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 آنها انعقاد نحوه و نفتی مهم قراردادهای تشخيص نامه آيين

 

 

 ۱۳۹۶/۷/۲۹                                                             هـ۵۲۲۲۷ت/۹۲۵۶۴شماره

 نفت وزارت

 کشور بودجه و برنامه سازمان

 نامه آيين ، ـ ۱۳۶۶ مصوب ـ نفت قانون( ۵) ماده استناد به و نفت وزارت پيشنهاد به ۱۳۹۶/۷/۲۳ جلسه در وزيران هيأت

 :کرد تصويب زير شرح به را آنها انعقاد نحوه و نفتی مهم قراردادهای تشخيص

 نفتی مهم قراردادهای تشخـيص نامه¬آيين

 آنها انعقاد نحوه و

 کنند¬ می منعقد آن تابع های شرکت و نفت وزارت که ـ۱۳۶۶ مصوب ـ نفت قانون( ۵) ماده موضوع مهم قراردادهای ـ۱ماده

 :از است عبارت

 .سال پنج از بيش مدت برای طبيعی گاز صادرات قراردادهای ـ الف

 .سال پنج از بيش مدت برای(  LNG)  شده مايع طبيعی گاز صادرات قراردادهای ـ ب

 و ۱۳۹۵/۵/۱۶ مورخ هـ۵۳۳۶۷ت/۵۷۲۲۵ نامه تصويب مشمول گاز و نفت باالدستی عمليات زمينه در قراردادهای ـ پ

 .آن بعدی اصالحات

 ملی شرکت معامالت بر حاکم مقررات و قوانين رعايت ضمن نامه، تصويب اين( ۱) ماده موضوع قراردادهای انعقاد در ـ۲ماده

 :است الزامی نيز زير موارد رعايت ايران نفت

 اقتصاد شورای تصويب به بايد زير موارد نامه،¬تصويب اين( ۱) ماده( ب) و( الف) بندهای موضوع قراردادهای در ـ الف

 :برسد

 .قرارداد ارزش  ـ۱

 .صادراتی گاز حجم ـ۲

 .حاکم قانون ـ۳

 .قرارداد مدت ـ۴

 :برسد اقتصاد شورای تصويب به بايد زير موارد نامه، تصويب اين( ۱) ماده( پ) بند موضوع قراردادهای در ـ ب

 .طرح محيطی زيست و اقتصادی فنی، توجيه ـ۱

 .بازپرداخت و اجرا بندی زمان گذاری، سرمايه مبلغ برآورد ـ۲

 .دولت تعهد سقف ـ۳

 .قرارداد مدت و طرح اجرای دوره ـ۴



 ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون هفتم و هفتاد اصل رعايت ها دولت با نفت وزارت بين قرارداد انعقاد صورت در ـ۳ماده

 .است الزامی

 اين موضـوع قراردادهای انعـقاد جريان در مقتضی زمان در را خارجه امور وزارت است مکلف نفـت وزارت ـ۴ماده

 .دهد قرار خارجی های طـرف با نامه¬تصويب

 جهانگيری اسحاق ـ جمهوررئيس اول معاون


