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 «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»

 یأت وزیران(ه 10/6/1395مورخ  هـ 53421/ت69975، مصوبه اصالحی شماره 16/5/1395 هـ 53367/ت 57222ضوع مصوبه شماره و)م

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 «با صلوات بر محمد و آل محمد»

 

 ستخدامی کشورسازمان اداری و ا -سازمان برنامه و بودجه کشور -وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت نفت

 

سه  ستناد  13/5/1395هیأت وزیران در جل شنهاد وزارت نفت و به ا شتم ابه پی سی و ه صد و  سی صل یک سا سالمی ایران  جمهوریقانون ا ا

 :تصویب کرد

 

شرایط عمومی،ارت نظنحوه  صویب نامه مربوط به  ستی نفت و گاز به ی قراردادهای باالساختار و الگو بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در ت د

 شرح زیر است:

 

 ی باید به تأیید وزیر نفت برسد.عموم، مدت و اعمال شرایط قیمت ملشا یفتن یهادادقرارکلیات  -1

شور قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ما (12اجرای ماده )در  -2 ص–لی ک ست، توجیه فت ن، وزارت -1394وب م مکلف ا

ــت محیزی، زمان بندی اجرا  ــادی و زیس ــقف تعهد دولت در هریا از حرحو بازپردفنی و اقتص ــویب ها و پروژهاخت و س ها را به تص

 شورای اقتصاد برساند.

منعقده موضوع مصوبه ، وزارت نفت مکلف است یا نسخه از قراردادهای -1390مصوب -قانون نفت قانون اصالح (15ه )اجرای ماددر  -3

 نماید.مجلس شورای اسالمی ارسال بندی شده برای رییس به صورت حبقههر قرارداد،  ف ده روز پس از تاریخ نفوذرا ظرشده  یاد

ـــت وزارت  -4 ـــوبه مذکورروز پس از تاریخ نفوذ  ظرف دهنفت مکلف اس ـــهر قرارداد در مص ی و ارزیابی به ، گزارش آن را جهت بررس

ی، حجم مال گزارش باید شامل متن،. این ارائه نماید (ح قانون نفتقانون اصال (7و )(3موضوع مواد ))ظارت بر منابع نفتی نعالی یئته

 ر قرارداد باشد.ار محصول و زمان اجرای هدتعهدات، مق

ستمنظور تدوین راهبردها به  -5 سیا شیاو  سعه وصیانتی با رویکرد انتقال و تبی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید ها، ارز

، یفنهای حوزهدر نامه )های نفتی موضوع این تصویببررسی و نظارت بر اجرای قراردادو تشکیالت متناسب جهت  ساختارفناوری، 

 (E&P)برداری تولید و بهرهو اکتشاف های ناوری به شرکتو انتقال و توسعه ف (، بهداشتی و مانند آنهات محیزی، مالی ایمنیزیس

 1شود.می ابط در وزارت نفت ایجادایرانی و تنظیم روآموزش نیروی انسانی سازندگان تجهیزات و و  (GCمانکاران عموی )نیز پیو 
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ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و با مصوبه دولت در خصوص غایرت قراردادهای منعقده عدم مبررسی  -6 شرایط عمومی، 

عیین ت ئت توسط رئیس جمهورخواهد بود که اعضای هیامنیتی ی، سیاسی و فنی، مدیریت بر عهده هیئتی با صالحیت حقوقی،گاز 

 2شود.می

ور و اسناد آن به حو ضبط و مکتوب شده های نفت و گاز باید ثبت قراردادبه انعقاد  ات جلسات رسمی مربوطمذاکرات و مصوبکلیه  -7

 3مناسب نگهداری شود.

ی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی ت در خصوص شرایط عموممصوبه دول (13)ماده ی موضوع و محرمانگنمونه رازداری متن  -8

 4د.الی امنیت ملی خواهد رسیعبه تصویب شواراینفت و گاز 

 5برجام رعایت شود. (37و بند ) 2231اجرایی قزعنامه شماره  (15و ) (14تدوین قراردادها باید بندهای )در  -9
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