاالها در صورت نداشتن معافیت گمركي تعلق ميگیرد از اداره گمرك
دريافت دارد و در آخر هر سال براي اين كه معلوم شود چه مبلغ شركت
ملي نفتايران از معافیت گمركي استفاده نموده صورتهاي مزبور را به
وزارت دارايي تسلیم دارد.



ب ـ صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به
دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود وليشركت اظهارنامههايي را
كه براي آمار گمركي الزم است تهیه و به گمرك محل تسلیم خواهد كرد.


تبصره  1ـ شركت مكلف است بري تهیه وسائل صنعتي يا مواد مصرفي با
توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعايت مصالح اقتصادي كشورنسبت
به كاالهاي مشابه داخلي حق تقدم قائل شده و محصوالت و مصنوعات
داخلي را به مصرف برساند.



تبصره 2ـ در مورد مواد و اشیايي كه شركت وارد نموده و بعداً به آنها
احتیاج نداشته باشد شركت در فروش آن در داخل و يا در صدور آن به
خارجآزاد است ولي چنانچه اشیاء مزبور با معافیت از حقوق و عوارض
گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخل كشور به اطالع وزارت
گمركات وانحصارات مشروط به پرداخت حقوق گمركي ميباشد.



تبصره  3ـ كلیه معافیتهاي مذكور در اين ماده ناظر به عملیات شركت جهت
اجراي اين اساسنامه ميباشد و آنچه اشیاء و لوازم جهت مصرفكاركنان
شركت از طرف شركت وارد ميشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي
و ساير عوارض معاف نخواهند بود.

o

ماده  8ـ مالیات بر درآمد شركت طبق مقررات ماده  35قانون مالیات بر درآمد سال 1328
كه طبق ماده  36قانون مالیات بر درآمد  1335تأيید گرديدهاز سود ويژه شركت وصول
خواهد شد .هیچ گونه مالیات و يا عوارض و حقوق ديگر زايد بر میزان مقرر از شركت قابل
وصول نخواهد بود.
199



تبصره  1ـ حقوق و عوارضي كه بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتي يا محلي در
ازاي خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه معموالً برايعامه انجام ميشود مطالبه
ميگردد از شركت نیز قابل وصول است.



تبصره  2ـ وجوه صندوق بازنشستگي و پسانداز كاركنان ايراني صنعت نفت و كلیه
عوايد و بهره حاصله از آن وجوه از هر گونه مالیات معافاست.

o

ماده  9ـ شركت ميتواند هزينه و تعهدات ارزي خود را از قبیل بهاي كاالهاي خريداري از
خارجه و حقوق كارمندان خارجي و هزينه محصلین وكارآموزان اعزامي به خارج كشور و
مخارج كارمنداني كه بر طبق مقررات شركت به خارج از كشور براي امور مهمه شركت كه
ضرورت ايجاب نمايدمسافرت مينمايند از محل درآمد ارزي خود بپردازد .شركت در اول
هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي سالیانه خود
يك جا تحصیل و صورت هزينههاي ارزي راهر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و
خزانهداري كل تسلیم خواهد نمود.

o

ماده  10ـ هر گاه زمیني براي انجام عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج شركت واقع
شود به ترتیب زير عمل خواهد شد:


الف ـ در مورد اراضي موات حیازت و تملك آن از طرف شركت مجاز و تابع
احكام كلي است.



ب ـ در صورتي كه زمین مورد احتیاج باير و متعلق به دولت باشد برحسب پیشنهاد
شركت و تصويب هیأت وزيران مجاناً به شركت واگذارميشود و در صورتي كه
احتیاج شركت به زمیني كه بدين طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شركت حق
انتقال آن را به غیر نخواهد داشت بلكه بايد آنرا بالعوض به دولت مسترد دارد.



ج ـ در مورد زمینهاي داير متعلق به دولت بهاي عادله آن بايد از طرف شركت به
دولت پرداخت شود در صورت اختالف نسبت به بهاي عادله نظرهیأت وزيران
قطعي والزامآور خواهد بود .چنانچه احتیاج شركت از زمیني كه از دولت خريداري
نموده رفع شود شركت بايد زمین مزبور را در مقابلبهاي خريد به دولت واگذار
نمايد چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننمايد
شركت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.



د ـ در مورد زمینهايي كه از لحاظ عملیات مقرر در اين اساسنامه مورد احتیاج
شركت بوده و متعلق به اشخاص باشد شركت آن زمینها را مستقیماً ازمالكین
خريداري خواهد نمود و مالكین بايد آن زمینها را در ازاي دريافت بهاي عادله به
200

شركت واگذار نمايند .چنانچه مالك از فروش ملك خودداري نمايد و يا طرفین در
تعیین بهاي عادله توافق نكنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شركت در ظرف
دو هفتهاز تاريخ درخواست مزبور سه نفر كارشناس مرضيالطرفین و يا در صورت
عدم تراضي طرفین به قید قرعه تعیین خواهد نمود كارشناسان مزبور حداكثرتا دو
هفته پس از تاريخ انتخاب بهاي عادله زمین مورد تقاضا را با اكثريت آراء بر اساس
بهاي اراضي مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتي ونوع استفادهاي كه
منظور شركت ميباشد به بهاي روز درخواست شركت تعیین و به دادگاه اعالم
خواهند نمود .پس از توديع بهاي معینه از طرف شركت در صندوق دادگستري
دادگاه مكلف است حكم به تصرف و تملك شركت نسبت به اراضي مورد بحث
صادرنمايد حكم مزبور نسبت به تصرف و تملك شركت قطعي و غیر قابل پژوهش
و فرجام خواهد بود لكن چنانچه يكي از طرفین نسبت به بهاي تعیین شدهاز طرف
كارشناسان معترض باشد ميتواند نسبت به بهاي تعیین شده در ظرف مهلت قانوني
درخواست رسیدگي پژوهشي بنمايد درخواستي كه شركتبه موجب مقررات اين
ماده به دادگاه ميدهد از لحاظالصاق تمبر طبق ماده  684قانون آيین دادرسي مدني
غیرمالي تلقي خواهد شد.


تبصره  1ـ چنانچه در زمینهاي موضوع اين بند اعیاني وجود داشته باشد
تقويم اعیان جداگانه از بهاي عرصه بر اساس پنج درصد عالوه بر
قیمتعادله به عمل خواهد آمد هر گاه اعیاني محل سكونت مالك و يا ممر
اعاشه منحصر به فرد او باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از اين بابت به
اوپرداخت خواهد گرديد.



تبصره  2ـ در مورد امالك مزروعي در صورتي كه مساحت اراضي مورد
احتیاج شركت به قدري باشد كه زارعین مجبور به كوچ كردن بشوند
شركتعالوه بر قیمت ملك كه به مالك پرداخت مينمايد  25درصد آن را
نیز به وسیله شوراي محلي يا در صورتي كه شوراي مزبور وجود نداشته
باشد باحضور فرماندار يا بخشدار محل بین زارعین محل كه از آنجا كوچ
مينمايند تقسیم خواهد كرد.



تبصره  3ـ در صورتي كه مالك يا مالكین ظرف  10روز پس از قطعیت
حكم دادگاه (در مورد عدم اعتراض به بهاي معینه در حكم به دوي) يا
ازتاريخ ابالغ حكم پژوهشي (در صورتي كه بهاي معینه در حكم دادگاه به
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دوي اعتراض شده باشد) براي امضاي سند انتقال حاضر نشوند ريیس اداره
ثبتمحل موظف است طبق تقاضاي شركت سند انتقال تنظیم و به شركت
تسلیم نمايد سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر امالك
ثبتميشود و اداره ثبت بر اساس آن تقاضاي ثبت از شركت پذيرفته و
سند مالكیت به نام شركت صادر خواهد نمود.


تبصره  4ـ چنانچه احتیاج شركت نسبت به اراضي مذكور در اين بند رفع
شود شركت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود منتهي فروشنده سابق
درشرايط مساوي در ظرف مدت  6ماه از تاريخ ابالغ حق تقدم خواهد
داشت.



ه ـ در مورد زمینهايي كه دسترسي به مالك آن غیر مقدور باشد و همچنین در مورد
زمینهايي كه مالكیت آن مورد اختالف و يا تشريفات ثبتي انجامنیافته باشد با نظر
دادستان محل يا متصرفین وقت بهاي آن از طرف دادگاه به نحوي كه به اختالف
موارد در بند (د) اين ماده قید گرديده تعیین ميشود وپس از توديع بهاي ملك
مزبور دادگاه حكم به تصرف شركت صادر ميكند در صورتي كه مالك تعیین گرديد
و يا اختالف ثبت رفع شد و يا تشريفاتثبتي خاتمه يافت چنانكه مالك يا مالكین
به بهاي توديع شده تسلیم نشوند طبق مقررات بند (د) حق پژوهش خواهند داشت.


تبصره  1ـ نسبت به تنظیم اسناد انتقال امالكي كه طبق مقررات اين بند
تحصیل ميشود بس از امكان دسترسي به مالك يا رفع اختالف و
انجامتشريفات ثبتي طبق مقررات تبصره  3بند (د) عمل خواهد شد.



و ـ در مورد تحصیل حقوق ارتفاقي نسبت به اراضي و استفاده از آب و رعايت
خسارات مالك نسبت به مجموع آب و زمین در صورت عدم توافقاز طريق دادگاه
اقدام خواهد شد.


تبصره  2ـ چنانچه در زمینهاي موضوع اين بند اعیاني وجود داشته باشد
طبق تبصره  1بند (د) عمل خواهد شد .رسیدگي دادگاه به درخواست
شركت و تعیین میزان خسارات و صدور حكم تصرف به نحوي خواهد
بود كه طي بند (د) اين ماده مذكور است.



ز ـ تصرف اراضي و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت يا توديع تمام قیمت مجاز
نیست مگر با رضايت مالكین.
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ح ـ نسبت به امالك موقوفهاي كه فروش آنها مجاز نیست به طريق اجاره
طويلالمدت استفاده خواهد شد.



ط ـ مالك احتیاج شركت به اراضي تشخیص شركت ميباشد .براي احراز عدم
انجام تشريفات ثبتي يا اختالف در مالكیت اراضي گواهینامه اداره ثبت محل و
نسبت به عدم دسترسي به مالك اظهار شركت كه متكيبه نشر آگهي در مجله رسمي
و يك روزنامه كثیراالنتشار محل باشد كفايت خواهد كرد.

o

ماده  11ـ شركت ميتواند در حوزه عملیات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به
دولت يا بالمالك از آب و همچنین از هر نوع خاك و شنو آهك و سنگ و گچ و مصالح
ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و طبق مقررات مربوطه استفاده نمايد اگر عمل
شركت براي استفاده از موادمذكور موجب ضرر شخصي گردد شركت بايد جبران خسارت
را بنمايد ولي در هر صورت شخص ثالث نميتواند مانع عملیات شركت بشود.

o

ماده  12ـ هر گاه دولت در مناطق عملیات شركت قراردادي را براي به كار انداختن معادن
ديگر منعقد نمايد بايد مانع عملیات شركت نباشد و هر گاهخسارتي وارد شود جبران گردد.



فصل سوم ـ اركان شركت
o

ماده  13ـ اركان شركت عبارتند از :اول ـ مجمع عمومي صاحبان سهام .دوم ـ شوراي عالي.
سوم ـ هیأت مديره .چهارم ـ هیأت عالي بازرسي.

o

قسمت اول ـ مجمع عمومي صاحبان سهام


ماده  14ـ نمايندگي صاحبان سهام در مجمع عمومي با  3نفر به شرح زير خواهد
بود .وزير دارايي و وزير صنايع و معادن و يك نفر از وزراي ديگر به انتخاب هیأت
وزيران رياست مجمع عمومي صاحبان سهام با وزير دارايي خواهد بود.



ماده  15ـ جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام در اداره مركزي شركت در تهران
با حضور ريیس هیأت مديره تشكیل ميشود مجمع عموميصاحبان سهام سالي يك
بار براي رسیدگي به ترازنامه در مرداد ماه منعقد ميگردد ولي تا موضوع مندرج در
دستور مجمع پايان نیافته جلسات ادامهخواهد داشت.



ماده  16ـ در جلسه مجمع عمومي بايد هر سه نفر نمايندگان صاحبان سهام حضور
داشته باشند و كلیه تصمیمات بايد الاقل با موافقت دو نفر از آنهاباشد .هر گاه يكي
از وزيران نتواند حاضر شود هیأت وزيران جانشین او را از میان ساير وزراء معین
خواهد كرد.
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ماده  17ـ مجمع عمومي فوقالعاده ممكن است در هر موقع به تقاضاي وزير دارايي
يا اكثريت اعضاء شوراي عالي يا ريیس هیأت مديره يا الاقل دونفر از اعضاء هیأت
عالي بازرسي تشكیل شود.


تبصره  1ـ دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام اعم از عادي و فوقالعاده
از طرف ريیس هیأت مديره با قايممقام او به عمل خواهد آمد.



تبصره  2ـ دستور جلسه فوقالعاده را كساني كه تقاضاي آن را نمودهاند
تعیین ميكنند.



تبصره  3ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوقالعاده از طرف
اشخاص مذكور در اين ماده به عمل آيد ريیس هیأت مديره مكلف است
منتهيتا ده روز پس از وصول تقاضا براي تشكیل جلسه دعوت به عمل
آورده و دستور جلسه را نیز دعوتنامه ضمیمه نمايد.



تبصره  4ـ اعضاي شوراي عالي و هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي در
جلسات مجمع عمومي اعم از عادي و فوقالعاده حضور خواهند يافت.



تبصره  5ـ در صورتي كه ريیس هیأت مديره نتواند در جلسات مجمع
عمومي صاحبان سهام شركت نمايد قايممقام ريیس هیأت مديره در
جلسهحضور خواهد يافت.



ماده  18ـ وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام به قرار زير است :الف ـ رسیدگي
و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیأت مديره و تصويب ترازنامه و حساب
سود و زيان شركت با توجه به گزارش هیأتعالي بازرسي ـ گزارش هیأت مديره
و هیأت عالي بازرسي و ترازنامه سالیانه شركت الاقل يك هفته قبل از تشكیل جلسه
مجمع عمومي صاحبان سهامبايد در اختیار كلیه اعضاء آن گذارده شود .ب ـ انتخاب
اعضاي هیأت عالي بازرسي .ج ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعي كه هیأت
مديره شركت طبق اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي صاحبان سهام منظور شده
باشد.



ماده  19ـ امور زير از وظايف خاصه مجمع عمومي فوقالعاده است :الف ـ اتخاذ
تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهاد راجع به تغییر مواد اساسنامه شركت كه در كلیه
موارد محتاج به تصويب مجلسین خواهد بود .ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزايش
سرمايه زائد بر میزان ده هزار میلیون ريال مقرر در ماده  3و برداشت از اندوختههاي
شركت.
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ماده  20ـ صورت جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام بايد در دفتر مخصوصي
كه براي اين منظور تهیه ميشود درج شود صورت جلسه پس ازتصويب به امضاء
ريیس و منشي جلسه خواهد رسید.

o

قسمت دوم ـ شوراي عالي


ماده  21ـ شوراي عالي از  7نفر به شرح زير تشكیل ميشود :الف ـ دو نفر از
نمايندگان مجلس سنا و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي .ب ـ وزير دارايي.
ج ـ وزير صنايع و معادن .د ـ دادستان كل ديوان عالي كشور .اشخاصي كه از طرف
مجلسین انتخاب ميشوند مدت مأموريت آنها براي يك سال خواهد بود و همهساله
مقارن تجديد انتخاب هیأت رئیسه مجلسینانتخاب ميشوند و هر يك از آنها تا
انتخاب جانشین خود به عضويت شوراي عالي باقي خواهد بود .رياست جلسات
شوراي عالي با وزير دارايي ميباشد در غیاب وزير دارايي رياست جلسه با نايب
ريیس خواهد بود كه شورا براي مدت يك سال تعیینخواهد كرد .در جلساتي كه
وزير دارايي غايب باشد معاون وزير دارايي با حق رأي به جاي او حضور خواهد
يافت.



ماده  22ـ جلسات شوراي عالي به دعوت ريیس هیأت مديره و حضور ريیس هیأت
مديره به طور عادي سالي دو بار در خرداد و آذر تشكیلميشود و در هر موقع به
دعوت ريیس هیأت مديره و يا به درخواست سه نفر از اعضاي شورا و يا الاقل دو
نفر از هیأت عالي بازرسي به طور فوقالعادهمنعقد ميگردد.


تبصره  1ـ دستور جلسه فوقالعاده شورا را كساني كه تقاضاي تشكیل آن
را نمودهاند تعیین ميكنند و در جلسات شورا غیر از آنچه در دستور
معینشده تصمیماتي اتخاذ نخواهد شد.



تبصره  2ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوقالعاده از طرف
اشخاص مذكور در اين ماده به عمل آيد ريیس هیأت مديره بايد منتهي تا
ده روزپس از وصول تقاضا جلسه را تشكیل دهد.



تبصره  3ـ اعضاء هیأت مديره و شركت و هیأت عالي بازرسي بدون حق
رأي ميتوانند در جلسات شورا حاضر شوند.



تبصره  4ـ در صورتي كه ريیس هیأت مديره نتواند در جلسه شورا شركت
نمايد قايممقام ريیس هیأت مديره در جلسه شركت خواهد نمود.
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ماده  23ـ جلسات شوراي عالي با حضور اقالً  5نفر از اعضاء رسمیت خواهد يافت
و تصمیمات شورا با اكثريت آراء اعضاء معتبر خواهد بود.



ماده  24ـ شوراي عالي عهدهدار وظايف زير خواهد بود :الف ـ بررسي و تصويب
فصول و ارقام كلي بودجه هزينههاي جاري شركت (بودجههاي تفصیلي هزينههاي
شركت را هیأت مديره خود در حدودرقم كلي مزبور تعیین نموده و به موقع اجرا
بگذارد) بررسي و تصويب هزينههاي سرمايهاي و اعتبارات اضافي و اصالح بودجه
به پیشنهاد هیأت مديره .ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تشكیل يا انحالل شركتهاي
فرعي .ج ـ تعیین خطمشي عمومي شركت و تصويب برنامه و شرايط كلي فروش
و صدور نفت و محصوالت نفتي به پیشنهاد هیأت مديره .د ـ بررسي و تصويب
كلیه آيیننامههاي شركت از قبیل آيیننامههاي استخدامي و اداري و مالي و فني و
غیره با توجه به تعهدات قانوني شركت وحفظ هماهنگي در دستگاههاي مختلف
صنعت نفت .ه ـ بررسي و تصويب هر گونه تغییري در بهاي فروش بنزين موتور
ـ نفت ـ نفت گاز ـ و نفت كوره براي تأمین احتیاجات داخلي كشور به پیشنهادهیأت
مديره.



ماده  25ـ شورا ميتواند نسبت به جريان كارهاي شركت در هر قسمت از عملیات
آن كه باشد از جمله در مورد بودجههاي تفصیلي شركتتوضیحاتي بخواهد و ريیس
هیأت مديره موظف است اطالعات مورد احتیاج را در اسرع وقت در اختیار شورا
بگذارد .هر گاه شورا اجراي هر گونه بازرسي را الزم بداند ريیس هیأت مديره
وسايل انجام آن را فراهم خواهد نمود.


تبصره ـ نمايندگان مجلسین عضو شوراي عالي نفت مكلفند در هر سال
يك بار گزارش امور شركت ملي نفت را به هر يك از مجلسین بدهند.

o

قسمت سوم ـ هیأت مديره و مدير عامل


ماده  26ـ هیأت مديره از يك نفر ريیس كه سمت مديريت عامل را نیز خواهد
داشت و ده نفر عضو تشكیل ميشود ريیس و اعضاء هیأت مديره بايدايراني باشند
و شرايط انتخاب آنها به شرح زير است :الف ـ ريیس هیأت مديره از بین اشخاص
انتخاب خواهد شد كه الاقل بیست سال سابقه خدمات دولتي و اجتماعي داشته و
در قسمتي از آن مدتمتصدي كارهاي مهم مملكتي بوده و نیز داراي اطالعات كلي
در مورد مربوط به صنعت نفت باشد ادامه خدمت ريیس هیأت مديره تا سن هفتاد
مجازخواهد بود .ب ـ شش نفر از اعضاء هیأت مديره از بین اشخاصي انتخاب
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خواهند شد كه ده سال سابقه خدمت در يكي از قسمتهاي فني ـ بازرگاني ـ
حقوقييا اداري صنعت نفت داشته و اقالً در طي سه سال از آن مدت در يكي از
ادارات مربوط به صنعت نفت ايران شغل مهمي را عهدهدار بوده باشند .شش نفر
عضو مزبور موظفاً انجام وظیفه خواهند نمود و بايد تمام وقت آنها در اختیار شركت
بوده و به هیچ نوع اشتغال موظف در خارج از شركتنداشته باشند .اشتغال غیر
موظف هر يك از آنها به شرط موافقت ريیس هیأت مديره منحصراً در امور فرهنگي
مجاز خواهد بود هر يك از اعضاء مزبور كه از مقرراتاين ماده تخلف كند بركنار
خواهد شد .ج ـ ساير اعضاء هیأت مديره از بین شخصیتهاي ذيصالحیت انتخاب
ميشوند اعضاء مشمول اين بند بايد تمام وقت در اختیار شركت بوده باشند.


ماده  27ـ براي انتخاب ريیس هیأت مديره شوراي عالي سه نفر از اشخاصي را كه
واجد شرايط مذكور در بندالف ماده  27باشند به توسط وزيردارايي به هیأت وزيران
پیشنهاد مينمايد و يك نفر از آنها براي مدت چهار سال انتخاب و به فرمان همايوني
به اين سمت منصوب ميشود .اعضاءهیأت مديره به پیشنهاد ريیس هیأت و موافقت
وزير دارايي و تصويب هیأت وزيران به موجب فرمان همايوني براي مدت چهار
سال تعیین ميشوند ودر انقضاء مدت تجديد انتخاب آنها مانعي نخواهد داشت.
مجمع عمومي ميتواند تغییر هر يك از اعضاء هیأت مديره را قبل از پايان دوره
عضويت هیأت مديره به هیأت دولت پیشنهاد نمايد.


تبصره  1ـ سه ماه قبل از انقضاء دوره خدمت هر يك از اعضاء هیأت
مديره ريیس هیأت بايد جانشین او را به وزارت دارايي پیشنهاد نمايد و
تجديدانتخاب او مانعي نخواهد داشت تا زماني كه انتخاب جديد به عمل
نیامده اعضاي هیأت مديره به خدمت خود ادامه ميدهد.



تبصره  2ـ اعضاء هیأت مديره نفت حق ندارند بیش از يك حقوق از
شركت دريافت دارند.



ماده  28ـ ريیس هیأت مديره ميتواند يكي از اعضاء هیأت مديره را به انتخاب
خود به سمت قايممقام ريیس تعیین نمايد كه در مواقع غیبت ريیسهیأت مديره به
جاي مشارالیه انجام وظیفه كند.



ماده  29ـ جلسات هیأت مديره تحت رياست يا قايممقام او با حضور الاقل هشت
نفر رسمیت يافته و براي تصويب هر موضوعي حداقل شش رأيموافق ضرورت
دارد .هر گاه نسبت به موضوعي كه در هیأت مديره مطرح گرديده ريیس هیأت
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مديره يا قايممقام او شور قبلي با صاحبان سهام را الزم بداند ميتواند اتخاذتصمیم
را موكول به جلب نظر صاحبان سهام بنمايد.


ماده  30ـ حقوق ريیس و اعضاء هیأت مديره به پیشنهاد شوراي عالي و تصويب
هیأت وزيران در هر سال تعیین ميشود.



ماده  31ـ اعضاي شوراي عالي و هیأت مديره و هیأت عالي بازرسي و همچنین
كارمندان شركت حق هیچ گونه معامله مستقیم يا غیر مستقیم باشركت ندارند.


تبصره ـ خريد فرآوردههاي نفتي و كاالهايي كه شركت با سازمانهاي
تعاوني وابسته به آن براي كاركنان خود تهیه مينمايد در حدود
مصرفشخصي از مقررات اين ماده مستثني است.



ماده  32ـ هر يك از اعضاء هیأت مديره كه در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه
متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیأت مديره حاضر نشودبر كنار
خواهد شد.



ماده  33ـ در صورت فوت يا استعفاء يا تغییر هر يك از اعضاء هیأت مديره جانشین
او طبق مواد  26و  27از طرف هیأت وزيران تعیین خواهد شد.



ماده  34ـ اگر در نتیجه بروز اختالفي اكثريت دو ثلث ( 8نفر) اعضاء هیأت مديره
استعفا كنند انتخاب كلیه اعضاء هیأت تجديد ميشود و اعضاءهیأت سابق ممكن
است مجدداً انتخاب شوند.



ماده  35ـ جلسات هیأت مديره اقالً ماهي يك بار و جلسات فوقالعاده بر حسب
ضرورت تشكیل خواهد شد.



ماده  36ـ دعوت جلسات عادي و فوقالعاده و اداره جلسات هیأت مديره و اجراء
مصوبات و تصمیمات از وظايف ريیس هیأت مديره و مديرعامل ميباشد.



ماده  37ـ صورت مذاكرات هیأت مديره در دفتر مخصوصي ضبط شده و به امضاي
ريیس خواهد رسید هر قسمت از مذاكرات كه هیأت مديره آن رامحرمانه تلقي كند
محرمانه بودن آن بايد در صورت جلسه قید شود.



ماده  38ـ هیأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه گونه اختیار براي
اجراء وظايف مصرح در ماده  4اين اساسنامه ميباشد وظايفخاصه هیأت مديره به
قرار زير است :الف ـ تصويب برنامه عملیات شركت به طور كلي مخصوصاً برنامه
مربوط به امور زير 1 :ـ عملیات اكتشاف اعم از زمینشناسي و ژئوفیزيك
حفاريهاي اكتشافي و تولیدي 2 .ـ نصب و به كار انداختن و نگاهداري دستگاههاي
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تولید و خطوط لوله و انبارهاي نفت خام و محصوالت نفتي و وسايل باربري و
بارگیري وباراندازي و تأسیسات مربوط به تهیه محصوالت مختلف از نفت خام و
گاز طبیعي به انضمام فرآوردههاي شیمیايي و صنعتي و تأسیسات مربوط بهپخش
و فروش محصوالت مزبور 3 .ـ اجازه انعقاد قراردادها براي انجام عملیات مزبور.
 4ـ تعیین سیاست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و تهیه
پیشنهاد قیمت فروش بنزين موتور نفت و نفت گاز و نفت كوره برايمصرف داخلي
به منظور بررسي و تصويب شوراي عالي هیأت وزيران 5 .ـ تعیین ساير قیمتها6 .
ـ اعطاء تخفیف متعارف بازرگاني 7 .ـ اجازه تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع
و خريد ماشیناالت و ملزومات و هر نوع كاال براي رفع احتیاج شركت 8 .ـ اخذ
و پرداخت وجوه و باز كردن حساب در بانكهاي داخلي و خارجي اجازه تحصیل
و دادن اعتبار طبق مقررات شركت 9 .ـ دادن اختیار براي سازش و تعیین داور در
مورد مسائل مطروحه در دادگاهها و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق
شركت الزم باشد .ب ـ تعیین خط مشي عمومي شركت و برنامه و شرايط كلي
فروش و صدور نفت و محصوالت نفتي و پیشنهاد آن به شوراي عالي .ج ـ تصويب
بودجه تفصیلي شركت بر طبق بندالف ماده  .24د ـ تنظیم كلیه آيیننامههاي
استخدامي و اداري و مالي و فني و غیره شركت و تقديم آن به شوراي عالي براي
تصويب .ه ـ تنظیم طرحها و برنامههاي كارآموزي و تعلیم صنعتي و حرفهاي .و ـ
اخذ تصمیم نسبت به تشكیل يا انحالل شركتهاي فرعي و تابعه با تصويب شوراي
عالي .ز ـ اعمال كلیه حقوق شركت در شركتها و شعب و عاملیتها و ساير
مؤسسات مربوطه .ح ـ تهیه گزارش هیأت مديره و ترازنامه ساالنه و حساب سود
و زيان براي تقديم به مجمع عمومي و تعیین دستور جلسه مجمع عمومي


تبصره ـ هیأت مديره شركت ملي نفت ايران مكلف است با تشريك مساعي
و نظر وزارت فرهنگ نسبت به ايجاد توسعه دستگاههاي تعلیماتياعم از
حرفهاي مربوط به صنايع نفت و باال بردن سطح تعلیمات عمومي مناطق
نفتخیز به منظور آموزش و پرورش كارشناسان و سركارگران و كارگران
ايراني اقدام نمايد به خصوص نسبت به توسعه انستیتوي تهران و كالج
آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدامات الزم معمول دارد.



ماده  39ـ بند  1ـ ريیس هیأت مديره بر كلیه سازمانهاي تابعه شركت رياست داشته
و مسئول حسن جريان كلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركتخواهد بود
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و براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هیأت مديره داراي همه گونه حقوق و
اختیارات بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كلیه مقاماتو مؤسسات و اشخاص
و دادگاهها و ساير مراجع قضايي با حق توكیل غیر خواهد داشت .بند  2ـ ريیس
هیأت مديره ميتواند هر قسمت از اختیارات خود را به هر يك از اعضاء هیأت
مديره و رؤساي ادارات شركت به تشخیص خود باتوجه به تخصص و صالحیت
آنان تفويض كند كه امور قسمتهاي مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول
ميگردد تحت نظر و مسئولیتمستقیم ريیس هیأت مديره اداره كنند .بند  3ـ دادن
حق امضاء به كارمندان شركت موكول به پیشنهاد يكي از مديران و تصويب ريیس
هیأت مديره خواهد بود .بند  4ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و بازرسي
عملیات و معامالت و مخارج شركت به منظور حسن جريان امور و حفظ اموال و
وجوهشركت بر طبق اصول صحیح و متداول حسابداري صنعت نفت و اجراي
نظارت الزم در امور حسابداري شركتهاي فرعي و شعب نمايندگي ومؤسسات
مربوطه ديگر با ريیس هیأت مديره و مدير عامل ميباشد.
o

قسمت چهارم ـ هیأت عالي بازرسي


ماده  40ـ هیأتهاي بازرسي مركب از پنج نفر خواهد بود كه سه نفر از آنها داراي
تجربیات و معلومات كافي در امور حسابداري صنعتي و بازرگانيبوده و يك نفر از
آنها مهندس در امور مربوطه نفت و يك نفر از كارمندان عالي رتبه دولت خواهد
بود.



ماده  41ـ بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميشوند
و يك نفر از آنها را مجمع عمومي به سمت ريیس عاليبازرسي تعیین خواهد نمود.
هر يك از اعضاي هیأت عالي بازرسي كه مدت دو ساله او پايان يافته باشد ممكن
است مجدداً انتخاب شود و تا زماني كهتمديد انتخاب به عمل نیامده بازرسان به
خدمت خود ادامه خواهند داد.



ماده  42ـ هر گاه در ظرف مدت خدمت محل بازرسي به واسطه فوت يا استعفا يا
بركناري از خدمت خالي شود مجمع عمومي به طور فوقالعادهتشكیل يافته و
شخصي را كه واجد شرايط باشد براي تصدي آن محل انتخاب خواهد كرد.



ماده  43ـ هیأت عالي بازرسي ميتواند براي انجام وظیفه خود از هر نوع كارشناس
اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد براي انجاماين منظور ريیس
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هیأت عالي بازرسي به مجمع عمومي مراجعه نموده و هیأت مديره مكلف است
نظر هیأت مزبور را تأمین نمايد.


ماده  44ـ وظايف هیأت عالي بازرسي از قرار ذيل است :الف ـ تطبیق عملیات
شركت با اعتبارات مصوبه و قوانین مربوطه .ب ـ رسیدگي به ترازنامه و حساب
عمل كرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با دفاتر شركت و تهیه گزارش
چگونگي عملیات شركتبراي تقديم به مجمع عمومي گزارش مزبور بايد الاقل
يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي سالیانه به ريیس هیأت مديره تسلیم شود كه به
ضمیمهنظريات هیأت مديره با ترازنامه به مجمع عمومي تقديم نمايد .ج ـ اعضاي
هیأت عالي بازرسي در اجراي وظیفه حق مراجعه به كلیه دفاتر و پروندهها و
قراردادهاي شركت را خواهند داشت و رونوشت كلیهمصوبات مالي هیأت مديره و
مدارك و اطالعات مربوطه در اختیار آنها گذارده خواهد شد چنانچه اشتباهات يا
تخلفات و يا بيترتیبيهايي مشاهدهنمايد و با مراجعه به مديران و رؤساء مربوطه
موضوع حل نشود مطلب را به ريیس هیأت مديره گزارش خواهند داد و چنانچه
نسبت به اين گزارش اقدامبه عمل نیايد مراتب را به مجمع عمومي گزارش خواهند
داد .د ـ مطالعه گزارش سالیانه هیأت مديره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن .ه
ـ شركت در جلسات مجمع عمومي و شوراي عالي بدون حق رأي.



ماده  45ـ اجراي وظايف هیأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين اساسنامه
تعیین شده نبايد به هیچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.



ماده  46ـ حقوق اعضاء هیأت عالي بازرسي از طرف مجمع عمومي تعیین و به
دستور وزير دارايي از طرف شركت پرداخت خواهد شد.



ماده  47ـ ريیس و اعضاء هیأت عالي بازرسي حق اشتغال موظف ديگري در داخل
يا خارج از شركت و شركتهاي وابسته آن را ندارند اشتغال غیرموظف (افتخاري
بدون دريافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزير دارايي خواهد بود.



فصل چهارم ـ ترازنامه و حسابهاي سود و زيان
o

ماده  48ـ سال مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم دي ماه
سال بعد خاتمه مييابد.

o

ماده  49ـ تعداد و نوع دفاتر رسمي كه بايد پلمب شوند بر طبق تصمیم هیأت مديره خواهد
بود.
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o

ماده  50ـ كلیه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب
سود و زيان شركت و گزارش هیأت مديره اقالً دو ماه پیش ازتاريخ انعقاد مجمع عمومي
تهیه و در اختیار هیأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود
را براي تقديم به مجمع عموميتهیه نمايند.

o

ماده  51ـ در ترازنامه اقالم دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده بعد از منظور كردن
استهالك محسوب ميشود مطالبات مشكوك به ارزشاحتمالي روز تنظیم ترازنامه محسوب
ميشود و اقالم سوخت شده نبايد جزو دارايي محسوب گردد.


تبصره  1ـ چنانچه هیأت مديره تجديد ارزيابي تمام يا قسمتي از داراييهاي غیر
منقول شركت را الزم تشخیص دهد ميتواند با تصويب مجمععمومي اقدام به
تجديد ارزيابي بنمايد در اين صورت چنانچه مازادي حاصل شود به حساب سود
شركت منظور نگرديده و جزء دارايي شركتمحسوب خواهد شد.



تبصره  2ـ استهالك نسبت به انواع دارائيهاي شركت طبق اصول صحیح و متداول
صنعت نفت تعیین خواهد شد ولي در هیچ مورد میزان ساالنهآن از پنج درصد بهاي
تمام شده كمتر نخواهد بود.

o

ماده  52ـ شركت مكلف است ساالنه دو درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخیره
عمومي شركت انتقال دهد استفاده از ذخیره عمومي شركتموكول به پیشنهاد هیأت مديره
و تصويب شوراي عالي خواهد بود.

o

ماده  53ـ هیأت مديره مكلف است اندوختههاي مخصوصي به میزان متناسب براي تأمین
احتیاجات شركت طبق معمول صنعت نفت از محلدرآمد كل در نظر گرفته و به تصويب
شورا برساند.

o

ماده  54ـ درآمد شركت از محل دوازده و نیم درصد مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب
 7آبان  1333و وجوهي كه به عنوان پذيره و حقاالرض بهموجب قانون نفت مصوب نهم
مرداد  1336عايد شركت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد بود.

o

ماده  55ـ تأمین سرمايه به منظور توسعه عملیات شركت و همچنین هر گونه سرمايهگذاري
به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد  1336و نیزتأمین بودجه سرمايهاي از عملیات غیر
صنعتي مصرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب  7آبان  1333بايد از محل درآمد كل
به عمل آيد.

o

ماده  56ـ آنچه از محل درآمد كل پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه
برداشت ميشود باقي بماند به خزانهداري كل پرداختخواهد شد.
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o

ماده  57ـ درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه درآمد حاصل از محل  12.5درصد
مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه  1333ووجوهي كه به عنوان پذيره و
حقاالرض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد  1336عايد شركت شود.


تبصره ـ سود ويژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات شركت پس از وضع
هزينههاي جاري و استهالك.



فصل پنجم ـ ساير مقررات
o

ماده  58ـ شركت در سرتاسر كشور و فالت قاره و جزاير ايران مسئول حفظ مخازن زيرزمیني
نفت و گاز طبیعي و هیدروكاربورهاي ديگر وجلوگیري از اتالف مواد مزبور ميباشد در
مواردي كه مسئولیت اين گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات ديگري واگذار شده
باشد شركتنظارت كامل در اجراي وظايف مزبور به عمل خواهد آورد .در مواردي كه در
م حل عملیات شركت غیر از نفت و گاز مواد معدني يا غیر معدني قابل استفاده ديگري
وجود داشته باشد شركت عملیات خود را بهطرزي اداره خواهد نمود كه حتياالمكان از
اتالف مواد مزبور جلوگیري شود.

o

ماده  59ـ اعضاء هیأت مديره و بازرسان و كاركنان شركت حق نخواهند داشت اطالعاتي را
كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نماينددر صورت تخلف اگر متخلف مدير يا
بازرس باشد به پیشنهاد ريیس هیأت مديره و تصويب مجمع عمومي و اگر كارمند يا كارگر
باشد به تشخیص ريیساداره مربوطه از خدمت بركنار خواهد شد متخلف بر طبق مقررات
جزايي مربوطه تعقیب خواهد گرديد و در صورت توجه خسارت به شركت مسئولجبران
زيان وارده خواهد بود.

o

ماده  60ـ در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت شوند تعقیب
و مجازات اداري آنها بر طبق آيیننامههاي استخدامي وانضباطي شركت صورت خواهد
گرفت چنانچه ضمن تحقیق معلوم شود كه از نظر قوانین خاصي تخلف جنبه جزايي دارد
شركت موضوع را به مراجعصالحیتدار قانوني احاله خواهد نمود.

o

ماده  61ـ در مواردي كه اختالف نظر بین شركت و هر يك از مقامات دولتي پیش آيد
موضوع از طرف شركت به وزارت دارايي گزارش خواهد شدو وزارت دارايي موضوع
اختالف را به كمیسیوني مركب از نمايندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود و كمیسیون
مزبور از راه سازش به حل اختالفاقدام خواهد نمود .چنانچه موضوع اختالف به طريق
مزبور فیصله نیافت هر يك از طرفین ميتواند به ديوان عالي كشور براي رفع اختالف مراجعه
كند.
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o

ماده  62ـ هیچ يك از كاركنان شركت در محوطه كار خود حق فعالیت سیاسي ندارد داير
كردن و نشر روزنامه و مجله يا عضويت در هیأت تحريريهروزنامهها و مجالت سیاسي براي
كاركنان شركت ممنوع است ولي انتشار مقاالت علمي و فني و ادبي بدون مانع خواهد بود،
منتشر كردن هر نوعاطالع راجع به عملیات شركت فقط با اجازه كتبي شركت ممكن است.
تخلف از مقررات اين ماده موجب تعقیب اداري و انتظامي طبق آيیننامه شركتخواهد بود.

o

ماده  63ـ شركت مكلف است در تهیه مسكن و وسايل سالمت و آسايش كارمندان و
كارگران شركت و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام نمايدو مخصوصاً در مورد تأسیسات
فرهنگي و بهداشتي و فراهم نمودن كمكهاي اجتماعي با توجه به مقررات قوانین كار و
سازمان بیمههاي اجتماعيكارگران در تمام حوزههاي عملیات خود با تنظیم و اجراي
برنامههاي سالیانه اقدام به عمل آورد.


تبصره ـ شركت ملي نفت ايران مجاز است از اراضي خالصه دولتي آنچه را كه براي
تأمین مسكن كاركنان ايراني صنعت نفت الزم دارد با موافقتدولت بدون مزايده
خريداري و به همان قیمت تمام شده براي ايجاد مسكن به آنان بفروشد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و سي و سه تبصره است در جلسه سهشنبه نوزدهم
بهمن ماه يك هزار و سیصد و سي و هشت به تصويبمجلس شوراي ملي رسید .ريیس مجلس
شوراي ملي ـ رضا حكمت قانون باال در جلسه  1339.2.26به تصويب مجلس سنا رسیده است

 -27قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي ازآلودگي با مواد نفتي


ماده  1ـ در اصطالح اين قانون :منظور از "درياي زيرزمیني" درياي ساحلي موضوع ماده  3قانون
اصالح قانون تعیین حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب  22فروردين 1338ميباشد" .آلوده
كردن اعم است از تخلیه يا نشست نفت يا هر گونه مخلوط نفتي در آبهاي مشمول اين قانون" .نفت"
اعم است از نفت خام يا تصفیه شده خواه به تنهايي و يا به صورت آمیخته با فضوالت و رسوبات
آنها" .مخلوط نفتي" هر گونه مخلوطي است كه داراي نفت باشد" .كشتي" اعم است از هر نوع
وسیله نقلیه دريارو و وسايل شناور خواه داراي نیروي محرك باشد يا به نوعي يدك شود" .نفتكش"
هر گونه كشتي است كه قسمت اعظم مخازن بارگیري آن به منظور حمل و نقل مايعات ساخته شده
از نفت و در قسمت مزبور بالفعل بارديگري جز نفت نباشد" .میل" عبارت است از میل دريايي كه
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معدل  1852متر ميباشد" .گره دريايي" گرده دريايي عبارت است از سرعت حركت كشتي بر حسب
میل دريايي در ساعت" .شدت تخلیه يا نشست محتوي نفتي" يعني مقدار نفت تخلیه شده بر حسب
لیتر در ساعت در هر لحظه تقسیم بر سرعت حركت كشتي بر حسب گرهدريايي در همان لحظه.


ماده  2ـ الوده كردن رودخانههاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزمیني ايران به نفت يا هر نوع
مخلوط نفتي خواه توسط كشتيها و خواه توسطسكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي (اعم از ثابت و
شناور) و خواه توسط لولهها و تأسیسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع است ومرتكب
به حبس جنحهاي از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك میلیون تا ده میلیون ريال يا
بههر دو مجازات محكوم ميگردد ،درصورتي كهالودگي به واسطه بيمباالتي يا بياحتیاطي واقع شود.
مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدي مذكور است .نیروي دريايي شاهنشاهي ياژاندارمري كشور بر
حسب مورد به منظور جلب و دستگیري مرتكب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزانالودگي در
صورتي كه وسیلهالودهكنندهنفتكش باشد آن را متوقف و در مورد ساير منابعالودهكننده از ادامه عملیات
آنها جلوگیري به عمل خواهد آورد .تبصره ـ تا هنگاميكه نحوه جلوگیري ازالودگي خلیج فارس و
بحر عمان از طريق معاهدات چند جانبه بینالمللي با توافقهاي دو جانبه بیندولت شاهنشاهي ايران
و ساير دول ساحلي مناطق مذكور فوق تعیین نشده باشد مقررات اين قانون در خلیج فارس تا حد
نهايي آبهاي روي فالت قاره ودر بحر عمان تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء درياي سرزمیني
الزماالجراء خواهد بود .در مناطقي كه فالت قاره ايران در خلیج فارس به موجب موافقتنامههايي با
دول ديگر تعیین و تحديد نگرديده است تا زماني كه به ترتیب ديگر بینطرفین توافق نشده باشد
اجراي مقررات اين قانون محدود به خط منصفي است كه كلیه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط
مبداء درياي سرزمیني ايراناست و كشور مقابل آن به يك فاصله باشد.



ماده  3ـ انواع كشتیهاي زير كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظیم و نگاهداري دفتري به
نام "دفتر ثبت نفت" ميباشند :الف ـ كلیه كشتیهاي نفتكش به ظرفیت غیر خالص  150تن يا بیشتر.
ب ـ كلیه كشتیهاي غیر نفتكش به ظرفیت غیر خالص  400تن يا بیشتر.



ماده  4ـ وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بالفاصله پس از وقوع به طور كامل و بر حسب تاريخ،
ساعت ،نام بندر يا بنادر با عرض و طولجغرافیايي در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده باال درج شود،
گزارش مندرج در دفتر مزبور بايد همان روز توسط افسر يا افسران مسئول كشتي امضاء و عیناًبه
گواهي فرمانده كشتي برسد .الف ـ آبگیري در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنین تخلیه آن با
قید 1 :ـ نام و يا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجايش كشتي 2 .ـ نوع مواد نفتي كه قبالً
در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است 3 .ـ مقدار تقريبي نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن
به مخازن گنداب (با حداكثر ده درصد تقريب) .ب ـ شستشوي مخازن نفت با ذكر  1ـ نام و يا شماره
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مخازن شسته شده 2 .ـ نوع مواد نفتي كه قبالً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است 3 .ـ نام يا
شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي به آنها منتقل گرديده است (در صورتي كه آب و
نفت مزبور به دريا تخلیه گردد بايد ذكرگردد) .ج ـ تهنشین شدن آب از نفت در مخازن گنداب و
تخلیه آب آن به دريا با قید 1 :ـ نام و يا شماره مخازن گنداب كشتي 2 .ـ دفعات و ساعات تهنشین
شدن آب در مخازن گنداب 3 .ـ مقدار آب تهنشین شده كه به دريا تخلیه شده است 4 .ـ مقدار
تقريبي نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجايش كشتي .د ـ تخلیه فضوالت نفتي از
مخازن گنداب و يا ساير مخازن يا قسمتهاي ديگر كشتي با ذكر 1 :ـ روش تخلیه و محل آن (خواه
در ساحل باشد يا دريا) 2 .ـ نام و يا شماره مخازن و يا قسمتهاي ديگر 3 .ـ مقدار و نوع مواد نفتي
تخلیه شده .ه ـ فرار نفت در اثر بروز حادثه ،موارد استثنايي و يا اتفاقي با تعیین 1 :ـ مقدار تقريبي و
نوع مواد نفتي با تقريب ده درصد 2 .ـ چگونگي فرار نفت و علت آن .تبصره  1ـ عالوه بر موارد
فوق الزم است مراتب زير نیز در مورد كشتيهاي نفتكش در دفتر ثبت نفت قید گردد 1 :ـ گزارش
بارگیري محموالت نفتي 2 .ـ كیفیت انتقال نفت به مخازن مختلف كشتي در اثناي حمل 3 .ـ گزارش
بستن يا باز كردن شیرها و ساير دستگاههاي مرتبطكننده مخازن حمل نفت قبل يا بعد از عملیات
بارگیري يا تخلیه 4 .ـ باز كردن يا بستن شیرهايي كه لولههاي نفت را با آب توازن مرتبط ميسازند.
 5ـ باز كردن يا بستن شیرهاي طرفین كه به آب دريا مرتبط ميشوند در حین بارگیري يا تخلیه يا
پس از هر يك از اين دو كار 6 .ـ گزارش تخلیه محموالت نفتي .تبصره  2ـ ثبت وقايع در دفتر ثبت
نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگلیسي يا فرانسه خواهد بود .تبصره  3ـ هر دفتر ثبت نفت تا
مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد در كشتي نگاهداري شود و پس از آن به سازمان
بنادر و كشتیرانيايران ارسال گردد كه حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداري شود .تبصره
 4ـ پاك نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه بايد طوري خط زده شود كه
خوانا باشد و صحیح آن دوباره نوشتهشود.


ماده  5ـ مأمورين سازمان بنادر و كشتیراني ميتوانند تا زماني كههر كشتي اعم از ايراني يا خارجي
در آبها و يا بنادر ايران است دفاتر ثبت رابازرسي بكنند و از واردههاي دفاتر مزبور رونوشت بگیرند.
رونوشت بايد به امضاي افسر مسئول و فرمانده كشتي برسد .همچنین مأمورين مزبورميتوانند از
افسر مسئول يا فرمانده كشتي تحقیقات الزم به عمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي
نمونهبرداري كنند در نقاطي كه سازمان بنادر وكشتیراني اداره يا دفتر يا نمايندگي ندارد ساير مقامات
مذكور در ماده  11به ترتیب فوق عمل خواهند كرد .رونوشتي كه بدين ترتیب تهیه ميشود از لحاظ
قانوني معتبر شناخته خواهد شد.
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ماده  6ـ مجازاتهاي مقرر در ماده  2در موارد زير اعمال نخواهد شد :الف ـ موارد استثناييالودگي كه
به خاطر رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غیر قابل اجتناب تشخیص داده
شود مشروط بر آن كه اوالًمیزانالودگي با خطري كه كشتي و يا سرنشینان را تهديد ميكرده است
متناسب باشد و ثانیاً پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگیري و رفع آثارآن صورت گرفته
باشد .ب ـالودگي غیر عمدي كه درنتیجه نشتي پیشبیني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي
كشتي و يا خطوط لوله و يا تأسیسات باشد مشروط برآنكه پس از وقوع اقدامات فوري به منظور
جلوگیري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد .تبصره ـ در كلیه موارد مذكور در باال مسئولین مكلف
خواهند بود كه جريان امر را فوراً به مقامات صالحیتدار نزديكترين بندر ايران اطالع دهند درغیر
اين صورت متخلفین به حداقل مجازات مذكور در ماده دو محكوم خواهند شد .ج ـ در مورد تخلیه
يا نشت از كشتیهاي غیر نفتكش در حال حركت در صورت احراز كلیه شرايط زير 1 :ـ شدت تخلیه
يا نشست محتوي نفتي از شصت لیتر در هر میل دريايي تجاوز نكند 2 .ـ نسبت نفت موجود در
مخلوط نفتي از يك در دههزار تجاوز نكند 3 .ـ تخلیه يا نشت در فاصله حداقل  12میلي از
نزديكترين نقطه درياي ساحلي ايران صورت گیرد .د ـ در مورد تخلیه يا نشت از نفتكشهاي در
حال حركت در صورت احراز كلیه شرايط زير 1 :ـ شدت تخلیه يا نشت محتوي نفتي از شصت لیتر
نفت در هر میل دريايي تجاوز نكند 2 .ـ مقدار كل نفت مخلوط با آب توازن تخلیه شده از نفتكش
از يك سي هزارم ظرفیت بارگیري آن تجاوز نكند 3 .ـ فاصله نفتكش از نزديكترين نقطه ساحل
ايران بیش از پنجاه میل باشد .تبصره ـ تخلیه يا نشت از قسمت تحتاني موتور خانه ،تلمبه خانه
نفتكش تابع حكم مقرر در بند ج اين ماده خواهد بود .ه ـ در مورد تخلیه آب توازن از مخزن نفتكش
در صورتي كه پس از حمل آخرين محموله به طوري پاك شده باشد كه مواد تخلیه شده از آن به
فرضمتوقف بودن نفتكش در آب تمیز و آرام در روزي كههوا صاف باشد اثر مشهودي از نفت و
فضوالت آن به سطح يا زير آب يا سواحل مجاور باقينگذارد .در صورتي كه كشتي مجهز به دستگاه
وارسي باشد يا آب توازن در بندر تخلیه شود بايد قبالً با اندازهگیري يا آزمايش آب توازن معلوم
شود كه نسبتنفت موجود در آن از  15قسمت در میلیون تجاوز نكند .و ـ در مورد تخلیه يا نشت
از لولهها ،سكوهاي حفاري ،جزاير مصنوعي،مخازن يا ساير تأسیسات در نتیجه قوه قهريه (فرس
ماژور) مشروط برآنكه قبالً كلیه اقدامات احتیاطي انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوري به
منظور جلوگیري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.



ماده  7ـ مسئولین پیشبیني شده در اين قانون مكلفند دستوراتي را كه از طرف مقامات صالحیتدار
به منظور جلوگیري ازالودگي صادر و به آنانابالغ ميشود به موقع اجرا بگذارند .مسئولیني كه از
اجراي دستورات كتبي مقامات مزبور خودداري ورزند و نیز مسئولین كشتي كه تكلیف راجع به
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نگهداري دفتر ثبت مقرر درماده  3اين قانون را انجام ندهند و يا مطلب نادرست و خالف واقع در
آن ثبت كنند به حداقل مجازات مقرر در ماده دو اين قانون محكوم خواهند شد.


ماده  8ـ سازمان بنادر و كشتیراني ميتواند اقدامات الزم را جهت پیشگیري و جلوگیري از
سرايتالودگي در موارد سوانح و اتفاقاتي كه موجبآلودگي دريا بشود يا به نحوي خطر وقوعالودگي
را فراهم آورد كه سالمت آبهاي مقرر در ماده دو اين قانون را مورد تهديد قرار دهد به عمل آورد.
سازمان مزبور ميتواند در بنادر و اسكلههايي كه مقتضي بداند تسهیالت و تأسیسات الزم را به منظور
تخلیه آب توازن و فضوالت نفتي از نفتكشهاايجاد و اداره نمايد كارمزد استفاده از اين تأسیسات به
موجب آيیننامهاي كه از طرف سازمان بنادر و كشتیراني و شركت ملي نفت ايران تهیه ميشودتعیین
خواهد شد.



ماده  9ـ سازمان بنادر و كشتیراني ميتواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي را كه در
درياي ساحلي و فالت قاره ايران به اكتشاف وتولید و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مكلف
كند تا ظرف مدت مناسبي در بنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تأسیسات و تسهیالت مذكور درماده
قبل اقدام نمايد .در هر حال شركتهاي مزبور مكلفند كه در جريان اداره عملیات خود مقررات و
نظاماتي را كه براي حفظ دريا ازالودگي توسط دولتاعالم ميشود رعايت نمايند .تبصره ـ در نقاطي
كه تأسیسات و تسهیالت مذكور در اين ماده و ماده قبل ايجاد گرديده يا خواهد گرديد كشتیهايي كه
قصد تخلیه آب توازنالوده بهنفت و فضوالت نفتي خود را داشته باشند ملزم به استفاده از اين
تأسیسات خواهند بود و شركت ملي نفت ايران مكلف است ترتیب اداره تأسیسات و تسهیالت
مذكور را در بنادر صادراتي نفت ايران فراهم آورد.



ماده  10ـ كشتیهاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حین ورود به درياي ساحلي ايران در
مقابل خسارات احتمالي ناشي ازالودگي كردندريا بیمه شده باشند .كشتیهايي كه بیمه نشده باشند
بايد حامل تعهدنامه مالي جهت جبران خسارات باشند شرايط بیمهنامه يا تعهدنامه مالي و تعیین
حداقل و حداكثر مبلغهر يك به موجب آيیننامهاي خواهد بود كه به تصويب هیأت وزيران ميرسد.



ماده  11ـ مقام صالحیتدار اجراي اين قانون از طرف وزارت راه و ترابري ،بنادر و كشتیراني ميباشد.
نیروهاي دريايي و هوايي شاهنشاهي و اداره كل هواپیمايي كشوري ايران و شركت ملي نفت ايران
و سازمان حفاظت محیط زيست و ژاندارمري كشورمكلفند همكاري الزم را با سازمان بنادر و
كشتیراني بنمايند.



ماده  12ـ مأمورين سازمان بنادر و كشتیراني كه از طرف سازمان مزبور كشف و تعقیب جرائم در
اين قانون ميشوند در صورتي كه وظايف ضابطیندادگستري را در كالس مخصوص زير نظر دادستان
شهرستان تعلیم گرفته و موفق به دريافت گواهي الزم از دادستان شده باشند از لحاظ اجراي اين
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قانوندر حدود وظايف قانوني خود در رديف ضابطین دادگستري محسوب ميشوند .رسیدگي به
جرائم مندرج در اين قانون تا زماني كه دادگاههاي اختصاصي مقرر در قانون دريايي ايران تشكیل
نگرديده در صالحیت دادگاه جنحه خواهدبود.


ماده  13ـ در صورتي كه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجههر گونه خسارتي به بندرها و
دريا بارها (پالژها) يا ساير تأسیسات ساحلي ايرانبشود و يا خسارتي به آبزيان و منابع طبیعي وارد
آورد دادگاه مسئولین را به پرداخت خسارات وارده نیز محكوم خواهد نمود.



ماده  14ـ مسئولینالودگي مكلفند كلیههزينههايي را كه از طرف مقامات صالحیتدار و يا به دستور
آنان و توسط عاملین ديگر به منظور محدودكردن آثارالودگي و رفع آن به عمل بیايد بپردازند به طور
كلي مقامات مزبور و سازمانها و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتي كه به منظور فوق
انجامميدهند مستحق دريافت كارمزد مناسب خواهند بود.



ماده  15ـ سازمان بنادر و كشتیراني ميتواند در صورت لزوم تأمین خواسته را معادل خسارت وارده
از مراجع قضايي صالحه طبق مقررات آيیندادرسي كیفري درخواست نمايد.



ماده  16ـ دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آبهاي موضوع اين قانون ازالودگي نسبت
بههمكاري و تشريك مساعي با دولتهاي ذينفع اقدامو موافقتنامههايي را كه در اين خصوص الزم
ميداند تنظیم و اجرا نمايد.



ماده  17ـ مدت مرور زمان دعوي خسارت موضوع ماده  13اين قانون شش سال از تاريخ وقوع
خسارت خواهد بود.



ماده  18ـ هر گونه بررسي شرايط اقلیميو بومي(اكولوژيك) دريايي و همچنین جلوگیري ازالودگي
آبهاي موضوع ماده  2بغیر از موارد مذكور دراين قانون كماكان به عهده سازمان حفاظت محیط زيست
ميباشد.



ماده  19ـ وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي اين قانون ميباشند .آيیننامههاي
مربوط به اين قانون را سازمان بنادر و كشتیراني با مشاركت سازمان حفاظت محیط زيست و شركت
ملي نفت ايران تهیه خواهد كرد .آيیننامههاي مزبور پس از تصويب هیأت وزيران به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز
چهارشنبه  ،1354.9.19در جلسه روز سهشنبه چهاردهمبهمن ماه يك هزار و سیصد و پنجاه و چهار
شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسید .ريیس مجلس شوراي ملي ـ عبداهلل رياضي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=88585
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 -28قانون قرارداد بين كشورهاي منطقه خليج فارس و شركتهاي نفتي در مورد تعيين بهاي نفت خام



ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود آن قسمت از ترتیبات مقرر در موافقتنامه كشورهاي اطراف
خلیج فارس با شركتهاي خريدار نفت خام مورخ  30دي ماه ( 1350برابر با  20ژانويه  )1972ضمیمه
اين ماده واحده را كه مربوط به ايران ميباشد به موقع اجراء بگذارد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي
در جلسه روز سهشنبه  1351/1/12در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم خرداد ماه يك هزار و سیصد
و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسید .ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي



قرارداد بین كشورهاي منطقه خلیج فارس و شركتهاي نفتي در مورد تعیین بهاي نفت خام قرارداد
ابوظبي .ايران .عراق .كويت .قطر و عربستان سعودي (كه از اين پس در اين قرارداد به نام "كشورهاي
خلیج" خوانده ميشوند و شركتهاي نامبرده درضمیمه شماره يك اين قرارداد و شركتهاي وابسته آنها
(كه از اين پس در اين قرارداد به نام "شركتها" خوانده ميشوند) قبالً ترتیبات مختلفي از جمله
قراردادهاي نامبرده در زير را منعقد ساختهاند .قرارداد مورخ  14فوريه  1971بین كشورهاي خلیج و
برخي از شركتها راجع به نفت صادر از خلیج ،قرارداد مورخ  14مه  1971بین كويت و
عربستان سعودي و شركت نفت عربي راجع به نفت صادر از خلیج ،قرارداد مديترانه شرقي مورخ 7
ژوئن  1971بین عراق و برخي از شركتها و قراردادهاي مورخ 23ژوئن  1971بین عربستان سعودي
و شركت نفت عربي آمريكايي راجع به فروش نفت خام براي تحويل در بندر صیدون (لبنان) و
مرتبط با قراردادمورخ  14فوريه  1971در زمینه فروش نفت خام توسط آرامكو براي صدور از خلیج.
(كلیه قراردادهاي ياد شده باال در اين قرارداد به نام "قراردادهاي مربوط"خوانده ميشوند) .طرفین
موافقت كردهاند كه ترتیبات مزبور را تا حدود و به نحو مقرر در اين قرارداد تكمیل نمايند .و از اين
رو درباره مراتب زير به توافق رسیدهاند.
o

1ـ اين قرارداد مكمل و جزئي از ترتیبات موجود بین هر يك از كشورهاي خلیج و هر يك
از شركتها ،از جمله "قراردادهاي مربوط" نامبرده باال ميباشد كلیه ترتیبات مزبور "از جمله
جزء الف و جزء ب بند  3قرارداد مورخ  14فوريه  1971تسري داده شده به صادرات
كشورهاي خلیج از بنادر مديترانه شرقي (كه از اين پس در اين قرارداد به صادرات مديترانه
شرقي" خوانده ميشوند) بر طبق شرايط مربوط به قوت خود باقي خواهند ماند .اما عراق
و عربستان سعودي ذيحق خواهند بود تعديالت ديگري در قیمتهاي "صادرات مديترانه
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شرقي" خواستار شوند و شركتهاي مربوط بايد اين تعديالت رابا حسن نیت مورد بررسي
قرار دهند و از قبول آنها بدون دلیل معوق استنكاف نورزند مشروط بر اين كه :الف ـ هر
قراردادي كه همان مواد مصرح در اين قرارداد را مورد توجه قرارداده و يكي از قراردادهاي
موجود را اصالح كند ،بین يكي از تولیدكنندگان منطقه مديترانه و يكي از شركتهاي بزرگ
نفتي (به شرح مذكور در قرارداد مورخ  14فوريه  )1971منعقد شده باشد ،و ب ـ
افزايشهايي در قیمتهاي اعالم شده در چنین قراردادي مقرر گرديده باشند كه وقتي به
صورت درصد بیان شوند از درصد افزايش حاصل از اجراي مدلول ضمیمه شماره  2اين
قرارداد در مورد "صادرات مديترانه شرقي" زيادتر باشند ،و ج ـ افزايشهايي در قیمتهاي
اعالن شده در چنین قراردادي مقرر گرديده باشند كه از افزايشهايي كه بر مبناي فرمولي از
لحاظ مفهوم كلي همانند مدلول ضمیمه  2اين قرارداد ،پس از در نظر گرفتن عوامل مختلف
و سايرنابرابريهاي مربوط اگر وجود داشته باشند ،محاسبه شوند ،زيادتر باشند.
o

2ـ شركتها متعهد ميشوند كه تعديالت قیمتهاي نفت خام مقرر در قراردادهاي مربوط .از
جمله افزايشهاي دورهاي را با تعديالت اضافي ديگري در قیمتهاي نفت خام كه ممكن
است به موجب ضمیمه شماره  2كه پیوست اين قرارداد است و جزئي از اين قرارداد
محسوب ميشود مقرر گردد تكمیل نمايند.

o

3ـ الف ـ براي انجام ترتیباتي كه به موجب آن هر يك از شركتها عملیات خود را در قلمرو
هر يك از كشورهاي خلیج ادامه ميدهند براي تبديل قیمتهاي اعالن شده به پولهايي غیر از
لیره و تبديل بدهيهاي بهدولتها يا مؤسسات دولتي ،كه به پولهايي غیر از پول قابل پرداخت
محاسبه يا نشان دادهشده باشند به پول قابل پرداخت 1 .ـ نرخ ارز مورد عمل در هر ماه براي
پولهايي غیر از پول كشور مربوط عبارت خواهد بود از میانگین ساده گواهي شده بانك
نشنال وست مینیستر لندن (يا هر بانك ديگر كه مورد قبول طرفین باشد) میانگینهاي روزانه
نرخ خريد و فروش انتقاالت تلگرافي پولهاي مورد بحث كه در روزهايي كه از هر ماهكه
بازار ارز خارجي لندن باز باشد از طرف بانك در ساعت ده و نیم صبح به وقت گرينويچ
اعالن شده باشد ،و  2ـ نرخ ارز مورد عمل در هر ماه براي پول كشور مربوط عبارت خواهد
بود از میانگین موزون ماهانه نرخي كه بر مبناي آن پول مزبور توسط شركت درآن ماه
خريداري شده است .ب ـ هر شركت ذيحق خواهد بود پول محلي مورد نیاز براي انجام
تعهدات خود به موجب قراردادهاي موجود را به نرخهاي پولي تجارتي كه معموالًبدون
تبعیض در دسترس ميباشد خريداري نمايد.
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o

4ـ هر يك از كشورهاي خلیج قبول ميكند كه تعهدات شركتها بهموجب اين قرارداد و
"قراردادهاي مربوط" نامبرده باال "براي كلیه دعاوي و هدفهايكشورهاي خلیج نسبت به
تغییراتي كه در ارزش هر پول" چه بر حسب يك معیار مشترك و چه بر حسب پول ديگري
پديد آمده ،و يا ممكن است پديد آيد ،و نیز براي تغییرات در قدرت خريد ،يا ارزش واقعي
درآمد حاصل از صادرات نفت از كشورهاي خلیج در طي مدتي كه در  31دسامبر 1975
پايان مييابد .از جمله دعاوي و هدفهايي كه مربوط به اين مسائل ميباشند ،و در قطعنامههاي
اوپك ،به ويژه قطعنامههاي شماره 131 ،122 ،103 ،90 ،32و  140بدانها اشاره شده يا
تصريح شده ،در حكم توافقي عادالنه و مناسب و قطعي به شمار ميآيند.

o

5ـ هر يك از كشورهاي خلیج در قلمرو خود تدابیر الزم را براي اجراي مقررات اين
قرارداد اتخاذ خواهد كرد.

o

6ـ هر يك از شركتهاي طرف اين قرارداد كه طرف "قراردادهاي مربوط" نامبرده باال نبوده
است با امضاي اين قرارداد مقررات قرارداد مورخ  14فوريه 1971را تا جايي كه مربوط به
عملیاتش در قلمرو هر يك از كشورهاي خلیج ميشود ،از تاريخ اجراي اين قرارداد ميپذيرد
و رعايت ميكند.

o

7ـ "شركت وابسته" هر شركت عبارت است از هر شركتي كه تمام يا قسمتي از آن به طور
مستقیم يا غیر مستقیم در تملك آن شركت باشد.

o

8ـ "تاريخ اجراء" اين قرارداد  20ژانويه  1972ميباشد .ژنو ـ  20ژانويه  1972از طرف
كشورهاي خلیج :از طرف شركتها :مناسعید عتیبه ـ ابوظبي جورج تي .پیرسي جمشید
آموزگار ـ ايران ب.ا .كاراليل رشیدالرفاعي ـ عراق ا.سي .دكران (جويیور) عبدالرحمن
العتیقي ـ كويت جي .دبلیو .سیمونز حسن كامل ـ قطر جي .دبلیو .آر .ساتكلیف احمد زكي
يماني ـ عربستان سعودي



ضمیمه شماره  1شركت نفت انگلیس محدود .شركت فرانسوي نفت .شركت گالف اويل .شركت
موبیل اويل .شركت نفت شل محدود و شركت نفت شل ان.وي شركت استاندارد اويل كالیفرنیا.
شركت استاندارد اويل (نیوجرزي) .شركت تگزاگو .شركت نفت كنتینانتال .شركت آتالنتیك ريچفیلد
شركت استاندارد اويل (اوهايو) .شركت سهامي نفت هیسپانیكا .شركت نفت امريكن اينديپندنت
ايران .شركت نفت سیگنال (ايران) .شركت نفت عربي محدود .شركت نفت فیلیپس.



ضمیمه شماره 2
o

1ـ از تاريخ اجراء قیمت كنوني اعالن شده براي هر نوع نفت خام صادر از كشورهاي خلیج
به میزان  8.49درصد افزايش خواهد يافت .در مورد قیمتهاي اعالن شده "صادرات
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مديترانه شرقي" اين افزايش به قیمتهاي اعالن شده "بدون اضافه پرداخت كانال سوئز و
امتیاز موقت حمل و نقل" وبه میزان اضافه پرداخت كانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل
كه گاه بهگاه مورد عمل واقع شود جداگانه تعلق خواهد گرفت.
o

2ـ از آن به بعد تعديل قیمتهاي اعالن شده به شرح زير خواهد بود :الف ـ میانگین ساده
تغییرات "نرخ ارز"  9پول ديگر "كشورهاي گروه ده" در مقابل دالر امريكا (برحسب
نرخهاي مركزي برابري صندوق بینالمللي پول در 30آوريل  )1971به طوري كه در الحاقي
(الف) نشان داده شده  11.02درصد ميباشد و اين میانگین ساده از اين پس در اين قرارداد
(میانگین مبدأ) خوانده ميشود .ب ـ در اول مارس ،اول ژوئن ،اول سپتامبر و اول دسامبر
هر سال میانگین ساده تغییرات "نرخ ارز"  9پول نامبرده در مقابل دالر امريكا با برابريهاي
مورد عمل صندوق بینالمللي پول در  30آوريل  1971مجدداً محاسبه خواهد گرديد .چنانچه
در نتیجه اين تجديد محاسبه اختالفي بهمیزان  2درصدتمام يا بیشتر باالتر يا پايینتر از
"میانگین مبدأ" (يا آخرين "میانگین مورد عمل" بر حسب مورد) مشاهده شود میانگین
جديد حاصل از اين تجديد محاسبه از اولین دوره سهماهه تقويمي بعد به عنوان "میانگین
مورد عمل" محسوب خواهد شد "نرخ ارز" مورد بحث در اين قرارداد عبارت است از
نرختبديل موجود بین هر يك از  9پول و دالر آمريكا كه در نتیجه توافق در مورد تجديدنظر
در نرخهاي ارز "كشورهاي گروه ده" يا نرخهاي ديگري كه جانشین آنها باشند حاصل شده
و به اطالع صندوق بینالمللي پول رسانیده شده باشد .چنانچه هر يك از پولهاي نه گانه
مربوط در آينده در مقابل دالر مجاز به نوسان گردد (بدين معني كه نرخ تبديل آن ديگر از
طرف بانك مركزي كشور مربوط بین حدود عمومي مورد عمل اعضاي صندوق بینالمللي
پول حفظ نشود) نرخ تبديلي كه براي آن پول در محاسبه پیش گفته به كار خواهد رفت
عبارت خواهد بود از میانگین ساده میانگینهاي نرخ خريد و فروش انتقاالت تلگرافي پول
مربوط بر حسب دالر آمريكا كه در ساعت ده و نیم صبح به وقت گرينويچ در روزهايي از
ماه تقويمي قبل از ماه محاسبه كه بازار ارز خارجي لندن باز است به وسیله بانك ناشنال
وست مینیستر محدود در لندن اعالم شده و مورد گواهي بانك نامبرده باشد .ج ـ از تاريخ
برقراري "میانگین مورد عمل" جديد قیمت اعالن شده هر نفت خام به شرح زير تعديل
خواهد شد 1 .ـ در مورد قیمتهاي اعالن شده نفت خام صادر از خلیج( :قیمت اعالن شده
تعديل شده) مساوي است با % (B849ـ (A* T ) 2./11قیمت اعالن شده "شامل كلیه
افزايشهاي دورهاي قابل اعمال بهموجب قرارداد مربوط" كه در اولین روز دوره سهماهه در
صورت عدم كاربرد اين آخرين تعديل حكمفرما ميبود) 2 .ـ در مورد قیمتهاي اعالن شده
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"صادرات مديترانه شرقي" فرمول مشروح در شق ( )1باال به طور جداگانه براي قیمتهاي
اعالن شده (بدون اضافه پرداخت كانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل ولي با كلیه
افزايشهاي دورهاي كه به موجب قرارداد مربوط قابل اعمال شده باشند) مجري
خواهدگرديد .مجموع چنین اضافه پرداختها و امتیازها كه در هر مورد قابل اعمال باشند
در فرمول زير ضرب خواهد شد و حاصل ضرب به نتیجه محاسبهاي كه براي قیمت اعالن
شده به شرح مذكور در جمله اول شق ( )2از جزء ج باال به دست آمده اضافه خواهد شد.
( میزان تعديل شده اضافه پرداخت كانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل) مساوي است با
(اضافه پرداخت كانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل كه به موجب قرارداد مربوط بدون
در نظر گرفتن هرگونه تعديالت موضوع اين قرارداد تعیین گرديده) ضربدر( /.*B+1) 849
2./11كه در آن  =Tقیمت اعالن شده مورد عمل در روز قبل از تاريخ اجراي اين قرارداد
بهنحوي كه در قرار داد مربوط مقرر گرديده . =Aآخرين "میانگین مورد عمل" قبل از تاريخ
تغییر پول (يا "میانگین مبدأ" در صورتي كه میانگین مورد عمل قبلياي جانشین آن نشده
باشد) .و  =Bمیانگین مورد عمل جديد ميباشد .د ـ علیرغم جزء ج باال هیچ قیمت اعالن
شدهاي در هیچ دورهاي از میزاني كه بدون در نظر گرفتن آثار تعديالت موضوع اين قرارداد
در آن دوره به موجب قراردادي مربوط مورد عمل واقع ميشد كمتر نخواهد بود .چنانچه
نتیجه محاسبه مذكور در جزء ج به قیمت اعالن شده تعديل شدهاي برسد كه از میزان مزبور
كمتر باشد اين محاسبه همچنان گاه بهگاه به صورتي كه اگر قیمت اعالن شده به میزان قیمت
اعالن شده تعديل شده كاهش مييافت ادامه مييابد و هرگاه نتیجه محاسبه مجدداً قیمت
اعالن شده تعديل شدهاي به دست دهد كه از آن میزان فزونتر باشد قیمت اعالن شده
تعديل خواهد يافت .الحاقي "الف" به ضمیمه شماره  2تغییرات نرخ ارز در مقابل دالر
آمريكا( :نرخهاي مركزي مورد عمل در تاريخ اجراي قرارداد در مقابل نرخهاي مورد عمل
صندوق بینالمللي پول در  30آوريل  .)1971بلژيك  +11.57 %فرانسه  + 8.57 %آلمان %
 +13.58ايتالیا  + 7.48 %ژاپن  +16.88 %هلند  +11.57 %سوئد  + 7.49 %انگلستان 8.57 %
 +سويیس  +13.50 %ـــــــــــــــــ جمع  +99.21میانگین ساده = ("11.02 = )99.21
درصد 9 +
o

[امضاء] قرارداد فوق منضم به قانون قرارداد بین كشورهاي منطقه خلیج فارس و شركتهاي
نفتي در مورد تعیین بهاي نفت خام ميباشد .ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي
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 -29قانون قرارداد الحاقي به قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت پانامريكن پتروليوم
كورپوريشن (شركت نفت اموكوايران)


ماده واحده ـ قرارداد الحاقي به قرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركت پانامريكن پترولیوم
كورپوريشن (شركت نفت اموكو ايران) مصوب هیجدهم ارديبهشت  1337را كه مشتمل بر يك
مقدمه و چهار ماده بهشرح پیوست ميباشد و به امضاي شركت ملي نفت ايران از يك طرف و
شركتنفت اموكو ايران از طرف ديگر رسیده و طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم مرداد
ماه يك هزار و سیصد و سي و شش مورد تأيید دولت واقع گرديده است تصويب و به دولت اجازه
مبادله و اجراي آن داده ميشود .وزارت دارايي ميتواند نسبت به اختالفات مالیاتي تا آخر سال 1971
با توجه به مقررات قرارداد الحاقي حاضر به نحو مقتضي با شركت نفت اموكوايران توافق نموده و
مفاصا حساب مالیاتي صادر نمايد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد الحاقي پس از تصويب مجلس شوراي ملي در
جلسه روز يكشنبه  1351/11/8در جلسه روز دوشنبهسيام بهمن ماه يك هزار و سیصد و پنجاه و
يك شمسي بهتصويب مجلس سنا رسید .ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي



قرارداد الحاقي به قرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركت پانامريكن پترولیوم كورپوريشن
(شركت نفت اموكو ايران) اين قرارداد الحاقي بین شركت ملي نفت ايران (كه از اين پس "طرف
اول"نامیده ميشود) و اموكو ايران اويل كمپاني (شركتي كه به موجب قوانین اياالت دالوار از
كشورهاي متحده آمريكا تشكیل يافته و از اين پس "طرف دوم" نامیده ميشود) منعقد ميگردد .نظر
بر اينكه قراردادي براي ايجاد يك دستگاه مختلط بین طرف اول و شركت پانامريكن پترولیوم
كورپوريشن منعقد گرديده و از تاريخ  15خرداد 1337مطابق با پنجم ژوئن  1958به موقع اجرا
گذارده شده است (كه از اين پس "قرارداد اصلي" نامیده ميشود) .و نظر بر اينكه پانامريكن پترولیوم
كورپوريشن به موجب مقررات ماده  36قرارداد اصلي كلیه منافع و حقوق و تعهداتي را كه به موجب
آن قرارداد داشته به شركت پانامريكن اينترنشنال اويل كمپاني انتقال داده است .و نظر بر اينكه شركت
پانامريكن اينترنشنال اويل كمپاني از تاريخ اول مهرماه ( 1348دهم اكتبر  )1969نام خود را به شركت
نفت اموكو ايران تغییرداده است .و نظر بر اينكه طرفهاي اول و دوم به دنبال مذاكراتي نسبت به
اصالح و توضیح برخي از مقررات قرارداد اصلي موافقت كردهاند .علیهذا بدين وسیله طرفین به شرح
زير توافق حاصل نمودند:
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o

ماده 1ـ نرخ مالیات بر درآمد كه در بند(الف) ماده  31قرارداد اصلي ذكر شده است از تاريخ
 22آبان  14( 1349نوامبر  )1970به موجب قانون مورخ 19اسفند  1349مبني بر اصالح ماده
 173قانون مالیاتهاي مستقیم مورخ  28اسفند  1345به پنجاه و پنج درصد تغییر يافته است.

o

ماده 2ـ همانطوركه در بند 11ماده  15قرارداد اصلي مقرر است مبلغي كه طرف دوم از بابت
استهالك كلیه هزينههاي اكتشافي (ومنجمله كلیه مبلغي كه به موجب مقررات بند 12از ماده
 15قرارداد اصلي به طرف اول پرداخت ميشود) در هر دوره مالیاتي از درآمد ناويژه خود
كسر ميكند هیچگاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشكه نفت صادر شده كمتر نخواهد
بود .كسر مبلغي اضافه بر ده سنت مذكور موكول به موافقت قبلي و كتبي وزارت دارايي و
طرف اول خواهد بود.

o

ماده  3ـ مالیات بر درآمد متعلق به پنجاه درصد سهم هر يك از طرفهاي اول و دوم از بابت
نفت خام در هر دوره مالیاتي مستقیماً توسط طرف مربوطپرداخت خواهد شد عالوه بر
مالیاتي كه به شرح فوق تأديه ميشود شركتهاي فرعي هیچیك از طرفین از بابت خريد يا
صدور نفت خام تولید شده ازناحیه قرارداد مشمول هیچگونه پرداختي به هیچیك از مقامات
دولتي ايران اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود.

o

ماده 4ـ اين قرارداد الحاقي كه توسط طرفین امضاء شده به تصويب مجلسین ايران خواهد
رسید و از تاريخي كه قانون مربوط به تصويب آن بهصحه ملوكانه برسد قابل اجرا خواهد
بود .اين قرارداد الحاقي در تاريخ روز سوم ماه آبان  1351مطابق با بیست و پنجم اكتبر
 1972در تهران منعقد و مبادله گرديد .شركت ملي نفت ايران شركت نفت اموكو ايران ريیس
هیأت مديره و مدير عامل.

o

[امضاء] قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهار ماده منضم به قانون قرارداد الحاقي به
قرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركت پانامريكن پترولیومكورپوريشن (شركت نفت
اموكو ايران) ميباشد .ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي
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 -30قانون قراردادالحاقي سوم به قرارداد فروش نفت و گاز
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ماده واحده ـ قراردادالحاقي سوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه  1333كه مشتمل
بر يك مقدمه و چهار بند ميباشد و بهامضاي دولت ايران و شركت ملي نفت ايران به عنوان طرفهاي
اول و شركتهاي مفصلْهْاالسامي زير :گلف اويل كورپوريشن ) (Gulf Oil Corporationموبیل
اويل كورپوريشن ) (Mobil Oil Corporationاستاندارد اويل كمپاني (Standard Oil
)Companyاستاندارد اويل كمپاني آو كالیفرنیا )(Standard Oil Company of California
تكساكو اينكورپوريتد ) (Texaco INCدي بريتیش پترولیوم كمپاني لیمیتد (The British
)petroleum Company Limitedشل پترولیوم ان .وي ـ كمپاني فرانسزده پترول ـ گلف
اينترنشنال كمپاني (Shell Petroleum N. V.) (CompanyFrancaise des
)Petroles)(Gulf International Companyموبیل اويل ايران اينكورپوريتد (Mobil Oil
(Iran) Inc.اسوتريدينگ كمپاني آو ايران ) (Esso Trading company of Iranايران كالیفرنیا
اويل كمپاني ـ تكساكو ايران لیمیتد )(Iran California Oil Company texaco Iran Ltd
ندرلندز

ايرانز

اردوليهاندل

ماتشاپاي Aardolie

Iraanse

(Netherlands

)HandelMaatschappijاويل تريدينگ كمپاني (ايران) لیمیتد (Oil Trading Company
)(Iran) Limitedامريكن اينديپندنت اويل كمپاني (American Independent Oil
)Companyآتالنتیك ريچفیلد كمپاني ـ كنتینانتال اويل كمپاني (Atlantic Richfield
)Company) Continental Oil Companyگتي اويل كمپاني ـ دي سیگنال كمپانیز
اينكورپوريتد ) (Getty Oil Company) (The Signal Companies Incدي استاندارد اويل
كمپاني (اوهايو) ) (The Standard Oil Company (Ohioامريكن اينديپندنت اويل كمپاني
آو ايران ) (American Independent Oil Company of Iranآركو ايران اينكورپوريتد
)(Arco Iran, Incگتي ايران لیمیتد ـ كالتكس (ايران) لیمیتد (Getty Iran Ltd) (Caltex
)Iran) Limitedسان جاسینتو ايسترن كورپوريشن ) (San Jacinto Eastern CorPسیگنال
(ايران) پترولیوم كمپاني ) (Signal (Iran) petroleum Companyساهايو ـ ايران تريدينگ
اينكورپوريتد  (Sohioـ ) Iran Trading, Incايرانز اردولي رافیناج ماتشاپاي (Iraanse
)(Aardolie Raffinge Maatschappijشركت سهاميتصفیه نفت ايران) ن .و ايرانز اردولي
اكسپلورتي آن پرودكتي ماتشاپاي (Iraanse Aardolie Exploratie on Productie
)(Maatschappijشركت سهامياكتشاف و تولید نفت ايران) ن .و به عنوان طرفهاي دوم رسیده
است تصويب و به دولت اجازه اجرا و مبادله آن داده ميشود .قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن
قرارداد ضمیمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه  1349/10/13در جلسه
روز دوشنبه ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سیصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسید.
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[امضاء] ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي



قراردادالحاقي سوم اين قراردادالحاقي بین ايران از طريق دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت
ايران (شركتي كه طبق قوانین ايران تشكیل يافته و وجود دارد) بهعنوان طرفهاي اول و شركتهاي
نامبرده زير به عنوان طرفهاي دوم منعقد شده است :گلف اويل كورپوريشن Gulf Oil
(Corporationشركتي كه طبق قوانین پنسیلوانیاي ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود
دارد) و موبیل اويل كورپوريشن ( Mobil Oil Corporationشركتي كه طبق قوانین نیويورك
ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد) و استاندارد اويل كمپاني Standard Oil
(Companyشركتي كه طبق قوانین نیوجرزي ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد) و
استاندارد اويل كمپاني آو كالیفرنیا ( Standard Oil Company of Californiaشركتي كه طبق
قوانین دالوار ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد) و تكساكو اينكورپوريتد Texaco
(INCشركتي كه طبق قوانین دالوار ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد) و دي بريتیش
پترولیوم كمپاني لیمیتد ( The British petroleum Company Limitedشركتي كه طبق
قوانین انگلیس تشكیل يافته و وجود دارد) و شل پترولیوم ان .وي Shell Petroleum N. V.
(كه سابقاً باتافسه پترولیوم ماتشاپاي ن .و نامیده ميشد) (شركتي كه طبق قوانین هلند تشكیل يافته
و وجود دارد) و كمپاني فرانسزده پترول ( Company Francaise des Petrolesشركتي كه
طبق قوانین فرانسه تشكیل يافته و وجود دارد) (كه از اين به بعد مجتمعاً "شركتهاي عضو اصلي"
نامیده ميشود) و گلف انترنشنال كمپاني  Gulf International Companyو موبیل اويل ايران
اينكورپوريتد  Mobil Oil Iran Inc.و اسو تريدينگ كمپاني آو ايران Esso Trading
company of Iranو ايران كالیفرنیا اويل كمپاني  Iran California Oil Companyو تكساكو
ايران لیمیتد  texaco Iran Ltdو ندرلندز ايرانز اردوليهاندل ماتشاپاي (ندرلندز ايرانین اويل
تردينگ كمپاني) ن .و Netherlands Iraanse Aardolie Handel Maatschappij
(Netherlands Iranian Oil Trading Co.) N. V.و اويل تريدينگ كمپاني (ايران) لیمیتد
و امريكن اينديپندنت اويل كمپاني (شركتي كه طبق قوانین دالوار ممالك متحده امريكا تشكیل يافته
و وجود دارد)  Oil Trading Company (Iran) Limitedو آتالنتیك ريچفیلد كمپاني (شركتي
كه طبق قوانین پنسیلوانیاي ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد) Atlantic Richfield
Companyو كنتینانتال اويل كمپاني ( Continental Oil Companyشركتي كه طبق قوانین
دالوار ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد) و گتي اويل كمپاني Getty Oil
(Companyشركتي كه طبق قوانین دالوار ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد) و دي
سیگنال كمپانیز اينكورپوريتد ( The Signal Companies Incشركتي كه طبق قوانین دالوار
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ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد و سابقاً سیگنال اويل اندگس كمپاني نامیده ميشد)
و دي استاندارد اويل كمپاني (اوهايو) )( The Standard Oil Company (Ohioشركتي كه به
موجب قوانین اوهايو ممالك متحده امريكا تشكیل يافته و وجود دارد) و امريكن اينديپندنت اويل
كمپاني آو ايران  American Independent Oil Company of Iranو آركو ايران
اينكورپوريتد(  Arco Iran, Incكه سابقاً ايران آتالنتیك كمپاني Iran Atlantic Company
نامیده ميشد )و گتي ايران لیمیتد(  Getty Iran Ltdكه سابقاً پاسیفیك وسترن ايران لیمیتد
Pacific Westernـ  Iran Ltdنامیده ميشد )و كالتكس ايران لیمیتد )Caltex (Iran
Limitedو سان جاسینتو ايسترن كورپوريشن  San Jacinto Eastern Corp.و سیگنال (ايران)
پترولیوم كمپاني  Signal (Iran) petroleum Companyو ساهايو ـ ايران تريدينگ
اينكورپوريتد  Sohioـ  Iran Trading, Incو ايرانز اردولي اكسپلورتي آن پرودكتي ماتشاپاي
(شركت سهامياكتشاف و تولید نفت ايران) ن .و Iraanse Aardolie Exploratie on
)Productie Maatschappij (Iranian Oil Exploration and producing Company
(N. V.شركتي كه به موجب قوانین هلند تشكیل يافته و وجود دارد) و ايرانز اردولي رافیناج
ماتشاپاي (شركت سهاميتصفیه نفت ايران) ن .و Iraanse Aardolie Raffinge
(Maatschappij (Iranian Oil Refining Company) N. V.شركتي كه به موجب قوانین
هلند تشكیل يافته و وجود دارد) نظر به اينكه گتي اويل كمپاني  Getty Oil Companyو تايد
واتر اويل كمپاني  Tide Water Oil Companyو شركتهاي بازرگاني آنها در ايران پاسیفیك
وسترن ايران لیمیتد  Pacific Western Iran Ltdو تايد واتر ايران لیمیتد  Tide Waterـ
Iran Ltdدر نتیجه مزج و ادغام به يكديگروابسته شدهاند و به موجب قانون كلیه دارايي و ديون
تايد واتر اويل كمپاني  Tide Water Oil Companyجزو دارايي و ديون گتي اويل كمپاني
Getty Oil Companyشده است و نظر به اينكه در نتیجه مزج و ادغام پاسیفیك وسترن ـ ايران
لیمیتد  Pacific Westernـ  Iran Ltdو تايدواتر ـ ايران لیمیتد  Tide Waterـ Iran Ltd
بهصورت شركت بازرگاني در ايران وجود ندارد .نظر به اينكه در جلساتي كه در اكتبر  1970در لندن
و در نوامبر  1970در تهران بین نمايندگان طرفین تشكیل گرديد موارد چندي مربوط به مباني محاسبه
مالیات و میزان قیمتهاي اعالن شده شركتهاي بازرگاني در ايران مطرح و مورد مذاكره قرار گرفت
بنابراين بین طرفین به شرح زير توافق به عملآمد 1 :ـ با وجود مقررات مندرج در قرارداد فروش
نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ( 1333قرارداد اصلي) كه به انضمام كلیه توافقها و قرارهاي بعدي
مربوطه ذيالً به عنوان "قراردادها" خوانده ميشود شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل مشمول
اصالحیه قانون مالیات بر درآمدي خواهند بود كه همزمان با اين قراردادالحاقي سوم به مجلسین
تقديم و از تاريخ  23آبان  1349به مورد اجرا گذارده ميشود و به موجب آن مالیاتي اضافي به میزان
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پنج درصد ( يعني پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مشمول آن
بودند) بر درآمد ويژه حاصله در ايران شركتهاي نفتي كه درايران عمل ميكنند مقررميگردد 2 .ـ الف
ـ دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت ايران موافقت دارند كه اين قرارداد الحاقي سوم به عنوان
يك ترتیب منصفانه و مناسب و قطعيكلیه امور راجع به مبناي احتساب مالیات مربوطه و میزان
قیمتهاي اعالن شده تا تاريخ  23آبان ماه  14( 1349نوامبر  )1970محسوب ميگردد .در نتیجه اين
توافق دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت ايران قبول مينمايند كه قیمتهاي فروش هر يك از
شركتهاي بازرگاني در تمام مدت قبلاز  23آبان ماه  1349طوري بوده است كه تعهدات آنها به
موجب ماده  25قرارداد اصلي ايفا شده است .اعضاي كنسرسیوم تأيید مينمايند كه موافقت ايران و
شركت ملي نفت ايران به نحوي كه فوقاً ذكر گرديده فقط ناظر و مؤثر بر دوره پیش از  23آبان
ماه 1349ميباشد .ب ـ هیچیك از مواد مندرجه در اين موافقتنامه نبايد طوري تعبیر و يا به كار برده
شود كه به وضع هر يك از طرفهاي قرارداد در مورد بهاي اعالن شده نفت خام پس از تاريخ 23
آبان ماه  1349به نحوي از انحاء لطمهاي وارد آورد و يا مؤثر واقع شود 3 .ـ اين قراردادالحاقي سوم
به منزله جزئي از قرارداد اصلي محسوب ميشود و به استثناء تغییراتي كه صريحاً در اين قرارداد ذكر
گرديده مقررات"قراردادها" كامالً به اعتبار خود باقي خواهد بود 4 .ـ اين قراردادالحاقي سوم پس از
تصويب مجلسین و توشیح اعلیحضرت همايون شاهنشاه آريا مهر از تاريخ  23آبان  1349به مرحله
اجرا گذارده ميشود .تهران به تاريخ آذر ماه  1349از طرف دولت ايران تهران به تاريخ آذر ماه
 1349از طرف شركت ملي نفت ايران گلف اويل كورپوريشن .موبیل اويل كورپوريشن .استاندارد
اويل كمپاني .استاندارد اويل كمپاني آو كالیفرنیا .تكساكو اينكورپوريتد .دي بريتیش پترولیوم كمپاني
لیمیتد .شل پترولیوم ان .وي .كمپاني فرانسزده پترول .گلف اينترنشنال كمپاني .موبیل اويل ايران
اينكورپوريتد .اسو تريدينگ كمپاني آو ايران .ايران كالیفرنیا اويل كمپاني .تكساكو ايران لیمیتد.
ندرلندز ايرانز اردوليهاندل ماتشاپاي .اويل تريدينگ كمپاني (ايران) لیمیتد .امريكن اينديپندنت
اويل كمپاني .آتالنتیك ريچفیلد كمپاني .كنتینانتال اويل كمپاني .گتي اويل كمپاني .دي سیگنال كمپانیز
اينكورپوريتد .دي استاندارد اويل كمپاني (اوهايو) .امريكن اينديپندنت اويل كمپاني آو ايران .اركو
ايران اينكورپوريتد .گتي ايران لیمیتد .كالتكس (ايران) لیمیتد .سان جاسینتو ايسترن كورپوريشن.
سیگنال (ايران) پترولیوم كمپاني .ساهايو ـ ايران تريدينگ انكورپوريتد .به وسیله نماينده مجاز .تهران
به تاريخ آذر ماه  1349ايرانز اردولي رافیناج ماتشاپاي( .شركت سهاميتصفیه ايران) ن.و .تهران به
تاريخ آذر ماه  1349ايرانز اردولي اكسپلورتي آن پرودكتي ماتشاپاي( .شركت سهامياكتشاف و تولید
نفت ايران) ن.و .تهران به تاريخ آذرماه 1349
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o

[امضاء] قرارداد فوق منضم به قانون قراردادالحاقي سوم به قرارداد فروش نفت و گاز
ميباشد .ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=75344
 -31قانون اجازه اجراي موافقتنامه ايران با شركتهاي خريدار نفت خام



ماده واحده ـ به وزارت دارايي اجازه و اختیار داده ميشود كه آن قسمت از ترتیبات مقرر در موافقتنامه
كشورهاي اطراف خلیج فارس با شركتهايخريدار نفت خام مورخ يكشنبه  25بهمن ماه  1349برابر
با  14فوريه  1971ضمیمه اين ماده واحده را كه مربوط به ايران ميباشد به موقع اجرا بگذارد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده و قرارداد ضمیمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در
جلسه روز يكشنبه  1350/3/16در جلسه روز دوشنبه سي ويكم خرداد ماه يك هزار و سیصد و
پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسید .ريیس مجلس سنا جعفر شريفامامي



قراردادابوظبي ،ايران ،عراق ،قطر و عربستان سعودي (شش كشور مزبور تا جايي كه به صادرات نفت
آنها از خلیج فارس مربوط ميگردد از اين پس در اين قرارداد به نام "كشورهاي خلیج" خوانده
ميشود) و شركتهاي نامبرده در ضمیمه شماره  1و شركتهاي وابسته آنها (كه از اين پس در اين
قرارداد به نام"شركتها" خوانده ميشوند) به منظور تأمین عرضه و تثبیت ترتیبات مالي موافقت
مينمايند ":<BR>1ـ ترتیبات موجود بین هر يك از شورهاي خلیج و هر يك از شركتها كه اين
قرارداد براي آنها به مثابه اصالحیه كلي محسوب ميشود طبق شرايط مربوط به قوت خود باقي
خواهند ماند .<BR>2ـ مقررات ذيل متضمن تعیین شرايط مربوط به سهم دولت و ساير تعهدات
مالي شركتهاي عامل در كشورهاي خلیج با رعايت مفاد قطعنامههاي اوپك و صادرات نفت از خلیج
براي مدت بین  15فوريه  1971لغايت  31دسامبر  1975ميباشد ،اين مقررات براي كشورهاي خلیج
و شركتهاي الزماالجراء ميباشد>.<BR




>size=2>725/1</FONT></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE
ضمیمه شماره  3كرايه حمل و نقل در مسافت كوتاه مقررات ذيل در مورد اجراي جزء د از بند 3
قرارداد كه در اين ضمیمه جزيي از آن است نافذ خواهد بود )1( .ـ هر شركت بزرگ نفتي مربوط
آن قسمت از "مبلغ توازني" را (به عنوان پرداخت مكمل) به هر يك از كشورهاي خلیج خواهد
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پرداخت كه برابرباشد با نسبتي كه مقدار صادرات نفت خام تولیدي شركت مزبور از بنادر خلیج
(شامل خط لوله عربستان ـ بحرين) در هر يك از كشورهاي خلیج بهجمع صادرات نفت خام آن
شركت از بنادر كلیه كشورهاي خلیج در منطقه خلیج در آن دوره داشته است )2( .ــ "مبلغ توازني"
برابر خواهد بود با مبلغ پولي مازاد پرداختهاي شركت به لیبي براي آن دوره نسبت به مبلغي كه در
آن دوره به لیبي ميپرداخت اگرتمام كاهشي را كه به موجب قرارداد با لیبي مجاز بود اعمال كند ،يا
كاهشي در امتیاز برابر با بیست و يك و نیم سنت براي هر بشكه كه به عنوان امتیازحمل و نقل در
مسافت كوتاه مورد توافق كشورهاي خلیج قرار گرفته است (هر كدام از اين دو كاهش كه كمتر
باشد)به كارميرود )3( .ـ منظور از "شركت بزرگ نفتي" مذكور در بند فوق هر يك از شركتهاي
اسو ،تكزاكو ،استاندارد اويل كالیفرنیا ،گالف ،موبیل ،نفت انگلیس ،شل وفرانسوي نفت ميباشد)4( .
ـ مثال نمايشگر اعمال شرايط اين ضمیمه در نمودارالف ضمیمه اين قرارداد داده شده است.
نمودارالف

مثال

براي

تعیین

"مبلغ

توازني"

سنت.

بشكه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امتیاز حمل و نقل از لحاظ كوتاهي
مسافت مورد توافق با كشورهاي خلیج  21.5 21.5 21.5 21.5امتیاز لیبي من باب نمونه 24.0 30.0
 18.0 21.5كاهش امتیاز حمل و نقل لیبي يا بیست و يك و نیم سنت بشكه (هر كدام كمتر باشد).
 1ـ كاهش امتیاز لیبي به میزان  25درصد كه صورت نگرفته است  2 4.5 5.375 6.0 7.5ـ كاهش
امتیاز لیبي به میزان  50درصد كه صورت نگرفته است  3 9.0 10.75 12.0 15.10ـ كاهش امتیاز
لیبي به میزان  100درصد كه صورت نگرفته است  4 18.0 21.5 21.5 21.5ـ كاهش امتیاز لیبي به
میزان  100درصد كه فقط به  50درصد كاهش يافته است 5 9.0 10.75 12.0 15.0 .ـ كاهش امتیاز
لیبي به میزان  100درصد كه فقط به  25درصد كاهش يافته است 13.5 16.125 18.0 21.5 .براي به
دست آوردن مبلغ توازني :الف ـ ارقام مندرج در رديفهاي  1تا  5را در نرخ كلي مالیات بر درآمد
لیبي به اضافه (صد درصد منهاي نرخ مالیات) بهره مالكانه ضرب كنید و حاصل ،درمورد كشور
تولیدكننده مربوط مجري است .ب ـ رقم دالر .بشكه حاصله طبق بندالف فوق را در تعداد بشكههاي
صادره از لیبي توسط شركت بزرگ نفتي ضرب كنید.
http://www.dastour.ir/Print/?LID=76082
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 -32قانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت



ماده واحده ـ سه فقره قرارداد ضمیمه كه به استناد ماده  2قانون نفت مصوب مرداد ماه  1336به
منظور اجراي عملیات تفحص و اكتشاف وبهرهبرداري و فروش و صدور نفت از مناطق مصرح در
قراردادهاي مزبور بین شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركتهاي نامبرده زير 1 :ـ امرادا هس
كورپوريشن  (AMERADA HESS CORPORATION) 2ـ موبیل اويل كورپوريشن
(MOBIL OIL CORPORATION) 3ـ گروه شركتهاي ژاپني تيجین لیمیتد (TEIJIN
)LIMITEDو نورث سوماترا اويل دولوپمنت كوئوپريشن كمپاني لیمیتد (NORTH
)SUMATRA OIL DEVELOPMENT COOPERATION CO. LTD.و میتسويي
اند كمپاني لیمیتد ) (MITSUI & CO. LTD.و میتسوبیشي شوجي كیشا لیمیتد
)(MITSUBISHI SHOJI KSISHA LTDو شركت موبیل اويل (MOBIL OIL
)CORPORATIONاز طرف ديگر امضا شده و به تأيید هیأت دولت نیز رسیده است تصويب
و اجازه مبادله و اجراي آنها داده ميشود.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قراردادهاي ضمیمه پس از تصويب مجلس شوراي
ملي در جلسه روز پنجشنبه  1350/9/11در جلسه روزدوشنبه ششم دي ماه يك هزار و سیصد و
پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسید .ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=76762

 -33قانون قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي
اروپايي
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ماده واحده ـ قرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركتهاي انترپريز دورشرش اداكتیويته پترولیر
"اراپ" آجیپ اس.پ.آ .هیسپانیكادوپترولئوس اسآ "هیسپانويل" پتروفینا "اس آ" و اوستور ايشه
مینراوال فروآلتونگ آگ "او .ام .و" كه مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده و يك ضمیمه و دو
نامه متبادله ميباشد و در تاريخ  1347.12.12امضاء و مبادله گرديده تصويب و به دولت اجازه داده
ميشود مفاد آن را به مورد اجرا بگذارد.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضمیمه كه در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم
خرداد ماه يك هزار و سیصد و چهل و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسیده بود در جلسه
روز شنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سیصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس سنا
رسید .ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي



قرارداد پیمانكاري اكتشاف و تولید بین شركت ملي نفت ايران و شركتهاي اروپايي
o

مقدمه اين قرارداد در تهران در تاريخ  12اسفند  1347برابر  3مارس  1969بین شركت ملي
نفت ايران به عنوان طرف اول و  1ـ انترپريز دوروشرش اداكتیويته پترولیر اراپ (الف)
مؤسسه دولتي نفتي فرانسوي كه اداره مركزي آن در شماره  7خیابان نالتون پاريس 15
فرانسه واقع است 2 .ـ آجیپ اس.پ.آ( .آجیپ) شركت ايتالیايي كه مركز آن در سان
دوناتامیالنز (ايتالیا) واقع است 3 .ـ هیسپانیكا دوپترولئوس اس آ (هیسپانويل) شركت
اسپانیايي كه مركز آن در پالزادوواسكزد ومال شماره  12در مادريد (اسپانیا) واقع است 4 .ـ
پتروفینا اس آ شركت بلژيكي كه مركز آن در خیابان اللوا شماره  33در بروكسل (بلژيك)
واقع است 5 .ـ اوستريشه مینرالئول فروالتونگ آگ (او .ام .و) شركت اتريشي كه مركز آن
در شماره  5از اتوواگنر پالتز در وين ( 9اتريش) واقع است .كه از اين پس مجتمعاً به عنوان
طرف دوم نامیده خواهند شد منعقد گرديد .تفاهم حاصل است كه استفاده و منافع اقتصادي
طرف دوم به موجب اين قرارداد به نحو مقرر در ماده  31مشاعاً متعلق به هر يك از اعضاي
نامبرده باال ميباشد .نظر به اين كه شركت ملي نفت ايران مايل است همكاري و خدمات
پیمانكار ذيصالحیتي را به منظور تأمین سرمايهگذاري و انجام عملیات نفتي در قسمتي از
سرزمین ايران جلب نمايد .نظر به اين كه اعضاي طرف دوم كه اساميآنها در باال ذكر شد
سرمايه و صالحیت فني و تخصص اداري و امكانات بازاريابي الزم را براي به عهده گرفتن
و انجام موفقیتآمیز عملیات به منظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ايران دارا ميباشد.
نظر به اين كههر دو طرف قصد دارند كه مقررات قرارداد را با صمیمیت و حسن نیت به
موقع اجرا بگذارند .علیهذا بدين وسیله طرف اول و طرف دوم به شرح زير توافق مينمايند:
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o

ماده  1ـ تعريفات جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي
از اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد بهشرح تعاريف زير خواهد
بود 1 :ـ "شركت ملي نفت" شركت ملي نفت ايران 2 .ـ "طرف دوم" عبارت است از اراپ
(الف) ،آجیپ ،هیسپانويل ،پتروفینا ،او .ام .و ،يا هر شركتي كه مطابق مقررات ماده  31اين
قرارداد طرف انتقال شناخته شود 3 .ـ "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضمیمه يا ضمائم
آن 4 .ـ "كارگزار" عبارت است از شخصي كه طبق مقررات بند ( )1از ماده ( )2اين قرارداد
توسط طرف دوم تعیین شود 5 .ـ "پیمانكار كل" عبارت است از اراپ (الف) يا شركت
وابسته آن به نام سوسیته فرانسزده پترول ايران (سوفیران) كه جهت انجام عملیات مشروحه
در اين قرارداد تعیین شده است 6 .ـ "نفت" عبارت است از نفت خام و گاز طبیعي و يا هر
يك از آنها 7 .ـ "نفت خام" عبارت است از نفت خام ـ آسفالت طبیعي و كلیه
هیدروكاربورهاي مايع و منجمله هیدروكربورهاي فشرده كه به حالت طبیعي حاصل شود.
 8ـ "گاز طبیعي" يعني گاز تر و كلیههیدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا
گاز تولید ميگردد و هیدروكاربورهاي مايع كه از طريق جدا كردن از گاز طبیعي به دست
ميآيد و نیز گاز باقیمانده (منجمله گاز ترش) كه پس از سوا كردن هیدروكربورهاي مايع از
گاز تر باقیمانده باشد 9 .ـ "قیمت" از لحاظ اين قرارداد عبارت است از قیمتهايي كه بر طبق
مقررات ماده  28اين قرارداد تعیین ميگردد 10 .ـ "عملیات نفتي" عبارت است از كلیه
كارهاي مشروحه در ماده  8اين قرارداد 11 .ـ "متر مكعب" عبارت است از يك متر مكعب
در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو 12 .ـ "تاريخ اجرا" عبارت از تاريخي
است كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد به توشیح ملوكانه برسد 13 .ـ "بشكه" عبارت
است از  42گالن امريكايي در شصت درجه فارنهايت 14 .ـ "اراضي" عبارت است از اراضي
پوشیده از آب و غیر آن 15 .ـ "تأسیسات" عبارت است از كلیه تأسیسات ثابت و منقول.
 16ـ "تأسیسات ثابت" عبارت است از تأسیسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته
شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و براي عملیات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار
گیرد 17 .ـ "تأسیسات منقول" عبارت است از كلیه ماشین آالت ـ لوازم ـ ابزار ـ آالت
ادوات ـ اسباب ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ وسايل خودرو و ساير وسايط نقلیه ـ اثاث مواد
خواربار و كلیه اجناس ديگري جز تأسیسات ثابت كه براي انجام عملیات و وظايف مقرر
در اين قرارداد به شرح مندرج در جزء 1از ماده  8مورد نیاز باشد 18 .ـ "ناحیه واگذاري
شده" عبارت از ناحیه مشخص شده در ضمیمه الف يا نواحي كه بعد از تقلیل ناحیه مزبور
به موجب مقررات ماده  13اين قرارداد باقي بماند 19 .ـ "ناحیه بهرهبرداري" عبارت از
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ناحیهاي است كه در ماده  17ماده مشخص گرديده است 20 .ـ "تاريخ آغاز بهرهبرداري
تجاري عبارت است از تاريخي كه به موجب بند  4از ماده  4اين قرارداد معین شده باشد.
o

ماده  2ـ كارگزار و پیمانكار كل جزء  1ـ اعضاي طرف دوم از میان خود يكي را به اتفاق
آراء به عنوان كارگزار خود منصوب خواهند كرد و انتصاب مزبور را كتباً به شركت ملي
نفتاعالم خواهند نمود .جزء  2ـ شركت ملي نفت بدين وسیله اراپ (الف) را به سمت
پیمانكار كل خود منصوب ميكند تا وظايف مقرر در اين قرارداد را انجام دهد .اراپ (الف)
تكالیف و وظايف خود را به عنوان پیمانكار كل به سوفیران واگذار ميكند سوفیران شركتي
وابسته و تحت كنترل اراپ (الف) است كه پاي اين قرارداد را امضاء كرده است .اعضاي
طرف دوم بدين وسیله مجتمعاً و منفرداً تضمین ميكنند كه تعهدات پیمانكار كل كه در اين
قرارداد مقرر است صحیحاً به موقع اجرا گذارده خواهد شد .جزء  3ـ طرف دوم بدين وسیله
اطمینان ميدهد كه پیمانكار كل در وضعي خواهد بود كه بتواند از خدمات فني اعضاي
طرف دوم و شركتهاي فرعيآنها در هر مورد كه براي اجراي تكالیف و وظايف مقرر در اين
قرارداد الزم باشد استفاده كند.

o

ماده  3ـ موضوع قرارداد طرف دوم خدمات مشروح در زير را به نحو مقرر در اين قرارداد
براي شركت ملي نفت انجام خواهد داد :الف ـ خدمات فني ـ اراپ (الف) به عنوان پیمانكار
كل اداره و انجام كلیه عملیات الزم را كه مربوط به اكتشاف و بهرهبرداري نفت در ناحیه
واگذاري باشد بر عهده خواهد داشت .ب ـ خدمات مالي ـ اعضاي طرف دوم از طريق
كارگزار خود وجوه الزم براي انجام و تكمیل عملیات اكتشافي و همچنین در صورت كشف
نفت وجوه الزم جهت انجام عملیات ارزيابي و توسعه را كه به موجب اين قرارداد مقتضي
باشد در اختیار شركت ملي نفت قرار خواهد داد .عملیات اكتشاف مطابق مقررات اين قرارداد
منحصراً به ريسك طرف دوم خواهد بود و بنابراين وجوه مصرف شده در عملیات مزبور به
صورت وام بدون بهره تلقي ميشود كه بازپرداخت آن موقوف به كشف و تولید نفت به
میزان تجاري خواهد بود .وجوهي كه از طريق كارگزار به منظور تأمین هزينههاي ارزيابي و
توسعه در اختیار شركت ملي نفت قرار داده ميشود به عنوان وام با بهره تلقي و بر طبق
روش مقرر در اين قرارداد بازپرداخت خواهد شد .ج ـ خدمات بازرگاني ـ اعضاي طرف
دوم از طريق كارگزار خود مقاديري نفت خام را به نحو مقرر در اين قرارداد از طرف شركت
ملي نفت در بازارهاي دنیا به فروش خواهند رسانید .د ـ اجرت ـ شركت ملي نفت بدين
وسیله تضمین ميكند كه به عنوان اجرت در قبال خدماتي كه طرف دوم انجام ميدهد
مقاديري از نفت خام تولیدي از نواحي مورد بهرهبرداري را كه به موجب مقررات اين قرارداد
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عملیات توسعه در آن انجام شده و به عنوان ذخیره ملي كنار گذاشته نشده باشد به قیمتيكه
توافق گردد به طرف دوم بفروشد.
o

ماده  4ـ مدت قرارداد جزء  1ـ مدت اين قرارداد از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي
خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد  12و  15تعیین خواهد گرديد .جزء  2ـ دوره اكتشاف
هشت سال خواهد بود ولي شركت ملي نفت هرگاه ضرورت ايجاب نمايد ميتواند از
پیمانكار كل بخواهد كه عملیات اكتشافي را براي يك مرحله اضافي دو سال ادامه دهد .به
مجرد چنین تقاضايي پیمانكار كل عملیات اكتشافي را براي مدت اضافي مذكور طبق مقررات
بند  8ماده  12اين قرارداد ادامه خواهد داد .همچنین شركت ملي نفت در صورت تحقق
شرايط مشروح در ماده  12با تقاضاي پیمانكار كل مبني بر ادامه عملیات اكتشافي به مدت
دو سال موافقت خواهد كرد .چنانچه در پايان دوره هشتساله عملیات اكتشافي منتج به
ثبوت ناحیه بهرهبرداري نگردد دوره اكتشاف با رعايت مقررات جزء  4از ماده  12بهخودي
خود پايان خواهد يافت و اين قرارداد پايان خواهد پذيرفت .در صورتي كه پیمانكار كل
اجازه ادامه عملیات اكتشافي را براي يك مدت اضافي دوساله دريافت كرده باشد مقررات
فوق عیناً در خاتمه دوره دهساله نیز قابل اطالق خواهد بود .چنانچه در انقضاي دوره اكتشاف
مزبور وجود ناحیه يا نواحي بهرهبرداري تجاري ثابت شده باشد عملیات طبق مقررات اين
قرارداد فقط در ناحیه يا نواحي بهرهبرداري مزبور ادامه خواهد يافت .جزء  3ـ آغاز دوره
بهرهبرداري موقعي خواهد بود كه كشف نخستین چاه تجاري بر طبق تعريف ماده  16محرز
شده باشد .مدت اين قرارداد از لحاظ دوره بهرهبرداري  25سال از تاريخ آغاز نخستین تولید
تجاري در ناحیه واگذار شده خواهد بود .جزء  4ـ تاريخ آغاز بهرهبرداري تجاري كه در باال
ذكر شد در مورد هر میدان تجاري تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ كلیه تأسیسات و
وسايل الزم براي حمل و نقل و صدور نفت خام حاصله از آن میدان بر يك مبناي منظم به
شرح مقرر در مواد  20و  21تكمیل گرديده و به عالوه حداقل يكصد هزار متر مكعب نفت
تولیدي آن میدان بر يك مبناي صادرات منظم فروش و تحويل شده باشد.

o

ماده  5ـ تأمین وجوه جزء  1ـ مسئولیت مالي عملیات موضوع اين قرارداد همیشه بر عهده
شركت ملي نفت خواهد بود با اين تفاهم كه كلیه وجوه الزم براي انجام عملیات اكتشافي
و ارزيابي و توسعه توسط طرف دوم از طريق كارگزار طرف مزبور تأمین خواهد گرديد تا
آن گاه كه وجوه حاصله از عملیات موضوع اين قرارداد كه عايد شركت ملي نفت ميگردد
به حدي برسد كه شركت ملي نفت را قادر بر تأمین هزينههاي عملیات ارزيابي و توسعه
بنمايد .جزء  2ـ همچنین تفاهم حاصل است كه مسئولیت شركت ملي نفت در مقابل طرف
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دوم نسبت به بازپرداخت وجوهي كه طبق جزء ( )1فوق پرداخته ميشود فقط در صورتي
خواهد بود كه میدان تجاري به شرح تعريف ماده  18اين قرارداد كشف و تولید به میزان
تجاري شروع شده باشد.
o

ماده  6ـ مالكیت شركت ملي نفت در مورد نفت و تأسیسات جزء  1ـ نفتي كه به موجب
مقررات اين قرارداد تولید ميشود كالً در سر چاه به شركت ملي نفت تعلق خواهد داشت.
جزء  2ـ كلیه تأسیساتي كه براي عملیات پیمانكار كل ايجاد شده و يا مورد استفاده قرار
گرفته باشد به شرح مقررات زير در تملك شركت ملي نفت خواهد بود .الف ـ كلیه اراضي
و تأسیسات ثابت به نام شركت ملي نفت تحصیل خواهد شد و در مالكیت آن شركت خواهد
بود .ب ـ كلیه اموال منقول كه به منظور استفاده در انجام عملیات موضوع اين قرارداد
تحصیل شده باشد تابع مقررات زير خواهد بود )1 :هرگاه پیمانكار كل اين طور تلقي كند
كه اموال منقول در تمام مدتي كه براي استهالك آنها در نظر گرفته است مورد استفاده كامل
نخواهد بود ازشركت ملي نفت درخواست خواهد كرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت
نمايد و شركت ملي نفت بدون دلیل از اعطاي اين موافقت خودداري نخواهد ورزيد .هرگاه
شركت ملي نفت ظرف سي روز از تاريخ اعالم پیمانكار كل جواب ندهد موافقت شركت
ملي نفت تحصیل شده تلقي خواهد شد .اين اموال تا مدتي كه تمام بهاي استهالك آن به
حساب عملیات منظور نگرديده باشد در مالكیت پیمانكار كل باقي خواهد ماند و موقعي كه
كامالً مستهلكگرديد در مالكیت شركت ملي نفت وارد خواهد شد .هرگاه پیمانكار كل اين
گونه اموال را كه كالً مستهلك نشده است از ايران صادر كند شركت ملينفت مختار خواهد
بود موقعي كه پیمانكار كل مطابق مقررات جزء  2از ماده  33درخواست موافقت آن شركت
را ميكند اموال مزبور را با پرداخت ماندهبهاي دفتري آنها خريداري نمايد .در مورد مالي كه
كامالً مستهلك نشده و فروش آن به بهاي ويژهاي باالتر از مانده بهاي دفتري میسر باشد
شركت ملي نفت ميتواند بهدرخواست پیمانكار با فروش آن در داخل و يا خارج ايران
موافقت كند مشروط بر اين كه عوايد فروش به بستانكار و مانده بهاي دفتري به بدهكار
حسابهاي اكتشاف يا بهرهبرداري (بر حسب مورد) منظور گردد )2 .در كلیه موارد ديگر اموال
به محض تحصیل در مالكیت شركت ملي نفت وارد خواهد شد .تمام هزينه خريد اموالي
كه به منظور مصرف در عملیات اكتشافي يا بهرهبرداري تحصیل ميشود بر حسب مورد به
عنوان جزوي از وام اكتشافي و يا وام بهرهبرداري در همان سال منظور خواهد شد .جزء 3
ـ كلیه موجوديهاي انبار و مواد مصرفي كه توسط پیمانكار كل براي استفاده در عملیات
موضوع اين قرارداد تحصیل شده باشد به محض تحصیل در مالكیت شركت ملي نفت در
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خواهد آمد و بر حسب استفادهاي كه عمالً از آن شده به عنوان جزئي از وام اكتشافي يا وام
بهرهبرداري منظور خواهدگرديد .جزء  4ـ در مدت اعتبار اين قرارداد پیمانكار كل حق
استفاده كامل از كلیه اراضي و تأسیسات ثابت و اموال منقول تحصیل شده به موجب اين
قرارداد را در ناحیه واگذار شده دارا خواهد بود .همچنین تفاهم حاصل است كه پیمانكار
كل ميتواند از نفت تولید شده در ناحیه واگذاري تا آن جا كه براي اجراي عملیات مجاز به
موجب اين قرارداد الزم و مقتضي باشد مجاناً استفاده نمايد.
o

ماده  7ـ ثبت كارگزار و پیمانكار كل كارگزار و پیمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت
روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به
ادار ثبت ايران تسلیم نمايد .توافق حاصل است كه كلیه عملیات و وظايف كارگزار و پیمانكار
كل كه طبق اين قرارداد مقرر است غیر انتفاعي خواهد بود.

o

ماده  8ـ عملیات مجاز جزء  1ـ عملیاتي كه اجازه انجام به موجب اين قرارداد داده شده
است عبارت است از :الف ـ اكتشاف نفت از طريق زمینشناسي ـ ژئوفیزيكي و روشهاي
ديگر منجمله حفر چاه براي نفت و هرگونه وظايف ديگري كه به طور معمول با عملیات
اكتشاف و بهرهبرداري مربوط باشد .ب ـ حمل نفتي كه بر طبق مقررات اين قرارداد تولید
شده از میدانها به كنار دريا و انبار كردن نفت تولید شده از ناحیه واگذاري بههر طريق
منجمله بارگیري در كشتي و هرگونه وظايف ديگري كه به طور معمول با انبار كردن و حمل
نفت مربوط باشد .جزء  2ـ بدين وسیله به پیمانكار كل اجازه داده ميشود تا فعالیتهايي را
كه براي انجام عملیات مقرر در اين قرارداد الزم و با به طور معقول مرتبط به آن باشد بر
عهده گیرد .تفاهم حاصل است كه آباد كردن اراضي و ايجاد جزيرهها و ساختمان راههاي
آهن ،بنادر ،تلفن ،تلگراف و سرويسهاي بيسیم و وسايل هوايي و استفاده از آنها مشروط
به اجازه قبلي و كتبي دولت خواهد بود .براي تحصیل اجازه مزبور از طريق شركت ملي
نفت اقدام خواهد شد و شركت ملي نفت كوشش خواهد نمود كه اجازه مزبور ظرف مدت
معقول و بدون تأخیر ناموجه تحصیل شود .به منظور تسريع در اجراي عملیات مقرر در اين
قرارداد پیمانكار كل ميتواند بدون اين كه از میزان مسئولیت او در برابر شركت ملي نفت
چیزي كاسته شود و با رعايت مقررات جزء  3از ماده  10پیمانكاران فرعي را به كار گمارد.

o

ماده  9ـ اراضي ،آب و حقوق ارتفاقي اراضي ،آب و حقوق ارتفاقي كه به نحو معقول مورد
احتیاج پیمانكار كل براي انجام عملیات مقرر در اين قرارداد باشد توسط شركت ملي نفت
تحصیل و در اختیار پیمانكار كل گذارده خواهد شد .تحصیل اراضي آب و حقوق ارتفاقي
بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شركت ملي نفت به عمل خواهد آمد و تابع
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شرايط مقرره در اساسنامه مذكور خواهد بود .بهاي خريد يا مالاالجاره پرداختي بابت
تحصیل اراضي ،آب و حقوق ارتفاقي مذكور به عالوه هزينههاي مربوط به آن بر حسب
مورد جزء هزينههاي اكتشاف يا بهرهبرداري مقرر در اين قرارداد منظور خواهد شد.
o

ماده  10ـ اداره عملیات جزء  1ـ اداره عملیات نفتي مربوط به ناحیه واگذار شده با رعايت
مقررات اين قرارداد از تاريخ اجرا به پیمانكار كل محول ميگردد .جزء  2ـ پیمانكار كل
مخصوصاً ملزم به انجام تعهدات زير خواهد بود :الف ـ بذل مساعي در اجراي عملیات
اكتشافي در ناحیه واگذار شده بهحد اعال بر طبق روش خوب صنعت نفت .ب ـ مطلع نگاه
داشتن شركت ملي نفت ايران مستمراً در جريان كلیه عملیاتي كه بايد به موجب مقررات
اين قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش ماهانه پیشرفت كار به شركت ملي نفت در مورد
عملیات انجام يافته و همچنین تسلیم گزارش جامع و نهايي در پايان هر كار معین .ج ـ
فراهم كردن وسايل تا نمايندگان شركت بتوانند در هر موقع معقولي عملیات مقرر در اين
قرارداد را بازرسي نمايند .د ـ نگاهداري ارقام و اطالعات كامل از جمیع عملیات فني كه
طبق اين قرارداد انجام ميگردد .ه ـ نگاهداري حسابهاي عملیات خود به طريقي كه ارقام و
اطالعات مربوط بههزينههاي عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و
اتخاذ روش حسابداري مناسب براي اين منظور كه با توافق طرفین تعیین و گاه به گاه با
توجه به پیشرفتهايي كه در آيند حاصل ميشود مورد تجديدنظرقرار خواهد گرفت .و ـ
محدو د كردن استخدام كارمندان خارجي به حداقل با تأمین اين منظور كه تا آن جا كه به
طور معقول عملي باشد كارمندان خارجي فقط براي تصدي مشاغل تخصصي فني كه ايرانیان
حائز معلومات و تجربه الزم براي احراز آن مشاغل يافت نشوند استخدام گردند .ز ـ توجه
دايم به حقوق و منافع ايران در جريان عملیات خود .ح ـ تأمین اين منظور كه شركت ملي
نفت در هر موقع كه الزم بداند بتواند ظرف مدت معقولي هرگونه اطالعي را به صورت
رونوشتهاي دقیق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشهبرداري و زمینشناسي و
ژئوفیزيك و حفاري و تولید و امور مشابه ديگر مربوط به عملیات مقرر در اين قرارداد و
همچنین جمیع اطالعات علميو فني را كه در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده است به
دست آورد .جزء  3ـ پیمانكار كل ميتواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را كه مستقیماً
توسط خود او انجامپذير نباشد (با رعايت مقررات جزء  3از ماده  )2به پیمانكاران فرعي
بسپارد مشروط بر اين كه :الف ـ قبالً درباره انتخاب هر پیمانكار فرعي كه بهاي قرارداد او
بیش از  20000دالر آمريكايي يا معادل آن باشد با شركت ملي نفت مشاوره نمايد .ب ـ
رونوشتي از كلیه اين گونه قراردادها تسلیم شركت ملي نفت ايران نمايد .ج ـ انتخاب
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پیمانكار فرعي بر اساس مقايسه صورت گیرد و در صورت تساوي شرايط به پیمانكاران
فرعي ايراني حق تقدم داده شود .جزء  4ـ بدين وسیله طرفین موافقت مينمايند كه در
انقضاي  60ماه از تاريخ آغاز نخستین تولید تجاري :الف ـ سمت مديريت عملیات در
سازمان پیمانكار بر عهده يك نفر ايراني كه از طرف شركت ملي نفت تعیین گردد محول
خواهد شد .مدير مذكور زيرنظر مديرعامل مسئولیت اداره عملیات جاري تولید و حمل و
نقل و انبارداري و بارگیري را خواهد داشت .ب ـ يك هیأت اجرايي مركب از سه نفر
نمايندگان شركت ملي نفت و سه نفر نمايندگان پیمانكار كل جهت نظارت در تهیه و اجراي
كلیه برنامهها و بودجههاي مربوط به عملیات توسعه و تولید تشكیل خواهد شد .جلسات
هیأت مذكور هر سه ماه يك بار يا به دفعات بیشتر هر موقع كه نمايندگان شركت ملي نفت
يا پیمانكار كل تقاضا نمايند منعقد خواهد شد .جزء  5ـ پیمانكار كل و شركت ملي نفت
هموار سعي كامل خواهند نمود براي تأمین اين منظور كه عملیات با صرفهدارترين هزينه از
لحاظ اقتصادي به انجام يابد.
o

ماده  11ـ محاسبات پیمانكار كل جزء  1ـ پیمانكار كل هر سه ماه يك بار صورتحساب
هزينهها را تهیه خواهد كرد صورتحساب مزبور بايد هزينههايي را كه طي آن سه ماه
توسطپیمانكار به موجب اين قرارداد انجام شده و همچنین جمع كل هزينهها را تا پايان آن
سه ماه نشان بدهد .صورتحسابهاي مزبور حداكثر ظرف دو ماه بعد از پايان سه ماهي
كههزينهها در آن مدت صورت پذيرفته تسلیم شركت ملي نفت خواهد شد مگر در مورد
صورتحساب سهماهه منتهي به  31دسامبركه بايستي تا  31ماه مارس سال بعد براي شركت
ملي نفت ارسال شود .شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه بدون اين كه لطمهاي به حق
حسابرسي ساالنه او كه ذيالً مقرر شده است وارد شود ،صحت صورتحسابهاي مذكور را
مورد رسیدگي و تحقیق قرار دهد و از پیمانكار كل بخواهد كه مدارك واسناد هزينه كافي
براي اثبات آنها ارائه بنمايد و همچنین توضیحات الزم را براي توجیه هر يك از اقالم خرج
كه در آن صورت حسابها وارد شده استبدهد .براي اين منظور شركت ملي نفت حق خواهد
داشت كه به موجب درخواست كتبي توضیحات بخواهد و همچنین سند هزينههاي مربوط
بهبعضي از اقالم وارده را مطالبه كند مشروط بر آن كه درخواست مزبور حداكثر ظرف يك
ماه از تاريخ ارسال صورتحسابها انجام گیرد .صورتحسابهاي مذكور در باال به زبان انگلیسي
تهیه و به شركت ملي نفت ايران ارسال خواهد شد .جزء  2ـ مخارج فوق پس از آن كههر
سال به وسیله يك مؤسسه حسابرسان صالحیتدار كه معروفیت بینالمللي داشته و مورد
توافق طرفین باشد رسیدگي گردد طبق مقررات اين قرارداد بر حسب مورد به عنوان
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هزينههاي اكتشافي يا بهرهبرداري توسط طرفین پذيرفته خواهد شد .گزارش حسابرسي اين
گونه محاسبات در مورد هر سال مالي حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي مورد گزارش
به شركت ملي نفت تسلیم خواهد شد.
o

ماده  12ـ مدت دوره اكتشاف و حداقل تعهدات جزء  1ـ دوره اولیههشتساله اكتشاف كه
در ماده  4باال ذكر شده است به دو مرحله متوالي تقسیم خواهد شد :مرحله نخستین به مدت
پنج سال از تاريخ اجرا و مرحله دوم متعاقب آن به مدت سه سال .تفاهم حاصل است كه
دوره اولیه مزبور ممكن است براي يك مرحله سوم به مدت دو سال طبق شرايط مذكور در
جزء  4اين ماده تمديد گردد .جزء  2ـ (مرحله نخستین) ـ پیمانكار كل متعهد است كه در
طي مرحله نخستین حداقل مبلغ ده میلیون دالر آمريكايي براي عملیات اكتشاف در ناحیه
واگذار شده خرج كند .عملیات مذكور شامل حفاري حداقل سه چاه اكتشافي خواهد بود.
جزء  3ـ (مرحله دوم) ـ در صورتي كه پیمانكار كل تعهدات مندرج در جزء  2باال را انجام
داده باشد پس از تقلیل ناحیه واگذار شده به نحو مقرر در ماده 13اين قرارداد ،به عملیات
اكتشافي در مرحله دوم ادامه خواهد داد .در طي مرحله دوم پیمانكار كل حداقل سالي دو
میلیون دالر آمريكايي براي عملیات اكتشافي خرج خواهد نمود .جزء  4ـ (مرحله سوم) ـ
در پايان مرحله دوم ،و بعد از تقلیل باقیمانده ناحیه واگذار شده بر طبق جزء  1ماده 13
قرارداد ،پیمانكار كل مكلف خواهد بود در صورتي كه شركت ملي نفت درخواست كند
عملیات اكتشافي را براي يك مرحله اضافي به مدت دو سال (مرحله سوم) با حداقل تعهد
مخارج ساالنه دو میلیون دالر آمريكايي ادامه دهد .همچنین ادامه عملیات براي يك مرحله
اضافي دوساله مزبور ممكن است به درخواست پیمانكار كل صورت گیرد و شركت ملي
نفت با چنین درخواستي موافقت خواهد نمود مشروط بر آن كه مخارج واقعي انجام شده
به وسیله پیمانكار كل در طي مراحل اول و دوم معادل هشت میلیون دالر آمريكايي از كل
مبلغ حداقل تعهد هزينه كه به شرح باال براي دو مرحله مزبور مقرر است تجاوز كرده باشد.
جزء  5ـ پیمانكار كل الاقل دو ماه پیش از انقضاي هر مرحله گزارشي حاكي از اين كه
حداقل تعهد مخارج پیشبیني شده براي مرحله مربوطه انجامگرفته و يا در جريان اتمام
است (با رعايت مقررات جزء  7زيرين) تسلیم شركت ملي نفت خواهد نمود .هرگاه شركت
ملي نفت ايران ظرف شصت روزاز تاريخ تسلیم گزارش مذكور جوابي به پیمانكار كل ندهد
چنین تلقي خواهد شد كه پیمانكار كل حداقل مخارج ناظر به مرحله مربوطه را انجام داده
است و لذ ا عملیات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عملیات را براي مرحله
بعدي در ناحیه تقلیليافته ادامه خواهد داد .جزء  6ـ در صورتي كه حداقل مبلغ مخارج
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ساالنه كه در مورد دو سال اول مرحله دوم يا اولین سال مرحله سوم پیشبیني شده تماماً
خرج نشده باشد مبلغ خرجنشده باقیمانده به حساب سال بعد منتقل و در آن سال خرج
خواهد شد .جزء  7ـ الف ـ هرگاه در انقضاي مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در
جزء  2اين ماده تماماً خرج نشده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشتكه با رعايت بند
ب زير اين قرارداد را بدون اين كه تعهدي براي او در قبال پیمانكار و يا اعضاي طرف دوم
ايجاد شود فسخ نمايد .ب ـ معذلك شركت ملي نفت در صورت خواست پیمانكار كل با
ادامه عملیات اكتشافي موافقت خواهد كرد به شرط آن كه 1 :ـ هرگاه كل مبلغ مخارج واقعي
انجام شده توسط پیمانكار كل در طي مرحله نخستین كمتر از حداقل تعهد اكتشافي باشد
ولي اين تفاوت از ده درصد حداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز ننمايد مابهالتفاوت خرج
نشده بهحساب سالهاي بعد منتقل و به كل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بهمرحله دوم
اضافه خواهد شد 2 .ـ هرگاه كل مبلغ مخارج واقعي انجام شده توسط پیمانكار كل در طي
مرحله نخستین كمتر از حداقل تعهد اكتشافي باشد و اين تفاوت از ده درصد حداقل تعهد
مخارج مزبور تجاوز نمايد پیمانكار كل مبلغي معادل مابهالتفاوت زايد بر ده درصد حداقل
تعهد مخارج به شركت ملي نفت خواهدپرداخت و مبلغ مزبور جزو مخارج اكتشاف
محسوب نخواهد شد .بديهي است كه در اين صورت مبلغي معادل ده درصد حداقل تعهد
مخارج بهحساب سالهاي بعد منتقل و به كل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بهمرحله دوم
اضافه خواهد شد .جزء  8ـ در طول مرحله اول پیمانكار كل حق نخواهد داشت كه عملیات
اكتشافي را تحت هیچ عنواني به جز در موارد فرسماژور به نحو مقرر در اين قرارداد متوقف
يا تعطیل نمايد لیكن در پايان مرحله اول و در پايان هر يك از دورههاي يكساله بعدي در
صورتي كه پیمانكار كل مالحظه نمايد شرايط زيرزمیني ناحیه واگذاري شده طوري است
كه نميتوان بهطور معقولي انتظار داشت كه نفت به میزان تجاري كشف گردد ميتواند از
ادامه عملیات اكتشافي خودداري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را بهشركت ملي
نفت اعالم نموده به عملیات خاتمه دهد .لیكن قبالً بايد ثابت نمايد كه كلیه امور اكتشافي تا
تاريخ اعالم مزبور بر طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و كلیه حداقل تعهد مخارجي كه
بر حسب مورد براي مرحله يا دوره ساالنهپیشبیني شده مقدم بر اعالم مزبور تماماً خرج
شده است .معذلك هرگاه تا تاريخ مزبور مبلغي خرج نشده باقیمانده باشد پیمانكار كل بايد
نصف مبلغ باقیمانده مزبور را به شركت ملي نفت بپردازد .جزء  9ـ مخارج واقعي كه در
طي مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب
حداقل تعهد مخارج مرحله دوم منظور خواهد شد .جزء  10ـ الف ـ چنان چه در خاتمه
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مرحله اول نفت به مقاديري تجاري در ناحیه واگذار شده باشد پیمانكار كل حق نخواهد
داشت عملیات اكتشافي را در مراحل دوم و سوم متوقف يا تعطیل نمايد و بايستي تعهدات
مربوط به ادامه عملیات را بر طبق جزءهاي  3و  4اين ماده انجام دهد .تفاهم حاصلاست
كه تمديد عملیات اكتشافي به مرحله سوم تابع مقررات جزء  4باال خواهد بود .ب ـ هرگاه
در پايان مرحله دوم و يا سوم اكتشاف (هر كدام كه مورد پیدا كند) حداقل تعهد مخارج
مقرر در جزءهاي  3و  4اين ماده تماماً انجام نپذيرفته باشد پیمانكار كل با رعايت جزء 7
ب اين ماده مبلغي برابر با نصف مبلغ خرج نشده را به شركت ملي نفت بپردازد .مبلغ مزبور
جزيي از مخارج اكتشافي تلقي نخواهد شد .جزء  11ـ به شرط رعايت مقررات جزء  9اين
ماده :الف ـ هرگاه در پايان مرحله دوم مقرر در جزء  3اين ماده پیمانكار كل حداقل تعهد
مخارجي را كه بر طبق جزء  3مذكور پیشبیني شده است انجام نداده اشد دوره اكتشاف
خاتمهيافته تلقي خواهد شد و همین حكم جاري خواهد بود در صورتي كه پیمانكار كل
تعهد خود را داير بر اجراي مستمر عملیات به درخواست شركت ملي نفت طبق جزء  4اين
ماده انجام ندهد .از آن پس حدود عملیات پیمانكار كل منحصر به عملیات در ناحیه يا
نواحيبهرهبرداري (در صورت وجود چنین ناحیه يا نواحي) كه بر طبق مقررات ماده 17
تحديد حدود ميگردد خواهد شد .در صورتي كه چنین ناحیه بهرهبرداري موجود نباشد
شركت ملي نفت حق خواهد داشت بدون آن كه براي او تعهدي در قبال پیمانكار يا اعضاي
طرف دوم ايجاد شود اين قرارداد را فسخ نمايد .ب ـ در صورتي كه پیمانكار كل بر طبق
مقررات جزء  4وارد مرحله اضافي دوساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور حداقل تعهد
مخارجي را كه براي آنمرحله معین شده انجام نداده باشد شركت ملي نفت حق خواهد
داشت به همان طريقي كه در بند الف باال راجع به پايان مرحله دوم مقرر گرديده استاقدام
نمايد .جزء  12ـ در كلیه مواردي كه در اين ماده پیشبیني شده است شركت ملي نفت مختار
خواهد بود هر موقع كه به تشخیص خود اوضاع و احوال را مقتضي بداند براي انجام تعهدات
پیمانكار كل حداكثر تا شش ماه مهلت بدهد و اعطاي اين مهلت حقي را كه پیمانكار كل
راجع به تمديد بر وفق مقررات ماده  36اين قرارداد ممكن است داشته باشد مخدوش
نخواهد ساخت.
o

ماده  13ـ ناحیه واگذار شده و تقلیلهاي بعدي آن جزء  1ـ در پايان مرحله اول ناحیه واگذار
شده به میزان  %40تقلیل خواهد يافت .هرگاه در پايان مرحله دوم عملیات اكتشافي طبق
مقررات جزء  4ماده 12اين قرارداد وارد مرحله سوم شود باقیمانده ناحیه واگذار شده بار
ديگر به میزان  %50ناحیهاي كه در خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد يافت.
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جزء  2ـ پیمانكار حق دارد كه محدودههايي را كه به منظور تقلیل يا تقلیلهاي مشروحه فوق
بايستي از ناحیه واگذار شده خارج گردد و نیز شكل و اندازه آنها را آزادانه انتخاب نمايد
مشروط بر اين كه محدودههاي مزبور از قطعاتي تشكیل شود كه مساحت هر كدام از آنها از
 200كیلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر يك از قطعات بیشتر از شش برابر میزان
متوسط عرض آن نباشد .در صورتي كه اجراي روش مزبور براي انتخاب محدودههاي مورد
تقلیل مناسب نباشد شكل و اندازه محدودههاي مزبور بهنحوي كه شركت ملي نفت مقتضي
بداند معین خواهد شد .جزء  3ـ بعد از انجام هر يك از تقلیلهاي مشروحه فوق پیمانكار
كل محدودههايي را كه پس از تقلیل به موجب مقررات اين قرارداد نگاه خواهد داشت به
اطالع شركت ملي نفت ايران خواهد رسانید اطالع مزبور در گزارشي كه در جزء  5ماده 12
اين قرارداد به آن اشاره شده است گنجانیده خواهد شد .در صورتي كه پیمانكار كل ظرف
مهلتي كه براي ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظريات خود را راجع به محدودههايي كه
بايستي خارج گردد به اطالع شركت ملي نفت نرساند اين شركت محدودههاي مزبور را بنا
بر تشخیص خود تعیین خواهد كرد .تصمیم مزبور قطعي بوده و محدودههايي كه بدينترتیب
توسط شركت ملي نفت مشخص ميگردد از تاريخ اعالم به پیمانكار به عنوان محدودههاي
خارج شده از ناحیه واگذاري تلقي خواهد شد .جزء  4ـ در پايان "دوره اكتشاف" به شرح
مقرر در ماده " 12ناحیه واگذار شده" به طور نهايي تقلیل خواهد يافت به نحوي كه فقط
محدود به ناحیه يا نواحي بهرهبرداري گردد كه وجود میدان ،يا میدانهاي تجاري به شرح
تعريف ماده  18در آن محقق شده باشد.
o

ماده  14ـ تنظیم برنامهها و بودجه عملیات اكتشافي جزء  1ـ پیمانكار كل با مشورت شركت
ملي نفت براي هر سال تقويمي ،برنامهها و بودجههاي اكتشافي را براي ناحیه واگذار شده
تنظیم خواهد نمود بهنحوي كه دستكم انجام حداقل تعهداتي كه در ماده  12تصريح گرديده
است تأمین شود .مشورت مزبور بايستي قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عملآيد .جزء 2
ـ برنامهها و بودجههاي مقرر در جزء  1فوق براي هر سال تقويمي منتهي تا پايان روز سيام
اكتبر سال قبل تسلیم شركت ملي نفت خواهدگرديد .هرگاه پیمانكار كل در ضمن اجراي
برنامههاي مزبور تجديد نظري را در آنها مقتضي بداند به شركت ملي نفت اطالع خواهد
داد و حق خواهد داشت كه بالفاصله نسبت به اجراي كارهاي مربوط به قسمت تجديد نظر
شده اقدام نمايد به شرط آن كه تجديد نظرهاي مزبور در هر سال مجموعاً از ده درصد
بودجه ساالنه تجاوز ننمايد.
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o

ماده  15ـ مدت دوره بهرهبرداري جزء  1ـ "دوره اكتشاف" در هر قسمت از ناحیه واگذار
شده موقعي پايان خواهد يافت كه "نخستین چاه تجاري" طبق تعريف ماده  16اين قرارداد
درقسمت مزبور كشف شده باشد .در مورد هر "ناحیه بهرهبرداري" كه حدود آن بر طبق
ماده  17تعیین ميشود آغاز "دوره بهرهبرداري" از تاريخ احراز"نخستین چاه تجاري" خواهد
بود .جزء  2ـ "دوره بهرهبرداري" در يك "ناحیه بهرهبرداري" مشتمل به سه مرحله جداگانه
به شرح زير خواهد بود :الف ـ مرحله ارزيابي :از تاريخ تحقق "نخستین چاه تجاري" تا
تاريخي كه میدان بر طبق مقررات ماده  18اين قرارداد تجاري شناخته شود .ب ـ مرحله
توسعه :از تاريخ تجاري شناخته شدن "میدان" تا "تاريخ شروع تولید به میزان تجاري" .ج
ـ مرحله تولید :از "تاريخ شروع تولید به میزان تجاري" تا خاتمه "دوره بهرهبرداري" .جزء
 3ـ "دوره بهرهبرداري" در مورد تمام "ناحیه واگذار شده" در خاتمه  25سال از "تاريخ
شروع تولید تجاري" از "نخستین میدان تجاري" پايان خواهد يافت.

o

ماده  16ـ نخستین چاه تجاري جزء  1ـ همین كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه
"نخستین چاه تجاري" كشف و تكمیل گرديده است اظهاريهاي حاكي از اين امر به شركت
ملي نفت تسلیم خواهد نمود .دالئل اثبات اين اظهار در گزارش بعدي كه درباره تكمیل چاه
تجاري مزبور تهیه و تسلیم ميگردد مندرج خواهد بود .گزارش مزبور بايستي حاوي
تاريخچه مفصل چاه منجمله اطالعات و ارقام مربوط به زمینشناسي ـ حفاري ـ مهندسي
نفت و ذخائر نفتي تولید باشد .تفاهم حاصل است كه آزمايشهايي كه باري اثبات كشف چاه
تجاري مزبور به عمل ميآيد در حضور نمايندگان شركت ملي نفت انجام خواهد گرفت و
بههمین منظور هرگونه دالئل و عالئم وجود نفت فوراً به اطالع شركت ملي نفت رسانیده
خواهد شد .جزء  2ـ چاه موقعي "تجاري" شناخته خواهد شد كه يا :الف ـ قابلیت بهرهدهي
فرضي آن كه بر اساس ضخامت طبقه بهرهده و خصوصیات پتروفیزيكي سنگهاي مخزن و
اطالعات حاصله از تجزيه و آزمايشعوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت موجود
در مخزن ) (P,V.Tو ضريبهاي بهرهدهي در میزانهاي مختلف تولید و حريم زهكشي
مفروضي به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گرديده باشد حاكي از اين باشد كه
چاه در ظرف مدت  12سال ميتواند مقادير كافي نفت تولید كند به طوريكه ارزش فعلي
آن بر اساس بهاي مربوطه در تاريخ تقويم با احتساب  %5تخفیف حداقل معادل يك و نیم
برابر هزينه تمام شده حفاري و تكمیل آن چاهباشد .و يا :ب ـ به ثبوت رسد كه ميتوان در
جريان طبیعي نفت خاميبه میزان روزانه دو هزار بشكه در طول مدت پانزده روز متوالي در
افقهايي به حداكثر 2500متر عمق تولید كند .اين قدرت تولید در مورد چاهي كه افق عمیقتر
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از میزان مذكور داشته باشد روزانه سه هزار بشكه منظور خواهد شد .جزء  3ـ صرف كشف
چاه تجاري به مفهوميكه در جزء  2اين ماده تعريف گرديده است به خودي خود كافي
نخواهد بود كه ساختمان تحتاالرضي ومخازن نفتي مربوطه تشكیل يك میدان تجاري
بدهد .جزء  4ـ مقررات مندرجه در اين ماده در مورد نخستین چاه يا چاههاي تجاري كه
بعداً هم در قسمتهاي ديگر ناحیه واگذاري كشف گردد عیناً قابل اجراخواهد بود.
o

ماده  17ـ ناحیه بهرهبرداري جزء  1ـ هر زمان كه "نخستین چاه تجاري" به شرح تعريف
جزء  2ماده  16تحقق يافت مرحله ارزيابي مذكور در جزء  2ماده  15در ناحیه بهرهبرداري
كه توسط پیمانكار كل تعیین ميگردد شروع خواهد شد .حدود موقتي چنین ناحیهاي فور ًا
به اطالع شركت ملي نفت رسانده خواهد شد .جزء  2ـ هر "ناحیه بهرهبرداري" به وسیله
كثیراالضالعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافیايي قطعي آن را پیمانكار كل تعیین
خواهد كرد .ناحیهايكه به اين نحو مشخص ميشود از حدود كثیراالضالعي كه محیط بر
پستترين خطوط میزان ساختمان طبقاتاالرضي و يا به اختالف مورد محیط برحدود ناحیه
قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود" .ناحیه بهرهبرداري" بايد در داخل ناحیه
واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطالعات مربوطه مشخص گردد .حدود هر ناحیه
بهرهبرداري ممكن است بر اساس نتايج حاصله از چاههاي ارزيابي مورد تجديد نظر قرار
گیرد .جزء  3ـ هرگاه حدود موقتي "ناحیه بهرهبرداري" طبق مقررات باال پیش از پايان دوره
اكتشاف يا مراحل تمديدي آن (به موجب مقررات اجزاء ( )1و( )12ماده  )12تعیین گرديد،
شركت ملي نفت به پیمانكار كل اجازه خواهد داد كه عملیات الزم براي تكمیل كارهاي
مربوط به ارزيابي را در ناحیه بهرهبرداري مذكور پس از خاتمه دوره اكتشاف و مرحله
تمديدي آن انجام دهد مشروط بر آن كه كارهاي مزبور از شش ماه تجاوز ننمايد.

o

ماده  18ـ میدان تجاري جزء  1ـ به مجرد اين كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه عملیات
وي در يك "ناحیه بهرهبرداري" منتج به كشف "میدان تجاري" شده است گزارش تفصیلي
نتیجهگیري خود را به شركت ملي نفت تسلیم خواهد نمود .جزء  2ـ گزارشي كه پیمانكار
كل به موجب جزء  1فوق به شركت ملي نفت تسلیم ميكند بايد به طور وضوح حاوي
اطالعات فني و منجمله مراتب زير باشد :الف ـ اطالعات زمینشناسي و ژئوفیزيكي ـ
ضخامت طبقه بهرهده فاصله يا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیاالت ـ خصوصیات
پتروفیزيكي سنگهاي مخزن ـ تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت
موجود در مخزن  P.V.Tـ قابلیت بالقوه بهرهدهي مخزن ـ قابلیت بالقوه بهرهدهي روزانه
هر چاه ـ خصوصیات و تركیبات مربوطه نفت خام مكشوفه ـ عمق ـ فشار و ساير
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خصوصیات مخزن و سیاالت موجود در آن .ب ـ فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از
كنار دريا و نقاط عمده پخش يا مصرف ـ فراهم بودن وسايل حمل و نقل تا بازارهاي جهاني
يا میزان هزينه ايجاد يا تكمیل وسايل مزبور .ج ـ هرگونه اطالعات مربوطه ديگري كه
پیمانكار كل به آن اتكاء نموده و نتايجي از آن گرفته باشد .د ـ نظرياتي كه به وسیله كارشناس
يا كارشناساني كه اجراي عملیات به آنها سپرده شده ابراز گرديده باشد .جزء  3ـ شركت
ملي نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولي مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخیص
دهد كه آيا "میدان تجاري" بدان معني كه در جزء  4اين ماده تعريف گرديده كشف شده
است يا نه .جزء  4ـ میدان فقط در موقعي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفت خاميكه طبق
پیشبیني معقول از آن میدان قابل استخراج است به حدي باشد كه تحويل نفت خام در كنار
دريا بر اساس زير امكانپذير باشد :هرگاه از ارزش بالفعل مجموع مقادير نفت خاميكه
انتظار ميرود در ظرف مدت اولین  25سال تولید گردد و ارزش مزبور بر اساس قیمت
مربوطه محاسبه شده باشد (از اين پس در اين قرارداد "ارزش تخفیف يافته" نامیده ميشود)
اقالم زير را :الف ـ ارزش بالفعل مجموع هزينههاي جاري بابت مقادير نفت خاميكه انتظار
ميرود در ظرف اولین  25سال تولید گردد منجمله هزينههاي برداشت ـ عمل آوردن ـ انبار
كردن ـ حمل و نقل ـ بارگیري و مخارج ديگر .ب ـ مجموع هزينههاي اكتشافي كه طبق
اين قرارداد تا تاريخ كشف میدان تجاري صرف شده باشد به اضافه هزينههاي اكتشافي
برآورد شده كه بايد در بقیه دوره اكتشاف خرج گردد .ج ـ هزينههاي پیشبیني شده ارزيابي
و توسعه به اضافه ارزش بالفعل بهره سرمايه قابل پرداخت توسط شركت ملي نفت در مورد
میدان مربوطه .د ـ مبلغي معادل دوازده و نیم درصد "ارزش تخفیفيافته" مذكور در باال
كسر كنند سودي باقي بماند كه كمتر از  20درصد قیمت تخفیف داده شده نباشد .جزء  5ـ
به منظور احتساب "ارزش بالفعل" در كلیه مواردي كه در اين ماده ذكر شده است نرخ تنزيل
به قرار  5درصد به مدت  25منظور خواهد شد .جزء  6ـ موافقت ميشود در مواردي كه
تشخیص داده شود میداني در مرز تجاري بودن قرارداد به درخواست پیمانكار كل تبادل نظر
بین شركت ملي نفت و پیمانكار كل براي تجاري اعالم نمودن چنین میداني به عمل خواهد
آمد با اين تفاهم كه استهالك و بازپرداخت وجوهي كه به حساب مجموع هزينه اكتشاف
توسط شركت ملي نفت از طريق كارگزار به طرف دوم تأديه خواهد شد بر اساس تعداد
معیني سنت براي هر بشكه صورت گیرد تا شركت ملي نفت و پیمانكار كل بتوانند میدان را
بر طبق مقررات اين ماده و مادام كه میدان تجاري ديگري كشف نشده باشد تجاري اعالم
نمايند .جزء  7ـ مقررات اين ماده عیناً در مورد هر میدان ديگري كه متعاقب كشف گردد
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قابل اجرا خواهد بود با اين تفاهم كه هزينه واحدي براي موضوع واحد بیش از يك بار در
محاسبه منظور نخواهد شد.
o

ماده  19ـ ذخاير ملي جزء  1ـ تفاهم حاصل است كه پنجاه درصد ذخاير مكشوفه قابل
استخراج از شمول مقررات اين قرارداد خارج و به عنوان ذخاير ملي كنار گذارده خواهد
شد تسهیم ذخايري كه به موجب اين ماده به عنوان ذخاير ملي كنار گذارده ميشود بر حسب
توافق بین شركت ملي نفت و پیمانكار كل بر اساس اطالعات فني موجود صورت خواهد
گرفت .جزء  2ـ به منظور كنار گذاردن ذخاير ملي مقررات زير مجري خواهد بود :الف ـ
تسلیم ذخاير فقط در صورتي انجام خواهد شد كه محرز گردد كه نخستین میدان يا میدانهاي
تجاري مكشوفه (طبق مقررات جزء  4از ماده  )18بازپرداخت مجموع هزينههاي واقعي
اكتشاف و همچنین حداقل هزينه مورد تعهد براي بقیه دوره اكتشاف را كه بايد به شرح ماده
 25از طريق كارگزار بهطرف دوم تأديه شود تكافو خواهد نمود .تفاهم حاصل است كه در
مورد میدانهايي كه در مرز تجاري بودن قرار دارند در میزان هزينههاي اكتشافي مزبوراز
لحاظ اين ماده به نحوي كه در جزء  6از ماده  18مقرر است تقلیل داده خواهد شد .ب ـ
تسهیم ذخاير به شرح فوق حتياالمكان به صورتي خواهد بود كه تعدادي از میدانهاي
مكشوفه به طور جدا و پیش از توسعه به عنوان ذخاير ملي به شركت ملي نفت تخصیص
داده شود .ج ـ قبل از اين كه میدانهاي نفت مذكور در بند (ب) اين ماده به شركت ملي نفت
تخصیص داده شود تعداد كافي چاه ارزيابي بر طبق روش خوب صنعت نفت و به شرح
مذكور در جزء  2ماده  20در هر يك از نواحي بهرهبرداري حفر خواهد شد تا ارزيابي و
برآورد صحیح ذخاير قابل استخراج هر ناحیه میسر گردد .د ـ هرگاه اجراي مقررات بند
(ب) فوق كالً يا جزئاً امكانپذير نباشد فرمولي مورد توافق قرار خواهد گرفت كه به موجب
آن نحوه تسهیم تولید نفت مقرر در ماده  27از میدانهايي كه به مرحله توسعه رسیدهاند
تعديل گردد .ه ـ تسهیم ذخاير ملي در فواصل معین مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان
میدانهاي مكشوفه جديد يا امتداد ذخاير در ناحیه بهرهبرداري موجود را به حساب آورد .و
ـ تفاهم حاصل است كه اجراي مقررات بند (د) و (هـ) باال هیچ گونه تغییري در خصوصیات
تجاري يا مالي اقتصادي اين قرارداد ايجاد نخواهد كرد و از اين نقطه نظر نسبت موجود بین
ارزش ذخاير توسعهيافته و ذخاير توسعه نیافته مورد توجه قرار خواهد گرفت.

o

ماده  20ـ تنظیم برنامه و بودجه عملیات بهرهبرداري جزء  1ـ در طول مدت بهرهبرداري
برنامههاي عملیات و بودجههاي مربوطه به وسیله پیمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت
تهیه و به شرح زير به مورد اجرا گذارده خواهد شد .جزء  2ـ در مرحله ارزيابي ،پیمانكار
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كل بعد از مشورت با شركت ملي نفت و يا رعايت دقیق روش صحیح صنعت نفت به
اجراي برنامهها و بودجههاي مربوطه مبادرت خواهد كرد .در مورد هر يك از نواحي
بهرهبرداري برنامهها و بودجههاي جداگانه تنظیم و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعالم كشف
نخستین چاه تجاري به شرح مقرر در ماده  16به اطالع شركت ملي نفت رسانیده خواهد
شد .برنامهها و بودجههاي مزبور ممكن است براي مدتي متجاوز از يك سال باشد .برنامه
ارزيابي براي هر "ناحیه بهرهبرداري" اصوالً محدود به حفر حداقل دو چاه عالوه بر
"نخستین چاه تجاري" ميباشد مگر در مواردي كه بین شركت ملي نفت و پیمانكار كل بر
وفق روش صحیح صنعت نفت به نحو ديگري توافق شود .اين برنامه در موارد لزوم عملیات
لرزهنگاري تفصیلي را نیز شامل خواهد بود تا مناسبترين محل را براي چاههاي ارزيابي
مشخص گرداند .پیمانكاران كل ميتواند گاه به گاه بر اساس نتايج حاصله در برنامه مزبور
و بودجه مربوطه آن تجديد نظر نمايد و چنین تفاهم حاصل است كه پیمانكار كل تجديد
نظر مذكور را پس از مشاوره با شركت ملي نفت بهموقع اجراخواهد گذاشت .جزء  3ـ به
محض اين كه میداني از طرف شركت ملي نفت تجاري شناخته شد پیمانكار كل برنامههاي
ساالنه و بودجههاي مربوطه را براي تصويب شركت ملي نفت تنظیم خواهد نمود و در
تنظیم اين برنامهها برنامه پنجسالهاي كه به منظور تعیین ظرفیت تولید مشروحه در ماده 21
تهیه ميشود موردنظر قرار خواهد گرفت .برنامهها و بودجههاي مزبور قبل از  15اكتبر هر
سال براي سال بعد تسلیم شركت ملي نفت خواهد گرديد و پس از تصويب شركت ملي
نفت به وسیله پیمانكار به موقع اجراء گذارده خواهد شد .از تاريخ تشكیل كمیته اجرايي
مقرر در جزء  4ماده  10ـ برنامهها و بودجههاي مورد بحث به شرحي كه فوقاً ذكر شد از
طريق اين كمیته به شركت ملي نفت تسلیم خواهد شد .جزء  4ـ پیمانكار كل موظف است
كه حداكثر تا آخر روز  31مارس هر سال گزارش ساالنهاي مشتمل بر اطالعات كامل درباره
اجراي برنامهها و بودجهها در سال قبل تسلیم شركت ملي نفت نمايد.
o

ماده  21ـ ظرفیت تولید جزء  1ـ با در نظر گرفتن :الف ـ ذخاير قابل استخراج "میدانهاي
تجاري" كه در "ناحیه يا نواحي بهرهبرداري" كشف گردد (به شرط آن كه از شمول اين
قرارداد خارج نباشد) و ب ـ مجموع امكانات بالقوه و قابل پیشبیني طرفین در مورد بازار
شركت ملي نفت و پیمانكار كل درباره میزان توسعه میدان (يا میدانها) مشتركاً اتخاذ تصمیم
خواهند نمود و به اين ترتیب ظرفیت تولید را كه "ظرفیت تولید توسعهيافته" هر میدان
نامیده ميشود تعیین خواهند نمود" .ظرفیت تولید توسعهيافته" میدانها هیچ گاه نبايد از
حدود  MERمیدان مربوطه با رعايت روش صحیح صنعت نفت تجاوز كند .جزء  2ـ بر
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اساس "ظرفیت تولید توسعهيافته" يك برنامه توسعه پنجساله براي اجرا تهیه خواهد شد.
اين برنامه میزان تولید ساالنه را پیشبیني خواهد نمود .میزان تولید ممكن است هر سال
مشتركاً مورد تجديد نظر قرار گیرد در اين صورت "ظرفیتتصحیح شده تولید" مطابق روش
صحیح صنعت نفت تعیین خواهد گرديد .جزء  3ـ مجموع امكانات بالقوه قابل پیشبیني
طرفین در مورد بازار به شرحي كه در جزء  1فوق ذكر گرديده عبارت از مجموع اقالم زير
خواهد بود :الف ـ احتیاجات شركت ملي نفت براي بازارهاي خود .ب ـ احتیاجات شركت
ملي نفت براي مقاديري كه پیمانكار كل طبق مقررات ماده  29به نمايندگي از طرف شركت
ملي نفت براي آن بايد بازار پیدا كند .ج ـ احتیاجات طرف دوم در حدود مقاديري كه حق
دارد به قیمتهاي تضمین شده فروش به نحو مقرر در ماده  27از شركت ملي نفت خريداري
نمايد .جزء  4ـ بدون اين كه خدشهاي در مقررات باال وارد شود هر يك از طرفین حق
خواهد داشت كه توسعه میدان (يا میدانها) را تا حداكثر قابلیت بهرهبرداري میدان (M.E.
)Rدرخواست نمايد و طرف ديگر با چنین تقاضايي مخالفت نخواهد كرد تا در نتیجه توسعه
مزبور امكان برداشت طرف متقاضي نسبت به درصد سهمیه خود به شرح مقرر در ماده 27
بر اساس حداكثر قابلیت بهرهبرداري میدان تأمین گردد لیكن طرف متقاضي همیشه فروش
مقادير اضافه بر احتیاجات پیشبیني شده طرف ديگر به موجب بند (الف) (ب) يا (ج) جزء
 3باال را تحت ترتیبات مقرر در ماده  22تضمین خواهد نمود.
o

ماده  22ـ روش برداشت جزء  1ـ همین كه میداني تجاري اعالم گرديد شركت ملي نفت
و كارگزار يك كمیته چهار نفري "تعیین سهمیه" كه دو نفر از آنها را شركت ملي نفت و
نفرديگر را كارگزار تعیین خواهد كرد تشكیل خواهند داد .اعضاي كمیته تعیین سهمیه بعد
از مطلع ساختن يكديگر از احتیاجات طرفین قبل از سيام ژوئنهر سال تشكیل جلسه
خواهند داد تا در آن تاريخ مقاديري را كه در ظرف سال تقويميبعد بايد در سر چاه توسط
شركت ملي نفت برداشت شود و همچنین مقاديري را كه به منظور تأمین احتیاجات طرفین
بايد در نقطه بارگیري تحويل گردد به اطالع پیمانكار برسانند .جزء  2ـ هر يك از طرفین
حق خواهد داشت كه در مدت اين قرارداد به طور متوسط درصد سهمیه خود را از "ظرفیت
تولید توسعه يافته" هر میدان برطبق مقررات ماده  27اين قرارداد در محل بارگیري برداشت
نمايد .جزء  3ـ براي اين كه امكان كسري برداشت طرفین ملحوظ گرديده و اجازه جبران
اين گونه كسريها داده شود ممكن است كه حق برداشت طرفین را برمبناي "ظرفیت تولید
توسعه يافته" يا "ظرفیت تولید تصحیح شده" كه در هیچ مورد از  90درصد "ظرفیت تولید
توسعهيافته" كمتر نخواهد بود احتساب نمود .براي انجام اين منظور موافقت ميشود كه:
251

الف ـ چنان چه احتیاجات طرفین با درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبناي "ظرفیت تولید
توسعهيافته" مساوي باشد برنامه تولید آن سال برابر با "ظرفیت تولید توسعهيافته" خواهد
بود .ب ـ چنان چه احتیاجات طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبناي "ظرفیت تولید
توسعهيافته" كمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت كهكسري برداشت سهمیه خود را
ظرف سالهاي بعد جبران نمايند .براي اين كه اجازه جبران كسري برداشت داده شود و
مقاديري كه طرفین ظرف سالهاي بعد تا تكمیل كسري حق برداشت دارند بر مبناي "ظرفیت
تولید تصحیح شده" احتساب خواهد شد .تفاوت بین "ظرفیت تولید توسعه يافته" و
"ظرفیت تولید تصحیح شده" به منظور جبران كسري برداشت بهنسبت مقادير كسري كه
بايد توسط هر يك از طرفین جبران گردد سرشكن خواهد شد .ج ـ چنان چه احتیاجات
يكي از طرفین از درصد سهمیه او كه بر مبناي "ظرفیت تولید توسعهيافته" محاسبه شده
كمتر باشد طرفي كه از درصد سهمیهخود كمتر برداشت كرده حق خواهد داشت كه در
ظرف سالهاي بعد مقاديري را كه تكرار سهمیه خود پرداخت نموده است جبران نمايد و
براي اين كهجبران مقادير مزبور امكانپذير گردد درصد سهمیه طرفین در سالهاي بعد تا
جبران نهايي مقادير مزبور بر مبناي "ظرفیت تولید تصحیح شده" احتسابخواهد شد و
تفاوت بین "ظرفیت تولید توسعهيافته" و "ظرفیت تولید تصحیح شده" براي جبران كسري
برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهدشد .براي اين كه بتوان سطح تولید را به حداكثر
رسانید هرگاه طرفي كه كسر برداشت داشته كلیه مقاديري را كه براي جبران كسري در ظرف
يك سالتخصیص داده شده است برداشت نكند و يا هرگاه عالوه بر مقادير تخصیص داده
شده براي جبران كسري در يك سال ظرفیت اضافي ديگري نیز باقي بماند طرف ديگر
ميتواند مقادير اضافي موجود مزبور را برداشت نمايد اين مقادير با توافق طرفین در يك يا
چند سال ظرف پنج سال آينده از درصد تخصیص داده شده طرفي كه آن را برداشت ميكند
كم گذارده خواهد شد .د ـ چنان چه احتیاجات يكي از طرفین بر مبناي "ظرفیت تولید
توسعهيافته" كمتر از درصد سهمیه او باشد طرف ديگر ميتواند در صورت موافقت طرف
ديگر مقداري را كه به اين نحو موجود است برداشت نمايد و وجه آن را بر مأخذ بهاي
منهاي پنج سنت هر بشكه بپردازد و در اين صورت حق جبران كسري طرفي كه از سهمیه
خود كمتر برداشت نموده است از وي سلب خواهد شد .جزء  4ـ طرفین تعهد مينمايند كه
در برداشت احتیاجات خود بهشرحي كه اطالع دادهاند كوتاهي ننموده و همان مقادير را
تحويل گیرند.
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o

ماده  23ـ روش تأمین مخارج جزء  1ـ تا زماني كه شركت ملي نفت نتواند از محل عوايد
حاصله از عملیات مقرر در اين قرارداد هزينههاي برنامههاي ارزيابي و توسعه را تأمین كند
اعضاي طرف دوم از طرف كارگزار وجوه الزم براي هزينههاي مزبور را فراهم خواهند نمود.
جزء  2ـ طرف دوم در هر حال كلیه وجوه الزم براي تأمین مخارج اكتشاف را فراهم خواهد
نمود .و نیز طرف دوم هزينه برنامههاي ارزيابي و توسعه و همچنین هزينه ايجاد وسايلي را
كه براي تحويل نفت در نقطه بارگیري و براي انبار كردن و بارگیري نفت در كشتي جهت
صدور الزم است تأمین خواهد نمود .تفاهم حاصل است موقعي كه تولید به میزان تجاري
شروع شود عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عملیات مقرر در اين
قراردادبراي پرداخت هزينههاي ارزيابي و توسعه در سال مالي بعد تخصیص داده خواهد
شد و به اين ترتیب طرف دوم فقط مسئول تأمین بقیه مخارج خواهدبود .جزء  3ـ منظور از
"عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عملیات مقرر در اين قرارداد" عبارت
خواهد بود از تفاوت بین مجموع اقالم (الف) و (ب) زير :الف ـ دريافتهاي شركت ملي
نفت كه از نفت تولیدي به موجب اين قرارداد حاصل ميشود از اين قرار )1( :وجوهي كه
شركت ملي نفت از محل فروش نفت به طرف دوم طبق ماده  27قرارداد به دست ميآورد.
 2ـ وجوه حاصله از فروش توسط طرف دوم به نمايندگي از طرف شركت ملي نفت به
نحوي كه در ماده  29قرارداد مقرر شده است )3( .ارزش نقدي فروشگاههاي مستقیميكه
توسط شركت ملي نفت انجام ميشود (منجمله معامالت پاياپاي كه بايد بر اساس قیمتهاي
مقرر در ماده 28احتساب گردد) )4( .بهاي تمام شده نفت خاميكه شركت ملي نفت براي
احتیاجات داخلي ايران مصرف ميكند .ب ـ پرداختهاي شركت ملي نفت )1( :پرداختهاي
عليالحساب كه پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بايستي به شرح مقرر در بند
(الف) و (ب) جزء  5اين ماده بابت هزينه عملیات به صندوق هزينههاي جاري واريز گردد.
( )2وجوه اضافي كه توسط شركت ملي نفت به موجب جزء ( 5ج) اين ماده در موارد
افزايش سهم پرداختي طرفین به صندوق هزينههاي جاري در سال مربوطه تأديه شود)3( .
بازپرداخت "وامهاي بهرهبرداري" و بهره متعلقه به آن براي سال مربوطه طبق مقررات ماده
 )4( .26بازپرداخت "وامهاي اكتشاف" براي سال مربوطه طبق مقررات ماده )5( .25
مالیاتهاي قابل پرداخت شركت ملي نفت به دولت كه از لحاظ اين ماده بر اساس درآمد
واقعي حاصله از فروشها و عملیات مقرر در اين قرارداداحتساب خواهد شد .جزء  4ـ
وجوهي كه طرف دوم به موجب مقررات جزء  1و  2اين ماده بايد تأديه نمايد طبق روش
زير تهیه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت :الف ـ حسابهاي مخصوص توسط كارگزار در
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هر جا از ايران و فرانسه كه مقتضي باشد گشوده خواهد شد و طرف دوم وجوهي را كه
براي عملیات پیمانكار كل بر طبق اين قرارداد الزم باشد در آن حسابها خواهد ريخت .ب
ـ پیمانكار كل اختیار خواهد داشت كه بابت كلیه پرداختهايي كه بهشرح مذكور در اين
قرارداد بايد به عمل آورد از حسابهاي مزبور وجه دريافت كند .ج ـ طرف دوم تضمین
مي نمايد كه در همه اوقات وجوه كافي در حسابهاي مزبور نگاهداري گردد تا پرداخت
كلیههزينههاي انجام شده توسط پیمانكاركل عملي گردد .د ـ موقعي كه درآمد حاصله از
عملیات مشروحه در اين قرارداد قادر باشد كه كامالً تكافوي مخارج عملیات مزبور را بنمايد
به نحوي كه شركت ملينفت بتواند كلیه هزينههاي بعدي ارزيابي و تولید را از محل عوايد
خالص نقدي حاصله از عملیات به شرح مقررات جزء  3باال تأمین نمايد حسابهاي مزبور
بسته شده و تتمه آن (در صورت وجود تتمهاي) به طرف دوم برگشت داده خواهد شد .جزء
 5ـ الف ـ هزينههاي جاري ناحیه بهرهبرداري به موجب اين قرارداد كه به مرحله تولید
تجاري رسیده باشد از صندوق در گردش هزينههاي جاريكه در ايران نگاهداري و وجوه
آن مشتركاً به وسیله شركت ملي نفت و طرف دوم تأمین ميشود پرداخت خواهد شد .میزان
وجوه اولیه صندوق مزبور به محض اين كه شركت ملي نفت و كارگزار ظرفیت تولید توسعه
يافته اولین میدان را براي رسیدن به مرحله تولید تعیین نمودند با توافق معین خواهدگرديد.
ب ـ هزينههاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت ملي نفت وجوه
مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودي صندوق به میزاني كه توسط طرفین
پرداخته شده بود برسد و براي اين منظور شركت ملي نفت بعد از وصول عوايد حاصله از
هر فروش مبلغي را كه از بابت هزينههاي جاري جزء بهاي نفت خام مورد فروش طبق
تعريف جزء ( 2ج) ماده  27منظور شده به بستانكار حساب صندوق واريز خواهد كرد .ج
ـ میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتي كه در میزان هزينههاي جاري به
عمل ميآيد با پرداختهاي جديدي به وسیله طرفین تعديلخواهد شد .د ـ مشاركت طرف
دوم در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود .نسبت وجوه پرداختي
طرف دوم به كل وجوه پرداختي به صندوق مزبور همواره معادل نسبت درصد تولید خواهد
بود كه طبق مقررات ماده  27طرفدوم حق خريداري آن را از شركت ملي نفت دارد .ه ـ
وجوهي كههر يك از طرفین به صندوق پرداخت ميكنند به عنوان پیشپرداخت در حساب
جاري تلقي خواهد شد و بهره به آن تعلق نخواهد گرفت و تتمه آن (در صورت وجود
تتمه) كالً در پايان دوره قرارداد بهنسبت وجوهي كه هر كدام از طرفین در صندوق ريختهاند
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به آنان مسترد خواهد شد و نیزهرگاه طرفین توافق نمايند كه حفظ وجوه صندوق به میزان
موجود لزومي ندارد ممكن است قسمتي از موجودي بههمان ترتیب به طرفین استرداد شود.
o

ماده  24ـ نحوه عمل تهیه وجوه توسط طرف دوم جزء  1ـ وجوهي كه به توسط طرف دوم
از طريق كارگزار طبق جزء  1و  2ماده  23قرارداد تهیه ميگردد بر حسب مورد به عنوان
وام اكتشاف يا وام بهرهبرداري براي شركت ملي نفت تلقي خواهد شد .جزء  2ـ مخارجي
كه بابت عملیات اكتشافي صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین چاه تجاري در
هر يك از نواحي بهرهبرداري بهعنوان وامهاي اكتشافي تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آنها
به نحو مقرر در ماده  25اين قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاري خواهد
بود .جزء  3ـ در مورد وجوهي كه براي اجراي عملیات ارزيابي به مصرف ميرسد به شرح
زير عمل خواهد شد :الف ـ با وجود مقررات جزء  1از ماده  ،15هزينههاي مربوط به
عملیات ارزيابي انجام يافته در هر يك از نواحي بهرهبرداري كه به عنوان ذخاير ملي
كنارگذارده نشده يا به عنوان میدان تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد شد.
ب ـ كلیه هزينههايي كه بعد از تكمیل نخستین چاه تجاري در يك ناحیه بهرهبرداري صورت
گرفته باشد و آن ناحیه بعداً به موجب مقررات اين قرارداد به عنوان ذخاير ملي كنار گذارده
شود يا به عنوان میدان تجاري شناخته شود وام بهرهبرداري تلقي خواهد شد .جزء  4ـ
تكلیف وامهاي مربوط بههزينههاي مصرف شده در عملیات ارزيابي هر يك از نواحي
بهرهبرداري بعد از تكمیل نخستین چاه تجاري و پس ازآن كه تصمیم نهايي در مورد ناحیه
مزبور گرفته شد معین و طبق اين تصمیم درباره آن وامها تعديل به عمل خواهد آمد .تصمیم
مزبور ممكن است ناظر به يكي از سه شق زير باشد 1 :ـ استرداد ناحیه بهرهبرداري 2 .ـ كنار
گذاردن آن به عنوان ذخیره ملي 3 .ـ آماده كردن آن براي بهرهبرداري به موجب اين قرارداد.
جزء  5ـ كلیه مخارجي كه براي عملیات توسعهاي صورت ميگیرد بهعنوان وام بهرهبرداري
تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن به نحو مذكور در ماده 26انجام خواهد گرفت .جزء  6ـ
مخارج مذكور در جزء  2و ( 3الف) اين ماده و همین طور مخارج مذكور در جزء ( 3ب)
و  5اين ماده در  31دسامبر هر سال تا حدودي كه معرف هزينههاي واقعي پیمانكار كل در
سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده  11حسابرسي شده باشد به عنوان وام جداگانه
يك كاسه خواهدگرديد ولي به منظور احتساب بهره طبق ماده  26كه بهوامهاي مشروحه در
جزء ( 3ب) و  5اين ماده تعلق ميگیرد تاريخ يك كاسه نمودن آنها عبارت خواهد بود از
آخرين روز دوره سهماههاي كه در آن مدت مخارج مزبور انجام يافته باشد.

255

o

ماده  25ـ بازپرداخت وامهاي اكتشافي جزء  1ـ وامهايي كه طرف دوم از طريق كارگزار به
منظور تأمین مخارج عملیات اكتشافي مشروحه در جزء  2و ( 3الف) ماده  24در اختیار
شركت ملينفت ميگذارد بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهالك ساالنه از طريق كارگزار به
طرف دوم مسترد خواهد شد به جز در مواردي كه مقررات جزء  6از ماده 18اين قرارداد
اجرا ميگردد استهالك ساالنه مزبور معادل خواهد بود با يك پانزدهم كل مبلغ وامهاي
اكتشافي مذكور در جزء  2و ( 3الف) ماده 24مربوط به مخارجي كه تا  31دسامبر سال
مربوطه انجام گرفته است يا ده سنت آمريكايي براي هر بشكه نفت خام تولید و حفظ شده
(هر كدام كه بیشترباشد) اجراي مقررات جزء  6ماده  18مانع از استرداد بقیه قسمت وام
اكتشافي مربوطه به طرف دوم نخواهد بود ولي استرداد مزبور موقوف به آنخواهد بود كه
بعداً ثابت گردد كه میزان تولید از ناحیه (يا نواحي) بهرهبرداري به حد كفايت رسیده باشد
به طوري كه اعمال مقررات عام استهالك بهشرح مذكور در باال به كلیه مبلغ وام میسر باشد.
جزء  2ـ به منظور استرداد وجوه فوق طرف دوم حق خواهد داشت كه در هر سه ماه مبلغي
برابر با استهالك ساالنه فوقالذكر از شركت ملي نفت دريافت نمايد .مبلغ استهالك مذكور
به وسیله شركت ملي نفت به عنوان يكي از اقالم هزينه در محاسبه قیمت خريد مورد اشاره
در جزء  2ماده 27منظور خواهد شد .جزء  3ـ مبلغ استهالك ساالنه در موقع "شروع تولید
تجاري" احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد :الف
ـ مبالغ اضافي وامهاي اكتشافي مقرر در جزء  2و ( 3الف) ماده  24قرارداد ناظر به مخارج
انجام يافته در آن سال .ب ـ مقادير واقعي نفت خام تولید و حفظ شده از میدانهايي كه
بهموجب مقررات اين قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدين گونه كه هرگاه ترتیب
استهالك هزينههاي اكتشاف بر مبناي احتساب تعداد معیني سنت براي هر بشكه مالك عمل
قرار نگیرد مبلغ استهالك ساالنه براي هر بشكه مساوي بايك پانزدهم كل هزينههاي اكتشاف
تقسیم بر مقدار كل نفت خامي كه در سال مربوطه تولید و حفظ گرديده است خواهد بود.
جزء  4ـ در موردي كههزينههاي اكتشاف بر مبناي استهالك درصد مذكور در جزء  1باال
(يعني بر مأخذ يكپانزدهم كل مبلغ وامهاي اكتشاف) مسترد ميگردد مبلغ اين استهالك به
شرح زير محاسبه خواهد شد :مبلغ استهالك در هر سال معادل خواهد بود با يكپانزدهم
مبلغ كلیه وامهاي اكتشافي كه در تاريخ استرداد يك كاسه گرديده و هنوز تماماً مسترد نشده
باشد .به منظور انجام اين محاسبه وامهاي اكتشافي به شرح زير تفكیك خواهد شد :الف ـ
وامهاي اولیه يعني كلیه وامهاي اكتشافي كه پیش از اولین استهالك يك كاسه شده باشد .ب
ـ وامهاي اضافي يعني مخارج اكتشاف كه در پايان هر يك از سالهاي بعدي يك كاسه شده
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باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه در پايان هر يك از سالهاي مزبور يك كاسه شده باشد به
عنوان وامهاي جداگانه تلقي خواهند شد.
o

ماده  26ـ بازپرداخت وامهاي بهرهبرداري جزء  1ـ وامهايي كه طرف دوم براي تأمین مخارج
برنامههاي ارزيابي در ناحیه يا نواحي بهرهبرداري مذكور در اجزاء ( 3ب) و  4ماده  24و
همچنین براي تأمین مخارج برنامههاي توسعه مربوط به نواحي بهرهبرداري كه به وسیله
پیمانكار كل به نحو مذكور در جزء  5ماده  24توسعه يافته در اختیار شركت ملي نفت
ميگذارد ،توسط شركت مذكور و از طريق كارگزار به طرف دوم مسترد خواهد شد اين وام
با احتساب بهرهاي به شرح اجزاء  3و  4اينماده ظرف مدت پنج سال از تاريخ آغاز
بهرهبرداري تجاري و با اقساط پنجساله معادل يك پنجم وام طبق روشي كه در اين ماده
مقرر گرديده استپرداخت خواهد گرديد .جزء  2ـ در مورد هر "میدان تجاري" استرداد هر
"وام بهرهبرداري" طبق مقررات جزء  1باال در ده قسط ششماهه كه اولین قسط آن بايستي
شش ماه بعد از تاريخ يك كاسه نمودن وام پرداخته شود به عمل خواهد آمد .ولي در مورد
وامهايي كه يك كاسه كردن آنها تا پايان سالي كه تولید تجاري در ظرف آن سال شروع
گرديده است صورت گیرد قسط اول شش ماه پس از اتمام سالي كه تولید تجاري به شرح
مذكور در جزء  4ماده  4در ظرف آن سال شروع شده است قابل پرداخت خواهد بود .جزء
 3ـ مبلغ هر قسط به شرح زير احتساب خواهد شد :الف ـ قسط اول عبارت خواهد بود از
مجموع اقالم زير )1( :مبلغي معادل بهرهاي كه متعلق به تمام مبلغ وام تعلق ميگیرد)2( .
مبلغي معادل با يك دهم اصل وام .ب ـ هر يك از اقساط بعدي عبارت خواهد بود از مجموع
اقالم زير )1( :مبلغي معادل بهرهاي كه براي مدت شش ما به تتمه باقیمانده اصل وام پس از
پرداخت آخرين قسط تعلق ميگیرد )2( .مبلغي معادل با يكدهم اصل وام .بهره وام بر
اساس مدت واقعي وام بر حسب ماههاي تقويمياز تاريخ يك كاسه كردن كه به شرح جزء
 6ماده  24هر سه ماه يك بار صورت ميگیرد تا تاريخ پرداخت قسط مربوطه احتساب
خواهد شد .جزء  4ـ بهره مزبور در تاريخ يك كاسه كردن هر قسمت از وام به نرخ جاري
تنزيل ناظر بر وامهاي متوسطالمدت اوراق قرضه اروپايي )(Eurobondsدر بازار اروپا
محاسبه خواهد شد اوراق قرضه مزبور بايستي توسط شركتهاي درجه اول كه از لحاظ اعتبار
بازرگاني با شركت ملي نفت و اعضاي طرف دوم قابل مقايسه و نیز داراي فعالیت در بازار
مالي بینالمللي باشند منتشر شده باشد .طرفین بدين وسیله توافق مينمايند كه به منظور
تعیین نرخ جاري مزبور نرخي را كه توسط لهن برادرز ) (Lehman Brothersو در
صورت عدم اعالم او توسط وايت ولد اند كمپاني ) (White Weld and Co.در پايان
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هر سه ماه در بازار لندن به آنها اعالم گردد مالك عمل قرار دهند و چنین تفاهم حاصل
است كههرگاه نرخي كه به شرح فوق براي وامهاي يك كاسه شده در هر دوره سه ماهه
اعالم ميگردد از هفت درصد در سال تجاوز نمايد نرخ قابل اعمال براي سهماهه مزبور به
قرار هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد.
o

ماده  27ـ فروش تضمین شده به پیمانكار كل جزء  1ـ شركت ملي نفت در ظرف مدت 25
سال از "تاريخ آغاز نخستین بهرهبرداري تجاري در ناحیه واگذار شده" به شرح مقرر در
جزء  4ماده  4مقداري از نفت خام تولیدي در ناحیه واگذار شده را به قیمتي كه در جزء 2
زير مقرر است فوب كشتي به طرف دوم خواهد فروخت .مقدار نفت خام مزبور بر اساس
زير تعیین خواهد شد :الف ـ  45درصد "ظرفیت توسعهيافته" يا "ظرفیت تصحیح شده"
نسبت به قسمتي از ظرفیت تولید كه كمتر از  275.000هزار بشكه روزانه يا مساوي باآن
باشد .ب ـ  30درصد نسبت به قسمتي كه از ظرفیت تولید مزبور كه زايد بر 0 275.00بشكه
روزانه باشد .جزء  2ـ قیمت نفتي كه بايد طرف دوم در برابر فروش تضمین شده مذكور
باال بپردازد به دالر امريكايي يا فرانك فرانسوي يا لیره استرلینگ خواهد بود مشروط بر اين
كه پولهاي مزبور قابل انتقال باشد .قیمت قابل پرداخت مزبور براي هر سال مجموع مبالغ
زير خواهد بود :الف ـ مبلغي به شرح مقرر در جزء  1ماده  25معادل استهالك مخارج
اكتشاف مشروحه در جزء  2و ( 3الف) ماده  .24ب ـ مبلغي معادل استهالك ساالنههزينههاي
ارزيابي و توسعه به شرح جزء ( 3ب) و  5ماده  24به اضافه مخارج توسعه كه مستقیماً
توسط طرف اول صورت گرفته باشد مشروط بر آن كه )1( :اين استهالك ساالنه به قرار هر
بشكه بر حسب نسبت هزينه عملیات ارزيابي و توسعه به آن مقدار فرضي نفت خام كه در
نتیجه ضرب كردن ظرفیت تولید توسعهيافته ساالنه در عدد ده به دست ميآيد احتساب
خواهد شد .نرخ استهالك ساالنه مزبور عنداللزوم بر طبق مقررات ( )2و ( )3زير تعديل
خواهد گرديد )2( .چنان چه در پايان پنجساله اول مقادير واقعي نفت تولیدي كمتر (يا بیشتر)
از كل مقادير تخصیص داده شده باشد (بر اساس ظرفیت توسعهيافته مشروح در ( )1باال)
نرخ استهالك ساالنه بر حسب مورد به طوري افزايش (يا كاهش) خواهد يافت كههزينههاي
ارزيابي و توسعه ظرف مدت پنج سال بعدي بالتمام مستهلك گردد )3( .هرگاه وسايل حمل
و بارگیري براي تحويل نفت خاميكه از بیش از يك میدان تولید شده است به كار رود
هزينه آنها (كه معادل با مبلغ استهالك تأسیسات مذكور بر طبق محاسبه مذكور در باال خواهد
بود) در پايان هر سال بر حسب برداشتهاي واقعي از هر میدان تعديل خواهد گرديد .ج ـ
مبلغي معادل هزينههاي جاري هر بشكه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار كردن و
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بارگیري در مورد هر میدان كه از طريق صندوق كل هزينههاي جاري مشروحه در جزء 5
ماده  23تأمین گرديده است .ه ـ مبلغي معادل با  2درصد جمع اقالم (الف) و (ب) و (ج)
فوق .و ـ مبلغي معادل  50درصد مابهالتفاوت بین قیمت تعیین شده بر طبق ماده  28و جمع
اقالم (الف) و (ب) و (ج) فوق .تفاهم حاصل است كه میزان  50درصد مذكور فوق معادل
نرخ مالیات بر درآمدي ميباشد كه در مواقع مختلف شامل شركتهايي ميشود كه به همكاري
شركت ملي نفت در ايران به كارمشغول هستند .جزء  3ـ طرف دوم قیمت خريد نفت
خاميرا كه به نحو مشروحه فوق تحويل او گردد در خاتمههر مدت سهماهه مالي پرداخت
خواهد نمود.
o

ماده  28ـ تعیین قیمتها جزء  1ـ قیمتهاي مذكور در اين قرارداد به نحو زير تعیین خواهد
شد :الف ـ يك كمیته چهار نفري مركب از افرادي كه در امور صنعت نفت تخصص داشته
و دو نفر آنها توسط شركت ملي نفت و دو نفر ديگر توسط طرف دوم تعیین گرديده باشد
دو بار در هر سال در آخر ماههاي مارس و سپتامبر و يا به دفعات بیشتر بنا به تقاضاي كتبي
شركت ملي نفت يا طرف دوم جهت انجام منظورهاي زير تشكیل جلسه خواهند داد .تحقیق
قیمتهاي فروش تجاري فوب نفت خام كه در خلیج فارس در طي دوازده ماه گذشته توسط
عرضهكنندگان نفت (و من جمله طرف اول) بهاشخاص ثالث فروخته و تحويل ميشود .اين
قیمتها بايد از طريق گواهي و هرگونه وسايل ديگر اخذ اطالعات دقیق به تحقیق بپیوندد.
تعیین قیمتهاي فوب نفت خاميكه به موجب اين قرارداد به طرف دوم تحويل ميشود قیمت
مزبور بر مبناي متوسط قیمتهايي كه به طريق باال دريافت شده تعیین ميگردد و در تعیین آن
حجم خريد و فروشها ـ مدت قراردادهاي مربوطه موقعیت جغرافیايي بنادر بارگیري و
همچنین درجه وزن مخصوص و كیفیت نفت خامهايي كه به طور عموم به وسیله فروشندگان
و خريداران در خلیج فارس در مقايسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفتلیكن معامالتي
( به معني معامالت پاياپاي يا معامله با شركتهاي فرعي و تابعه) كه مالحظه تصنعي در آنها
دخالت دارد به هیچ وجه مورد استناد نخواهدبود .ب ـ قیمتهاي فوب تعیین شده به نحو
مذكور در بند (الف) فوق اساس محاسبات زير خواهد بود )1( :محاسبه كلیه پرداختهاي
موقتي طرف دوم در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خاميكه طبق اين قرارداد تحويل او
ميگردد )2( .تعديل و تصفیه نهايي كلیه پرداختهاي موقت كه طرف دوم طي  12ماه قبل از
بابت نفت خاميكه طبق اين قرارداد تحويل گرفته به عمل آورده است .ج ـ هرگاه كمیته
مذكور در بند (الف) فوق تشكیل جلسه دهد ولي بتواند به توافق نرسد طرفین ابتدا نظر يك
كارشناس صالحیتدار بینالمللي بیطرف راكه با توافق هم انتخاب ميكنند كسب خواهد نمود
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و هرگاه نظر كارشناس مزبور مورد قبول يكي از طرفین نباشد مقررات ماده  38به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
o

ماده  29ـ كمك در امر بازاريابي جزء  1ـ طرف دوم متعهد است عالوه بر مقدار تضمین
شده نفت خاميكه به موجب ماده  27به او فروخته ميشود به درخواست شركت ملي نفت
مقادير از نفت خام تولیدي به موجب اين قرارداد را به شرح زير ظرف مدت ده سال از
تاريخ آغاز نخستین بهرهبرداري تجاري براي خود خريداري نمايد و يا از طرف شركت ملي
نفت به فروش برساند .الف ـ تا دو میلیون تن در سال براي مدتي كه ظرفیت تولید توسعه
يافته ناحیه (يا نواحي) بهرهبرداري مشمول اين قرارداد از پنج میلیون تن در سال تجاوز
نكرده باشد .ب ـ تا سه میلیون تن در سال در صورت تجاوز ظرفیت تولید مزبور را از پنج
میلیون تن تا آن گاه كه به ده میلیون تن در سال بالغ شود .ج ـ تا چهار میلیون تن در سال
در صورتي كه ظرفیت تولید مزبور از ده میلیون تن در سال تجاوز كند .تفاهم حاصل است
كههر موقع كه ظرفیت تولید افزايش يابد تعهدات طرف دوم براي فروش مقادير اضافي مقرر
در بندهاي (ب) و (ج) باال از اول سالتقويمي بعد تحقق خواهد پذيرفت .جزء  2ـ طرف
دوم بهاي نفت خاميرا كه به موجب اين ماده از شركت ملي نفت خريداري ميكند يا از
طرف آن شركت ميفروشد به طور ماهانه به دالر آمريكا يا فرانك فرانسه يا لیره استرلینگ
(به شرط قابل انتقال بودن آن پولها) و به قیمت مقرر در ماده  28خواهد پرداخت و از اين
بابت مبلغي در ازاي هزينههاي بازرگاني خود به عنوان هزينه باال سري كسر خواهد گذاشت
كسري مزبور معادل ارقام زير خواهد بود 1 :ـ نیم سنت امريكايي در هر بشكه براي مقادير
خريداري شده يا فروخته شده تا میزان دو میلیون تن در يك سال 2 .ـ يك و نیم سنت در
هر بشكه براي مقادير زايد بر دو میلیون تن كه در يك سال خريداري يا فروش شده باشد.
مشروط بر اين كه طرف دوم يا كارگزار او هیچ گاه حق مطالبه هیچگونه هزينه يا حقالعمل
يا وجه ديگري از شركت ملي نفت بابت كمك در امربازاريابي جز آن چه كه در باال ذكر
شد نخواهد داشت.

o

ماده  30ـ گاز طبیعي جزء  1ـ گاز طبیعي كه توأماً با نفت خام تولید ميگردد با رعايت
ترتیب تقدم مشروحه زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت :الف ـ استفاده پیمانكار كل در
جريان عملیات مقرر در اين قرارداد .ب ـ احتیاجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف
داخلي كه شامل احتیاجات مربوط به مواد اولیه پتروشیمينیز خواهد بود .ج ـ تخصیص به
طرفین قرارداد به نسبت مقرر در ماده  27با اين تفاهم كه براي احتساب نسبت مذكور هر
هزار متر مكعب گاز طبیعي در  15درجهسانتیگراد معادل يك متر مكعب نفت خام تلقي
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خواهد شد .جزء  2ـ در موارد مذكور در جزء ( 1الف) و (ب) تحويل گاز در سر دستگاههاي
تفكیك گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچ يك از طرفین بههیچ عنواني پرداختي از اين
بابت به طرف ديگر نخواهد نمود .جزء  3ـ هرگاه پس از منظور نمودن مقادير تخمیني
حداكثر احتیاجات موضوع جزء ( 1الف) و (ب) مقدار اضافي گاز طبیعي همراه با نفت باقي
بماند شركت ملي نفت ايران از طريق كارگزار از طرف دوم درخواست خواهد نمود كه
ظرف شش ماه به وي اطالع دهد آيا مايل است كه سهمیه مقرر خود رابر طبق جزء ( 1ج)
باال از گاز اضافي مورد بحث خريداري نمايد يا خیر .اظهار طرف دوم كه به نحو فوق اعالم
شده باشد قطعي و غیر قابل تغییر خواهدبود .هرگاه طرف دوم سهمیه مقرر خود را از مقادير
گاز قابل تحويل به او طبق شرح باال خريداري نمايد در اين صورت قیمت قابل پرداخت به
شركت ملينفت ايران و همچنین كلیه شرايط ديگر مربوطه به تحويل گاز مذكور با توافق
فيمابین طرفین و بر مبناي اصولي كه در اين قرارداد پیشبیني شده است تعیین خواهد
گرديد .در صورتي كه طرف دوم از خريد و تحويل گرفتن سهمیه مقرر خود بهشرح مذكور
در جزء ( 1ج) خودداري نمايد كلیه مقادير گاز مذكور كه پس از منظور داشتن احتیاجات
موضوع جزء ( 1الف) باقي بماند توسط شركت ملي نفت در سر دستگاههاي تفكیك گاز از
نفت برداشت خواهد شد و بهنحوي كه آن شركت مقتضي بداند مورد استفاده قرار خواهد
گرفت و هیچ پرداختي از اين بابت به عمل نخواهد آمد .جزء  4ـ در صورت كشف ناحیه
بهرهبرداري گاز طبیعي مقررات زير اجراء خواهد شد :الف ـ وجود ناحیه بهرهبرداري گاز
طبیعي موقعي محرز تلقي ميگردد كه نخستین چاه گاز تجاري به شرح جزء  6اين ماده
تكمیل شده باشد در چنین موردي پیمانكار كل حدود ناحیه بهرهبرداري گاز را بههمان
نحوي كه در ماده  17ذكر گرديده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شركت ملي
نفتنسبت به اجراي برنامه ارزيابي كه متناسب با چنین ناحیه بداند تصمیم اتخاذ خواهد
نمود .ب ـ در خاتمه كارهاي ارزيابي به شرح مذكور در فوق ،كارگزار پس از مشورت با
شركت ملي نفت تصمیم خواهد گرفت .كه يا ناحیه بهرهبرداري گاز مورد نظر را استرداد
نمايد معذلك در مخارجي كه براي چنین ناحیه گازي انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل
مخارجي كه به موجب ماده  12براي انجام عملیات اكتشافي تضمین شده منظور و به حساب
ناحیه يا نواحي بهرهبرداري نفت خام كه وارد مرحله توسعه شدهاندگذارده خواهد شد .و يا:
ناحیه بهرهبرداري گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج در اين قرارداد توسعه دهد (با
توجه به مقررات مربوط به ذخاير ملي) در چنین صورتي قبل از اجراي هرگونه برنامه توسعه
و بهرهبرداري موافقت طرفین درباره شرايط ناظر بر هزينههاي تولید و قیمت با توجه به نوع
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و تركیب گاز مزبور الزم خواهد بود .جزء  5ـ هرگاه يك ناحیه بهرهبرداري كه از بابت
ذخیره ملي كنار گذاشته نشده است داراي نفت خام و گاز طبیعي هر دو باشد و آن ناحیه از
نظر تولیدنفت خام به موجب مقررات اين قرارداد به عنوان يك میدان تجاري شناخته نشود
در صورتي كه طرفین بخواهند كه ناحیه بهرهبرداري مزبور را به منظور تولید گاز طبیعي
توسعه بدهند ممكن است طرز عمل مقرر در جزء ( 4ب) باال را در آن مورد به موقع اجرا
بگذارند .جزء  6ـ منظور از "نخستین چاه گاز تجاري" چاه گازي است كه قابلیت تولید آن
در جريان طبیعي به میزان روزانه يك میلیون متر مكعب براي مدتپانزده روز متوالي محرز
گرديده باشد.
o

ماده  31ـ انتقال و واگذاري جزء  1ـ اعضاي طرف دوم بدين وسیله مجتمعاً و منفرداً در
برابر شركت ملي نفت ايران مسئولیت انجام صحیح و به موقع تعهداتي را كه به موجب
اينقرارداد بر عهده طرف دوم ميباشد تقبل مينمايند .جزء  2ـ درصد اولیه مشاركت اعضاي
طرف دوم در تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي اين قرارداد به شرح زير است 1 :ـ انترپريز
دوشرش اداكتیويته پترولیر اراپ (الف)  2 %32ـ آجیپ اس.پ.آ(.آجیپ)  3 %28ـ
هیسپانیكاد و پترولئوس اس آ (هیسپانويل)  4 %20ـ پتروفینا اس آ  5 %15ـ اوستريشه
مینرالئول فروالتونگ آگ (او.ام.فو)  %5به شرط موافقت كتبي و قبلي شركت ملي نفت ايران
(كه بدون دلیل موجه از اعطاي آن خودداري نخواهد شد) هر يك از اعضاي طرف دوم
بهشرح مذكور در باال ميتواند هر موقع كه بخواهد همه و يا قسمتي از تعهدات و مزايا و
منافع اقتصادي را كه به موجب اين قرارداد مقرر است بههر يك از اعضاي ديگر طرف دوم
منتقل نمايد مشروط بر آن كه :الف ـ اين گونه انتقاالت نسبت به مسئولیت طرف دوم در
برابر شركت ملي نفت ايران به شرح جزء  1باال مؤثر نخواهد افتاد .ب ـ اراپ (الف) و يا
شركت فرعي اراپ (الف) كه به موجب جزء  3زير منتقلالیه شناخته شده باشد در میان
اعضاي طرف دوم همواره باالترين درصد مشاركت را دارا خواهد بود .جزء  3ـ هر يك از
اعضاي طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از تعهدات و مزايا
و منافع اقتصادي خود را كه بهموجب اين قرارداد مقرر است به شركتهاي زير منتقل نمايد:
الف ـ شركت يا شركتهايي كه انتقالدهنده تحت كنترل آنها باشد .ب ـ شركت يا شركتهايي
كه تحت كنترل انتقالدهنده باشد .ج ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل شركت يا
شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشند .از لحاظ مقررات اين جزء منظور از كنترل
يك شركت عبارت است از مالكیت مستقیم يا غیر مستقیم اكثريت منافع در سهام آن شركت،
چنین انتقالي طرف انتقالدهنده را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بههیچ وجه
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معاف و مبري نخواهد كرد .جزء  4ـ اراپ (الف) به شرط موافقت قبلي و كتبي شركت ملي
نفت ميتواند هر موقع كه بخواهد وظايف و حقوق و تعهداتي را كه به عنوان پیمانكاركل
دارد به شركت يا شركتهاي ديگر انتقال دهد مشروط بر آن كه اراپ (الف) به طور مستقیم
يا غیر مستقیم كنترل الاقل نود درصد سهام شركت يا شركتهاي مزبور را در اختیار داشته
باشد .جزء  5ـ هرگونه انتقالي توسط هر كدام از اعضاي طرف دوم به جز آن چه كه طبق
اجزاء  2و  3و  4فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي شركت
ملي نفت خواهد بود و شركت مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأيید هیأت وزيران و تصويب
قوه مقننه را نیز تحصیل نمايد .جزء  6ـ هر شخصي كه به واسطه تحصیل حق يا عنواني در
مزايا و منافع اقتصادي طرف دوم به موجب قرارداد طرف قرارداد شناخته شود كلیه تعهدات
هر يك از اعضاي طرف دوم را كه به موجب اين قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت.
جزء  7ـ هرگونه انتقال يا واگذاري كه به موجب مقررات اين ماده عملي گردد از پرداخت
هرگونه مالیات و حقوق و عوارضي در ايران معاف خواهد بود.
o

ماده  32ـ اطالعات محرمانه كلیه طرحها و نقشهها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطالعات
علميو فني و هرگونه اطالعات مشابه مربوط به عملیات فني پیمانكار كل كه بهموجب اين
قرارداد مقرر است توسط طرف دوم پیمانكار كل محرمانه تلقي خواهند شد بدين معني كه
مندرجات يا مفهوم آنها را نبايد بدون رضايت شركت ملي نفت ايران افشا كنند و شركت از
دادن رضايت بدون دلیل موجه امتناع يا در اعالم آن تأخیر نخواهد كرد.

o

ماده  33ـ واردات و گمرك جزء  1ـ كلیه ماشین آالت ـ وسايل ـ وسايل نقلیه آبي ـ
دستگاهها ـ افزار ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ مواد شیمیايي ـ مواد ضروري براي
اختالط و امتزاج وسايل خودرو و ساير وسايط نقلیه ـ هواپیما ـ هر نوع مصالح ساختمان ـ
آالت فوالدي ـ لوازم اداري ـ اشیاء و اثاث ـ حوايجكشتي ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم
استحفاظي دستگاههاي تعلیماتي ـ محصوالت نفتي كه در ايران موجود نباشد و كلیه اجناس
ديگري كه منحصرا ًاز لحاظ صرفهجويي و حسن جريان عملیات و وظايف پیمانكار كل
ضروري باشد بدون پرداخت هیچ گونه حقوق گمرك و مالیات به نام شركت ملينفت به
ايران وارد خواهد شد .مواد فوق شامل حوايج طبي و جراحي و لوازم بیمارستان و
محصوالت طبي و دارو و اسباب طبي و اثاث و ادواتي كه در تأسیس و گرداندن بیمارستان
و داروخانه ضروري باشد نیز خواهد بود .جزء  2ـ پیمانكار كل با تصويب شركت ملي نفت
حق خواهد داشت هر وقت كه مقتضي باشد اشیايي را كه براي استفاده موقت وارد كرده
است با معافیت از حقوق صادراتي و مالیاتها مجدداً صادر نمايد .جزء  3ـ پیمانكار كل نیز
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حق خواهد داشت كه با موافقت شركت ملي نفت ايران (كه به طور غیرموجه در اعطاي آن
امتناع يا تأخیر نخواهد شد) اشیاييرا كه به طور موقت وارد شده است در ايران بفروش
رساند در اين صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشريفات الزم
طبق مقررات جاري و تسلیم اسناد الزم ترخیص به پیمانكار كل بر عهده خريدار خواهد
بود .جزء  4ـ اجناسي را كه براي استفاده يا مصرف كارمندان كارگزار و پیمانكار كل و
وابستگان تحت تكفل كارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد با رعايت مقررات و
آيیننامههاي مربوطه جاري در ايران و با پرداخت هرگونه حقوق وارداتي و گمركي و ساير
مالیاتها كه در موقع ورود معموالً به آن تعلق ميگیرد ميتوان وارد كرد .جزء  5ـ پیمانكار
كل تعهد ميكند كه در تحصیل لوازم و حوايج خود نسبت به اشیايي كه در ايران ساخته و
يا مهیا ميشود رجحان قايل شود مشروط برآن كه اشیاء مذكور از لحاظ نوع جنس و قیمت
و موجود بودن بههنگام و به مقادير مورد نیاز و قابلیت مصرف در امور مورد نظر در مقام
مقايسه با اشیاء خارجي در شرايط مساعد مساوي قرار داشته باشد .در مقايسه قیمت اشیاء
وارداتي با اشیاء ساخته و مهیا شده در ايران كرايه و هرگونه حقوق گمركي و مالیاتهايي كه
طبق اين قرارداد نسبت به اشیاء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد .جزء
 6ـ كلیه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشريفات گمركي
بوده كه اين تكالیف از آن چه معموالً مجري استسنگینتر نخواهد بود (ولي مشمول
پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد).
o

ماده  34ـ مالیات هیچ قسمت از خدماتي كه طرف دوم به موجب مقررات ماده  3اين قرارداد
انجام ميدهد موجب مسئولیت براي پرداخت مالیات نخواهد بود .عملیات پیمانكار كل كه
از نوع غیر انتفاعي ميباشد مشمول مالیات نخواهد بود .شركت ملي نفت ايران در مورد
درآمد ويژه خود از فروش نفتي كه به موجب اين قرارداد به عمل ميآيد بر طبق مقررات
اساسنامه خود مشمول مالیات خواهد بود .در مواردي كه پیمانكار كل طبق مقررات جزء 3
از ماده  10قسمتي از عملیات خود را به پیمانكار فرعي واگذار ميكند مقررات مالیاتي جاري
ايران درمورد پیمانكار فرعي مزبور اجراء خواهد شد.

o

ماده  35ـ پول رايج و ارز خارجي جزء  1ـ كارگزار و پیمانكار كل به شرح مفاد اين ماده
در مورد كلیه عملیات مقرر در اين قرارداد مشمول مقررات و آيیننامههاي ارزي جاري
ايرانخواهد بود .جزء  2ـ كارگزار به منظور تأمین احتیاجات پیمانكار كل وجوه الزم را به
دالر آمريكايي يا هر پول ديگري كه مقتضي باشد در حسابهاي مخصوص مقرر در جزء 4
ماده  23خواهد ريخت .جزء  3ـ مبالغي كه طرف دوم به شركت ملي نفت وام ميدهد توسط
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شركت اخیر به دالر آمريكايي فرانك فرانسه يا لیره استرلینگ مسترد خواهد شد مشروط بر
اين كه ارزهاي مزبور قابل انتقال باشند .بدون آن كه در كلیات مراتب فوق محدوديتي حاصل
شود قیمت خريد مقادير فروشهاي تضمین شده مذكور در جزء  2ماده  27و همچنین
پرداختهاييكه به موجب جزء  2ماده  29بايستي به عمل آيد توسط طرف دوم به دالر
آمريكايي فرانك فرانسه يا لیره استرلینگ به طرف اول پرداخت خواهد شد به شرط اين كه
ارزهاي مزبور قابل انتقال باشند .جزء  4ـ الف ـ دفاتر اصلي و محاسبات پیمانكار كل يا
كارگزار به دالر آمريكايي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران
بهدالرآمريكايي به نرخ معدل واقعي ماهیانهاي تسعیر خواهد شد كه با آن نرخ پول ايران
توسط پیمانكار كل يا كارگزار در ماه مزبور در مقابل دالر آمريكايي خريداري شده است و
هرگاه اين گونه خريد ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي
پیش مأخذ تسعیر خواهد شد .ب ـ هرگونه هزينه انجام شده يا وجوه وصول شده بههر
پولي جز دالر آمريكايي يا ريال ايراني بر اساس متوسط نرخ خريد و فروش آن پول
درنیويورك در پايان وقت اداري روزي كه انجام هزينه و يا وصول وجوه در آن روز صورت
گرفته باشد به دالر آمريكايي تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور بايدبه گواهي بانك مركزي
ايران برسد .هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك اعالم نشود نرخي كه به جاي
متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك بايد مالك عمل قرار بگیردعبارت خواهد بود
از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نیويورك كه به گواهي بانك مركزي ايران
رسیده باشد .در صورتي كه نرخ براي ارز خارجي مورد بحث در نیويورك اعالم نشده باشد
نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در باال به جاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز
در نیويوركبه كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه به معامالتي
كه با ارز مزبور صورت ميگیرد مناسب تشخیص دهد .ج ـ در پايان هر دوره ساالنههرگونه
تفاوت ارزي در دفاتر پیمانكار كل يا كارگزار كه در نتیجه تغییرات حاصله در نرخهاي
مذكور ارزي صورت گرفته باشد بر حسب مورد به اقالم مربوطه افزوده و يا از آنها كم
خواهد شد .جزء  5ـ دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه كارگزار يا پیمانكار كل
بتوانند پول ايران را كه براي عملیات مورد احتیاج است در مقابل دالر آمريكايي يا هر پول
ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد به نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعیض
علیه آنها خريداري نمايند.نرخ ارز بازرگاني عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك
در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غیر ايراني كه كالً يا بعضاً از صدور
كاالهاي عمده صادراتي ايران (به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام تولید شده در ايران و
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محصوالت آن به دست آمده باشد هر موقع كه بیش از يك چنین نرخ بانك موجود باشد
نرخ تسعیر نرخي خواهد بود كه در مقابل آن حداكثر واحدهاي پول ايران به دست بیايد
تمام بهاي گواهینامه ارزي يا امثال آن جزء الينفكنرخ ارز محسوب خواهد شد .جزء  6ـ
كارگزار يا پیمانكار كل ملزم به تبديل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهند بود
ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عملیاتخود در ايران الزم ميدانند بايد از طريق
بانكهاي مجاز به پول ايراني تبديل كنند .جزء  7ـ در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان
آن اعضاي طرف دوم و يا كارگزار و يا پیمانكار كل مجاز خواهند بود كههرگونه وجوه يا
دارايي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين
وجوه يا دارايي از عملیات آنها در ايران به دست آمده باشد و همچنین مجاز خواهند بود كه
حسابهايي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار
حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و داراييهاي مزبور به وسیله كارگزار و يا پیمانكار
كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه
نگاهداشته ويا منتقل و صادر نمايند.به شرط آن كه دارايیهاي مزبور طبق ماده  6اين قرارداد
به مالكیت شركت ملي نفت درنیامده باشد .براي تعیین قیمتي كه به ارزي غیر از دالر
آمريكايي اعالم شده باشد نرخ تغییر مربوطه عبارت خواهد بود از متوسط نرخهاي خريد و
فروش ارز كه به وسیله بانك مركزي ايران اعالمشده باشد و در صورتي كه نرخي براي ارز
مورد بحث توسط آن بانك اعالم نشده باشد متوسط نرخهاي خريد و فروش نیويورك براي
ارز مورد نظر درپايان وقت اداري روزي كه آن ارز دريافت شده طبق گواهي يونیون بانك
سويس زوريخ مالك عمل قرار خواهد گرفت .جزء  8ـ بعد از خاتمه اين قرارداد دولت
ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه به پول ايران در اختیار كارگزار و يا پیمانكار
كل باشد تا آن جا كه وجوه مزبور از عملیات مقرر در اين قرارداد حاصل شده باشد
بهدرخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به نرخي بانكي ارز كه به طور عموم دردسترس
خريداران دالر آمريكايي يا فرانك فرانسه يا لیره انگلیسي قرار ميگیرد به ارزهاي ياد شده
قابل تبديل باشد .جزء  9ـ مديران و كاركنان غیر ايراني پیمانكار كل يا كارگزار و خانوادههاي
آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي را كه در خارج از ايران دارندآزادانه
نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوايج آنها ولي نه
به منظور سفتهبازي ضروري باشد به ايران انتقال دهنداين قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود
كه در ايران معامالت ارزي از هر قبیل به غیر از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت
تصويب كند انجام دهند .جزء  10ـ مديران يا كاركنان غیر ايراني كارگزار يا پیمانكار كل كه
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حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هرسال در مدت ادامه خدمت
خود در ايران مبلغي معادل حداكثر  50درصد حقوق خالص (پس از كسر مالیات) خود در
آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانهاز ايران خارج كند .جزء  11ـ مديران
يا كاركنان غیر ايراني كارگزار يا پیمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را
ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه ازپنجاه درصد حقوق ناويژه  24ماه اخیر خدمت
آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
o

ماده  36ـ قوه قهريه (فرس ماژور) جزء  1ـ هیچ گونه قصور يا ترك هیچ كدام از طرفین
در اجراي هیچ يك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر علیه او
نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد به شرط آن كه و در حدود آن كه
قصور و ترك مزبور از پیشامد قوه قهريه ناشي شده باشد .جزء  2ـ بدون آن كه در كلیات
حكم باال محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پیشامد قوه قهريه كه از حیطه اقتدار
هر كدام از طرفین خارج باشد اجراي هرگونه تعهد يا اعمال هرگونه حقي را كه به موجب
اين قرارداد مقرر است غیر ممكن سازد يا تأخیري در آن ايجاد كند به طريق زير عمل
خواهدشد :الف ـ مدتي كه تأخیر در اجرا و اعمال تعهد و حق مزبور طول كشیده شده باشد
به مدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و ب ـ هرگاه ادامه مدت قوه قهريه
كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بهخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد
خواهد شد و اين امر بهحقوقي كه به موجب قرارداد در مورد تمديدهاي اضافي در نظر
گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد آورد .جزء  3ـ مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از
اين كه طرفین اين مسأله را كه آيا قرارداد به علت آن كه اجراي آن كامالً غیر مقدور گرديده
است بايستي فسخشود بر طبق مقررات ماده  38به داوري مراجعه كنند.

o

ماده  37ـ ارجاع اختالف به كارشناس گذشته از مواردي كه در اين قرارداد جلب نظر
كارشناس براي حل مسايل مخصوصي مصرحاً پیشبیني شده است طرفین حق خواهند
داشت پیش از اين كه اختالفات مربوط به اجرا يا تعبیر ناشي از اين قرارداد را طبق مقررات
ماده  38به هیأت داوري مراجعه دهند نظر يك كارشناس بيطرف را نسبتبه قضیه مورد
اختالف استعالم نمايند طرفي كه اقدام به أخذ نظر كارشناس ميكند بايستي تصمیم خود را
به اطالع طرف ديگر برساند .كارشناس با توافق طرفین مدت  15روز از تاريخ دريافت
اطالعیه تعیین خواهد شد در صورتي كه طرفین ظرف مدت مذكور از تعیین
كارشناسخودداري نمايند اين طور تلقي خواهد شد كه از ترتیب خاص ارجاع امر به
كارشناس صرف نظر نمودهاند .هرگاه طرفین در تعیین نام كارشناس ظرف مهلت مقرر فوق
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توافق نمودند خصوصیات مأموريت وي را طي نامه مشتركي با تأكید روي نظرياتي كههركدام
در مسايل مورد اختالف دارند به اطالع كارشناس خواهند رسانید .در صورتي كه كارشناس
مأموريت خود را قبول كند نظريات طرفین و همچنین نظريات مشاورين آنها را پیش از
تنظیم گزارش خود استماع خواهند نمود.گزارش كارشناس متضمن اظهار نظري خواهد بود
كه مستند بر اسباب موجهه در مورد مسايل مورد اختالف باشد .كارشناس نسخهاي از
گزارش خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه مأموريت او اعالم گرديده است بههر يك از
طرفین تسلیم خواهد نمود .مدت مزبور ممكن است به مدت طوالنيتري تمديد گردد
مشروط بر اين كه طرفین پیش از انقضاي سهماهه اولیه تصمیم به تمديد آن بگیرند .در
صورتي كه كارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر باال تسلیم نمايد مأموريت وي
بخودي به خود پايانيافته تلقي خواهد شد .نظر كارشناس فقط در صورتي براي طرفین
الزامآور خواهد بود كه بهاتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر يك از طرفین كه با
نظر مزبور موافق نباشد حق خواهد داشت كه مسئله ارجاع شده به كارشناس را طبق مقررات
ماده  38قرارداد بههیأت داوري ارجاع نمايد .در آن صورت طرفین كامالً حقخواهند داشت
كه گزارش كارشناس را ضمن جريان رسیدگي در برابر هیأت داوري مورد استناد قرار دهند.
o

ماده  38ـ داوري جزء  1ـ هرگونه اختالف ناشي از اجراء يا تعبیر مقررات اين قرارداد توسط
يك هیأت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد .هر يك از طرفین يك نفر داور
و دو داور مزبور قبل از شروع به رسیدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت
رياست هیأت داوري را خواهد داشت .هرگاه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ
ارجاع داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و هرگاه طرفین به طرز ديگري توافق ننمايند
داور ثالث بهدرخواست هر يك از طرفین به وسیله ريیس عالیترين دادگاه دانمارك (يا قاضي
همطراز او) تعیین خواهد شد .جزء  2ـ اگر يكي از طرفین ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر
به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطالع طرف
ديگرنرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به ريیس عالیترين دادگاه دانمارك (يا قاضي
همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعین سه نفر داور بنمايد .داوراني كه توسط ريیس مزبور
برگزيده ميشوند نبايستي مستخدم ايران يا فرانسه يا ايتالیا يا اسپانیا يا بلژيك و يا اتريش
بوده باشد و نبايد تبعههیچ يك از ممالك مزبور باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن
كشورها داشته باشد .جزء  3ـ داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعالم
تعیین خود به طرفین قرارداد (و در صورتي كه توسط ريیس عالیترين دادگاه دانمارك و يا
قاضي همطراز او تعیین شده باشند به ريیس مزبور) اطالع خواهند داد و در غیر اين صورت
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چنین تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را ردكردهاند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به
عمل خواهد آمد .جزء  4ـ اگر اختالف بههیأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به
اكثريت صادر شود و طرفین تعهد مينمايند كه مفاد آن را با حسن نیت به مورداجرا بگذارند.
جزء  5ـ محل و تشريفات داوري را طرفین تعیین خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق
نشود محل و تشريفات داوري از طرف هیأت داوري تعیین خواهد شد .جزء  6ـ طرفین
همه نوع تسهیالت (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتي) را براي هیأت داوري فراهم
خواهند كرد تا هرگونه اطالعاتي را كه براي تعیین تكلیف اختالف الزم باشد به دست آورند.
عدم حضور يا امتناع يكي از طرفین داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا
هر يك از مراحل داوري بشود .جزء  7ـ مادام كه تصمیم يا رأي داوري صادر نشده توقف
عملیات يا فعالیتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزام نیست .در صورتي كه
تصمیم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصمیم يا رأي مزبور ممكن
است ترتیب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد .جزء  8ـ هزينههاي داوري به
تشخیص هیأت داوري تعیین خواهد شد .جزء  9ـ هرگاه بههر علت يكي از اعضاي هیأت
داوري پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكمیل رسیدگي
بهمورد اختالف نباشد و چنان چه طرفین به صورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از
طرفین ميتوانند از ريیس عالیترين دادگاه دانمارك يا قاضي همطراز او تقاضا كند كه جانشین
عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعیین نمايد .جزء  10ـ تا حدي كه مورد داشته باشد
ضمن تصمیمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد.
جزء  11ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي بهطرفین هر يك از آنها
ميتواند از هیأت داوري تصمیم يا رأي اولیه را صادر نموده و تقاضاي تفسیر آن را بنمايد.
اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي تأثیري نخواهد داشت تفسیر مزبور بايد ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصمیم يا رأي تا صدور تفسیر يا انقضاي يك ماه (هر
كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند .جزء  12ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين
قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پیدا كند معتبر خواهد بود .جزء  13ـ
هرگاه طرفین در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پیش از آن كه هیأت داوري
رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق به صورت (رأي داوري مبتني بر رضايت
طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هیأت داوري پايان خواهد پذيرفت.
o

ماده  39ـ زبانهاي متن قرارداد متن فارسي و فرانسه و متن انگلیسي اين قرارداد هر سه معتبر
است در صورتي كه اختالفي پیش آيد و به داوري ارجاع شود هر سه متن بههیأت داوري
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عرضه خواهد شد كه قصد طرفین را از روي هر سه متن تفسیر نمايند .هرگاه بین سه متن
مزبور اختالفي در مورد حقوق و وظايف طرفین پیدا شود متن انگلیسي معتبر خواهد بود.
به تاريخ  12اسفند  1347مطابق با  3مارس  1969در تهران امضاء و مبادله گرديد .شركت
ملي نفت ايران به وسیله :دكتر منوچهر اقبال رياست هیأت مديره و مديريت عامل انتريريز
دورشرش اداكتیويته پترولیه اراپ (الف) به وسیله :آجیپ اس.پ.آ .به وسیله :هیسپانويل
دوپترولئوس اس آ (هیسپانويل) به وسیله :پتروفینا اس آ به وسیله :اوستريشه مینرالئول
فروالتونگ آگ (او ام اف) از لحاظ قبول تكالیف و وظايف مربوطه سوسیته فرانسز دپترول
ديران (سوفیران)


ضمیمه الف تعريف ناحیه واگذار شده ناحیه واگذار شده از جهت مغرب و شمال و مشرق محدود
به خطوط مستقیميخواهد بود كه در نقاط مشخصه زير متعاقباً بههم برسند .ـ ( 24طول جغرافیايي
 51درجه و  23ثانیه عرض جغرافیايي  27درجه و  50دقیقه و  20ثانیه) كه در خط سه میلي دريايي
قرارداد با شركتهاي عاملنفت ايران واقع است .ـ ( 23طول جغرافیايي  52درجه و  38دقیقه و 30
ثانیه عرض جغرافیايي  28درجه و  18دقیقه و  30ثانیه) ـ ( 22طول جغرافیايي  51درجه و  59دقیقه
و  56ثانیه عرض جغرافیايي  28درجه و  46دقیقه و صفر ثانیه) الف ـ (طول جغرافیايي  51درجه و
 59دقیقه و  56ثانیه عرض جغرافیايي  29درجه و  37دقیقه و صفر ثانیه) ب ـ عرض جغرافیايي
(طول جغرافیايي  53درجه و  52دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي  28درجه و  37دقیقه و صفر
ثانیه) ـ ( 32طول جغرافیايي  53درجه و  52دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي  28درجه و 29
دقیقه و صفر ثانیه) .ـ ( 31طول جغرافیايي  53درجه و  24دقیقه و  18ثانیه عرض جغرافیايي 26
درجه و  56دقیقه و  50ثانیه) كه در خط سه میلي دريايي قرار دارد باشركتهاي عامل نفت ايران واقع
است .از نقطه  31تا  24حد جنوبي همان حد سابق واقع در سه میلي دريا خواهد بود كه به عنوان
حدود ناحیه عملیات در قرارداد با شركتهاي عامل نفت ايرانتعیین گرديده است .انترپريز دورشرش
اداكتیويته پترولیه شماره  7خیابان تالتون ناحیه  15پاريس (فرانسه) آجیپ اس.پ.آ .سان دو ناتو ـ
میالن (ايتالیا) هیسپانیكا دوپترولئوس.اس.آ شماره  12پالزا دو واسكوزدومال مادريد (اسپانیا)
پتروفینا.اس.آ شماره  33خیابان دواللوا بروكسل (بلژيك) اوستريشه مینرالئول فروالتونگ آگ شماره
 5اتوواگنر پالتز ناحیه  9وين (اتريش) تاريخ سوم مارس  1969جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال
رياست هیأت مديره و مديريت عامل شركت ملي نفت ايران خیابان تختجمشید تهران



[پیوست] عالیجناب :عطف به قرارداد پیمانكاري كه در تاريخ سوم مارس  1969بین شركت ملي
نفت ايران و اعضاي طرف دوم به امضاء رسیده است .به اطالع ميرساند كه ما قبول مينمايیم كه
هر بهرهاي كه در نتیجه وامهاي مشروحه در مواد ( 3ب) و  24و  26اين قرارداد به طرف دوم تعلق
270

ميگیرد و نیز بهره وامهايي كه امكاناً طرف دوم جهت انجام عملیات مقرر در اين قرارداد از منابع
ديگر تحصیل كند جزء استهالك ساالنه (به نسبت هربشكه) هزينههاي ارزيابي و توسعه مذكور در
جزء ( 2ب) از ماده  27قرارداد منظور شود .خوشوقت خواهیم شد كه در صورت موافقت با مراتب
فوق اين نامه را امضاء و نسخههاي ضمیمه را مرجوع فرمايید .با تقديم احترامات صمیمانه اراپ
(الف) آجیپ اس.پ.آ .هیسپانويل پتروفینا.او.ام.فو موافقت شركت ملي نفت به تاريخ سوم مارس
 1969انترپريز دورشرش ادواكتیويته پترولیه شماره  7خیابان تالتون ناحیه  15پاريس (فرانسه) آجیپ
اس.پ.آ .سان دو ناتو ـ میالن (ايتالیا) هیسپانیكا دوپترولئوس اس آ شماره  12پالزادوواسكوزدومال
مادريد اسپانیا پتروفینا اس آ شماره  33خیابان دواللوا بروكسل (بلژيك) اوستريشه مینرالئول
فروالتونگ آگ شماره  5اتوواگنر پالتز ناحیه  9وين (اتريش) تاريخ سوم مارس  1969جناب آقاي
دكتر منوچهر اقبال رياست هیأت مديره و مديريت عامل شركت ملي نفت ايران خیابان تختجمشید
تهران عالیجناب :عطف به جزء  2از ماده  31قرارداد كه در اين تاريخ بین طرفین بهامضاء رسیده
است تفاهم ما اين است كه شركت ملي نفت ايران از اعطاي موافقت نسبت به انتقاالتي كه در خاتمه
مرحله اول دوره اكتشاف يا در خاتمه هر يك از سالهاي مرحله يا مراحل بعدي بین اعضاي طرف
دوم بهعمل آيد خودداري نخواهد كرد مشروط بر آن كه 1 :ـ در تاريخ انتقال تولید تجاري هنوز
شروع نشده باشد 2 .ـ چنین انتقالي منتج به اين نشود كه میزان سهمالشركه اولیه انتقال دهنده بیش
از  50درصد تقلیل پیدا كند 3 .ـ اراپ (الف) و يا شركتهاي فرعي آن كه طبق جزء  3ماده  31قرارداد
طرف انتقال قرار ميگیرند همیشه در بین اعضاي طرف دوم بیشترين سهمالشركهرا دارا باشند .با
تقديم احترامات صمیمانه اراپ (الف) آجیپ اس.پ.آ .هیسپانويل پتروفینا.او.ام.فو موافقت شركت
ملي نفت به تاريخ سوم مارس 1969
o

[امضاء] قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده و يك ضمیمه و دو نامه متبادله
منضم به قانون قرارداد پیمانكاري اكتشاف و تولید بین شركت ملي نفت ايران و شركتهاي
اروپايي ميباشد .رئیس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=70727
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ماده واحده ـ قرارداد ضمیمه راجع به پیمانكاري و اكتشاف و تولید نفت در قطعه جنوبي سه استردادي
از كنسرسیوم )  (Consortiomدر بندرعباس به مساحت تقريبي  12860كیلومتر مربع كه بین
شركت ملي نفت ايران با شركت نفت امريكايي كنتینانتال ) ( Continentalامضاء و به تصويب
هیأت دولت رسیده است تصويب و اجازه مبادله و اجراء آن داده ميشود.



[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه
يك هزار و سیصد و چهل و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه فوقالعاده روز
چهارشنبه دوم مهر ماه يك هزار و سیصد و چهل و هشت به تصويب مجلس سنا رسیده است .ريیس
مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي



قرارداد پیمانكاري اكتشاف و تولیدبینشركت ملي نفت ايرانوشركت نفت كنتینانتال قرارداد نفت با
شركت كنتینانتال
o

مقدمه قرارداد منعقده در تهران به تاريخ هفدهم فروردين يك هزار و سیصد و چهل و هشت
بین شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركت نفت كنتینانتال(شركتي كه مطابق قوانین
كشور دالوار از كشورهاي متحده امريكا) از طرف ديگر .نظر به اينكه شركت ملي نفت ايران
مايل است همكاري و خدمات پیمانكار ذيصالحیتي را به منظور تأمین مخارج و انجام
عملیات نفتي در قسمتي از قلمرو كشور ايران جلب نمايد .نظر به اينكه شركت كنتینانتال
سرمايه و صالحیت فني و تخصص اداري و امكانات بازاريابي الزم را براي به عهده گرفتن
و انجام موفقیتآمیز عملیات بهمنظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ايران دارا ميباشد.
نظر به اينكه هر دو طرف قصد دارند كه مقررات قرارداد را با صمیمیت و حسننیت به موقع
اجراء بگذارند .علیهذا شركت ملي نفت ايران و شركت كنتینانتال اويل به شرح زير توافق
مينمايند:

o

ماده  1ـ تعريفات جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء كند معني بعضي
از اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد به شرحتعاريف زير خواهد
بود 1 :ـ "شركت ملي نفت" عبارت است از شركت ملي نفت ايران 2 .ـ "پیمانكار كل"
عبارت است از شركت نفت كنتینانتال يا هر شركتي كه به موجب مقررات ماده  31اين
قرارداد طرف انتقال شناخته شود 3 .ـ "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضمیمه يا ضمائم
آن 4 .ـ "نفت" عبارت است از نفت خام و گاز طبیعي و يا هر يك از آنها 5 .ـ "نفت خام"
عبارت است از نفت خام طبیعي ،اسفالت طبیعي و كلیههیدروكاربورهاي مايع و
منجملههیدروكاربورهاي فشرده كه به حالت طبیعيحاصل شود 6 .ـ "گاز طبیعي" يعني گاز
تر و كلیههیدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز و هیدروكاربورهاي مايع
272

كه از طريق جدا كردن از گاز طبیعي به دست ميآيد و نیز گاز باقیمانده كه پس از سواكردن
هیدروكاربورهاي مايع از گاز تر باقیمانده باشد 7 .ـ "قیمت" از لحاظ اين قرارداد عبارت
است از قیمتهايي كه بر طبق مقررات ماده  28اين قرارداد تعیین ميگردد 8 .ـ "عملیات
نفتي" عبارت است از كلیه كارهاي مشروحه در ماده  8اين قرارداد 9 .ـ "متر مكعب" عبارت
است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو 10 .ـ "تاريخ
اجراء" عبارت است از تاريخي كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد به توشیح ملوكانه
برسد 11 .ـ "بشكه" عبارت است از  42گالن امريكايي در شصت درجه فارنهايت 12 .ـ
"اراضي" عبارت است از اراضي پوشیده از آب و غیر آن 13 .ـ "اموال" عبارت است از
كلیه تأسیسات ثابت و اموال منقول 14 .ـ "تأسیسات ثابت" عبارت است از تأسیسات نصب
شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و براي عملیات
موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گیرد 15 .ـ "اموال منقول" عبارت است از كلیه ماشین
آالت ـ لوازم ـ ابزار ـ آالت ـ ادوات ـ اسباب ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ وسائل خودرو و
ساير وسائط نقلیه ـ اثاث ـ مواد خواربار و كلیه اجناس ديگري جز تأسیسات ثابت كه براي
انجام عملیات و وظائف مقرر در اين قرارداد به شرح مندرج در جزء  1از ماده  8مورد نیاز
باشد 16 .ـ "ناحیه واگذاري شده" يا "واگذار شده" عبارت از ناحیه مشخص شده در
ضمیمه الف يا نواحي كه بعد از تقلیل ناحیه مزبور به موجب مقررات ماده 13اين قرارداد
باقي بماند 17 .ـ "ناحیه بهرهبرداري" عبارت است از ناحیهاي كه در ماده  17مشخص
گرديده است 18 .ـ "تاريخ آغاز تولید تجاري" عبارت است از تاريخي كه به موجب بند 4
از ماده  4اين قرارداد معین شده باشد.
o

ماده  2ـ پیمانكار كل شركت نفت كنتینانتال بدين وسیله از طرف شركت ملي نفت به سمت
پیمانكار كل منصوب ميگردد تا عملیات و وظائف مقرر در اين قرارداد را انجام دهد.

o

ماده  3ـ موضوع قرارداد پیمانكار كل خدمات مشروح در زير را به نحو مقرر در اين قرارداد
براي شركت ملي نفت انجام خواهد داد :الف ـ خدمات فني پیمانكار كل اداره و انجام كلیه
عملیات الزم را كه مربوط به اكتشاف و بهرهبرداري نفت در ناحیه واگذاري باشد بر عهده
خواهد داشت .ب ـ خدمات مالي پیمانكار كل وجوه الزم براي انجام و تكمیل عملیات
ا كتشافي و همچنین در صورت پیدايش نفت وجوه الزم جهت انجام عملیات ارزيابي و
توسعه را كه به موجب اين قرارداد مقتضي باشد در اختیار شركت ملي نفت قرار خواهد
داد .عملیات اكتشاف مطابق مقررات اين قرارداد منحصراً بريسك پیمانكار كل صورت
خواهد گرفت و بنابراين وجوه مصرف شده در عملیات مزبور به صورت وام بدون بهره
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تلقي ميشود كه بازپرداخت آن موقوف بهكشف و تولید نفت به میزان تجاري خواهد بود.
وجوهي كه بهمنظور هزينههاي ارزيابي و توسعه در اختیار شركت ملي نفت قرار داده ميشود
به عنوان وام با بهره تلقي و بر طبق روش مقرر در اين قرارداد بازپرداخت خواهد شد .ج ـ
خدمات بازرگاني پیمانكار كل تعهد ميكند كه مقاديري نفت خام به نحو مقرر در اين قرارداد
از طرف شركت ملي نفت در بازارهاي دنیا به فروش برساند .د ـ اجرت شركت ملي نفت
بدين وسیله تضمین ميكند كه به عنوان اجرت در قبال خدمات انجام شده مقاديري از نفت
خام تولیدي از نواحي مورد بهرهبرداري را كه به موجب مقررات اين قرارداد عملیات توسعه
در آن انجام شده و به عنوان ذخیره ملي كنار گذاشته نشده باشد به قیمتي كه توافق گردد به
پیمانكار كل بفروشد.
o

ماده  4ـ مدت قرارداد جزء  1ـ مدت اين قرارداد از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي
خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد  12و  15تعیین خواهد گرديد .جزء  2ـ حداكثر دوره
اكتشاف پیشبیني شده به موجب اين قرارداد مشروط به رعايت مقررات ماده  12نه سال
خواهد بود .هرگاه در پايان دوره هفتساله مقرر در ماده  12عملیات اكتشافي منتج به ثبوت
ناحیه بهرهبرداري نگردد دوره اكتشاف به خودي خود پايان خواهد يافتو اين قرارداد خاتمه
خواهد پذيرفت مگر اينكه دوره اكتشاف مطابق مقررات جزء  5ماده  12براي دو سال ديگر
تمديد شده باشد كه در آن صورت قرارداد در انقضاي دوره 9ساله پايان خواهد يافت.
معذلك چنانچه در انقضاي دوره اكتشاف مزبور وجود ناحیه يا نواحي بهرهبرداري به ثبوت
رسیده باشد عملیات طبق مقررات اين قرارداد فقط در ناحیهيا نواحي بهرهبرداري مزبور ادامه
خواهد يافت .جزء  3ـ آغاز دوره بهرهبرداري موقعي خواهد بود كه كشف نخستین چاه
تجاري بر طبق تعريف ماده  16محرز شده باشد .مدت اين قرارداد از لحاظ دوره بهرهبرداري
مزبور  25سال از تاريخ آغاز نخستین تولید تجاري در ناحیه واگذار شده خواهد بود .جزء
 4ـ تاريخ آغاز تولید تجاري مذكور باال در مورد هر میدان تجاري تاريخي خواهد بود كه
در آن تاريخ كلیه تأسیسات و وسائل الزم براي حمل و نقل و صدور نفت خام حاصله از
میدان مزبور بر يك مبناي منظم به شرح مقرر در مواد اين قرارداد تكمیل گرديده و بعالوه
حداقل يكصد هزار متر مكعب نفت خام تولیدي آن میدان بر مبناي صادرات منظم فروش
و تحويل شده باشد.

o

ماده  5ـ تأمین وجوه جزء  1ـ كلیه وجوه الزم براي عملیات اكتشاف ارزيابي و توسعه
پیشبیني شده در اين قرارداد توسط پیمانكار كل تأمین خواهد شد تا آنگاه كه وجوه حاصله
از عملیات موضوع اين قرارداد كه عايد شركت ملي نفت ميشود به حدي برسد كه شركت
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ملي نفت را قادر بر تأمین هزينههاي عملیات ارزيابي و توسعه بنمايد .جزء  2ـ همچنین
تفاهم حاصل است كه مسئولیت شركت ملي نفت در برابر پیمانكار كل نسبت به بازپرداخت
وجوهي كه طبق جزء ( )1باال پرداخته ميشود فقط در صورتي خواهد بود كه میدان تجاري
به شرح تعريف ماده  18اين قرارداد كشف و تولید به میزان تجاري شروع شده باشد.
o

ماده  6ـ مالكیت شركت ملي نفت در مورد نفت و اموال جزء  1ـ نفتي كه به موجب مقررات
اين قرارداد تولید ميشود كالً در سر چاه به شركت ملي نفت تعلق خواهد داشت .جزء  2ـ
كلیه اموالي كه براي عملیات پیمانكار كل تهیه شده و يا مورد استفاده قرار گرفته باشد به
شرح مقررات زير در تملك شركت ملي نفت خواهد بود .الف ـ كلیه اراضي و تأسیسات
ثابت به نام شركت ملي نفت تحصیل خواهد شد و در مالكیت آن شركت خواهد بود .ب ـ
كلیه اموال منقول كه به منظور استفاده در انجام عملیات موضوع اين قرارداد تحصیل شده
باشد تابع مقررات زير خواهد بود 1 :ـ هرگاه پیمانكار كل اين طور تلقي كند كه اموال منقول
در تمام مدتي كه براي استهالك آنها در نظر گرفته است مورد استفاده كامل نخواهد بود از
شركت ملي نفت درخواست خواهد كرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نمايد .هرگاه
شركت ملي نفت ظرف سي روز از تاريخ اعالم پیمانكار كل جواب ندهد موافقت شركت
ملي نفت تحصیل شده تلقي خواهد شد .اين اموال تامدتي كه تمام بهاي استهالك آن به
حساب عملیات منظور نگرديده باشد در مالكیت پیمانكار كل باقي خواهد ماند و موقعي كه
كامالً مستهلك گرديد درمالكیت شركت ملي نفت وارد خواهد شد .هرگاه پیمانكار كل
بخواهد اينگونه اموال را كه كالً مستهلك نشده است از ايران صادر كند شركت ملي نفت
مختار خواهد بود موقعي كه پیمانكار كل مطابق مقررات جزء  2از ماده  33درخواست
موافقت آن شركت را ميكند اموال مزبور را با پرداخت مانده بهاي دفتري آنها خريداري
نمايد 2 .ـ در كلیه موارد ديگر اموال به محض تحصیل در مالكیت شركت ملي نفت وارد
خواهد شد و تمام هزينه خريد آنها بر حسب آنكه به منظور مصرف در عملیات اكتشاف و
يا بهرهبرداري تحصیل شده باشد به عنوان جزوي از وام اكتشافي و يا وام بهرهبرداري در
همان سال منظور خواهد شد .جزء  3ـ كلیه موجوديهاي انبار و اجناس مصرفي كه توسط
پیمانكار كل براي استفاده در عملیات موضوع اين قرارداد تحصیل شده باشد بهمحضتحصیل
در مالكیت شركت ملي نفت در خواهد آمد و بر حسب استفادهاي كه عمال از آن شده به
عنوان جزيي از وام اكتشافي و يا وام بهرهبرداري منظور خواهد گرديد .جزء  4ـ در مدت
اعتبار اين قرارداد پیمانكار كل حق استفاده كامل از كلي اراضي و تأسیسات ثابت و اموال
منقول تحصیل شده به موجب اين قرارداد را در ناحیه واگذار شده دارا خواهد بود .همچنین
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تفاهم حاصل است كه پیمانكار كل ميتواند از نفت تولید شده در ناحیه واگذاري تا آنجا
كه براي اجراي عملیات مجاز به موجب اين قرارداد الزم و مقتضي باشد مجاناً استفاده نمايد.
o

ماده  7ـ ثبت پیمانكار كل پیمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ اجرا
درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايرانتسلیم
نمايد.

o

ماده  8ـ عملیات مجاز جزء  1ـ عملیاتي كه اجازه انجام آن به موجب اين قرارداد داده شده
است عبارتست از :الف ـ اكتشاف نفت از طريق زمینشناسي ـ ژئوفیزيكي و روشهاي ديگر
منجمله حفر چاه براي نفت و هرگونه وظائف ديگري كه به طور معمول با عملیات اكتشاف
و بهرهبرداري مربوط باشد .ب ـ حمل نفتي كه بر طبق اين قرارداد تولید شده از میدانها به
كنار دريا و انبار كردن نفت و تحويل نفت تولیدي از ناحیه واگذار شده به هر وسیله منجمله
بارگیري در كشتي و هرگونه وظائف ديگري كه به طور معمول با انبار كردن و حمل نفت
مربوط باشد .جزء  2ـ پیمانكار كل فعالیتهايي را كه براي انجام عملیات موضوع اين قرارداد
الزم و يا به طور معقول مرتبط به آن باشد بر عهده خواهد داشت .تفاهم حاصل است كه
آباد كردن اراضي و ايجاد جزيرهها و ساختمان راههاي آهن ،بندر ،تلفن ،تلگراف و
سرويسهاي بيسیم و سرويسهاي هوايي و استفاده از آنها مشروط به اجازه قبلي و كتبي
دولت خواهد بود .اجازه مزبور از مجراي شركت ملي نفت به عمل خواهد آمد و شركت
ملي نفت كوششخواهد نمود كه اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخیر ناموجه
تحصیل شود .به منظور تسريع در اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد پیمانكار كل ميتواند
بدون اينكه از میزان مسئولیت او در برابر شركت ملي نفت چیزي كاسته شود و با رعايت
مقررات جزء  3از ماده  10پیمانكاران فرعي را به كار بگمارد.

o

ماده  9ـ اراضي ،آب و حقوق ارتفاقي اراضي ،آب و حقوق ارتفاقي كه به نحو معقول مورد
احتیاج پیمانكار كل براي انجام عملیات مقرر در اين قرارداد باشد توسط شركت ملي نفت
تحصیل و در اختیار پیمانكار كل گذارده خواهد شد .تحصیل اراضي آب و حقوق ارتفاقي
بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شركت ملي نفت ايران به عمل خواهد آمد و
تابع شرايط مقرر در اساسنامه مذكور خواهد بود .بهاي خريد يا مالاالجاره پرداختي بابت
تحصیل اراضي ،آب و حقوق ارتفاقي مذكور به عالوه هزينههاي مربوط به آن بر حسب
مورد جزء هزينههاي اكتشاف يا بهرهبرداري مقرر در اين قرارداد منظور خواهد شد.

o

ماده  10ـ اداره عملیات جزء  1ـ اداره عملیات نفتي مربوط به ناحیه واگذار شده با رعايت
مقررات اين قرارداد از تاريخ اجرا به پیمانكار كل محول ميگردد .جزء  2ـ پیمانكار كل
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مخصوصاً ملزم به انجام تعهدات زير خواهد بود :الف ـ بذل مساعي در اجراي عملیات
اكتشافي در ناحیه واگذار شده بهحد اعال و بر طبق روش خوب صنعت نفت .ب ـ مطلع
نگاهداشتن شركت ملي نفت مستمراً از جريان كلیه عملیاتي كه بايد به موجب مقررات اين
قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش ماهانه پیشرفت كار در مورد عملیات انجام يافته و
همچنین تسلیم گزارش جامع و نهايي در پايان هر كار معین .ج ـ فراهم كردن وسائل تا
نمايندگان شركت ملي نفت بتوانند در هر موقع معقولي عملیات مقرر در اين قرارداد را
بازرسي نمايند .د ـ نگاهداري ارقام و اطالعات كامل از جمیع عملیات فني كه طبق اين
قرارداد انجام ميگردد .ه ـ نگاهداري حسابهاي عملیات خود به طريقي كه ارقام و اطالعات
مربوط به هزينههاي عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و اتخاذ روش
حسابداري مناسب براي اين منظور كه با توافق طرفین تعیین و گاه به گاه با توجه به
پیشرفتهايي كه در آينده حاصل ميشود مورد تجديد نظرقرار خواهد گرفت .و ـ محدود
كردن استخدام كارمندان خارجي به حداقل با تأمین اين منظور كه تا آنجا كه به طور معقول
عملي باشد كارمندان خارجي فقط براي تصدي مشاغل تخصصي فني كه ايرانیان حائز
معلومات و تجربه الزم براي احراز آن مشاغل يافت نشود استخدام شوند .ز ـ توجه دائم به
حقوق و منافع ايران در جريان عملیات خود .ح ـ تأمین اين منظور كه شركت ملي نفت در
هر موقع كه الزم بداند بتواند ظرف مدت معقولي هرگونه اطالعي را به صورت رونوشتهاي
دقیق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشهبرداري و زمینشناسي و ژئوفیزيك و
حفاري و تولید و ساير امور مشابه مربوط به عملیات مقرر در اين قرارداد و همچنین جمیع
اطالعات علميو فني كه در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده باشد به دست آورد .جزء  3ـ
پیمانكار كل ميتواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را بهپیمانكاران فرعي بسپارد مشروط
بر اينكه :الف ـ قبالً درباره انتخاب هر پیمانكار فرعي كه بهاي قرارداد او بیش از 20000
دالر يا معادل آن باشد با شركت ملي نفت مشاوره نمايد .ب ـ رونوشتي از كلیه اينگونه
قراردادها تسلیم شركت ملي نفت نمايد .ج ـ پیمانكار فرعي بر اساس تشخیص محتاطانه
بازرگاني و با توجه بهمقررات جزء  5اين ماده انتخاب شود و در صورت تساوي شرايط به
پیمانكاران فرعي ايراني حق تقدم داده شود .جزء  4ـ بدين وسیله طرفین موافقت مينمايند
كه در انقضاي شصت ماه از تاريخ آغاز نخستین تولید تجاري :الف ـ سمت مديريت عملیات
در سازمان پیمانكار كل بر عهده يك نفر ايراني كه از طرف شركت ملي نفت تعیین گردد
محول خواهد شد .مدير مذكور زير نظر مديرعامل كه از جانب پیمانكار كل تعیین ميگردد
مسئولیت اداره عملیات جاري تولید و حمل و نقل و انبارداري و بارگیري را خواهد داشت.
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ب ـ يك هیئت اجرايي مركب از دو نفر نماينده شركت ملي نفت و دو نفر نماينده پیمانكار
كل جهت نظارت در تهیه و اجراي كلیه برنامهها و بودجههاي مربوط به عملیات توسعه و
تولید تشكیل خواهد شد .جلسات هیئت مذكور هر سه ماه يك بار يا به دفعات بیشتر هر
موقع كه نمايندگان شركت ملي نفت يا پیمانكار كل تقاضا نمايند منعقد خواهد شد .جزء 5
ـ پیمانكار كل و شركت ملي نفت همواره سعي كامل خواهند نمود براي تأمین اين منظور
كه عملیات با صرفهدارترين هزينه از لحاظ اقتصادي به انجام رسد.
o

ماده  11ـ محاسبات پیمانكار كل جزء  1ـ پیمانكار كل هر سه ماه يك بار صورتحساب
هزينهها را تهیه خواهد كرد صورتحساب مزبور بايد هزينههايي را كه طي آن سه ماه توسط
پیمانكار كل به موجب اين قرارداد انجام شده و همچنین جمع كل هزينهها را تا پايان آن
سه ماه نشان بدهد .صورتحسابهاي مزبور حداكثر ظرف دو ماه بعد از پايان سه ماهي
كههزينهها در آن مدت صورت پذيرفته تسلیم شركت ملي نفت خواهد شد مگر در مورد
صورتحساب سهماهه منتهي به  3دسامبر كه بايستي تا  31ماه مارس سال بعد براي شركت
ملي نفت ارسال شود .شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه بدون اينكه لطمهاي به حق
حسابرسي ساالنه او كه ذيالً مقرر شده است وارد شود صحت صورتحسابهاي مذكور را
مورد رسیدگي و تحقیق قرار دهد و از پیمانكار كل بخواهد كه مدارك و اسناد هزينه كافي
براي اثبات آنها ارائه بنمايد و همچنین توضیحاتالزم را براي توجیههر يك از اقالم خرج
كه در آن صورتحسابها وارد شده است بدهد .براي اين منظور شركت ملي نفت حق خواهد
داشت كه به موجبدرخواست كتبي توضیحات بخواهد و همچنین سند هزينههاي مربوط
به بعضي از اقالم وارده را مطالبه كند مشروط بر آنكه درخواست مزبور حداكثرظرف يك
ماه از تاريخ ارسال صورتحسابها انجام گیرد .جزء  2ـ مخارج فوق پس از آنكههر سال به
وسیله يك مؤسسه حسابرسان صالحیتدار كه معروفیت بینالمللي داشته و مورد قبول طرفین
باشد رسیدگي گرديد ،طبق مقررات اين قرارداد بر حسب مورد به عنوان هزينههاي اكتشافي
يا بهرهبرداري صحیح توسط طرفین پذيرفته خواهد شد .گزارش حسابرسي اينگونه
محاسبات در مورد هر سال مالي حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي مورد گزارش به
شركت ملي نفت تسلیم خواهد شد .جزء  3ـ پیمانكار كل در محاسبات خود تمام هزينههايي
را كه در ايران و يا خارج از ايران منحصراً و الزاماً به منظور اجراي عملیات مقرر در اين
قرارداد انجام داده است به قیمت واقعي منظور خواهد نمود .هزينههايي كه پیمانكار كل جزو
حسابهاي خود منظور ميكند ممكن است شامل بخش معقولي از هزينههاي اداري او در
ايران باشد كه بر اساس اصول حسابداري متداول كه به طور يكنواخت رعايت خواهد شد
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احتساب ميگردد .بهاي خدماتي كه ممكن است به وسیله شركت مادر و شركتهاي فرعي يا
وابسته پیمانكار كل به عمل آيد به حساب بدهكار هزينه عملیات منظور خواهد شد با اين
تفاهم كه اين قبیل مخارج به هیچ عنوان شامل عوامل هزينه باالسري و حقالزحمه و بهره و
سود و يا هرگونههزينههاي ديگري كه ممكن است به قیمت واقعي خدمات اضافه گردد
نخواهد بود بهاستثناي بهره متعلق به وامهاي ارزيابي و توسعه و به استثناي حقالزحمه
بازاريابي كه به نحو مقرر در مواد  26و  29قرارداد در حساب منظور ميگردد.
o

ماده  12ـ مدت دوره اكتشاف و حداقل تعهدات جزء  1ـ پیمانكار كل متعهد است مبلغ ده
میلیون دالر امريكايي بهعنوان پذيره تحت شرايط زير به شركت ملي نفت ايران بپردازد :الف
ـ يك میلیون دالر امريكايي طرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد .ب ـ سالي يك
میلیون دالر امريكايي در سالروزهاي هر يك از چهار سال متعاقب تاريخ اجراي قرارداد
(جمعاً به مبلغ چهار میلیون دالر امريكايي) .ج ـ يك میلیون دالر امريكايي به مجرد كشف
نخستین میدان تجاري به شرح مقرر در ماده  18اين مبلغ ظرف سي روز از تاريخ اعالم
شركت ملي نفتبه پیمانكار كل داير بر اينكه میدان را تجاري شناخته است پرداخت خواهد
شد .د ـ دو میلیون دالر امريكايي به محض اينكه سطح تولید در ناحیه واگذار شده در طول
مدت پانزده روز متوالي به طور متوسط به يكصد هزار بشكه در روز برسد پرداخت اين مبلغ
ظرف سي روز از آخرين روز پانزده روز متوالي مذكور صورت خواهد گرفت .ه ـ دو میلیون
دالر امريكايي به محض اينكه سطح تولید در ناحیه واگذار شده در طول مدت پانزده روز
متوالي به طور متوسط به يكصد و پنجاه هزار بشكه در روز برسد .پرداخت اين مبلغ ظرف
سي روز از آخرين روز پانزده روز متوالي مذكور صورت خواهد گرفت .پیمانكار كل مبالغ
فوق را به حساب شركت ملي نفت نزديكي از بانكهاي شهر نیويورك (كشورهاي متحد
امريكا) توديع خواهد نمود .شماره حساب و نام و آدرس بانك مذكور به وسیله شركت ملي
نفت تعیین و كتباً به اطالع پیمانكار كل خواهد رسید .جزء  2ـ دوره اكتشاف هفتساله
مذكور در ماده  4باال به دو مرحله متوالي تقسیم ميشود .مرحله اول به مدت پنج سال از
تاريخ اجراي قرارداد و مرحله دوم متعاقب آن به مدت دوساله خواهد بود معذلك تفاهم
حاصل است كه دوره مزبور ممكن است براي يك مرحله سوم به مدت دو سال تحت
شرايطي كه در جزء  5زير پیشبیني شده است تمديد گردد .جزء  3ـ (مرحله اول) پیمانكار
كل مكلف است در طول مرحله اول حداقل  8میلیون دالر امريكايي براي عملیات اكتشاف
در ناحیه واگذار شده خرج كند .عملیات مذكور شامل حفاري الاقل سه چاه اكتشافي خواهد
بود .جزء  4ـ (مرحله دوم) در صورتي كه پیمانكار كل تعهدات مندرج در جزء  3مذكور
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فوق را انجام داده باشد مجاز خواهد بود كه اگر مايل باشد پس از تقلیل ناحیه به نحو مقرر
در ماده  13قرارداد به عملیات اكتشافي در مرحله دوم مبادرت ورزد .در چنین صورتي
پیمانكار كل اقالً تا دو ماه پیش از پايان مرحله اول قصد خود را دائر به ادامه عملیات
اكتشافي براي مرحله دوم به اطالع شركت ملي نفت خواهد رسانید در طول مرحله دوم
پیمانكار كلحداقل سالي دو میلیون دالر امريكايي براي عملیات اكتشافي خرج خواهد كرد.
جزء  5ـ ( مرحله سوم) در پايان مرحله دوم و بعد از تقلیل قسمت باقیمانده ناحیه واگذار
شده به نحو مقرر در جزء  1ماده  13قرارداد پیمانكار كل ميتواند يك ماه زودتر از خاتمه
مرحله دوم درخواست تمديد دو سال اضافي بنمايد .شركت ملي نفت در قبول يا رد
درخواست مزبور مختار خواهد بود .در صورتي كه شركت ملي نفت چنین درخواستي را
قبول نمايد مراتب را ظرف شصت روز پس از وصول درخواست به پیمانكار كل اعالم
خواهد نمود .در اين صورت پیمانكار كل مكلف خواهد بود كه عملیات اكتشافي را براي
يك مرحله اضافي دوساله مرحله سوم و با تعهد هزينه حداقل سالي دو میلیون دالر امريكايي
به موقع اجراء بگذارد .جزء  6ـ پیمانكار كل الاقل دو ماه پیش از انقضاي هر مرحله گزارشي
حاكي از اينكه حداقل تعهد مخارج پیشبیني شده براي مرحله مربوطه انجام گرفته يا در
جريان اتمام است (با رعايت مقررات جزء  8زيرين) تسلیم شركت ملي نفت خواهد نمود.
هرگاه شركت ملي نفت ظرف شصت روز از تاريخ تسلیم گزارش مذكور جوابي به پیمانكار
كل ندهد چنین تلقي خواهد شد كه پیمانكار كل حداقل مخارج ناظر به مرحله مربوطه را
انجام داده است و لذا عملیات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عملیات را براي
مرحله بعدي در ناحیه تقلیل يافته ادامه خواهد داد .جزء  7ـ در صورتي كه حداقل مبلغ
مخارج ساالنه كه در مورد اولین سال مرحله دوم يا اولین سال مرحله سوم پیشبیني شده
تماماً خرج نشده باشد مبلغ خرج نشده باقیمانده به حساب سال بعد منتقل و در آن سال
صرف خواهد شد .جزء  8ـ هرگاه در انقضاي مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در
جزء  3اين ماده تماماً خرج نشده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه اين قرارداد
را بدون اينكه تعهدي براي او در قبال پیمانكار ايجاد شود فسخ نمايد .جزء  9ـ در طول
مرحله اول پیمانكار كل حق نخواهد داشت كه عملیات اكتشافي را تحت هیچ عنواني به جز
در موارد فرسماژور به نحو مقرر در اينقرارداد متوقف يا تعطیل نمايد لیكن در پايان مرحله
اول و در پايان هر يك از دورههاي يكساله بعدي در صورتي كه پیمانكار كل مالحظه نمايد
شرايط زيرزمیني ناحیه واگذار شده طوري است كه نميتوان به طور معقولي انتظار داشت
كه نفت به میزان تجاري كشف گردد ميتواند از ادامه عملیات اكتشافي خودداري نمايد و
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در اين صورت بايد قصد خود را بهشركت ملي نفت اعالم نموده به عملیات خاتمه دهد
لیكن قبالً بايد ثابت نمايد كه كلیهامور اكتشافي تا تاريخ اعالم مزبور بر طبق برنامه به موقع
اجرا گذارده شده و حداقل تعهد مخارج پیشبیني شده براي مرحله يا دوره ساالنه (بر حسب
مورد) مقدم بر اعالم مزبور تماماً خرج شده است .معذلك هرگاه تا تاريخ اعالم مزبور مبلغي
خرج نشده باقیمانده باشد پیمانكار كل بايد نصف مبلغ باقیمانده مزبور را به شركت ملي
نفت بپردازد .جزء  10ـ با وجود مقررات فوق پیمانكار كل مختار است كه در خاتمه سال
سوم از مرحله اول از قرارداد دست بكشد مشروط بر آنكه حداقل مبلغ چهارمیلیون دالر
امريكايي در امور اكتشافي خرج و حداقل سه میلیون دالر بهشرح مقرر در جزء  1اين ماده
در وجه شركت ملي نفت پرداخت نموده باشد .در چنین صورتي اين قرارداد به مجرد اعمال
اين حق فسخ خواهد گرديد .جزء  11ـ مخارج واقعي كه در ضمن مرحله اول اضافه بر
حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب حداقل تعهد مخارج مرحله
دوم منظور خواهد شد .جزء  12ـ الف ـ هرگاه در پايان مرحله اول نفت به مقادير تجاري
در ناحیه واگذار شده كشف شده باشد پیمانكار كل حق نخواهد داشت عملیاتاكتشافي را
در مراحل دوم و سوم متوقف يا تعطیل نمايد و بايستي تعهدات مربوط به ادامه عملیات را
بر طبق جزءهاي  4و  5اين ماده انجام دهد .تفاهم حاصل است كه انجام عملیات اكتشافي
در مرحله سوم تابع مقررات جزء  5فوق خواهد بود .ب ـ هرگاه در پايان مرحله دوم يا
سوم اكتشاف (هر كدام كه مورد پیدا كند) حداقل تعهد مخارج مقرر در جزءهاي  4و  5اين
ماده كالً انجام نپذيرفته باشد پیمانكار كل بايد مبلغي برابر با نصف مبلغ خرج نشده بهشركت
ملي نفت بپردازد .مبلغ مزبور در جزو مخارج اكتشاف منظور نخواهد شد .جزء  13ـ الف ـ
هرگاه در پايان مرحله دوم مقرر در جزء  4اين ماده پیمانكار كل حداقل تعهد مخارجي را
كه بر طبق جزء  4مذكور پیشبیني شده انجام نداده باشد دوره اكتشاف خاتمه يافته تلقي
خواهد شد و همین حكم جاري خواهد بود در صورتي كه پیمانكار كل تعهد خود را به
شرح مقرر در جزء  5اين ماده انجام ندهد .از آن پس حدود عملیات پیمانكار كل منحصر
به عملیات در ناحیه يا نواحي بهرهبرداري (در صورت وجود چنین ناحیه يا نواحي)كه بر
طبق مقررات ماده  17تحديد حدود ميگردد خواهد شد .در صورتي كه چنین ناحیه
بهرهبرداري موجود نباشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت بدون اينكه براي او تعهدي
در قبال پیمانكار كل ايجاد شود اين قرارداد را فسخ نمايد .ب ـ در صورتي كه پیمانكار كل
بر طبق مقررات جزء  5وارد مرحله اضافي دوساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور حداقل
تعهد مخارجي را كه براي آن مرحله معین شده انجام نداده باشد شركت ملي نفت حق
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خواهد داشت به همان طريقي كه در بند( الف) باال راجع به پايان مرحله دوم مقرر گرديده
است اقدام نمايد .جزء  14ـ در كلیه مواردي كه در اين ماده پیشبیني شده است شركت
ملي نفت مختار خواهد بود هر موقع كه اوضاع و احوال را مقتضي بداند براي انجام تعهدات
پیمانكار كل حداكثر تا شش ماه مهلت بدهد.
o

ماده  13ـ ناحیه واگذار شده و تقلیلهاي بعدي آن جزء  1ـ در پايان مرحله اول "ناحیه
واگذار شده" به میزان  %50تقلیل خواهد يافت .هرگاه در پايان مرحله دوم عملیات اكتشافي
طبق مقررات جزء  5ماده  12اين قرارداد وارد مرحله سوم شود باقیمانده "ناحیه واگذار
شده" بار ديگر بهمیزان  %50ناحیهاي كه در خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد
يافت .جزء  2ـ پیمانكار كل محدودههايي را كه به منظور تقلیل يا تقلیلهاي مشروحه فوق
بايستي از "ناحیه واگذار شده" خارج گردد و نیز شكل و اندازه آنها را انتخاب خواهد نمود
مشروط بر اينكه محدودههاي مزبور از قطعاتي تشكیل شود كه مساحت هر كدام از آنها از
 200كیلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر يك از قطعات بیشتر از شش برابر میزان
متوسط عرض آن نباشد .در صورتي كه اجراي روش مزبور در انتخاب محدودههاي مورد
تقلیل مناسب نباشد شكل و اندازه محدودههاي مزبور به نحوي كه شركت ملي نفت مقتضي
بداند معین خواهد شد .جزء  3ـ بعد از انجام هر يك از تقلیلهاي مشروحه فوق پیمانكار
كل محدودههايي را كه پس از تقلیل به موجب مقررات اين قرارداد نگاه خواهد داشت به
اطالع شركت ملي نفت خواهد رسانید .اطالع مزبور در گزارشي كه در جزء  6ماده  12اين
قرارداد به آن اشاره شده است گنجانده خواهد شد .در صورتي كه پیمانكار كل ظرف مهلتي
كه براي ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظريات خود را راجع به محدودههايي كه بايستي
خارج گردد بهاطالع شركت ملي نفت نرساند شركت محدودههاي مزبور را بنا بر تشخیص
خود تعیین خواهد كرد .تصمیم مزبور قطعي بوده و محدودههائي كه بدين ترتیب توسط
شركت ملي نفت مشخص ميگردد از تاريخ اعالم بهپیمانكار كل به عنوان محدودههاي
خارج شده از ناحیه واگذاري تلقي خواهد شد .جزء  4ـ در پايان "دوره اكتشاف" به شرح
مقرر در ماده " 12ناحیه واگذار شده" به طور نهايي تقلیل خواهد يافت به نحوي كه فقط
محدود بهناحیه يا نواحي بهرهبرداري گردد كه وجود میدان يا میدانهاي تجاري بهشرح
تعريف ماده  18در آن محقق شده باشد.

o

ماده  14ـ تنظیم برنامه و بودجه عملیات اكتشافي جزء  1ـ پیمانكار كل با مشورت شركت
ملي نفت براي هر سال تقويمي برنامهها و بودجههاي اكتشافي "ناحیه واگذار شده" را تنظیم
خواهد نمود به نحوي كه دست كم انجام حداقل تعهداتي كه در ماده  12تصريح گرديده
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است تأمین شود .مشورت مزبور بايستي قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عمل آيد .جزء
 2ـ برنامهها و بودجههاي مقرر در جزء  1فوق براي هر سال تقويميمنتهي تا پايان روز
سيام اكتبر سال قبل تسلیم شركت ملي نفت خواهد گرديد .هرگاه پیمانكار كل در ضمن
اجراي برنامههاي مزبور تجديد نظري را در آنها مقتضي بداند مراتب را به شركت ملي نفت
اطالع خواهد داد و حق خواهد داشت كه نسبت به اجراي كارهاي مربوط به قسمت تجديد
نظر شده اقدام نمايد به شرط آنكه افزايش مربوطه در بودجه ساالنه از ده درصد تجاوز
ننمايد.
o

ماده  15ـ مدت دوره بهرهبرداري جزء  1ـ "دوره اكتشاف" در هر قسمت از "ناحیه واگذار
شده" موقعي پايان خواهد يافت كه "نخستین چاه تجاري" طبق تعريف ماده  16اين قرارداد
درقسمت مزبور كشف شده باشد .در مورد هر "ناحیه بهرهبرداري" كه حدود آن بر طبق
ماده  17تعیین ميشود آغاز "دوره بهرهبرداري" از تاريخ احراز "نخستین چاه تجاري"
خواهد بود .جزء  2ـ "دوره بهرهبرداري" در يك "ناحیه بهرهبرداري" مشتمل بر سه مرحله
جداگانه به شرح زير خواهد بود :الف ـ مرحله ارزيابي ـ از تاريخ تحقق "نخستین چاه
تجاري" طبق ماده  16تا تاريخي كه میدان بر طبق مقررات ماده  18اين قرارداد تجاري
شناخته شود .ب ـ مرحله توسعه ـ از تاريخ تجاري شناخته شدن میدان تا "تاريخ شروع
تولید به میزان تجاري" ج ـ مرحله تولید ـ از "تاريخ شروع تولید به میزان تجاري" تا خاتمه
"دوره بهرهبرداري" .جزء  3ـ "دوره بهرهبرداري" در مورد تمام "ناحیه واگذار شده" در
خاتمه  25سال از"تاريخ شروع تولید تجاري" از "نخستین میدان تجاري" پايان خواهديافت.

o

ماده  16ـ نخستین چاه تجاري جزء  1ـ همین كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه
"نخستین چاه تجاري" كشف و تكمیل گرديده است اظهاريهاي حاكي از اين امر به شركت
ملي نفتتسلیم خواهد نمود .داليل اثبات اين اظهار در گزارش بعدي كه درباره تكمیل چاه
تجاري مزبور تهیه و تسلیم ميگردد مندرج خواهد بود .گزارش مزبور بايستي حاوي
تاريخچه مفصل چاه منجمله اطالعات و ارقام مربوط به زمینشناسي ـ حفاري ـ مهندسي
نفت و ذخائر نفتي ـ تولید باشد تفاهم حاصل است كه آزمايشهايي كه براي اثبات كشف
چاه تجاري مزبور به عمل ميآيد در حضور نمايندگان شركت ملي نفت انجام خواهد گرفت
و بههمین منظور هرگونه داليل و عالئم وجود نفت فوراً به اطالع نماينده شركت ملي نفت
رسانیده خواهد شد .جزء  2ـ چاه موقعي "تجاري" شناخته خواهد شد كه يا :الف ـ قابلیت
بهره دهي فرضي آن كه بر اساس ضخامت طبقه بهره ده و خصوصیات پتروفیزيكي سنگهاي
مخزن و اطالعات حاصله از تجزيه وآزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت
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موجود در مخزن ) (PVTو ضريبهاي بهره دهي در میزانهاي مختلف تولید و حريم زهكشي
مفروضي به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گرديده باشد حاكي از اين باشد كه
چاه در ظرف مدت  6سال ميتواند مقادير كافي نفت تولید كند به طوري كه ارزش فعلي
آن بر اساس بهاي مربوطه در تاريخ تقويم با احتساب  %5تخفیف حداقل معادل يك و نیم
برابر هزينه تمام شده حفاري و تكمیل آن چاه باشد و يا :ب ـ به ثبوت برسد كه ميتواند
در جريان طبیعي نفت خاميبه میزان روزانه دو هزار بشكه در طول مدت پانزده روز متوالي
در افقهايي به حداكثر 2500متر عمق تولید كند .اين قدرت تولید در مورد چاهي كه افق
عمیقتر از میزان مذكور داشته باشد روزانه سههزار بشكه منظور خواهد شد .جزء  3ـ صرف
كشف چاه تجاري به مفهوميكه در جزء  2اين ماده تعريف گرديده است به خودي خود
كافي نخواهد بود كه ساختمان تحتاالرضي ومخازن نفتي مربوطه تشكیل يك میدان تجاري
بدهد .جزء  4ـ مقررات مندرج در اين ماده در مورد نخستین چاه يا چاههاي تجاري كه بعداً
هم در قسمتهاي ديگر "ناحیه واگذار شده" كشف گردد عیناً قابل اجرا خواهد بود.
o

ماده  17ـ ناحیه بهرهبرداري جزء  1ـ هر زمان كه "نخستین چاه تجاري" به شرح تعريف
جزء  2ماده  16تحقق يافت مرحله ارزيابي مذكور در جزء  2ماده  15در ناحیه بهرهبرداري
شروع خواهد شد .حدود موقتي چنین ناحیهاي فوراً به اطالع شركت ملي نفت رسانده
خواهد شد .جزء  2ـ هر "ناحیه بهرهبرداري" به وسیله كثیراالضالعي مشخص ميگردد كه
مختصات جغرافیايي قطعي آن را پیمانكار كل تعیین خواهد كرد .ناحیهاي كه به اين نحو
مشخص ميشود از حدود كثیراالضالعي كه محیط بر پستترين خطوط میزان ساختمان
طبقاتاالرضي و يا به اختالف مورد محیط برحدود ناحیه قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز
نخواهد نمود" .ناحیه بهرهبرداري" بايد در داخل ناحیه واگذار شده قرار داشته و بر اساس
اطالعات مربوطه مشخص گردد .حدود هر ناحیه بهرهبرداري ممكن است بر اساس نتايج
حاصله از چاههاي ارزيابي يا چاههاي توسعهاي در طول "دوره بهرهبرداري" مورد تجديد
نظرقرار گیرد.

o

ماده  18ـ میدان تجاري جزء  1ـ به مجرد اينكه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه عملیات
وي در يك "ناحیه بهرهبرداري" منتج به كشف "میدان تجاري" شده است گزارش تفصیلي
نتیجهگیري خود را به شركت ملي نفت تسلیم خواهد نمود .جزء  2ـ گزارشي كه پیمانكار
كل به موجب جزء  1فوق به شركت تسلیم ميكند بايد به طور وضوح حاوي اطالعات فني
و منجمله مراتب زير باشد :الف ـ اطالعات زمینشناسي و ژئوفیزيكي ـ ضخامت طبقه بهره
ده ـ فاصله يا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیاالت ـ خصوصیات پتروفیزيكي سنگهاي
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مخزن ـ تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت موجود در مخزن
P.V.Tقابلیت بالقوه بهره دهي مخزن ـ قابلیت بالقوه بهره دهي روزانههر چاه ـ خصوصیات
و تركیبات مربوطه نفت خام مكشوفه ـ عمق ـ فشار ـ و ساير خصوصیات مخزن و سیاالت
موجود درآن .ب ـ فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش يا
مصرف ـ فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي جهاني يا میزان هزينهايجاد يا تكمیل
وسائل مزبور .ج ـ هرگونه اطالعات مربوطه ديگري كه پیمانكار كل به آن اتكا نموده و
نتايجي كه از آن گرفته است .د ـ نظرياتي كه به وسیله كارشناس يا كارشناساني كه اجراي
عملیات به آنها سپرده شده ابراز گرديده باشد .جزء  3ـ شركت ملي نفت گزارش مزبور را
ظرف مدت معقولي مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخیص دهد كه آيا "میدان تجاري"
بدان معني كه درجزء  4اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه .جزء  4ـ از لحاظ
اين قرارداد طرفین موافقت مينمايند كه میدان فقط در موقعي تجاري تلقي ميشود كه مقدار
نفت خاميكه طبق پیشبیني معقول ازآن میدان قابل استخراج است به حدي باشد كه تحويل
نفت خام در كنار دريا بر اساس زير امكانپذير باشد :هرگاه از "ارزش فعلي" مجموع مقادير
نفت خاميكه انتظار ميرود در ظرف مدت اولین  25سال تولید گردد و ارزش مزبور بر
اساس قیمت مربوطه محاسبه شده باشد (از اين پس در اين قرارداد"ارزش تخفیف يافته"
نامیده ميشود) اقالم زير را :الف ـ "ارزش فعلي" مجموع هزينههاي جاري بابت مقادير
نفت خامي كه انتظار ميرود در ظرف اولین  25سال تولید گردد منجمله هزينههاي برداشت
ـ عمل آوردن ـ انبار كردن ـ حمل و نقل ـ بارگیري و مخارج ديگر .ب ـ مجموع هزينههاي
اكتشافي كه طبق اين قرارداد تا تاريخ كشف میدان تجاري صرف شده باشد به اضافه
هزينههاي اكتشافي برآورد شده كه بايد در بقیه دوره اكتشافي خرج گردد .ج ـ هزينههاي
پیش بیني شده ارزيابي و توسعه به اضافه ارزش فعلي بهره سرمايه قابل پرداخت توسط
شركت ملي نفت در مورد میدان مربوطه .د ـ مبلغي معادل ( 12 )1(.)2درصد"ارزش تخفیف
يافته" مذكور در باال كسر كنند .سودي باقي بماند كه كمتر از  20درصد "ارزش تخفیف
يافته" نباشد .جزء  5ـ به منظور احتساب "ارزش فعلي" در كلیه مواردي كه در اين ماده
ذكر شده است نرخ تنزل به قرار  5درصد به مدت  25سال منظور خواهد شد .جزء  6ـ
مقررات اين ماده عیناً در مورد هر میدان ديگري كه متعاقباً كشف گردد قابل اجرا خواهد
بود با اين تفاهم كه هزينه واحدي براي موضوع واحد بیش از يك بار در محاسبه منظور
نخواهد شد.
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o

ماده  19ـ ذخائر ملي جزء  1ـ تفاهم حاصل است كه پنجاه درصد ذخائر مكشوفه قابل
استخراج از شمول مقررات اين قرارداد خارج و به عنوان ذخائر ملي كنار گذارده خواهد
شد انتخاب ذخائري كه به موجب اين ماده به عنوان ذخائر ملي كنار گذارده ميشود بر
حسب توافق بین شركت ملي نفت و پیمانكار كل براساس اطالعات فني موجود صورت
خواهد گرفت .جزء  2ـ به منظور كنار گذاردن ذخائر ملي مقررات زير مجري خواهد بود:
الف ـ تسهیم ذخائر فقط در صورتي انجام خواهد شد كه محرز گردد كه نخستین میدان يا
میدانهاي تجاري مكشوفه (طبق مقررات جزء  4از ماده  )18بازپرداخت مجموع هزينههاي
واقعي اكتشاف و همچنین حداقل هزينه مورد تعهد براي بقیه دوره اكتشاف را كه بايد به
شرح ماده  25بهپیمانكار كل تأديه شود تكافو خواهد نمود .ب ـ تسهیم ذخائر به شرح فوق
حتياالمكان به صورتي خواهد بود كه تعدادي از میدانهاي مكشوفه به طور جدا به عنوان
ذخائر ملي به شركت ملينفت تخصیص داده شود .ج ـ قبل از اينكه میدانهاي نفت مذكور
در بند (ب) اين ماده به شركت ملي نفت تخصیص داده شود تعداد كافي چاه ارزيابي بر
طبق روش صحیح صنعت نفت در هر يك از نواحي بهرهبرداري حفر خواهد شد تا ارزيابي
و برآورد صحیح ذخائر قابل استخراج هر ناحیه میسر گردد .د ـ هرگاه اجراي مقررات بند
(ب) فوق كالً يا جزئاً امكانپذير نباشد فرمولي مورد توافق قرار خواهد گرفت كه به موجب
آن نحوه تسهیم تولید نفت مقرردر ماده  27از میدانهايي كه به مرحله توسعه رسیدهاند تعديل
گردد .ه ـ تسهیم ذخائر ملي در فواصل معین مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان
میدانهاي مكشوفه جديد يا امتداد ذخائر در ناحیه بهرهبرداري موجود را به حساب آورد .و
ـ تفاهم حاصل است كه اجراي مقررات بند (د) باال در حقوقي كه براي پیمانكار كل به
موجب ماده  27از لحاظ نفت تولید شده منظور گرديده است هیچگونه تغییري نخواهد داد
اما آن مقدار نفت كه براي ذخیره ملي تخصیص داده شده است مستثني خواهد بود.

o

ماده  20ـ تنظیم برنامه و بودجه عملیات بهرهبرداري جزء  1ـ در طول مدت بهرهبرداري
برنامههاي عملیات و بودجههاي مربوطه به وسیله پیمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت
تهیه و به شرح زير به مورد اجرا گذارده خواهد شد :جزء  2ـ در مرحله ارزيابي پیمانكار
كل بعد از مشورت با شركت ملي نفت و با رعايت دقیق روش صحیح صنعت نفت به
اجراي برنامهها و بودجههاي مربوطه مبادرت خواهد كرد .در مورد هر يك از نواحي
بهرهبرداري برنامهها و بودجههاي جداگانه تنظیم و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعالم كشف
نخستین چاه تجاري بهشرح مقرردر ماده  16به اطالع شركت ملي نفت رسانیده خواهد شد.
برنامهها و بودجههاي مزبور ممكن است براي مدتي متجاوز از يك سال باشد .جزء  3ـ به
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محض اينكه میداني از طرف شركت ملي نفت تجاري شناخته شد پیمانكار كل برنامههاي
ساالنه توسعه و بودجههاي مربوطه را براي تصويب شركت ملي نفت تنظیم خواهد نمود و
در تنظیم اين برنامهها برنامه پنجسالهاي كه به منظور تعیین ظرفیت تولید مشروحه در ماده
 21تهیه ميشود مورد نظر قرار خواهد گرفت .برنامهها و بودجههاي مزبور قبل از  15اكتبر
هر سال براي سال بعد تسلیم شركت ملي نفت خواهد گرديد و پس از تصويب شركت ملي
نفت بهوسیله پیمانكار كل به موقع اجرا گذارده خواهد شد .از تاريخ تشكیل كمیته اجرايي
مقرر در جزء  4ماده  10برنامهها و بودجههاي مورد بحث به شرحي كه فوقاً ذكر شد از
طريق اين كمیته به شركت ملي نفت تسلیم خواهد شد .جزء  4ـ پیمانكار كل موظف است
كه حداكثر تا آخر روز  31مارس هر سال گزارش ساالنهاي مشتمل بر اطالعات كامل درباره
اجراي برنامهها وبودجهها در سال قبل تسلیم شركت ملي نفت نمايد.
o

ماده  21ـ ظرفیت تولید جزء  1ـ با در نظر گرفتن :الف ـ ذخائر قابل استخراج "میدانهاي
تجاري" كه در "ناحیه يا نواحي بهرهبرداري" كشف گردد (به شرط آنكه از شمول اين
قرارداد خارج نباشد) .ب ـ مجموع امكانات بالقوه و قابل پیشبیني طرفین در مورد بازار.
شركت ملي نفت و پیمانكار كل درباره میزان توسعه میدان (يا میدانها) مشتركاً اتخاذ تصمیم
خواهند نمود و به اين ترتیب ظرفیت تولید را كه "ظرفیت تولید توسعه يافته" هر میدان
نامیده ميشود تعیین خواهند نمود" .ظرفیت تولید توسعه يافته" میدانها هیچگاه نبايد از
حدود ) (MERمیدان مربوطه با رعايت روش صحیح صنعت نفت تجاوز كند .جزء  2ـ بر
اساس "ظرفیت تولید توسعه يافته" يك برنامه توسعه پنجساله براي اجراء تهیه خواهد شد.
اين برنامه میزان تولید ساالنه را پیشبیني خواهد نمود .میزان تولید ممكن است هر سال
مشتركاً مورد تجديد نظر قرار گیرد در اين صورت "ظرفیت تصحیح شده تولید" مطابق
روش صحیح صنعت نفت تعیین خواهد گرديد .جزء  3ـ مجموع امكانات بالقوه قابل
پیشبیني طرفین در مورد بازار بهشرحي كه در جزء  1فوق ذكر گرديده عبارت از مجموع
اقالم زير خواهد بود :الف ـ احتیاجات شركت ملي نفت براي بازارهاي خود .ب ـ احتیاجات
شركت ملي نفت براي مقاديري كه پیمانكار كل طبق مقررات ماده  29به نمايندگي از طرف
شركت ملي نفت براي آن بايد بازار پیدا كند .ج ـ احتیاجات پیمانكار كل در حدود مقاديري
كه حق دارد به قیمتهاي فروش تضمین شده به نحو مقرر در ماده  27از شركت ملي نفت
خريداري نمايد .جزء  4ـ بدون اينكه خدشهاي در مقررات باال وارد شود هر يك از طرفین
حق خواهد داشت كه توسعه میدان (يا میدانها) را تا حداكثر قابلیت بهرهبرداري میدان
MERدرخواست نمايد و طرف ديگر با چنین تقاضايي مخالفت نخواهد كرد تا در نتیجه
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توسعه مزبور امكان برداشت طرف متقاضي نسبت به درصد سهمیه خود به شرح مقرر در
ماده  27بر اساس حداكثر قابلیت بهرهبرداري میدان تأمین گردد لیكن طرف متقاضي همیشه
فروش مقاديراضافه بر احتیاجات پیشبیني شده طرف ديگر به موجب بند (الف) (ب) يا
(ج) جزء  3باال را تحت ترتیبات مقرر در ماده  22تضمین خواهد نمود.
o

ماده  22ـ روش برداشت جزء  1ـ همین كه میداني تجاري اعالم گرديد شركت ملي نفت
و پیمانكار كل يك كمیته دو نفري "تعیین سهمیه" كه يك نفر از آنها را شركت ملي نفت
ونفر ديگر را پیمانكار كل تعیین خواهد كرد تشكیل خواهند داد .اعضاي كمیته تعیین سهمیه
بعد از مطلع ساختن يكديگر از احتیاجات طرفین قبل ازسيام ژوئن هر سال تشكیل جلسه
خواهند داد تا در آن تاريخ مقاديري را كه در ظرف سال تقويميبعد به منظور تأمین احتیاجات
طرفین بايد تولید گرددبه اطالع پیمانكار كل برسانند .جزء  2ـ هر يك از طرفین حق خواهد
داشت كه در مدت اين قرارداد به طور متوسط درصد سهمیه خود را از "ظرفیت تولید توسعه
يافته" هر میدان برطبق مقررات ماده  27اين قرارداد در سر چاه برداشت نمايد .جزء  3ـ
براي اينكه امكان كسري برداشت طرفین ملحوظ گرديده و اجازه جبران اينگونه سريها داده
شود ممكن است كه حق برداشت طرفین را بر مبناي "ظرفیت تولید توسعه يافته" يا "ظرفیت
تولید تصحیح شده" كه در هیچ مورد از  90درصد "ظرفیت تولید توسعه يافته" كمتر نخواهد
بود احتساب نمود .براي انجام اين منظور موافقت ميشود كه :الف ـ چنانچه احتیاجات
طرفین با درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبناي "ظرفیت تولید توسعه يافته" مساوي باشد
برنامه تولید آن سال برابر با "ظرفیت تولید توسعه يافته" خواهد بود .ب ـ چنانچه احتیاجات
طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبناي "ظرفیت تولید توسعه يافته" كمتر باشد هر دو
طرف حق خواهند داشت كه كسري برداشت سهمیه خود را ظرف پنج سال آينده جبران
نمايند .براي اينكه اجازه جبران كسري برداشت داده شود مقاديري كه طرفین ظرف سالهاي
بعد تاتكمیل كسري حق برداشت دارند بر مبناي "ظرفیت تولید تصحیح شده" احتساب
خواهد شد .تفاوت بین "ظرفیت تولید توسعه يافته" و "ظرفیت تولید تصحیح شده" .به
منظور جبران كسري برداشت به نسبت مقادير كسري كه بايد توسط هر يك از طرفین جبران
گردد اختصاص خواهد يافت .ج ـ براي اينكه سطح تولید بتواند به حداكثر برسد يك طرف
(منظور طرفي است كه بیشتر برداشت ميكند) ميتواند در ظرف هر سال اضافه بر
سهمیهمقرر خود از "ظرفیت تولید توسعه يافته" برداشت و بدين وسیله تفاوت حاصله از
قصور طرف ديگر را كه نتوانسته است سهم مقرر خود را از ظرفیت مزبور برداشت كند
اصالح نمايد .در اين صورت طرفي كه كمتر برداشت نموده است حق خواهد داشت ظرف
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پنج سال آينده كسري برداشت خود را جبران كند و براي اينكه اين جبرانكسري مقدور
گردد درصد سهمیه طرفین ظرف پنج سال آينده يا تا موقعي كه كسر برداشت حاصله تماماً
جبران شود (هر كدام كه زودتر باشد) بر مبناي و"ظرفیت تولید تصحیح شده" احتساب
خواهد شد و تفاوت بین "ظرفیت تولید توسعه يافته" و "ظرفیت تولید تصحیح شده" براي
جبران كسر برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهد شد .د ـ چنانچه احتیاجات يكي از
طرفین براي يك دوره پنجساله بر مبناي "ظرفیت تولید توسعه يافته" كمتر از درصد سهمیه
او باشد طرف ديگر ميتواند در صورت موافقت هر دو طرف مقداري را كه به اين نحو
موجود است خريداري نمايد و وجه آن را بر مأخذ بها منهاي پنج سنت هر بشكه بپردازد و
در اين صورت حق جبران كسري طرفي كه از سهمیه خود كمتر برداشت نموده است براي
مقادير خريداري شده از وي سلب خواهد شد .جزء  4ـ طرفین تعهد مينمايند كه در
برداشت احتیاجات خود بهشرحي كه اطالع دادهاند كوتاهي ننموده و همان مقادير را تحويل
گیرند.
o

ماده  23ـ روش تأمین مخارج جزء  1ـ تا زماني كه شركت ملي نفت نتواند از محل عوايد
حاصله از عملیات مقرر در اين قرارداد هزينههاي برنامههاي ارزيابي و توسعه را تأمین
كندپیمانكار كل وجوه الزم براي هزينههاي مزبور را فراهم خواهد نمود .جزء  2ـ پیمانكار
كل در هر حال كلیه وجوه الزم براي تأمین مخارج اكتشاف را فراهم خواهد نمود و نیز
پیمانكار كل هزينه برنامههاي ارزيابي و توسعه را تأمین خواهد نمود هزينه برنامههاي ارزيابي
و توسعه شامل هزينه ايجاد وسائلي كه براي تحويل نفت در نقطه بارگیري و براي انبار
كردن و بارگیري نفت در كشتي جهت صدور الزم است خواهد بود بدون اينكه منحصر به
اين اقالم باشد .تفاهم حاصل است كه موقعي كه تولید به میزان تجاري شروع شود عوايد
خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عملیات مقرر در اين قرارداد براي پرداخت
هزينههاي ارزيابي و توسعه در سال مالي بعد تخصیص داده خواهد شد و به اين ترتیب
پیمانكار كل فقط مسئول تأمین بقیه مخارج خواهد بود .جزء  3ـ منظور از "عوايد خالص
شركت ملي نفت در هر سال مالي از عملیات مقرر در اين قرارداد" عبارت خواهد بود از
تفاهم بین مجموع اقالم (الف)و (ب) زير :الف ـ دريافتیهاي شركت ملي نفت كه از نفت
تولیدي به موجب اين قرارداد حاصل ميشود از اين قرار 1 :ـ وجوهي كه شركت ملي نفت
از محل فروش نفت به پیمانكار كل طبق ماده  27قرارداد به دست ميآورد 2 .ـ وجوه حاصله
از فروش توسط پیمانكار كل به نمايندگي از طرف شركت ملي نفت به نحوي كه در ماده
 29قرارداد مقرر شده است 3 .ـ ارزش نقدي فروشهاي مستقیميكه توسط شركت ملي نفت
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انجام ميشود 4 .ـ بهاي تمام شده نفت خاميكه شركت ملي نفت براي احتیاجات داخلي
ايران مصرف ميكند .ب ـ پرداختهاي شركت ملي نفت 1 :ـ پرداختهاي عليالحساب كه
پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بايستي به شرح مقرر در بند (الف) و (ب) جزء
 4اين ماده بابت هزينه عملیات به صندوق هزينههاي جاري واريز گردد 2 .ـ وجوه اضافي
كه در نتیجه افزايش سهم پرداختي طرفین به صندوق هزينههاي جاري در سال مربوطه بر
طبق مقررات جزء ( 4ج) اين ماده به صندوق مزبور تأديه شود 3 .ـ بازپرداخت "وامهاي
بهرهبرداري" و بهره متعلقه به آن براي سال مربوطه طبق مقررات ماده  4 .26ـ بازپرداخت
"وامهاي اكتشاف" براي سال مربوطه طبق مقررات ماده  5 .25ـ مالیاتهاي قابل پرداخت
شركت ملي نفت به دولت كه از لحاظ اين ماده بر اساس درآمد واقعي حاصله از فروشهاي
مستقیم و عوايد فروشهاي مقرر در ماده  29احتساب خواهد شد .جزء  4ـ الف ـ هزينههاي
جاري هر ناحیه بهرهبرداري كه به موجب اين قرارداد نگهداري شده و به مرحله تولید
تجاري رسیده باشد از صندوق درگردش هزينههاي جاري كه در ايران نگاهداري و وجوه
آن مشتركاً بهوسیله شركت ملي نفت و پیمانكار كل تأمین ميشود پرداخت خواهد شد.
میزان وجوه اولیه صندوق مزبور به محض اينكه شركت ملي نفت پیمانكار كل ظرفیت تولید
توسعه يافته اولین میدان براي رسیدن به مرحله تولید تعیین نمودند با توافق معین خواهد
گرديد .ب ـ هزينههاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت ملي نفت
وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودي صندوق به میزاني كه توسط
طرفین پرداخته شده بود برسد و براي اين منظور شركت ملي نفت بعد از وصول عوايد
حاصله از هر فروش مبلغي را كه از بابت هزينههاي جاري جزء بهاي نفت خام مورد فروش
طبق تعريف جزء  2ماده  27منظور شده به بستانكار حساب صندوق واريز خواهد كرد .ج
ـ میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتي كه در میزان هزينههاي جاري به
عمل ميآيد با پرداختهاي جديدي به وسیله طرفین تعديل خواهد شد .د ـ مشاركت پیمانكار
كل در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود :نسبت وجوه پرداختي
پیمانكار كل به مجموع وجوه پرداختي بهصندوق مزبور همواره معادل نسبت درصد تولید
خواهد بود كه طبق مقررات ماده 27پیمانكار كل حق خريداري آن را از شركت ملي نفت
دارد .ه ـ وجوهي كه هر يك از طرفین به شرح فوق به صندوق پرداخت ميكنند به عنوان
پیش پرداخت در حساب جاري تلقي خواهد شد و بهره به آن تعلق نخواهد گرفت و تتمه
آن (در صورت وجود تتمه) كالً در پايان دوره قرارداد به نسبت وجوهي كههر كدام از طرفین
در صندوق ريختهاند به آنان مسترد خواهد شد و نیز هرگاه طرفین توافق نمايند كه حفظ
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وجوه صندوق به میزان موجود لزوميندارد ممكن است كه قسمتي از موجودي بههمان
ترتیب به طرفین استرداد شود.
o

ماده  24ـ نحوه عمل تهیه وجوه توسط پیمانكار كل جزء  1ـ وجوهي كه به توسط پیمانكار
كل طبق جزء  1و  2ماده  23قرارداد تهیه ميگردد بر حسب مورد به عنوان وام اكتشاف يا
وام بهرهبرداري براي شركت ملي نفت تلقي خواهد شد .جزء  2ـ مخارجي كه بابت عملیات
اكتشاف صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین چاه تجاري در هر يك از نواحي
بهرهبرداري به عنوان وام اكتشافي تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن به نحو مقرر در ماده
 25اين قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاري خواهد بود .جزء  3ـ در مورد
وجوهي كه براي اجراي عملیات ارزيابي به مصرف ميرسد به شرح زير عمل خواهد شد.
الف ـ هزينههاي مربوط به ارزيابي چاههاي خشك (در هر كجا كه چنین چاههايي حفر
شده باشد) و همچنین هزينههاي مربوط به ارزيابي چاههاي حفاري شده در هر ناحیه
بهرهبرداري كه به عنوان میدان تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد شد .ب
ـ هزينههاي مربوط به ارزيابي چاههاي تجاري به عنوان وام بهرهبرداري تلقي خواهد شد در
هر كجا كه چنین چاههايي حفر شده باشد اعم از 1 :ـ ناحیه يا نواحي بهرهبرداري كه به
موجب ماده  19به عنوان ذخیره ملي كنار گذاشته شود و يا  2ـ ناحیه بهرهبرداري كه به
موجب مقررات اين قرارداد نگه داشته شود .جزء  4ـ كلیه مخارجي كه براي عملیات
توسعهاي صورت ميگیرد بهعنوان وام بهرهبرداري تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن به
نحو مذكور در ماده 26انجام خواهد گرفت .جزء  5ـ مخارج مذكور در جزء  2و ( 3الف)
اين ماده و همینطور مخارج مذكور در جزء ( 3ب) و  4اين ماده در  31دسامبر هر سال تا
حدودي كه معرف هزينههاي واقعي پیمانكار كل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در
ماده  11حسابرسي شده باشد به عنوان وام جداگانه يك كاسه خواهد گرديد ولي به منظور
احتساب بهره طبق ماده  26كه بهوامهاي مشروحه در جزء ( 3ب) و  4اين ماده تعلق ميگیرد
تاريخ يك كاسه نمودن آنها عبارت خواهد بود ازآخرين روز دوره سه ماههاي كه در آن
مدت مخارج مزبور انجام يافته باشد.

o

ماده  25ـ بازپرداخت وامهاي اكتشافي جزء  1ـ وامهايي كه پیمانكار كل به منظور تأمین
مخارج عملیات اكتشافي مشروحه در جزء  2و ( 3الف) ماده  24در اختیار شركت ملي نفت
ميگذارد بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهالك ساالنه مسترد خواهد شد .استهالك ساالنه
مزبور معادل خواهد بود با يك پانزدهم كل مبلغ وامهاي اكتشافي مذكور در جزء  2و 3
(الف) ماده  24مربوط به مخارجي كه تا  31دسامبر سال مربوطه انجام گرفته است يا ده
291

سنت امريكايي براي هر بشكه نفت خام تولید و حفظ شده (هر كدام بیشتر باشد) .جزء 2
ـ به منظور استرداد وجوه فوق پیمانكار كل حق خواهد داشت كه در هر سه ماه مبلغي
متناسب با استهالك ساالنه فوقالذكر از شركت ملي نفت دريافت نمايد .مبلغ استهالك
مذكور به وسیله شركت ملي نفت به عنوان يكي از اقالم هزينه در محاسبه قیمت خريد مورد
اشاره در جزء  2ماده  27منظور خواهد شد .جزء  3ـ مبلغ استهالك ساالنه در موقع "شروع
تولید تجاري" احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد:
الف ـ مبالغ اضافي وامهاي اكتشافي مقرر در جزء  2و ( 3الف) ماده  24قرارداد ناظر به
مخارج انجام يافته در آن سال .ب ـ مقادير واقعي نفت خام تولید و حفظ شده از میدانهايي
كه موجب مقررات اين قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدين گونه كه هرگاه ترتیب
استهالك هزينههاي اكتشاف بر مبناي احتساب تعداد معیني سنت براي هر بشكه مالك عمل
قرار نگیرد مبلغ استهالك ساالنه براي هر بشكه مساوي بايك پانزدهم كل هزينههاي اكتشاف
تقسیم بر مقدار كل نفت خاميكه در سال مربوطه تولید و حفظ گرديده است خواهد بود.
جزء  4ـ در موردي كههزينههاي اكتشاف بر مبناي استهالك درصد مذكور در جزء  1باال
مسترد ميگردد مبلغ اين استهالك به شرح زير احتساب خواهدشد :مبلغ استهالك در هر
سال معادل خواهد بود با يك پانزدهم مبلغ كلیه وامهاي اكتشافي كه در تاريخ استرداد يك
كاسه گرديده و هنوز تماماً مسترد نشده باشد .به منظور انجام اين محاسبه وامهاي اكتشافي
به شرح زير تفكیك خواهد شد :الف ـ وامهاي اولیه يعني كلیه وامهاي اكتشافي كه پیش از
اولین استهالك يك كاسه شده باشد .ب ـ وامهاي اضافي يعني مخارج اكتشاف كه در پايان
هر يك از سالهاي بعد يك كاسه شده باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه در پايان هر يك از
سالهاي مزبور يك كاسه شده باشد به عنوان وامهاي جداگانه تلقي خواهند شد.
o

ماده  26ـ بازپرداخت وامهاي بهرهبرداري جزء  1ـ وامهايي كه پیمانكار كل براي تأمین
مخارج عملیات ارزيابي در ناحیه يا نواحي بهرهبرداري مذكور در جزء ( 3ب) ماده 4 2و
همچنین برايتأمین مخارج عملیات توسعه مربوط به نواحي بهرهبرداري (كه بهوسیله
پیمانكار كل به نحو مذكور در جزء  4ماده  24توسعه يافته) در اختیار شركتملي نفت
ميگذارد توسط شركت مذكور به پیمانكار كل مسترد خواهد شد اين وام با احتساب بهرهاي
به شرح مندرج در جزء  3اين ماده ظرف مدت پنج سال از تاريخ "آغاز تولید تجاري" و به
اقساط ساالنه معادل يك پنجم وام طبق روشي كه در اين ماده مقرر گرديده است پرداخت
خواهد گرديد .جزء  2ـ در مورد هر "میدان تجاري" استرداد هر "وام بهرهبرداري" طبق
مقررات جزء  1باال در ده قسط ششماهه كه اولین قسط آن بايستي شش ماه بعداز تاريخ
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يك كاسه نمودن وام پرداخته شود به عمل خواهد آمد .ولي در مورد وامهايي كه يك كاسه
كردن آنها تا پايان سالي كه تولید تجاري در ظرف آن سال شروع گرديده است صورت گیرد
قسط اول شش ماه پس از اتمام سالي كه تولید تجاري به شرح مذكور در جزء  4ماده  4در
ظرف آن سال شروع شده است قابل پرداخت خواهد بود .جزء  3ـ مبلغ هر قسط به شرح
زير احتساب خواهد شد :الف ـ قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقالم زير 1 :ـ مبلغي
معادل بهرهاي كه به تمام مبلغ وام تعلق ميگیرد 2 .ـ مبلغي معادل با يك دهم اصل وام .ب
ـ هر يك از اقساط بعدي عبارت خواهد بود از مجموع اقالم زير 1 :ـ مبلغي معادل بهرهاي
كه مدت شش ماه به تتمه باقیمانده اصل وام پس از پرداخت آخرين قسط تعلق ميگیرد2 .
ـ مبلغي معادل با يك دهم اصل وام .بهره وام بر اساس مدت واقعي وام بر حسب ماههاي
تقويمياز تاريخ يك كاسه كردن كه به شرح جزء  5ماده  24هر سه ماه يك بار صورت
ميگیرد تا تاريخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد .جزء  4ـ بهره مزبور به نرخ
جاري تنزيل در تاريخ يك كاسه كردن وام كه به وسیله هیئت فدرال رزرو كشورهاي متحده
امريكا اعالم شده باشد بهاضافه يك و نیم درصد محاسبه خواهد شد و چنین تفاهم حاصل
است كه هرگاه نرخي كه به شرح فوق براي وامهاي يك كاسه شده در هر دوره سهماهه
محاسبه ميگردد از هفت درصد در سال تجاوز نمايد نرخ قابل اعمال براي سهماهه مزبور
به قرار حداكثر هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد .بهرهاي كه به موجب اين جزء
احتساب ميشود مشمول مالیات ايران نخواهد بود.
o

ماده  27ـ انتقال نفت به پیمانكار كل جزء  1ـ شركت ملي نفت در ظرف مدت  25سال از
"تاريخ آغاز نخستین تولید تجاري" در "ناحیه واگذار شده" به شرح مقرر در جزء  4ماده
 4مقداري ازنفت خام تولیدي در ناحیه واگذار شده را براي فروش در بازارهاي جهاني
خارج ايران در سر چاه به پیمانكار كل انتقال خواهد داد .مقدار نفت خاميكه توسط شركت
ملي نفت به پیمانكار كل انتقال داده خواهد شد بر اساس زير تعیین خواهد گرديد :الف ـ
 45درصد "ظرفیت توسعه يافته" يا "ظرفیت تصحیح شده" نسبت به قسمتي از ظرفیت
تولید كه كمتر از  275000بشكه روزانه يا مساوي با آن باشد .ب ـ  30درصد نسبت به
قسمتي از ظرفیت تولید مزبور كه زايد بر  275000بشكه روزانه باشد .جزء  2ـ پیمانكار كل
بابت نفت خاميكه انتقال و تحويل ميگیرد قسمت متناسبي از جمع هزينههاي تولید را به
اضافه مبلغي برابر با دو درصد آنقسمت از هزينههاي مذكور به شركت ملي نفت خواهد
پرداخت .هزينههاي تولید مشروحه در باال بر اساس اصول متداول حسابداري كه به طور
يكنواخت اعمال گردد احتساب خواهد شد و شامل كلیه هزينههاي مربوطه منجمله قسمت
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صحیحي از هزينههاي جاري و استهالك مخارج اكتشاف و بهرهبرداري و بهره متعلقه به آن
خواهد بود ولي اقالم مذكور بههیچوجه حكم فوق را محدود نمينمايد .جزء  3ـ پیمانكار
كل بابت هر دوره سهماهه بدهي تخمیني خود را طبق مقررات جزء فوق به شركت ملي
نفت پرداخت خواهد نمود .پرداخت مزبور ظرف پانزده روز پس از دريافت صورتحسابي
كه شركت ملي نفت بر اساس برآورد خود از هزينههاي تولید براي پیمانكار ميفرستد به
عمل خواهد آمد .ظرف سه ماه پس از انقضاي هر سال شركت ملي نفت صورتحسابهاي
مربوط به آن سال را روي مأخذ قطعي هزينههاي تولید اصالح خواهد نمود و اختالف
حساب بر حسب مورد به حساب بدهكار يا بستانكار پیمانكار كل گذارده خواهد شد.
o

ماده  28ـ تعیین قیمتها جزء  1ـ قیمتهاي مذكور در اين قرارداد به نحو زير تعیین خواهد
شد :الف ـ يك كمیته چهار نفري مركب از افرادي كه در امور صنعت نفت تخصص داشته
و دو نفر آنها توسط شركت ملي نفت و دو نفر ديگر توسط پیمانكاركل تعیین گرديده باشد
دو بار در هر سال در آخر ماههاي مارس و سپتامبر و يا به دفعات بیشتر بنا به تقاضاي كتبي
شركت ملي نفت يا پیمانكار كل جهتانجام منظورهاي زير تشكیل جلسه خواهد داد .تحقیق
قیمتهاي فروش تجاري فوب نفت خام كه در خلیج فارس در طي دوازده ماه گذشته به طور
عموم توسط خريداران و فروشندگان معامله شدهاست اين قیمتها بايد از طريق مراجعه به
اسناد و گواهي و هرگونه وسائل ديگر اخذ اطالعات دقیق به تحقیق بپیوندد .تعیین قیمتهاي
فوب نفت خاميكه به موجب اين قرارداد به پیمانكار كل تحويل ميشود .قیمت مزبور بر
مبناي متوسط قیمتهايي كه به طريق باال دريافت شده تعیین ميگردد و در تعیین آن حجم
خريد و فروشها ـ مدت قراردادهاي مربوطه ـ موقعیت جغرافیايي بنا در بارگیري و همچنین
درجه و وزن مخصوص و كیفیت نفت خامهايي كه به طور عموم به وسیله فروشندگان و
خريداران در خلیج فارس خريد و فروش ميشود در مقايسه با هم مورد توجه قرار خواهد
گرفت لیكن معامالتي (به معني معامالت پاياپاي يا معامله با شركتهاي فرعي و تابعه) كه
مالحظه تصنعي در آنها دخالت دارد به هیچوجه مورد استناد نخواهد بود .ب ـ قیمتهاي
فوب تعیین شده به نحو مذكور در بند (الف) فوق اساس محاسبات زير خواهد بود 1 .ـ
محاسبه كلیه پرداختهاي موقتي پیمانكار كل در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خاميكه طبق
اين قرارداد تحويل او ميگردد 2 .ـ تعديل و تصفیه نهايي كلیه پرداختهاي موقت كه پیمانكار
كل طي  12ماه قبل از بابت نفت خاميكه طبق اين قرارداد تحويل گرفته به عمل آورده
است .ج ـ هرگاه كمیته مذكور در بند (الف) فوق تشكیل جلسه دهد ولي بهتوافق نرسد
طرفین ابتدا نظر يك كارشناس صالحیتدار بینالمللي بيطرف را كه باتوافق هم انتخاب
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ميكنند كسب خواهند نمود و هرگاه نظر كارشناس مزبور مورد قبول يكي از طرفین نباشد
مقررات ماده  38به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
o

ماده  29ـ كمك در امر بازاريابي جزء  1ـ پیمانكار كل متعهد است عالوه بر مقدار تضمین
شده نفت خاميكه به موجب ماده  27به او انتقال داده ميشود به درخواست شركت ملي
نفت بالغ بر شصت هزار بشكه در روز از نفت خام تولیدي به موجب اين قرارداد را ظرف
مدت پنج سال اول از تاريخ "آغاز نخستین تولید تجاري" و از آن پس تا هشتاد هزار بشكه
در روز طي بقیه مدت قرارداد از شركت ملي نفت خريداري نمايد .جزء  2ـ پیمانكار كل
در هر سال مقادير نفت خام مذكور در جزء  1باال را خريداري خواهد نمود مگر اينكه
شركت ملي نفت به پیمانكار كل كتباً اطالع دهد كه براي مدت معیني از نظر فروش تمام يا
قسمتي از مقادير مصرحه فوق احتیاج به كمك پیمانكار كل ندارد اطالعیه مذكور بايستي
الاقل يك سالجلوتر داده شود .جزء  3ـ پیمانكار كل بهاي نفت خاميرا كه به موجب اين
ماده از شركت ملي نفت خريداري ميكند ظرف مدت شصت روز از تاريخ بارنامه كشتي به
دالر امريكايي يا به ارزهاي محكم ديگر كه آزادانه قابل تبديل و مورد قبول شركت ملي نفت
باشد نقداً و به قیمت مقرر در ماده  28خواهد پرداخت و ازاين بابت مبلغ يك درصد در
ازاي هزينههاي بازرگاني خود به عنوان هزينه باالسري كسر خواهد گذاشت مشروط بر
اينكه پیمانكار كل به استثناي يك درصد مذكور هیچگاه حق مطالبه هیچگونه هزينه يا
حقالعمل يا وجه ديگري از شركت ملي نفت بابت كمك در امر بازاريابي نخواهد داشت.

o

ماده  30ـ گاز طبیعي جزء  1ـ گاز طبیعي كه توأماً با نفت خام تولید ميگردد با رعايت
ترتیب تقدم مشروحه زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت .الف ـ استفاده پیمانكار كل در
جريان عملیات مقرر در اين قرارداد .ب ـ احتیاجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف
داخلي ايران كه شامل احتیاجات مربوط به مواد اولیه پتروشیمينیز خواهد بود .ج ـ تخصیص
به طرفین قرارداد به نسبت مقرر در ماده  27با اين تفاهم كه براي احتساب نسبت مذكور هر
هزار متر مكعب گاز طبیعي در  15درجه سانتیگراد معادل يك متر مكعب نفت خام تلقي
خواهد شد .جزء  2ـ در موارد مذكور در جزء ( 1الف) و (ب) تحويل گاز در سر دستگاههاي
تفكیك گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچیك از طرفین بههیچ عنواني پرداختي از اين
بابت به طرف ديگر نخواهد نمود .جزء  3ـ هرگاه پس از منظور نمودن مقادير تخمیني
حداكثر احتیاجات موضوع جزء ( 1الف) و (ب) مقدار اضافي گاز طبیعي همراه با نفت باقي
بماند شركت ملي نفت ايران از پیمانكار كل درخواست خواهد نمود كه ظرف شش ماه به
وي اطالع دهد آيا مايل است كه سهمیه مقرر خود را بر طبق جزء (1ج) باال از گاز اضافي
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مورد بحث خريداري نمايد يا خیر .اظهار پیمانكار كل كه به نحو فوق اعالم شده باشد قطعي
و غیر قابل تغییر خواهد بود .هرگاه پیمانكار كل سهمیه مقرر خود را از مقادير گاز قابل
تحويل به او طبق شرح باال خريداري نمايد در اين صورت قیمت قابل پرداخت بهشركت
ملينفت و همچنین كلیه شرايط ديگر مربوط به تحويل گاز مذكور با توافق في مابین طرفین
و بر مبناي اصولي كه در اين قرارداد پیشبیني شده است تعیینخواهد گرديد .در صورتي
كه پیمانكار كل نظر خود را ظرف شش ماه مذكور در باال بهاطالع شركت ملي نفت نرساند
و يا از خريد و تحويل گرفتن سهمیه مقرر خود به شرح مذكور در جزء (ج) خودداري
نمايد كلیه مقادير گاز مذكور كه پس از منظور داشتن احتیاجات موضوع جزء ( 1الف) باقي
بماند توسط شركت ملي نفت برداشت خواهد شد و به نحوي كه آن شركت مقتضي بداند
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هیچ پرداختي از اين بابت به عمل نخواهد آمد .جزء  4ـ
در صورت كشف ناحیه بهرهبرداري گاز طبیعي مقررات زير اجرا خواهد شد :الف ـ وجود
ناحیه بهرهبرداري گاز طبیعي موقعي محرز تلقي ميگردد كه نخستین چاه گاز تجاري به
شرح جزء  5اين ماده تكمیل شده باشد در چنین موردي پیمانكار كل حدود ناحیه
بهرهبرداري گاز را به همان نحوي كه در ماده  17ذكر گرديده مشخص خواهد نمود و پس
از مشاوره با شركت ملي نفت نسبت به اجراي برنامه ارزيابي كه متناسب با چنین ناحیه
بداند تصمیم اتخاذ خواهد نمود .ب ـ در خاتمه كارهاي ارزيابي به شرح مذكور در فوق
پیمانكار كل پس از مشورت با شركت ملي نفت تصمیم خواهد گرفت .كه يا :ناحیه
بهرهبرداري گاز مورد نظر را استرداد نمايد معذلك مخارجي كه براي چنین ناحیه گازي
انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجي كه به موجب ماده  12براي انجام عملیات
اكتشافي تضمین شده است منظور و به حساب ناحیه يا نواحي بهرهبرداري نفت خام كه
وارد مرحله توسعه شدهاند گذارده خواهد شد .و يا :ناحیه بهرهبرداري گاز مربوطه را بر
اساس مقررات مندرج در اين قرارداد توسعه دهد (با توجه به مقررات مربوط به ذخائر ملي)
در چنین صورتي قبل ازاجراي هرگونه برنامه توسعه و بهرهبرداري موافقت طرفین درباره
شرايط ناظر بر هزينههاي تولید و قیمت و مسائل مربوطه ديگر الزم خواهد بود .جزء  5ـ
منظور از "نخستین چاه گازي تجاري" چاه گازي است كه قابلیت تولید آن در جريان طبیعي
به میزان روزانه يك میلیون متر مكعب براي مدت پانزده روز متوالي محرز گرديده باشد.
o

ماده  31ـ انتقال و واگذاري جزء  1ـ پیمانكار كل ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند
تمام يا قسمتي از تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي خود را كه به موجب اين قرارداد مقرر
است به شركتهاي زير منتقل نمايد :الف ـ شركت يا شركتهايي كه پیمانكار كل تحت كنترل
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آنها باشد .ب ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل پیمانكار كل باشند .ج ـ شركت يا
شركتهايي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشند .از لحاظ
مقررات اين جزء منظور از كنترل يك شركت عبارت است از مالكیت مستقیم يا غیرمستقیم
اكثريت منافع در سهام آن شركت .چنین انتقالي طرف انتقال دهنده را از تعهداتي كه طبق
اين قرارداد بر عهده دارد بههیچوجه معاف و مبري نخواهد كرد .جزء  2ـ هرگونه انتقالي
توسط پیمانكار كل به جز آنچه كه طبق جزء  1فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب
موافقت كتبي و قبلي شركت ملي نفت خواهد بود و شركت مزبور بايد قبل از ابراز موافقت
تأيید هیأت وزيران و تصويب قوه مقننه را نیز تحصیل نمايد .جزء  3ـ هر شخصي كه به
واسطه تحصیل حق يا عنواني در مزايا و منافع اقتصادي اين قرارداد طرف قرارداد شناخته
شود كلیه تعهدات پیمانكار كل را كه به موجب اين قرارداد مقرر است بر عهده خواهد
گرفت .جزء  4ـ هرگونه انتقال يا واگذاري كه به موجب مقررات اين ماده عملي گردد از
پرداخت هرگونه مالیات و حقوق و عوارضي در ايران معاف خواهد بود.
o

ماده  32ـ اطالعات محرمانه پیمانكار كل كلیه طرحها و نقشهها و مقاطع و گزارشها و جداول
و اطالعات علمي و فني و هرگونه اطالعات مشابه مربوط به عملیات فني پیمانكار كل را
كه به موجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهد كرد بدين معني كه مندرجات يا
مفهوم آنها نبايد بدون رضايت شركت ملي نفت ايران افشا شود .شركت ملي نفت بدون
دلیل موجه از دادن رضايت امتناع يا در اعالم آن تأخیر نخواهد كرد.

o

ماده  33ـ واردات و گمرك جزء  1ـ كلیه ماشین آالت ـ وسائل ـ وسايط نقلیه آبي ـ
دستگاهها ـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ مواد شیمیايي ـ مواد ضروري براي
اختالط و امتزاج ـ وسائل خودرو و ساير وسائط نقلیه ـ هواپیما ـ هرنوع مصالح ساختمان
آالت فوالدي ـ لوازم اداري ـ اشیاء و اثاث ـ حوائج كشتي ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم
استحفاظي ـ دستگاههاي تعلیماتي ـ محصوالت نفتي كه در ايران موجود نباشد و كلیه
اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفهجويي و حسن جريان عملیات و وظائف پیمانكار
كل ضروري باشد بدون پرداخت هیچگونه حقوق گمركي و مالیات به نام شركت ملي نفت
به ايران وارد خواهد شد .مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بیمارستان و
محصوالت طبي و دارو و اسباب طبي و اثاث و ادواتي كه در تأسیس و گرداندن بیمارستان
و داروخانه ضروري باشد نیز خواهد بود .جزء  2ـ پیمانكار كل با تصويب شركت ملي نفت
حق خواهد داشت اشیايي را كه براي استفاده موقت وارد كرده است با معافیت از حقوق
صادراتي و مالیاتها مجدداً صادر نمايد .جزء  3ـ پیمانكار كل نیز حق خواهد داشت كه با
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موافقت شركت ملي نفت ايران اشیايي را كه به طور موقت وارد شده است در ايران به
فروش رساند در اين صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشريفات
الزم طبق مقررات جاري و تسلیم اسناد الزم ترخیص به پیمانكار كل بر عهده خريدار خواهد
بود .جزء  4ـ اجناسي را كه براي استفاده يا مصرف كارمندان پیمانكار كل و وابستگان تحت
تكفل كارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد با رعايت مقررات و آيیننامههاي مربوطه
جاري در ايران و با پرداخت هرگونه حقوق وارداتي و گمركي و ساير مالیاتها كه در موقع
ورود معموالً به آن تعلق ميگیرد ميتوان وارد كرد .جزء  5ـ پیمانكار كل تعهد ميكند كه
در تحصیل لوازم و حوائج خود نسبت به اشیايي كه در ايران ساخته يا مهیا ميشود رجحان
قائل شود مشروط برآن كه اشیاء مذكور از لحاظ نوع جنس و قیمت و موجود بودن بههنگام
و به مقادير مورد نیاز و قابلیت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقايسه با اشیاء خارجي
در شرايط مساعد مساوي قرار داشته باشد .در مقايسه قیمت اشیاء وارداتي با اشیاء ساخته و
مهیا شده در ايران كرايه و هرگونه حقوق گمركي ومالیاتهايي كه طبق اين قرارداد نسبت به
اشیاء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد .جزء  6ـ كلیه واردات و صادرات
مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكالیف از آنچه
معموالً مجري استسنگینتر نخواهد بود (ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات
مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد).
o

ماده  34ـ مالیات جزء  1ـ پیمانكار كل بابت سود ويژه حاصله از عملیاتش طبق قوانین
مالیات بردرآمد ايران كه در هر موقع قابل اجراء باشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد
خواهد بود .جزء  2ـ درآمد ناويژه پیمانكار كل در هر سال مالي معادل اقالم زير خواهد بود.
الف ـ در مورد نفت خاميكه بر طبق ماده  27قرارداد به او منتقل و تحويل ميگردد ارزش
نفت خام مزبور بر اساس بهاي مربوطه مقرر در ماده  .28ب ـ در مورد نفت خاميكه به
موجب مقررات ماده  29از شركت ملي نفت خريداري ميشود يك درصد هزينه باالسري.
جزء  3ـ براي تعیین درآمد ويژه پیمانكار اقالم زير از درآمد ناويژه كسر خواهد شد .الف ـ
مبالغي كه پیمانكار كل بايد به شركت ملي نفت بابت نفت خاميكه به موجب ماده 27
تحويل گرفته است بپردازد به استثناي  %2مذكور در جزء 2ماده  .27ب ـ مبلغي معادل يك
درصد هزينه باالسري مذكور در جزء  3ماده  .29ج ـ استهالك هر پذيرهاي كه موجب اين
قرارداد از طرف پیمانكار كل پرداخته شده است به قرار ( )1(.)25مبلغ كل در هر سال مالي
از تاريخ شروع نخستین تولید تجاري .براي اينكه تمام پرداختهايي كه به عنوان پذيره به
عمل آمده است پیش از انقضاي دوره بهرهبرداري به طوركامل مستهلك گردد میزان استهالك
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ساالنه مزبور گاه به گاه بر حسب ضرورت مورد تعديل قرار خواهد گرفت .جزء  4ـ دولت
ايران تضمین مينمايد كه نرخهاي مالیات بر درآمد شامل پیمانكار كل نامساعدتر از نرخهايي
نخواهد بود كه شامل ساير شركتهايي ميشود كه در ايران به عملیات نفتي اشتغال داشته و
جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام ايران را تولید و يا موجبات تولید آن را فراهم ميكنند.
جزء  5ـ جز در مورد :الف ـ تعهدات از لحاظ قانون مالیات بر درآمد ايران طبق مقررات
اين ماده .ب ـ حقوق وارداتي و گمركي بر طبق مقررات ماده  33اين قرارداد .ج ـ پرداختهايي
كه بابت مالیات بايد از حقوق كارمنداني كه در ايران در استخدام پیمانكار كل ميباشند كسر
شود .د ـ پرداختهايي كه بابت مالیات بايد از وجوه پرداختي به پیمانكاران فرعي كه طبق
جزء  3ماده  10كار ميكنند كسر شود .ه ـ مالیات عوارض و حقوق بابت خدمات انجام
شده توسط مقامات دولتي به شرط عدم تبعیض .و ـ مالیات و حقوق خالي از تبعیضي كه
شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت
اختراعات و تألیفات .پیمانكار كل از پرداخت هرگونه مالیات به هر نحو كه باشد در برابر
مقامات دولتي اعم از مركزي و محلي معاف خواهد بود و هیچگونه مالیات وحقوقي بر نفت
خاميكه توسط پیمانكار كل صادر ميشود يا بر سود سهامي كه از محل درآمد حاصله از
عملیات اين قرارداد توسط پیمانكار كل پرداخته ميشود تعلق نخواهد گرفت.
o

ماده  35ـ پول رايج و ارز خارجي جزء  1ـ پیمانكار كل به شرح مفاد اين ماده در مورد كلیه
عملیات مقرر در اين قرارداد مشمول مقررات و آيیننامههاي ارزي جاري ايران خواهد بود.
جزء  2ـ مبالغي كه پیمانكار كل به شركت ملي نفت وام ميدهد توسط شركت اخیر به دالر
امريكايي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول پیمانكار كل باشد بهاو مسترد خواهد شد در
صورتي كه ارزهاي مزبور آزادانه قابل تبديل به دالر امريكايي باشد پیمانكار كل بدون علت
موجه از قبول آن خودداري نخواهد نمود .كلیه پرداختهايي كه به موجب اين قرارداد توسط
پیمانكار كل به شركت ملي نفت به عمل خواهد آمد به دالر امريكايي با بههر ارز ديگري
خواهد بود كه مورد قبول شركت ملي نفت باشد در صورتي كه ارزهاي مزبور آزادانه قابل
تبديل به دالر امريكايي باشد شركت ملي نفت بدون علت موجه از قبول آنخودداري نخواهد
نمود .جزء  3ـ الف ـ دفاتر اصلي و محاسبات پیمانكار كل به دالر امريكايي نگاهداري
خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دالر امريكايي بهنرخ معدل واقعي ماهیانهاي
تسعیر خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط پیمانكار كل در ماه مزبور در مقابل دالر
امريكايي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد
نرخ خريد نزديكترين ماههاي پیش مأخذ تسعیر خواهد بود .ب ـ هرگونه هزينه انجام شده
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يا وجوه وصول شده به هر پولي جز دالر امريكايي يا ريال ايراني بر اساس متوسط نرخ
خريد و فروش آن پول در نیويورك در پايان وقت اداري روزي كه انجام هزينه و يا وصول
وجوه در آن روز صورت گرفته باشد به دالر امريكايي تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور بايد
به گواهي بانك مركزي ايران برسد .هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك اعالم
نشود نرخي كه به جاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك بايد مالك عمل قرار
بگیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نیويورك كه به
گواهي بانك مركزي ايران رسیده باشد در صورتي كه نرخ براي ارز خارجي مورد بحث در
نیويورك اعالم نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در باال به جاي متوسط
نرخهاي خريد و فروش ارز در نیويورك به كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك
مركزي ايران با توجه به معامالتي كه با ارز مزبور صورت ميگیرد مناسب تشخیص دهد .ج
ـ در پايان هر دوره ساالنه هرگونه تفاوت ارزي در دفاتر پیمانكار كل كه در نتیجه تغییرات
حاصله در نرخهاي مذكور ارزي صورت گرفته باشد برحسب مورد به اقالم مربوطه افزوده
و يا از آنها كم خواهد شد .جزء  4ـ دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه پیمانكار كل
بتواند پول ايران را كه براي عملیات مورد احتیاج است در مقابل دالر امريكايي يا هر پول
ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد به نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعیض
علیه او خريداري نمايد .نرخ ارز بازرگاني عبارتست از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در
روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غیرايراني كه كالً يا بعضاً از صدور
كاالهاي عمده صادراتي ايران (بهترتیب ارزش) غیر از نفت خام تولید شده در ايران و
محصوالت آن بهدست آمده باشد هر موقع كه بیش از يك چنین نرخ بانك موجود باشد
نرخ تسعیر نرخيخواهد بود كه در مقابل آن حداكثر واحدهاي پول ايران به دست بیايد تمام
بهاي گواهینامه ارزي يا امثال آن جزء الينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد .جزء  5ـ
پیمانكار كل ملزم به تبديل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهد بود ولي وجوهي
را كه براي پرداخت هزينههاي عملیات خود در ايران الزم ميداند بايد از طريق بانكهاي
مجاز به پول ايراني تبديل كند .جزء  6ـ در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن پیمانكار
كل مجاز خواهد بود كه هرگونه وجوه را آزادانه در خارج از ايران داشته باشد يا آن را نقل
و انتقال دهد ولو آن كه اين وجوه از عملیات او در ايران به دست آمده باشد و همچنین
مجاز خواهد بود كه حسابهايي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشد و وجوه
موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارايیهاي مزبور به وسیله
پیمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عملیات او حاصل شده باشد
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آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايد .جزء  7ـ بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران
وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه به پول ايران در اختیار پیمانكار كل باشد تا آنجا
كه وجوه مزبور از عملیات مقرر در اين قرارداد حاصل شده باشد به درخواست و بدون
هیچگونه تبعیض به نرخ بانكي ارز كه به طور عموم در دسترس خريداران قرارميگیرد به
دالر امريكايي تبديل شود .جزء  8ـ مديران و كارمندان غیر ايراني پیمانكار كل و خانوادهها
آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوهي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشتهيا
انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته
بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند پیمانكار كل وكارمندان او مجاز نخواهند بود كه در
ايران معامالت ارزي از هر قبیل به غیر از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب
كند انجام دهند .جزء  9ـ مديران يا كارمندان غیر ايراني پیمانكار كل كه حقوق آنان بهريال
پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي
معادل حداكثر  50درصد حقوق خالص (پس از كسر مالیات) خود در آن سال را به ارز
كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارجكنند .جزء  10ـ مديران يا كارمندان غیر
ايراني پیمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند
داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه  24ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد بهارز
كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
o

ماده  36ـ قوه قهريه (فرسماژور) جزء  1ـ هیچ گونه قصور يا ترك هیچ كدام از طرفین در
اجراي هیچ يك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر علیه او
نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد به شرط آن كه و در حدود آن كه
قصور و ترك مزبور از پیش آمده قوه قهريه ناشي شده باشد .فرس ماژور شامل موارد زير
است (ولي منحصر به آن موارد نیست) :اعتصابات ـ بسته شدن كارگاهها ـ اغتشاشات
كارگري ـ آفات سماوي ـ حوادث غیر قابل جلوگیري ـ قانون احكام مقررات و يا دستورهاي
صادره از مقامات مملكتي و ايالتي و يا مقامات ديگر دولتي اعم از داخله و خارجه ـ اقدامات
جنگي (خواه اعالن جنگ شده باشد و يا نه) يا هر امر ديگري كه بهطور معقول از حیطه
اقتدار طرفین اين قرارداد خارج باشد .جزء  2ـ بدون آن كه در كلیت حكم باال محدوديتي
حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پیش آمد قوه قهريه كه از حیطه اقتدار هر كدام از طرفین
خارج باشد اجراي هرگونه تعهد يا اعمال هرگونه حقي را كه به موجب اين قرارداد مقرر
است غیر ممكن سازد يا تأخیري در آن ايجاد كند مدتي كه تأخیر در اجراء واعمال تعهد و
حق مزبور طول كشیده باشد به مدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد .جزء 3
301

ـ مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرفین اين مسأله را كه آيا قرارداد به علت آنكه
اجراي آن كامالً غیر مقدور گرديده است بايستي فسخ شود بر طبق مقررات ماده  38به
داوري مراجعه كنند.
o

ماده  37ـ ارجاع اختالفات به كارشناس گذشته از مواردي كه در اين قرارداد جلب نظر
كارشناس براي حل مسائل مخصوصي مصرحاً پیشبیني شده است طرفین حق خواهند
داشت پیش از اينكه اختالفات مربوط به اجراء يا تعبیر ناشي از اين قرارداد را طبق مقررات
ماده  38بههیأت داوري مراجعه دهند نظر يك كارشناس بيطرف را نسبت به قضیه مورد
اختالف استعالم نمايند طرفي كه اقدام به اخذ نظر كارشناس ميكند بايستي تصمیم خود را
به اطالع طرف ديگر برساند .كارشناس با توافق طرفین ظرف مدت  15روز از تاريخ دريافت
اطالعیه تعیین خواهد شد در صورتي كه طرفین ظرف مدت مذكور از تعیین
كارشناسخودداري نمايند اين طور تلقي خواهد شد كه از ترتیب خاص ارجاع امر به
كارشناس صرف نظر نمودهاند .هرگاه طرفین در تعیین نام كارشناس ظرف مهلت مقرر فوق
توافق نمودند خصوصیات مأموريت وي را طي نامه مشتركي با تأكید روي نظرياتي كه
هركدام در مسائل مورد اختالف دارند به اطالع كارشناس خواهند رسانید .در صورتي كه
كارشناس مأموريت خود را قبول كند نظريات طرفین و همچنین نظريات مشاورين آنها را
پیش از تنظیم گزارش خود استماع خواهد نمود .گزارش كارشناس متضمن اظهار نظري
خواهد بود كه مستند بر اسباب موجهه در مورد مسائل مورد اختالف باشد .كارشناس
نسخهاي از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه مأموريت او اعالم گرديده است به
هر يك از طرفین تسلیم خواهد نمود مدت مزبور ممكن است به مدت طوالنيتري تمديد
گردد مشروط بر اينكه طرفین پیش از انقضاي سهماهه اولیه تصمیم به تمديد آن بگیرند .در
صورتي كهكارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر باال تسلیم نمايد مأموريت وي به
خودي خود پايان يافته تلقي خواهد شد .نظر كارشناس فقط در صورتي براي طرفین الزام
آور خواهد بود كه بهاتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر يك از طرفین كه با نظر
مزبور موافق نباشد حق خواهد داشت كه مسأله ارجاع شده به كارشناس را طبق مقررات
ماده  38قرارداد به هیأت داوري ارجاع نمايد .در آن صورت طرفین كامالً حقخواهند داشت
كه گزارش كارشناس را ضمن جريان رسیدگي در برابر هیئت داوري مورد استناد قرار دهند.

o

ماده  38ـ داوري جزء  1ـ هرگونه اختالف ناشي از اجراء يا تعبیر مقررات اين قرارداد توسط
يك هیئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد .هر يك از طرفین يك نفر داور
و دو داور مزبور قبل از شروع به رسیدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت
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رياست هیئت داوري را خواهد داشت .جزء  2ـ اگر يكي از طرفین ظرف دو ماه از تاريخ
ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطالع
طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به ريیس عالیترين دادگاه دانمارك (يا
قاضي دانماركي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعیین داور دوم را بنمايد .داوري كه توسط
ريیس (يا قاضي همطراز او) برگزيده ميشود نبايستي مستخدم ايران يا كشورهاي متحده
آمريكا بوده باشد و نبايد تبعه هیچ يك ازممالك مزبور باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از
آن كشورها داشته باشد .جزء  3ـ هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعیین داور دوم
نتواند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از طرفین
توسط ريیس عالیترين دادگاه دانمارك (يا قاضي دانماركي همطراز او) تعیین خواهد شد
مگر آن كه طرفین به نحو ديگري توافق نمايند .جزء  4ـ داوران قبولي خود را ظرف سي
روز از تاريخ دريافت اعالم تعیین خود به طرفین قرارداد (و در صورتي كه توسط ريیس
عالیترين دادگاه دانمارك و يا قاضي دانماركي همطراز او تعیین شده باشند به ريیس يا قاضي
مزبور) اطالع خواهند داد و در غیر اين صورت چنین تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را
رد كردهاند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بهعمل خواهد آمد .جزء  5ـ رأي داوري
قطعي و الزام آور تلقي خواهد شد رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفین تعهد
مينمايند مفاد آن را با حسن نیت بهمورد اجرا بگذارند هر يك از طرفین ميتواند اجراي
رأي داوري را از دادگاهي كه صالحیت اجراي آن را بر علیه طرف ديگر دارد درخواست
نمايد .جزء  6ـ محل داوري تهران خواهد بود مگر آن كه طرفین نسبت بهمحل ديگري
توافق نمايند تشريفات داوري را طرفین تعیین خواهند كرد چنانچه دراين باب توافق نشود
تشريفات مزبور از طرف هیأت داوري تعیین خواهد شد .جزء  7ـ طرفین همه نوع تسهیالت
( منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتي) را براي هیئت داوري فراهم خواهند كرد تا
هرگونه اطالعاتي را كه براي تعیین تكلیف اختالف الزم باشد به دست آورند .عدم حضور
يا امتناع يكي از طرفین داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هريك از
مراحل داوري بشود .جزء  8ـ مادام كه تصمیم يا رأي داوري صادر نشده توقف عملیات يا
فعالیتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نیست .در صورتي كه تصمیم يا
رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصمیم يا رأي مزبور ممكن است ترتیب
مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد .جزء  9ـ هزينههاي داوري به تشخیص
هیئت داوري تعیین خواهد شد .جزء  10ـ هرگاه بههر علت يكي از اعضاي هیئت داوري
پس از قبول وظايفي كه ب ه او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكمیل رسیدگي بهمورد
303

اختالف نباشد و چنانچه طرفین به صورت ديگري هم توافق ننمايند هريك از طرفین
ميتوانند از ريیس عالیترين دادگاه دانمارك يا قاضي دانماركي همطراز او تقاضا كند كه
جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعیین نمايد .جزء  11ـ تا حدي كه مورد
داشته باشد ضمن تصمیم يا رأي داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراء
تصريح گردد .جزء  12ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي بهطرفین هر
يك از آنها ميتواند از هیئت داوري كه تصمیم يا رأي اولیه را صادر نموده تقاضاي تفسیر
آن را بنمايد .اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي تأثیري نخواهد داشت تفسیر مزبور بايد
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود واجراي تصمیم يا رأي تا صدور تفسیر يا
انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند .جزء  13ـ مقررات مربوط
به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پیدا كند معتبر خواهد
بود .جزء  14ـ هرگاه طرفین در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پیش از
آنكههیئت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق به صورت (رأي داوري
مبتني بر رضايت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هیئت داوري پايان خواهد
پذيرفت.
o

ماده  39ـ زبانهاي متن قرارداد متن فارسي و انگلیسي اين قرارداد هر دو معتبر است در
صورتي كه اختالفي پیش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هیئت داوري عرضه
خواهد شد كه قصد طرفین را از روي هر دو متن تفسیر نمايند.

o

ماده  40ـ اخطارها كلیه اخطارهايي كه به موجب اين قرارداد مقرر گرديده و يا اجازه صدور
آنها داده شده است كتبي خواهد بود .تسلیم اخطار به شخص نماينده مجاز يكي از طرفین
و يا ارسال آن با پست يا تلگراف (به شرط آن كه تأيیدي آن هم به وسیله پست فرستاده
شود) به نشاني يكي از طرفین كه در زير قید شده است ابالغ صحیح به طرف مزبور تلقي
خواهد شد .شركت ملي نفت ايران كنتینانتال اوپل كمپاني خیابان تخت جمشید  30ركفلر
پالزا تهران نیويورك ان.و.اي ايران

o

ماده  41ـ تناقض با ساير قوانین مقررات قانون معادن مصوب سال  1336در مورد اين
قرارداد مجري نخواهد بود و قوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد
باشد درحدودي كه مباينت دارد نسبت به مقررات اين قرارداد بالاثر خواهد بود .به تاريخ
هفدهم فروردين يك هزار و سیصد و چهل و هشت مطابق با ششم آوريل  1969در تهران
امضاء و مبادله گرديد .شركت ملي نفت ايران كنتینانتال اوپل كمپاني
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ضمیمه الف تعريف ناحیه واگذار شده :ناحیه واگذار شده از جهت شمال و مشرق و جنوب و مغرب
محدود به خطوط مستقیميخواهد بود كه نقاط مشخصه زير را متعاقباً بههم متصلميسازد .بر اساس
اينترنشنالالیپسويد ـ نقطه ( 25طول جغرافیايي  56درجه و  6دقیقه و  57ثانیه و عرض جغرافیايي
 28درجه و  1دقیقه و  33ثانیه) .ـ نقطه ( 18طول جغرافیايي  57درجه و  20دقیقه و صفر ثانیه و
عرض جغرافیايي  27درجه و  30دقیقه و صفر ثانیه) .ـ نقطه ( 30طول جغرافیايي  57درجه و 19
دقیقه و  59ثانیه و عرض جغرافیايي  27درجه و  16دقیقه و صفر ثانیه) .كه در حد خشكي ناحیه
عملیات قرارداد  1954شركتهاي عامل نفت ايران واقعند .ـ نقطه ( 29طول جغرافیايي  56درجه و
 43دقیقه و  30ثانیه و عرض جغرافیايي  27درجه و  27دقیقه و  45ثانیه) .ـ نقطه ( 28طول جغرافیايي
 55درجه و  41دقیقه و  30ثانیه و عرض جغرافیايي  27درجه و  11دقیقه و صفر ثانیه) .ـ نقطه 27
(طول جغرافیايي  55درجه و  2دقیقه و  30ثانیه و عرض جغرافیايي  27درجه و  19دقیقه و صفر
ثانیه) .ـ نقطه ( 26طول جغرافیايي  55درجه و صفر دقیقه و صفر ثانیه و عرض جغرافیايي  27درجه
و  44دقیقه و  45ثانیه) .نقاط فوق بر روي خطي كه طبق قرارداد  1966الحاقي به قرارداد 1954
شركتهاي عامل حدود ناحیه عملیات شركتهاي مذكور را مشخص ميسازد قراردارند .و از آنجا به :ـ
نقطه ( 25طول جغرافیايي  56درجه و  6دقیقه و  57ثانیه و عرض جغرافیايي  28درجه و  1دقیقه و
 33ثانیه).
o

[امضاء] قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و يك ماده و ضمیمه الف منضم به قانون
اجازه مبادله قرارداد نفت با شركت كنتینانتال ميباشد .ريیس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي
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 -35قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت با اراپ



ماده واحده ـ قرارداد ضمیمه كه طبق ماده دوم قانون نفت مصوب  1336راجع به پیمانكاري اكتشاف
و تولید بین شركت ملي نفت ايران از يكطرف و آنترپريز دورشرش اداكتیويته پترلیر (اراپ)
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))(Entreprise de Recherche et d`Activite Petroliere (ERAPاز طرف ديگر امضاء
شده و به تايید دولت رسیده و مشتمل بر  44ماده و يك ضمیمه است تصويب و به دولت اجازه
مبادله و اجراء آن داده ميشود.


[امضاء] قانون باال مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز سهشنبه اول آذر ماه
يك هزار و سیصد و چهل و پنج به تصويب مجلس شورايملي رسید .ريیس مجلس شوراي ملي ـ
مهندس عبداهلل رياضي قانون فوق در جلسه روز شنبه  1345/9/19به تصويب مجلس سنا رسیده
است.



قرارداد پیمانكاري اكتشاف و تولید نفت با اراپ
o

مقدمه نظر به اينكه دولت ايران به منظور تأمین منافع بیشتري براي مملكت ايران و توسعه
مناسبات اقتصادي بین دو مملكت ايران و فرانسه عالقهمند استكه همكاري پیمانكاران
ذيصالحیت فرانسوي را جلب نمايد .نظر به اين كه شركت ملي نفت ايران به منظور تأمین
مخارج و انجام عملیات نفتي درقسمتي از نواحي دريايي و زمیني كشور ايران مايل است
همكاري پیمانكار ذيصالحیتي را جلب نمايد .نظر به اين كه مقامات فرانسوي
مايلندپیمانكاران فرانسوي را در بذل هر گونه كمك ممكنه فني و مالي بهمقصود توسعه
روابط اقتصادي بین دو مملكت تشويق نمايند .نظر به اين كه مؤسسهدولتي فرانسوي اراپ
داراي سرمايه و صالحیت فني و تخصصي الزم در امور اداري براي به عهده گرفتن و انجام
موفقیتآمیز عملیات بهمقصود توسعهتولید و صادرات نفت خام ايران ميباشد .نظر به اين
كه شركت ملي نفت ايران و اراپ (يا شركتهاي وابسته به آن) مصمم ميباشند كه شرايط
اين قراردادرا با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجراء بگذراند .علیهذا طرفین به شرح زير
توافق مينمايند.

o

ماده  1ـ تعريفات جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء كند معني بعضي
از اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد بهشرحتعاريف زير خواهد
بود :الف ـ منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضمیمه آن .ب ـ "پیمانكار
كل" عبارت است از شركت وابستهاي كه از طرف اراپ جهت انجام عملیات مشروحه در
قسمت اول اين قرارداد تشكیل گرديده است .ج ـ "نفت" عبارت است از نفت خام و گاز
طبیعي .د ـ "نفت خام" عبارت است از نفت خام طبیعي ـ آسفالت طبیعي ـ و كلیه
هیدروكربورهاي مايع كه به حالت طبیعي يافت شود منجمله موادي كه درنتیجه جدا كردن
باقي ميماند .ه ـ "گاز طبیعي" يعني گاز تر و گاز خشك و كلیه هیدروكربورهاي گازي
ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز و هیدروكربورهاي مايع كه از طريق جدا كردن ازگاز طبیعي
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به دست ميآيد و نیز گاز باقیمانده (منجمله گاز ترش) كه پس از سوا كردن هیدروكربورهاي
مايع از گاز تر باقیمانده باشد .و ـ "قیمتهاي واقعي" عبارت است از قیمتهايي كه بر طبق
مقررات ماده  30اين قرارداد تعیین ميگردد .ز ـ "عملیات نفتي" عبارت است از كلیه كارهاي
مشروحه در ماده  8اين قرارداد .ح ـ "متر مكعب" عبارت است از يك متر مكعب در شصت
درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو .ط ـ "تاريخ اجراء" عبارت از تاريخي است كه قانون
مربوط به تصويب اين قرارداد به توشیح اعلیحضرت همايوني ميرسد .ي ـ "اراضي" عبارت
است از اراضي پوشیده از آب و غیره آن .ك ـ "تأسیسات" عبارت است از كلیه تأسیسات
ثابت و منقول .ل ـ "تأسیسات ثابت" عبارت است از تأسیسات نصب شده يا كار گذاشته
شده يا ساخته شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و مستقیماً براي عملیاتموضوع اين
قرارداد مورد استفاده قرار گیرد .م ـ تأسیسات منقول عبارت است از كلیه ماشین آالت ـ
وسائل ـ وسائط نقلیه آبي ـ دستگاهها ـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ
وسائلخودرو و ساير وسائط نقلیه ـ اثاثیه ـ مواد خواربار و كلیه اجناس ديگري كه براي
انجام عملیات و وظائف مقرر در اين قرارداد به شرح مندرج در جزء 1از ماده  35اين قرارداد
مورد نیاز باشد .ن ـ ناحیه اصلي (در خشكي يا دريا) عبارت از ناحیهاي است كه در ضمیمه
(الف) مشخص گرديده است .س ـ "ناحیه واگذاري" (در خشكي يا دريا) عبارت از ناحیهاي
است كه در مواد  14و  16مشخص گرديده است .ع ـ "ناحیه بهرهبرداري" (در خشكي يا
دريا) عبارت از ناحیهاي است كه در ماده  18مشخص گرديده است .ف ـ ناحیه عملیات
(خشكي يا دريا) عبارت است از ناحیه اصلي و يا ناحیه واگذاري و يا ناحیه بهرهبرداري كه
عملیات مقرر در اين قرارداد ميتواند درآنجا انجام گیرد.
o

ماده  2ـ طرفین قرارداد طرفهاي اين قرارداد به شرح زير ميباشند 1 :ـ شركت ملي نفت
ايران كه از اين به بعد در اين قرارداد شركت نامیده ميشود 2 .ـ الف ـ انترپريز دورشرش
اداكتیويته پترولیر (اراپ) كه از اين به بعد در اين قرارداد "اراپ" نامیده ميشود .ب ـ
سوسیته فرانسزده پترول ديران (سوفیران) كه يك شركت وابسته اراپ ميباشد كه تعهدات
آن از طرف اراپ ضمانت گرديده و از اين به بعد در اينقرارداد "پیمانكار كل" نامیده
ميشود.

o

ماده  3ـ موضوع قرارداد طرفهاي مذكور در ماده  2اين قرارداد براي خدمات فني مالي و
بازرگاني كه بر طبق مقررات زير توسط اراپ و يا شركتهاي وابسته به آن انجام خواهدگرفت
و حقالزحمهاي كه در ازاي آن خدمات پرداخت خواهدشد بدين وسیله به عقد قرارداد
مبادرت مينمايند .الف ـ خدمات فني شركت وظايف پیمانكار كل را به طور مانعالغیر به
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عهده سوفیران ميگذارد.وظايف مزبور شامل اداره و انجام عملیات نفتي مربوط به اكتشاف
وبهرهبرداري نفت به شرح مذكور در اين قرارداد خواهد بود كه اراپ راساً يا بهتوسط
پیمانكاران فرعي انجام خواهد داد .توافق حاصل است كه با رعايت مقررات اين قرارداد
پنجاه درصد از ذخائر قابل استخراج كشف شده به شرح مقرر در اين قرارداد به عنوان ذخاير
ملي باقیمانده و كنار گذارده خواهد شد .پ ـ خدمات مالي براي اينكه شركت بتواند
هزينههاي مربوطه را تأمین كند اراپ به شرح مقرر در اين قرارداد وجوه الزم براي عملیات
اكتشافي و در صورت پیدايش نفتجهت انجام عملیات ارزيابي و توسعه در اختیار شركت
خواهد گذارد وجوه مزبور مربوط به عملیات اكتشافي به صورت وام بدون بهره تأديه خواهد
شدو استرداد آن موكول به كشف و تولید نفت به مقادير تجارتي خواهد بود .وجوه مربوط
به مخارج ارزيابي و توسعه وام با بهره تلقي شده و طبق روشمقرر در اين قرارداد مسترد
خواهد شد .ج ـ خدمات بازرگاني اراپ به عنوان واسطه مقادير معیني از نفت خام را از
طرف شركت در بازارهاي جهان به فروش خواهد رسانید و طبق مقررات اين قرارداد قسمتي
ازوجوه حاصله از فروش را بابت استرداد وامهاي مربوطه برداشت نموده و قسمت ديگر
وجوه مزبور را شركت و دولت ايران براي خريد كاال و خدماتفرانسوي به مصرف خواهند
رسانید .د ـ در قبال خدماتي كه اراپ انجام خواهد داد شركت فروش مقادير معیني نفت
خام را به اراپ به بهاي توافق شدهاي در مدت بهرهبرداري از میدانهاينفت تجاري طبق
اين قرارداد تضمین خواهد نمود.
o

ماده  4ـ مدت قرارداد جزء  1ـ مدت اين قرارداد از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي
خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد  13ـ  15ـ  18تعیین خواهد گرديد .جزء  2ـ مرحله
اكتشاف براي نواحي واقع در خشكي و دريا به مدت شش سال خواهد بود ولي شركت
هرگاه ضرورت ايجاب نمايد ميتواند ازپیمانكار كل تقاضاي ادامه عملیات اكتشافي براي
يك دوره دوساله اضافي در نواحي خشكي و يك دوره سهساله اضافي در نواحي دريايي
بنمايد .بهمجرد وصول چنین تقاضايي پیمانكار كل عملیات اكتشافي را براي مدتهاي اضافي
مذكور ادامه خواهد داد .چنانچه در پايان مرحله ششساله اولیه يادر آخر سال هشتم در مورد
ناحیه واقع در خشكي يا در پايان سال نهم در مورد ناحیه واقع در دريا عملیات اكتشافي
منتج به كشف میدان تجاري نگرددمرحله اكتشاف بخودي خود پايان خواهد يافت و اين
قرارداد خاتمه يافته تلقي خواهد شد .معذلك چنانچه در انقضاي مدت مرحله اكتشاف مزبور
درمیدان يا میدانهاي تجاري كشف شده باشد فقط ناحیه يا نواحي مورد بهرهبرداري به
طوري كه در ماده  18تشريح گرديده است در اختیار پیمانكار كلباقي خواهد ماند .جزء 3
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ـ شروع مرحله تولید در مورد هر يك از نواحي واگذاري موقعي خواهد بود كه كشف چاه
تجاري بر طبق تعريف ماده  19محرز شده باشد .مدتاين قرارداد نسبت به هر يك از نواحي
مورد بهرهبرداري كه طبق اين قرارداد محرز گرديده باشد  25سال از تاريخ شروع تولید
تجاري خواهد بود .جزء  4ـ شروع بهرهبرداري تجاري در تاريخي خواهد بود كه تا تاريخ
مزبور مقدار يكصد هزار متر مكعب نفت تولیدي را از ناحیه مورد بهرهبرداري براساس
صدور منظم صادر و تحويل شده باشد.
o

ماده  5ـ تأمین مخارج جزء  1ـ شركت در همه اوقات مسئولیت مالي كلیه عملیات موضوع
اين قرارداد را به عهده خواهد داشت با اين تفاهم كه كلیه وجوه الزم براي انجامعملیات
اكتشافي و ارزيابي و توسعه از طرف اراپ تأمین خواهد گرديد و اين وضع ادامه خواهد
داشت تا زماني كه وجوه حاصله از عملیات موضوعاين قرارداد كه عايد شركت ميگردد به
حدي برسد كه شركت بتواند مخارج عملیات ارزيابي و توسعه را راساً تأمین كند .جزء  2ـ
همچنین تفاهم حاصل است كه شركت فقط در موقعي مسئول استرداد كلیه وجوه پرداختي
از طرف اراپ خواهد بود كه میدان نفت تجاري بهشرح تعريف ماده  20اين قرارداد كشف
و تولید به میزان تجاري شروع شده باشد.

o

ماده  6ـ حق مالكیت شركت نسبت به نفت و تأسیسات جزء  1ـ تمام نفتي كه به موجب
مقررات اين قرارداد تولید ميشود كالً در سر چاه به شركت تعلق خواهد داشت .جزء  2ـ
شركت به شرح مقررات زير مالك كلیه تأسیساتي خواهد بود كه براي عملیات پیمانكار كل
ايجاد و يا مورد استفاده قرار ميگیرد :الف ـ اراضي (منقول كه به منظور انجام عملیات)
تحصیل به ملكیت شركت در خواهد آمد .ب ـ اموال منقول كه به منظور انجام عملیات
موضوع اين قرارداد اختصاص يافته تنها در مواردي به شركت متعلق خواهند گرديد كه به
طور دائم برايعملیات نفتي مورد استفاده قرار گیرند و كلیه بهاي آنها به طور مؤثري به
حساب مخارج عملیات برده شده و قرار باشد بهاء آن از طرف شركت بر طبقروش استرداد
وجوه به شرح مقرر در مواد  27و  28مسترد گردد .اموال منقولي كه به طور موقت مورد
استفاده قرار خواهد گرفت و بهاي آنها به كليمستهلك نشده است در ملكیت پیمانكار كل
باقي خواهدماند مشروط بر اين كه موافقت شركت نسبت به استفاده از آنها بهطور موقت
قبالً تحصیل وهزينه استهالك آنها فقط براي مدت مربوطه بهحساب عملیات منظور و جزء
هزينه آورده شده باشد .تفاهم حاصل است كه پیمانكار كل حق خواهدداشت چنین اموالي
را با اجازه شركت آزادانه از ايران خارج نمايد ،ارزش به حساب آورده شده كلیه تأسیساتي
كه در مدت هر سال مالي خريداري وايجاد ميگردد در  31مارس سال بعد يا قبل از تاريخ
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مزبور به اطالع شركت رسانیده خواهد شد .جزء  3ـ در مدت اعتبار اين قرارداد پیمانكار
حق استفاده كامل از كلیه اراضي و تأسیسات ثابت و اموال منقول مشروحه در فوق در ناحیه
و يا نواحي عملیات را دارا بوده و شركت اقدام به واگذاري آنها به ديگري نخواهد نمود.
پیمانكار كل :وظايف و خدمات الف ـ مقررات كلي
o

ماده  7ـ ثبت پیمانكار كل پیمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ اجراء
درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايرانتسلیم
نمايد توافق حاصل است كه كلیه وظايف و عملیات پیمانكار كل از نوع غیر انتفاعي خواهد
بود.

o

ماده  8ـ عملیات مجاز جزء  1ـ عملیات مجاز عبارت است از  :الف ـ اكتشاف نفت از
طريق زمینشناسي ـ ژئوفیزيكي و طريق ديگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین شرايط
زمینشناسي ـ حفاري چاههاي نفت وهر گونه وظايف ديگري كه به طور معمول با عملیات
اكتشاف و تولید مربوط باشد .ب ـ حمل نفتي كه بر طبق مقررات اين قرارداد تولید شده از
مناطق تولید به تصفیه خانهها و دستگاههاي توزيع و ساير وسائل حمل و نقل و يا به كناردريا
و چنانچه موجب مقررات اين قرارداد پااليشگاههايي ايجاد گردند حمل نفت از
پااليشگاههاي مزبور به نقاط مذكور در فوق ـ انبار كردن نفت و تحويلنفت تولیدي ناحیه
قرارداد با هر نوع وسیله منجمله وسائل بارگیري در كشتي و هر گونه وظائف ديگري كه به
طور معمول با انبار كردن و حمل نفت مربوطباشد .جزء  2ـ پیمانكار كل حقوق و اختیارات
الزم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد
الزم باشد در مورد آبادكردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نیز در اجراي عملیات حفر و گودكني
و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پيريزي كردن و تهیه و گرداندن ونگاهداري كردن
و اداره كردن نسبت به حفرهها گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و
مجاري آب و دستگاهها و مخازن آبگیرها وساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطیر میدان
نفت و دستگاههاي استخراج گازولین در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي
الزم براي تولیدو عمل آوردن نفت ـ خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراكز كوچك و بزرگ
تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسائلمخابراتي و
كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و
لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ ودستگاههاي الروبي و موجشكنها و لوازم بارگیري
زير دريايي و ساير وسائل بارگیري انتهايي و كشتیها و وسائط نقل و انتقال و خطوط آهن
و راهها وپلها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوايي و فرودگاهها و ساير لوازم نقلیه و گاراژها
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و آشیانههاي هواپیما و كارگاههاي تعمیر و كارگاههاي ريختهگري ومراكز تعمیر و كلیه
سرويسهاي فرعي كه براي اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد الزم يا به آن مرتبط باشد و
نیز كلیه حقوق اضافي ديگري را كه براياجراي چنین عملیاتي الزم بوده يا بشود و يا به
طور معقولي مرتبط بهآن باشد و اقدامات الزم به عمل آورد دستگاههاي مذكور ممكن است
در محل يامحلهايي كه تعیین ميگردد قرار داده شود مشروط بر اين كه :الف ـ چنانچه بنا
باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن با موافقت شركت خواهد
بود .اعطاي موافقت مزبور با توجه بهحداكثر رعايت صرفه و اقتضاي عملیات خواهد بود و
نبايد بدون دلیل معقول رد شود و يا به تأخیر افتد .ب ـ در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد
جزيره و ساختمان راهآهن و بندر و سرويسهاي تلفن و تلگراف و بيسیم و وسائل
سرويسهاي هوايي در ايراناجازه قبلي و كتبي دولت ايران الزم خواهد بود كه شركت آن را
در مدت معقولي تحصیل خواهد نمود .به منظور تسريع در اجراي عملیات مقرر در
اينقرارداد پیمانكار كل ميتواند بدون اين كه از میزان مسئولیت پیمانكار كل در برابر شركت
طبق مقررات ماده  11اين قرارداد چیزي كاسته شود اجراي هريك از عملیات و وظايف
مشروح در اين قرارداد را بر عهده پیمانكاراني كه واجد صالحیت بداند بگذارد.
o

ماده  9ـ استفاده از اراضي و آب جزء  1ـ پیمانكار كل حق خواهد داشت كه از كلیه اراضي
باير متعلق به دولت كه براي استفاده به منظور عملیات مقرر در اين قرارداد به نحو معقولمورد
لزوم باشد مجاناً استفاده نمايد استفاده از اين گونه اراضي مشروط به موافقت قبلي و كتبي
دولت خواهد بود درخواست موافقت از طريق شركتبه عمل خواهد آمد و نبايد به طور
غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود .جزء  2ـ در مواردي كه پیمانكار كل براي اجراي
عملیات مقرر در اين قرارداد احتیاج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد
تحصیل ايناراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالاالجاره به دولت خواهد بود
درخواست تحصیل اراضي مزبور از طريق شركت انجام خواهد گرفت .جزء  3ـ هرگاه
پیمانكار كل احتیاج به اراضي داشته باشد كه متعلق به مالك خصوصي باشد خريد يا اجاره
آنها از طريق مذاكره مستقیم با مالك انجامخواهد گرفت معذالك شركت ميتواند در
مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت در مورد تحصیل اراضي به
پیمانكار كل كمككند .جزء  4ـ پیمانكار كل ميتواند براي عملیات خود كه در اين قرارداد
مقرر گرديده با موافقت كتبي دولت از كلیه آبهايي كه در سطح يا در تحت اراضي كهبه
موجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاده
دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايددرخواست موافقت از طريق شركت به عمل
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خواهد آمد و نبايد به طور غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود .استفاده از آب مجاني
لیكن مشروط بهرعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود .جزء 5
ـ هرگاه پیمانكار كل به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهايي داشته باشد كه در اراضي
غیر از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوقمزبور از طريق مذاكره مستقیم اقدام
خواهد كرد بها يا مالاالجارهاي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته ميشود بايد معقول بوده
و از بهاي عادله حقوقمشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد .جزء  6ـ هیچگونه تقلیلي كه
به موجب مقررات مواد  14و  16اين قرارداد در ناحیه حاصل ميشود نسبت به حقوقي كه
به موجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
o

ماده  10ـ حقوق ارتفاقي ـ مصالح ساختماني جزء  1ـ هرگاه پیمانكار كل به منظور انجام
عملیات خود در حدود معقول در سطح دريا يا در زيرزمین (خواه در داخل ناحیه عملیات
يا خارج از آن)حقي از قبیل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشیدن راه
و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضالب و زهكشي سیمكشي وخطوط و نظاير آن
الزم داشته باشد مراتب را كتباً به شركت اطالع خواهد داد و شركت حقوقي را كه پیمانكار
كل الزم دارد در مورد اراضي مشروح دربند  1ماده  9به طور مجاني و در موارد ديگر در
مقابل پرداخت قیمت يا اجاره بهاي عادله براي پیمانكار كل تحصیل خواهد نمود .جزء  2ـ
پیمانكار كل ميتواند براي عملیات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمینهايي كه
مورد استفاده اوست و همچنین از زمینهايي كه درداخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است
و مورد استفاده دولت يا ديگران نیست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير
مصالح ساختماني رابرداشت و استفاده نمايد مشروط بر اين كه خسارات وارده بر اشخاص
ثالث را كه در نتیجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند به میزانعادالنهاي
جبران نمايد.

o

ماده  11ـ اداره عملیات جزء  1ـ بدين وسیله به پیمانكار كل از تاريخ اجراء قرارداد اجازه
و حق انحصاري اداره عملیات نفتي مربوط به ناحیه و يا نواحي عملیات با رعايتمقررات
مواد  17و  22اين قرارداد اعطاء ميگردد .جزء  2ـ پیمانكار كل ملزم به انجام تعهدات زير
خواهد بود :الف ـ سعي كامل در اين كه عملیات اكتشافي در نواحي اصلي و واگذاري در
خشكي و دريا به حد اعالء طبق اصول صحیح فني معمول بهصنعت نفت جريان يابد .ب ـ
تسلیم گزارش ماهیانه پیشرفت كار در مورد عملیاتي كه انجام شده و تسلیم گزارش جامع
و گزارش نهايي در پايان كار به شركت .ج ـ فراهم كردن وسائل تا نمايندگان شركت بتوانند
در هر موقع معقولي عملیات مقرر در اين قرارداد را بازرسي نمايند .د ـ نگاهداري ارقام و
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اطالعات كامل از جمیع عملیات فني كه طبق اين قرارداد انجام ميگردد .ه ـ نگاهداري
حسابهاي عملیات خود به طريقي كه ارقام و اطالعات مربوط به هزينههاي عملیات مزبور
به طرز درست و واضح و دقیق نشان داده شودو براي انجام اين منظور بايد روش حسابداري
مناسبي اتخاذ كند و روش مزبور گاه به گاه با توجه به پیشرفتهايي كه در آينده حاصل
ميشود تجديد نظربه عمل آورد .و ـ استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمینان از اين كه
تا حدودي كه به طور معقول عملي باشد بیگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام
شوندكه پیمانكار كل نتواند ايرانیاني حائز معلومات و تجربه الزم براي احراز آن مقامات
بیابد .ز ـ توجه دائم به حقوق و منافع ايران در جريان عملیات خود .ج ـ تأمین اين منظور
كه شركت در هر موقع كه الزم بداند بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطالعي به صورت
رونوشتهاي دقیق نقشهها و مقاطع وگزارشهاي مربوط به نقشهبرداري و زمینشناسي و
ژئوفیزيكي و حفاري و تولید و ساير امور مربوط به عملیات مقرر در اين قرارداد و همچنین
جمیعاطالعات علمي و فني مهم را كه در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده باشد به دست
آورد .جزء  3ـ پیمانكار كل مجاز خواهد بود كه انجام هر قسمت از عملیات مجاز خود را
آزادانه به هر پیمانكاري بسپارد مشروط بر اين كه :الف ـ قبالً درباره انتخاب پیمانكار با
شركت مشاوره نمايد .ب ـ رونوشتي از قرارداد مربوطه تسلیم شركت نمايد .ج ـ پیمانكار
بر اساس مناقصه انتخاب گردد و در صورت تساوي شرائط به پیمانكاران ايراني حق تقدم
داده شود.
o

ماده  12ـ حسابرسي رسیدگي سالیانه محاسبات پیمانكار كل به وسیله هیأتي مركب از دو
نفر حسابرس به عمل خواهد آمد كه يكي از آنها از طرف شركت و ديگري از طرفاراپ
منصوب خواهد شد نتیجه حسابرسي مزبور براي هر سال مالي در  31مارس سال بعد يا قبل
از تاريخ مزبور تسلیم شركت خواهد گرديد.

o

ماده  13ب ـ مرحله اكتشاف مدت مرحله اكتشاف و حداقل تعهد ـ در ناحیه واقع در دريا
جزء  1ـ دوره اولیه ششساله در ناحیه در دريا بدو مرحله متوالي سهساله تقسیم خواهد
شد .جزء  2ـ در مرحله سهساله اول كه از تاريخ اجراء شروع خواهد شد پیمانكار كل
عملیات مشروحه زير را انجام خواهد داد .الف ـ سال اول ـ تكمیل  6000كیلومتر خطوط
لرزهنگاري در منطقه اصلي به شرح مذكور در ضمیمه( .الف) به منظور انتخاب ناحیه
واگذاري مشروحه در ماده  14اين قرارداد .ب ـ سالهاي دوم و سوم ـ حفاري حداقل  3چاه
در ناحیه واگذاري .جزء  3ـ در صورتي كه پیمانكار كل تعهدات خود را كه در جزء  2اين
ماده مقرر گرديده انجام داده باشد ميتواند بعد از تقلیل ناحیه واگذاري واقع در درياطبق
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مقررات ماده  14اين قرارداد براي يك مرحله دوم سهساله بهعملیات اكتشافي ادامه دهد در
مرحله مزبور پیمانكار كل عملیات اكتشافي را باحداقل هزينه سالیانه  15میلیون فرانك
فرانسه انجام خواهد داد .جزء  4ـ در خاتمه دوره دوم مرحله سهساله و بعد از تقلیل قسمت
باقیمانده ناحیه واگذاري بر طبق جزء  2از ماده  14اين قرارداد در صورت احراز لزومو
بالنتیجه تقاضاي شركت پیمانكار كل براي مرحله ديگري بهمدت  3سال با مخارج حداقل
سالیانه  15میلیون فرانك فرانسه به عملیات اكتشافي ادامهخواهد داد ضمناً خود پیمانكار كل
نیز ميتواند درخواستي مبني بر ادامه عملیات براي مرحله سهساله سوم تسلیم نمايد بديهي
است كه تمديد مزبورمنوط به تصويب شركت خواهد بود .جزء  5ـ پیمانكار كل مكلف
است حداقل دو ماه قبل از انقضاي اولین سال مرحله اول عملیات و از آن به بعد حداقل دو
ماه قبل از انقضاي هر يك ازمراحل سهساله گزارشي تسلیم شركت نمايد گزارش مزبور بايد
دال بر اين باشد كه پیمانكار حداقل تعهدات خود را نسبت به سال يا مرحله مربوطهانجام
داده است و يا در حال انجام دادن آن ميباشد هرگاه ظرف مدت شصت روز بعد از تسلیم
هر يك از گزارشات مزبور شركت پاسخي درباره آن برايپیمانكار كل نفرستد چنین تلقي
خواهد شد كه پیمانكار كل حداقل تعهدات خود را نسبت به سال يا مرحله مربوطه انجام
داده است و لذا حق ادامهعملیات در ناحیه تقلیل يافته را نميتوان از او سلب نمود .جزء 6
ـ هرگاه مبلغ حداقلي كه براي سالهاي اول و دوم مراحل دوم و سوم مقرر گرديده خرج
نشده باشد پیمانكار كل ميتواند مبلغ باقیمانده را كهخرج نشده است به حساب سال بعد
انتقال دهد .جزء  7ـ الف ـ هرگاه پیمانكار كل عملیاتي را كه در قسمت (الف) جزء  2اين
ماده قید گرديده در پايان سال اول مرحله سهساله اولیه به اتمام نرسانیدهباشد شركت حق
خواهد داشت پیمانكار كل را از ادامه عملیات ممنوع نموده و بدون اين كه تعهدي در قبال
پیمانكار كل داشته باشد اين قرارداد را فسخنمايد .ب ـ هرگاه در پايان مرحله سهساله اولیه
پیمانكار كل كارهاي تعهد شده را كه در جزء  2اين ماده تصريح گرديده است انجام نداده
باشد شركت حقخواهد داشت بدون اين كه تعهدي در قبال پیمانكار كل داشتهباشد اين
قرارداد را فسخ نمايد .جزء  8ـ در طول مدت مرحله سهساله اول پیمانكار كل حق نخواهد
داشت كه عملیات اكتشافي را تحت هیچ عنواني به جز در موارد فرس ماژور بهنحو مقرر
در اين قرارداد متوقف يا تعطیل نمايد لیكن در انقضاي مرحله سهساله مزبور و هر يك از
دورههاي يكساله بعدي در صورتي كه پیمانكار كلمالحظه نمايد كه شرايط زيرزمیني ناحیه
واگذاري واقع در دريا طوري است كه نميتوان به طور معقولي انتظار داشت كه نفت به
میزان تجاري كشفگردد ميتواند از ادامه عملیات اكتشافي خودداري نمايد و در اين صورت
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بايد قصد خود را به شركت اعالم نموده و از حقوق خود نسبت بهناحیه مزبورصرفنظر كند
لیكن بايد ثابت نمايد كه كلیه امور اكتشافي تا تاريخ اعالم مزبور طبق برنامه به موقع اجراء
گذارده شده و حداقل تعهداتي كه براي مخارجدوره مقدم بر اعالم مزبور پیشبیني شده بود
تماماً خرج شده است هرگاه تا تاريخ اعالم مزبور مبلغي باقیمانده باشد كه خرج نشده است
اراپ بايد نصفمبلغ باقیمانده مزبور را به شركت بپردازد .جزء  9ـ الف ـ چنانچه در پايان
مرحله سهساله اولیه نفت به مقادير تجاري در ناحیه واگذاري واقع در دريا كشف شده باشد
پیمانكار كل حق نخواهدداشت كه عملیات اكتشافي را در طول مدت مرحله سهساله دوم يا
سوم موقوف يا تعطیل نمايد و بايستي تعهدات خود را نسبت به ادامه عملیات بهموجب
جزءهاي  3و  4اين ماده انجام دهد تفاهم حاصل است كه ادامه عملیات اكتشافي به مرحله
سهساله سوم تابع مقررات جزء  4اين ماده خواهدبود .ب ـ هرگاه در پايان مرحله سهساله
دوم و مرحله سهساله سوم (هر كدام كه مورد پیدا كند) مبلغ حداقل مقرر در جزءهاي  3و
 4فوق خرج نشده باشداراپ بايد نصف مبلغ خرج نشده مزبور را به شركت بپردازد .جزء
 10ـ با رعايت مقررات جزء  9اين ماده :الف ـ هرگاه در پايان مرحله سهساله دوم پیمانكار
كل حداقل تعهدي را كه در جزء  3اين ماده تصريح گرديده انجام نداده باشد مرحله اكتشاف
خاتمهيافته تلقي خواهد شد و همچنین هرگاه پیمانكار كل به تعهد خود مبني بر ادامه
عملیات به تقاضاي شركت طبق جزء  4اين ماده عمل ننمايد معهذامرحله اكتشاف خاتمه
يافته تلقي خواهد شد و از آن پس حدود عملیات پیمانكار كل منحصر به عملیات در ناحیه
يا نواحي مورد بهرهبرداري (درصورت وجود چنین ناحیه يا نواحي) مشروحه در ماده 18
اين قرارداد خواهد گرديد در صورتي كه چنین نواحي مورد بهرهبرداري موجود نباشد
شركتحق خواهد داشت بدون اين كه براي او تعهدي در قبال پیمانكار كل ايجاد شود اين
قرارداد را فسخ نمايد .ب ـ هرگاه پیمانكار كل بر طبق مقررات جزء  4اين ماده وارد مرحله
سه ساله سوم شده اما در پايان مدت مرحله مزبور حداقل تعهداتي را كه براي ادامهعملیات
تعیین گرديده است انجام نداده باشد شركت حق خواهد داشت به نحوي كه در بند (الف)
اين جزء راجع به پايان مرحله سهساله دوم تصريحگرديده است اقدام نمايد .جزء  11ـ در
كلیه مواردي كه در اين ماده پیشبیني شده است شركت مختار خواهد بود چنانچه اوضاع و
احوال را مقتضي تشخیص دهد براي انجام تعهدات پیمانكار كل حداكثر شش ماه ديگر به
او بدهد.
o

ماده  14ـ ناحیه واقع در دريا و تقلبهاي بعدي آن جزء  1ـ در پايان سال اول ناحیه اصلي
واقع در دريا به میزان  50درصد تقلیل خواهد يافت و پیمانكار كل از آن پس به عملیات
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اكتشافي در قسمت باقیمانده كه ذيالً "ناحیه واگذاري در دريا" نامیده ميشود خواهد
پرداخت .جزء  2ـ در پايان مرحله سهساله اول ناحیه واگذاري در دريا به میزان يك ثلث
تقلیل خواهد يافت هرگاه در پايان مرحله سهساله دوم عملیات اكتشافيطبق مقررات جزء
 4ماده  13اين قرارداد مرحله سوم شود قسمت باقیمانده ناحیه واگذاري در دريا بار ديگر
به میزان يك ثلث ناحیه واگذاري در درياتقلیل خواهد يافت .جزء  3ـ پیمانكار كل حق
خواهد داشت محدودههايي را كه به منظور تقلیل يا تقلیلهاي مشروحه فوق كسر ميگردد
و نیز شكل و اندازه آنها را آزادانهانتخاب نمايد مشروط بر اين كه چنین محدودهها از قطعاتي
تشكیل شود كه مساحت هر كدام از آنها از  200كیلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول
هريك از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط عرض آن نباشد در صورتي كه اجراي
روش مزبور در انتخاب محدودههاي مورد تقلیل مناسب نباشدشكل و اندازه محدودههاي
مزبور به نحوي كه شركت مقتضي بداند معین خواهد شد .جزء  4ـ بعد از انجام هر يك از
تقلیلهاي مشروحه فوق پیمانكار كل نواحي را كه پس از تقلیل به موجب مقررات اين قرارداد
باقي خواهد ماند به اطالعشركت خواهد رسانید اطالع مزبور در گزارشي كه در جزء  5ماده
 13اين قرارداد به آن اشاره شده است گنجانیده خواهد شد.
o

ماده  15ـ مدت مرحله اكتشاف و حداقل تعهد ـ در ناحیه واقع در خشكي جزء  1ـ دوره
اولیه ششساله در ناحیه واقع در خشكي بر طبق مقررات زير بدو مرحله متوالي يك به مدت
 4ساله و ديگري به مدت  2سال تقسیمخواهد شد .جزء  2ـ در مرحله  4ساله اول كه از
تاريخ اجراء شروع خواهد شد پیمانكار كل عملیات مشروحه زير را انجام خواهد داد :الف
ـ سال اول ـ نقشهبرداري و عملیات مقدماتي زمینشناسي و ژئوفیزيكي در ناحیه اصلي به
شرح مقرر در ضمیمه الف به منظور انتخاب "ناحیهگذاري در خشكي" مصرحه در ماده 16
اين قرارداد .ب ـ سالهاي دوم و سوم و چهارم ـ انجام عملیات لرزهنگاري منجمله الاقل
 2000كیلومتر خطوط لرزهنگاري و حفاري الاقل  3چاه در ناحیه واگذاريدر خشكي .جزء
 3ـ در صورتي كه پیمانكار كل تعهدات خود را طبق مقررات جزء  2اين ماده انجام داده
باشد براي يك مرحله دوساله ديگر به عملیات اكتشافيادامه خواهد داد .در مرحله مزبور
پیمانكار كل عملیات اكتشافي را با هزينهاي كه حداقل آن سالیانه  10میلیون فرانك فرانسوي
خواهد بود انجام خواهدداد .جزء  4ـ در پايان مرحله دو ساله مقرر در جزء  2و بعد از تقلیل
قسمت باقیمانده ناحیه واگذاري در خشكي به شرح مقرر در جزء  2ماده  16اين قرارداددر
صورت لزوم و بالنتیجه تقاضاي شركت پیمانكار كل براي يك دوره اضافي دوساله با مخارج
حداقل  10میلیون فرانك در سال به عملیات اكتشافيادامه خواهد داد ضمناً خود پیمانكار
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كل نیز ميتواند درخواستي مبني بر ادامه عملیات براي مرحله اضافي دوساله تسلیم نمايد
بديهي است كه تمديدمزبور منوط به موافقت شركت خواهد بود .جزء  5ـ پیمانكار كل
مكلف است حداقل دو ماه قبل از انقضاي مرحله اول چهارساله و سپس نیز حداقل دو ماه
قبل از انقضاي هر يك از مراحل دوساله گزارشي تسلیم شركت بنمايد دال بر اين كه حداقل
تعهد خود را كه نسبت به مرحله مربوطه مقرر گرديده است انجام داده است و يا در حال
انجامدادن آن ميباشد هرگاه شركت در ظرف مدت  60روز بعد از تسلیم هر يك از
گزارشات مزبور پاسخي درباره آن براي پیمانكار كل نفرستد اين طور تلقيخواهد شد كه
پیمانكار كل حداقل تعهدات خود را نسبت بهمرحله مربوطه انجام داده است و لذا حق ادامه
عملیات در ناحیه تقلیل يافته را نميتوان از او سلب نمود .جزء  6ـ هرگاه مبلغي كه براي
سال اول مرحله دوساله دوم يا سوم منظور شده است خرج نشده باشد پیمانكار كل حق
خواهد داشت مبلغ باقیماندهخرج نشده را به وجوهي كه براي مخارج سال بعد پیشبیني
شده اضافه نمايد .جزء  7ـ هرگاه در انقضاي مرحله چهارساله اول پیمانكار كل تعهد خود
را در مورد انجام كارهاي مقرر در جزء  2اين ماده انجام نداده باشد شركت حقخواهد داشت
بدون اين كه براي او تعهدي در قبال پیمانكار كل ايجاد شود اين قرارداد را فسخ نمايد .جزء
 8ـ در طول مدت مرحله چهارساله اول پیمانكار كل حق نخواهد داشت كه عملیات اكتشافي
را تحت هیچ عنواني به جز در مورد فرس ماژور بهنحو مقرر در اين قرارداد متوقف يا تعطیل
نمايد لیكن در پايان مرحله چهارساله مزبور و در پايان هر يك از دورههاي يكساله بعدي
در صورتي كهپیمانكار كل مالحظه نمايد شرايط زيرزمیني ناحیه واگذاري در خشكي طوري
است كه نميتوان به طور معقولي انتظار داشت كه نفت به میزان تجاريكشف گردد ميتواند
از ادامه عملیات اكتشافي خودداري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را به شركت
اعالم نموده و از حقوق خود نسبت به ناحیهمزبور صرفنظر كند لیكن بايد ثابت نمايد كه
كلیه امور اكتشافي تا تاريخ اعالم مزبور پیشبیني شده بود تماماً خرج شده است هرگاه تا
تاريخ اعالم مزبورمبلغي باقیمانده باشد كه خرج نشده است اراپ بايد نصف مبلغ باقیمانده
مزبور را به شركت بپردازد .جزء  9ـ الف ـ چنانچه در انقضاي مرحله چهارساله اول نفت
به مقادير تجاري در ناحیه واگذاري در خشكي كشف شده باشد پیمانكار كل حق
نخواهدداشت كه عملیات اكتشافي را در طول مدت مرحله دوساله دوم يا سوم متوقف يا
تعطیل نمايد و بايستي تعهدات مربوط به ادامه عملیات را بر طبقجزءهاي  3و  4اين ماده
انجام دهد .تفاهم حاصل است كه ادامه عملیات اكتشافي در مرحله سوم دوساله تابع مقررات
جزء  4فوق خواهد بود .ب ـ هرگاه در پايان مرحله دوساله دوم و مرحله دوساله سوم (هر
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كدام كه مورد پیدا كند) حداقل مبلغي كه در جزءهاي  3و  4فوق تصريح گرديده استخرج
نشده باشد اراپ بايد نصف مبلغ خرج نشده مزبور را بهشركت بپردازد .جزء  10ـ با رعايت
مقررات جزء  9اين ماده :الف ـ با وجود شرائط مذكور فوق هرگاه تا پايان مرحله دوساله
مقرر در جزء  3مانده پیمانكار كل حداقل متعهدي را كه در جزء  3اين ماده مقرر گرديده
انجام نداده باشد و يا هرگاه پیمانكار كل تعهد ادامهكار را بهتقاضاي شركت بر طبق جزء 4
اين ماده انجام نداده باشد مرحله اكتشاف خاتمه يافته تلقي خواهد شد و از آن پس حدود
عملیات پیمانكار كلمنحصر بهعملیات در ناحیه يا نواحي بهرهبرداري (در صورت وجود
چنین ناحیه يا نواحي) مشروحه در ماده  18اين قرارداد خواهد گرديد در صورتيكه چنین
نواحي مورد بهرهبرداري موجود نباشد شركت حق خواهد داشت بدون اين كه براي او
تعهدي در قبال پیمانكار كل ايجاد شود اين قرارداد رافسخ نمايد .ب ـ هرگاه پیمانكار كل
بر طبق مقررات جزء  4اين ماده وارد مرحله اضافي دوساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور
حداقل تعهداتي را كه براي ادامهعملیات در مرحله مزبور مقرر گرديده است انجام نداده
باشد شركت حق خواهد داشت به همان طريقي كه در بند (الف) فوق راجع به پايان مرحله
دوساله مقرر گرديده است اقدام نمايد .جزء  11ـ در كلیه مواردي كه در اين ماده پیشبیني
شده است شركت مختار خواهد بود چنانچه اوضاع و احوال را مقتضي تشخیص دهد براي
انجامتعهدات پیمانكار كل حداكثر شش ماه ديگر به او مهلت بدهد.
o

ماده  16ـ ناحیه واقع در خشكي و تقلیلهاي بعدي آن جزء  1ـ در پايان سال اول مرحله
اول پیمانكار كل با موافقت شركت  20000كیلومتر مربع از ناحیه اصلي واقع در خشكي را
انتخاب خواهد نمود تا درحدود ناحیهاي كه به اين ترتیب انتخاب مينمايد و از اين به بعد
در اين قرارداد ناحیه واگذار در خشكي نامیده ميشود به عملیات اكتشافي بپردازد .جزء 2
ـ در پايان مرحله چهارساله اول ناحیه واگذاري در خشكي بهمیزان  50درصد تقلیل خواهد
يافت هرگاه در پايان مرحله دوم (دوساله) عملیاتاكتشاف طبق مقررات جزء  4ماده  15اين
قرارداد تا مرحله سوم (دوساله) ادامه يابد قسمت باقیمانده ناحیه واگذاري در خشكي مجدداً
بهمیزان 25درصد از ناحیه واگذاري در خشكي تقلیل خواهد يافت .جزء  3ـ مقررات جزء
 3و جزء  4ماده  14اين قرارداد ناظر بر تقلیلهاي مقرر در جزء  2فوق نیز خواهد بود.

o

ماده  17ـ تنظیم برنامه و بودجه عملیات اكتشافي جزء  1ـ پیمانكار كل براي هر سال تقويمي
برنامه و بودجه جداگانهاي براي ناحیه واگذاري در خشكي و ناحیه واگذاري در دريا تنظیم
خواهدنمود بهنحوي كه دست كم انجام و اجراي حداقل تعهداتي كه در مواد  13و  15اين
قرارداد تصريح گرديده است تأمین شود .جزء  2ـ برنامهها و بودجههاي مقرر در جزء 1
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فوق براي هر سال تقويمي حداكثر تا  15اكتبر سال ماقبل آن تسلیم شركت خواهد گرديد
و اجراي آنهاپس از مشاوره با شركت شروع خواهد شد .ج ـ دوره بهرهبرداري ارزيابي ـ
توسعه و تولید
o

ماده  18ـ مقررات مربوط به دوره بهرهبرداري جزء  1ـ دوره اكتشاف در تمام يا قسمتي از
نواحي واگذاري در خشكي يا دريا موقعي پايان خواهد پذيرفت كه يك چاه تجارتي به
مفهومي كه در ماده 19اين قرارداد تعريف گرديده است كشف گردد و دوره بهرهبرداري در
مورد "ناحیه بهرهبرداري" مربوطه از تاريخ كشف چاه تجاري شروع خواهدگرديد و حدود
ناحیه بهرهبرداري منطبق خواهد بود با پستترين خطوط منحني طراز در اطراف ساختمان
تحتاالرضي كه چاه تجاري در آن حفر شده استناحیه يا نواحي بهرهبرداري مزبور به شرط
رعايت مقررات مواد  4و  13و  15اين قرارداد از بقیه ناحیه واگذاري كه در آن عملیات
اكتشافي ادامه خواهديافت مجزا خواهد گرديد .جزء  2ـ دوره بهرهبرداري مشتمل بر 3
مرحله جداگانه به شرح زير خواهد بود :الف ـ مرحله ارزيابي ـ از تاريخ كشف اولین چاه
تجارتي در ناحیه بهرهبرداري تا تاريخي كه ساختمان تحتاالرضي مربوطه به عنوان میزان
نفتتجاري بر طبق مقررات ماده  20اين قرارداد شناخته شود .ب ـ مرحله توسعه ـ از تاريخ
شناختن میدان نفت به عنوان يك میدان تجاري تا تاريخ شروع تولید به میزان تجاري .ج ـ
مرحله تولید ـ از تاريخ شروع تولید به میزان تجاري در هر میدان نفت تجاري آغاز خواهد
گرديد و براي مدت  25سال ادامه خواهد يافت.

o

ماده  19ـ چاه تجاري جزء  1ـ به مجرد اين كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه چاه نفت
تجاري كشف گرديده است اظهاريهاي حاكي از اين امر به شركت تسلیم خواهدنمود اين
اظهاريه بعداً بايد به وسیله گزارشي كه درباره تكمیل چاه تجاري تنظیم و تسلیم خواهد شد
مورد تايید قرار گیرد .تفاهم حاصل است كهآزمايشهايي كه براي اثبات تكمیل چاه تجاري
به عمل ميآيد در حضور نمايندگان شركت انجام خواهد گرفت و به اين منظور وجود نفت
به هر نوع كهباشد بايد فوراً به اطالع نماينده شركت برسد .جزء  2ـ صرف كشف چاه
تجاري به مفهومي كه در جزء  3اين ماده تعريف گرديده است دلیل قاطعي بر اين نخواهد
بود كه ساختمان تحتاالرضي ومخازن نفتي مربوطه میدان تجاري باشد .جزء  3ـ چاه موقعي
تجاري شناخته خواهد شد كه قابلیت بهرهدهي فرضي آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده
و خصوصیات پتوفیزيكي سنگهايمخزن و اطالعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار
و حجم و درجه حرارت سیاالت موجود در مخزن PVTو ضريبهاي بهره دهي
درمیزانهاي مختلف تولید و حريم زهكشي مفروضي به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه
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حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف مدت دوازده سال ميتواندمقادير كافي نفت تولید كند
به طوري كه ارزش آن بر اساس قیمت واقعي مربوطه معادل يك و نیم برابر هزينه تمام شده
حفر چاه مزبور باشد.
o

ماده  20ـ میدان نفت تجاري جزء  1ـ به مجرد اين كه پیمانكار كل به اين نتیجه رسید كه
عملیات وي به كشف میدان قابل تولید به میزان تجاري منجر شده است گزارش
تفضیلينتیجهگیري خود را به شركت تسلیم خواهد كرد .جزء  2ـ گزارشي كه پیمانكار كل
به موجب جزء  1فوق به شركت تسلیم ميكند بايد به طور وضوح حاوي اطالعات حمل و
نقل ـ بارگیري و مخارجديگر .ب ـ مجموع هزينههاي اكتشافي در نواحي واقع در خشكي
و دريا كه تا تاريخ كشف میدان تجاري صرف شده باشد به اضافه هزينههاي اكتشافي برآورد
شده كه بايد در مدت باقیمانده مرحله ششساله اكتشاف خرج گردد .ج ـ هزينههاي پیشبیني
شده ارزيابي و توسعه به اضافه بهره سرمايهاي كه شركت براي میدان مربوطه پرداخت
مينمايد (بهره مزبور بر اساس "ارزش فعلي" محاسبه شود) .د ـ مبلغي معادل (12)1(.)2
درصد ارزش تخفیف يافته .جزء  5ـ به منظور احتساب "ارزش فعلي" در كلیه مواردي كه
در اين ماده ذكر شده است نرخ تخفیف عبارت بود از  5درصد به مدت  25سال .جزء  6ـ
موافقت ميشود كه هرگاه تجاري بودن میداني باشد طرفین به تقاضاي اراپ براي تجاري
اعالم نمودن چنین میداني با يكديگر مشورت بنمايندمشروط بر اين كه میزان استهالك و
وجوه پرداختي شركت به اراپ بابت استرداد كل هزينههاي اكتشافي بر مبناي تعداد معیني
سنت براي هر بشكهتعیین گردد تا به اين ترتیب طرفین بتوانند مادام كه میدان تجاري ديگري
كشف نگرديده است میدان مزبور را بر طبق مقررات اين ماده به عنوان يك میدان تجاري
بشناسند .جزء  7ـ مقررات اين ماده متساوياً در مورد هر میدان ديگري كه متعاقباً كشف
گردد نیز قابل اجرا خواهد بود.

o

ماده  21ـ ذخائر ملي جزء  1ـ به عنوان يك اصل كلي تفاهم حاصل است كه  50درصد
ذخائر مكشوفه قابل استخراج از حدود اين قرارداد خارج بوده و به عنوان ذخائر
ملينگاهداري و كنار گذارده خواهد شد .تخصیص ذخائر به ترتیب مزبور بر اساس اطالعات
فني موجود با توافق طرفین در مورد میدانهاي مكشوفه درناحیه واقع در دريا و در ناحیه
واقع در خشكي جداگانه به عمل خواهد آمد .جزء  2ـ اصل فوق طبق مقررات مشروحه
زير در مورد نواحي در خشكي و در دريا جداگانه اعمال ميشود .الف ـ تخصیص ذخائر
فقط در صورتي به عمل خواهد آمد كه اين نكته محرز شود كه درآمدهاي حاصله از اولین
میدان (میدانهاي) مكشوفه تجاري(به شرح مذكور در جزء  4ماده  )20تكافوي آن را
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مينمايد كه تمام هزينههاي اكتشاف كه واقعاً مصرف شده است و همچنین هزينه انجام
حداقلتعهداتي كه در بقیه مدت مرحله اكتشاف بايد مصرف شود به نحو مقرر در جزء 4
ماده  20به اراپ مستردگردد .ب ـ تخصیص ذخائر به شرح فوق حتياالمكان عبارت خواهد
بود از اختصاص تعداد جداگانهاي از میدانها قبل از مرحله توسعه به شركت به عنوانذخائر
ملي .ج ـ قبل از اين كه میدانهاي نفت مذكور در بند (ب) اين ماده بهشركت تخصیص داده
شود تعداد كافي چاه كه طبق اصول صحیح و متداول صنعتنفت در هر يك از میدانها حفر
خواهد شد به منظور ارزيابي مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا بتوان ذخائر قابل استخراج
هر میدان را به نحو صحیحي ارزيابي و برآورد كرد .د ـ هرگاه اجراي مقررات بند (ب) فوق
كالً يا جزاً امكانپذير نباشد نسبت به روش تعديل مجدد نحوه تخصیص نفت تولیدي كه
در ماده  29مقررگرديده توافق حاصل خواهد شد .ه ـ تقسیم ذخائر بین میدانها در فواصل
معین به طور صحیحي مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان میدانهاي مكشوفه جديد را
نیز منظور داشت .و ـ تفاهم حاصل است كه با رعايت نسبت موجود بین ارزش ذخائر مورد
بهرهبرداري و ذخائري كه بهرهبرداري نميشود مقررات فوقالذكر درخصوصیات بازرگاني
و مالي اقتصاد اين قرارداد تغییري حاصل نخواهد نمود.
o

ماده  22ـ تنظیم برنامهها و بودجه عملیات بهرهبرداري جزء  1ـ در طول مدت بهرهبرداري
برنامههاي عملیات و بودجههاي مربوطه به وسیله پیمانكار كل با مشورت شركت تهیه و به
شرح زير بهمورد اجراءگذارده خواهد شد .جزء  2ـ در مرحله ارزيابي پیمانكار كل بعد از
مشورت با شركت و با رعايت كامل اصول صحیح صنعت نفت به اجراي برنامهها و
بودجههاي مربوطهمبادرت خواهد كرد .برنامهها و بودجهها براي هر يك از نواحي مورد
بهرهبرداري تهیه و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعالم اولین چاه تجاري بهشرحمقرر در ماده
 19به اطالع شركت رسانیده خواهد شد .برنامهها و بودجههاي مزبور ممكن است براي
مدتي متجاوز از يك سال باشد .جزء  3ـ به محض اين كه میداني از طرف شركت تجاري
شناخته شد پیمانكار كل با در نظر گرفتن برنامه پنجسالهاي كه به منظور تعیین میزان
تولیدمذكور در ماده  23تهیه ميگردد برنامههاي سالیانه توسعه و بودجههاي مربوطه را تنظیم
خواهد نمود .برنامهها و بودجههاي مزبور قبل از  15اكتبر هرسال براي سال بعد تسلیم
شركت خواهد گرديد و قبل از آن كه به موقع اجراء گذارده شود بايستي مورد توافق مشترك
شركت و پیمانكار كل قرار گیرد .جزء  4ـ در  31مارس هر سال يا قبل از آن پیمانكار كل
گزارش سالیانهاي مشتمل بر اطالعات كامل درباره اجراي برنامهها و بودجهها در سال قبل
تسلیمشركت خواهد نمود.
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o

ماده  23ـ میزان تولید جزء  1ـ با در نظر گرفتن ذخائر قابل استخراج میدانهاي تجاري
مكشوفه و توسعه قابل پیشبیني بازارهاي مربوطه آنها شركت و اراپ درباره
میزانبهرهبرداري میدانهاي مزبور مشتركاً اتخاذ تصمیم خواهند نمود و به اين ترتیب ظرفیت
تولید را كه "ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري" میدان نامیده ميشودتعیین خواهند نمود .جزء
 2ـ بر اساس "ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري" برنامه توسعه پنجسالهاي براي اجراء تهیه
خواهد شد .برنامه مزبور میزان تولید سالیانه را تعیینخواهد نمود اين میزان تولید ممكن
است هر سال به منظور تعیین "ظرفیت تولید تصحیح شده" به شرح مقرر در ماده  24مشتركاً
مورد تجديد نظر قرارگیرد برنامه مزبور با روش صحیح صنعت نفت انطباق داشته باشد.

o

ماده  24ـ روش برداشت نفت خام جزء  1ـ به مجرد اين كه میداني تجاري اعالم گرديد
شركت و اراپ يك كمیسیون تعیین سهمیه چهار نفري كه دو نفر از آنها را شركت و دو نفر
را اراپتعیین خواهند كرد تشكیل خواهند داد .اعضاي كمیسیون تعیین سهمیه بعد از مطلع
شدن از احتیاجات طرفین قبل از تاريخ  30ژوئن هر سال تشكیلجلسه خواهند داد تا در آن
تاريخ به پیمانكار كل اطالع دهند كه در سال بعد چه مقدار نفت در سر چاه به نمايندگي از
طرف شركت بايد برداشت كند و درمحل بارگیري به منظور تأمین احتیاجات طرفین تحويل
دهد .جزء  2ـ هر يك از طرفین حق خواهند داشت كه در مدت اين قرارداد به طور متوسط
سهمیه خود را از درصد "ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري" هر میدانبه موجب مقررات ماده
 29اين قرارداد در محل بارگیري در كشتي برداشت نمايد .كمیسیون تعیین سهمیه با در نظر
گرفتن ظرفیت تولید قابل بهرهبرداريو مقادير مورد احتیاج خود شركت و مقادير فروش
تضمین شده مقرر در ماده  29مقاديري را كه :الف ـ براي استرداد وامهاي مربوط به مراحل
ارزيابي و توسعه به موجب مقررات ماده  28بايد تحويل اراپ شود .ب ـ طبق مقررات ماده
( 31فروش اختیاري) بايد تحويل اراپ شود .تعیین خواهد كرد .جزء  3ـ براي اين كه امكان
كسري برداشت طرفین و جبران اين قبیل كسر برداشت ملحوظ گردد حق برداشت طرفین
را ميتوان بر مبناي ظرفیت تولیدقابل بهرهبرداري يا ظرفیت تولید تصحیح شده كه در هیچ
مورد از  90درجه ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري كمتر نخواهد بود احتساب كرد .براي
انجاماين منظور موافقت ميشود كه :الف ـ چنانچه احتیاجات طرفین با درصد سهمیه هر
يك از آنها بر مبناي ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري مساوي باشد برنامه تولید سال مربوطه
برابر باظرفیت تولید قابل بهرهبرداري خواهد بود .ب ـ چنانچه احتیاجات طرفین از درصد
سهمیه هر يك از آنها بر مبناي ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري كمتر باشد هر دو طرف حق
خواهند داشت كهكسري برداشت سهمیه خود را در سالهاي بعد جبران نمايند .بر اي اين كه
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جبران كسري برداشت امكانپذير گردد حق برداشت هر يك از طرفین در سالهايبعد بر
مبناي ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد شد و براي جبران كسري برداشت طرفین
تفاوت بین ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري و ظرفیتتولید تصحیح شده به نسبت كسري
برداشت هر يك به آنها اختصاص داده خواهد شد .ج ـ چنانچه احتیاجات يكي از طرفین
از درصد سهمیه او كه بر مبناي ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري محاسبه شده كمتر باشد و
احتیاجات طرف ديگر بادرصد سهمیه او كه بر مبناي ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري محاسبه
شده مساوي باشد طرفي كه از درصد سهمیه خود كمتر برداشت كرده حق خواهدداشت كه
در ظرف سالهاي بعد مقاديري را كه كمتر از سهمیه خود برداشت نموده است جبران نمايد
و براي اين كه جبران مقادير مزبور امكانپذير گردددرصد سهمیه طرفین در سالهاي بعد تا
جبران نهايي مقادير مزبور بر مبناي ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد شد و تفاوت
بین ظرفیت تولیدقابل بهرهبرداري و ظرفیت تولید تصحیح شده براي جبران كسري برداشت
طرف مربوطه اختصاص داده خواهد شد .د ـ چنانچه احتیاجات يكي از طرفین بر مبناي
ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري كمتر از درصد سهمیه او باشد طرف ديگر ميتواند در صورت
توافق هر دوطرف مقداري را كه به اين نحو موجود است برداشت نمايد و قیمت آن را بر
مبناي بهاي واقعي منهاي  5سنت در هر بشكه بپردازد و در اين صورت حقجبران كسري
طرفي كه از سهمیه خود كمتر برداشت نموده از وي سلب خواهد شد .جزء  4ـ شركت
تعهد مينمايد مقادير مشروحه فوق را برداشت نموده و در محل بارگیري تحويل دهد و هر
دو طرف تا آنجايي كه به آنها مربوط استمتعهدند در مورد مقدار مورد احتیاج خود به
شرحي كه اعالم نمودهاند آن مقدار را تحويل گیرند .استرداد پیش پرداخت ـ حقالزحمه
اراپ و فروش نفت الف ـ استرداد پیش پرداخت
o

ماده  25ـ روش تأمین مخارج جزء  1ـ تا زماني كه شركت نتواند از محل درآمد حاصله از
عملیات مقرر در اين قرارداد هزينههاي عملیات ارزيابي و توسعه و تأمین كند اراپ
وجوهالزم براي هزينههاي مزبور را فراهم خواهد نمود .جزء  2ـ اراپ در هر حال كلیه
وجوه الزم براي مخارج اكتشاف را فراهم خواهد نمود و همچنین اراپ هزينههاي برنامههاي
ارزيابي و توسعه و نیزوسائلي كه براي تحويل نفت در محل بارگیري و براي انبار كردن و
بارگیري نفت در كشتي جهت صدور الزم است تأمین خواهد نمود .تفاهم حاصلاست كه
موقعي كه تولید به میزان تجاري شروع شود وجوهي كه در هر سال مالي از عملیات مقرر
در اين قرارداد عايد شركت ميگردد براي پرداختهزينههاي ارزيابي و توسعه در سال مالي
بعد تخصیص داده خواهدشد و به اين ترتیب اراپ فقط مسئول تأمین بقیه مخارج خواهد
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بود .جزء  3ـ به موجب اين قرارداد درآمد خالصي كه سالیانه از عملیات عايد شركت ميشود
تفاوت بین دو قلم زير خواهد بود :الف ـ دريافتيهاي شركت فروش نفت به وسیله شركت
به اراپ (رجوع شود به ماده  .)29فروش مستقیم به وسیله شركت به اشخاص ثالث منجمله
براي مصارف داخلي .فروش نفت به وسیله اراپ به عنوان واسطه شركت (رجوع شود به
مواد  31و  32اين قرارداد) .ب ـ پرداختیهاي شركت پرداختیهايي كه بعد از هر فروش
بايستي به شرح مقرر در بند (الف) و (ب) جزء  5اين ماده بابت هزينه عملیات به صندوق
هزينههاي جاري واريز گردد .وجوهي كه در نتیجه افزايش سهم پرداختي طرفین به صندوق
هزينههاي جاري در سال مربوطه بر طبق مقررات بند (ج) جزء  5اين ماده بايد به
صندوقمزبور بپردازد .استرداد وامهاي مربوط به عملیات ارزيابي و توسعه و بهره متعلقه به
آن براي سال مربوطه (رجوع شود به ماده  .)28استرداد وامهاي مربوط به عملیات اكتشافي
در سال مربوط (رجوع شود به ماده  .)27به اضافه استهالك سالیانه هزينههايي كه شركت
براي تهیه اسناد زمینشناسي و ژئوفیزيكي مربوط به نواحي اصلي متحمل شده است (رجوع
شود بهبند ب از جزء  2ماده  .)29عین مالیاتهايي كه شركت بابت فروش نفت بايد بپردازد.
جزء  1ـ وجوهي كه بايد از طرف اراپ بر طبق مقررات جزء  1و  2اين ماده تأديه شود
فراهم خواهد شد و بر طبق روش زير مورد استفاده قرار خواهدگرفت :الف ـ حسابهاي
مخصوصي در ايران و يا در فرانسه گشوده خواهد شد كه اراپ وجوه الزم را بر اساس
برآورد هزينهها كه به وسیله پیمانكار كل بهعملخواهد آمد در آن واريز خواهد نمود .ب ـ
پیمانكار كل اختیار خواهد داشت كه بابت كلیه پرداختهايي كه بهشرح مذكور در فوق بايد
به وسیله اراپ به عمل آيد از حسابهاي مزبور برايدريافت وجه استفاده كند .ج ـ اراپ
تضمین مي نمايد كه در همه اوقات وجوه كافي در حسابهاي مزبور نگاهداري گردد تا كلیه
هزينههايي كه پیمانكار كل به طور صحیح صرفنموده است به موقع پرداخت كند .د ـ
موقعي كه وجوه الزم براي عملیات مرحله تولید از محل درآمدهاي حاصله قابل پرداخت
باشد به طوري كه اراپ تعهدي براي تهیه وامهاي ديگريبراي عملیات ارزيابي و توسعه
نداشته باشد حسابهاي مزبور بسته شده و تتمه آن (در صورت وجود تتمهاي) به اراپ
برگشت داده خواهد شد .جزء  5ـ الف ـ هزينههاي جاري هر يك از میدانها كه به مرحله
بهرهبرداري تجاري برسد از صندوق كل هزينههاي جاري كه وجوه آن مشتركاً به
وسیلهشركت و اراپ تأمین و نگاهداري ميشود پرداخت خواهد شد .میزان وجوه اولیه
صندوق مزبور به محض اين كه شركت و اراپ ظرفیت تولید قابلبهرهبرداري اولین میدان
را براي رسیدن به مرحله بهرهبرداري تعیین نمودند يا توافق طرفین معین خواهد گرديد .ب
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ـ هزينههاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت وجوه مربوطه را به
صندوق مسترد خواهد داشت به اين نحو كه به شركت بعداز هر فقره فروش مبلغي را كه
بابت هزينههاي جاري جزء بهاي نفت مورد فروش طبق تعريف ماده  29منظور شده به
بستانكار حساب صندوق مزبورواريز خواهد كرد .ج ـ میزان وجوه صندوق در فواصل معین
بر حسب تغییراتي كه در میزان هزينههاي جاري به عمل ميآيد تعديل خواهد شد .د ـ
مشاركت اراپ در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود :نسبت
وجوه پرداختي اراپ به كل وجوه پرداختي به صندوق مزبور معادل نسبت درصد تولید كه
طبق مقررات ماده  29به اراپ تخصیص داده شدهاست خواهد بود .ه ـ وجوه پرداختي هر
يك از طرفین در ملكیت آنها خواهد ماند و بهعنوان پیش پرداخت حساب جاري تلقي
خواهد شد و تتمه آن در پايان دورهقرارداد كالً و در هر موقعي كه توافق شود كه نگاهداري
تمام موجودي صندوق مورد احتیاج نیست جزاً به طرفین مسترد خواهد گرديد.
o

ماده  26ـ نحوه عمل در مورد پیش پرداختهاي اراپ جزء  1ـ وجوهي كه به توسط اراپ به
موجب جزء  1و  2ماده  25اين قرارداد به طور پیش پرداخت تأديه ميشود به عنوان وامي
تلقي خواهد شد كه دراختیار شركت گذارده ميشود ولي نوع هر يك از وامهاي مزبور
بستگي به ماهیت مخارجي دارد كه وام براي آن مخارج مورد استفاده قرار ميگیرد .جزء 2
ـ وجوهي كه براي اجراي برنامههاي اكتشافي منجمله حفاري اولین چاه تجاري در هر يك
از نواحي بهرهبرداري به مصرف ميرسد بهعنوانوامهاي اكتشافي تلقي خواهد شد كه استرداد
آنها مشروط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاري به نحو مقرر در ماده  27اين قرارداد
خواهد بود .جزء  3ـ در مورد وجوهي كه براي اجراي برنامههاي ارزيابي به مصرف ميرسد
به شرح زير عمل خواهد شد :الف ـ وجوه مزبور چنانچه به مصرف چاههاي ارزيابي فاقد
نفت (در هر كجا كه چنین چاههايي حفر شده باشد) برسد يا چنانچه به مصرف
چاههايارزيابي برسد كه در يكي از نواحي بهرهبرداري حفر گرديده ولي آن ناحیه میدان
تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد گرديد (رجوع شودبه ماده  .)27ب ـ
وجوه مزبور چنانچه به مصرف ارزيابي چاههاي تجاري (در هر كجا كه چنین چاههايي حفر
گرديده باشد) برسد وام توسعهاي تلقي خواهد شد (رجوع شود به ماده  )28اعم از اين كه:
 1ـ در ناحیه بهرهبرداري باشد كه به عنوان ذخیره ملي مشروحه در ماده  21كنار گذارده
شده است يا 2 .ـ در ناحیه بهرهبرداري باشد كه به موجب اين قرارداد آن بهرهبرداري ميشود.
جزء  4ـ وجوهي كه براي انجام برنامههاي توسعهاي به مصرف ميرسد وام توسعهاي تلقي
خواهد شد (رجوع شود به ماده  .)28جزء  5ـ وامهاي مذكور در جزء  3و  4اين ماده در
325

 31دسامبر هر سال تا حدودي كه به مصرف هزينههاي واقعي پیمانكار كل در آن سال رسیده
و طبقروش مقرر در ماده  12حسابرسي شده باشد يك كاسه خواهند گرديد ولي به منظور
احتساب بهره متعلقه به وامهاي مزبور (رجوع شود به ماده  )28يككاسه نمودن وامها عطف
به ماسبق شده و براي هر دوره سهماهه سال يك بار عملي خواهد شد و بهره از آخرين روز
هر دوره سهماهه مالي احتسابخواهد گرديد.
o

ماده  27ـ استرداد وامهاي اكتشافي جزء  1ـ وامهايي كه براي هزينههاي اكتشافي در نواحي
واقع در خشكي و در دريا به وسیله اراپ در اختیار شركت گذارده ميشود (رجوع شود به
جزء 2و بند الف جزء  3ماده  26قرارداد) بدون بهره بوده و مطابق میزان استهالك كه شركت
به حساب مخارج تولید منظور ميدارد به اراپ مسترد خواهدگشت .به جزء در مواردي كه
مقررات جزء  6از ماده  20اين قرارداد اجرا ميگردد استهالكهاي سالیانه مزبور معادل خواهد
بود با يك پانزدهم كلیههزينههاي اكتشاف تا تاريخ  31دسامبر سال مربوطه و يا ده سنت
آمريكايي براي هر بشكه نفت خام تولید و يا حفظ شده (هركدام كه بیشتر باشد) .جزء  2ـ
اراپ به منظور استرداد وجوه فوق حق خواهد داشت كه مبلغي معادل استهالك سالیانه مزبور
را از قیمت خريد نفت خام تحويلي شركت بهاراپ (طبق ماده  )29كه اراپ بايستي به
شركت بپردازد كسر نمايد .جزء  3ـ مبلغ استهالك سالیانه در موقع شروع تولید به میزان
تجاري احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد :الف
ـ هزينههاي اكتشافي بعد در صورتي كه صرف شده باشد .ب ـ هزينههاي مربوط به چاههاي
ارزيابي فاقد نفت مقرر در بند (الف) از جزء  3ماده  .26ج ـ مخارج مربوط به چاههاي
ارزيابي كه در ناحیه بهرهبرداري حفر گرديده و آن ناحیه میدان تجاري شناخته نشده باشد
(طبق بند الف از جزء .)3ماده 26د ـ مقادير واقعي نفتي كه از میدانهايي كه به موجب مقررات
قرارداد وارد مرحله توسعه شده است تولید و حفظ شده باشد به اين ترتیب كه اگر در
مورداستهالك هزينههاي اكتشاف مبناي احتساب تعداد معین سنت براي هر بشكه مالك
عمل قرار نگیرد مبلغ استهالك سالیانه براي هر بشكه مساوي با يكپانزدهم كلیه هزينههاي
اكتشاف تقسیم بر مقدار كل نفت خامي كه در سال مربوطه تولید و حفظ گرديده است
بشود.

o

ماده  28ـ استرداد وامهاي مربوط به عملیات ارزيابي و توسعه جزء  1ـ وامهايي را كه اراپ
براي تأمین هزينههاي ارزيابي نواحي بهرهبرداري (رجوع شود به بند ب از جزء  3ماده )26
و تأمین هزينههاي توسعهمیدانهاي تجاري (كه به وسیله پیمانكار كل انجام شده) به شركت
ميدهد شركت بايد با بهرهاي به شرح محاسبه مندرج در جزء  5اين ماده ظرف مدت 5سال
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و هر سال مبلغي معادل يك پنجم وامهاي مزبور بهطريقي كه در اين ماده مقرر گرديده است
به اراپ مسترد نمايد .جزء  2ـ پرداخت اقساط طي پنج سال مذكور در جزء  1فوق از تاريخ
شروع تولید به میزان تجاري در هر يك از میدانهاي نفت بر طبق يكي از روشهايزير به
انتخاب شركت به عمل خواهد آمد :الف ـ استرداد نقدي وامهاي فوقالذكر با بهره متعلقه
در نه قسط مساوي 6ماهه كه اولین قسط  6ماه بعد از تاريخ شروع تولید به میزان تجاري
خواهدبود پرداخت شود يا .ب ـ استرداد وامهاي فوقالذكر و بهره متعلقه از طريق فروش
نفت خام به شرح زير به عمل آيد 1 :ـ اراپ به عنوان واسطه به نمايندگي از طرف شركت
سالیانه حداكثر يك میلیون تن نفت به مدت پنج سال از تاريخ شروع تولید به میزان
تجاريخواهد فروخت و وجوه حاصله از فروش مزبور را كه بر اساس قیمتهاي واقعي
منهاي دو درصد حقالعمل احتساب خواهد شد نزد خود نگاه خواهندداشت 2 .ـ هرگاه
وجوه حاصله از فروش مذكور در قسمت  1بند (ب) فوق كمتر از يك پنجم مبلغ وام
فوقالذكر و بهره متعلقه به آن باشد اراپ حق خواهدداشت از قیمت خريد مربوط به فروش
تضمین شده مشروحه در ماده  29مبلغي معادل اقالم (ه) و (و) از جزء  2ماده مذكور نزد
خود نگاهدارد 3 .ـ هرگاه در آخر سال پرداختهاي مذكور در قسمت ( )1و ( )2اين بند
كفاف قسط سالیانه را ننمايد شركت مبلغ باقیمانده را نقداً پرداخت خواهد نموديا .ج ـ
استرداد وامهاي فوقالذكر و بهره متعلقه به آن قسمتي بر طبق مقررات بند (الف) و قسمتي
بر طبق مقررات بند (ب) فوق به عمل آيد .جزء  3ـ شركت قبل از آغاز مرحله توسعه به
اراپ اطالع خواهد داد كه كدام از يك شقوق مقرر در جزء  2اين ماده را انتخاب نموده
است اين انتخاب درمورد هر يك از میدانها براي مدت پنج سال قطعیت خواهد داشت .جزء
 4ـ مقررات قسمت ( )1از بند (ب) جزء  2فوق فقط براي مدت  5سال بعد از تاريخ شروع
تولید به میزان تجاري در اولین میدان تجاري قابل اجراءخواهد بود .جزء  5ـ هر يك از
اقساط سالیانه مشتمل بر مبلغي بابت استرداد وام بهره متعلقه به آن خواهد بود بهره مزبور
مشمول مالیات نبوده و بر مبناي نرخ بهرهبانك فرانسه به اضافه  2.5درصد احتساب خواهد
شد .تاريخ شروع احتساب بهره تاريخ يك كاسه كردن وامها به شرح مذكور در جزء  5ماده
 26خواهدبود براي محاسبه اقساط سالیانه مذكور مبلغ وامها به طور متوالي و به ترتیب تاريخ
به حساب خواهد آمد و احتساب بهره در تاريخهاي زير بهعمل خواهد آمد :الف ـ در
صورت انتخاب شق (الف) يا (ج) مذكور در جزء  2فوق در تاريخ سررسید قسط هر شش
ماه يك بار و در صورتي كه مقررات قسمت ( )3بند(ب) از جزء  2فوق مالك عمل قرار
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گیرد هر سال يك بار يا .ب ـ در مورد فروشهاي مقرر در قسمتهاي ( )1و ( )2بند (ب) از
جزء  2فوق در پايان هر دوره 3ماهه متوالي متعاقب تاريخ تحويل .ب ـ حقالزحمه اراپ
o

ماده  29ـ فروش تضمین شده به اراپ ـ تعیین مقدار و قیمت جزء  1ـ در ظرف مدت 25
سال كه تاريخ شروع آن تاريخ آغاز تولید به میزان تجاري در هر يك از میدانها خواهد بود
شركت متعهد است كه از 35درصد تا  45درصد از ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري يا تصحیح
شده هر میدان را (رجوع شود به مواد  23و  )24به قیمتهاي مشروحه زير بهصورتفوب در
محل بارگیري در كشتي به اراپ بفروشد .براي انجام اين منظور شركت مقدار درصدي از
ظرفیت تولید مزبور را كه بر اساس فاصله میدان تا كناردريا و بر مبناي طول لوله نفت خام
از میدان مزبوره به محل بارگیري براي صدور تعیین خواهد شد به اراپ اختصاص خواهد
داد تعیین نسبت درصدمربوطه به شرح زير خواهد بود :الف ـ چنانچه میدان در فاصله 100
كیلومتري يا در فاصله كمتري از كنار دريا قرار گرفته باشد  35درصد .ب ـ چنانچه میدان
در فاصله  500كیلومتري يا در فاصله بیشتري از كنار دريا قرار گرفته باشد  45درصد .ج ـ
چنانچه میدان در فاصله بین  100كیلومتر تا  500كیلومتر از كنار دريا واقع شده باشد میزان
درصد متناسب با فاصله مربوطه بین  35درصد تا 45درصد .جزء  2ـ در مورد فروشهاي
تضمین شده مقرر در فوق قیمت خريدي كه اراپ به شركت خواهد پرداخت از حاصل
جمع اقالم زير به دست خواهد آمد :الف ـ مبلغي معادل استهالك هزينههاي اكتشاف مذكور
در جزء  2و بند (الف) از جزء  3ماده  .26ب ـ مبلغي معادل استهالك سالیانه هر بشكه بابت
مخارج شركت براي تهیه اسناد زمینشناسي و ژئوفیزيكي مربوط به نواحي اصلي كه قبل از
آغازعملیات اكتشافي به اطالع اراپ رسانیده شده باشد .استهالك مزبور بهنحو مقرر در جزء
 1ماده  27اين قرارداد احتساب خواهد شد .ج ـ مبلغي معادل استهالك سالیانه هزينه عملیات
ارزيابي و توسعه كه براي تأمین ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري میدان مربوطه مورد نیاز است
با رعايت نكات زير 1 :ـ مبلغ استهالك سالیانه مزبور براي هر بشكه بر حسب نسبت هزينه
عملیات ارزيابي و توسعه به آن مقدار فرضي نفتي كه در نتیجه ضرب نمودنظرفیت تولید
قابل بهرهبرداري سالیانه در عدد ده (سال) به دست ميآيد احتساب خواهد شد نرخ استهالك
سالیانه مزبور بر طبق مقررات قسمتهاي  2و 3زير عنداللزوم تعديل خواهد گرديد 2 .ـ
چنانچه در پايان  5سال اول مقادير واقعي نفت تولیدي كمتر از كل مقدار تخصیص يافته بر
مبناي ظرفیت قابل بهرهبرداري مشروحه در ( )1فوقباشد نرخ استهالك سالیانه به طوري
افزايش خواهد يافت كه ظرف مدت پنج سال بعد سرمايهاي را كه براي عملیات ارزيابي و
توسعه به كار رفته به توانكامالً مستهلك نمود 2 .ـ چنانچه وسائل حمل و بارگیري براي
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تحويل نفت خامي كه از پیش از يك میدان تولید شده به كار رود هزينه آنها (كه معادل با
مبلغ استهالك تأسیسات مزبور طبق محاسبه فوقالذكر در اين جزء خواهد بود) در آخر سال
بر طبق برداشتهاي واقعي از هر میدان تعديل خواهد گرديد .د ـ مبلغي معادل هزينههاي
جاري هر بشكه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار كردن و بارگیري در مورد هر میدان
كه از طريق صندوق كلهزينههاي جاري مشروحه در جزء  5ماده  25تأمین گرديده است.
ه ـ مبلغي معادل  2درصد جمع اقالم (الف) و (ب) و (ج) و (د) فوق .و ـ مبلغي معادل 50
درصد از مابهالتفاوت بین قیمت واقعي هر بشكه كه طبق ماده  30تعیین ميشود و جمع
اقالم (الف) و (ب) و (ج) و (د) فوقتفاهم حاصل است كه میزان  50درصد مذكور فوق
معادل نرخ مالیات بر درآمدي ميباشد كه در مواقع مختلف شامل شركتهايي كه با همكاري
شركتدر ايران به كار مشغولند ميشود .جزء  3ـ اراپ به شرط رعايت مقررات مواد  27و
 28راجع به استرداد وامها قیمت خريد نفت خامي را كه به نحو مشروحه فوق تحويل او
گردد درخاتمه هر مدت سهماهه مالي پرداخت خواهد نمود.
o

ماده  30ـ تعیین قیمت واقعي جزء  1ـ قیمت واقعي مذكور در مواد  28و  19و  30به نحو
زير تعیین خواهد گرديد :الف ـ يك كمیسیون چهار نفري مركب از افرادي كه در امور
صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها از طرف شركت و دو نفر ديگر از طرف اراپتعیین
خواهند گرديد دو بار در هر سال در آخر ماه مارس و سپتامبر براي انجام منظورهاي زير
تشكیل جلسه خواهند داد .تحقیق و تعیین قیمتهايفروش فوب نفت خام كه در خلیج فارس
به اشخاص ثالث تحويل و فروخته شده پس از مطالعه اسناد و مدارك و به هر وسیله ديگري
كه بتواناطالعات دقیق و صحیح را به دست آورد .تعیین قیمت واقعي نفت خامي كه به
موجب اين قرارداد به اراپ تحويل ميگردد بر مبناي اطالعاتي كه بهطريق فوق به دست
آمده باشد با در نظر گرفتن مقادير نسبي فروشها و مدت قراردادهاي فروش و درجه و وزن
مخصوص و نوع نفت خامي كه برايفروش عرضه شده است .ب ـ هرگاه كمیسیون مذكور
در بند (الف) فوق تشكیل جلسه داده ولي به توافق نرسد طرفین ابتدا نظر يك نفر متخصص
ذيصالحیت بینالملليبيطرف را كه با توافق طرفین انتخاب خواهد شد كسب خواهند نمود
و چنانچه نظري كه از طرف متخصص مزبور اظهار ميگردد مورد قبول يكي ازطرفین نباشد
مقررات ماده  41اجرا خواهد شد .جزء  2ـ منظور از اصطالح "شخص ثالث" كه در اين
ماده به كار برده شده عبارت است از هر مشتري اراپ كه چنانچه شركت باشد حداقل 51
درصدسرمايه آن متعلق به شركت يا شركتهايي غیر از اعضاي تشكیل دهنده شركت فروشنده
باشد .ج ـ فروشهاي اختیاري
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o

ماده  31ـ فروشهاي وابسته به خريد اجناس و خدمات فرانسوي جزء  1ـ اراپ عالوه بر
تعهد فروش نفت كه به موجب قسمت ( )1از بند (ب) جزء  2ماده  28عهدهدار گرديده
است به عنوان واسطه شركت متعهداست كه مقادير نفت مشروحه زير را كه به موجب
مقررات اين قرارداد تولید ميگردد به درخواست شركت ظرف مدتهاي مشروحه زير به
بازارهايجهاني صادر نمايد :الف ـ سه میلیون تن در سال ظرف مدت پنج سال از تاريخ
شروع تولید به میزان تجاري .ب ـ چهار میلیون تن در سال ظرف مدت پنج سال دوم از
تاريخ شروع تولید به میزان تجاري .جزء  2ـ مقادير فوق شامل نفت خامي كه اراپ به
موجب مقررات ماده  29فوق خريداري مينمايد نخواهد بود در اين مورد هرگاه با در نظر
گرفتنمقررات ماده  29راجع به فروشهاي تضمین شده  35درصد تا  45درصد ظرفیت تولید
قابل بهرهبرداري ظرفیت تولید میدان يا میدانهاي نفت برايتحويل مقادير فوقالذكر كافي
نباشد مقادير مزبور به نسبت ظرفیت تولید قابل بهرهبرداري میدانهاي نفت تقلیل داده خواهد
شد .جزء  3ـ اراپ قیمت نفت خام تحويل شده به موجب اين ماده را بر مبناي قیمت واقعي
شركت پرداخت خواهد نمود و در موقع پرداخت وجوه مزبورحق خواهد داشت دو درصد
را به عنوان حقالعمل برداشت نمايد .جزء  4ـ تفاهم حاصل است كه مقررات اين ماده
موكول به اين خواهدبود كه دولت ايران طبق شرائطي كه بعداً تعیین خواهد شد وجوه
حاصله از اينعملیات را صرف خريد لوازم و محصوالت ساخت فرانسه به وسیله ايران
بهموجب توافق حاصله فيمابین دولتین ايران و فرانسه و يا براي استفاده ايران از خدمات
فرانسوي طبق توافق حاصله فيمابین دولتین مزبور بنمايد .مقررات كلي

o

ماده  32ـ گاز طبیعي جزء  1ـ گاز طبیعي كه توام با نفت خام تولید ميگردد .استفاده از گاز
طبیعي كه تواماً با نفت خام تولید ميگردد با رعايت ترتیب تقدم به شرح مذكور درزير
خواهد بود :الف ـ استفاده پیمانكار كل در جريان عملیات كل .ب ـ احتیاجات شركت براي
مصرف داخلي در ايران .ج ـ تخصیص به طرفین به نسبت مقرر در ماده  .29در موارد مذكور
در بند (الف) و (ب) فوق گاز در سر دستگاههاي تفكیك نفت و گاز تحويل خواهد شد و
هیچ يك از طرفین به هیچ عنوان از اين بابتپرداختي به طرف ديگر نخواهد نمود .در مورد
مقادير گازي كه بهموجب بند (ج) فوق به اراپ تحويل ميشود قیمتي كه به شركت قابل
پرداخت خواهدبود با توافق فيمابین طرفین و بر مبناي اصولي كه براي تعیین قیمت نفت
خام در اين قرارداد مقرر شده است تعیین خواهد گرديد .جزء  2ـ در صورت كشف يك
میدان گاز طبیعي اراپ يكي از دو شق مذكور در زير را انتخاب نموده مراتب را به اطالع
شركت خواهد رسانید :الف ـ اراپ هر گونه حقوقي را در مورد چنین میدان مكشوفهاي از
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خود سلب مينمايد .در اين صورت كلیه مخارجي كه براي میدان مزبور شده است ازمبلغ
حداقل تعهدات عملیات اكتشافي قابل كسر بوده و براي میدانهاي نفت خام كه وارد مرحله
بهرهبرداري شده است منظور خواهد شد .ب ـ اراپ تصمیم ميگیرد از حقوق خود استفاده
نمايد در اين صورت درباره شرايط بهرهبرداري شركت و اراپ از اين قبیل میدانهاي گاز
(كه تا حدامكان با ساير مقررات اين قرارداد هماهنگ خواهد بود) فيمابین طرفین توافق به
عمل خواهد آمد از لحاظ اين ماده اصطالح میدان گاز طبیعي عبارتاست از میداني كه فقط
داراي ذخائر گاز باشد و نیز میداني كه هم داراي نفت خام و هم گاز بوده ولي نتوان آن را
میدان تجاري نفت شناخت.
o

ماده  33ـ انتقال و واگذاري جزء  1ـ اراپ به شرط موافقت شركت ميتواند قراردادهاي
مشاركت با يك يا چند شركت نفتي اروپايي امضاء نمايد و به موجب آن قراردادهاي
شركت يا شركتهاي مزبور را در عملیات و مخارج و حقوق و منافع مقرر در اين قرارداد
سهیم سازد مشروط بر آن كه :الف ـ مجموع منافع و سهام چنین شركت يا شركتها از 49
درصد كل سهام و منافع موضوع اين قرارداد تجاوز ننمايد تا بدين وسیله اراپ بتواند نظارت
وكنترل خود را به نحو مؤثري بر عملیات شركاء مزبور حفظ نمايد و ب ـ عملیاتي را كه
شركت يا شركتهاي مزبور به عهده ميگیرند بهطور وضوح معین شده باشد و اراپ در همه
اوقات در قبال شركت مسئول انجامتعهدات شركت يا شركتهاي مزبور باقي بماند .جزء  2ـ
طرفین موافقت مينمايند كه به شرط رعايت مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق اراپ در
همه اوقات مجاز خواهد بود كه شركت وابسته خودموسوم به سوسیته ناسیونال ده پترول
دآكیتن S.N.P.Aرا در فعالیتهاي فني و مالي خود به نحوي كه در اين قرارداد تعريف
گرديده است شريك سازددر اين صورت سوسیته ناسیونال ده پترول دآكیتن با اعالم كتبي
اراپ به شركت خودبخود به عنوان يكي از طرفهاي اين قرارداد شناخته خواهد شد .جزء 3
ـ اراپ و سوسیته ناسیونال ده پترول دآكیتن در هر موقع و گاهبگاه ميتوانند تمام يا قسمتي
از منافع خود نسبت به حقوقي كه تحصیل نمودهاندو تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر
عهده گرفتهاند بهشركتهاي زير انتقال دهند :الف ـ شركت يا شركتهايي كه كنترل هر يك از
آنها را در اختیار داشته باشند .ب ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل آنها باشند .ج ـ
شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل هر شركت يا شركتهايي كه در بند (الف) يا (ب) فوق
تعريف گرديده است باشند ،از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارت
است از مالكیت مستقیم يا غیر مستقیم اكثريت سهام آن شركت .چنین انتقالي طرف انتقال
دهنده را از تعهداتي كهطبق اين قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه معاف و بري نخواهد
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كرد .جزء  4ـ هر گونه انتقال توسط اراپ يا سوسیته ناسیونال ده پترول دآكیتن به جز آنچه
كه طبق جزءهاي  2و  3فوق مجاز گرديده است محتاج به كسبموافقت كتبي و قبلي شركت
خواهد بود و شركت بايد قبل از ابراز موافقت تايید هیأت وزيران و تصويب قوه مقننه را
نیز تحصیل نمايد .جزء  5ـ هر گونه انتقالي كه به موجب مقررات اين ماده عملي گردد از
پرداخت هر گونه مالیات انتقال و حقوق و عوارضي معاف خواهد بود.
o

ماده  34ـ اطالعات محرمانه اراپ و پیمانكار كل كلیه طرحهاي نقشهها مقاطع و گزارشها و
جداول و اطالعات علمي و فني و هر گونه اطالعات مشابه مربوط به عملیات فنيپیمانكار
كل را كه به موجب اين قرارداد مقرر گرديده محرمانه تلقي خواهند كرد .بدين معني كه
مندرجات يا مفهوم آنها نبايد به وسیله اراپ و پیمانكاركل بدون رضايت شركت افشا شود
شركت از دادن رضايت بدون دلیل موجه امتناع يا در اعالم آن تأخیر نخواهد كرد.

o

ماده  35ـ واردات و گمرك  1ـ كلیه ماشین آالت ـ وسائل ـ وسائط نقلیه آبي ـ دستگاهها
ـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ الوار ـ مواد شیمیايي ـ مواد ضروري براياختالط
و امتزاج ـ وسائل خودرو و ساير وسائط نقلیه ـ هواپیما ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ آالت
فوالدي ـ اشیاء و اثاثیه و لوازم اداري ـ حوائجكشتي ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم استحفاظي
دستگاههاي تعلیماتي ـ محصوالت نفتي كه در ايران به دست نیايد و كلیه اجناس ديگري
كه منحصراًاز لحاظ صرفهجويي و حسن جريان عملیات و وظايف پیمانكار كل ضروري
باشد به نام شركت بدون پروانه ورودي و با معافیت از هر گونه حقوقگمركي و عوارض
شهرداري و ساير مالیاتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد موارد فوق شامل
حوائج طبي و جراحي و لوازم بیمارستان ومحصوالت طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثیه و
ادواتي كه در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروري باشد نیز خواهد بود 2 .ـ
پیمانكار كل با اطالع شركت حق خواهد داشت در هر موقع كه مايل باشد اشیايي را كه به
وسیله او وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت ازهر گونه حقوق و مالیات و يا
پرداختي مجدداً صادر نمايد 3 .ـ پیمانكار كل نیز حق خواهد داشت با تصويب شركت كه
بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد داد اشیايي را كه
بهطور موقت وارد كردهاند در ايران به فروش رسانند .در اين صورت مسئولیت پرداخت
حقوق مربوطه و همچنین انجام تشريفات الزمه طبق مقرراتجاري و تهیه اسناد ترخیص
براي پیمانكار كل به عهده خريدار خواهد بود 4 .ـ اجناسي كه براي استفاده و مصرف
كاركنان پیمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كاركنان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون
لزوم هیچگونه پروانهورودي و يا معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت
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حقوق گمركي و ساير مالیاتهايي كه در موقع ورود معموالً به آن تعلق ميگیرد واردخواهد
شد .اين قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر بهكاركنان و مكفولین مذكور آن هم
منحصراً براي استفاده و مصرف آنها 5 .ـ بدون آن كه در كلیات حقوق فوقالذكر محدوديتي
حاصل شود پیمانكار كل در تحصیل لوازم و حوايج خود بايد نسبت به اشیايي كه در ايران
ساختهو مهیا مي شود رجحان قائل شود با اين قید كه اشیاء مذكور با مقايسه با اشیاء مشابه
خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت وسهلالحصول بودن آن در موقع
لزوم به مقادير مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران
به دست بیايد .در مقايسهقیمت اشیاء وارداتي با اشیاء ساخته و مهیا شده در ايران كرايه و
هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشیاء وارداتي مزبور قابل پرداختباشد
بايد ملحوظ گردد 6 .ـ كلیه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم اسناد
و تشريفات گمركي بوده كه اين تكالیف از آنچه معموالً مجري است سنگینترنخواهد بود
(ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده
نميباشد) اين قبیل تشريفات و تنظیم اسناد به طورساده و سريع انجام خواهد شد و به اين
منظور بین شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتیبات مقتضي داده
شود.
o

ماده  36ـ مالیات هیچ قسمت از وظائفي كه اراپ به موجب اين قرارداد بر عهده گرفته است
مشمول مالیات نخواهد بود عملیات پیمانكار كل به لحاظ اين كه غیر انتفاعيميباشد مشمول
مالیات نخواهد بود شركت در مورد درآمد ويژه خود از فروش نفت كه به موجب اين قرارداد
به عمل ميآيد بر طبق مقررات اساسنامهخود مشمول مالیات خواهد بود .در مواردي كه
پیمانكار كل قسمتي از عملیات خود را به پیمانكار فرعي واگذار مينمايد مقررات مالیاتي
جاري ايران درمورد پیمانكار فرعي مزبور قابل اجرا خواهد بود.

o

ماده  37ـ پول رايج و ارز خارجي جزء  1ـ به منظور تأمین احتیاجات پیمانكار كل اراپ
وجوه الزم را بهفرانك فرانسه يا فرانك قابل تبديل فرانسه (هر كدام كه مورد پیدا كند) در
حسابيا حسابهاي مخصوص مذكور در جزء  4از ماده  25اين قرارداد واريز خواهد نمود.
جزء  2ـ شركت وامهايي را كه اراپ به او ميدهد به فرانك فرانسه بر طبق مقررات جزء 3
اين ماده مسترد خواهد كرد .بدون آن كه در كلیات مراتب فوقمحدوديتي حاصل شود اراپ
قیمت خريد مقادير فروشهاي تضمین شده مقرر در ماده  29را به فرانك فرانسه كه قابل
تبديل باشد پرداخت خواهد كرد .جزء  3ـ در مورد وامهاي مربوط به عملیات ارزيابي و يا
توسعه اراپ ميتواند آزادانه تصمیم بگیرد كه وامهاي مزبور را به چه پول رايجي تأديه نمايد
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وشركت وامهاي مزبور را به همان پول مسترد خواهد ساخت .جزء  4ـ دفاتر اصلي و
محاسبات پیمانكار كل به فرانك فرانسه نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول
رايج ايران و يا دالر امريكا و يا هر پولديگري كه براي عملیات پیمانكار كل مورد احتیاج
باشد به نرخ متوسط ماهیانهاي تسعیر خواهد شد كه اراپ و يا شركت وابستهاش به آن نرخ
پول ايرانو يا دالر آمريكايي و يا هر پول ديگري را براي عملیات پیمانكار كل در همان ماه
با فرانك فرانسه خريداري كردهاند و هرگاه اين گونه خريداري ظرف ماه مزبور به عمل
نیامده باشد نرخ خريد در نزديكترين ماه قبلي مأخذ تسعیر خواهد بود .در آخر هر دوره
سالیانه مابهالتفاوت حاصل از تغییرات نرخارز كه در دفاتر مربوطه منعكس است بر حسب
مورد به هزينههاي جاري اضافه يا از آن كسر خواهد شد .جزء  5ـ دولت ايران وسائلي
فراهم خواهد كرد كه اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پیمانكار كل مطمئناً بتوانند پول
ايران و يا هر پول ديگري را كهبراي عملیات پیمانكار كل مورد احتیاج است در مقابل فرانك
فرانسه و يا در مقابل پولي كه وامهاي مذكور در جزء  3اين ماده به آن پول تأديه شده استبه
نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعیض علیه آنها خريداري نمايند .نرخ ارز بازرگاني بانك
عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز موردبحث براي خريد پول ايران در
ازاء پول غیرايراني كه كالً يا بعضاً از صدور كاالهاي عمده صادراتي ايران (به ترتیب ارزش)
غیر از نفت خام تولید شدهدر ايران و محصوالت آن به دست آمده باشد اگر در هر موقع
بیش از يك چنین نرخ بانك موجود باشد نرخ تسعیر نرخي خواهد بود كه در مقابل
آنحداكثر واحدهاي پول ايران به دست بیايد تمام بهاي گواهینامه ارزي و حقالعمل و يا
امثال آن جزء الينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد .جزء  6ـ اراپ و يا شركت وابسته به
اراپ و يا پیمانكار كل ملزم بهتبديل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهند بود
ولي وجوهي را كه برايپرداخت هزينههاي عملیات خود در ايران الزم ميدانند بايد از طريق
بانكهاي مجاز به پول ايراني تبديل كنند .جزء  7ـ در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان
آن اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پیمانكار كل ممنوع نخواهند بود از اين كه هر گونه
وجوه يا دارايي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن
كه اين وجوه يا دارايي از عملیات آنها در ايران به دست آمده باشد وهمچنین ممنوع نخواهند
بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در
بستانكار حسابهاي خود را تاحدودي كه وجوه و داراييهاي مزبور به وسیله اراپ و يا
شركت وابسته بهاراپ و يا پیمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا
از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايند .جزء  8ـ براي
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تعیین قیمت واقعي كه با ارزي غیر از دالر آمريكايي باشد و يا براي تبديل نهايي هر قیمت
واقعي به فرانك فرانسه نرخ تسعیر مربوطه براساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات
اساسنامه صندوق بینالمللي پول تعیین شده باشد خواهد بود در صورتي كه ارزش برابري
مزبور تعیین نشدهباشد شركت و اراپ سعي خواهند كرد كه در خصوص تعیین اساس قابل
قبولي براي تسعیر مزبور توافق حاصل نمايند در صورت عدم حصول توافقتسعیر بر اساس
متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بین فرانك فرانسه و ارز مذكور در پايان وقت اداري
روز مورد بحث در زوريخ طبق گواهي بانكمركزي ايران به عمل خواهد آمد .هرگاه روزي
نرخ خريد و فروش ارز در زوريخ معین نگردد نرخي كه به جاي متوسط نرخ خريد و
فروش ارز در زوريخبايد مالك عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي
قبلي ارز مورد بحث در زوريخ كه به وسیله بانك مركزي ايران گواهي شده باشد .جزء  9ـ
بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه به پول ايران
در اختیار اراپ و يا شركت وابسته به اراپ باشد تاآنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به
ايران وارد شده يا از عملیاتي كه بهموجب اين قرارداد به عهده دارند حاصل شده باشد به
درخواست آنان و بدونهیچگونه تبعیض به نرخ بانكي ارز كه به طور عموم در دسترس
خريداران فرانك فرانسه باشد به فرانك فرانسه قابل تبديل باشد .جزء  10ـ مديران و كاركنان
غیرايراني شركت وابسته به اراپ يا پیمانكار كل و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از
اين كه وجوه يا دارايي را كه درخارج از ايران دارند آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و
ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفتهبازي ضروري
باشد به ايران انتقال دهند .اين قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معامالت ارزي
از هر قبیل به غیر از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولتتصويب كند انجام دهند .جزء
 11ـ مديران يا كاركنان غیرايراني شركت وابسته اراپ و يا پیمانكار كل كه حقوق آنان به
ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال درمدت ادامه خدمت خود در ايران
مبلغي معادل حداكثر  50درصد حقوق خالص (پس از كسر مالیات) خود در آن سال را به
ارز كشور محل اقامت عاديخود آزادانه از ايران خارج كنند .جزء  12ـ مديران يا كاركنان
غیرايراني شركت وابسته اراپ و يا پیمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را
ترك مينمايند حق خواهندداشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه  24ماه اخیر خدمت
آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
o

ماده  38ـ قوه قهريه (فرس ماژور)  1ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه (فرس ماژور)
مانعي پیش آيد كه به طور معقول از حیطه اختیار اراپ يا پیمانكار كل خارج بوده و اجراي
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تعهدات يااعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غیر ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخیري در
آن ايجاد كند :الف ـ اين عدم انجام يا تأخیر اراپ يا پیمانكار كل در اجراي تعهدات مزبور
به عنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد و .ب ـ مدتي كه تأخیر در
اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشیده باشد به مدتي كه طبق قرارداد مقرر است
اضافه خواهد شد و .ج ـ هرگاه ادامه مدت فوق قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد
به خودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر بهحقوقي
كه به موجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد
ساخت 2 .ـ در موردي كه اراپ يا پیمانكار كل از انجام تعهدي كه به موجب مقررات اين
قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین يا احكام يا مقررات ياتصويبنامههاي
دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور به عنوان قصور يا تخلف در انجام
مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط براين كه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور
نتیجه الزم اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است 3 .ـ مفاد اين
ماده مانع نخواهد شد از اين كه اراپ يا پیمانكار كل نسبت به اين موضوع كه آيا قرارداد به
علت آن كه اجراي آن به كلي غیرمقدور شده بايستي فسخ شود بر طبق مقررات ماده 40
قرارداد به داوري مراجعه كند.
o

ماده  39ـ ضمانت اجرا در مورد مقررات مواد  14و  16اين قرارداد راجع به تقلیل نواحي
هرگاه اراپ در مهلتهاي مصرحه شركت را از نظر خود درباره نواحي كه بايد خارجگردند
مطلع نسازد شركت چنین نواحي را به تشخیص خود تعیین خواهد نمود .اين تعیین قطعیت
داشته و نواحي را كه شركت به اين نحو تعیین نمايداز تاريخ ابالغ خارج از نواحي اصلي يا
واگذاري تلقي خواهد شد.

o

ماده  40ـ سازش  1ـ هرگاه اختالفي مربوط به اجرا يا تفسیر اين قرارداد پیش آيد طرفین
ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هیأت سازش مختلطي مركب از چهار عضومراجعه
شود كه هر يك از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها كوشش در حل
موضوع به طريق دوستانه خواهد بود هیأت سازش پساز استماع اظهارات نمايندگان طرفین
رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هیأت سازش صادر خواهد كرد.
رأي مزبور در صورتيالزامآور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد 2 .ـ هرگاه طرفین
ظرف سي روز نسبت به ارجاع اختالف به هیأت سازش توافق ننمايند و يا اختالف بعد از
ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طريقحل آن منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات
ماده  41خواهد بود.
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o

ماده  41ـ داوري  1ـ هر گونه اختالف ناشي از اجراء يا تعبیر مقررات اين قرارداد توسط
يك هیأت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد .تشريفات داوري بااخطار كتبي
طرفي كه درخواست رسیدگي داوري مينمايد به طرف ديگر شروع خواهد شد رونوشتي
از اخطار مزبور به ريیس عالیترين دادگاه دانمارك(يا قاضي همطراز) ارسال خواهد شد و
تاريخ دريافت اخطار فوقالذكر به عنوان تاريخ ارجاع امر به داوري به شرح مذكور در زير
تلقي خواهد شد .هريك از طرفین يك نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع بهرسیدگي
داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هیأت داوري را خواهد داشت.چنانچه
دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي
كنند و چنانچه طرفین به طرز ديگري توافق ننمايند داورثالث به درخواست هر يك از طرفین
به وسیله ريیس عالیترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز )تعیین خواهد شد 2 .ـ اگر يكي
از طرفین ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را
كه نموده است به اطالع طرف ديگر نرساند طرفديگر حق خواهد داشت كه به ريیس
عالیترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعیین داور واحد بنمايد.
شخصي كه توسط ريیسمزبور به سمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايستي
مستخدم ايران يا فرانسه بوده يا باشد و نبايد تبعه هیچ يك از ممالك مزبور باشد.چنانچه
ثابت شود كه روابط وي با يكي از طرفین يا با منافعي كه مربوط به اختالف است به نحوي
ميباشد كه به طور معقول ممكن است اين ظن راايجاد نمايد كه نحوه رسیدگي او نميتواند
به كلي عاري از تبعیض باشد ممكن است به تقاضاي يكي از طرفین از وي سلب صالحیت
گردد معذلكچنانچه از دو نفر كه به اين سمت انتخاب گرديدهاند به دلیل فوق سلب
صالحیت شده باشد طرفین ملزم به قبول هر شخص ثالثي كه انتخاب گرددخواهند بود3 .
ـ داور ثالث يا داور واحد (هر كدام كه مورد پیدا كند) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ
دريافت اعالم تعیین خود به طرفین قرارداد (و در صورتيكه توسط ريیس عالیترين دادگاه
دانمارك تعیین شده باشد بهريیس مزبور) اطالع خواهد داد و در غیر اين صورت چنین تلقي
خواهد شد كه او سمتمزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل
خواهد آمد 4 .ـ اگر اختالف به هیأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر
شود .رأي صادره نهايي و داراي اثر حقوقي خواهد بود و طرفین تعهدمينمايند مفاد آن را
با حسن نیت به مورد اجرا بگذارند و از هر لحاظ هر گونه حق اعتراض به استناد اصل
(Lis. Pendensغیر قابل انتقال بودن مالمتنازعفیه مادام كه حكم قطعي از طرف دادگاه
صادر نشده است) و يا امكان ارجاع قبلي امر به مقام قضايي ديگري را از خود سلب
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مينمايند 5 .ـ محل و تشريفات داوري را طرفین تعیین خواهند كرد چنانچه در اين باب
توافق نشود محل و تشريفات داوري از طرف داور واحد يا داور ثالث(هركدام كه مورد پیدا
كند) تعیین خواهد شد .موافقت ميشود كه هیچ اصل خاص حقوقي براي هیأت داوري يا
داور واحد در صدور رأي محدوديتيايجاد نخواهد كرد و آنها اختیار خواهند داشت رأي
خود را بر مبناي مالحظات انصاف و اصول حقوقي مورد قبول عام و عليالخصوص اصول
حقوقبینالمللي قرار دهند 6 .ـ طرفین همه نوع تسهیالت (منجمله حق ورود به حوزه
عملیات نفتي) را براي هیأت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هرگونه اطالعاتي
را كه براي تعیین تكلیف اختالف الزم باشد به دست آورند .عدم حضور يا امتناع يكي از
طرفین داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هريك از مراحل داوري بشود.
در چنین موردي هیأت داوري يا داور واحد حق خواهد داشت رأي غیابي صادر نمايد و
رأي مزبور داراي همان اثر حقوقيخواهد بود كه با حضور هر دو طرف صادر شده باشد7 .
ـ مادام كه تصمیم يا رأي داوري صادر نشده توقف عملیات يا فعالیتهايي كه موضوع داوري
از آن ناشي شده است الزامي نیست معذلك هیأت داورييا داور واحد حق مطلق خواهد
داشت كه احكام موقت متضمن دستورات موقتي الزم درباره هر دو طرف يا يكي از آنها
صادر نمايد .دستورات مزبوربراي طرفین داراي اثر حقوقي رأي نهايي خواهد بود .در
صورتي كه تصمیم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصمیم يا رأي
مزبورممكن است ترتیب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد 8 .ـ تعیین مسئولیت
پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخیص هیأت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد
پیدا كند) خواهد بود 9 .ـ چنانچه به هر علت يكي از اعضاي هیأت داوري يا داور واحد
پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكمیل رسیدگي بهمورد
اختالف نباشد و چنانچه طرفین به صورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفین
ميتوانند از ريیس عالیترين دادگاه دانمارك تقاضا كند كهجانشین عضو مزبور يا داور واحد
را (هر كدام كه مورد پیدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعیین نمايد 10 .ـ تا حدي كه مورد
داشته باشد ضمن تصمیمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا
تصريح گردد 11 .ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي به طرفین هر يك
از آنها ميتواند از هیأت داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پیدا كند) كهتصمیم يا
راي اولیه را صادر نموده تقاضاي تفسیر آن را بنمايد .اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي
تأثیري نخواهد داشت تفسیر مزبور بايد ظرف مدتيك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و
اجراي تصمیم يا رأي تا صدور تفسیر يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق
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خواهد ماند 12 .ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه
قرارداد خاتمه پیدا كند معتبر خواهد بود 13 .ـ هرگاه تعیین داور واحد يا داور ثالث طبق
مقررات اين ماده به هر علت انجام نپذيرد تعیین مزبور (جز در مواردي كه طرفین به ترتیب
ديگري كتباًتوافق نمايند) به درخواست يكي از طرفین توسط ريیس عالیترين دادگاه (يا
قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتیبي كه نام برده ميشودصورت خواهد
گرفت .سوئد ـ نروژ ـ سويس.
o

ماده  42ـ اجراي رأي داوري  1ـ چنانچه تصمیم يا رأي نهايي صادر شده طبق ماده  41اين
قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم يا رأي مزبور بهشركت
به وسیله اراپ باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم يا رأي مذكور يا در صورت
عدم قید مدت در تصمیم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصمیميا رأي پرداخت نشود
شركت حق خواهد داشت كه كلیه اموال متعلق به اراپ را توقیف و از هر گونه پرداخت يا
فروش نفت خام كه قرار بوده است بهاراپ بشود خودداري نمايد 2 .ـ در مواردي كه تصمیم
يا رأي نهايي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي
ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي ياتصمیم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصمیم معین
نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابالغ رأي يا تصمیم به طرفین مفاد رأي يا تصمیم را
اجرا نكندطرفي كه رأي يا تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعالم خاتمه
اين قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند( )3اين ماده را
اتخاذ خواهد شد بخواهد تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد
تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد)ناشي شده و يا بشود تأثیري نخواهد داشت .حقوق
و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه به موجب رأي هیأت داوري يا داور واحد
مقرر شدهباشد در همین حكم خواهد بود 3 .ـ تصمیمي كه بر طبق مقررات بند ( )2اين ماده
پیشبیني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود :الف ـ فقط هیأت داوري
يا داور واحدي كه رأي تصمیم نهايي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصمیم را اتخاذ
كند .ب ـ چنانچه هیأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصمیم مزبور را صادر كرده به
هر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بهعلت عدم اجراي رأي
بر طبق اين قرارداد و به طرزي كه براي حل اختالف پیشبیني شده به داوري ارجاع خواهد
شد 4 .ـ هیأت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصمیم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد
بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براياجراي تصمیم يا رأي
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مقرر نمايد و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه
مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصمیم اجرا نگرديده باشد.
o

ماده  43ـ زبانهاي متن قرارداد متن فارسي و فرانسه و انگلیسي اين قرارداد هر سه معتبر
است در صورتي كه اختالفي پیش آيد و به داوري ارجاع شود هر سه متن به هیأت داوري
ياداور واحد (هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفین را از روي
هر سه متن تفسیر نمايند .هرگاه بین سه متن مزبور اختالفي درمورد حقوق و وظايف طرفین
پیدا شود متن انگلیسي معتبر خواهد بود.

o

ماده  44مقررات قانون معادن مصوب سال  1336در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و
قوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد درحدودي كه مباينت
دارند نسبت به مقررات اين قرارداد بالاثر خواهد بود .به تاريخ  ......مطابق با  ......در تهران
امضاء و مبادله گرديد شركت ملي نفت ايران دكتر منوچهر اقبال انتريرپز دورشرش ادآكتیويته
پترولیر ج ـ بالنكار قائم مقام ريیس سوسیته فرانسزده پترول ديران ج ـ بالنكار از طرف
اراپ ـ مدير

o

ضمیمه


الف ـ حدود نواحي اصلي حدود نواحي اصلي مذكور در اين قرارداد به شرح زير
ميباشد :الف ـ ناحیه واقع در دريا .ناحیه اصلي واقع در دريا كه در بخش  2بخشهاي
نفتي ايران واقع است شامل آبهاي ساحلي و فالت قاره ايران در حدود مشروحه
زير خواهدبود بهاضافه كلیه جزايري كه در ناحیه مزبور و تحت حاكمیت ايران
ميباشد به استثناء جزاير كیش و هندورابي و قشم و هنگام و آبهاي ساحلي آنها تا
حدود 3میل .حدود ناحیه اصلي واقع در دريا به شرح زير است :حد غربي آن از
نقطه شماره  19كه در زير تشريح گرديده است شروع در جهت جنوب در امتداد
نصفالنهار  53درجه و  34دقیقه طول جغرافیايي شرقيتا جايي كه حد فالت قاره
ايران را قطع كند ادامه مييابد .نقطه  19جايي است كه نصفالنهار مزبور حدود
دريايي سه میلي ناحیه عملیات شركتهاي عامل نفت ايران را قطع مينمايد مختصات
جغرافیاييتقريبي نقطه مزبور به شرح زير است 53 :درجه  34دقیقه طول جغرافیايي
شرقي  26درجه  38دقیقه عرض جغرافیايي شمالي حد شمالي آن از نقطه  19شروع
و در امتداد حدود دريايي سه میلي مذكور در فوق تا جايي كه حدود مزبور
نصفالنهار  56درجه طول جغرافیايي شرقيرا در نقطه ت قطع مينمايد ادامه
مييابد مختصات تقريبي نقطه ت به شرح زير است 56 :درجه طول جغرافیايي
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شرقي  26درجه  40دقیقه  15ثانیه عرض جغرافیايي شمالي حد شمالي آن از نقطه
ت شروع و در جهت جنوب در امتداد نصفالنهار  56درجه طول شرقي تا جايي
كه نصفالنهار مزبور حد فالت قاره ايران را قطعكند ادامه مييابد.


ب ـ ناحیه اصلي واقع در خشكي .ناحیه اصلي واقع در خشكي شامل  3قطعه
ميباشد 1 :ـ قطعه يك اين قطعه با بخش  18از بخشهاي نفتي ايران انطباق دارد و
در داخل نقاط تقاطع نصفالنهارهاي  54درجه و  57درجه طول جغرافیايي شرقي
از يكطرف و نصفالنهارهاي  34درجه و  36درجه عرض جغرافیايي شمالي واقع
است 2 .ـ قطعه  2اين قطعه شامل بخش  14بخشهاي نفتي ايران و قسمت شمال
شرقي بخش  8بخشهاي نفتي ايران ميباشد و در داخل خطوط مستقیمي كه نقاط
زير رابه هم متصل مينمايد واقع است از نقطه  101با مختصات جغرافیايي51 .
درجه طول جغرافیايي شرقي  34درجه عرض جغرافیايي شمالي تا نقطه  102با
مختصات جغرافیايي 51 .درجه طول جغرافیايي شرقي  32درجه عرض جغرافیايي
شمالي تا نقطه  103مختصات جغرافیايي 54 .درجه طول جغرافیايي شرقي 30
درجه و  26دقیقه و  30ثانیه عرض جغرافیايي شمالي تا نقطه  104با مختصات
جغرافیايي 54 .درجه طول جغرافیايي شرقي  34درجه عرض جغرافیايي شمالي و
سپس تا نقطه  101فوق 3 .ـ قطعه  3اين قطعه شامل بخش  12و قسمت شمالي
بخش  6و قسمت غربي بخش  11از بخشهاي نفتي ايران ميباشد و بین
نصفالنهارهاي  57درجه و 56درجه طول جغرافیايي شرقي و مدارهاي  28درجه
 18دقیقه و  32درجه عرض جغرافیايي شمالي واقع است .تبصره ـ خطوط مستقیم
فوقالذكر خطوط معرفتاالرضي بین نقاطي مبتني بر "بیضي كالرك "1880
ميباشد .نقاط فوقالذكر كه با شماره مشخص شدهاند نقاطي ميباشند كه در نقشه
بخشهاي نفتي شركت و نواحي قراردادها نشان داده شدهاند.

o

[امضاء] قرارداد فوق مشتمل بر چهل و چهار ماده و يك ضمیمه منضم به قانون اجازه مبادله
و اجراء قرارداد پیمانكاري اكتشاف و تولید نفت با اراپ ميباشد .ريیس مجلس شوراي ملي
ـ مهندس عبداهلل رياضي

http://www.dastour.ir/Print/?LID=60854
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 -36قانون قرارداد شركت نفت خليج فارس



ماده واحده ـ قرارداد ضمیمه در  43ماده و يك ضمیمه راجع بهاجراء عملیات تفحص و اكتشاف و
بهرهبرداري و فروش نفت كه بین شركت ملينفت ايران از يك طرف و شركتهاي نامبرده زير 1 :ـ
دويچه اردال اكتین گزل شافت . Deutsche Erdolـ  Aktiengesellschaft 2ـ دويچه شاخت
باو ـ اوند تیفبور گزل شافت . Deutsche Schachtbauـ  und Tiefbohrgesellschaft 3ـ
گلزن كیرشنربرگ وركس ـ آكتین گزل شافت . Gelsenkirchner Bergwerks
Aktiengesellschaft 4ـ گورك شافت الورات . Gewerkschaft Elwerath 5ـ پرويساگ
آكتین گزل شافت . Preussag Aktiengesellschaft 6ـ شولفن ـ شمي آكتین گزل شافت .
Scholvenـ Chemie Aktiengesellschaft 7ـ وينترزهال آكتین گزل شافت .
Wintershell Aktiengesellschaftاز طرف ديگر امضاء شده و طبق ماده  2قانون نفت به
تأيید هیأت دولت نیز رسیده است تصويب و اجازه مبادله و اجراء آن به دولت داده ميشود.



[امضاء] قانون باال كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه روز پنجشنبه دهم تیر ماه يك هزار و سیصد
و چهل و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسید .ريیس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبداهلل
رياضي قانون فوق در جلسه روز دوشنبه  1344.4.21به تصويب مجلس سنا رسیده است.



قرارداد شركت نفت خلیج فارس "پگويكو" قرارداد دستگاه مختلط بین شركت ملي نفت ايران و 1
ـ دويچه اردال اكتین گزل شافت  Deutsche Erdolـ  Aktiengesellschaft 2ـ دويچه شاخت
باو ـ اوند تیفبور گزل شافت  Deutsche Schachtbauـ  und Tiefbohrgesellschaft 3ـ
گلزن كیرشنربرگ وركس ـ آكتین گزل شافت Gelsenkirchner Bergwerks
Aktiengesellschaft 4ـ گورك شافت الورات  Gewerkschaft Elwerath 5ـ پرويساگ
آكتین گزل شافت  Preussag Aktiengesellschaft 6ـ شولفن ـ شمي آكتین گزل شافت
Scholvenـ  Chemie Aktiengesellschaft 7ـ وينترزهال آكتین گزل شافت
Wintershell Aktiengesellschaft
 oفهرست مطالب مقدمه ماده  1تعريفات و اصالحات ماده  2تأسیس دستگاه مختلط ماده 3
ناحیه عملیات و استرداد قطعات ماده  4ثبت طرف دوم ماده  5ثبت شركت پگويكو ماده 6
هیأت مديره و حسابرسان ماده  7اخذ رأي در مجامع عمومي ماده  8سرمايه شركت پگويكو
ماده  9وجوه اضافي مورد مورد احتیاج ماده  10عملیات مجاز ماده  11پیمانكاران ماده 12
تعهدات طرف دوم ماده  13تعهدات پگويكو ماده  14اطالعات محرمانه ماده  15پايان مرحله
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اكتشاف و وصول به بهرهبرداري تجارتي ماده  16تعهدات مربوط به حفاري ماده  17استفاده
از اراضي ماده  18حقوق ارتفاقي ماده  19استفاده از آب ماده  20مصالح ساختماني ماده 21
تهیه برنامه فروش و تحويل ماده  22تحويل نفت بهطرفهاي اول و دوم قرارداد به منظور
صادرات ماده  23مالكیت و صدور نفت ماده  24قیمتهاي اعالن شده ماده  25نفت خام براي
مصرف داخله ماده  26گاز طبیعي ماده  27مقررات مربوط به پول ماده  28حسابها به چه
پولي نگاه داشته خواهد شد ـ ارز ماده  29تعهدات مربوط به مخارج و حقاالرض ماده 30
مالیات ماده  31حدود مالیات ماده  32واردات و گمرك ماده  33مدت قرارداد ماده  34خاتمه
قرارداد و تصفیه تأسیسات ماده  35انتقال ماده  36فورسماژور ماده  37تضمین مربوط به
اجراء و ادامه عملیات ماده  38سازش ماده  39داوري ماده  40اجراي رأي داوري ماده 41
ضمانت اجرايي ماده  42زبانهاي متن قرارداد ماده  43تناقض با ساير قوانین
o

[متن] اين قرارداد بین شركت ملي نفت ايران كه از اين به بعد "طرف اول" خوانده ميشود
و گروه شركتهايي مركب از اعضاي زير :دوچه اردال آكتین گزل شافت (هامبورك  13ـ
میتل و يك  )180دويچه شاخت باو ـ اوند تیفبور گزل شافت (ام ،بي.ها ،لینگن  .1مس،
والد شتراسه  )39گلزن كیرشنربرگ وركس ـ آكتین گزل شافت (اسن ،روزاشتراسه .)2
گورك شافت الورات (هانور ،هیندنبورگ شتراسه  .)28پرويساگ آكتین گزل شافت (هانور،
لیب نیتز = آفر  .)9شولفن ـ شمي آكتین گزل شافت (گلزن كیرشن ـ بور .دورشتنرشتراسه
 .)227وينترهال آكتین گزل شافت (كاسل ،اگوست ـ روسترگهاوس) .و از اين پس به
عنوان طرف دوم نامیده ميشوند منعقد ميگردد .طرفین صريحاً توافق دارند كه حقوق و
منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر يكاز شركتهاي مذكور فوق ميباشد .نظر به اين
كه طرف اول مايل است تولید و صدور نفت ايران را افزايش دهد به طوري كه منتج به
حصول منافع بیشتري براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود .و نظر به اين
كه طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد  1336اجازه عقد اين قبیل قراردادها را دارد.
و نظر به اين كه طرف دوم سرمايه و صالحیت فني و تخصص اداري الزم براي اجراي
عملیات مشروحه زير را دارا ميباشد .و مخصوصاً بازارهاي الزم براي فروش نفتي كه در
نتیجه عملیات مزبور به دست آيد در اختیار دارد .و نظر به اين كه طرفین قصد دارند مقررات
اين قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدين وسیله بین
طرفهاي اول و دوم بهقرار زير توافق حاصل شد:


ماده  1ـ تعريفات و اصطالحات جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ديگري را
اقتصاد كند معني بعضي از اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين
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قرارداد بهشرح تعاريف زير خواهد بود :ب ـ "طرف اول" يعني شركت ملي نفت
ايران يا قائم مقام آن .ج ـ "طرف دوم" يعني دويچه اردال اكتین گزل شافت ـ
دويچه شاخت باو ـ اوند تیفبور گزل شافت ـ گلزن كیرشنربرگ وركس ـ آكتین
گزل شافت ـگورك شافت الورات ـ پرويساگ آكتین گزل شافت ـ شولفن ،شمي
آكتین گزل شافت ـ وينترزهال آكتین گزل شافت و يا هر شخصي كه طبق
مقرراتاين قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد .د ـ "قانون نفت" عبارت از قانون
نفت مورخ نهم مرداد  1336ميباشد .ه ـ "نفت" شامل نفت خام و گاز طبیعي
ميباشد .و ـ "نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد
هیدروكربور مايع است كه به حالت طبیعي يافت شود و يا از گاز طبیعي بهوسیله
فشردن و يا جداكردن به دست آيد .ز ـ "گاز طبیعي" يعني گاز تر و گاز خشك و
كلیه هیدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز به دست آمده و نیز
بقیه گازي كه پس از سواكردنهیدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد.
ح ـ "مصرف داخلي در ايران" عبارت است از مصرف نفت و محصوالت نفتي يا
مواد فرعي كه در داخله ايران مصرف ميشود نه آنچه از ايران صادرميگردد .ط ـ
"قیمت اعالن شده" عبارت است از قیمت منتشر شده فوب براي هر درجه و وزن
مخصوص و نوع از نفت كه به منظور صادرات در نقاط صدورمربوطه براي
خريداران به طور عموم عرضه ميشود قیمت مزبور با توجه الزم به قیمتهاي
اعالن شده مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و نوع درخلیج فارس و با رعايت
موقعیت جغرافیايي نقاط صدور تعیین خواهد شد .ي ـ "عملیات نفتي" عبارت
است از كلیه عملیات مشروحه در بند  2از ماده  10اين قرارداد .ك ـ "متر مكعب"
عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو .ل ـ
"تاريخ اجرا" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد به
توشیح ملوكانه رسیده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بهتاريخ قرار داده
شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره "به تاريخ اجرا" تلقي خواهد شد .م ـ اصطالح
"اراضي" اعم است از اراضي پوشیده از آب و غیر آن .ن ـ "تأسیسات ثابت"
عبارت است از تأسیسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه به طور
ثابت مستقر گرديده و مستقیماً براي عملیاتموضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار
گیرد .ص ـ اصطالح "دوره مالیاتي" عبارت است از يك سال دوازدهماهه تقويمي
كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگري كه بین طرفینمورد
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توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارايي ايران نیز واقع شده باشد .ع ـ
اصطالح "ناحیه" عبارت است از كل ناحیه يا نواحي موضوع بند  1ماده  3اين
قرارداد يا هر قسمت يا قسمتهايي از ناحیه مزبور كه عملیاتي كه طبقاين قرارداد
مجاز تلقي گرديده در آن به مورد اجرا گذارده شود .ف ـ هزينه تولید يك واحد
براي هر يك از طرفین كه در بند ( 2ب) ماده  22به آن اشاره شده و هزينههايي كه
طرف دوم مستقیماً يا از طريق شركتيگويكو بابت نفت تحويل شده به طرف اول
جهت مصرف داخلي طبق مفاد بند  4ماده  25و بندهاي ( 4ب) و ( 5الف) ماده 26
از طرف اول مستردخواهد داشت فقط شامل سهمي از مجموع هزينههاي اكتشافي
خواهد بود كه به ازاء هر واحد تولید توسط طرف دوم خرج شده به عالوه سهمي
از كلیههزينههاي شركت (پگويكو) به ازاء هر واحد تولید به استثناي آنچه بابت
هزينه اكتشاف به حساب طرف دوم منظور گرديده است .تسهیم هزينههايمزبور
بايد بر طبق اصول موجه حسابداري معمول صنعت نفت بهنحوي كه هر چند گاه
يك بار به توافق طرفین معین خواهد شد صورت گیرد ولي درتسهیم مزبور مخارجي
كه بابت حقاالرض يا پذيره نقدي و غیره كه توسط طرف دوم پرداخت شده باشد
منظور نخواهد گرديد .حقاالرض و پذيره نقدي فقط به حساب طرف دوم جزو
ساير هزينههاي او كه در بند (2ج) از ماده  22ذكر شده است منظور خواهد شد.


ماده  2ـ ايجاد دستگاه مختلط  1ـ طرفین اول و دوم قرارداد بدين وسیله توأماً
"دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند و به طوري كه در قانون نفت پیشبیني گرديده
در اثر اين اختالطشخصیت حقوقي جداگانهاي به وجود نخواهد آمد .هیچ يك از
طرفین ملزم نخواهند بود كه هیچ گونه پرداخت مشخصي كه به موجب ماده 8
قانوننفت مقرر گرديده (و در حال حاضر میزان آن  12.5درصد است) به نقد يا به
جنس بپردازد 2 .ـ طرفین اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي
كه به موجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده به طور مساوي شركت
خواهندنمود .طرفین اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بهعنوان
"طرفین" و يا به عنوان "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند 3 .ـ كلیه نفتي كه به
موجب اين قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گرديده و كلیه دستگاهها و ماشین آالت
و تأسیسات و اموال ديگري كه به موجب اينقرارداد به هزينه مشترك طرفین
خريداري و يا تحصیل گرديده در مالكیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه
درصد طرف دوم) خواهدبود و كلیههزينههاي الزم براي عملیات اين قرارداد (به
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جز مخارج و هزينههايي كه تأمین و پرداخت آن طبق بند (ه) ماده  12قرارداد تنها
بر عهده طرف دوم است)به وسیله طرفین يعني پنجاه درصد به وسیله طرف اول و
پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد .هر يك از طرفین
حق دارد كه سهم نفت خود را به شرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است براي
خود يا براي نماينده خود به جنس مطالبه نمايد.


ماده  3ـ ناحیه عملیات و استرداد آن  1ـ ناحیهاي به شرح مذكور در جدول 1
ضمیمه به طور مانعللغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عملیات مقرر
در اين قرارداد را بهعاملیتشركت پگوپكو كه طبق مقررات ماده ( )5اين قرارداد به
وسیله طرفین تشكیل خواهد يافت در آن به موقع اجرا بگذارد 2 .ـ حداكثر تا پايان
سال پنجم پس از تاريخ اجرا كل ناحیه مشروحه در بند  1اين ماده به میزان حداقل
 25درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداكثرضمن يك دوره پنجساله ديگر
ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد يافت به طوري كه كل ناحیه باقي
مانده از پنجاه درصد ناحیه اصليتجاوز ننمايد 3 .ـ ناحیهاي كه به منظور تقلیل
مشروح در بند  2اين ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكیل
خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از 200كیلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط
طول هر كدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهناي آن نباشد در
صورتي كه از اجراي ترتیب مزبورمناسب نباشد قطعات به اشكال و اندازههايي كه
طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد 4 .ـ طرف دول الاقل سه
ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذكور در بند  2اين ماده مشخصات
حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اولاعالم خواهد نمود 5 .ـ چنانچه در پايان
سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم به مرحله بهرهبرداري تجاري در ناحیه
عملیات به معني مشروحه در اين قرارداد نرسیده باشدناحیه مذكور به طرف اول
مسترد خواهد شد 6 .ـ چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهرهبرداري
تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهايي از ناحیه عملیات كه در آن میدانهاي
قابلبهرهبرداري تجاري كشف شده باشد در اختیار طرفین باقي خواهد ماند .هر
يك از قسمتهاي مزبور به شكل كثیراالضالعي مشخص ميگردد كهمختصات
جغرافیايي قطعي آن توسط طرف دوم معین خواهد شد .ناحیهاي كه به اين ترتیب
مشخص ميگردد از حدود كثیراالضالعي كه محیط بر پستترين خطوط میزان
ساختمان طبقاتاالرضي و يا به اختالف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل
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بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود .ناحیهقابل بهرهبرداري مزبور كه در
داخل ناحیه عملیات واقع است بايد بر اساس اطالعات مربوطه مشخص گردد.


ماده  4ـ ثبت طرف دوم شركتهايي كه جزو طرف دوم ميباشند يا منتقلالیهم آنها
(كه طبق ماده  )35مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود
را طبققوانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسلیم نمايند.



ماده  5ـ ثبت شركت نفت خلیج فارس  1ـ طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز
از تاريخ اجرا يك شركت سهامي تشكیل داده و در اداره ثبت ايران به ثبت خواهند
رساند اين شركت يكشركت غیر انتفاعي بوده و عملیات مقرر در اين قرارداد را به
حساب مشترك طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و لیكن در مورد
اجرا وانجام عملیات اكتشافي كه به موجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول
گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود .شركت سهامي
مزبورشركت نفت خلیج فارس نامیده خواهد شد و از اين پس دز اين قرارداد نام
شركاء پگوپكو به آن اطالق ميشود .شركت پگوپكو داراي تابعیت ايراني بوده و
نسبت به مواردي كه تكلیف آن در اساسنامه شركت مذكور تعیین نشده باشد مشمول
مقررات قانون تجارتايران خواهد بود 2 .ـ شركت پگوپكو عملیاتي را كه موضوع
اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن به موجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد
نمود و كلیه مخارج وهزينههاي الزم براي عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد
توأماً يا بهتنهايي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پیدا كند) از طريق عاملیت
شركتپگوپكو پرداخت خواهد شد .كلیه قراردادهاي پیمانكاري به نام شركت
پگوپكو منعقد خواهد شد و در هر يك از اين قراردادها پیمانكار بهعنوان
عاملدستگاه مختلط تلقي خواهد گرديد 3 .ـ مخارج و هزينههاي الزم براي تجهیز
و استخدام كارمندان و اداره و به كار انداختن اداره يا ادارات شركت پگوپكو بر
اساس عادله و منصفانه و برطبق روش صحیح حسابداري بین طرفین اين قرارداد
بنا به عمل يا عملیاتي كه در هر مورد انجام ميشود تسهیم خواهد شد و طرفین
اين قرارداد ازمخارج مزبور هر كدام سهم مربوط به خود را بر عهده داشته و پرداخت
خواهند نمود .بدون اين كه محدوديتي در عمومیت مقررات فوق حاصل شود
مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت
پگوپكو وكاركناني كه به طور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بهطور دائم
توسط يكي از طرفین اين قرارداد به شركت پگوپكو قرض داده شده باشندخواهد
347

بود و نیز شامل مخارج و هزينههاي مرخصيها و ايام بیماري و بهداشت و
بیمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفهجويي و پسانداز وساير وجوه مربوط
به طرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت
براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهده شركت و ياهر يك از طرفهاي قرارداد كه
كارمندان مزبور را به قرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل
مبالغ پرداختي به پیمانكاران و مبالغي كه بهوسیله طرفین اين قرارداد يا يكي از آنها
در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار ميگیرد
نیز خواهد بود و اين گونهخدمات فقط به موجب قراردادهاي كتبي با شركت
پگوپكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد 4 .ـ كلیه
وجوهي كه هر يك از طرفین اين قرارداد بابت مخارج و هزينههاي مذكور در اين
ماده به شركت پگوپكو يا به وسیله آن شركت پرداخت نمايندعالوه بر اقالم قابل
كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري مالیات بر درآمد
ايران به عنوان اقالم قابل كسر هزينه تلقي خواهدشد.


ماده  6ـ هیأت مديره و حسابرسان  1ـ هر يك از طرفین اين قرارداد نصف سرمايه
شركت پگوپكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود .اصل تساوي در مشاركت طرفین
نسبت بهشركتپگوپكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود .و بنابراين اين
نصف عده اعضاي هیأت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط
طرفدوم تعیین خواهند شد .انتخاب ريیس هیأت مديره و مدير عامل از میان
اعضاي هیأت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است
ريیس هیأت مديره بهوسیله طرف اول و مدير عامل به وسیله طرف دوم از میان
مديران تعیین خواهند گرديد 2 .ـ هیأت حسابرسي از دو نفر تشكیل خواهد شد كه
هر كدام از طرفین يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.



ماده  7ـ اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي شركت پگوپكو كه رياست
آن بر عهده ريیس هیأتمديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد .در مواردي
كه اكثريت براي اتخاذتصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختالف معوق خواهد ماند
تا در جلسه ديگري كه به فاصله يك ماه از تاريخ اولین مجمع يا در موعد ديرتري
بهتوافق طرفین تشكیل ميگردد مورد بررسي مجدد قرار گیرد .تعويق جلسه به
ترتیب مذكور جز براي يك بار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرايترتیب فوق
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باز هم اكثريت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده  12قانون نفت عمل خواهد
شد.


ماده  8ـ سرمايه شركت نفت خلیج فارس  1ـ سرمايه مجاز اولیه شركت پگوپكو
دو میلیون و هشتصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور به طرزي كه در اساسنامه
شركت پگوپكو مقرر گرديدهدر هر موقع قابل افزايش خواهد بود 2 .ـ پنجاه درصد
سرمايه اولیه مذكور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول
يا توسط شركت يا شركتهايي كه تماماً متعلق به طرفاول باشند تأمین خواهد شد.
پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهايي كه تماماً متعلق
به طرف دوم باشند تأمین خواهد شد.مقصود از شركتي كه تماماً متعلق به يكي از
طرفین باشد شركتي است كه كلیه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف مزبور
يا شركت اصلي طرفمزبور باشد.



ماده  9ـ وجوه اضافي مورد نیاز قطع نظر از سرمايه اصلي شركت پگوپكو و هر
گونه افزايش بعدي آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهرهبرداري تجارتي
چنانچه وجوه ديگريالزم باشد طرفهاي اول و دوم قرارداد هر يك نیمي از وجوه
مورد احتیاج را به ترتیبي كه مورد توافق طرفین واقع شود تأمین خواهند نمود.



ماده  10ـ عملیات مجاز  1ـ شركت پگوپكو به عنوان عامل طرفین اين قرارداد يا
به عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پیدا كند) مجاز است و حق دارد كه به
طور مانعللغیرعملیات نفتي را به نحو مقرر در اين قرارداد در ناحیه عملیات و يا
نسبت به آن اداره و اجرا نمايد 2 .ـ عملیات نفتي عبارتند از :الف ـ اكتشاف نفت
از طريق زمینشناسي ـ ژئوفیزيكي و طرق ديگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین
شرايط زمینشناسي ـ حفاري و تولید و برداشتنفت ـ و هر گونه وظائف ديگري
كه به طور معمول با عملیات اكتشاف و تولید مرتبط باشد .ب ـ حمل نفت از مناطق
تولید به تصفیه خانهها و دستگاههاي توزيع وسائل حمل و نقل و يا به كنار دريا و
نیز حمل نفت از تصفیه خانهها به هر كدام ازنقاط مزبور (چنانچه مقررات اين
قرارداد در آينده شامل هر يك از امور مذكور نیز گردد) انبار كردن نفت و تحويل
نفت تولید شده با جمیع وسايلمنجمله وسائل بارگیري كشتي و هر گونه وظايف
ديگري كه به طور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد 3 .ـ شركت
پگوپكو حقوق و اختیارات الزم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي
اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد الزم باشد در مورد آبادكردن اراضي و ايجاد
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جزيرهها و نیز در اجراي عملیات حفر و گودكني و سوراخ كردن و ساختمان و
نصب و پيريزي كردن و تهیه و گرداندن ونگاهداري كردن و اداره كردن نسبت به
حفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضالبها و مجاري آب
و دستگاهها و مخازن و آبگیرها وساير انواع انبارها و دستگاهها تقطیر میدان نفت و
دستگاههاي استخراج گازولین در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي
الزم براي تولید وعمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراكز كوچك و
بزرگ تولید و نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير
وسايلمخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و
بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ و دستگاههايالروبي
و موجشكنها و لوازم بارگیري با لولههاي زير دريايي و ساير وسايل بارگیري انتهايي
و كشتیها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهاو پلهاي متحرك و
سرويسهاي هوايي و فرودگاهها و ساير لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانههاي هواپیما
و كارگاههاي تعمیر و كارگاههاي ريختهگري و مراكزتعمیر و كلیه سرويسهاي فرعي
كه به نظر طرفین اين قرارداد يا بهنظر طرف دوم (در موردي كه مربوط به او باشد)
براي اجراي عملیاتشان الزم بوده يا بهاين عملیات مرتبط ميباشد اقدامات الزم
بهعمل آورد و نیز كلیه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عملیات آنها الزم
يا به طور معقولي مرتبط بهآن باشد خواهد داشت .دستگاههاي مذكور ممكن است
توسط طرف مربوطه در محل يا محلهايي كه معین مينمايد قرار داده شود مشروط
بر اين كه :الف ـ چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد
تعیین محل آن بعد از مشاور بین طرفین اين قرارداد با توجه به حداكثر مالحظهصرفه
و اقتضاي عملیات خواهد بود و ب ـ در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و
ساختمان راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيسیم و سرويس هوايي در ايران
اجازه قبلي و كتبيدولت ايران الزم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون
دلیل معقول رد شود و يا به تأخیر افتد 4 .ـ طرفین اين قرارداد كه از طريق شركت
پگوپكو عمل خواهند كرد به شرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره
كامل مانعللغیر و مؤثر وتعیین نحوه كلیه عملیات خود را مشتركاً خواهند داشت
مگر در مورد عملیات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نیز خواهد بود) كه در
مورد اينعملیات طرف دوم كه از طريق شركت پگوپكو عمل خواهد كرد با رعايت
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مقررات ماده  12داراي حق تصدي و اداره كامل و مانعللغیر و تعیین نحوه عمل
خواهد بود.


ماده  11ـ پیمانكاران به منظور تسريع در اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد طرفین
قرارداد ميتوانند بدون اين كه از میزان مسئولیت طرفین اين قرارداد در برابر ايران
چیزيكاسته شود به شرط رعايت مقررات ماده  4قانون نفت در مواردي كه مقتضي
ميدانند اجراي هر يك از عملیات و وظايف مشروح در اين قرارداد را بهوسیله
شركت پگوپكو بر عهده پیمانكاران بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت
طرف اول بدين وسیله موافقت خود را نسبت به موارد مزبور اعطاء مينمايد.



ماده  12ـ تعهدات طرف دوم  1ـ طرف دوم كه از طريق شركت پگوپكو عمل
خواهد كرد در مورد عملیات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نیز خواهد بود)
تعهدات زير را برعهده خواهد داشت :الف ـ سعي كامل در اين كه عملیات اكتشافي
در حوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به صنعت نفت به حد اعالي خود جريان
يابد .ب ـ تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح
مزبور به هزينه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزءهزينههاي
مذكور محسوب خواهد شد .ج ـ تسلیم گزارشهاي تفصیلي پیشرفت كار به طرف
اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهايي .د ـ فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف
اول كه در هر موقع مناسبي عملیات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام ميدهد
بازرسي نمايند .ه ـ تحمل كلیه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم
خود و شامل مخارج اداري و ساير هزينههاي شركت پگوپكو در طي دوره اكتشاف
نیزخواهد بود .و ـ رعايت مقررات بندهاي  2و  3و  5و  7و  8ماده  2 .13ـ با
وجود مقررات ديگر اين قرارداد شركتهاي جزو طرف دوم بهشرح مذكور در مقدمه
اين قرارداد هر كدام مجتمعاً و منفرداً مسئول انجام كلیهتعهدات و تأديه كامل كلیه
مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت ديگري كه به موجب اين قرارداد
مقرر گرديده است خواهند بود.



ماده  13ـ تعهدات شركت پگوپكو طرفین اين قرارداد كه از طريق شركت پگوپكو
و به هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهند بود:
 1ـ به كاربردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده به حد
اعال طبق روش فني صحیح صنعت نفت ـ استخراج نفت كشف شده با توجه الزم
به فراهم بودن بازارها در همه اوقات به میزاني كه آن قسمت از ذخائر مكشوفه كه
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استخراج آن با استفاده از جديدترين اصول و طرق معمولصنعت نفت از نقطه نظر
اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد .و
مخصوصاً رعايت اصول صحیح فني و مهندسيدر حفاظت ذخائر هیدروكربور و
اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد به طور عموم 2 .ـ نگاهداري ارقام و اطالعات
كامل از جمیع عملیات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود  3ـ نگاهداري حسابهاي
عملیات خود به طريقي كه ارقام و اطالعات مربوط به هزينههاي عملیات مزبور به
طرز درست و واضح و دقیق نمايش دادهشود .براي انجام اين منظور بايستي روش
حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحوالتي كه بعداً
ممكن است پیش آيد تجديدنظر به عمل آيد 4 .ـ فراهم كردن وسايل براي
نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عملیات مورد اين قرارداد و وسايل
اندازهگیري و سنجش و آزمايش را بازرسينمايند .كلیه هزينههاي بازرسي به استثناء
حقوق كارمندان مربوطه بر عهده شركت پگوپكو خواهد بود و به حساب هزينه
عملیات منظور خواهد شد 5 .ـ استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمینان از اين
كه تا حدودي كه معقوالً عملي باشد بیگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام
شوند كهشركت پگوپكو و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتواند ايرانیاني
حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بیابند 6 .ـ تهیه طرح و برنامهها
براي كارآموزي و تعلیم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه با اين
هدف كه در نتیجه اجراي برنامههاي مذكورتقلیل تدريجي و مرتب كارمندان
خارجي به نحوي میسر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا عده كارمندان
خارجي شركت پگوپكو از دو درصد كلكارمنداني كه در استخدام آن شركت
ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرايي كه توسط كارمندان غیر ايراني اشغال
شده از  49درصد كل مقاماتاجرايي موجود بیشتر نباشد 7 .ـ توجه دائم به حقوق
و منافع ايران در جريان عملیات خود 8 .ـ فراهم آوردن وسايل براي اين كه هر
كدام از طرفین كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطالعاتي را كه الزم
بداند از قبیل رونوشتهايدقیق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشهبرداري
و زمینشناسي و ژئوفیزيكي و حفاري و تولید و ساير امور مربوط به عملیات مقرر
در اينقرارداد و همچنین جمیع اطالعات علمي و فني مهم كه در نتیجه عملیات
آنها به دست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت پگوپكو دريافت نمايد .هرگونه
اطالعي كه توسط شركت پگوپكو در اختیار يكي از طرفین گذاشته شود بايد در
352

همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نیز فرستاده شود 9 .ـ شركت
پگوپكو در تهیه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت ـ بازنشستگي ـ پسانداز و
طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افرادتحت تكفل آنان ممكن
است از آن استفاده نمايند بايستي قوانین و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده
و در تمام اوقات توجه الزم به روشهاي مردعمل در صنعت نفت ايران بنمايد.


ماده  14ـ اطالعات محرمانه طرف اول و طرف دوم و شركت پگوپكو كلیه طرحها
نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطالعات علمي و فني و هر گونه اطالعات
مشابه مربوط بهعملیات فني طرف دوم يا شركت پگوپكو را كه به موجب اين
قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهند كرد .بدين معني كه اسناد يا محتويات آن
نبايد بهوسیله هیچ كدام از طرفین يا شركت پگوپكو بدون رضايت طرفین اين
قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضايت بدون دلیل موجه امتناع يا تأخیرنبايد
به عمل آيد.



ماده  15ـ پايان اكتشاف و آغاز بهرهبرداري تجاري  1ـ پايان مرحله اكتشاف در
مورد هر میدان نفتي تاريخي خواهد بود كه طرف دوم اظهاريهاي كتبي حاكي از
تكمیل اولین چاه تجاري بهترتیبي كه درزير تعريف شده است تسلیم نمايد .در
تعقیب اظهاريه مزبور بايد گزارشي حاوي داليل و مستندات مربوطه آن به طرف
اول داده شود .چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابلیت بهرهدهي آن بر
اساس ضخامت طبقه بهرهده ـ خصوصیات پتروفیزيكي سنگهاي مخزن ـ
اطالعاتحاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت
موجود در مخزن ) (PVTضريبهاي بهرهدهي در میزانهاي مختلف تولید ودر
صورت فرض حريمي به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه
چاه در ظرف يك مدت دوازدهساله ميتواند مقادير كافي نفتتولید كند به طوري
كه ارزش آن بر اساس بهاي اعالن شدهاي كه تخمین زده ميشود معادل دو برابر
قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد .آزمايشهاي الزم براي اثبات تجاري بودن
چاه بايستي در حضور نمايندگان طرفین انجام گیرد .صرف اثبات تجاري بودن چاه
طبق تعريف فوق كافينخواهد بود كه ساختمان تحتاالرضي و مخازن نفتي مربوطه
قطعاً به عنوان يك میدان تجاري شناخته شود 2 .ـ به محض اين كه طرف دوم به
اين نتیجه رسید كه عملیات وي بهمرحله كشف میدان قابل تولید به میزان تجاري
رسیده است گزارش تفصیلياستنباط خود را به طرف اول تسلیم خواهد نمود 3 .ـ
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گزارشي كه طرف دوم به موجب بند  2ماده فوق به طرف اول تسلیم مينمايد بايد
به طور وضوح حاوي اطالعات فني منجمله مراتب زير باشد :الف ـ اطالعات
زمینشناسي و ژئوفیزيكي ـ ضخامت طبقه بهرهده ـ فاصله يا فواصل بین سطوح
مختلف تماس سیاالت ـ خصوصیات پتروفیزيكيسنگهاي مخزن تجزيه و آزمايش
عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیاالت موجود در مخزن ) (PVTـ قابلیت
بالقوه و بهرهدهي مخزن قابلیتبالقوه بهرهدهي روزانه هر چاه خصوصیات و
تركیبات مربوطه نفت مكشوفه ـ عمق ـ فشار و ساير خصوصیات مخزن .ب ـ
فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف ـ
فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا میزانمخارجي كه براي ايجاد
يا تكمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد .ج ـ هر گونه اطالعات مربوطه ديگر كه
مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد .د ـ
نظرياتي كه به وسیله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عملیات را بر عهده داشتند
ابراز گرديده باشد 4 .ـ طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نیت
مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخیص دهد كه آيا میدان تجاري بدان معني كه
در بند 5اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه 5 .ـ میدان فقط وقتي تجاري
تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل
پیشبیني است طوري باشد كه در صورتتحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج
بهرهبرداري را با هزينه اكتشاف (به شرح مقرر در بند ( 7ب) ماده  )30و با هزينههاي
حمل و بارگیري و همچنین بارقمي معادل  12.5درصد قیمت اعالن شده مربوطه
براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قیمت اعالن شده
مذكور موضوعنمايند سود ويژهاي باقي بماند كه میزان آن از  25درصد قیمت اعالن
شده مربوطه كمتر نباشد 6 .ـ هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف
میدان تجاري موجه تشخیص دهد مراتب را به طرف دوم اطالع خواهد داد .كلیه
مخارجي كهاز تاريخ تسلیم اظهاريه طرف دوم دائر بر كشف اولین اول چاه تجاري
تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري به معني مشروح در بند  2ماده  33اين
قراردادانجام گرديده به عنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد .هرگاه
طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف میدان تجاري غیرموجه
است نظريات و داليل خود را به طرف دوم اطالع خواهد داد .در اين صورت طرف
دوم ميتواند عملیات حفاري بیشتري را انجام دهد و هر گاهدر نتیجه اين حفاريهاي
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اضافي وجود میدان قابل بهرهبرداري به میزان تجاري ثابت شود كلیه مخارجي كه
در فاصله تاريخ اظهاريه مربوط به اولین چاهتجاري و تاريخ شروع بهرهبرداري
تجاري صورت گرفته باشد بهعنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد.
 7ـ مقررات اين ماده نسبت به میدانهايي كه بعد از میدان اولي كشف شود نیز جاري
خواهد بود 8 .ـ طرف دوم تقبل مينمايد كه به محض كشف هر میدان تجاري در
صورتي كه طرف اول درخواست بنمايد عالوه بر سهم خود هزينههاي طرف اولرا
(پنجاه درصد) نیز كه براي توسعه و بهرهبرداري چنین میداني تا تاريخ شروع
بهرهبرداري تجاري مورد لزوم است (به شرح مذكور در بند  6اين ماده) تأمین نمايد
مشروط بر اين كه :الف ـ طرف اول بهرهاي معادل نرخ تنزيل شعبه نیويورك فدرال
رزرو بانك آمريكا به اضافه ( 1)1(.)2درصد بپردازد .ب ـ طرف اول هزينههاي
مزبور را به دالر آمريكايي در چهار قسط مساوي ساالنه به طرف دوم بپردازد اولین
قسط پرداختهاي مزبور در سررسید شش ماه پس از تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري
و اقساط بعدي هر كدام به فاصله يك سال از يكديگر خواهد بود 9 .ـ از تاريخ
شروع بهرهبرداري تجاري طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت كلیه هزينههايي
را كه بعد از تاريخ مزبور براي عملیات نفتي میدان موردبحث الزم باشد بر عهده
خواهند گرفت.


ماده  16ـ تعهدات حفاري  1ـ عملیات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از
تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود 2 .ـ عملیات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول
و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولي طرف دوم به حال حداكثر ظرف
 18ماه ازتاريخ اجراي قرارداد بايستي اقالً حفاري يك چاه نفت را در ناحیهاي كه
به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز كرده باشد 3 .ـ اگر
در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم بهبهرهبرداري تجاري در
ناحیهاي كه به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذارگرديده نرسد قرارداد
حاضر كانلميكن تلقي و شركت پگوپكو منحل خواهد شد.



ماده  17ـ استفاده از اراضي  1ـ شركت پگوپكو حق خواهد داشت كه از كلیه
اراضي باير متعلق بهدولت كه براي استفاده به منظور عملیات مقرر در اين قرارداد
به نحو معقول موردلزوم باشد مجاناً استفاده نمايد .استفاده از اين گونه اراضي
مشروط به موافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود .درخواست موافقت توسط طرف
اول بهعمل خواهد آمد و نبايد به طور غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود 2 .ـ
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در مواردي كه شركت پگوپكو براي اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد احتیاج به
استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل ايناراضي در مقابل
پرداخت بهاي عادله يا مالاالجاره به دولت خواهد بود .درخواست تحصیل اراضي
مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت 3 .ـ هرگاه شركت پگوپكو احتیاج
به اراضي داشته باشد كه متعلق بهمالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق
مذاكره مستقیم با مالك انجامخواهد گرفت .معذالك شركت پگوپكو ميتواند از
طرف اول تقاضا كند كه در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه
شركت ملي نفتايران در مورد تحصیل اراضي به شركت مزبور كمك كند 4 .ـ هیچ
گونه تقلیلي كه به موجب مقررات ماده  3اين قرارداد در ناحیه عملیات حاصل
ميشود نسبت به حقوقي كه به موجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد
كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.


ماده  18ـ حقوق ارتفاقي هر گاه شركت پگوپكو به منظور انجام عملیات خود در
حدود معقول در رو يا در زير زمین (خواه در داخل ناحیه عملیات يا خارج از آن)
حقي "از قبیلحقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشیدن راه و
راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضالب و زهكشي و سیمكشي و خطوط
نظايرآن الزم داشته باشد" مراتب را كتباً به طرف اول اطالع خواهد داد .طرف اول
حقوقي را كه شركت پگوپكو الزم دارد در مورد اراضي مشروح در بند 1ماده 17
به طور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قیمت يا اجاره بهاي عادله براي
شركت مزبور تحصیل خواهد نمود .مبالغي كه بدين ترتیبتوسط طرف اول
پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط (متساوياً به وسیله طرفین اين قرارداد) به
طرف اول مسترد خواهد گرديد.



ماده  19ـ استفاده از آب  1ـ شركت پگوپكو ميتواند به منظور اجراي عملیات
مقرر در اين قرارداد با موافقت كتبي دولت از كلیه آبهايي كه در سطح يا در تحت
اراضي كه بهموجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق به
دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد .درخواست
موافقت از طريق طرف اول به عمل خواهدآمد و نبايد به طور غیر معقول مورد رد
يا تأخیر واقع شود .استفاده از آب مجاني لیكن مشروط بهرعايتحقوق اشخاص
ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود 2 .ـ هر گاه شركت پگوپكو به طور
معقول احتیاج به استفاده از آبهايي داشته باشد كه در اراضي غیر از آنچه فوقاً ذكر
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شد واقع باشد براي كسب حقوقمزبور از طريق مذاكره مستقیم اقدام خواهد كرد.
بها يا اجارهاي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته ميشود بايد معقول بوده و از بهاي
عادله حقوق مشابهدر اراضي مجاور تجاوز ننمايد.


ماده  20ـ مصالح ساختماني شركت پگوپكو ميتواند براي عملیات خود و با رعايت
حقوق اشخاص ثالث از زمینهايي كه مورد استفاده او است و همچنین از زمینهايي
كه در داخلناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران
نیست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني
رابرداشت و استفاده نمايد مشروط بر اين كه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را
كه در نتیجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بهمیزان عادالنهاي
جبران نمايد.



ماده  21ـ تهیه برنامه فروش و تحويل  1ـ هر يك از طرفین نهايت مساعي خود را
به كار خواهد برد تا فروش يا برداشت نفت را به حداكثر میزاني كه از نقطه نظر
اقتصادي موجه باشد تأمیننمايد 2 .ـ برنامه بهرهبرداري براي هر سال توسط شركت
پگوپكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه
تقدم و تأخیرمذكور در اين ماده تهیه خواهد شد :الف ـ شركت پگوپكو براي اجراي
عملیات خود در ايران كه به موجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از
نفتي كه تولید كرده يا ساخته به طورمجاني مصرف نمايد .استفاده مزبور محدود به
مصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود .هر گاه طي دوره اكتشافي
وجود يك میدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتي
را كه در عملیات اكتشافي مربوطه بهمصرف رسیده باشد به طرف اول خواهد
پرداخت .ب ـ شركت پگوپكو نفت مورد احتیاج مصرف داخلي را طبق مقررات
ماده  25به طرف اول تحويل خواهد داد .ج ـ شركت پگوپكو مقادير نفتي را كه
طرفین اول و دوم قرارداد براي انجام تعهداتي كه به موجب قراردادهاي فروش و
احتیاجات بازار الزم داشتهباشند طبق ماده  22تحويل خواهد داد 3 .ـ طرفین قرارداد
جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معین
خواهند كرد.



ماده  22ـ تحويل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات  1ـ تعیین مقادير نفتي
كه به موجب جزء ج از بند  2ماده  21بايد بهطرفین اول و دوم تحويل شود به نحو
مذكور زير انجام خواهد گرفت :شركت پگوپكو بايستي برآورد تولید خود را كه
357

مطابق بند  2ماده  21تهیه ميكند بهطرفین اول و دوم اعالم نمايد هر يك از طرفین
ميتواند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شركت دريافت نمايد و نیز ميتواند
هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل به تحويل گرفتن آن
نباشد خريداري كند 2 .ـ چنانچه يكي از طرفین قرارداد در عرض سال تقويمي
بیش از سهم خود (پنجاه درصد) برداشت نمايد نصف مابهالتفاوت مقادير
برداشتهايمربوطه طرفین به عنوان خريد از طرف ديگر تلقي ميشود و بايد بابت
آن مبلغي به طرف مزبور پرداخت نمايد .اين مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه
برداشت در نصف مجموع ارقام زير خواهد بود :الف ـ متوسط واقعي ساالنه بهاي
اعالن شده .ب ـ هزينه تولید يك واحد .ج ـ هر گونه مخارج ديگري كه طبق
مقررات مالیاتي بتوان آن را جزو هزينه تولید به حساب آورد 3 .ـ در صورتي كه
تغییراتي در مباني قیمت گذاري نفت خام خاور میانه و يا در مقررات مالیاتي ايران
حاصل شود كه در مقررات بند  2اين ماده تأثیرنمايد طرفین قرارداد به منظور اتخاذ
ترتیبات جديدي با هم مذاكره خواهند كرد .ترتیبات جديد بايد به نحوي باشد كه
در مقام مقايسه با ترتیبات موجوديكي از طرفین نتواند به زيان طرف ديگر از آن
منتفع گردد.


ماده  23ـ مالكیت و صدور نفت  1ـ پنجاه درصد از نفتي كه در ناحیه عملیات
تولید شود در سر چاه بهملكیت طرف اول و پنجاه درصد ديگر به ملكیت طرف
دوم در خواهد آمد 2 .ـ صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمركي
و مالیات صادراتي معاف بوده و مشمول هیچ گونه مالیات يا عوارض يا پرداختهاي
ديگري به مقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود 3 .ـ طرف اول
و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران و آزادانه و بدون احتیاج به
هیچ گونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظیم اسناد وانجام تشريفات مقرر در بند
 6ماده  32اين قرارداد صادر نمايند 4 .ـ در مورد آنچه راجع به صادرات در اين
ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده  32مقرر است
صادركننده يا واردكنندهنسبت به بیمه كشتي و ملوانان و محصوالت و كرايه حمل
و تعیین بیمهگر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود 5 .ـ طرف دوم در
شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصوالت نفتي از طريق خطوط لولهاي
كه در اختیار طرف اول و يا توسط نفتكشهايي كهدر مالكیت ايراني ميباشد اولويت
قائل خواهد شد.
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ماده  24ـ قیمتهاي اعالن شده طرفین اول و دوم هر كدام قیمتهاي اعالن شده
نفت را به مبلغي كه توسط هیأت مديره شركت پگوپكو معین و مورد تصويب قرار
گرفته باشد منتشرخواهند نمود .قیمتهاي اعالن شده مزبور بر اساس تعريفي كه بند
ط ماده يك مقرر است معین خواهد شد .نفت خامي كه به موجب اين قرارداد تولید
شده باشد توسط طرفین اول و دوم و يا هر شركت بازرگاني (كه يكي از طرفین
تأسیس نموده باشند) بهقیمتهاي اعالن شده منهاي هر گونه تخفیفي كه طبق مقررات
جزء ط از ماده يازده قانون نفت به تصويب طرف اول رسیده باشد در نقاط صدور
در ايرانبرداشت يا فروخته خواهد شد .اين مقررات شامل مواردي كه نفت به
موجب ماده  25اين قرارداد براي مصرف داخلي تحويل ميشود و يا توسط يكي
از طرفین به طرف ديگر يا توسطيكي از آنها به يك شركت بازرگاني (كه يكي از
طرفین تأسیس نموده باشند) فروخته شود نخواهد بود.



ماده  25ـ نفت خام براي مصرف داخلي  1ـ شركت پگوپكو مقاديري از نفت خام
تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران
درخواست كند تحويل خواهدداد مشروط بر آن كه :الف ـ طرف اول به موجب
اعالم كتبي احتیاجات خود را طبق ترتیبي كه بايد مورد توافق قرار گیرد به شركت
پگوپكو اطالع دهد .ب ـ تا میزاني كه شركت پگوپكو براي اجراي عملیات خود
احتیاج بهمصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل
نفتخام ننمايد .ج ـ میزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت
پگوپكو در مورد هر دوره سالیانه نبايد با میزان تقاضاي وي از عاملین ديگر كه در
كشورايران انجام عملیات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و بههر حال
میزان تقاضاي مزبور در هر دوره سالیانه نبايد از ده درصد كل تولید دستگاه مختلط
تجاوز نمايد .د ـ شركت پگوپكو ملزم نباشد كه براي تأمین احتیاجات طرف اول
مقدار تولید نفت خام را به میزاني زايد بر حداكثر معقول باال ببرد 2 .ـ نفت خامي
كه تحويل آن طبق بند  1اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط شركت پگوپكو
در هر نقطه از میدان تولید يا نقاط مجاور آن كه شركتپگوپكو تعیین نمايد به طرف
اول تحويل خواهد گرديد .طرفین اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي
مزبور را بر عهده خواهند داشت ومالكیت نفت خام تحويلي در محل به طرف اول
منتقل خواهد شد 3 .ـ طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند  1اين
ماده از طرف دوم تحويل ميگیرد مبلغي معادل قیمتي كه سهم مزبور براي طرف
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دوم تمامشده به اضافه حقالعملي مساوي چهارده سنت آمريكايي براي هر متر
مكعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت .پرداخت مزبور ظرف پانزده روز
ازتاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آن را ارائه مينمايد انجام
خواهدگرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقويمي طرف
دومصورتحسابهاي خود را بر اساس تعیین قطعي قیمت تمام شده كه از طرف
شركت پگوپكو به عمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله بهاختالف
موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب
ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبوربه عمل خواهد آمد 4 .ـ
قیمت تمام شده مذكور در بند  3اين ماده از طريق تقسیم هزينه كل واحد تولیدي
مربوطه به ناحیه بر اساس متر مكعب طبق روش صحیحمحاسباتي معمول صنعت
نفت تعیین خواهد گرديد.


ماده  26ـ گاز طبیعي  1ـ شركت پگوپكو از گاز طبیعي كه تولید مينمايد در
حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمین مصرف عملیات مقرر در اين قرارداد موجود
داشته باشدهر مقدار كه براي تأمین مصرف داخلي ايران مورد احتیاج طرف اول
باشد بدون هیچ گونه پرداختي غیر از آنچه در همین ماده مقرر است بهطرف
مزبورتحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتیاجات مربوط به
تهیه مشتقات در ايران نیز خواهد بود اعم از اين كه مشتقات مزبور مصرفداخلي
داشته يا براي صادرات باشد 2 .ـ شركت پگوپكو بعد از تأمین احتیاجات مشروح
در بند  1اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمین تعهدات طرفین اول و دوم كه
ممكن است در مقابلخريداران بر عهده گرفته باشند الزم باشد به طرفین مزبور
تحويل خواهد نمود .مقادير قابل تحويل به هر يك از طرفین طبق شرايط مقرر در
ماده 22تعیین خواهد گرديد 3 .ـ در مورد گاز طبیعي كه توأماً با نفت خام تولید
ميشود محل تحويل به طرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز طبیعي در میدان
نفت خواهد بوددر مواردي ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در میدان گاز و يا
در مجاورت آن به نحوي كه شركت پگوپكو تعیین كند 4 .ـ در مواردي كه گاز
طبیعي كه به طرف اول تحويل شده و يا خواهدشد گازي باشد كه در نتیجه تولید
نفت خام به دست آيد مقررات زير مجريخواهد بود :الف ـ چنانچه براي تحويل
گاز طبیعي به طرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه الزم براي چنین
عملي به عهده طرف اول خواهد بود .گرداندن اين وسائل اضافي و همچنین ساير
360

وسائل تولید و تحويل گاز طبیعي به طرف اول با شركت پگوپكو خواهد بود .ب ـ
طرف اول هزينههايي را كه شركت پگوپكو بابت تحويل گاز طبیعي سهم طرف دوم
(منجمله هزينههاي گرداندن وسائل مربوطه)بر عهده ميگیردبه طرف دوم خواهد
پرداخت 5 .ـ در مواردي كه گاز طبیعي تحويلي به طرف اول از میداني تولید شده
باشد كه محصول آن در درجه اول گاز طبیعي باشد مقررات زير مجري خواهدبود:
الف ـ اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً براي تحويل به طرف اول باشد
سرمايهاي كه براي ايجاد وسائل اضافي به منظور آماده كردن میدان برايبهرهبرداري
و تولید و تحويل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا كند به عهده طرف اول
خواهد بود .گرداندن تمام اين گونه وسائل اضافي وهمچنین كلیه وسائل تولید و
تحويل گاز طبیعي به طرف اول با شركت پگوپكو خواهد بود .طرف اول هزينههايي
را كه شركت پگوپكو براي تولید سهمطرف دوم از گاز طبیعي و تحويل آن به طرف
اول متحمل شده (منجمله هزينههاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به تولید و
تحويل سهم طرف دوم)به طرف دوم خواهد پرداخت .ب ـ اگر شركت پگوپكو و
يا طرف دوم نیز از گاز طبیعي میداني برداشت كنند كلیه هزينههاي جاري بین
استفادهكنندگان از گاز به نسبت برداشت هر يكتقسیم خواهد شد.


ماده  27ـ مقررات پولي بین طرفین طرفین اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك
نصف وجوهي را كه براي عملیات شركت پگوپكو الزم باشد تأمین نمايند.



ماده  28ـ حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد ـ ارز  1ـ پرداخت مالیات بر
درآمد بابت عملیات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند
 2ماده  22و ماده  29باشد به دالر آمريكايي يابه لیره انگلیسي يا به هر پول ديگري
كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد انجام خواهد گرفت .جز در مواردي كه به
موجب اين ماده استثنا شده باشدهر گونه پرداخت ديگر به طرف اول يا به دولت
ايران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول به شركت پگوپكو يا به طرف دوم به
پول رايج ايران به عملخواهد آمد 2 .ـ دفاتر اصلي و محاسبات شركت پگوپكو و
طرف دوم به دالر آمريكايي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران
به دالر آمريكايي ودالر آمريكايي به پول ايران به نرخ معدل واقعي ماهیانهاي تسعیر
خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت پگوپكو يا طرف دوم در ماه
مزبور درمقابل دالر آمريكايي خريداري شده است و هر گاه اينگونه خريد ظرف
ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پیش مأخذ
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تسعیرخواهدبود .در آخر هر دوره سالیانه مابهالتفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز
در دفاتر شركت پگوپكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بهمخارجعملیات
شركت پگوپكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد 3 .ـ دولت ايران وسايلي
فراهم خواهد كرد كه شركت پگوپكو و طرف دوم و شركتهاي بازرگاني مطمئناً
بتوانند پول ايران را در مقابل دالر آمريكايي بدون تبعیض و به نرخ تسعیر بانك كه
در روز معین براي مشتريان پول ايران در مقابل دالر آمريكايي به طور عموم در
دسترس باشد خريداري نمايند .منظور از نرخ تسعیر بانك عبارت است از نرخ ارز
رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غیر
ايراني كه كالً يا بعضاً ازطريق صدور كاالهاي عمده صادراتي ايران (به ترتیب
ارزش) غیر از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات به دست آمده
باشد .چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعیر بانكي موجود باشد نرخي كه بیشترين
مبلغ پول ايران را عايد ميسازد مالك عمل قرار خواهد گرفت .كلیه بهايگواهينامه
ارزي ،حقالعمل ،دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد 4 .ـ شركت
پگوپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهند
بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عملیات خود در ايران الزم ميدانند
بايد از طريق بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل كنند 5 .ـ در مدت اين قرارداد و
پس از پايان مدت اين قرارداد شركت پگوپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از
اين كه هر گونه وجوه يا دارايي را آزادانه درخارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل
و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي از عملیات آنها در ايران به دست آمده
باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي بانك
مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي
كه وجوهداراييهاي مزبور به وسیله شركت پگوپكو يا به وسیله طرف دوم طبق
مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه
نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند 6 .ـ هزينهها و عايداتي كه به ارزي غیر از دالر
آمريكايي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد
بحث در نیويورك در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور
صورت گرفتهباشد (طبق گواهي چیس مانهاتان بانك نیويورك) به دالر آمريكايي
تسعیر خواهد شد 7 .ـ الف ـ از نظر اين قرارداد و براي تعیین درآمد ناويژه حاصله
در ايران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعالن شده به ارزي
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غیر از دالر آمريكايي باشد تسعیر آن به دالر آمريكايي بر اساس ارزش برابري روز
كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بینالمللي پول تعیین شده باشد خواهدبود .در
صورتي كه ارزش برابري مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي
خواهند كرد در خصوص تعیین اساس قابل قبولي براي تسعیر مزبور توافق حاصل
نمايند .در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهاي خريد و
فروش ارز بین دالر آمريكايي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث
در نیويورك طبق گواهي بانك مركزي ايران بهعمل خواهد آمد .ب ـ هر گاه روزي
نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك معین نگردد نرخي كه به جاي متوسط نرخ
خريد و فروش ارز در نیويورك بايد مالك عمل قرارگیرد عبارت خواهد بود از
متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نیويورك كه به وسیله بانك ملي
ايران گواهي شده باشد در صورتي كه ارزخارجي مورد بحث در نیويورك نرخبندي
نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق به جاي متوسط نرخهاي
خريد و فروش ارز درنیويورك به كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه
بانكهاي سويس ـ زوريخ با توجه به معامالت با آن ارز مناسب تشخیص دهد8 .
ـ دولت ايران اطمینان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران
در اختیار شركت پگوپكو يا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا كهوجوه مزبور طبق
اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملیاتي كه به موجب ايران قرارداد بر عهده
دارند حاصل شده باشد بهدرخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض به نرخ بانكي
كه به طور عموم مورد دسترس خريداران دالر آمريكايي باشد به دالر آمريكايي
قابل تبديل خواهد بود 9 .ـ مديران و كاركنان غیر ايراني شركت پگوپكو يا طرف
دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي را كه در خارج
از ايراندارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه
را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفتهبازي ضروري باشد به ايران انتقالدهند
اين قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معامالت ارزي از هر قبیل به غیر
از بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند 10 .ـ مديران يا
كارمندان غیر ايراني شركت پگوپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت
ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامهخدمت خود در ايران مبلغي
حداكثر  %50حقوق خالص (پس از كسر مالیات) خود در آن سال را به ارز كشور
محل اقامت عادي خود آزادانه از ايرانخارج كنند 11 .ـ مديران يا كاركنان غیر
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ايراني شركت پگوپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را
ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كهاز پنجاه درصد حقوق ناويژه  24ماه
اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران
خارج كنند.


ماده  29ـ ><Pتعهد مخارج و حقاالرض 1ـ طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي
روز از تاريخ اجرا مبلغ پنج میلیون دالر آمريكايي ( 5000000دالر) به عنوان پذيره
به طرف اول خواهدپرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانكها به حساب طرف اول
گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور به وسیله طرف
اولحداقل ده روز جلوتر از تاريخي كه پرداخت آن بايد انجام گیرد كتباً بهطرف
دوم اخطار خواهد شد2 .ـ طرف دوم با رعايت مقررات بند  3زير طي دوازده سال
اول از تاريخي اجرا حداقل مبلغ ده میلیون دالر ( 10000000دالر) براي عملیاتي
كه بهموجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقیماً و يا از طريق شركت پگوپكو
خرج خواهد كرد .از حداقل مزبور مقداري كه براي هر يك از دوازده سالبايد خرج
شود طبق جدول زير خواهد بود :دورههاي سالیانه بعد از تاريخ اجرا دوره سالیانه
اول و هر يك از دورههاي سالیانه بعدي تا خاتمه سال چهارم  2000000دالر
آمريكايي دوره سالیانه پنجم و هر يك از دورههاي سالهاي بعدي تا خاتمه سال
دوازدهم  250000دالر آمريكايي  3ـ ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم
میزان كل مخارجي كه طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته به
مصرف رسانیده است معین خواهد گرديد .الف ـ چنانچه مخارج مزبور از میزاني
كه براي خرج در دوره مورد بحث معین گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن طبق بند
 6اين ماده به حساب دستگاهمختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و يا %50
از تفاوت مزبور به طرف اول پرداخت خواهد گرديد .ب ـ چنانچه مخارج مزبور
از میزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معین گرديده بود بیشتر باشد اضافه آن
از مبلغي كه براي مخارج هشتساله آيندهتعیین گرديده است كم خواهد شد .ج ـ
در صورتي كه به علت پیشآمد فرسماژور به نحو مقرر در اين قرارداد اجراي
عملیات طرف دوم غیر ممكن گردد يا به علت مزبور اجراي آنعملیات در يك يا
چند سال به مانعي برخورد كند يا به تأخیر افتد اين امر تأثیري در میزان تقسیم
مخارجي كه به شرح جدول مندرج در بند  2اين مادهمقرر است نخواهد داشت
مشروط بر اين كه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور كلیه تعهداتي را كه به
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موجب بند  2فوق بر عهده دارد قبل از انقضايسال دوازدهم از تاريخ اجرا يا در
صورتي كه قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژور تمديد شده باشد قبل از انقضاي
مدت اضافي مذكور انجام داده باشد 4 .ـ در طول مدت چهار سال اول عملیات
اكتشافي تحت هیچ عنواني به جز در موارد فرس ماژور به نحو مقرر در اين قرارداد
موقوف يا تعطیل نخواهدشد لیكن در انقضاي مدت مزبور و نیز در انقضاي هر يك
از هشت سال بعدي در صورتي كه طرف دوم مالحظه نمايد كه شرايط زيرزمیني
ناحیهعملیات به شرح مقرر در ضمیمه الف طوري است كه كشف نفت بهمیزان
تجاري براي او غیر مقدور به نظر ميرسد ميتواند از ادامه دادن بهعملیاتاكتشافي
در ناحیه مزبور خودداري نمايد در اين صورت بايد قصد خود را به طرف اول
اعالم نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرفنظر كندلیكن بايد ثابت نمايد
كه كلیه امور اكتشافي تا تاريخ اعالم مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و
كلیه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم براعالم مزبور در نظر گرفته شده
بود بالتمام خرج شده است .هر گاه تا تاريخ اعالم مزبور مقداري از مبالغ مزبور
خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصفمقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول
بپردازد .طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانتنامهاي از بانك ملي ايران به مبلغ هشت
میلیون دالر آمريكايي( 8000000دالر) كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف
دوم ظرف چهار سال اول است به طرف اول تسلیم خواهد نمود .مبلغ
ضمانتنامهمذكور هر سال به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عملیات اكتشافي
در آن سال تلقي شود قابل تقلیل خواهد بود .طرف دوم صورتحساب مخارجي كه
طرف هر دوره دوازدهماهه بعد از تاريخ اجرا به موجب بندهاي  3و  6اين ماده به
مصرف عملیات رسیده است بهطرف اول تسلیم خواهد نمود .مخارج مزبور بايد
در آخرين ترازنامه طرف دوم منعكس بوده و به گواهي حسابرسان شركت پگوپكو
رسیده باشد 5 .ـ در صورتي كه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده لیكن
حداقل مبلغي كه به موجب بند  2اين ماده مقرر است كالً به مصرف نرسیده باشد
طرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد6 .
ـ پس از كشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجاري طرف دوم ميتواند اقالً
شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعالم كند كهقصد دارد به
جاري اجراي تمام يا قسمتي از بقیه تعهدات مربوط بهمخارج مشروح در بند دوم
اين ماده مبلغ معیني به حساب دستگاه مختلط برايعملیاتي غیر از اكتشاف خرج
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كند مخارجي كه به اين ترتیب به عمل آيد به منزله مخارجي خواهد بود كه در
اجراي مقررات بند  2اين ماده بهعمل آمدهباشد و در اين صورت از تعهدات طرف
اول براي پرداخت هزينه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور كسر
خواهدشد 7 .ـ هر گاه كلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند  2اين
ماده انجام گرديده اما قسمتي از مخارج به نحو مقرر در بند  6براي عملیاتي غیر
ازامور اكتشافي به مصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم براي امور
اكتشافي ظرف بقیه دوره دوازدهساله اكتشاف مخارج اضافي الزم شودمخارج اضافي
مزبور ممكن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافي بر عهده
طرف دوم خواهد بود 8 .ـ طرف دوم براي هر قسمت از ناحیه عملیات (با توجه
به تقلیلي كه در نتیجه استرداد حاصل شده) كه طبق بند  2ماده  33و بند  6از ماده
 3اينقرارداد در آن بهرهبرداري تجاري به ثبوت رسیده باشد حقاالرض ساالنهاي
به دالر آمريكايي معادل مبلغي كه در ستون الف زير معین گرديده به طرفاول
خواهد پرداخت&;.;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp


هر گاه بهرهبرداري تجاري قبل از خاتمه دوازده سال دوره اكتشافي شروع گردد از
حقاالرضهاي فوق نسبت به هر سال مبلغي به شرح زير كسر خواهد شد .ستون
الف تاريخ پرداخت حقاالرض براي هر كیلومتر مربع در سالروز اول و دوم از
تاريخ اجرا  52.50دالر آمريكايي در سالروز سوم و چهارم از تاريخ اجرا  105دالر
آمريكايي در سالروز پنجم و ششم از تاريخ اجرا  157.50دالر آمريكايي در سالروز
هفتم و هشتم از تاريخ اجرا  210دالر آمريكايي در سالروز نهم و دهم از تاريخ
اجرا  262.50دالر آمريكايي در سالروز يازدهم و دوازدهم از تاريخ اجرا  315دالر
آمريكايي حقاالرضهايي كه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد جزء
هزينههاي جاري منظور خواهد شد 9 .ـ هر وقت كه سطح تولید از ناحیه عملیات
يا هر قسمت از آن بهشرح مندرج در ضمیمه الف اين قرارداد روزانه به میزان
متوسط دويست هزار بشكهآمريكايي رسید و مدت سي روز متوالي از آن سطح
پائین نیامد طرف دوم مبلغ پنج میلیون دالر آمريكايي به عنوان پذيره بهرهبرداري
بهطرف اولخواهد پرداخت ،پرداخت مبلغ مزبور ظرف سي روز از آخرين دوره
سي روزه متوالي مذكور در فوق انجام خواهد شد>. </P



ماده  30ـ مالیات  1ـ طرف اول و هر يك از شركتهايي كه به عنوان طرف دوم رد
اين قرارداد نامیده شدهاند و هر شركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از
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عملیاتمقرر در اين قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ايران كه در هر
موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود 2 .ـ دولت ايران تضمین
مينمايد كه نرخ مالیات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعیین سود ويژه ناظر
بر طرف اول و شركتهاي جزو طرف دوم و هرشركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها
و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهايي است كه در ايران به عملیات مشابه
اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاهدرصد نفت خام ايران را تولید يا موجبات تولید
آن را فراهم ميكنند 3 .ـ شركت پگوپكو كه صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعي طبق
مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطي كه
بینطرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالیاتي
نخواهد بود 4 .ـ بدهي مالیاتي طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم و
هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عملیات مقرر در اين قراردادتعیین
و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد .از میزان
بدهي مالیاتي كه به اين ترتیب تعیین ميگردد هر گونه مبلغي كه طرف مزبور به
موجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیاتبر درآمد وقت (با
رعايت مقررات بند  2اين ماده) حق داشتهباشد به بستانكار خود محسوب نمايد و
يا هر مبلغي كه حق داشتهباشد از بدهي مالیاتيخود كسر كند كسر خواهد شد 5 .ـ
درآمد ناويژه طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني
در هر دوره مالیاتي معادل مبلغ زير خواهد بود .الف ـ در مورد طرف اول و هر يك
از شركتهاي جزو طرف دوم ارزش سهم وي از نفت خامي كه توسط شركت
پگوپكو به منظور مصرف داخلي ايرانبه طرف اول تحويل ميشود .ارزش مزبور بر
اساس بهايي احتساب خواهد شد كه طبق ماده  25اين قرارداد تعیین ميگردد .در
صورتي كه پرداختي بهموجب ماده  26بابت گاز طبیعي به عمل آمده باشد پرداخت
مزبور نیز جزو درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و  ...ب ـ در مورد طرف اول و
هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم نسبت بهمقدار نفتي كه بر طبق بند ماده 22
توسط يك طرف به طرف ديگر فروختهميشود مبلغي كه به موجب همان بند تعیین
ميگردد .ج ـ ارزش كلیه نفت خامي كه به طريقي غیر از طريق فوق توسط طرف
اول يا هر يك از شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگانيفروخته
يا صادر شده يا تحويل شده باشد (به جز نفت خامي كه بهعللي خارج از اختیار
شركت پگوپكو ضايع گرديده يا در جريان عملیات بهمصرفرسیده باشد) كه ارزش
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آن بر اساس بهاي اعالن شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل
منهاي هر گونه تخفیف كه بهموجب بند (ط) ازماده  11قانون نفت مورد تصويب
طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن كه در مورد فروشهايي
كه بهشركتهاي بازرگاني ميشودارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از
شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود 6 .ـ هر يك از طرفین
يا هر يك از شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ويژه خود
ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها و پرداختهارا كه براي اجراي عملیات مقرر
در اين قرارداد خواه خود ،خواه بهوسیله شركت پگوپكو براي اجراي عملیات مقرر
در اين قرارداد متحمل شده به شرحزير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط
بر اين كه هزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقالم وارده در دفاتر باشد :الف ـ
پرداختهاي مربوط به حقاالرض به نحوي كه در ماده  29قرارداد مقرر گرديده است.
ب ـ سهم هر يك از طرفین يا سهم هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم از كلیه
مخارج و هزينههايي كه شركت پگوپكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج
و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد بستگي
داشته باشد .هزينههاي اداري و تأسیساتي و تشكیالت ونیز حقوق و اجاره بها و يا
پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنین
مخارج حفاري چاههايي كه استحصالنفت آنها به میزان تجاري نبوده و قیمت تمام
شده اجناس و خدمات خارجي كه براي نقشهبرداريهاي زمیني و هوايي و دريايي
شده و مخارج مربوط بهحفر و تنقیه و عمیق كردن يا تكمیل چاهها يا آماده كردن
آنها جزو مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و
هزينههاي مربوطهبه حساب سرمايهگذاري شده و مبلغ استهالك درباره آنها منظور
شده باشد .ج ـ مبلغي در هر سال براي استهالك فرسودگي و متروك شدن و تمام
شدن و تهي شدن به منظور استهالك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركتپگوپكو
در مورد عملیاتش در ايران انجام گرفته استهالكها به نرخ سالیانه  10درصد بر اساس
قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد .د ـ قسمتي از ضررهاي جبران نشده
مخارج عملیات كه در دورههاي مالیاتي قبلي بر هر طرف يا هر يك از شركتهاي
جزو طرف دوم وارد آمده و بهحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر
آن كه انتقال اين حسابها از سالي به سالي بیش از  10سال از دوره مالیاتي كه اين
ضررها در آن دورهايجاد گرديده است نباشد .ه ـ سهم هر يك از طرفین يا سهم هر
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يك از شركتهاي جزو طرف دوم از زيانهاي متحمله در مورد انجام عملیات در ايران
مشروط بر آن كه بهوسیله بیمهيا به نحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارات
شامل مطالبات غیر قابل وصول و زيانهاي ناشیه از دعاوي خسارت مربوط
بهعملیات انجام شده درايران و زيان ناشیه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا
هر گونه دارايي كه براي عملیات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست
دادن آنها خواهد بود .و ـ هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند  2ماده  22به
طرف ديگر پرداخت شده باشد 7 .ـ به عالوه هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم
ميتواند اقالم زير را طي هر دوره مالیاتي از درآمد ناويژه مربوط خود كسر كند:
الف ـ مبلغي معادل  10درصد كل پذيرهاي كه طبق بند  1ماده  29بهطرف اول
پرداخت نموده است (تا مدتي كه پذيره مزبور كالً مستهلك شود) .ب ـ در مورد
استهالك كلیه هزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند ( 1ه) از ماده  12متحمل گرديده
مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنتآمريكايي براي هر بشكه نفت
تولید شده هر كدام كه بیشتر باشد .ج ـ مبلغي براي استهالك كلیه هزينههايي كه
(طرف دوم) براي عملیات غیر از عملیات اكتشافي بر طبق بند  6ماده  29متحمل
گرديده و نرخ آن از قرارده درصد در سال خواهد بود 8 .ـ چنانچه در مورد هر
سال تعهدات مالیاتي شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالیاتي
شركتهاي بازرگاني بابت نفت خامي كه ازمحل پنجاه درصد سهم طرف دوم از
شركت جزو طرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل  12.5درصد ارزش
پنجاه درصد نفت خام تولیدطرف مزبور به قیمت اعالن شده باشد شركتهاي جزو
طرف دوم مبلغ اضافي معادل مابهالتفاوت مزبور به دولت ايران پرداخت
خواهندنمود .مبالغي كهبه اين ترتیب پرداخت شده باشد به سالهاي بعد انتقال داده
خواهد شد و در اين صورت مبالغ مزبور به عنوان پیشپرداختهاي مالیاتي براي
سالهاي موردبحث تلقي ميگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت
اضافي در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد
هیچسالي نبايد مبلغ پرداختي مالیات به دولت ايران را از میزان  12.5درصد ارزش
سهم شركت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولیدشده (بر
مأخذ بهاي اعالن شده) تقلیل دهد 9 .ـ "شركت بازرگاني" عبارت از شركتي است
كه در هر كجا تشكیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در ايران ثبت و نفت خامي
كه به موجب اينقرارداد تولید ميشود از طرف اول يا از يك يا چند شركت جزو
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طرف دوم خريداري و در ايران به فروش رسانیده و از اين طريق درآمدي تحصیل
نمايد.هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالیاتي از عوائد ناويژه خود
مبلغي را كه به طرف اول يا به هر شركت جزو طرف دوم در مورد نفت
خامخريداري شده پرداخته است كسر نمايد 10 .ـ هر گاه يك شركت بازرگاني
مالیات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول
يا طرف دوم و فروش شده در ايران حاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد
نپردازد طرفي (يا هر شركت جزو آن) كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته
است مسئول پرداخت خواهد بود 11 .ـ طرف اول و هر شركت جزو طرف دوم و
نیز هر شركت بازرگاني ملزم خواهد بود كه اظهارنامه مالیاتي خود را جداگانه تسلیم
و مالیات متعلقه را بپردازد.


ماده  31ـ حدود مالیات بر درآمد  1ـ به استثناي موارد زير :الف ـ مالیات بر درآمد
كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران پرداخت شود .ب ـ حقوق گمركي
به نحو مقرر در ماده  .32ج ـ پرداختهاي مقرر به طرف اول طبق اين قرارداد .د ـ
پرداختهايي كه بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق
ميگیرد و همچنین پرداختهايي كه بايد از مقاطعهكاران و عاملینبابت كارهايي كه
در ايران انجام ميدهند كسر شود .ه ـ عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعیضي
كه به مقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه به طور
عموم براي عامه انجامميشود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و
عوارض فاضالب پرداخته شود .و ـ مالیات و حقوق خالي از تبعیض كه شامل
عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت
اختراعات و تألیفات .شركتهاي جزو طرف دوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي
وابسته به آنها (تا آنجا كه مربوط شود به خريد يا فروش يا صدور يا حمل و نقل
مواد نفتيحاصله از ناحیه عملیات و يا درآمد حاصله از چنین خريد و فروش و
صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالیاتي كه مقامات دولتي در ايران (چه مركزي
وچه محلي) وضع نمايند و همچنین از هر گونه پرداخت يا مطالبهاي از هر قبیل كه
به نفع مقامات مزبور به عمل آيد معاف خواهند بود و نیز سود سهاميكه هر يك از
آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام
و گاز طبیعي ايران و مواد حاصله از هر يك از اين دو طبقاين قرارداد بپردازد از
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هر گونه مالیات معاف خواهد بود .شركت پگوپكو تا جايي كه مورد پیدا كند مشمول
معافیتهاي فوق خواهد بود.


ماده  32ـ واردات و گمرك  1ـ كلیه ماشین آالت ـ وسائل ـ وسائط نقلیه آبي ـ
دستگاهها ـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ الوار ـ مواد شیمیايي ـ مواد
ضروري براياختالط و امتزاج ـ وسائل خودرو و ساير وسائط نقلیه ـ هواپیما ـ هر
نوع مصالح ساختماني ـ آالت فوالدي ـ اشیاء و اثاثیه و لوازم اداري ـ حوائجكشتي
ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعلیماتي ـ محصوالت نفتي
كه در ايران به دست نیايد و كلیه اجناس ديگري كه منحصراًاز لحاظ صرفهجويي
و حسن جريان عملیات و وظايف طرف دوم يا شركت ضروري باشد بدون پروانه
ورودي و با معافیت از هر گونه حقوق گمركي وعوارض شهرداري و ساير مالیاتها
يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد .مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي
و لوازم بیمارستان و محصوالتطبي و دارو و اسباب طبي و اثاثیه و ادواتي كه در
تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروري باشد نیز خواهد بود 2 .ـ طرف
دوم و شركت پگوپكو با اطالع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل
باشند اشیايي را كه به وسیله آنها وارد شده بدون هیچگونه پروانه و يا معافیت از
هرگونه حقوق و مالیات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند 3 .ـ طرف دوم و شركت
پگوپكو نیز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب
مزبور خودداري نشده و تأخیر در آن رخنخواهد داد اشیاء مذكوري كه وارد كردهاند
در ايران به فروش برسانند .در اين صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و
همچنین انجام تشريفات الزمه طبق مقررات جاري و تهیه اسناد ترخیص براي طرف
دوم يا شركت پگوپكو به عهده خريدار خواهد بود 4 .ـ اجناسي كه براي استفاده و
مصرف مديران و كاركنان طرف دوم شركت پگوپكو و وابستگان تحت تكفل
مديران و كاركنان مزبور مناسب تشخیصگردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودي
و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و
ساير فعالیتهايي كه در موقعورود معموالً به آن تعلق ميگیرد وارد خواهد شد .اين
قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولین مذكور
آنهم منحصراًبراي استفاده و مصرف آنها 5 .ـ بدون آن كه در كلیات حقوق فوقالذكر
محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت پگوپكو در تحصیل لوازم و حوايج
خود بايد نسبت بهاشیاييكه در ايران ساخته و مهیا ميشود رجحان قائل شوند با
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اين قید كه اشیاء مذكور با مقايسه با اشیاء مشابه خارجي با همان شرايط مساعد از
لحاظ نوعجنس و قیمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادير مورد نیاز
و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران به دستبیايد.
در مقايسه قیمت اشیاء وارداتي با اشیاء ساخته و مهیا شده در ايران كرايه و هر گونه
حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت بهاشیاء وارداتيمزبور قابل پرداخت باشد
بايد ملحوظ گردد 6 .ـ كلیه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم
اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكالیف از آنچه معموالً مجري است
سنگینترنخواهد بود (ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين
قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبیل تشريفات و تنظیم اسناد به طورساده
و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بین شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي
ممكن است عنداللزوم ترتیبات مقتضي داده شود.


ماده  33ـ مدت قرارداد  1ـ مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده
سه كه میدانهاي قابل بهرهبرداري به میزان تجاري در آن كشف شده باشد  25سال
از تاريخشروع به بهرهبرداري تجاري در ناحیه مربوطه خواهد بود 2 .ـ تاريخ شروع
بهرهبرداري تجاري تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي تولید
شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظورصادرات به طور منظم فروش و
تحويل شده باشد 3 .ـ قبل از پايان  23سال طرف دوم ميتواند قصد خود را دائر
بهتمديد اين قرارداد به طرف اول اطالع دهد در اين صورت تمديد براي مدت
5سال ازپايان سال بیست و پنجم به خودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي
خواهد گرديد 4 .ـ دو تمديد اضافي پنجساله نیز يكي از خاتمه سال سيام و ديگري
از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهدبود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل
از پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد به طرف اول اطالع دهد 5 .ـ
در مورد دو تمديد مشروحه در بند  4مقررات زير رعايت خواهد شد :هر گاه در
موقع تقاضاي تمديد به وسیله طرف دوم شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف
اول به منظور فعالیتهاي مشابهي مشاركت نمودهاند و تا آنتاريخ از لحاظ تولید
نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت پگوپكو حاصل گرديده به دست آورده
باشند قراردادهايي منعقد كرده باشند كه شرايط آن رويهم رفته براي ايران از شرايط
اين قرارداد مساعدتر باشد كلیه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مورد
تقاضاي طرف دوم نیز خواهد بود.
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ماده  34ـ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات  1ـ شركت پگوپكو در انقضاي مدت
يا خاتمه اين قرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد
رسید و درآمد آن بین طرفین بهنسبت مساوي تقسیم خواهد شد 2 .ـ كلیه تأسیسات
ثابت و اراضي بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد يافت.



ماده  35ـ انتقاالت  1ـ هر شركت جزو طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي
بداند تمام يا قسمتي از منافع خود را در حقوق و تعهداتي كه به موجب قرارداد
تحصیلكرده يا بر عهده گرفتهاند به شركتهاي زير انتقال دهد :الف ـ شركت يا
شركتهايي كه تحت كنترل شركت جزو مزبور را در اختیار داشته باشند .ب ـ شركت
يا شركتهايي كه كنترل شركت جزو مزبور باشند .ج ـ شركت يا شركتهايي كه تحت
كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشد از لحاظ مقررات اين
بند منظور از كنترل يك شركتعبارت از مالكیت مستقیم يا غیر مستقیم كلیه سهام
آن شركت و منظور از منتقلالیه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات ماده
 4قانون نفتمطابقت بنمايد .انتقالي كه به موجب اين ماده به عملي ميآيد ناقل را
از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بههیچ وجه بري نخواهد كرد 2 .ـ هر
گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند  1فوق اجازه داده شده است
محتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود وطرف مزبور بايد قبل
از ابراز موافقت تأديه هیأت وزراء و تصويب قوه مقننه را نیز تحصیل نمايد.



ماده  36ـ قوه قهريه (فرس ماژور)  1ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه (فرس
ماژور) مانعي پیش آيد كه به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم يا شركت
پگوپكو خارج بوده اجرايتعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غیر
ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخیري در آن ايجاد كند :الف ـ اين عدم انجام يا
تأخیر طرف دوم يا شركت پگوپكو در اجراي تعهدات مزبور به عنوان قصور يا
تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد و ب ـ مدتي كه تأخیر در اجرا و
اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشیده باشد به مدتي كه طبق قرارداد مقرر
است اضافه خواهد شد و ج ـ هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد
اين قرارداد به خودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد
و اين امر درحقوقي كه به موجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته
شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت 2 .ـ در موردي كه طرف دوم يا شركت
پگوپكو از انجام تعهدي كه بهموجب مقررات اين قرارداد نموده در نتیجه اطاعت
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از هر نوع قوانین يا احكام يامقررات يا تصويبنامههاي دولتي قصور يا تخلف ورزد
قصور يا تخلف مزبور بهعنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي
نخواهد شد .مشروط بر اين كه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور نتیجه الزم
اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است 3 .ـ مفاد اين ماده
مانع نخواهد شد از اين كه طرف دوم نسبت بهاين موضوع كه آيا قرارداد به علت
آن كه اجراي آن به كلي غیر مقدور شده بايستي فسخشود بر طبق مقررات ماده 39
قرارداد به داوري مراجعه كند.


ماده  37ـ تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات  1ـ طرفین قرارداد متعهد ميشوند
كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل
اجرا نموده و هم عبارات و روحشرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند 2 .ـ تأيید
اين قرارداد طبق ماده  2قانون نفت از طرف هیأت وزيران بهمنزله قبول تعهداتي
است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شدهاست منجمله تعهدات
مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهايي كه بايد از
طرف دولت به عمل آيد 3 .ـ هر گونه اقدام از هر قبیل براي الغاء يا اصالح يا تغییر
مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفین ممكن خواهد بود 4 .ـ هر گاه وظايف
طرف اول به ديگري كه تحت اختیار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران
باشد منتقل شود منتقلالیه مزبور تمام تعهداتي را كهطرف اول به موجب اين قرارداد
دارد به عهده خواهد گرفت .هر گاه طرف اول از میان برود وظايف آن به ديگري
كه تحت اختیار دولت ايران يا مسئولدر مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام
تعهداتي كه طرف اول به موجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ايران
خواهد شد 5 .ـ وزارت دارايي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي به
عمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمین اجراي
آنبه طرز بهتر الزم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه به بدين نحو انجام يا موافقتي كه
به بدين طريق به عمل آمده باشد براي دولت الزامآور خواهد بود كلیهمقامات ايراني
بايستي از كلیه دستورهاي وزارت دارايي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند
و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختیاراتتام خواهند بود .هر گاه وزارت
دارايي به عللي از اختیاراتي كه به موجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده
شده است استفاده ننمايد هیأت دولتاختیارات مذكور را به وزارتخانه يا اداره
ديگري واگذار خواهد نمود.
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ماده  38ـ سازش  1ـ هر گاه اختالفي مربوط به اجرا يا تفسیر اين قرارداد پیش آيد
طرفین ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هیأت سازش مختلطي مركب از
چهارعضو مراجعه شود كه هر يك از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهندنمود و
وظیفه آنها كوشش در حل موضوع به طريق دوستانه خواهد بود هیأت سازشپس
از استماع اظهارات نمايندگان طرفین رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع
شكايت به هیأت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزامآورخواهد بود كه
به اتفاق صادر شده باشد 2 .ـ هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختالف به هیأت
سازش توافق ننمايند و يا اختالف بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد
طريق حل آنمنحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات ماده  39خواهد بود.



ماده  39ـ داوري  1ـ هر گونه اختالف ناشي از اجرا يا تفسیر مقررات اين قرارداد
توسط يك هیأتداوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد .هر يك از طرفین
يك نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع بهرسیدگي داور
ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هیأت داوري را خواهدداشت.
چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نبست به داور
ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفین به طرز ديگري توافق ننمايند داورثالث به
درخواست هر يك از طرفین از طرف رئیس( .يا قاضي همطراز) عاليترين دادگاه
كشور دانمارك تعیین خواهد شد 2 .ـ اگر يكي از طرفین ظرف دو ماه از تاريخ
ارجاع به امر داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به
اطالع ديگر نرساند طرفديگر حق خواهد داشت كه با ريیس (يا قاضي همطراز)
عاليترين دادگاه دانمارك مراجعه و تقاضاي تعیین داور واحد بنمايد .شخصي كه
توسط ريیس(يا قاضي همطراز) عاليترين دادگاه دانمارك به سمت داور ثالث يا
داور واحد برگزيده ميشود نبايد با ايران يا جمهوري فدرال آلمان رابطه
نزديكيداشته يا مستخدم يا تبعه يكي از آن كشورها باشد 3 .ـ داور ثالث يا داور
واحد (هر كدام كه مورد پیدا كند) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت
اعالم تعیین خود به طرفین قرارداد و در صورتيكه توسط ريیس (يا قاضي همطراز)
عاليترين دادگاه دانمارك تعیین شده باشد به ريیس يا قاضي مزبور) اطالع خواهد
دارد و در غیر اين صورت چنینتلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده
است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد 4 .ـ اگر اختالف به
هیأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفین رأي
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هیأت داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پیداكند) با حسن نیت اجرا خواهند
كرد 5 .ـ محل و تشريفات داوري را طرفین تعیین خواهند كرد چنانچه در اين باب
توافق نشود محل تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (هركدام كه
مورد پیدا كند) تعیین خواهد شد 6 .ـ طرفین همه نوع تسهیالت (منجمله حق ورود
به حوزه عملیات نفتي) را براي هیأت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا
هر گونه اطالعاتي راكه براي تعیین تكلیف اختالف الزم باشد به دست آورند .عدم
حضور يا امتناع يكي از طرفین داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك
يا همه مراحل آن بشود 7 .ـ مادام كه تصمیم يا رأي داور صادر نشده توقف عملیات
يا فعالیتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نیست .در صورتي كه
تصمیم يارأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصمیم يا رأي مزبور
ممكن است ترتیب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد 8 .ـ تعیین
مسئولیت پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخیص هیأت داوري يا داور واحد
(هر كدام كه مورد پیدا كند) خواهد بود 9 .ـ چنانچه به هر علت يكي از اعضاي
هیأت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل
به شروع يا تكمیل رسیدگي بهمورد اختالف نباشد و چنانچه طرفین به صورت
ديگري هم توافق ننمايند يا چنانچه طرفي كه داوري قادر يا مايل به شروع يا تكمیل
رسیدگي نبودهبدون تأخیر نامعقولي داور ديگري را براي او تعیین نكند هر يك از
طرفین ميتواند از ريیس (يا قاضي همطراز) عاليترين دادگاه دانمارك تقاضا كند
كهجانشین عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پیدا كند) بر طبق مقررات
اين ماده تعیین نمايد 10 .ـ تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوري
كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد 11 .ـ ظرف مدت
پانزده روز از تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي به طرفین هر يك از آنها ميتواند از هیأت
داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پیدا كند) كهتصمیم يا رأي اولیه را صادر
نموده تقاضاي تفسیر آن را بنمايد .اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي تأثیري نخواهد
داشت تفسیر مزبور بايد ظرف مدتيك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي
تصمیم با رأي تا صدور تفسیر يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق
خواهد ماند 12 .ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي
هم كه قرارداد خاتمه پیدا كند معتبر خواهد بود 13 .ـ هر گاه تعیین داور واحد يا
داور ثالث طبق مقررات اين ماده به هر علت انجام نپذيرد تعیین مزبور (جز در
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مواردي كه طرفین به ترتیب ديگري كتباًتوافق نمايند) به درخواست يكي از طرفین
توسط ريیس عاليترين دادگاه (يا قاضي همطراز) از يكي از كشورهاي زير به ترتیبي
كه نام برده ميشود صورت خواهد گرفت :سوئد ـ نروژ ـ سويس


ماده  40ـ اجراي رأي داوري  1ـ چنانچه تصمیم يا رأي نهايي صادر شده طبق ماده
 39اين قرارداد فقط دائر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم يا رأي مزبور
به دولت ايرانيا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر
در تصمیم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قید مدت در تصمیم يا رأي ظرف سه
ماه از تاريخ آن تصمیم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه
كلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین كلیه وجوه حاصله از فروش ياصدور
نفت از ايران به وسیله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف
كند 2 .ـ در موردي كه تصمیم يا رأي نهايي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد
چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي ياتصمیم
يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از
ابالغ رأي يا تصمیم به طرفین مفاد رأي يا تصمیم را اجرا نكندطرفي كه رأي يا
تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعالم خاتمه اين قرارداد را به
وسیله تصمیم هیأت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند( )3اين ماده اتخاذ خواهد
شد بخواهد .تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا
تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد)ناشي شده و يا بشود تأثیري نخواهد داشت
حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه به موجب رأي هیأت داوري
يا داور واحد مقرر شدهباشد در همین حكم خواهد بود 3 .ـ تصمیمي كه بر طبق
مقررات بند ( )2اين ماده پیشبیني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است
اتخاذ شود :الف ـ فقط هیأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصمیم نهايي مربوطه
را صادر كرده ميتواند اين تصمیم را اتخاذ كند .ب ـ چنانچه هیأت داوري يا داور
واحدي كه رأي يا تصمیم مزبور را صادر كرده به هر علتي قادر يا مايل به اقدام
نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بهعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد به
طرزي كه براي حل اختالف پیشبیني شده به داوري ارجاع خواهد شد 4 .ـ هیأت
داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصمیم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول
يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براياجراي تصمیم يا رأي مقرر
نمايد و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه
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مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصمیم اجرا نگرديده
باشد.


ماده  41ـ ضمانت اجرا  1ـ در صورتي كه طرف دوم حقاالرض مقرر در ماده 29
را كه در تاريخهايي كه در اين قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم
پرداخت را طياخطار كتبي به طرف دوم اعالم خواهد نمود .هر گاه طرف دوم
حقاالرض مربوطه را ظرف يك ماه از موعد مقرر به اضافه بهره ديركرد كه بر
اساس دوبرابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران به نسبت مدت ديركرد
احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه
دهد 2 .ـ در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به
ناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده  3هر گاه طرف دوم طي مهلت مقررنتواند نظر
خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف به طرف اول اعالم نمايد طرف اول حق دارد
كه طبق نظر خود قسمتهايي را كه بايد مسترد گرددمشخص سازد تشخیص مزبور
قطعي بوده و از تاريخي كه اعالم گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از
ناحیه عملیات تلقي خواهد شد 3 .ـ در صوتي كه طرف دوم تعهدي را كه براي
حفاري به موجب بند  2ماده  16بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يك
ماه تأخیر (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سیصد و پنجاه هزار دالر آمريكايي از
محل ضمانتنامه موضوع بند  4ماده  29به رسم غرامت ضبط خواهد نمود .هر گاه
ظرفمدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد
داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت كه ازمبلغ
ضمانتنامهاي كه به موجب بند  4ماده  29سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط
به تعهد هزينههاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد 4 .ـ مقررات ماده 36
درباره قوه قهريه (فرس ماژور) در موارد مربوط بهاين ماده نیز قابل اجرا خواهد
بود.



ماده  42ـ زبانهاي متن قرارداد متن فارسي و انگلیسي اين قرارداد هر دو معتبر است
در صورتي كه اختالفي پیش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوري
يا داور واحد(هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفین را
از روي هر دو متن تفسیر نمايند .هر گاه بین دو متن مزبور اختالفي در مورد
حقوقوظايف طرفین پیدا شود متن انگلیسي معتبر خواهد بود.
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ماده  43ـ تناقض با ساير قوانین  1ـ اين قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گرديده
و نسبت به موضوعاتي كه در اين قرارداد مقرراتي براي آن پیشبیني نشده مقررات
قانون نفت قابلاجرا خواهد بود 2 .ـ مقررات قانون معادن مصوب سال  1336در
مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاً مباين با
شرايط اين قرارداد باشددر حدودي كه مباينت دارند نسبت به مقررات اين قرارداد
بالاثر خواهد بود .به تاريخ  1344مطابق به  1965در تهران امضاء و مبادله گرديد.
شركت ملي نفت ايران دكتر منوچهر اقبال ريیس هیأت مديره و مدير عامل شركت
ملي نفت ايران وينترزهال آكتین گزل شافت دكتر جوزف راست ريیس هیأت مديره
و همچنین آقاي جوزف راست مرقوم به نمايندگي از :دويچه شاخت باو ـ اوند
تیفبور گزل شافت گورك شافت الورات گلزن كیرشنربرگ وركس ـ آكتین گزل
شافت شولفن ـ شمي آكتین گزل شافت دويچه اردال آكتین گزل شافت پرويساگ
آكتین گزل شافت فري .و .برگس دكتر فردريك گرامر ريیس هیأت مديره عضو
هیأت مديره

o

ضمیمه الف حدود ناحیه مذكور در ماده  3اين قرارداد به شرح زير است :نقطه الف تقاطع
حد سه میلي ناحیه قرارداد شركتهاي عامل در آبهاي ساحلي با نصفالنهار  52درجه و 45
دقیقه و صفر ثانیه و طول جغرافیايي شرقي مختصات جغرافیايي اين نقطه به طور تقريب
عبارت است از 52 .درجه و  45دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  27درجه و 12
دقیقه و  45ثانیه عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا در امتداد خط مستقیم به طرف جنوب
تا نقطه شماره  30با مختصات جغرافیايي زير 52 :درجه و  45دقیقه و صفر ثانیه طول
جغرافیايي شرقي  26درجه و  47دقیقه و  30ثانیه عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا به خط
مستقیم در جهت شرقي ادامه مييابد تا نقطه شماره  24با مختصات جغرافیايي زير52 :
درجه و  58دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  26درجه و  47دقیقه و  30ثانیه عرض
جغرافیايي شمالي و از آنجا به خط مستقیم به سمت جنوب تا نقطه شماره  25با مختصات
جغرافیايي زير 52 :درجه و  58دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  26درجه و 20
دقیقه و  45ثانیه عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب شرقي
تا نقطه شماره  26با مختصات جغرافیايي زير 53 :درجه و  19دقیقه و صفر ثانیه طول
جغرافیايي شرقي  26درجه و  3دقیقه و  30ثانیه عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا خط
مستقیم در جهت جنوب غربي تا نقطه شماره  33با مختصات جغرافیايي زير 53 :درجه و
 13دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  25درجه و  57دقیقه و  45ثانیه عرض
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جغرافیايي شمالي و از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب شرقي ادامه يافته و از نقطه
شماره  34با مختصات جغرافیايي 53 :درجه و  30دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي
 25درجه و  45دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي شمالي گذشته و به نقطه "د" با مختصات
جغرافیايي زير متصل ميگردد 53 :درجه و  34دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي 25
درجه و  41دقیقه و  45ثانیه عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا به خط مستقیم در امتداد
نصفالنهار  53درجه و  34دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي در سمت شمال ادامه
مييابد تا نقطه شماره 20با مختصات جغرافیايي زير 53 :درجه و  34دقیقه و صفر ثانیه طول
جغرافیايي شرقي  26درجه و  30دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا به
خط مستقیم در جهت غربي متصل ميشود به نقطه شماره  21با مختصات جغرافیايي زير:
 53درجه و  30دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  26درجه و  30دقیقه و صفر ثانیه
عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوبي ادامه مييابد تا نقطه
شماره  23با مختصات جغرافیايي زير 53 :درجه و  12دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي
شرقي  26درجه و  15دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا به خط مستقیم
در جهت شمالي ادامه مييابد تا نقطه شماره  18با مختصات جغرافیايي زير 53 :درجه و 12
دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي  26درجه و  44دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي
شمالي و از آنجا به خط مستقیم در جهت شرق جنوب شرقي ادامه مييابد تا نقطه ج با
مختصات جغرافیايي تقريبي زير 53 :درجه و  30دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیايي شرقي
 26درجه و  39دقیقه و  15ثانیه عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا به خط مستقیم در جهت
شمالي ادامه مييابد تا نقطه ب محل تقاطع نصفالنهار  53درجه و  30دقیقه و صفر ثانیه
طول جغرافیايي شرقي با خط سه میلي آبهاي ساحلي مذكور (كه هر نقطه آن ازنزديكترين
نقطه پستترين خط جزر در حد ساحلي ايران سه میل قانوني فاصله دارد) .مختصات
جغرافیايي اين نقطه به طور تقريب عبارت است از 53 :درجه و  30دقیقه و صفر ثانیه طول
جغرافیايي شرقي  26درجه و  27دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیايي شمالي و از آنجا منطبق
بر خاك سه میلي مذكور به مجازات خشكي در خاك اصلي و جزاير شیتوار و الوان ادامه
مييابد تا نقطه الف مبدأ تبصره ـ خطوط مستقیم مذكور خطوط ژئودزيك هستند كه در
روي بیضوي كالرك  1880نقاط فوق را به هم وصل مينمايند .ناحیه واقعه بین
حدودمذكوره تقريباً  5150كیلومتر مربع ميباشد.


[امضاء] اين قرارداد مشتمل بر يك مقدمه و چهل و سه ماده و يك ضمیمه راجع
به اجراي عملیات تفحص و اكتشاف و بهرهبرداري و فروش نفت ضمیمه
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 -37اليحه قانوني مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و بهرهبرداري و فروش نفت بين شركت
ملي نفت ايران و شركت سهاميپانآمريكن پتروليوم كورپوريشن



ماده واحده ـ مجلسین موافقتنامه پیوست را مشتمل بر  45ماده و يك ضمیمه كه براي اجراي عملیات
تفحص و اكتشاف و بهرهبرداري و فروش نفتبین شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركت
سهامي پانآمريكن پترولیوم كورپوريشن از طرف ديگر به امضاء رسیده و مفاد آن طبق مقررات ماده
 2قانوننفت مصوب نهم مرداد  1336مورد تأيید دولت واقع گرديده است تصويب نموده و اجازه
مبادله و اجراي موافقتنامه مزبور را ميدهد.



موافقتنامه فهرست مطالب مقدمه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ماده  1ـ تعريفات و اصالحات.
ماده  2ـ تأسیس دستگاه مختلط .ماده  3ـ ناحیه عملیات و استرداد قطعات .ماده  4ـ ثبت طرف دوم.
ماده  5ـ ثبت شركت نفت ايران پانآمريكن .ماده  6ـ هیأت مديره و حسابرسان .ماده  7ـ سهامي كه
در بانك بايد سپرده شود .ماده  8ـ سرمايه شركت نفت ايران پانآمريكن .ماده  9ـ وجوه اضافي مورد
احتیاج .ماده  10ـ عملیات مجاز .ماده  11ـ پیمانكاران .ماده  12ـ تعهدات طرف دوم .ماده  13ـ
تعهدات شركت نفت ايران پانآمريكن .ماده  14ـ اطالعات محرمانه .ماده  15ـ پايان مرحله اكتشاف
و وصول به بهرهبرداري تجارتي .ماده  16ـ تعهدات مربوط به حفاري .ماده  17ـ استفاده از اراضي.
ماده  18ـ حقوق ارتفاقي .ماده  19ـ استفاده از آب .ماده  20ـ مصالح ساختماني .ماده  21ـ تهیه
برنامه فروش و تحويل .ماده  22ـ تحويل محصوالت به طرفهاي اول و دوم قرارداد به منظور
صادرات .ماده  23ـ مصرف نفت طرف دوم در جريان عملیات .ماده  24ـ مالكیت و صدور نفت.
ماده  25ـ قیمتهاي اعالن شده و تخفیفات .ماده  26ـ نفت خام براي مصرف داخله .ماده  27ـ گاز
براي مصرف داخله .ماده  28ـ مقررات مربوط به پول .ماده  29ـ حسابها به چه پولي نگاه داشته
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خواهد شد ـ ارز .ماده  30ـ تعهدات مربوط به مخارج و حقاالرض .ماده  31ـ مالیات .ماده  32ـ
حدود مالیات .ماده  33ـ واردات و گمرك .ماده  34ـ مدت قرارداد .ماده  35ـ خاتمه قرارداد و تصفیه
تأسیسات .ماده  36ـ انتقال .ماده  37ـ فورسماژور .ماده  38ـ تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات.
ماده  39ـ سازش .ماده  40ـ اختالفات فني و محاسباتي .ماده  41ـ داوري .ماده  42ـ اجراي رأي
داوري .ماده  43ـ ضمانت اجرايي .ماده  44ـ زبانهاي متن قرارداد .ماده  45ـ عدم تناقض با ساير
قوانین .اين قرارداد بین شركت ملي نفت ايران كه از اين به بعد "طرف اول" خوانده ميشود و
شركت پانآمريكن پترولیوم كورپوريشن كه به موجب قوانین ايالتدالوار ممالك متحده آمريكا
تشكیل يافته و از اين پس به عنوان "طرف دوم" نامیده ميشود منعقد ميگردد .نظر به اين كه طرف
اول مايل است تولید و صدور نفت ايران را افزايش دهد به طوري كه منتج به حصول منافع بیشتري
براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود .و نظر به اين كه طرف اول به موجب قانون
نفت نهم مرداد  1336اجازه عقد اين قبیل قراردادها را دارد .و نظر به اين كه طرف دوم سرمايه و
صالحیت فني و تخصص اداري الزم براي اجراي عملیات مشروحه زير را دارا ميباشد .و مخصوصاً
بازارهاي الزم براي فروش نفتي كه در نتیجه عملیات مزبور به دست آيد در اختیار دارد و نظر به اين
كه طرفین قصد دارند مقررات اينقرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا
بدين وسیله بین طرفهاي اول و دوم به قرار زير توافق حاصل شد:
o

ماده  1ـ جز در مواردي كه سیاق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از
اصطالحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد بهشرح تعاريف زير خواهد
بود :الف ـ منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضمیمه پیوست آن .ب ـ
"طرف اول" يعني شركت ملي نفت ايران يا قائممقام آن .ج ـ "طرف دوم" يعني پانآمريكن
پترولیوم كورپوريشن يا هر شخصي كه بر طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گیرد.
د ـ "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد  1336ميباشد .ه ـ "نفت" شامل
نفت خام و گاز طبیعي ميباشد .و ـ "نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و آسفالت و هر
گونه مواد هیدروكربور مايع است كه به حالت طبیعي يافت شود و يا از گاز طبیعي به
وسیلهفشردن و يا جدا كردن به دست آيد .ز ـ "گاز طبیعي" يعني گاز تر و گاز خشك و
كلیه هیدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازي
كه پس از سواكردن هیدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد .ح ـ "مصرف
داخلي در ايران" عبارت است از مصرف نفت و محصوالت نفتي يا مواد فرعي كه در داخله
ايران مصرف ميشود نه آنچه از ايران صادرميگردد .ط ـ "قیمت اعالن شده" عبارت است
از قیمت اعالن شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه به منظور
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صادرات در نقاط صدورمربوطه براي خريداران به طور عموم عرضه ميشود قیمت مزبور با
توجه الزم به قیمتهاي اعالن شده براي نفت مشابه كه وزن مخصوص ومشخصات آن در
مورد نقطه صدور مربوطه قبالً منتشر شده باشد تعیین خواهد شد .ي ـ "عملیات نفتي"
عبارت است از عملیات تولید و حمل يا فروش كه به موجب اين قرارداد مجاز باشد .ك ـ
"متر مكعب" عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي
جو .ل ـ "تاريخ اجرا" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد به
توشیح ملوكانه رسیده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بهتاريخ قرارداد شده باشد از
لحاظ اين قرارداد اشاره "به تاريخ اجرا" تلقي خواهد شد .م ـ اصطالح "اراضي" اعم است
از اراضي پوشیده از آب و غیر آن .ن ـ "تأسیسات ثابت" عبارت است از تأسیسات نصب
شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و مستقیماً براي
عملیاتموضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گیرد .ص ـ اصطالح "دوره مالیاتي" عبارت
است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر
دوره ديگري كه بین طرفینمورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارايي ايران نیز
واقع شده باشد .ع ـ اصطالح "ناحیه" عبارت است از كل ناحیه موضوع بند  1ماده  3اين
قرارداد يا هر قسمتي يا قسمتهايي از ناحیه مزبور كه در آن عملیاتي كه طبق اينقرارداد مجاز
تلقي گرديده در هر موقع به مورد اجرا گذارده شود.
o

ماده  2ـ  1ـ طرفین اول و دوم قرارداد بدين وسیله توأماً "دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند
و به طوري كه در قانون نفت پیشبیني گرديده در اثر ايناختالط شخصیت حقوقي
جداگانهاي به وجود نخواهد آمد 2 .ـ طرفین اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي
مواردي كه به موجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده به طور متساوي شركت
خواهندنمود .طرفین اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً به عنوان "طرفین" و
يا به عنوان "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند 3 .ـ كلیه نفتي كه به موجب اين قرارداد از
ناحیه قرارداد تولید گرديده و كلیه دستگاهها و ماشیناالت و لولهها و اموال ديگري كه به
موجب اين قراردادبه هزينه مشترك طرفین خريداري و يا تحصیل گرديده در مالكیت طرفین
(پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كلیههزينههاي الزم براي
عملیات اين قرارداد (به جز مخارج و هزينههايي كه تأمین و پرداخت آن براي عملیات
اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است) بهوسیله طرفین يعني پنجاه درصد به وسیله طرف
اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد .هر يك از طرفین حق
دارد كه سهم نفت خود را براي خود يا براي نماينده خود به جنس مطالبه نمايد.
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o

ماده  3ـ  1ـ ناحیهاي به شرح مذكور در جدول ضمیمه به طور مانعللغیر در اختیار دستگاه
مختلط گذارده ميشود تا عملیات مقرر در اين قرارداد را بهعاملیت شركت ملي نفت ايران
پانآمريكن كه طبق مقررات ماده ( )5اين قرارداد به وسیله طرفین تشكیل خواهد يافت در
آن به موقع اجرا بگذارد 2 .ـ در پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا از كل ناحیه مشروح در
بند  1اين ماده به میزان  25درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداكثر ضمن يكدوره
پنجساله ديگر ناحیه مزبور مجدداً به میزان  25درصد تقلیل داده خواهد شد 3 .ـ ناحیهاي كه
به منظور تقلیل مشروح در بند  2اين ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي
تشكیل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از 200كیلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط
طول هر كدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهناي آن نباشد 4 .ـ طرف دوم
الاقل يك ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذكور در بند  2اين ماده مشخصات
حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اولاعالم خواهد نمود 5 .ـ چنانچه در پايان سال
دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم به مرحله بهرهبرداري تجارتي در ناحیه عملیات به معني
مشروح در اين قرارداد نرسیده باشدناحیه مذكور به طرف اول مسترد خواهد شد 6 .ـ چنانچه
در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا بهرهبرداري تجارتي انجام شده باشد فقط آن قسمت از
اراضي كه از نقطه نظر تجارتي منابع قابلبهرهبرداري در آن كشف شده باشد در اختیار طرفین
باقي خواهد ماند.

o

ماده  4ـ طرف دوم مكلف است ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود
را طبق قوانین و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبتايران تسلیم نمايد.

o

ماده  5ـ  1ـ طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا يك شركت سهامي تشكیل
داده و در اداره ثبت ايران به ثبت خواهند رساند اين شركتيك شركت غیر انتفاعي بوده و
عملیات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام
خواهد داد و لیكن در مورد اجراو انجام عملیات اكتشافي كه به موجب اين قرارداد بر عهده
طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود .شركت
سهاميمزبور شركت نفت ايران پانآمريكن نامیده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد
نام شركت ايران پانآمريكن به آن اطالق ميشود شركت ايرانپانآمريكن داراي تابعیت
ايراني بوده و نسبت به مواردي كه تكلیف آن در اساسنامه شركت مذكور تعیین نشده باشد
مشمول مقررات قانون تجارت ايرانخواهد بود 2 .ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل
طرفین اين قرارداد يا فقط به عنوان عامل طرف دوم (هر كدام كه مورد پیدا كند) عملیاتي را
كه موضوع اينقرارداد بوده يا اجازه انجام آن به موجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد
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نمود و كلیه مخارج و هزينههاي الزم براي عملیات مزبور توسط طرفینقرارداد توأماً يا به
تنهايي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پیدا كند) از طريق عاملیت شركت ايران
پانآمريكن پرداخت خواهد شد .طرفین اينقرارداد ممكن است در هر موقع اختیار بدهند
كه قراردادهاي پیمانكاري نیز به نام شركت ايران پانآمريكن بسته شود و در هر يك از اين
گونه قراردادهاپیمانكار به عنوان عامل دستگاه مختلط يا فقط به عنوان عامل طرف دوم (بسته
به اين كه وظايفي كه انجام آن در قرارداد پیمانكاري پیشبیني گرديدهجزو تعهدات كدامیك
باشد) تلقي خواهد شد 3 .ـ مخارج و هزينههاي الزم براي تجهیز و استخدام كارمندان و
اداره و به كار انداختن اداره يا ادارات شركت ايران پانآمريكن بر اساس عادله و منصفانهو
بر طبق روش صحیح حسابداري بین طرفین اين قرارداد بنا به عمل يا عملیاتي كه در هر
مورد انجام ميشود تسهیم خواهد شد و طرفین اين قرارداد ازمخارج مزبور هر كدام سهم
مربوط به خود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود .بدون اين كه محدوديتي در
عمومیت مقررات فوق حاصل شودمخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و
دستمزد كاركنان شركت ايران پانآمريكن و كاركناني كه به طور موقت يا براي قسمتي از
ساعات كارو يا به طور دايم توسط يكي از طرفین اين قرارداد به شركت ايران پانآمريكن
قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل مخارج و هزينههايمرخصيها و ايام بیماري
و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفهجويي و پسانداز و پاداش و
ساير وجوه مربوط به طرحهايمزاياي كارمندان كه بر عهده شركت ايران پانآمريكن و يا هر
يك از طرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را به قرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود
وهمچنین شامل مبالغ پرداختي به پیمانكاران و مبالغي كه به وسیله طرفین اين قرارداد يا
يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطآنها مورد مطالبه قرار ميگیرد
نیز خواهد بود و اين گونه خدمات فقط به موجب قراردادهاي كتبي با شركت ايران
پانآمريكن و بر حسب تصويب هر دوطرف اين قرارداد انجام خواهد شد 4 .ـ كلیه وجوهي
كه هر يك از طرفین اين قرارداد بابت مخارج و هزينههاي مذكور در اين ماده به شركت
ايران پانآمريكن يا از طرف آن شركت يا بهوسیله آن شركت پرداخت نمايند عالوه بر اقالم
قابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري مالیات بر درآمد ايران
به عنواناقالم قابل كسر هزينه تلقي خواهد شد.
o

ماده  6ـ  1ـ هر يك از طرفین اين قرارداد نصف سرمايه شركت ايران پانآمريكن را تعهد
و پرداخت خواهند نمود اصل تساوي در مشاركت طرفیننسبت به شركت ايران پانآمريكن
در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود .و بنا بر اين نصف عده اعضاي هیأت مديره
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شركت توسط طرف اول ونصف ديگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد .انتخاب ريیس
هیأت مديره و نايب وي و مدير عامل از میان اعضاي هیأت طبق دستوري خواهد بودكه در
اساسنامه شركت مقرر گرديده است ريیس هیأت مديره به وسیله طرف اول و نايب ريیس
هیأت مديره و مدير عامل به وسیله طرف دوم از میانمديران تعیین خواهد گرديد 2 .ـ هیأت
حسابرسي از سه نفر تشكیل خواهد شد كه دو نفر آنها هر كدام توسط يكي از طرفین انتخاب
خواهد شد و نفر سوم كه سمت رياست هیأت راخواهد داشت به وسیله ريیس مؤسسه
???????????????????????????????????ـ????????????????? از اتباع
ممالكي به جز ايران وممالك متحده آمريكا انتخاب خواهد گرديد.
o

ماده  7ـ  1ـ براي اين كه ادامه عملیات شركت ايران پانآمريكن میسر و تأمین گردد هر يك
از طرفین موافقت ميكنند تعدادي از سهام شركت ايرانپانآمريكن را كه معادل يك درصد
سرمايه شركت مزبور باشد نزد اتحاديه بانكهاي سويس توديع نمايند توديع سهم مزبور با
امضاي مشترك طرفین و براساس وكالت بالعزلي كه توسط طرفین مشتركاً تنظیم شده باشد
انجام خواهد گرفت .مدت اعتبار اين وكالت همان مدت اعتبار اين قرارداد خواهد بود 2 .ـ
وكالت مذكور در بند  1اين ماده متضمن مقررات زير خواهد بود :الف ـ چنانچه اتحاديه
بانكهاي سويس از وكالت استعفا نمايد يا به هر وسیله ديگري بدان خاتمه دهد ميتواند
بانك ديگري را كه داراي همان درجه ازاهمیت باشد به جاي خود تعیین كند .ب ـ بانكي
كه به سمت وكیل تعیین گرديده مكلف خواهد بود نسبت به سهامي كه نزد او توديع گرديده
ال
ورقه حق حضور در هر مجمع عمومي را به يكنفر نماينده كه تعیین او براي هر سال قب ً
و منتهي تا  31دسامبر سال پیش بايد انجام گیرد تسلیم نمايد .نماينده مزبور به توافق طرفین
اول و دوم اينقرارداد تعیین خواهد شد و در صورتي كه توافق حاصل نشود ريیس دادگاه
استان (تريبونال كانتونال) ژنو نماينده مذكور را از میان اتباع يك كشور ثالثانتخاب خواهد
نمود مشروط بر اين كه شخص مزبور در هیچ يك از شركتهاي نفتي ذينفع نبوده و از اعداد
كارمندان دولت و مأمورين به خدماتعمومي و شهرداريها نیز خارج باشد .ج ـ شخص
مزبور كه بدين ترتیب به منظور دادن رأي معین ميگردد وظیفه وكالت خود را در حدود
مقررات و روح اين قرارداد و منحصراً با توجه بهمنافع شركت ايران پانآمريكن انجام خواهد
داد 3 .ـ در صورت امتناع اتحاديه بانكهاي سويس از قبول وكالت و نیز در صورتي كه
اتحاديه مزبور از تعیین بانك ديگري بجاي خود خودداري نمايد بانكيكه بايد توديع سهام
در نزد آن به عمل آيد با توافق طرفین و در صورت عدم حصول توافق به داوري تعیین
خواهد گرديد.
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o

ماده  8ـ  1ـ سرمايه مجاز اولیه شركت ايران پانآمريكن هفت میلیون و پانصد هزار ريال
خواهد بود سرمايه مزبور به طرزي كه در اساسنامه شركتايران پانآمريكن مقرر گرديده در
هر موقع قابل افزايش خواهد بود 2 .ـ پنجاه درصد سرمايه اولیه مذكور فوق و نیز پنجاه
درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركتهايي كه تماماً متعلق
بهطرف اول باشند تأمین خواهد شد پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت
يا شركتهايي كه تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمین خواهدشد مقصود از شركتي كه تماماً
متعلق به يكي از طرفین باشد شركتي است كه كلیه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف
مزبور يا شركت اصلي طرفمزبور باشد.

o

ماده  9ـ چنانچه عالوه بر سرمايه اصلي شركت ايران پانآمريكن و هر گونه افزايش بعدي
آن وجوه ديگري الزم باشد هر يك از طرفهاي اول و دومنیمي از وجوه مورد احتیاج را
تأمین خواهند كرد .چنانچه طرفین نتوانند وجوه اضافي مذكور را تأمین نمايند شركت ايران
پانآمريكن وجوه مورد لزوم رابه وسیله استقراض از طريق صدور اوراق قرضه يا از هر
طريق ديگري كه مورد توافق طرفین اين قرارداد واقع شود تأمین خواهد نمود.

o

ماده  10ـ  1ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل طرفین اين قرارداد يا به عنوان عامل
طرف دوم (هر جا كه مورد پیدا كند) مجاز است و حق داردكه به طور مانعللغیر عملیات
تولید و حمل و نقل را به نحو مقرر در اين قرارداد در ناحیه عملیات و يا نسبت به آن اداره
و اجرا نمايد 2 .ـ عملیات تولید شامل امور زير خواهد بود :اكتشاف نفت از طريق
زمینشناسي ـ ژئوفیزيكي و طرق ديگر به انضمام حفر چاه به منظور تعیین شرايط
زمینشناسي ـ حفاري و تولید و برداشت نفتـ انبار كردن نفت و هر گونه وظايف ديگري كه
به طور معمول با عملیات تولید مرتبط باشد 3 .ـ عملیات حمل و نقل شامل امور زير خواهد
بود :حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه خانهها و دستگاههاي توزيع و وسائل حمل و نقل
و با به كنار دريا و نیز حمل نفت از تصفیه خانهها به هر كدام ازنقاط مزبور (چنانچه مقررات
اين قرارداد در آينده شامل ايجاد تصفیه خانه نیز گردد) انبار كردن نفت و تحويل نفت تولید
شده با جمیع وسائل به انضماموسائل بارگیري كشتي 4 .ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان
عامل طرفین اين قرارداد و يا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پیدا كند) حقوق و
اختیارات الزم را خواهدداشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عملیات مقرر در اين
قرارداد الزم باشد در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نیز در اجراي عملیاتحفر
و گودكني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پيريزي كردن و تهیه و گرداندن و
نگاهداري كردن و اداره كردن نسبت به حفرهها و گودالها وچاهها و خندقها و حفارها و
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سدها و فاضالبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها و ساير انواع انبارها و
دستگاههاي تقطیر میدان نفت ودستگاههاي استخراج گازولین در سر چاه و كارخانجات
گوگرد و ساير دستگاههاي الزم براي تولید و عمل آوردن نفت و خطوط لوله و تلمبه خانهها
ومراكز كوچك و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير
وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري ومنازل و عمارات و بنادر و
حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ دستگاههاي الروبي و موجشكنها و
لوازم بارگیري با لولههاي زيردرياييو ساير وسايل بارگیري انتهايي و كشتیها و وسايط نقل
و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوايي و فرودگاهها و ساير
لوازم نقلیهو گاراژها و آشیانههاي هواپیما و كارگاههاي تعمیر و كارگاههاي ريختهگري و
مراكز تعمیر و كلیه سرويسهاي فرعي كه به نظر طرفین اين قرارداد يا به نظرطرف دوم (در
مواردي كه مربوط به او باشد) براي اجراي عملیاتشان الزم بوده يا به اين عملیات مرتبط
ميباشد اقدامات الزم به عمل آورد و نیز كلیهحقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي
عملیات آنها الزم يا به طور معقولي مرتبط به آن باشد خواهد داشت .دستگاههاي مذكور
ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محلهايي كه معین مينمايد قرار داده شود
مشروط بر اين كه :الف ـ چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد
تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین اين قرارداد با توجه به حداكثر مالحظهصرفه و
اقتضاي عملیات خواهد بود و ب ـ در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان
راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيسیم و سرويس هوايي در ايران اجازه قبلي و كتبيدولت
ايران الزم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دلیل معقول رد شود و يا به تأخیر
افتد 5 .ـ طرفین اين قرارداد كه از طريق شركت ايران پانآمريكن عمل خواهند كرد به شرط
رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانعللغیر ومؤثر و تعیین نحوه كلیه
عملیات خود را خواهند داشت مگر در مورد عملیات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي
نیز خواهد بود) كه در مورد اينعملیات طرف دوم كه از طريق شركت ايران پانآمريكن
عمل خواهد كرد با رعايت مقررات ماده  12داراي حق تصدي و اداره كامل و مانعللغیر و
تعییننحوه عمل خواهد بود.
o

ماده  11ـ به منظور تسريع در اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد شركت ايران پانآمريكن
يا طرف دوم ميتوانند بدون اين كه از میزان مسئولیت طرفیناين قرارداد در برابر ايران چیزي
كاسته شود به شرط رعايت مقررات ماده  4قانون نفت در مواردي كه مقتضي ميدانند اجراي
هر يك از عملیات ووظايف مشروح در اين قرارداد را بر عهده پیمانكاران بگذراند و از نظر
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مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسیله موافقت خود را نسبت بهموارد مزبور
اعطا مينمايد.
o

ماده  12ـ طرف دوم كه از طريق شركت ايران پانآمريكن عمل خواهد كرد در مورد عملیات
اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نیز خواهد بود)تعهدات زير را بر عهده خواهد داشت:
الف ـ سعي كامل در اين كه عملیات اكتشافي حوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به
صنعت نفت به حد اعالي خود جريان يابد .ب ـ تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف
اول و اجراي جدي طرح مزبور به هزينه خود .هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي
جزء هزينههاي مذكور محسوب خواهد شد .ج ـ تسلیم گزارشهاي تفصیلي پیشرفت كار به
طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهايي .د ـ فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف
اول كه در هر موقع مناسبي عملیات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام ميدهد بازرسي
نمايند .ه ـ تحمل كلیه هزينههاي اكتشافي يعني سهم طرف اول و سهم خود در صورتي كه
عملیات اكتشافي منجر به احراز وجود ذخائر نفتي به میزانبهرهبرداري تجارتي نشود .و ـ
رعايت مقررات بندهاي  2و  3و  5و  7و  8ماده 13

o

ماده  13ـ طرفین اين قرارداد كه از طريق شركت ايران پانآمريكن به خرج و هزينه مشترك
خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهندبود 1 :ـ به كار بردن حداكثر
كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده به حد اعال طبق روش فني صحیح صنعت
نفت ـ استخراج نفت كشف شدهبه میزاني كه آن قسمت از ذخاير مكشوفه كه استخراج آن
با استفاده از جديدترين اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد
درطي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد .و مخصوصاً رعايت اصول صحیح فني
و مهندسي در حفاظت ذخاير هیدروكربور و اجراي عملیاتمقرر در اين قرارداد به طور
عموم 2 .ـ نگاهداري ارقام و اطالعات كامل از جمیع عملیات فني مقرر اين قرارداد 3 .ـ
نگاهداري حسابهاي عملیات خود به طريقي كه ارقام و اطالعات مربوط به هزينههاي
عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمايش دادهشود .براي انجام اين منظور بايستي
روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحوالتي كه بعداً ممكن
است پیش آيد تجديدنظر به عمل آيد 4 .ـ فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه
در هر موقع مناسبي عملیات مورد اين قرارداد و وسايل اندازهگیري و سنجش و آزمايش را
بازرسينمايند 5 .ـ استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمینان از اين كه تا حدودي كه
معقوالً عملي باشد بیگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كهشركت ايران
پانآمريكن و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتوانند ايرانیاني حائز معلومات و
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تجربه كافي براي احراز آن مقامات بیابند 6 .ـ تهیه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعلیم
صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه به اين هدف كه در نتیجه اجراي برنامههاي
مذكورتقلیل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي به نحوي میسر گردد كه در خاتمه ده سال
از تاريخ اجرا عده كارمندان خارجي شركت ايران پانآمريكن از دودرصد كل كارمنداني كه
در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرايي كه توسط كارمندان
غیر ايراني اشغال شده از  49درصد كلمقامات اجرايي موجود بیشتر نباشد 7 .ـ توجه دائم
به حقوق و منافع ايران در جريان عملیات خود 8 .ـ فراهم آوردن وسايل براي اين كه هر
كدام از طرفین كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطالعي را كه الزم بداند از
قبیل رونوشتهاي دقیقنقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشهبرداري و زمینشناسي و
ژئوفیزيك و حفاري و تولید و ساير امور مربوطه به عملیات مقرر در اين قرارداد كهجنبه
قطعیت يافته باشد و همچنین جمیع اطالعات علمي و فني مهم كه در نتیجه عملیات آنها به
دست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت ايرانپانآمريكن دريافت نمايد.
o

ماده  14ـ كلیه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطالعات علمي و فني و هر
گونه اطالعات مشابه مربوط به عملیات فني طرف دوم ياشركت ايران پانآمريكن كه به
موجب اين قرارداد مقرر است از طرف طرف اول و طرف دوم و شركت ايران پانآمريكن
محرمانه تلقي خواهد شد .بهدين معني كه محتويات و تأثیر آن نبايد به وسیله هیچ كدام از
طرفین يا شركت ايران پانآمريكن بدون رضايت طرفین اين قرارداد افشا بشود منتهي دردادن
چنین رضايت بدون دلیل موجه امتناع يا تأخیر نبايد به عمل آيد.

o

ماده  15ـ  1ـ براي تعیین اين كه مرحله اكتشاف در چه موقع پايان مييابد ضابطه
??????????????????????? طبق تعريف فردريكهـالهيمالك عمل قرار خواهد
گرفت .آزمايشهايي كه حاكي از پايان مرحله مزبور باشد بايستي در حضور نمايندگان طرفین
انجام گیرد 2 .ـ به محض اين كه طرف دوم به اين نتیجه رسید كه عملیات اكتشافي وي به
مرحله كشف منبع نفتي قابل تولید به میزان تجارتي رسیده است گزارشتفصیلي اين مطلب
را به طرف اول تسلیم خواهد نمود 3 .ـ گزارشي كه طرف دوم به موجب بند  2فوق به
طرف اول تسلیم مينمايد بايد مراتب زير را به طور وضوح نشان دهد :الف ـ عمق ـ فشار
و ساير مشخصات منبع و اندازه و استعداد تولیدي و استعداد تولید روزانه هر چاه و
مشخصات نفت كشف شده .ب ـ فاصله و میزان دسترس بودن منبع از كنار دريا و نقاط
عمده پخش و مصرف ـ فراهم بودن وسايل حمل و نقل تا بازارهاي فروش ـ يا
میزانمخارجي كه براي ايجاد يا تكمیل وسايل مزبور مورد نیاز باشد .ج ـ هر گونه اطالعات
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مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد.
د ـ نظرياتي كه به وسیله كارشناس يا كارشناسان كه عملیات اكتشافي را بر عهده داشتند
ابراز گرديده باشد 4 .ـ طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نیت مورد
بررسي قرار خواهد داد تا تشخیص دهد كه آيا كشف منبع قابل بهرهبرداري به میزانتجارتي
بدان معني كه در بند  5اين ماده تعريف گرديده انجام گرفته يا نه 5 .ـ منبع نفتي كشف شده
فقط وقتي قابل بهرهبرداري به میزان تجارتي تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از
منبع مزبور به طور معقول قابلپیشبیني است طوري باشد كه در صورت تحويل نفت در
كنار دريا اگر مخارج بهرهبرداري را با هزينههاي حمل و بارگیري و همچنین با رقمي
معادل( 12)1(.)2درصد قیمت اعالن شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند
و رقم حاصله را از قیمت اعالن شده مذكور موضوع نمايند سودويژهاي باقي بماند كه میزان
آن از  25درصد قیمت اعالن شده مربوطه كمتر نباشد 6 .ـ هر گاه طرف اول معتقد باشد كه
استنباط طرف دوم دائر بر كشف منبع قابل بهرهبرداري به میزان تجارتي غیر موجه است
نظريات و دالئل خود را بهطرف دوم اطالع خواهد داد .در اين صورت طرف دوم ميتواند
عملیات حفاري بیشتري را انجام دهد و هر گاه در نتیجه اين حفاريهاي اضافي وجودمنبع
قابل بهرهبرداري به میزان تجارتي ثابت شود كلیه مخارجي كه بعد از خاتمه ??????? به
عمل آمده به عنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقيگرديده و دستگاه مختلط مخارج مزبور
را توسط شركت ايران پانآمريكن به طرف دوم خواهد پرداخت 7 .ـ مقررات اين ماده نسبت
به منابعي كه بعد از منبع اولي كشف شود نیز جاري خواهد بود 8 .ـ به محض اين كه وجود
منبع قابل بهرهبرداري تجارتي به معني مشروح در بند  5اين ماده به ثبوت رسید طرفین اين
قرارداد توأماً مسئولیت كلیهمخارجي را كه بعد از خاتمه ??????? براي توسعه و
بهرهبرداري منبع مورد بحث الزم باشد بر عهده خواهند گرفت .كلیه مخارجي كه تا تاريخ
مزبوربابت اكتشاف در هر قسمتي از ناحیه عملیات انجام گرفته باشد بدون احتیاج به
تشريفات ديگري از طرف دستگاه مختلط شركت ايران پانآمريكن بهطرف دوم مسترد
خواهد شد 9 .ـ بعد از كشف منبع اولي طرف دوم مخارج الزم براي اجراي عملیات اكتشافي
در مناطق ديگر را از طريق شركت ايران پانآمريكن بطور مساعدهخواهد پرداخت مخارج
مزبور بعد از خاتمه چاه اكتشافي ??????? جديدي به طرف دوم مسترد خواهد شد و در
صورتي كه حفر چاه جديد قرينموفقیت نباشد مخارج مزبور بعد از انقضاي دوره دوازدهساله
اكتشاف قابل استرداد خواهد بود 10 .ـ در اجراي تعهدات مربوط به استرداد وجوهي كه در
اين ماده مقرر است دستگاه مختلط از طريق شركت ايران پانآمريكن مبلغي معادل
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مخارجاكتشاف به بستانكار حساب طرف دوم منظور خواهد نمود و احتساب اين وجوه بر
اساس صورت مخارجي خواهد بود كه طرف دوم ظرف دو ماه ازخاتمه هر يك از دورههاي
سه ماهه به شركت ايران پانآمريكن ارسال خواهد نمود .شركت ايران پانآمريكن حق خواهد
داشت كه صحت مخارج مزبور و امور رسیدگي و تحقیق قرار داده و براي تأيید آن ارائه
اسناد مثبت را بخواهد و در صورتي كه ظرف مدت  45روز از تاريخ تسلیم صورت مخارج
اعتراضينسبت به آن نشود صورت مزبور قطعیت خواهد يافت 11 .ـ پرداخت وجوهي كه
مطابق اين ماده به بستانكار حساب طرف دوم منظور شود توسط دستگاه مختلط در
كوتاهترين مدت ممكنه و در هر حال بهاقساط ساالنه كه میزان آن نبايستي هیچ گاه از معادل
ده سنت نسبت به هر بشكه نفت صادر شده كمتر باشد به عمل خواهد آمد 12 .ـ پنجاه
درصد وجوهي كه بابت استرداد مخارج اكتشاف به طرف دوم تأديه ميشود توسط طرف
دوم به طرف اول پرداخت خواهد گرديد.
o

ماده  16ـ  1ـ عملیات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز
شود 2 .ـ عملیات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت
نفت آغاز شود ولي طرف دوم به هر حال حداكثر ظرف  18ماه از تاريخ اجراي قرارداد
بايستي اقالً حفاري يك چاه نفت را در ناحیهاي كه به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط
واگذار شده است آغاز كرده باشد 3 .ـ اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد
طرف دوم بهرهبرداري تجارتي را در ناحیهاي كه به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط
واگذارگرديده انجام نداده باشد قرارداد حاضر كانلميكن تلقي گرديده و شركت ايران
پانآمريكن منحل خواهد شد.

o

ماده  17ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل طرفین قرارداد و يا به عنوان عامل طرف
دوم (هر جا كه مورد پیدا كند) حق خواهد داشت كه از كلیهاراضي باير متعلق به دولت كه
براي استفاده به منظور عملیات مقرر در اين قرارداد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً و
به طور مانعللغیر استفادهنمايد .استفاده از اين گونه اراضي مشروط به موافقت قبلي و كتبي
دولت خواهد بود .درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نبايد بهطور
غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود 2 .ـ در مواردي كه شركت ايران پانآمريكن به عنوان
عامل طرفین و يا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پیدا كند) براي اجراي عملیات
مقرر دراين قرارداد احتیاج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل اين
اراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالاالجاره به دولت خواهدبود .درخواست تحصیل
اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت 3 .ـ هر گاه شركت ايران پانآمريكن
392

تحت همان عنوان احتیاج به اراضي داشته باشد كه متعلق به مالك خصوصي بوده باشد
خريد يا اجاره آنها از طريقمذاكره مستقیم با مالك انجام خواهد گرفت .معذالك شركت
ايران پانآمريكن ميتواند از طرف اول تقاضا كند كه در مذاكرات مزبور مداخله و با استفادهاز
مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد تحصیل اراضي به شركت مزبور كمك
كند 4 .ـ هیچ گونه تقلیلي كه به موجب مقررات ماده  3اين قرارداد در ناحیه عملیات حاصل
ميشود نسبت به حقوقي كه به موجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد كسب شده
باشد مؤثر نخواهد بود.
o

ماده  18ـ هر گاه شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل طرفین قرارداد و يا به عنوان عامل
طرف دوم (هر جا كه مقررات اين قرارداد مورد پیدا كند) بهمنظور انجام عملیات خود در
حدود معقول در رويا در زيرزمین (خواه در داخل ناحیه عملیات يا خارج از آن) حقي كمتر
از حق استفاده مانعللغیر "ازقبیل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشیدن
راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضالب و زهكشي و سیمكشي و كابلكشيو
خطوط و نظاير آن الزم داشته باشد" مراتب را كتباً به طرف اول اطالع خواهد داد .طرف
اول حقوقي را كه شركت ايران پانآمريكن تحت عنوان مزبورالزم دارد در مورد اراضي
مشروح در بند  1ماده  17به طور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قیمت يا
اجارهبهاي عادله براي شركت مزبورتحصیل خواهد نمود مبالغي كه بدين ترتیب توسط طرف
اول پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط (متساوياً به وسیله طرفین اين قرارداد) به
طرفاول مسترد خواهد گرديد.

o

ماده  19ـ  1ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل طرفین اين قرارداد و يا به عنوان عامل
طرف دوم (هر جا كه مورد پیدا كند) ميتواند به منظوراجراي عملیات مقرر در اين قرارداد
از كلیه آبهايي كه در سطح يا در تحت اراضي مورد استفاده خود و يا اراضي متعلق به دولت
كه مورد استفاده دولتنباشد يافت شود استفاده نمايد لیكن در مورد شق اخیر استفاده از آن
آبها مشروط به موافقت دولت خواهد بود .درخواست موافقت از طريق طرف اولبه عمل
خواهد آمد و نیايد به طور غیر معقول مورد رد يا تأخیر واقع شود استفاده از آب مجاني
لیكن مشروط به رعايت حقوق اشخاص ثالث وپرداختهاي متداول ديگر خواهد بود 2 .ـ هر
گاه شركت ايران پانآمريكن تحت همان عنوان به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهايي
داشته باشد كه در اراضي غیر از آنچه فوقاً ذكر شد واقعباشد براي كسب حقوق مزبور از
طريق مذاكره مستقیم اقدام خواهد كرد .بها يا اجارهاي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته
ميشود بايد معقول بوده و ازبهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور نبايستي تجاوز نمايد.
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o

ماده  20ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل طرفین اين قرارداد و يا به عنوان عامل
طرف دوم (هر جا كه مورد پیدا كند) ميتواند براي عملیاتخود و با رعايت حقوق اشخاص
ثالث از زمینهايي كه مورد استفاده او است و همچنین از زمینهايي كه در داخل ناحیه عملیات
متعلق به دولت استمورد استفاده دولت يا ديگران نیست هر نوع خاك و شن و آهك و
سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اين كهخسارات
وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتیجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند به
میزان عادالنهاي جبران نمايد.

o

ماده  21ـ  1ـ هر يك از طرفین نهايت مساعي خود را به كار خواهد برد تا فروش نفت را
به حداكثر میزاني كه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تأمیننمايند 2 .ـ برنامه تولید و فروش
براي هر سال توسط شركت ايران پانآمريكن حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق
شرائط زير و با رعايت نحوه تقدم وتأخر مذكور در اين ماده تهیه خواهد شد .الف ـ شركت
ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط براي اجراي عملیات خود در ايران كه به
موجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشتاز نفتي كه تولید كرده يا ساخته به طور
مجاني مصرف نمايد استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت
خواهد بود .ب ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط مورد احتیاج مصرف
داخلي را طبق مقررات ماده  26به طرف اول تحويل خواهد داد .ج ـ شركت ايران پانآمريكن
به عنوان عامل دستگاه مختلط مقادير نفتي را كه طرفین اول و دوم قرارداد براي انجام
تعهدات فروش خود الزم داشتهباشند طبق مقررات مشروح در ماده  22تحويل خواهد داد.
د ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط انجام هر گونه تعهداتي را كه
ممكن است در نتیجه تجربه در بازارهاي جهاني در مورد فروشبر عهده گیرد از مقادير
اضافي نفت كه بعد از تأمین احتیاجات مشروحه در جزءهايالف و ب و ج فوق باقي بماند
تا حدود مقادير اضافي مزبور تأمینخواهد كرد.

o

ماده  22ـ  1ـ تعیین مقادير نفتي كه به موجب جزء ج از بند  2ماده  21بايد به طرفین اول
و دوم تحويل شود به نحو مذكور زير انجام خواهد گرفت .شركت ايران پانآمريكن بايستي
برآورد تولید خود را كه مطابق بند  2ماده  21تهیه ميكند به طرفین اول و دوم اعالم نمايد
هر يك از طرفین ميتوانندنصف مقدار نفت آماده صدور را از شركت ايران پانآمريكن
(عامل دستگاه مختلط) دريافت نمايد و نیز ميتواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي
كهطرف ديگر مايل به تحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند .هر گاه طرفین نخواهند كلیه
مقدار نفت آماده صدور را به شرائطي كه مورد توافق طرفین قرارگرفته برداشت و خريداري
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نمايند شركت ايران (پانآمريكن) عامل دستگاه مختلط) حق خواهد داشت آن مقدار را به
شرائطي كه براي دستگاه مختلطنامساعدتر نباشد به خريداران ديگر به فروش رساند 2 .ـ در
پايان هر ماه ارزش آن مقدار نفتي كه هر يك از طرفین در ظرف ماه برداشت كرده بر اساس
قیمت اعالن شده مربوطه در تاريخ تحويل منهاي هرگونه تخفیفي كه بر طبق بند  2ماده 25
مورد توافق قرار گرفته باشد تعیین خواهد شد چنانچه ارزش مقادير برداشتي يك طرف
بیش از مقادير برداشتيطرف ديگر باشد طرفي كه برداشت نموده بايد ظرف سي روز پس
از تعیین ارزش مقادير برداشتي نصف تفاوت بین ارزش مقادير برداشتي طرفین را بهعنوان
تأديه قیمت مقدار نفتي كه از سهم ديگر برداشت نموده به طرف مزبور بپردازد .پرداخت
مزبور به دالر آمريكايي يا لیره انگلیسي يا ارز ديگري كهمورد قبول طرف دريافتكننده باشد
به عمل خواهد آمد 3 .ـ هر مقدار نفتي كه طبق مقررات بند  1اين ماده توسط شركت ايران
پانآمريكن به فروش برسد نصف آن به حساب طرف اول و نصف ديگر بهحساب طرف
دوم تلقي خواهد شد.
o

ماده  23ـ طرف دوم حق دارد در طول مدت اكتشاف از نفت تولید شده در ناحیه عملیات
آنچه را كه براي مصرف عملیات خود الزم دارد در برابرپرداخت نصف بهاي تمام شده آن
به طرف اول استفاده نمايد.

o

ماده  24ـ  1ـ پنجاه درصد از نفتي كه در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملكیت
طرف اول و پنجاه درصد ديگر به ملكیت طرف دوم در خواهدآمد 2 .ـ صادرات نفت تولید
شده از ناحیه عملیات از حقوق گمركي و مالیات صادراتي معاف بوده و مشمول هیچ گونه
مالیات يا عوارض يا پرداختهايديگري به مقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي
نخواهد بود 3 :ـ طرف اول و طرف دوم و شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه
مختلط و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتیاج بههیچ گونه پروانه و
تشريفات خاص مگر تنظیم اسناد و انجام تشريفات مقرر در بند  6ماده  33اين قرارداد صادر
نمايند 4 .ـ در مورد آن چه راجع به صادرات در اين ماده قید شده و آنچه راجع به واردات
و صدور مجدد آن در ماده  33مقرر است صادركننده و واردكنندهنسبت به بیمه كشتي و
ملوانان و محصوالت و كرايه حمل و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود 5 .ـ
طرف دوم در مورد حمل و نقل نفت خام و محصوالت نفتي براي كشتیهاي نفتكش ايراني
حق تقدم قائل خواهد بود.

o

ماده  25ـ  1ـ نفت خام تولید شده در ناحیه عملیات به قیمتهاي اعالن شده كه شركت
ايران پانآمريكن بايستي به نحو مقرر در ماده  1تعیین و منتشرنموده و به اطالع طرف اول
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برساند فروخته يا تحويل خواهد شد و لیكن قیمتهاي اعالن شده مزبور ممكن است به
میزان تخفیفاتي كه بر طبق بند 2اين ماده مقرر ميگردد تقلیل داده شود 2 .ـ در مواردي كه
شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط مصلحت بداند كه تخفیفي از
قیمتهاي اعالن شده داده شود میزان تخفیفبه وسیله كمیسیوني مركب از دو نفر از مديران
شركت ايران پانآمريكن كه هر كدام به وسیله يكي از طرفین قرارداد انتخاب ميشوند معین
خواهد گرديد.تخفیفي كه در مورد هر خريدار اعطا ميگردد با توجه به مقدار تحويلي و
طول مدت قرارداد فروش و ترتیب منظم تحويل و تضمین پرداخت و سايرشرايط معین
خواهد شد.
o

ماده  26ـ  1ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط در هر دوره سالیانه كه
شروع آن در رأس هر سال از تاريخ اجراي قرارداد است ازنفت خامي كه از ناحیه عملیات
تولید نموده و به دست ميآورد هر مقدار كه طرف اول براي تأمین احتیاجات مصرفي داخلي
در ايران الزم بداند بارعايت شرايط زير به طرف مزبور تحويل خواهد نمود :الف ـ پس از
شروع بهرهبرداري تجارتي طرف اول احتیاجات خود را براي هر سه ماه كتباً به شركت ايران
پانآمريكن اعالم خواهد نمود اعالم مزبوربايد تا شروع دوره سه ماههاي كه تحويل نفت
خام براي آن دوره تقاضا ميشود حداقل شش ماه فاصله داشته باشد .ب ـ تا میزاني كه
شركت ايران پانآمريكن عامل (دستگاه مختلط) براي اجراي عملیات خود احتیاج به مصرف
نفت خام داشته باشد طرف اول ازشركت مزبور تقاضاي تحويل نفت خام نخواهد نمود .ج
ـ میزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت ايران پانآمريكن (عامل دستگاه
مختلط) در مورد هر دوره ساالنه نیايد با میزان تقاضايوي از عاملین ديگر كه در كشور
ايران انجام عملیات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضاي
مزبور در هر دوره ساالنهنبايد از ده درصد كل تولید دستگاه مختلط تجاوز نمايد .د ـ شركت
ايران پانآمريكن (عامل دستگاه مختلط) ملزم نخواهد بود كه براي تأمین احتیاجات طرف
اول مقدار تولید نفت خام را به میزاني زايد برحداكثر مقدار معقول باال ببرد 2 .ـ نفت خامي
كه تحويل آن طبق بند  1اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط شركت ايران پانآمريكن
(عامل دستگاه مختلط) در هر نقطه از منطقهتولید يا نقطه مجاور آن كه شركت ايران
پانآمريكن تعیین نمايد به طرف اول تحويل خواهد گرديد .مالكیت نفت خام تحويلي در
محل تحويل به طرفاول منتقل خواهد شد و طرفین اول و دوم هر يك سهم متساوي از
مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت 3 .ـ طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق
مقررات بند  1اين ماده از طرف دوم تحويل ميگیرد مبلغي معادل قیمتي كه سهم مزبور براي
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طرف دوم تمامشده به اضافه حقالعملي مساوي  14سنت براي هر متر مكعب نفت به طرف
دوم خواهد پرداخت پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرفدوم صورت
حساب موقتي آن را ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال
تقويمي طرف دوم صورت حسابهاي خود رابراي سال مزبور بر اساس تعیین قطعي قیمت
تمام شده كه از طرف شركت ايران پانآمريكن به عمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي
حاصله بهاختالف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و
تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبوربه عمل خواهد
آمد 4 .ـ قیمت تمام شده مذكور در بند  3اين ماده از طريق تقسیم هزينه كل عملیات مربوطه
به ناحیه بر اساس متر مكعب طبق روش صحیح محاسباتيمعمول به صنعت نفت تعیین
خواهد گرديد.
o

ماده  27ـ  1ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط از گاز طبیعي كه تولید
مينمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمینمصرف عملیات مقرر در اين قرارداد
موجود داشته باشد هر مقدار كه براي تأمین مصرف داخلي ايران مورد احتیاج طرف اول
باشد بدون هیچ گونهپرداختي غیر از آنچه در همین ماده مقرر است به طرف مزبور تحويل
خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقاتدر ايران
نیز خواهد بود اعم از اين كه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد2 .
ـ شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط بعد از تأمین احتیاجات مشروح در
بند  1اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمین تعهداتطرفین اول و دوم كه ممكن است در
مقابل خريداران بر عهده گرفته باشند الزم باشد به طرفین مزبور تحويل خواهد نمود مقادير
قابل تحويل به هر يكاز طرفین طبق شرايط مقرر در ماده  22تعیین خواهد گرديد 3 .ـ هر
گاه بعد از تأمین احتیاجات مشروحه در بند  1و  2اين ماده مقادير اضافي از گاز طبیعي
موجود باشد شركت ايران پانآمريكن به عنوان عاملدستگاه مختلط ميتواند از آن به منظور
انجام تعهدات صادراتي خود استفاده نمايد 4 .ـ در مورد گاز طبیعي كه توأماً با نفت خام
تولید ميشود محل تحويل به طرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز در میدان نفت
خواهد بود و درموارد ديگر محل تحويلي محلي خواهد بود در میدان گاز و يا در مجاورت
آن به نحوي كه شركت ايران پانآمريكن تعیین كند 5 .ـ در مواردي كه گاز طبیعي كه به
طرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتیجه تولید نفت خام به دست
آيد مقررات زير مجريخواهد بود .الف ـ چنانچه براي تحويل گاز طبیعي به طرف اول
ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه الزم براي چنین عملي به عهده طرف اول خواهد
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بود.ولي گرداندن اين وسیله اضافي و همچنین ساير وسائل تولید و تحويل گاز طبیعي به
طرف اول با شركت ايران پانآمريكن خواهد بود .ب ـ طرف اول هزينههاي شركت ايران
پانآمريكن را در مورد تحويل گاز كه هزينههاي گرداندن وسايل مربوطه نیز جزو آن خواهد
بود نسبت به سهمطرف دوم به طرف دوم خواهد پرداخت 6 .ـ در مواردي كه گاز طبیعي
تحويلي به طرف اول از میداني تولید شده باشد كه محصول آن اساساً گاز طبیعي باشد
مقررات زير مجري خواهد بود :الف ـ اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً براي
تحويل به طرف اول باشد سرمايهاي كه براي ايجاد وسائل اضافي به منظور آماده كردن میدان
برايبهرهبرداري و تولید و تحويل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا كند به عهده
طرف اول خواهد بود .گرداندن تمام اين گونه وسائل اضافي وهمچنین كلیه وسائل تولید و
تحويل گاز به طرف اول با شركت ايران پانآمريكن خواهد بود .طرف اول هزينههايي را كه
شركت ايران پانآمريكن برايتولید سهم طرف دوم از گاز طبیعي و تحويل آن به طرف اول
متحمل شده به انضمام نصف هزينههاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به تولید وتحويل
سهم طرف دوم به طرف دوم خواهد پرداخت .ب ـ اگر شركت ايران پانآمريكن (عامل
دستگاه مختلط) و يا طرف دوم نیز از گاز طبیعي يك چنین میداني استفاده كنند كلیه
هزينههاي جاري بیناستفادهكنندگان از گاز به نسبت هر يك تقسیم خواهد شد.
o

ماده  28ـ  1ـ طرفین اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه دستگاه
مختلط براي عملیات خود از طريق شركت ايران پانآمريكنالزم دارد تأمین نمايد 2 .ـ
شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط از نفت تولید شده از ناحیه عملیات
آنچه را كه براي فروش در بازارهاي جهاني صادر ميكندبازارهايي كه براي طرفین اول و
دوم قابل قبول بوده و به وسیله بانك ملي ايران اعالن شده خواهد فروخت همچنین اين
قبیل فروشها ممكن است بهارزهاي كه فقط مورد قبول يكي از طرفین باشد انجام گردد
مشروط بر اين كه طرف مربوط متعهد شود كه سهم طرف ديگر را با ارزي كه مورد قبول
اوباشد پرداخت كند.

o

ماده  29ـ  1ـ پرداخت مالیات بر درآمد طبق مقررات اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه
مشمول مقررات ماده  30باشد به دالر آمريكايي يا به لیرهانگلیسي يا به هر ارز ديگري كه
مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت هر گونه پرداخت ديگر به طرف اول
يا به دولت ايران و نیز هر گونهپرداخت از طرف اول به شركت ايران پانآمريكن به عنوان
عامل دستگاه مختلط يا به طرف دول به پول رايج ايران به عمل خواهد آمد 2 .ـ دفاتر اصلي
و محاسبات شركت ايران پانآمريكن (عامل) يا طرف دوم به دالر آمريكايي نگاهداري
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خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران بهدالر آمريكايي و دالر آمريكايي به پول ايران
به نرخ معدل واقعي ماهیانهاي تسعیر خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت ايران
پانآمريكن ياطرف دوم در ماه مزبور در مقابل دالر آمريكايي خريداري شده است و هر گاه
اين گونه خريد ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خريد نزديكترينماههاي پیش
مأخذ تسعیر خواهد بود .در آخر هر دوره سالیانه مابهالتفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در
دفاتر شركت ايران پانآمريكن (عامل) يا دردفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج
عملیات شركت ايران پانآمريكن (عامل) يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد 3 .ـ دولت
ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه شركت ايران پانآمريكن يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول
ايران را در مقابل دالر آمريكايي بدون تبعیض وبه نرخ تسعیر بانك كه در روز معین براي
مشتريان پول ايران در مقابل دالر آمريكايي به طور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند.
چنانچه در هرموقع چندين نرخ تسعیر بانكي موجود باشد نرخي كه بیشترين مبلغ پول ايران
را به دست ميدهد مالك عمل قرار خواهد گرفت .كلیه بهاي گواهینامهارزي حقالعمل
دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد 4 .ـ شركت ايران پانآمريكن يا طرف
دوم ملزم به تبديل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه
براي پرداختهزينههاي عملیات خود در ايران الزم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز به
پول ايران تبديل كنند 5 .ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت
ايران پانآمريكن (عامل) يا طرف دوم ممنوع نخواهد بود از اين كه هر گونه وجوه يادارايي
را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا
دارايي از عملیات آنها در ايران به دست آمده باشد وهمچنین ممنوع نخواهند بود از اين كه
حسابهايي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار
حسابهاي خود را تاحدودي كه وجوه و داراييهاي مزبور به وسیله شركت ايران پانآمريكن
به عنوان عامل يا به وسیله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران واردشده و يا از
عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند 6 .ـ هزينهها و
عايداتي كه به ارزي غیر از دالر آمريكايي يا پول ايران باشد به دالر آمريكايي تسعیر خواهد
شد .در مورد ارزهايي كه نرخي در ايران برايآن اعالن نشده باشد نرخ تسعیر عبارت خواهد
بود از معدل رياضي متوسط نرخهاي روزانه خريد و فروش دالر آمريكايي نسبت به ارز
مزبور طي ماهمورد بحث .در مورد ارزهايي كه نرخ آن در ايران اعالن شده باشد ابتدا آن را
به ريال تبديل و سپس به مأخذ معدل ماهیانه نرخ تسعیر تجارتي بانكي بهشرحي كه در اين
ماده مقرر است به دالر آمريكايي تبديل خواهند نمود 7 .ـ الف ـ از نظر اين قرارداد و براي
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تعیین درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي
اعالن شده به ارزي غیر ازدالر آمريكايي باشد تسعیر آن به دالر آمريكايي بر اساس ارزش
برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بینالمللي پول تعیین شده باشد خواهدبود
در صورتي كه ارزش برابري مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند
كرد كه در خصوص تعیین اساس قابل قبولي براي تسعیرمزبور توافق حاصل نمايند .در
صورت عدم حصول توافق تسعیر مذكور بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بین
دالر آمريكايي و ارز موردبحث در پايان كار اداري مربوطه در نیويورك طبق گواهي بانك
ملي ايران به عمل خواهد آمد .ب ـ هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك معین
نگردد نرخي كه به جاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نیويورك بايد مالك عمل
قرارگیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نیويورك كه
به وسیله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتي كه ارزخارجي مورد بحث در نیويورك
نرخبندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق به جاي متوسط نرخهاي
خريد و فروش ارز درنیويورك به كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكًْهاي
سويس ـ زوريخ با توجه به معامالت به آن ارز مناسب تشخیص دهد 8 .ـ دولت ايران
اطمینان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختیار شركت ايران
پانآمريكن به عنوان عامل يا در اختیارطرف دوم ميباشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين
قرارداد به ايران وارد شده يا از عملیاتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده
باشد بهدرخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به نرخ بانكي كه به طور عموم در دسترس
خريداران دالر آمريكايي باشد به دالر آمريكايي قابل تبديل خواهدبود 9 .ـ مديران و كاركنان
غیر ايراني شركت ايران پانآمريكن يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از
اين كه وجوه يا دارايي را كه در خارج ازايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و
ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفتهبازي ضروري
باشد به ايرانانتقال دهند اين قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معامالت ارزي
از هر قبیل به غیر از طريق بانكهاي مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كندانجام دهند.
 10ـ مديران يا كارمندان غیر ايراني شركت ايران پانآمريكن يا طرف دوم در خاتمه خدمت
خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشتمبلغي كه از پنجاه درصد حقوق
 24ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران
خارج كنند.
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ماده  30ـ  1ـ طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا مبلغ بیست و پنج
میلیون دالر آمريكايي به عنوان پذيره به طرف اول خواهدپرداخت مبلغ مزبور در يكي از
بانكهاي نیويورك به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و
آدرس بانك مذكور به وسیلهطرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخي كه پرداخت آن بايد
انجام گیرد كتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد 2 .ـ طرف دوم با رعايت مقررات بند  3زير
طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ  82میلیون دالر آمريكايي براي عملیاتي كه
به موجب اينقرارداد متعهد گرديده است مستقیماً و يا از طريق عاملیت شركت ايران
پانآمريكن خرج خواهد كرد .از حداقل مزبور مقداري كه براي هر يك از دوازدهسال بايد
خرج شود طبق جدول زير خواهد بود :دورههاي سالیانه بعد از تاريخ اجراء مبلغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورههاي سالیانه اول و هر يك
از دورههاي سالیانه بعدي تا خاتمه سال چهارم  8500000دالر دوره سالیانه پنجم و هر يك
از دورههاي سالیانه بعدي تا خاتمه سال دوازدهم  6000000دالر  2ـ ظرف شصت روز بعد
از خاتمه سال چهارم میزان كل مخارجي كه طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال
گذشته به مصرف رسانیده استمعین خواهد گرديد .الف ـ چنانچه مخارج مزبور از میزاني
كه براي خرج در دوره مورد بحث معین گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن به مبلغي كه براي
مخارج هشت سالآينده تعیین گرديده است اضافه خواهد شد .ب ـ چنانچه مخارج مزبور
از میزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معین گرديده بود بیشتر باشد اضافه آن از مبلغي
كه براي مخارج هشت سال آيندهتعیین گرديده است كم خواهد شد .ج ـ در صورتي كه به
علت پیش آمد فورسماژور به نحو مقرر در اين قرارداد اجراي عملیات طرف دوم غیر
ممكن گردد يا به علت مزبور اجراي آنعملیات در يك يا چند سال به مانعي برخورد يا به
تأخیر افتد اين امر تأثیري در میزان تقسیم مخارجي كه به شرح جدول مندرج در بند  2اين
ماده مقرراست نخواهد داشت مشروط بر اين كه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور كلیه
تعهداتي را كه موجب بند  2فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سالدوازدهم از تاريخ اجرا
يا در صورتي كه قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژر تمديد شده باشد قبل از انقضاي مدت
اضافي مذكور انجام داده باشد 4 .ـ در طول مدت چهار سال اول عملیات اكتشافي تحت
هیچ عنواني به جز در موارد فرس ماژر به نحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطیل
نخواهد شد لیكن در انقضاي مدت مزبور و نیز در انقضاي هر سال از هشت سال بعدي در
صورتي كه طرف دوم مالحظه نمايد كه شرايط زيرزمیني ناحیه طورياست كه كشف نفت
به میزان تجارتي براي او غیر مقدور به نظر ميرسد ميتواند از ادامه دادن به عملیات اكتشافي
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خودداري نمايد و در اين صورت بايدقصد خود را به طرف اول اعالم نموده از حقوق خود
نسبت به ناحیه عملیات صرف نظر كند لیكن بايد ثابت نمايد كه كلیه امور اكتشافيالي تاريخ
اعالممزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و كلیه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره
مقدم بر اعالم مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شدهاست .هر گاه مقداري از مبالغ
مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول
بپردازد 5 .ـ در صورتي كه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده لیكن حداقل مبلغي
كه به موجب بند  2اين ماده مقرر است كالً به مصرف نرسیده باشدطرف دوم ملزم خواهد
بود كه نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد 6 .ـ پس از كشف نفت در ناحیه
عملیات به میزان تجارتي طرف دوم ميتواند اقالً شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه
به طرف اول اعالم كند كهقصد دارد به جاي اجراي تمام يا قسمتي از بقیه تعهدات مخارج
مشروع در بند دوم اين ماده مبلغ معیني به حساب دستگاه مختلط براي عملیاتي غیر
ازاكتشاف خرج كند مخارجي كه به اين شرح به عمل آيد به منزله مخارجي خواهد بود كه
در اجراي مقررات بند  2اين ماده به عمل آمده باشد و در اينصورت از تعهدات طرف اول
براي پرداخت هزينه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور كسر خواهد شد.
 7ـ هر گاه كلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند  2اين ماده انجام گرديده اما
قسمتي از مخارج به نحو مقرر در بند  6براي عملیاتي غیر ازامور اكتشافي به مصرف رسیده
باشد و بعداً به نظر طرف دوم براي امور اكتشافي مخارج اضافي الزم شود شركت ايران
پانآمريكن ميتواند به عنوانعامل دستگاه مختلط تا حدود درآمدي كه تا آن موقع از تولید
به دست آورده مخارج اضافي مزبور را تأمین نمايد 8 .ـ طرف دوم ظرف مدت باقي قرارداد
كه آغاز آن از سال سیزدهم از تاريخ اجرا خواهد بود براي سال سیزدهم و هر يك از سالهاي
متعاقب آنحقاالرضي كه مبلغ آن در ستونالف زير معین گرديده به نسبت نواحي باقیمانده
به طرف اول خواهد پرداخت :تاريخ ستونالف كل حقاالرض براي پرداخت هر كیلومتر
مربع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در سال سیزدهم و
هر يك از سالهاي بعدي تا خاتمه سال هفدهم  400دالر در سال هیجدهم و هر يك از
سالهاي بعدي تا خاتمه سال بیست و دوم  480دالر در سال بیست و سوم و هر يك از
سالهاي بعدي  600دالر مقررات مربوط به احتساب حقاالرض جزو هزينههاي عملیات و
مواردي كه حقاالرض به عنوان پرداخت مشخص تلقي خواهد شد به شرحي استكه در
بندالف ماده  9قانون نفت معین گرديده است.
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ماده  31ـ  1ـ طرفین اول و دوم ملزم خواهند بود كه نسبت به سود ويژه حاصله از عملیات
مقرر در اين قرارداد طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمدوقت مالیات بپردازند مشروط بر
اين كه :الف ـ نرخ مالیات بر درآمدي كه به موجب آن هر يك از طرفین بايد مالیات خود
را بپردازند از نرخ پنجاه درصد كه به موجب قانون مالیات بر درآمدمورخ  1335مقرر شده
تجاوز ننمايد و ب ـ مقرراتي كه براي تعیین سود ويژه هر يك از طرفین مجري ميگردد
نامساعدتر از آنچه به موجب ماده  35قانون مالیات بر درآمد  1328و تأيید آنطي ماده 36
قانون مالیات بر در آمد  1335تصريح گرديده است نباشد 2 .ـ شركت ايران پانآمريكن كه
صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول مالیات
نخواهد بود و همچنین ارتباطيكه بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده
مشمول تعهدات مالیاتي نخواهد بود 3 .ـ بدهي مالیاتي هر يك از طرفین بر اساس سود ويژه
حاصله از عملیات مقرر در اين قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت
نفتاحتساب خواهد گرديد از میزان بدهي مالیاتي كه به اين ترتیب تعیین ميگردد هر گونه
مبلغي كه طرف مزبور به موجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفتو مقررات قانون مالیات بر
درآمد وقت (با رعايت مقررات بند  1اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خود محسوب
نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشتهباشد از بدهي مالیاتي خود كسر كند كسر خواهد شد4 .
ـ درآمد ناويژه هر يك از طرفین در هر دوره مالیاتي معادل مبلغ زير خواهد بود :الف ـ
ارزش سهم وي از نفتي كه توسط شركت ايران پانآمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط به
منظور مصرف داخلي ايران به طرف اول تحويلگرديده باشد ارزش مزبور بر اساس بهايي
كه طبق ماده  26اين قرارداد تعیین ميگردد احتساب خواهد شد و نیز در صورتي كه پرداختي
به موجب ماده 27بابت گاز طبیعي به عمل آمده باشد جزو در آمد ناويژه منظور خواهد
گرديد .ب ـ ارزش پنجاه درصد از كلیه نفتي كه به طريقي غیر از طريق فوق فروخته يا
صادر شده يا منتقل شده باشد (به جز نفتي كه در هوا سوخته و به هوارفته يا به طريقي كه
خارج از اختیار شركت ايران پانآمريكن بوده ضايع گرديده يا در جريان عملیات به مصرف
رسیده باشد) كه بر اساس بهاي اعالنشده كه در روز فروش يا صدور يا انتقال منتشر گرديده
منهاي تخفیفات مقرر در بند  2ماده  25محسوب خواهد شد 5 .ـ هر يك از طرفین ضمن
تعیین در آمد ويژه خود ميتوانند آن قسمت از مخارج و هزينهها و پرداختها را كه براي
اجراي عملیات مقرر اين قراردادخواه خود خواه به وسیله عاملیت شركت ايران پانآمريكن
براي اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد متحمل شده به شرح زير از سهم در آمد ناويژه
خودكسر كند مشروط بر اين كه هزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقالم وارده در دفاتر
403

باشد :الف ـ فقط در مورد طرف دوم طي هر يك از ده سال متعاقب تاريخ شروع بهرهبرداري
تجارتي مبلغي معادل ده درصد كل پذيره بیست و پنج میلیوندالر كه تحت مقررات ماده 30
اين قرارداد بايد به طرف اول پرداخت شود .ب ـ منظور داشتن پرداخت حقاالرض مقرر
در ماده  30در جزء هزينهها طبق اصولي كه در بندالف ماده  9قانون نفت مقرر گرديده است
خواهد بود .ج ـ سهم هر يك از طرفین از كلیه مخارج و هزينههايي كه شركت ايران
پانآمريكن به عنوان عامل انجام داده باشد مشروط بر اين كه مخارج وهزينههاي مزبورالزاماً
و منحصراً با اجراي عملیات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد .هزينههاي اداري و
تأسیساتي و تشكیالت و نیز حقوق واجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده
هر گونه از اموال تأديه شده باشد و همچنین مخارج حفاري چاههايي كه استحصال نفت
آنها بهمیزان تجارتي نبوده و قیمت اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشهبرداريهاي
زمیني و هوايي و دريايي شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه وعمیق كردن يا تكمیل چاهها
يا آماده كردن آنها جزو مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و
هزينههاي مربوطه به حسابسرمايه گذارده شده و مبلغ استهالك درباره آنها منظور شده
باشد .د ـ مبلغ معقولي در هر سال براي استهالك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و
تهي شدن به منظور استهالك هزينههاي سرمايهاي توسط شركتايران پانآمريكن (عامل) در
مورد عملیاتش در ايران .ه ـ قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عملیات كه در دورههاي
مالیاتي قبلي بر هر يك از طرفین وارد آمده و به حساب دورههاي بعد منتقلگرديده است
مشروط بر آن كه انتقال اين حسابها از سالي به سالي بیش از  10سال از دوره مالیاتي كه اين
ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد .و ـ سهم هر يك از طرفین از زيانهاي متحمله
در مورد انجام عملیات در ايران مشروط بر آن كه به وسیله بیمه يا به نحو ديگري جبران
نشده باشد اينخسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زيانهاي ناشیه از خسارات دعاوي
مربوط به عملیات انجام شده در ايران و زيان ناشیه از خسارات وارده بهذخاير تجارتي يا
هر گونه دارايي كه براي عملیات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها
خواهد بود.
o

ماده  32ـ  1ـ به استثناي مواد زير :الف ـ مالیات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد
به دولت ايران پرداخت شود .ب ـ حقوق گمركي به نحو مقرر در ماده  .33ج ـ پرداختهاي
مقرر به طرف اول طبق اين قرارداد .د ـ پرداختهايي كه بابت مالیات طبق قانون مالیات بر
درآمد بر حقوق كارمندان تعلق ميگیرد و همچنین پرداختهايي كه بايد از مقاطعهكاران و
عاملینبابت كارهايي كه در ايران انجام ميدهند كسر شود .ه ـ عوارض و حقوق معقول و
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خالي از تبعیضي كه به مقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه به
طور عموم براي عامه انجامميشود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و
عوارض فاضالب پرداخت شود .و ـ مالیات و حقوق خالي از تبعیضي كه شامل عموم است
از قبیل حق تمبر اسناد و حق ثبت امور حقوقي بازرگاني و حق ثبت اختراعات و
تألیفات.طرف دوم و شركت ايران پانآمريكن (در مواردي كه مربوط به او باشد) از مطالبه
هر گونه پرداختي به طرف اول يا به مقامات دولتي ايران (اعم ازمركزي و محلي) معاف
خواهند بود و بر سود سهام پرداختي طرفین اول يا دوم بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر
در اين قرارداد هیچگونه مالیاتيتعلق نخواهد گرفت.
o

ماده  33ـ  1ـ كلیه ماشیناالت ـ وسائل ـ وسائل نقلیه آبي ـ دستگاهها ـ افزار ـ ادوات ـ
قطعات يدكي ـ مصالح ـالوار ـ مواد شیمیايي ـ موادضروري براي اختالط و امتزاج ـ وسائل
خودرو و ساير وسائط نقلیه ـ هواپیما ـ هر نوع مصالح ساختماني ـاالت فوالدي ـ اشیاء و
اثاثیه لوازم اداريـ حوائج كشتي ـ مواد خواربار ـالبسه و لوازم استحفاظي ـ دستگاههاي
تعلیماتي ـ محصوالت نفتي كه در ايران به دست نیايد و كلیه اجناس ديگريرا كه منحصراً
از لحاظ صرفهجويي و حسن جريان عملیات و وظائف طرف دوم يا شركت ايران پانآمريكن
به عنوان عامل ضروري باشد بدون پروانهورودي و با معافیت از هر گونه حقوق گمركي و
عوارض شهرداري و ساير مالیاتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد .مواد فوق
شامل حوائجطبي و جراحي و لوازم بیمارستان و محصوالت طبي و دارو و اسباب طلبي و
اثاثیه وارداتي كه در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروري باشد نیز خواهد بود.
 2ـ طرف دوم و شركت ايران پانآمريكن (به عنوان عامل) با اطالع طرف اول حق خواهند
داشت در هر موقع كه مايل باشند اشیايي را كه به وسیله آنهاوارده شده بدون هیچ گونه
پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند 3 .ـ طرف
دوم و شركت ايران پانآمريكن (به عنوان عامل) نیز حق خواهند داشت با تصويب طرف
اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خوددارينشده و تأخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء
مذكوري كه وارد كردهاند در ايران به فروش برسانند .در اين صورت مسئولیت پرداخت
حقوق مربوطه وهمچنین انجام تشريفات الزمه طبق مقررات جاري و تهیه اسناد ترخیص
براي طرف دوم يا شركت ايران پانآمريكن (به عنوان عامل) به عهده خريدارخواهد بود4 .
ـ اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت ايران پانآمريكن
و وابستگان تحت تكفل مديران و كاركنان مزبور مناسبتشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه
پروانه ورودي و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي
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و ساير فعالیتهايي كه درموقع ورود معموالً به آن تعلق ميگیرد وارد خواهد شد .اين قبیل
اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولین مذكور آنهممنحصراً
براي استفاده و مصرف آنها 5 .ـ بدون آن كه در كلیات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل
شود طرف دوم يا شركت ايران پانآمريكن (به عنوان عامل) در تحصیل لوازم و حوائجخود
بايد نسبت به اشیايي كه در ايران ساخته و مهیا ميشود در رجحان قائل شوند با اين قید كه
اشیاء مذكور با مقايسه با اشیاء مشابه خارجي با همانشرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و
قیمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادير مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن
در مواردي كه براي آنمنظور شده در ايران به دست بیايد .در مقايسه قیمت اشیاء وارداتي
با اشیاء ساخته و مهیا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اينقرارداد
نسبت به اشیاء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد 6 .ـ كلیه واردات و
صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشريفات گمركي بوده و اين تكالیف
از آنچه معقوالً مجري است سنگینترنخواهد بود (ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب
مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبیل تشريفات و تنظیم اسناد
به طورساده و سريع انجام خواهد شد و با اين منظور بین شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي
ممكن است در صورت لزوم ترتیبات مقتضي داده شود.
o

ماده  34ـ  1ـ مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده سه كه منابع قابل
بهرهبرداري به میزان تجارتي در آن كشف شده باشد  25سال ازتاريخ شروع به بهرهبرداري
تجارتي در ناحیه مربوطه خواهد بود 2 .ـ از لحاظ مقررات اين ماده تاريخ شروع بهرهبرداري
تجارتي تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي تولید شده از ناحیه
مربوطهفروش و تحويل شده باشد 3 .ـ قبل از پايان  23سال طرف دوم ميتواند قصد خود
را دائر به تمديد اين قرارداد به طرف اول اطالع دهد در اين صورت تمديد براي مدت 5
سال ازپايان سال بیست و پنجم به خودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد
گرديد 4 .ـ دو تمديد اضافي پنجساله نیز يكي از خاتمه سال سيام و ديگري از خاتمه سال
سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبلاز پايان مدت جاري بايد
قصد خود را مبني بر تمديد به طرف اول اطالع دهد 5 .ـ در مورد دو تمديد مشروحه در
بند  4مقررات زير رعايت خواهد شد :هر گاه وقتي تقاضاي تمديد به وسیله طرف دوم به
عمل ميآيد شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول به منظور فعالیتهاي مشابهي
مشاركتنموده اند و تا آن تاريخ از لحاظ تولید نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت
ايران پانآمريكن (به عنوان عامل دستگاه مختلط) حاصل گرديده به دست آوردهباشند
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قراردادهايي منعقد كرده باشند كه شرايط آن روي هم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد
مساعدتر باشد كلیه شرايط قراردادهاي مذكور شاملمدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم
نیز خواهد بود.
o

ماده  35ـ  1ـ شركت ايران پانآمريكن در خاتمه مدت يا فسخ اين قرارداد منحل گرديده
اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آنبین طرفین به نسبت مساوي
تقسیم خواهد شد 2 .ـ كلیه تأسیسات و اراضي بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال
خواهد يافت.

o

ماده  36ـ طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از منابع خود را
در حقوق و تعهداتي كه به موجب اين قرارداد مقرر است بهاشخاص زير منتقل نمايد :الف
ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل آنها باشد .ب ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل
طرف دوم باشند .ج ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مشروحه دو
قسمتالف و ب فوق باشند .از لحاظ مقررات اين بند مقصود از كنترل يكشركت عبارت
است از مالكیت مستقیم يا يا غیر مستقیم كلیه سهام آن شركت .و منتقلالیه بايد شركتي باشد
كه وضع آن با شرايط مذكور در ماده  4قانوننفت مطابقت نمايد .ضمناً موافقت شد كه طرف
دوم قبل از آغاز عملیات مشروحه در اين قرارداد كلیه منافع و حقوق و تعهداتي را كه به
موجب اين قرارداد به شركت تابعهخود به نام شركت پانآمريكن انترناشنالاويلكمپاني كه
مالكیت كلیه سهام آن با طرف دوم است انتقال دهد .بدون آن كه هیچ گونه خلل و خدشهاي
بهتعهدات طرف دوم ناشي از اين قرارداد وارد آورد 2 .ـ هر گونه انتقالي توسط طرف دوم
به جز آن چه كه طبق بند  1فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي
طرف اول خواهد بودو طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأيید هیأت وزراء و تصويب
قوه مقننه را نیز تحصیل نمايد.

o

ماده  37ـ  1ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه (فرس ماژر) مانعي پیش آيد كه به طور
معقول از حیطه اختیار طرف دوم يا شركت ايران پانآمريكن (بهعنوان عامل) خارج بوده
اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غیر ممكن يا موقوف گرداند يا
تأخیري در آن ايجاد كند :الف ـ عدم انجام يا تأخیر طرف دوم يا شركت ايران پانآمريكن
(به عنوان عامل) در اجراي تعهدات مزبور به عنوان تخلف از اجراي اين قرارداد تلقينخواهد
شد .ب ـ مدتي كه تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشیده باشد به
مدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد .ج ـ هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر
از يك سال نباشد اين قرارداد به خودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد
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خواهد شد و اين امر درحقوقي كه به موجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته
شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت 2 .ـ منظور از قوه قهريه (فرس ماژر) در اين
قرارداد همان است كه در عرف حقوق بینالمللي تعريف شده است.
o

ماده  38ـ طرفهاي قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول
حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات وهم روح شرايط و مقررات مزبور
را رعايت كنند 2 .ـ تأيید اين قرارداد طبق ماده  2قانون نفت از طرف هیأت وزيران به منزله
قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شدهاست من جمله
تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهايي كه بايد از
طرف دولت به عمل آيد 3 .ـ هیچ گونه اقدام قانونگذاري يا اداري اعم از عمومي و خصوصي
و يا عمل ديگر از هر قبیل از طرف دولت و يا مقامات دولتي در ايران (اعم ازمركزي و
محلي) يا از جانب طرف اول اين قرارداد راالغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصالح يا
تغییري به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسناجراي مقررات آن نخواهد شد ـالغاء يا
اصالح يا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرفین ممكن خواهد بود 4 .ـ هر گاه وظايف
طرف اول به ديگري كه تحت اختیار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل
شود منتقلالیه مزبور تمام تعهداتي را كهطرف اول به موجب اين قرارداد دارد به عهده خواهد
گرفت .هر گاه طرف اول از میان برود و وظايف آن به ديگري كه تحت اختیار دولت ايران
يا مسئولدر مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول به موجب اين
قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ايران خواهد شد 5 .ـ وزارت دارايي ميتواند از طرف
دولت ايران هر گونه اقدامي به عمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد
يا براي تأمین اجراي آنبه طرز بهتر الزم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا
موافقتي كه بدين طريق به عمل آمده باشد براي دولتالزامآور خواهد بود .كلیه مقاماتايراني
بايستي از كلیه دستورهاي وزارت دارايي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و
مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختیارات تامخواهند بود .هر گاه وزارت دارايي به
عللي از اختیاراتي كه به موجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده
ننمايد هیأت دولتاختیارات مذكور را به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.

o

ماده  39ـ  1ـ هر گاه اختالفي مربوط به اجرا يا تفسیر اين قرارداد پیش آيد طرفین ميتوانند
موافقت كنند كه موضوع به يك هیأت سازش مختلط مركباز چهار عضو مراجعه شود كه
هر يك از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها كوشش در حل موضوع به
طريق دوستانه خواهد بود هیأتسازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفین رأي خود
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را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هیأت صادر خواهد كرد .رأي مزبور در
صورتيالزامآور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد 2 .ـ هر گاه طرفین نسبت به ارجاع
اختالف به كمیسیون سازش توافق ننمايد و يا اختالف بعد از ارجاع به كمیسیون مزبور حل
نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات ماده  41خواهد بود.
o

ماده  40ـ  1ـ هر گونه اختالف مربوط به مسائلي فني و يا محاسباتي ممكن است با توافق
طرفین يا به كارشناس واحد يا به هیأتي مركب از سهكارشناس مراجعه شود دو نفر از سه
كارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند كرد (هر يك يك نفر) و سومي به تراضي طرفین
تعیین خواهد شد .اگرطرفین نتوانند در انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سومي تراضي
كنند

هر

يك

از

طرفین

ميتوانند.

در

موارد

فني

به

مدير

مؤسسه

???????????????????????? ???????????????????? در موارد محاسباتي به
ريیس ????????????????????????? ?????????????????????????????
مراجعه كند كه كارشناس واحد يا كارشناس سومي را تعیین نمايد .چنانچه ظرف يك ماه از
تاريخ ارجاع امر به كارشناس طرفین در باب ارجاع اختالف بهكارشناس واحد يا
كارشناسهايي به شرح مقرر باال تراضي ننمايند موضوع بايستي طبق ماده  41به داروي ارجاع
شود 2 .ـ طرفین ظرف يك ماه از تاريخ ارجاع امر به كارشناسي كارشناس و يا كارشناسان
را تعیین خواهند كرد كارشناس سوم در صورتي كه به تراضي طرفینانتخاب شود ظرف
مدتي اضافي يك ماه و در صورتي كه بتراضي طرفین انجام نشده باشد ظرف مدت دو ماه
تعیین خواهد شد .تعیین كارشناس واحددر مواردي كه به تراضي طرفین عملي نشده باشد
ظرف مدت سه ماه از تاريخ ارجاع امر به كارشناسي به عمل خواهد آمد 3 .ـ طرفین بايد در
قرارداد ارجاع به كارشناسي مسائل فني يا محاسباتي را كه مورد رسیدگي قرار ميگیرد به
طرز روشن و صريح توضیح دهند .رأيكارشناس واحد يا سه كارشناس بايد ظرف شش ماه
از تاريخ تعیین كارشناس واحد يا كارشناس سوم (هر كدام كه مورد پیدا كند) صادر شود.
اگر اختالفبه سه كارشناس مراجع شود رأي كارشناسان ممكن است با اكثريت آراء صادر
شود .كارشناس يا كارشناسان بايد رأي خود را منحصراً نسبت به مسائلفني يا محاسباتي
صادر كنند و رأي مزبور قاطع و براي طرفینالزامآور خواهد بود 4 .ـ اگر ضمن رسیدگي كه
از طرف كارشناس يا كارشناسان به عمل ميآيد مسئلهاي كه به نظر كارشناس يا كارشناسان
يا هر يك از طرفین جنبه حقوقيداشته باشد (با توجه به اين كه هر مسئلهاي كه مربوط به
تفسیر اين قرارداد باشد واجد جنبه حقوقي خواهد بود) پیش آيد به طوري كه اخذ
تصمیمنسبت به موضوع فني يا محاسباتي مورد بحث مستلزم تعیین تكلیف مسئله حقوقي
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باشد در آن صورت اگر مسئله مزبور به توافق طرفین حل نشودطرفین يا يكي از آنها خواه
ابتكاراً از جانب خود خواه به درخواست كارشناس يا كارشناسان ميتوانند آن را به داوري
ارجاع كند 5 .ـ در اين مورد به منظور احتساب مدتهايي كه در اين ماده ذكر شده اخطار
يكي از طرفین به طرف ديگر داير به قصد ارجاع مسئله حقوقي به داوري بهشرح فوق به
انضمام توضیح مسئله حقوقي مزبور در حكم ارجاع امر به داوري از طرف اخطاركننده تلقي
خواهد شد 6 .ـ در مواردي كه مسئله حقوقي ضمن رسیدگي پیش آمده و به داوري ارجاع
شود رسیدگي كارشناس يا كارشناسانالزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتي كه بهنظر
كارشناس يا كارشناسان مسئله حقوقي نوعي باشد كه قبل از تعیین تكلیف آن ادامه رسیدگي
مفید نباشد چنانچه رسیدگي تا تعیین تكلیف مسئلهحقوقي معوق بماند به مجرد تعیین
تكلیف موضوع طرفین شرح آن را به اطالع كارشناس يا كارشناسان خواهد رسانید كه
رسیدگي موضوع فني يامحاسباتي مورد بحث را تعقیب نموده هر چه زودتر به مرحله تصمیم
نهايي برسانند.
o

ماده  41ـ  1ـ چنانچه طرفین توافق در ارجاع اختالف به كارشناس يا كارشناسان بر طبق
ماده  40ننمايند و يا چنانچه توافق كرده باشند ولي تعیینكارشناس يا صدور رأي در ظرف
مدت معین براي اين منظور صورت نگرفته باشد و يا وضعي كه در بند  4از ماده  40پیشبیني
شده پیش آمده و يكي ازطرفین اقدام براي تعیین تكلیف مسئله حقوقي به عمل آورده باشند
هر يك از طرفین يك نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروعداوري
داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت ريیس هیأت داوري را خواهد داشت .چنانچه
دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داروي نسبت به داور ثالث تراضي
كنند و چنانچه طرفین به طرز ديگري توافق ننمايندداور ثالث به درخواست هر يك از طرفین
از طرف ريیس دادگاه فدرال سويس تعیین خواهد شد 2 .ـ اگر يكي از طرفین ظرف دو ماه
از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به
اطالع طرف ديگر نرساندطرف ديگر حق خواهد داشت كه به ريیس دادگاه فدرال سويس
مراجعه و تقاضاي تعیین داور واحد بنمايد 3 .ـ اگر به هر دلیلي انتخاب داور واحد يا داور
ثالث بر طبق بند ( )1به عمل نیايد و طرفین هم كتباً به طرز ديگري توافق نكرده باشند در
آن صورت بهدرخواست هر يك از طرفین انتخاب مزبور از طرف ريیس يا قاضي هم عرض
ريیس عاليترين دادگاه كشورهاي زير به ترتیبي كه ذكر ميشود به عملخواهد آمد :دانمارك
ـ سوئد ـ برزيل 4 .ـ تعیین داور ثالث يا داور واحد بر طبق بند ( )1كامالً بسته به تشخیص
كسي خواهد بود كه اجازه انتخاب دارد و هیچ يك از طرفین نميتوانند نسبتبه تشخیص
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مزبور ترديد كنند .شخصي كه به اين طريق تعیین ميشود نبايد با ايران و يا ممالك متحده
آمريكا رابطه نزديكي داشته و يا در خدمت رسمي و يا در تابعیت يكي از آن دوكشور باشد.
 5ـ داور ثالث يا داور واحد (هر كدام كه مورد پیدا كند) قبولي خود را به اين سمت ظرف
سي روز از تاريخ دريافت اعالم تعیین خود اطالع خواهد داد ودر غیر اين صورت چنین
تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به
عمل خواهد آمد 6 .ـ اگر اختالف به هیأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت
صادر شود و طرفین رأي هیأت داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پیداكند) را با
حسن نیت اجراء خواهند كرد 7 .ـ محل و تشريف داوري را طرفین تعیین خواهند كرد
چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف كارشناس واحد يا
كارشناسثالث يا داور واحد يا داور ثالث (هر كدام كه مورد پیدا كند) تعیین خواهد شد8 .
ـ طرفین همه نوع تسهیالت (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتي) را براي كارشناس
يا كارشناسان يا هیأت داوري يا داور واحد فراهم خواهندكرد تا هر گونه اطالعاتي را كه
براي تعیین تكلیف اختالف الزم باشد به دست آورند .عدم حضور يا امتناع يكي از طرفین
داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا در همه مراحل آن بشود 9 .ـ مادام
كه تصمیم يا رأي داوري صادر نشده توقف عملیات يا فعالیتهايي كه موضوع داوري از آن
ناشي شده استالزامي نیست در صورتي كه تصمیميا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت
باشد ضمن تصمیم يا رأي مزبور ممكن است ترتیب مقتضي براي جبران خسارات شاكي
مقرر گرديد 10 .ـ تعیین مسئولیت پرداخت و مبلغ هزينه داوري كامالً بسته به تشخیص
كارشناس يا كارشناسان يا هیأت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد پیدا كند)خواهد
بود 1 .ـ چنانچه به هر علت كارشناس يا يكي از اعضاي هیأت داوري يا داور واحد پس از
قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكمیلرسیدگي به مورد اختالف
نباشد و چنانچه طرفین به صورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفین ميتواند از
ريیس دادگاه فدرال سويس تقاضا كندكه در اين باب كه آيا انتخاب اولیه را بايد خاتمه يافته
تلقي كرد تصمیم اتخاذ كند .اگر تصمیم مشارالیه از اين قرار باشد از شخص يا اشخاصي كه
انتخاباولیه به وسیله آنها به عمل آمده تقاضا خواهد كرد كه ظرف مدتي كه تعیین خواهد
نمود جانشیني تعیین كنند و چنانچه ظرف مدت مقرر جانشین تعییننشود يا در صورتي كه
انتخاب اولیه به وسیله خود او به عمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد
نمود .اگر ريیس دادگاه فدرال سويس بههر دلیلي وظايف خود را اجراء نكند اجراي وظايف
مزبور به عهده يكي از اشخاص ديگري محول خواهد گرديد كه در بند ( )3اين ماده با
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ترتیب مقررذكر شده است 12 .ـ تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوري كه
بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراء تصريح گردد 13 .ـ ظرف مدت پانزده روز
از تاريخ ابالغ تصمیم يا رأي به طرفین هر يك از آنها ميتواند از كارشناس يا كارشناسان يا
هیأت داوري يا داور واحدي (هركدام كه مورد پیدا كند) كه تصمیم يا رأي اولیه را صادر
نموده تقاضاي تفسیر آن را بنمايد اين تقاضا در اعتبار تصمیم يا رأي تأثیري نخواهد داشت
تفسیرمزبور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصمیم يا رأي تا صدور
تفسیر يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهدشد.
o

ماده  42ـ  1ـ چنانچه تصمیم يا رأي نهايي صادر طبق ماده  41اين قرارداد فقط داير بهالزام
پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم يا رأي مزبور به دولتايران يا طرف اول به وسیله
طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم يا رأي مذكور يا در صورت عدم
قید مدت در تصمیم يا رأي ظرفسه ماه از تاريخ آن تصمیم يا رأي پرداخت نشود دولت
ايران حق خواهد داشت كلیه وجوه حاصله از فروش يا صدور نفت به وسیله طرف دوم
راتوقیف كند تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت شود 2 .ـ در موردي كه تصمیم يا رأي نهايي
بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف
مهلت مقرر در رأي ياتصمیم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصمیم معین نشده باشد) در
ظرف شش ماه پس از ابالغ رأي يا تصمیم به طرفین مفاد رأي يا تصمیم را اجراءنكند طرفي
كه رأي يا تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعالم خاتمه اين قرارداد را به
وسیله تصمیم هیأت داوري يا داور واحد كه برطبق بند ( )3اين ماده اتخاذ خواهد شد
بخواهد .تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه
قرارداد (طبق اينقرارداد) ناشي شده و يا بشود تأثیري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت
وجوه و خسارات ديگري هم كه به موجب رأي هیأت داوري يا داور واحدمقرر شده باشد
در همین حكم خواهد بود 3 .ـ تصمیمي كه بر طبق مقررات بند ( )2اين ماده پیشبیني شده
فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود .الف ـ فقط هیأت داوري يا داور واحدي
كه رأي يا تصمیم نهايي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصمیم را اتخاذ كند .ب ـ چنانچه
هیأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصمیم مزبور را صادر كرده به هر علتي قادر يا مايل
به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بهعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و
به طرزي كه براي حل اختالف پیشبیني شده به داوري ارجاع خواهد شد 4 .ـ هیأت داوري
يا داور واحد قبل از اخذ تصمیم داير به خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت
اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براياجراي تصمیم يا رأي مقرر نمايد و تصمیم
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دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر
منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصمیم اجراء نگرديده باشد.
o

ماده  43ـ  1ـ در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه
عملیات به نحو مقرر در ماده  3هر گاه طرف دوم طي مهلتمقرر نتواند نظر خود را درباره
قسمتهاي مورد انصراف به طرف اول اعالم نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود
قسمتهايي را كه بايد مسترد گرددمشخص سازد تشخیص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه
اعالم گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقي خواهد شد 2 .ـ
طرف دوم بايد در ظرف ده روز از تاريخ اجرا ضمانتنامهاي از شركت استاندارد اويل
(اينديانا) مبني بر تضمین انجام تعهد حفاري كه طرف دوم بهموجب بند  2ماده  16بر عهده
دارد به طرف اول تسلیم نمايد در صورتي كه تعهد مزبور انجام نگردد شركت استاندارد
اويل اينديانا براي هر ماه تأخیر كهدر نتیجه وقوع فرس ماژر نبوده باشد مبلغ سیصد و پنجاه
هزار دالر آمريكايي غرامت خواهد پرداخت هر گاه ظرف شش ماه از مهلت مقرر تعهد
هنوزانجام نشده طرف اول حق خواهد داشت كه اين قرارداد را فسخ نمايد و در صورت
فسخ قرارداد پرداخت جريمه ماهیانه مزبور متوقف خواهد شد 3 .ـ مقررات ماده  37درباره
قوه قهريه (فرس ماژر) در موارد مربوط به اين ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.

o

ماده  44ـ متن فارسي و انگلیسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتي كه اختالفي پیش
آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوري ياداور واحد (هر كدام كه مورد
داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفین را از روي هر دو متن تفسیر نمايند ـ هر گاه
بین دو متن مزبور اختالفي درمورد حقوق و وظايف طرفین پیدا شود متن انگلیسي معتبر
خواهد بود.

o

ماده  45ـ مقررات قانون معادن مصوب سال  1336تأثیري در اين قرارداد نخواهد داشت و
قوانین و مقرراتي كه كالً يا بعضاً مباين با شرايط اين قراردادباشد در حدودي كه مباينت
دارند نسبت به مقررات اين قرارداد بالاثر خواهد بود.

o

[امضاء] به تاريخ  4ارديبهشت ماه  1337مطابق  24آوريل  1958در تهران امضاء و مبادله
گرديد .ريیس هیأت مديره شركت ملي نفت ايران وكیل پانآمريكن پترولیوم كورپوريشن
عبداهلل انتظام جرج ـ جنكینسون



جدول ضمیمه حدود ناحیه عملیات
o

ناحیه  1از نقطه (الف) واقع در دريا با مختصات تقريبي طول جغرافیايي  48درجه و 54
دقیقه و عرض جغرافیايي  29درجه و  38دقیقه (منطبق با نقطه (ب) ازناحیه سیريپ كه در
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پیش آگهي شماره  1.228ذكر شده) و از آنجا خطي مستقیم به طرف شمال و منطبق با خط
منصف خلیج كه نقطه مزبور را متصلميكند به :نقطه (ب) در محل تقاطع نصفالنهار طول
جغرافیايي  48درجه و  54دقیقه با خط سه میلي در آبهاي ساحلي از حد پستترين خط
جزر خاك اصلي بهعرض جغرافیايي تقريبي  29درجه و  53دقیقه و  30ثانیه از آنجا منطبق
با خط سه میلي در آبهاي ساحلي به شرح مذكور در فوق تا :نقطه (ج) مشخص شده به
وسیله تقاطع خط مزبور سه میلي آبهاي ساحلي با نصفالنهار  49درجه و  33دقیقه و 30
ثانیه و به عرض جغرافیايي تقريبي 29درجه و  57دقیقه و  30ثانیه (منطبق با نقطه (ج) ناحیه
سیريپ كه در پیش آگهي شماره  1.228ذكر شده) از آنجا خط مستقیمي به طرف نقطه
(الف)به شرح مذكور در فوق .مساحت ناحیه يك مشروح باال در حدود  1000كیلومتر مربع
ميباشد.
o

ناحیه  2از نقطه (الف) (منطبق با نقطه (ه) ناحیه سیريپ كه در پیش آگهي شماره 1.228
ذكر شده) واقع در دريا با مختصات تقريبي طول جغرافیايي  49درجهو  4دقیقه و عرض
جغرافیايي  29درجه و  15دقیقه و از آنجا خطي مستقیم كه اين نقطه را متصل ميكند به:
نقطه (ب) مشخص شده به وسیله محل تقاطع نصفالنهار  50درجه و  13دقیقه با خط سه
میلي در آبهاي ساحلي از پستترين خط جزر خاك اصلي بهعرض جغرافیايي تقريبي 29
درجه و  49دقیقه و  30ثانیه) منطبق با نقطه (د) ناحیه سیريپ كه در پیش آگهي شماره
 1.228ذكر شده) و از اين نقطه منطبق با خطسه میلي در آبهاي ساحلي به شرح مذكور در
فوق تا :نقطه (ج) مشخص شده به وسیله تقاطع خط مزبور سه میلي آبهاي ساحلي با
نصفالنهار طول جغرافیايي  50درجه و  45دقیقه و به عرض جغرافیاييتقريبي  28درجه و
 59دقیقه و از آنجا خط مستقیمي به :نقطه (د) با مختصات طول جغرافیايي  49درجه و 45
دقیقه و عرض جغرافیايي  28درجه و  23دقیقه و از آنجا خطي مستقیم (منطبق با خط
منصفخلیج) كه اين نقطه را با نقطه (الف) فوقالذكر متصل ميسازد .مساحت ناحیه 2
مشروح باال به استثناي جزاير خارك و خاركو و سه میل از آبهاي ساحلي هر يك از آنها كه
محاط در اين ناحیه ميباشند تقريباً 15000كیلومتر مربع ميباشد.



[امضاء]متن موافقتنامه فوق مشتمل بر  45ماده و جدول ضمیمه در جلسه چهارشنبههفتم خردادماه
يك هزار و سیصد و سي و هفت از طرف مجلس سنا به تصويب رسید و صحیح است .نائب ريیس
مجلس

http://www.dastour.ir/Print/?LID=233325

414

 -38قانون اعطاي امتياز نفت قسمتي از شرق و شمال شرق به شركت نفت آمريكا و
ايران
« مصوب  15بهمن  » 1315وزارت مالیه
تعريفات بعضي اصالحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا
در آتیه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد :دولت ـ يعني دولت
شاهنشاهي ايران شركت ـ يعني شركت نفت آمريك و ايران (شركت سهامي "دالوار" از ممالك متحده امريكا)
و تمام شركتهاي تابعه آن .شركت نفت آمريك و ايران ـ يعني شركت نفت آمريك و ايران يا هر شخص
حقوقي ديگري كه اين امتیاز با تصويب دولت ايران مطابق ماده  25بدو منتقل شود .شركت تابعه ـ يعني
شركتي كه (اين شركت) حق تعیین بیش از نصف مديران آن را مستقیماً يا به طور غیر مستقیم داشته و يا به
طور مستقیم يا غیرمستقیم مالك مقداري از سهام آن باشد كه با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رأي
در مجمع عمومي آن براي شركت تضمین شده باشد .حوزه امتیاز ـ يعني مساحت مذكور در بند (د) ماده ()2
اين قرارداد .نفت ـ يعني روغن نفت خام و گازهاي طبیعي و قیرها (اسفالتها) و مومهاي طبیعي و تمام
محصوالت ديگري كه يا از مواد مذكوره حاصل ميشود و يا بهوسیله مخلوط كردن اين مواد با مواد ديگري
به دست ميآيد .عملیات شركت در ايران ـ يعني تمام عملیات صنعتي و تجاري و فني كه شركت منحصراً
براي اجراي اين امتیاز انجام ميدهد .تاريخ تصويب ـ يعني تاريخي كه امتیاز به تصويب مجلس و صحه
اعلیحضرت همايون شاهنشاهي رسیده است .لیره استرلینگ ـ يعني واحد پول انگلیسي .يك شلینگ يك
بیستم يك لیره استرلینگ و يك پنس يك دوازدهم يك شلینگ ميباشد .تن ـ يعني تن متريك (يك هزار
كیلوگرم) سال (سال تقويمي) و ماه ـ يعني دورههايي از زمان كه مطابق تقويم گرگرين (مسیحي) سال و ماه
گفته ميشود.
ماده  1ـ دولت بر طبق مقررات اين امتیاز در حوزه امتیاز براي تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن و
استخراج نفت حق انحصاري به شركت ميدهد و بهعالوه در تمام خاك ايران حق غیر انحصاري حمل و
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تصفیه نفت و به عمل آوردن آن به هر طريقهاي كه آن را قابل تجارت كند و انبار كردن و فروختن نفت در
ايران و صادر كردن آن را به شركت اعطاء مينمايد.
ماده  2ـ الف ـ در ظرف سه سال اول بعد از تاريخ تصويب شركت در حدود مساحتي كه در نقشه امضاء
شده منضم به اين قرارداد با رنگ تعیین شده استبه طور غیر انحصاري حق تفتیش و تفحص و جستجو و
گمانه زدن براي پیدا كردن نفت را دارد .ب ـ منتهي تا آخر سال سوم بعد از تاريخ تصويب شركت بايد دو
واليت از واليات شرق و يا شمال شرق واقع در حوزهاي كه در نقشه مذكور دربند (الف) معین شده و حدود
واليات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گرديده انتخاب نمايد .شركت وزارت مالیه را در تهران از انتخابي
كه نموده است كتباً مستحضر خواهد داشت .ج ـ شركت بايد منتهي تا آخر سال پانزدهم بعد از تاريخ تصويب
در دو واليت مذكور در بند (ب) يك يا چند قطعه زمین به هر مساحت و وسعتيكه ميخواهد انتخاب نمايد.
مجموع مساحت قطعه يا قطعاتي كه به اين ترتیب انتخاب ميشود نبايد بیش از يك صد هزار میل مربع
انگلیسي باشد و در هر صورت مساحت مذكورنبايد از حدود دو واليتي كه شركت انتخاب كرده تجاوز كند
(هر میل ساده مطابق است با يك هزار و ششصد و نه متر) شركت دولت را از قطعه و يا قطعاتي كه به شرح
فوق انتخاب كرده است كتباً مطلع خواهد نمود و به هر اطالعنامه نقشهها و اطالعات الزمه براي تشخیص و
تحديد قطعه يا قطعاتمنتخبه بايد ضمیمه شود .د ـ بعد از انتخاب دو واليت مذكور در بند (ب) و تا انتخاب
يك صد هزار میل مربع حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو واليتي است كه انتخاب شده است و بعد از آنكه
يك يا چند قطعه مذكور در بند (ج) انتخاب گرديد حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه يا قطعاتي خواهد
بود كه به نحو مذكور در فوق انتخاب شده و دولت نیز به ترتیبي كه ذكر شد از انتخاب آن اطالع حاصل
نموده است.
ماده  3ـ منتهي تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب ـ شركت تفتیشات معرفتاالرضي و ژئوفیزيك و جغرافیايي
خود را براي انتخاب دو واليت مذكور در بند (ب)از ماده ( )2و تعیین نقاطي كه چاههاي امتحاني در آن نقاط
حفر شود شروع خواهد كرد .تفتیشات مزبور بدون وقفه بي وجه تا انتخاب دو واليت فوقالذكر و با صرف
نظر كردن از امتیاز (به طوري كه در ماده  24اين قرارداد ذكر شده) ادامه خواهد داشت.
ماده  4ـ الف ـ قبل از انقضاي هیجده ماه از تاريخ تصويب شركت شروع خواهد كرد كه الاقل يك دستگاه
حفاري براي حفر چاههاي امتحاني به كار بیندازد و قبل از انقضاي پنج سال از تاريخ تصويب الاقل بايد سه
دستگاه حفاري بدون وقفه بي وجه دائماً مشغول كار باشد تا چاهها به عمقي كه مناسب با تحصیل نفت باشد
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برسد .ب ـ هر يك از چاههاي امتحاني بايد الاقل تا عمق يك هزار متر ( 1000متر) حفر گردد مگر اينكه در
عمق كمتري به نفت قابل استفاده برسد (تشخیص اين موضوع به نظر شركت است) و يا آنكه بر زمینشناسان
شركت مسلم شود كه نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد .ج ـ چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت
ممكن است استخراج گردد بايد عده دستگاههاي حفاري الاقل به شش دستگاه رسیده و عملیات بدون وقفه
تعقیب شود تا آنكه ذخیره قابل و مهمي از نفت تهیه و يا از امتیاز صرفنظر گردد .د ـ هر گاه شركت طبق
مقررات ماده ( )3و بندهاي (الف ـ ب ـ ج) اين ماده عمل ننمايد دولت حق خواهد داشت به شركت اخطار
كند كه مايل بهفسخ اين امتیاز ميباشد و شش ماه بعد از ابالغ اخطاريه مزبور به شركت اين امتیاز ملغي و
كانلميكن خواهد بود .ه ـ شركت هر سه ماه گزارشي راجع به كارهاي مربوطه به حفر چاهها و عمق آنها و
مقدار نفتي كه از هر حفر تازه به دست آمده است به وزارت مالیه در تهران خواهد داد .به هر گزارشي
نقشههايي ضمیمه خواهد شد كه در آنها محل چاههايي كه مشغول حفر آنها ميباشند و يا چاههايي كه در آن
مدت متروك شدهاند معین شده باشند .و ـ شركت تعهد مينمايد در صورتي كه نفت به مقدار قابل تجارت
در نتیجه حفريات خود در حوزه امتیاز پیدا نمايد توسعه عملیات مزبور را با جديت و حسن نیت بدون وقفه
بیوجه ادامه دهد به نحوي كه استفاده تجارتي از منابع نفت ممكن گرديده و چنانچه استعداد منابع مكتشفه
در حوزه امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه را الاقل به شش میلیون تن برساند.
ماده  5ـ شركت حق غیر انحصاري ساختن و دارا بودن لولههاي نفت را داشته و ابتدا و انتها و جاي لولههاي
نفت و ساير مؤسسات و عملیات خود را (با رعايت حقوقي كه قبالً به شركت سهامي نفت انگلیس و ايران
به موجب قرارداد مورخ بیست و نهم آوريل  1933داده شده) تعیین مينمايد.
ماده  6ـ  1ـ وجوهي كه به موجب مقررات اين قرارداد (عالوه بر وجوه مذكور در ساير مواد) بايد از طرف
شركت به دولت تأديه شود به شرح ذيل است :الف ـ حقاالمتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ براي هر تن نفتي
كه براي مصرف داخلي در ايران به فروش ميرسد و يا از ايران صادر بشود .ب ـ پرداخت مبلغي معادل
بیست درصد منافعي كه به سهام عادي شركت توزيع ميشود پس از وضع پرداخت مبلغي معادل پنج درصد
ال به سهام عادي شركت توزيع گرديده است خواه
سرمايهايكه از طرف شركت در ايران به كار افتاده و قب ً
منافع توزيع شده به سهام عادي به عنوان سهم منافع يكياز سنوات بوده و يا از وجوه ذخیره شركت به عمل
بیايد .در هر حال مبلغ پنج درصدي كه به سهام عادي به شرح فوق قبالً تقسیم ميشود هیچ وقت نبايد از
سیصد هزار ( )300000لیره تجاوز نمايد .میزان قطعي سرمايه كه از طرف شركت در ايران به كار افتاده در
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روز شروع به صدور تجارت نفتي كه شركت در ايران به دست آورده است از روي دفاترمحاسباتي شركت
معین ميشود .ج ـ مجموع مبالغي كه براي هر سال مسیحي بر حسب بندهاي (الف و ب) فوق از طرف
شركت تأديه ميشود هیچ وقت از حدود ذيل كمتر نخواهد بود )1( .پس از چهار سال و نه ماه از تاريخ
تصويب تا پنج سال سالیانه  300هزار لیره )2( .از نه سال و نه ماه از تاريخ تصويب سالیانه پانصد هزار لیره.
( )3از سیزده سال و نه ماه پس از تاريخ تصويب تا آخر مدت امتیاز سالیانه شش صد هزار لیره 2 .ـ تأديه
وجوه مذكور در اين ماده به طريق ذيل به عمل خواهد آمد :الف ـ مبلغ حداقل مذكور در بند ( 1ج) اين ماده
هر سه ماه به اقساط مساوي در سي و يكم مارس و سيام ژوئن و سيام سپتامبر و سي و يكم دسامبر هر
سال و اولین دفعه در ربع آخر سال پنجم كامل بعد از تاريخ تصويب تأديه ميشود .ب ـ  28فوريه هر سال
مبالغ حقاالمتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذكور در بند ( 1الف) بعد از وضع مبلغ حداقل كه قبالً مطابق
بند ( 2الف) اين ماده تأديه گرديده است .ج ـ مبالغ الزمالتأديه به دولت بر حسب بند ( 1ـ ب) اين ماده در
موقع تقسیم منافع سهام عادي شركت پرداخته خواهد شد 3 .ـ در موقع انقضاي اين امتیاز و همچنین در
صورت ترك آن از طرف شركت مطابق ماده  24شركت مبلغ معادل بیست درصد ( )%20از بابتهاي ذيل را به
دولت ايران تأديه خواهد كرد :الف ـ از مجموع ذخائر شركت در تاريخ انقضاء يا ترك امتیاز .ب ـ از مبلغ
موجودي شركت در تاريخ انقضاء يا ترك امتیاز .پرداخت وجوه الزمالتأديه به دولت بر حسب اين بند يك
ماه بعد از تاريخ تشكیل مجمع عمومي شركت كه بعد از انقضاء يا ترك امتیاز تشكیل ميشود انجام خواهد
گرفت 4 .ـ دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط به مقررات اين ماده را كه منتهي تا  28فوريه هر
سال بابت سال گذشته فرستاده ميشود تفتیش و رسیدگي نمايد 5 .ـ براي جلوگیري از امكان توجه ضرر به
دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذيل توافق حاصل نمودند :الف ـ هر گاه موقعي
قیمت طال در لندن از شش لیره استرلینگ ( 6لیره استرلینگ) در مقابل يك اونس تروي () Ounce troy
تجاوز نمايد .براي هر پني ( )Pennyكه عالوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل يك اونس تروي ( Ounce
 )troyدر روز پرداخت قیمت طال ترقي نمايد .بر كلیه مبالغ الزمالتأديه به دولت از طرف شركت به موجب
اين قرارداد (به استثناي مبالغي كه بر حسب جزوهاي  1ب) و  3الف و ب) اين ماده بايد به دولت برسد) به
میزان يك يك هزار و چهار صد و چهلم (( ))1(.)1440مبالغ مزبوره افزوده خواهد گرديد .ب ـ هر گاه
موقعي دولت تصور كرد به اينكه ديگر طال مبناي عمومي قیمتها و معامالت نیست و طرق تأديههاي مذكور
در فوق تضمیني را كهمنظور طرفین است براي دولت فراهم نمينمايد طرفین موافقت مينمايند كه وضعیت
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تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت .قضیه مطابق ماده ( )27به حكمیت ارجاع
خواهد شد و حكمیت در صورتي كه قائل به تغییر تضمین مذكور در بند (الف) مذكور در فوق بشود .شرايطي
را كه بايد جانشین تضمین مذكور گردد معین و تاريخ اجراي آن را نیز معلوم خواهد نمود 6 .ـ هر گاه در
پرداخت مبالغ الزمالتأديه به دولت مطابق تاريخهاي مقرر در اين قرارداد اتفاقاً از ناحیه شركت تأخیر به عمل
آيد .براي مدت تأخیر ازقرار پنج درصد ( )%5در سال فرع وجوه مزبوره را شركت خواهد پرداخت.
ماده  7ـ شركت ميتواند سهام ممتازهاي با منافع شش درصد كه حق اولويت در اخذ منافع داشته باشد به
قیمت اسمي بفروشد .منافع شش درصد صاحبان سهامممتازه مزبور قبل از اينكه هیچ گونه وجهي بابت منافع
به سهام عادي و يا به دولت داده شود پرداخته خواهد شد .در موقع تصفیه امور و يا موقع انحالل شركت.
سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمي خود را به عالوه منافعي كه بابت گذشته طلبكارميباشند
قبل از تقسیم منافع به سهام عادي و يا به دولت دريافت دارند .شركت حق خواهد داشت كه میزان سهام
ممتازه اشاعه يافته را با پرداخت قیمت كامل آنها و منافعي كه در تاريخ بازخريد طلبكار هستند تقلیل دهد.
ماده  8ـ  1ـ شركت در مدت بیست و پنج سال اول عملیات خود در ايران از هر گونه مالیات و عوارض به
نفع دولت يا شهرداريها كه فعالً معمول است ويا در آينده وضع شود معاف بوده و در عوض مبالغ ذيل را
به دولت تأديه خواهد نمود .الف ـ در مدت بیست و پنج سال اول اين قرارداد از تاريخ تصويب .در تاريخ
بیست و هشتم فوريه هر سال مبلغ نه ( )9پنس بابت هر تن از ششمیلیون تن ( 6000000تن) نفتي كه بابت
سال گذشته مسیحي مشمول حقاالمتیاز مقرر در جزو ( 1الف) از ماده ( )6ميگردد و شش پنس ( 6پنس)بابت
هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن ( 6000000تن) مذكور در فوق .ب ـ شركت تعهد مينمايد مبالغي
كه بر طبق بند مذكور در فوق تأديه مينمايد هیچ وقت در مدت تا آخر سال دهم از تاريخ تصويب كمتر از
پنجاههزار لیره ( 50000لیره) و بعد از تاريخ مزبور كمتر از هفتاد و پنج هزار لیره ( 75000لیره) نباشد .اولین
تأديه از بابت پرداختي مذكور در فوق يك سال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاريخ تصويب به عمل
خواهد آمد 2 .ـ قبل از انقضاي بیست و پنجمین سال از تاريخ تصويب .طرفین نسبت به میزان مبالغي كه
شركت در ازاي معافیت كامل عملیات خود از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهرداريها در بقیه مدت امتیاز
بايد بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.
ماده  9ـ الف ـ هر زمین باير متعلق به دولت كه شركت براي عملیات خود در ايران الزم بداند و از براي
مقاصد عمومي مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به شركت واگذار خواهد شد .طريقه تحصیل اراضي مذكور
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به ترتیب ذيل خواهد بود .هر وقت قطعهاي از اراضي مذكوره مورد احتیاج شركت واقع ميشود بايد شركت
يك يا چندين نقشهاي كه در روي آن زمین مورد احتیاج با رنگآمیزي مشخص گرديده باشد به وزارت مالیه
ارسال بدارد .دولت در صورتي كه اعتراض نداشته باشد متعهد ميشود كه در ظرف سه ماه از تاريخ وصول
تقاضاي شركت موافقت خود را اظهار بدارد .ب ـ اراضي دائر متعلق به دولت را كه شركت احتیاج پیدا ميكند
به طريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت درظرف سه ماه موافقت خود را
در مقابل تقاضاي شركت داير به فروش آن اراضي اشعار خواهد داشت در صورتي كه دولت اعتراضي و
احتیاجي بهاراضي مزبوره نداشته باشد قیمت اين اراضي را شركت تأديه خواهد كرد قیمت مزبوره بايد عادالنه
باشد و از قیمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده
باشد نبايد تجاوز نمايد .ج ـ در صورتي كه دولت در مقابل تقاضاهاي پیشبیني شده در جزوهاي (الف و
ب) مذكور در فوق جوابي ندهد پس از انقضاي دو ماه از تاريخوصول تقاضاهاي مزبور شركت تذكرنامه
جديدي به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذكرنامه مزبور نیز در ظرف يك ماه از تاريخ وصول جوابي داده
نشود سكوت دولت به منزله تصويب تلقي خواهد گرديد .د ـ اراضي را كه متعلق به دولت نیست و براي
شركت الزم باشد با توافق با صاحبان اراضي مزبور و با توسط دولت شركت تحصیل خواهد كرد درصورت
عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بیش از نرخ متعارفي
اراضي متشابه مجاور مطالبه نمايندبراي تقويم اراضي مذكور منظوري كه شركت از مصرف آنها دارد مأخذ
قرار داده نمي شود .ه ـ ابنیه تاريخي و محلهايي كه جنبه تاريخي يا صنعتي دارند و همچنین توابع آنها تا
دويست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند .و ـ شركت حق غیر انحصاري خواهد داشت كه فقط
در حوزه امتیازي نه جاي ديگر و از هر زمین باير متعلق به دولت براي مصرف عملیات خود از هر نوع خاك
و شن و سنگ آهك و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختماني ديگر مجاناً استفاده نمايد مسلم است كه اگر
استفاده از مواد مذكوره موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد شركت جبران خسارات ذويالحقوق را بنمايد.
ماده  10ـ عملیات شركت در ايران به طريق ذيل محدود ميشود 1 :ـ ساختمان هر خط آهن و هر بندر موكول
به حصول موافقت قبلي بین دولت و شركت خواهد بود 2 .ـ اگر شركت مايل به داشتن سرويس تلفن و
تلگراف و تلگراف بيسیم و هواپیمايي باشد بايد قبالً موافقت دولت را در اين خصوص جلب كند .اگر دولت
براي دفاع ملي يا در موقع پیشامدهاي فوقالعاده ديگري احتیاج به وسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه شركت پیدا
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كند .تعهد مينمايد حتياالمكانكمتر موجب تضییع عملیات شركت بشود .و نیز خساراتي را كه از اين حیث
متوجه شركت ميگردد به طور حقانیت جبران نمايد.
ماده  11ـ الف ـ شركت مجاز است كه بدون تحصیل پروانه مخصوصي آنچه را كه منحصراً براي مصرف
اعضاء و مستخدمین خود الزم دارد وارد نموده وحقوق گمركي و مالیاتهاي معمولي حین ورود را بپردازد.
شركت تدابیر الزمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده به اشخاصي غیر مستخدمین خودش فروخته يا
واگذار نگردد .ب ـ شركت بدون تحصیل پروانه مخصوصي حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آالت
طبي و جراحي و ادويهاي را كه براي مريضخانهها ومطبهاي خود در ايران الزم دارد وارد نمايد و اشیاء و
اجناس مذكوره در موقع ورود از تأديه حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداريها
معاف خواهد بود .ج ـ بدون تحصیل هیچ گونه پروانهاي و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمركي و مالیات
و عوارض به دولت و شهرداريها شركت حق خواهدداشت آنچه را كه منحصراً براي عملیات خود در ايران
الزم دارد وارد نمايد .د ـ صدور محصوالت نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع مالیات و عوارض به
دولت و شهرداريها معاف خواهد بود.
ماده  12ـ الف ـ شركت و مستخدمینش از حمايت قانوني دولت بهرهمند خواهند بود .ب ـ دولت در حدود
قوانین و مقررات كشوري همه نوع تسهیالت ممكنه را براي عملیات شركت مبذول خواهد داشت .ج ـ هر
گاه دولت در حوزه امتیازيه به اشخاص ديگري امتیازاتي براي به كار انداختن ساير معادن اعطاء كند بايد
وادار نمايد كه احتیاطات الزمه رابه عمل آورند كه عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شركت خسارتي وارد
نسازد .د ـ شركت مكلف است منطقهاي را كه براي ساختن خانه و دكاكین و ساير بناهاي ديگر خطرناك
است تعیین كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق واز سكونت در آن محل منع نمايد.
ماده  13ـ شركت ملزم نخواهد شد كه هیچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از فروش
صادرات خود را به پول ايراني تبديل نمايد .مستخدمین خارجي شركت مجاز خواهند بود كه اسعاري را كه
بابت حقوق خود دريافت ميدارند صادر نمايند.
ماده  14ـ الف ـ شركت راجع به عملیاتي كه مطابق اين قرارداد در ايران مينمايد جمیع وسايل معمول و
مناسب را براي تأمین صرفهجويي و استفاده كامل از عملیات خود و براي حفظ مخازن تحتاالرضي نفت و
براي استفاده از امتیاز خود به طوري كه مطابق آخرين ترقیات علمي وقت باشد به كار خواهدبرد .ب ـ هر
گاه در حوزه امتیاز مواد معدني غیر از نفت و بیشهها و جنگلهاي متعلق به دولت موجود باشد شركت نميتواند
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آنها را به كار انداخته واستفاده نمايد و يا مانع عملیات و استفاده ديگران بشود (مشروط بر اينكه مقررات جزو
(ج) از ماده ( )12رعايت بشود) .ولي در صورتي كه مواد معدني بیشه و جنگلهاي مذكور براي تجسس و
استخراج نفت الزم باشد شركت با پرداخت قیمت عادله به دولت حق استفاده از آنها را خواهد داشت .ج ـ
كلیه حفرياتي كه منجر به كشف نفت نگشته و آب و يا مواد قیمتي ديگر در آن پیدا ميشود بايد براي دولت
حفظ شود و فوراً شركت دولت را از كشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به شركت
تمايل خود را نسبت به تصرف حفريات مزبور اعالم خواهد داشت و درصورت تصرف آنها دولت مراقبت
خواهد كرد كه مانع عملیات شركت نشود.
ماده  15ـ شركت تعهد مينمايد هر موقعي كه نماينده دولت تقاضا كند در مدت مناسبي به خرج خود
سوادهاي صحیح از تمام طرحها و نقشهها و رسمها و سايرمدارك و اسناد راجع به وضعیت سطحاالرضي و
طبقاتاالرضي و حفر چاهها مربوط به حوزه امتیازيه كه موجود دارد بهوزارت مالیه بدهد .به عالوه در تمام
مدت امتیاز شركت تمام اطالعات مهم علمي و فني را كه از نتیجه عملیات خود در ايران به دست آورده به
دولت ارسال خواهد داشت .تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقي خواهد نمود.
ماده  16ـ الف ـ دولت به میل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر بهتفتیش عملیات فني شركت
در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از اهل خبره و متخصصین فني مأمورين بگمارد .ب ـ شركت تمام
مدارك و اسناد مربوط به اطالعات علمي و فني و تمام مؤسسات و وسائل و آالت اندازه گرفتن استخراج
نفت را در دسترس مأمورين خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به عالوه مأمورين مزبور در تمام
ادارات شركت در تمام خاك ايران حق تحصیل هر گونه اطالعي را خواهند داشت.
ماده  17ـ بعد از شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتي دولت حق تعیین يك نفر نماينده را خواهد داشت
و نماينده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهي) نامیده شدهو اختیارات ذيل را خواهد داشت 1 :ـ اطالعاتي را كه
در حدود حق صاحبان سهام شركت است از شركت تحصیل نمايد 2 .ـ در تمام جلسات هیأت مديره و
كمیتههاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مسائل راجع به روابط دولت و شركت
تشكیل شده باشد حضور به هم رساند 3 .ـ كمیتهاي را كه شركت به قصد توزيع اعتبار مذكور در ماده  18و
براي نظارت در تحصیل ايرانیان در آمريكا تشكیل ميدهد به سمت رسمي و با حق رأي قاطع رياست نمايد.
 4ـ تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص هیأت مديره هر وقت كه الزم بداند براي مذاكره در مسائلي كه دولت
پیشنهاد مينمايد تشكیل گردد .جلسات مزبوره در مدت سي روز بعد از وصول تقاضاي كتبي به منشي شركت
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تشكیل خواهد شد .شركت بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت
خواهد پرداخت دولت كتباً شركت را از تعیین نماينده مزبور ويا جانشین او مطلع خواهد ساخت.
ماده  18ـ  1ـ طرفین تصديق دارند و قبول مينمايند كه اصلي كه مدار اجراي اين قرارداد ميباشد آن است
كه در منافع طرفین حفظ حد اعالي منتج بودن و صرفهجويي در اداره و عملیات شركت در ايران ضرورت
عالي دارد 2 .ـ مسلم است كه شركت صنعتگران و مستخدمین فني و تجاري خود را به اندازهاي كه اشخاص
ذي صالحیت و با تجربه در ايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب خواهد كرد .و اين نیز مسلم است كه
مستخدمین غیرفني شركت منحصراً از اتباع ايران خواهند بود 3 .ـ طرفین موافقت مينمايند در اينكه طرح
عمومي مطالعه و تهیه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ايراني را تقلیل داده و بهجاي آنها
به طور تصاعدي در كوتاهترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارند 4 .ـ بعد از تاريخ شروع به صادرات نفت
به مقدار تجارتي شركت سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ براي اينكه اتباع ايران در آمريكا علوم و فنون
مربوطه بهصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد .اعتبار مذكور بهوسیله يك كمیتهاي كه مطابق ماده
 17تشكیل ميشود به مصرف خواهدرسید.
ماده  19ـ شركت تشكیالت و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحي و صحت عمومي را مطابق
جديدترين طريقه بهداشت معموله در ايران در تمام راضي و ابنیه و مساكن اعضاء و عملیات خود كه در
حوزه امتیازيه كار ميكنند به عهده ميگیرد.
ماده  20ـ هر وقت شركت اسهام جديدي در معرض فروش عمومي ميگذارد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك
آن را در همان موقع كه در ساير نقاط شروع ميشوددر تهران نیز برقرار نمايد.
ماده  21ـ بعد از شروع به استخراج نفت شركت براي احتیاجات داخلي ايران و از آن جمله احتیاجات دولت
بنزين ( )Motor Splritو نفت المپ (  )Keroseneو مازوت ( ) fuel oilكه از نفت ايران حاصل ميشود
بر اساس ذيل خواهد فروخت :الف ـ در اول ژوئن هر سال كمپاني معدل قیمتهاي (فوب) روماني را راجع
به بنزين و نفت المپ و مازوت و معدل قیمتهاي (فوب) خلیج مكزيك را راجع به هر يك از مواد مذكوره
نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ  30آوريل معین خواهد كرد .نازلترين معدلهاي مذكور اختیار و
(اساس قیمتها) براي سالي كه از اول ژوئن شروع ميگردد قرار داده ميشود .قیمتهاي اساسي به منزله قیمت
در تصفیهخانه تلقي ميگردد .ب ـ شركت بنزين و نفت المپ و مازوت را به ترتیب ذيل خواهد فروخت1 :
ـ به دولت براي احتیاجات اختصاصي خودش ولي نه براي فروش بهديگران مطابق (قیمتهاي اساسي) مذكور
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در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد ( 2 )%25ـ به ساير مصرفكنندگان مطابق همان (قیمتهاي
اساسي) با تخفیف ده درصد ( .)%10ج ـ شركت حق دارد كه به قیمتهاي اساسي مذكور در جزء (الف) مخارج
واقعي حمل و نقل و توزيع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصوالت مزبور را بیفزايد.
د ـ دولت صادر كردن محصوالت نفتي را كه مطابق مقررات فوق شركت فروخته است قدغن خواهد كرد.
ماده  22ـ  1ـ الف ـ در مدت ده سال آخر امتیاز و يا در فاصله دو سال پس از اطالع قبلي كه راجع به ترك
امتیاز مطابق ماده  24داده ميشود شركت جز بهشركتهاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا چندين قسمت
از اموال غیرمنقول خود را كه در ايران است ندارد در مدتهاي مذكور نیز شركت حقانتقال و خارج كردن
هیچ قسمتي از اموال منقول خود را ندارد مگر اينكه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد .ب ـ در تمام مدت
قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضي را كه شركت مجاناً از دولت تحصیل كرده است نميتواند انتقال
دهد و همچنین هیچ يك از اموال منقول خود را نیز به استثناي آنچه غیر مفید و يا اينكه ديگر مورد احتیاج
عملیات شركت در ايران نیست (جز در مورد بند ( )2از ماده ( ))24نميتواند از ايران خارج نمايد 2 .ـ در
خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضاي عادي مدت و يا به هر نحو ديگري پیشامد كرده باشد تمام دارايي شركت
در ايران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودي متعلق به دولت ايران ميگردد 3 .ـ جمله
(تمام دارايي) مشتمل است بر تمام اراضي و ابنیه و كارخانهها و ساختمانها و چاهها و سدهاي دريايي و راهها
و لولههاي حمل نفت وپلها و رشته نقبهاي فاضالب و وسائل توزيع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات
(از آن جمله آالت و ادوات) از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (مثالً از قبیل اتومبیل و آئروپالن) و تمام اجناس
انبار شده و ساير اشیايي كه شركت در ايران براي اجراي اين امتیاز از آن استفاده مينمايد.
ماده  23ـ طرفین متعاهدين اعالم ميدارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت
و تفسیر معقول و متناسب اين قرارداد باشد .شركت صريحاً تعهد مينمايد كه در هر وقت و در هر موقع
حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملي و يا خودداري ازعملي كه موجب
زيان دولت باشد ننمايد .اين امتیاز را دولت جز در مورد بند (د) از ماده ( )4لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات
آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومي و خصوصي و يا هیچ يك ازدستورات و نظامات اداري و يا عملیات
مقامات اجرايیه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده  24ـ  1ـ شركت حق خواهد داشت كه در آخر هر سال مسیحي اين امتیاز را ترك نمايد مشروط بر اينكه
در مدت هفت سال اول از تاريخ تصويب ششماه قبل و براي بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را كتباً از
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نیت خود مطلع سازد 2 .ـ اگر شركت در مدت  17سال اول از تاريخ تصويب اين امتیاز را ترك نمايد مجاز
خواهد بود كه اموال منقول خود را با معافیت از كلیه حقوقگمركي و ساير حقوق و عوارض صادر نمايد و
يا آنكه به اختیار خود به هر خريداري كه بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمركي و ساير حقوقو
عوارض مربوطه وقت به فروش برساند 3 .ـ اگر ترك امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود .بعد از
انقضاي دو سال مهلت مذكور در بند ( )1اين ماده كلیه دارايي شركت در ايران (بهطوري كه در قسمت 3
ماده  22تصريح شده) مجاناً و بدون هیچ گونه قیدي به طور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و
شركت در آينده از هرگونه تعهدي بري خواهد بود .چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضاي
مدت مذكور در فوق اختالفاتي حاصل شود به طريق حكمیت مذكور در ماده ( )27فیصله خواهد يافت.
ماده  25ـ اين امتیاز براي مدت شصت سال كه ابتداي آن از تاريخ تصويب شروع ميشود به شركت اعطا
ميگردد قبل از تاريخ انقضاي مدت اين امتیاز نميتواند خاتمه پیدا كند مگر در موارد ذيل :اوالً ـ در موردي
كه شركت بر طبق ماده ( )24امتیاز را ترك نمايد .ثانیاً ـ در مورد بند (د) از ماده ( .)4ثالثاً ـ اگر محكمه
حكمیت بر اثر ابتكار تخلفي نسبت به اجراي مقررات اين قرارداد ابطال آن را اعالم بدارد .تخلف به معني
مذكور در فوق منحصر به موارد ذيل است :الف ـ هر گاه مبلغي كه بر حسب رأي محكمه حكمیت بايد به
دولت پرداخته شود تا يك ماه بعد از تاريخ صدور رأي تأديه نگردد .ب ـ هر گاه تصمیم بر انحالل اختیاري
و يا اجباري شركت گرفته شود .ج ـ هر گاه ثابت شود كه شركت برخالف مصالح عالي كشور عمل كرده
است .در مورد ساير تخلفات كه نسبت به مقررات اين قرارداد از هر يك از طرفین ناشي شود محكمه حكمیت
درجه مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود .هر نوع انتقال اين امتیاز مشروط به تصويب
دولت است ولي در هر صورت شركت متعهد است نگذارد اكثريت سهام آن به دست غیر آمريكايي و يا
غیرايراني بیفتد .هیأت مديره شركت بايد همیشه آمريكايي و يا ايراني باشد.
ماده  26ـ هر تخلف يا غفلت و قصوري از طرف شركت راجع به اجراي تعهدات و مقررات و شرايط اين
قرارداد كه ناشي از فرسماژور باشد به دولت حق نخواهد داد شركت را تعقیب و آن را متخلف از اين قرارداد
محسوب دارد .اجراي هر يك از مقررات اين قرارداد كه در اثر فرسماژور به تأخیر افتد موجب اين خواهد
شد كه مدتي مساوي مدت تأخیر به مدتي كه براي اجراي تعهد شركت طبق اين قرارداد الزم است اضافه
شود به عالوه هر گاه در مدت تأخیر خساراتي وارد شده و براي ترمیم آن نیز مدتي الزم باشد مدت مزبور
هم بر مدتهاي فوق اضافه ميگردد .معهذا بین طرفین مقرر است كه مدت مذكور در ماده ( )25اين قرارداد
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به هیچ وجه تمديد نخواهد شد مگر در صورتي كه استخراج و صادرات نفت شركت براي الاقل شصت روز
متوالي به علت فرسماژور كه در داخله ايران روي داده متوقف شده باشد .اختالفات حاصله بین دولت و
شركت نسبت بهمورد فرسماژور به طريق حكمیت مذكور در ماده ( )27فیصله خواهد يافت.
ماده  27ـ الف ـ هر قبیل از اختالفات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختالفات ناشي از تعبیر مدلول اين
امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهاي مقرره در آن وهمچنین هر اختالف نظر در مواردي كه به موجب اين امتیازنامه
محتاج به توافق نظر طرفین است به طريق حكمیت قطع و فصل خواهد شد .ب ـ طرفي كه تقاضاي حكمیت
ميكند بايد تقاضاي خود را به طرف ديگر كتباً ابالغ نمايد .طرفین هر يك يك حكم معین نموده و حكمین
قبل از شروع به حكمیت يك حكم ثالثي انتخاب خواهند كرد هر گاه حكمین نتوانند در ظرف دو ماهنسبت
به تعیین حكم ثالث توافق نظر حاصل نمايند حكم مزبور را به تقاضاي يكي از طرفین ريیس ديوان دائمي
بینالمللي تعیین خواهد نمود وچنانچه ريیس ديوان داوري دائمي بینالمللي از حیث ملیت و تابعیت مطابق
جزو (ج) حائز شرايط الزمه براي تعیین حكم ثالث نباشد حكم ثالث بهوسیله نايب ريیس ديوان مزبور معین
خواهد شد .ج ـ حكم ثالث بايد از ملت ايران و يا امريكا نباشد و به عالوه ارتباط نزديك نیز نه با ايران و نه
با ممالك متحده امريكا از حیث تعلق به يكي از مستملكات يا ممالك تحتالحمايه و يا مستعمرات و ممالك
تحت قیمومت و ممالكي كه به وسیله يكي از مملكتین مذكور در فوق اداره و يا اشغال شده و يا مثل اينكه
در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا ميباشد نداشته باشد .د ـ اگر يكي از طرفین شصت روز بعد از
وصول تقاضاي حكمیت طرف مقابل حكم خود را معین نكرد و يا تعیین آن را به طرف ديگر ابالغ ننمايدطرف
مزبور حق خواهد داشت كه از ريیس ديوان داوري دائمي بینالمللي (يا از نائب ريیس در موردي كه مطابق
قسمت اخیر جزو (ب) پیشبینيگرديده) تقاضا نمايد كه يك حكم منفرد ذيصالحیت مطابق مقررات مذكور
در فوق تعیین كند و در اين صورت اختالف فیمابین بهوسیله حكم منفردمزبور قطع و فصل خواهد گرديد.
ه ـ اصول محاكمات در حكمیت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكمیت در ديوان داوري دائمي
بینالمللي معمول و مجري است .وقت و محل حكمیت را بر حسب مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور
در جزو (د) معین خواهد كرد .و ـ رأي حكمیت مستند بر اصول قضايي مذكور در ماده ( )38اساسنامه ديوان
داوري دائمي بینالمللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود .ز ـ مخارج حكمیت به نحوي كه در رأي
حكمیت معین ميشود تأديه خواهد گرديد.
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ماده  28ـ منتهي در ظرف شصت روز بعد از تاريخ تصويب شركت بايد اقامتگاه خود را در تهران معلوم و
شخصي كه سمت نمايندگي از طرف شركت را خواهدداشت معین نمايد.
ماده  29ـ اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همايوني قابل اجرا ميگردد.
اين قرارداد در تاريخ سوم ژانويه  1937منعقد گرديد.
پروتكل خطي كه مساحت مذكور در بند (الف) از ماده ( )2قرارداد امضاء شده در تاريخ سوم ژانويه 1937
را تحديد مينمايد و در روي نقشه منضم بهقرارداد مزبور رسم گرديده است از نقاط ذيل عبور مينمايد :بندر
شاه ـ كرد محله ـ دامغان ـ ريشم ـ جندق ـ اورديب ـ حوض میانتك ـ بهآباد ـ كاشیت ـ فهروج ـ ايرافشان
تا سرحد .اين پروتكل جزء الينفك قرارداد مذكور در فوق ميباشد .تهران به تاريخ نهم ژانويه  1937ضمیمه
قرارداد نفت 9 .ژانويه  .1937جناب آقاي داور وزير مالیه با كمال افتخار توضیحات ذيل را راجع به مورد
(فرسماژور) مذكور در ماده  26قرارداد راجع به امتیاز نفت كه در تاريخ سوم ژانويه  1937امضاء گرديده
است ميدهد .شركت مكلف است هر واقعه را كه به نظر شركت (فرسماژور) بايد حساب شود منتهي در
مدت دو هفته از تاريخ وقوع به وزارت مالیه در تهران اطالعدهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ
دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت .سكوت دولت
در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فرسماژور قبول نموده است.
بالعكس هر گاه شركت عمداًو يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق به دولت اخطاري نكرد دولت ملزم
نخواهد بود واقعه را فرسماژور تلقي نمايد .موقع را مغتنم شمردهاحترامات فائقه را تقديم ميداريم امضاء
شارل كالمرهارت فريدريك گاردنر كالپ  9ژانويه  1937آقايان شارل هارت و فريدريك گاردنر كالپ آقايان:
به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذيل اطالع داد( :شركت مكلف است هر
واقعه را كه به نظر شركت (فرسماژور) بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع به وزارت
مالیه در تهران اطالعدهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتباً از
نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت .سكوت دولت در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد
شد كه دولت نظر شركت را راجع به فرسماژور قبول نموده است .بالعكس هر گاه شركت عمداًو يا سهواً در
مدت دو هفته مذكوره در فوق به دولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرسماژور تلقي
نمايد) .و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعالم ميدارم .با احترامات فائقه وزير مالیه ـ
داور
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[امضاء] اين قانون كه مشتمل بر بیست و نه ماده و پروتكل و مراسالت ضمیمه است در جلسه پانزدهم بهمن
ماه يك هزار و سیصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسید .ريیس مجلس شوراي ملي ـ حسن
اسفندياري
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